
Przed nami najważniejsze święto narodowe – Święto Niepodległości. 
Po 123 latach zaborów Polska odzyskała niepodległość.
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W Spółdzielni trwają prace nad planami gospodarczo-finansowymi 
na 2019 r. Ostatni kwartał roku to także czas wyboru firm, które 
wykonywać będą roboty remontowe w przyszłym roku.

W tym roku, po pięknym, długim lecie, mieliśmy przez 
blisko dwa tygodnie miesiąca polską złotą jesień, która 
nastrajała do spacerów i leśnych wędrówek. 

Następny numer 
ukaże się  

29 listopada  
2018 r. NAKŁAD 9000 

egzemplarzy

Świętujmy, bo naprawdę mamy się z czego cieszyć.

Moim 
zdaniem 
Za nami wybory samorządowe. 

Zaskoczeniem dla wszystkich była fre-
kwencja. Często w wielu lokalach sta-
liśmy w kolejkach po karty wyborcze. 
W tamtym momencie nie zdawaliśmy 
sobie sprawy, co to znaczy. Dopiero 
wieczorem, kiedy podano szacunko-
we wyniki wyborów, uświadomiliśmy 
sobie wszyscy, że powszechny udział 
w wyborach samorządowych był rekor-
dowy. Oczywiście we wszystkich me-
diach były wieczory wyborcze, liczne 
komentarze, opinie, relacje z siedzib 
poszczególnych ugrupowań. Oczekiwa-
liśmy, że niebawem poznamy ostatecz-
ne wyniki wyborów. A tu spotkała nas 
wielka niespodzianka. Pomimo tego, 
że od kilkunastu lat żyjemy w XXI wie-
ku, najnowsze rozwiązania techniczne 
zupełnie zmieniły nam otaczającą rze-
czywistość, komunikujemy się między 
sobą bez żadnych problemów, informa-
cje obiegają świat praktycznie natych-
miast, okazało się, że pisząc ten tekst 
we środę rano, czyli prawie 60 godzin 
po zamknięciu urn, nie znamy wyników 
wyborów. Wg komentarzy obserwato-
rów najczęstszym błędem był brak 
podpisów na protokołach wyborczych 
i skomplikowanie całej akcji wyborczej 
poprzez powoływanie dwóch komisji 
wyborczych; jednej, która wydawała 
karty oraz druga, która liczyła głosy. 
Jeśli był brak podpisów, to aby to zro-
bić trzeba ponownie zebrać członków 
komisji. Po zaakceptowaniu protoko-
łów, do lokali wysyłane były samocho-
dy po worki z kartami do głosowania, 
które osoby z komisji, które były odpo-
wiedzialne za ich dostarczenie, z reguły 
do właściwego urzędu miasta, czekały 
godzinami, aby je od nich przyjęto. 
Te problemy proceduralne dotyczyły 
praktycznie całego kraju, a pogłębione 
zostały przez ustanowienie nowych za-
sad przez ustawodawcę. Przypominam 
sobie, że kiedyś byłem członkiem ko-
misji wyborczej i te sytuacje już wtedy 
tak wyglądały. I nic się nie zmieniło 
od tamtej pory. Nowe czasy, nowe 
wspaniałe technologie, a organizacja 
pracy, jak za przysłowiowego króla 
Ćwieczka. Nie interesuje nas dobra 
organizacja pracy. Szybko więc przej-
dziemy do porządku dziennego nad tym 
problemem, usprawiedliwiając się tyl-
ko, że te wybory były wg nowej niezna-
nej formuły i tak będzie dalej. To nasza 
filozofia: JAKOŚ TO BĘDZIE. Dzięki 
niej potrafimy przenosić góry, dokony-
wać cudów w określonych sytuacjach, 
a nie konsekwentnie i racjonalnie przy-
gotowywać się do wykonywania zadań 
i je szczegółowo realizować.

Sądzę, że po emocjach wyborczych 
będziemy mieć czas wyciszenia związa-
ny z dniem Wszystkich Świętych czyli 
odwiedzeniem cmentarzy i grobów 
naszych najbliższych, którzy już ode-
szli. A potem również w spokoju i jed-
nocześnie w radosnym nastroju ocze-
kiwać na dzień szczególny, jakim jest 
nasze Święto Niepodległości. 100-lecie 
odzyskania niepodległości uczcijmy 
radośnie i wesoło uczestnicząc licznie 
w wielu uroczystościach.

 Sylwester Pokorski

W dniu 23 października 2018 r. 
w „Dzienniku Łódzkim” uka-
zało się ogłoszenie zamiesz-
czone przez RSM „Bawełna” 

w sprawie naboru firm do Banku Wykonaw-
ców robót remontowych w 2019 r. Na oferty 
firm czekamy do 26 listopada 2018 r. Nade-
słane oferty będą przedmiotem postępowa-
nia,  które  przeprowadzi  powołana  w  tym 
celu przez Zarząd Spółdzielni Komisja. Treść 
ogłoszenia  zamieszczamy na  stronie  inter-
netowej Spółdzielni i na str. 3 naszej gazety.

Obchody wyjątkowej, setnej rocznicy 
Polski niepodległej, przyjmują w tym 
roku wiele form, są praktycznie na 
ustach każdego i towarzyszą wszystkim 
wydarzeniom jakie odbywają się 
w tym roku. Ważna rocznica! Godna 
nagłaśniania i celebrowania. 

Tym bardziej miło nam, że nasza 
Spółdzielnia oraz Gazeta także swoimi 
działaniami włącza się w to święto. Wątki 
niepodległościowe pojawiały się na 
festynie Hop do szkoły, gdzie uczestnicy 
konkursu rodzinnego musieli m.in. 
wykazać się wiedzą o historii Polski. 
Historię naszego państwa przytaczaliśmy 
też w gazecie, przedstawiając sylwetki 
osób – patronów łódzkich ulic, którzy 
przyczynili się do rozwoju kraju. 
A w bieżącym numerze opisujemy 
dokonania łódzkich studentów 
w dążeniach do wywalczenia w ciężkich 
czasach poprzedniego systemu, 
tak niezbędnej nam niezależności. 
Zachęcamy wszystkich do lektury 
wyjątkowego wywiadu z uczestnikiem 
strajku z 1981 r. – czytaj str. 7.

Święto Niepodległości

Gabinet Hiperbarycznej Terapii Tlenowej zaprasza na zabiegi w komorze 
tlenowej, które podnoszą siły witalne i wzmacniają układ odpornościowy, 
a przede wszystkim wspomagają leczenie wielu dolegliwości chorobowych.

Gabinet Hiperbarycznej Terapii Tlenowej
ul. Królowej Anny Jagiellonki 2, bl. 214, tel. 575-398-868

www.gabinethiperbaryczny.pl

Więcej na str. 8
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Choć wydaje się to może śmieszne, ale przypominamy  

czego nie wolno wrzucać do kanalizacji.  
Już po raz kolejny na osiedlach nasi mieszkańcy  

zapchali instalację kanalizacyjną.

We  wrześniu  2018  r.  na 
posiedzeniach  w  dniach 
5  i 19 oraz w trybie robo-
czym między posiedzenia-
mi Zarząd podjął decyzje 
m.in.  w  następujących 
sprawach:

Sprawy członkowsko
mieszkaniowe
Wg stanu na  31 sierpnia 
2018 r. Spółdzielnia zrzeszała 
10.355 członków. We wrześniu 
2018 r. przyjęto w poczet człon-
ków Spółdzielni 7 osób, które po-
siadają odrębną własność lokalu 
w zasobach Spółdzielni i wystąpi-
ły o członkostwo. Ponadto do re-
jestru członków wpisano 18 osób, 
które nabyły członkostwo z mocy 
prawa, a skreślono z rejestru 
członków Spółdzielni 36 osób, 
których członkostwo z mocy pra-
wa ustało.

Sprawy terenowo
prawne
Wyrażono zgodę na nieodpłatne 
udostępnienie firmie Orange Pol-

ska S.A. nieruchomości – części 
działki nr 184/97 przy budyn-
ku nr 501 w osiedlu „Zbiorcza” 
w celu budowy, eksploatacji 
i konserwacji przyłącza teleko-
munikacyjnego do budynku przy 
ul. Puszkina 8.

Aneksem do umowy z Oran-
ge Polska S.A. w sprawie budowy 
sieci telekomunikacyjnej FTTH 
w osiedlu „Sienkiewiczowskie” 
rozszerzono wykaz udostępnio-
nych przez Spółdzielnię nieru-
chomości o nieruchomość przy 
ul. Skrzetuskiego 11, na której stoi 
pawilon handlowy „Biedronka” 
oraz wprowadzono nowe zapisy 
odnoszące się do RODO.

Roboty remontowe, 
wymiana stolarki 
okiennej
Podjęto decyzję o zrefundowaniu 
członkom Spółdzielni 50% kosz-
tów wymiany okien we własnym 
zakresie w jednym mieszkaniu 
w osiedlu „Słowiańskie”, trzech 
mieszkaniach w osiedlu „Żu-
bardź” i pięciu w osiedlu „Sien-
kiewiczowskie” – refundacja 
przyznana została w kolejności 
wynikającej z list określających 
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nie zwraca. Rozpowszechnianie wszelkich materiałów redakcyjnych bez zgody Wydawcy jest zabronione. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. Druk ODDI Poland.

kolejność wymiany/refundacji 
na tych osiedlach (przy czym 
w kilku przypadkach na kolej-
ność tę dodatkowo wpływ miał 
przewidziany w regulaminie mi-
nimum pięcioletni okres posiada-
nia prawa do lokalu przez osobę, 
która dokonała wymiany). Po-
nadto przyspieszono zwrot części 
poniesionych kosztów wymiany 
stolarki okiennej we własnym za-
kresie lokatorce z osiedla „Zbior-
cza” ze względu na jej sytuację 
życiową i pozytywną opinię Rady 
Osiedla co do przyspieszenia re-
fundacji.

Zmieniono zakres rzeczowy 
planu remontowego na 2018 rok 
dla osiedla „Zbiorcza” poprzez 
wykreślenie robót polegających 
na ociepleniu ściany zachodniej 
wraz z remontem balkonów i wy-
konaniem zadaszeń balkonów 
ostatniej kondygnacji budynku 
nr 1SZ przy ul. Szczytowej 4/6 
oraz postanowiono zawrzeć umo-
wę na wykonanie całości robót 
ociepleniowych ściany zachodniej 
budynku nr 3G przy ul. Górskiej 
3/5 w dwóch częściach: pierw-
szej w roku bieżącym, a drugiej 
– w I kwartale 2019 r., z uwzględ-

Z prac 
Rady Nadzorczej 
We wrześniu 2018 roku Rada 

Nadzorcza RSM „Bawełna” od-
była jedno posiedzenie, na któ-
rym:

1.  Rozpatrzyła 2 oferty, które wpłynęły do Spół-
dzielni, dotyczące badania sprawozdania finanso-
wego Spółdzielni za 2018 rok tj.:

–  ofertę Kancelarii Biegłego Rewidenta Bar-
bary Cwanek-Łaseckiej z siedzibą w Łodzi,

–  ofertę PKF Consult Spółka z o.o. z siedzibą 
w Warszawie

i podjęła uchwałę w sprawie wyboru Kancelarii 
Biegłego Rewidenta Barbary Cwanek-Łaseckiej 
do przeprowadzenia badania sprawozdania fi-
nansowego Spółdzielni za 2018 rok.

2.  Przeanalizowała informację dotyczącą po-
równania zużycia mediów w zasobach Spółdzielni 
za okres I–VI 2018 roku w odniesieniu do ana-
logicznego okresu roku poprzedniego i przyjęła 
ją do akceptującej wiadomości.

3.  Przyjęła informację nt. gospodarki odpada-
mi komunalnymi nie wnosząc uwag.

4.  Dokonała wyboru ze swego grona trzech 
członków do udziału w charakterze obserwatorów 
z dostępem do materiałów w pracach Komisji ds. 
wyboru wykonawców na odśnieżanie osiedli 
w okresie zimowym, na okres 3-letni, począwszy 
od sezonu 2018/2019, przy czym w pracach Komi-
sji udział będzie brało jednocześnie tylko 2 człon-
ków Rady, a trzeci jest członkiem rezerwowym.

5.  Przyjęła do wiadomości informacje człon-
ków Rad Osiedli „Słowiańskie”, „Sienkiewiczow-
skie”, „Żubardź” i „Zbiorcza” na temat spraw jakimi 
zajmowały się na swoich posiedzeniach w okresie 
od ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej. Rada 
Osiedla „Koziny” nie miała w tym czasie posiedze-
nia.

6.  W sprawach wniesionych Rada: 
–  przyjęła do wiadomości sprawozdanie z ak-

cji letniej przeprowadzonej przez Ognisko TKKF 
„Dzikusy” w 2018 r.

–  przyjęła do wiadomości informację dot. 
wprowadzenia przepisów RODO w RSM „Bawełna”

–  w temacie Jubileuszu 60-lecia Spółdzielni 
Przewodnicząca Rady przekazała, że być może 
zaproszonym gościom warto zasugerować, by 
w tym wyjątkowym dniu obchodów 60-lecia

zamiast przynoszenia kwiatów lub podarunków, 
dokonywali wpłat na jakiś szlachetny cel. Rada 
oraz Komitet Obchodów 60-lecia Spółdzielni 
zastanowią się nad wyborem tego celu charyta-
tywnego i podejmą stosowne decyzje na kolejnych 
swoich posiedzeniach.

–  Z-ca Prezesa ds. Eksploatacyjnych 
p. Tadeusz Szymański przekazał ostatnie ustalenia 
ws. wymiany kotła na ul. Górskiej.

7.  Następne posiedzenie planowane jest 
na 25.10.2018 r.

 Oprac.: I.G.

nieniem powyższego w przyszło-
rocznym planie funduszu remon-
towego. 

Przygotowania do sezonu 
zimowego
Ustalono zasady wyboru wyko-
nawców na odśnieżanie osiedli 
w zasobach mieszkaniowych 
Spółdzielni na okres trzyletni, 
poczynając od sezonu zimowego 
2018/2019. Ogłoszenie o nabo-
rze ofert opublikowane zostało 
m.in. w poprzednim wydaniu 
„Mojego domu”.

Opłaty i koszty
W związku z uchwaleniem przez 
Radę Nadzorczą opłaty dla osób, 
które zgłosiły, aby koresponden-
cję dostarczać im na adres ko-
respondencyjny poza zasobami 
Spółdzielni ustalono tryb postę-
powania służb administracyjnych 
Spółdzielni w takich przypad-
kach.

Najem lokali i dzierżawa 
terenu
Wynajęto fragment ściany pawi-
lonu nr 47 przy ul. Przybyszew-
skiego 163 na reklamę sklepu 
znajdującego się w ww. pawilo-
nie.

Wyrażono zgodę na zawarcie 
umowy najmu terenu pod jed-
nym z pawilonów handlowych 
w osiedlu „Żubardź” z nową właś-
cicielką tego pawilonu.

Po uzyskaniu zgody Rady 
Nadzorczej na zawarcie długoter-
minowej (na 10 lat) umowy naj-
mu lokalu użytkowego w osiedlu 
„Koziny” na sklep „Żabka” pod-
jęto decyzje co do zawarcia tej 
umowy i warunków, na jakich 
lokal zostanie wynajęty.

Działalność społeczno
wychowawcza
Przyjęto do wiadomości sprawo-
zdanie Ogniska TKKF „Dzikusy” 
z przebiegu organizowanej przez 
Ognisko akcji letniej w 2018 roku. 

Podsumowanie tegorocznych 
„kolonii z Dzikusami” zamieś-
ciliśmy w poprzednim numerze 
gazety „Mój Dom”.

Zapoznano się z proś-
bą Ogniska TKKF „Dzikusy” 
o sfinansowanie wpisowego 
(po 1.450 zł od drużyny) w lidze 
amatorskiej dla dwóch drużyn 
z sekcji siatkarskiej Ogniska, 
w których grają mieszkańcy na-
szych osiedli. Prośbę skierowano 
do opinii Komisji Wewnątrz-
spółdzielczej Rady Nadzorczej i, 
po uzyskaniu pozytywnej opinii, 
na październikowym posiedzeniu 
Zarządu podjęto decyzję o sfinan-
sowaniu wpisowego dla dwóch 
drużyn.

Rozdysponowano bony 
otrzymane od firmy Selgros 
m.in. na nagrody wręczane pod-
czas festynu HOP DO SZKOŁY 
za udział w konkursach na najład-
niej ukwiecone balkony, a także 
przekazano po 100 zł dla każdej 
ze szkół uczestniczących w fe-
stynie.

***
Na prośbę Komitetu Wyborcze-
go SLD – Lewica Razem o wy-
rażenie zgody na umieszczenie 
na tablicach informacyjnych 
w budynkach mieszkalnych na-
szej Spółdzielni materiałów wy-
borczych (plakatów) na wybory 
samorządowe wyrażono zgodę 
na powyższe pod warunkiem, 
że materiały te zostaną umiesz-
czone wyłącznie w miejscach 
wskazanych przez Administracje 
Osiedli, a po wyborach zostaną 
przez Komitet Wyborczy usu-
nięte. 

Z zadowoleniem przyjęto 
do wiadomości pismo od Pre-
zydent Miasta Łodzi p. Hanny 
Zdanowskiej zawierające podzię-
kowanie za udział w programie 
Urodzin Łodzi, który towarzyszył 
obchodom 595. rocznicy nadania 
Łodzi praw miejskich.

 Oprac.: E.S.Toaleta  
to nie kosz na śmieci!
W dniu 28.09. br. w piwnicy bloku nr 149 na Olechowie wybiła kanali-
zacja. Awaria była na tyle poważna, że konserwatorzy nie byli w stanie 
sami udrożnić pionu kanalizacyjnego i  trzeba było wezwać Pogotowie 
Mieszkaniowe „PRYM”, by zapobiec dalszemu zalewaniu piwnicy nie-
czystościami. Podczas prac udrażniających z  instalacji usunięte zostały 
ścierki flizelinowe, a  ponadto stwierdzono zanieczyszczenia zarośnięte 
tłuszczem. Koszt prac naprawczych oczywiście obciąży przedmiotową 
nieruchomość, jednocześnie uszczuplając środki z  funduszu remonto-
wego.

Co więcej, lokatorka, której zalało rzeczy pozostawione w komórce 
w piwnicy, wystąpiła do Spółdzielni z roszczeniem o wypłatę odszkodo-
wania.

To wszystko nie miałoby miejsca, gdyby nie totalna beztroska 
mieszkańców, wyrzucających do kanalizacji co popadnie.

Czy naprawdę konieczne jest uświadamianie mieszkańcom spraw 
tak oczywistych jak to co można, a czego nie należy, wrzucać do toale-
ty??? Widocznie tak, więc tłumaczymy:

Do toalety powinny trafiać WYŁĄCZNIE zanieczyszczenia fizjolo-
giczne oraz papier toaletowy, który jest produkowany tak, że rozpuszcza 
się w wodzie i nie zatyka rur.

Natomiast ABSOLUTNIE NIE MOŻNA wrzucać nawilżanych chu-
steczek, podpasek, tamponów, pieluch, ręczników papierowych, ani pa-
tyczków do uszu, które w rurach tworzą swego rodzaju sita, zatrzymujące 
wszystkie elementy stałe.

Nie traktujmy też ubikacji jako miejsca na odpadki żywieniowe. 
To właśnie tłuste jedzenie i oleje, które pod wpływem zimnej wody tęże-
ją w rurach, zmniejszają ich średnicę i zamieniają się w tłustą, zatykającą 
odpływ bryłę. 

Do sedesu nie wsypujmy piasku 
ani żwiru z kuwet, a zwłaszcza gruzu 
po remoncie.

Pamiętajmy, że wszelkie środki 
chemiczne wylane do kanalizacji, 
a  także leki, są szkodliwe dla poży-
tecznych mikroorganizmów oczysz-
czających nasze ścieki.

To podstawowe zasady, które powinien znać i stosować każdy z nas, 
dlatego głośno i stanowczo apelujemy:

Nie traktujmy toalety jak kosza na śmieci!
 I.G.

Listy

Z PRAC ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI  
we wrześniu  2018 r.

Światowy  
Dzień Marszu
Marsze organizowane przez Zarząd Łódzkiego Towa-
rzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, każdego roku na 
początku jesieni, pod nazwą „Światowy Dzień Marszu 
TAFISA”, już na stałe włączone zostały do plenerowych 
działań prowadzonych przez Ognisko „Dzikusy”. Są to 
imprezy masowe, w których udział może wziąć każdy, kto 
lub spacerować i nie straszna mu piesza, blisko 10 km, 
wędrówka i sportowa zabawa na powietrzu.
 Od lat z ramienia TKKF imprezę przeprowadza V-ce 
prezes Zarządu p. Lucjan Kołada przy wsparciu i współ-
pracy TKKF Ognisko „Dzikusy” i Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego Oddział Polesie.
 W tym roku marsz odbył się 7 października. Uczest-
nicy, podzieleni na dwie grupy, wyruszyli o godz. 10.00 
z dwóch punktów startowych wyznaczonych przez prze-
wodników PTTK. Pierwsza z krańcówki tramwajowej 
przy zbiegu ulic Popiełuszki i Wyszyńskiego; druga z by-
łej krańcówki autobusowej przy zbiegu ulic Popiełuszki 
i Maratońskiej. Metę marszu wyznaczono przy budynku 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzewie, gdzie obie 
grupy dotarły ok. godz. 12.30.
 Na mecie zorganizowano imprezę rekreacyjną dla 
wszystkich uczestników marszu. Odbyły się także trzy 
konkurencje rekreacyjne: rzuty lotkami do tarczy, strzały 
na bramkę do unihokeja i rzuty piłkami piaskowymi do 
celu, które przeprowadzili instruktorzy TKKF Ognisko 
„Dzikusy”. Przy muzyce i ognisku z pieczonymi kiełbas-
kami upływały kolejne godziny spotkania.
 Na zakończenie zabawy ogłoszono wyniki i wręczo-
no drobne nagrody dla 10 uczestników, którzy zgroma-
dzili najwięcej punktów we wszystkich konkurencjach 
łącznie. K.Sz.

Źródło: internet
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W  poprzednim  nu-
merze  opisaliśmy 
Państwu  Pałac  Po-
znańskiego, dziś na-
tomiast  znajdziemy 
się od niego zaledwie 
o  kilka  kroków,  bo 
w Manufakturze.
Aby opowiedzieć jej historię mu-
simy się cofnąć do XIX wieku 
i ponownie zapukać do drzwi Izra-
ela Poznańskiego.

Wybudowanie wielkiego kom-
pleksu przemysłowo-mieszkalne-
go, złożonego z dzielnicy robotni-
czej, fabryki i rodzinnej rezydencji, 
było jego marzeniem. W tym celu 
już od 1871 r. Poznański skupo-
wał działki przy ulicy Ogrodowej, 
by zaraz potem móc rozpocząć bu-
dowę tkalni mechanicznej, w której 
finalnie pracowało 200 angielskich 
krosien mechanicznych, napędza-
nych maszyną parową. Wkrótce 
powstały również kolejne tkalnie, 
przędzalnia, bielnik, farbiarnia, 
drukarnia tkanin, wykańczalnia, 
a ponadto Poznański, jako fabry-
kant z wyobraźnią i umiejętnością 
planowania, zadbał o to, by kom-
pleks dysponował własną bocznicą 
kolejową, elektrownią, gazownią 
i zakładową strażą pożarną. „Łódz-

ki król bawełny” dawał zatrudnie-
nie tysiącom robotników, a ich 
osiedle mieszkalne wyposażone 
było w sklepy, szpital, kościół, 
szkołę i bibliotekę. Jednak wyna-
grodzenie w jego fabryce należało 
do najniższych na rynku, a warunki 
pracy były ciężkie, dniówka wyno-
siła 16 godzin, a do tego dochodził 
przymus pracy w dni świąteczne. 
Wszelkie próby protestu były szyb-
ko tłumione. W fabryce zatrud-
niano dzieci już od 5 roku życia, 
bo tylko one były w stanie zmieścić 
się pomiędzy maszynami, by wy-
mieść szkodzący mechanizmom 
bawełniany kurz.

Po śmierci Izraela Poznań-
skiego jego najstarszy syn Ignacy 
kontynuował rozbudowę fabryki 
i pobliskiego osiedla robotnicze-
go, jednak trudny okres I wojny 
światowej, a zwłaszcza wielki 
kryzys w 20-leciu międzywojen-
nym, dotknęły także struktury ich 
imperium i w rezultacie firma zo-
stała przejęta za długi przez włoski 
bank.

Po II wojnie światowej fabryka 
została przeszła na własność pań-
stwa i funkcjonowała jako Zakłady 
Przemysłu Bawełnianego im. Ju-
liana Marchlewskiego. To właśnie 
tutaj, 7 grudnia 1958 r., prawie 
60 lat temu, 80 pracowników 
Zakładów założyło spółdzielnię 
mieszkaniową, która przyjęła na

zwę Przyzakładowa Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Bawełna” i stała 
się zalążkiem naszej Spółdzielni.

W latach 70. XX nazwę Za-
kładów im. J. Marchlewskiego 
rozszerzono o handlową na-
zwę „Poltex” i był to okres, gdy 
to miejsce znów pracowało peł-
ną parą, a włókiennicza Łódź 
żyła. Jednak nadeszły lata 90-te, 
a wraz z nimi transformacja ustro-
jowa pociągająca za sobą liczne 
bankructwa. Kryzys nie ominął 
także kompleksu na ul. Ogrodo-
wej – już w pierwszym półro-
czu 1990 roku produkcja spadła 
o 63%. Fabryka miała stare ma-
szyny i długi, a magazyny pełne 
towarów, których nikt nie chciał 
kupować. Ostatecznie produkcję 
zakończono tam w 1997 r. Posta-
wiony w stan likwidacji kompleks 
niszczał przez kilka lat, aż nagle 
pojawił się pomysł, który wszyst-
ko zmienił. Postanowiono w nie-
zwykłą przestrzeń postindustrial-
ną tchnąć nowe życie i stworzyć 
w tym miejscu centrum handlowo-
-usługowo-rozrywkowe – Manu-
fakturę. Jej budowa rozpoczęła 
się w 2003 r., a po trzech latach, 
17 maja 2006 r., nastąpiło uroczy-
ste otwarcie. Na powierzchni zaj-
mującej ok. 27 hektarów powstały 
m.in. sklepy, hipermarkety, restau-
racje i kawiarnie, kino, kręgielnia, 
ściana wspinaczkowa, interak-

tywne centrum nauki i techniki 
Experymentatorium i zajmujący 
3 hektary rynek. W dawnej wy-
kańczalni swą siedzibę dosta-
ło Muzeum Fabryki, w którym 
zgromadzono eksponaty związa-
ne z historią obiektu i imperium 
Izraela Poznańskiego. A tuż obok, 
w pięciokondygnacyjnym budyn-
ku dawnej przędzalni bawełny, ot-
warto hotel Andel’s. Odrestauro-
wano w sumie 90000 m2 obiektów 
z cegły, przeważnie zachowano 
tylko ściany zewnętrzne, a we-
wnątrz wniesiono nowe konstruk-
cje, dostosowane do przyszłych 
funkcji obiektów. Jedno z wejść 
na teren Manufaktury, od strony 
ulicy Ogrodowej, prowadzi przez 
dawną główną bramę fabryczną, 
zbudowaną w kształcie łuku, w la-
tach 1878–1880. Odrestaurowano 
w niej żeliwne wrota i mecha-
niczny zegar. Zupełnie nową kon-
strukcją jest natomiast zbudowana 
ze szkła i stali główna galeria skle-
powa. Przebudowa dawnej fabryki 
łączy więc w sobie zarówno ducha 
historii, w której dominują stare, 
pofabryczne budynki z czerwonej, 
nieotynkowanej cegły, jak i po-
wiew współczesności, który od-
zwierciedla dzisiejszą modę i po-
trzeby. Jednocześnie Manufaktura 
idealnie wpisuje się w inicjatywę 
rewitalizacji miasta, jego struktur 
i zabytków. W 2014 r. Manufaktu-

ra zwyciężyła w plebiscycie Ga-
zety Wyborczej na najważniejsze 
wydarzenie 25-lecia w Łodzi.

I chociaż Izrael Poznański 
z pewnością byłby zaszokowa-
ny widząc co stanęło na miejscu 

jego fabryki, to z pewnością byłby 
rad z tego, że wznoszonym przez 
niego budynkom nie pozwolono 
zniszczeć i popaść w ruinę, tylko 
nadano im nowy wyraz i przywró-
cono je do życia. I.G.

Poznaj swoje miasto, czyli co warto zobaczyć w Łodzi 

– MANUFAKTURA

Problemy z podziałem 
majątku wspólnego – 
ciąg dalszy
Kontynuując rozważania dotyczące 
podzia łu  mają tku  wspólnego 
małżonków po ustaniu wspólności 
ustawowej małżeńskiej po raz 
kolejny w trakcie dyżuru pełnionego 
przez radców prawnych Spółdzielni 
okazało się, że kwestie te nadal są 
problematyczne i wymagają analizy 
zmian prawa na tle historycznym 
w zakresie obowiązujących przepisów. 
W dzisiejszym artykule chciałabym 
skupić się na formie zbycia 
spółdzielczego własnościowego prawa 
do lokalu na przestrzeni lat, w tym 
w szczególności jak zmieniały się 
wymagania prawne dla skutecznego 
dokonania tej czynności.

Ustawa nowelizująca z dnia 
25 października 1991 r. o zmianie 
ustawy Kodeks cywilny oraz ustaw 
– o księgach wieczystych i hipotece, 
P rawo spó łdz ie lcze ,  Kodeks 
postępowania cywilnego, Prawo 
lokalowe wprowadziła istotne zmiany 
w treści ustawy z dnia 16 września 
1982 r. Prawo spółdzielcze w zakresie 
zbycia własnościowego prawa do 
lokalu zastrzegając dla ww. czynności 
formę aktu notarialnego i tak zgodnie 
z art. 223 § 5 znowelizowanej ustawy 
w brzmieniu na dzień 15 marca 1992 r. 
(data wejścia w życie nowelizacji) 

Z notatnika 
prawnika

umowa zbycia własnościowego prawa 
do lokalu powinna być zawarta 
w formie aktu notarialnego.

W związku z wejściem w życie 
w dniu 24 kwietnia 2001 r. ustawy z dnia 
15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach 
mieszkaniowych oraz nowelizacją 
ww. ustawy na podstawie aktu z dnia 
19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych oraz 
niektórych innych ustaw, który wszedł 
w życie dnia 15 stycznia 2003 r. regulacje 
prawne spółdzielczego własnościowego 
prawa do lokalu – w tym kwestia zbycia 
przedmiotowego prawa – przeniesione 
zostały przez ustawodawcę do ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych 
i zawarte zostały w rozdziale 2, przy czym 
regulacja uprzednio obowiązującego 
art. 223 § 5 obecnie zawarta jest 
w art. 172 ust. 4 i ma brzmienie: Umowa 
zbycia spółdzielczego własnościowego 
prawa do lokalu powinna być zawarta 
w formie aktu notarialnego. Wypis tego 
aktu notariusz przesyła niezwłocznie 
spółdzielni.

Jednocześnie zauważyć należy, 
iż w okresie od 15 stycznia 2003 r. 
do 15 kwietnia 2004 r. skuteczność 
zbycia spółdzielczego własnościowego 
prawa do lokalu zależała od przyjęcia 
nabywcy w poczet członków spółdzielni. 
Art. 172 ust. 2 ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych przewidujący 
ww. warunek skuteczności zbycia ww. 
ograniczonego prawa rzeczowego został 
uznany za niezgodny z art. 64 ust. 1 
w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji 
i utracił moc z dniem 15 kwietnia 2004 r.

Niewystarczającym jest jednak 
dla omówienia zagadnienia podziału 
spółdzielczego własnościowego 
prawa do lokalu jako składnika 

majątku dorobkowego małżonków 
wskazanie jedynie na przepisy prawa 
spółdzielczego, albowiem ocena 
przedmiotowej czynności wymaga 
zastosowania również regulacji prawa 
rodzinnego i spadkowego.

Regulacja art. 46 kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego nakazuje 
stosować odpowiednio do spraw 
o podziału majątku po ustaniu 
wspólności ustawowej przepisy 
o wspólności majątku spadkowego 
i o dziale spadku. W myśl przepisu 
art. 1037 § 2 kc jeżeli do spadku należy 
nieruchomość, umowa o dział powinna 
być zawarta w formie aktu notarialnego.

Powszechnie przyjmuje się, iż 
w związku z faktem, iż skutkiem umowy 
o dział spadku jest rozporządzenie 
w formie przeniesienia prawa własności 
lub innego prawa majątkowego to 
forma, w jakiej umowa o dział spadku 
powinna zostać zawarta uzależniona 
jest od formy w jakiej winna zostać 
dokonana czynność dla skutecznego 
przeniesienia danego, konkretnego 
prawa. Przepis art. 1037 § 2 kc winien 
być zatem wykładany w ten sposób, 
iż forma aktu notarialnego dla umowy 
o dział spadku zastrzeżona jest 
wówczas, gdy w skład spadku wchodzi 
prawo rzeczowe, którego skuteczne 
przeniesienie wymaga dokonania 
czynności w formie aktu notarialnego.

Przenosząc powyższe rozważania 
na grunt zagadnienia podziału majątku 
wspólnego małżonków, w skład którego 
wchodzi spółdzielcze własnościowe 
prawo do lokalu, stwierdzić należy, 
iż z uwagi na fakt, iż rozporządzenie 
przedmiotowym prawem wymaga dla 
swej skuteczności – od dnia wejścia 
w życie przepisów znowelizowanej 

ustawy tj. od dnia 15 marca 1992 r. – 
zachowania formy aktu notarialnego 
to również umowa o podział majątku 
wspólnego, w skład którego wchodzi 
spółdzielcze własnościowe prawo do 
lokalu, zawierana po dniu 15 marca 
1992 r., jako wywierająca skutek 
rozporządzający wymaga dla swej 
skuteczności formy aktu notarialnego.

Należy zadać jednak pytanie – 
czym skutkuje niezachowanie prawem 
zastrzeżonej formy przy dokonywaniu 
czynności – w omawianym przypadku, 
zawarcie po dniu 15 marca 1992 r. 
umowy o podział majątku wspólnego, 
w skład którego wchodzi spółdzielcze 
własnościowe prawo np.: w formie 
pisemnej? Umowa taka w myśl przepisu 
art. 73 § 2 kc jest nieważna tzn. nie 
wywołuje skutków prawnych, które są 
określone w jej treści. W omawianej 
sytuacji nie dochodzi do podziału 
przedmiotowego prawa, a tym samym 
stanowi on nadal składnik majątku 
wspólnego małżonków (lub byłych 
małżonków).

Podkreślić jednak należy, iż prawo 
do żądania podziału majątku wspólnego 
po ustaniu wspólności majątkowej 
małżeńskiej nie ulega przedawnieniu. 
Jeżeli doszło w konkretnym stanie 
faktycznym do zawarcia nieważnej 
umowy o podział majątku, umowa ta 
co prawda nie wywiera skutku, lecz nie 
uniemożliwia zawarcia ponownej – tym 
razem skutecznej umowy w formie aktu 
notarialnego albo dochodzenia podziału 
majątku w drodze postępowania 
sądowego.

Olga Ferensztajn-Tokarska
radca prawny

partner Kancelarii Radcy Prawnego
Jadwigi Chmielewskiej-Furmankiewicz

Źródło: internet

ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BAWEŁNA”
z siedzibą w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 163

ogłasza nabór firm do Banku Wykonawców na 2019 r. do realizacji robót remontowych 
w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni.

Zapraszamy firmy do złożenia swoich ofert w niżej wymienionych kategoriach robót:
 1.  Roboty ogólnobudowlano-remontowe.
 2.  Roboty dekarsko-blacharskie.
 3.  Roboty terenowo-drogowe.
 4.  Roboty ślusarskie.
 5.  Roboty instalacyjno-sanitarne (wodno-kanalizacyjne, c.o. i gazowe).
 6.  Roboty elektryczne, w tym wymiana domofonów i przeglądy 5-letnie.
 7.  Wykonanie i wymiana okien drewnianych na PCV.
 8.  Wykonanie i wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych.
 9.  Uszczelnienie i malowanie złącz międzypłytowych techniką alpinistyczną.
10.   Inwentaryzacja, projektowanie i konserwacja zieleni wysokiej i niskiej (pielęgnacja zieleni, 

przycinki, wycinki drzew i krzewów, frezowanie pniaków, nasadzenia).
11.  Usługi dezynsekcji, dezynfekcji, deratyzacji i czyszczenia zsypów.
12.  Udrożnienia instalacji kanalizacji sanitarnej.
13.  Badania termowizyjne budynków.

Oferty prosimy przygotować w podziale na dwie części.
 I. CZĘŚĆ OGÓLNA
 1.  Informacje o firmie (w szczególności stan zatrudnienia i kwalifikacje kadry, park maszynowy).
 2.  Opinia z banku określająca kondycję finansową firmy, bilans lub kopia PIT.
 3.  Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS.
 4.  Aktualne zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłatami i podatkami.
 5.   Aktualna polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej (deliktowa i kontraktowa) na co 

najmniej 60.000 zł od każdego z ww. ryzyka.
 6.  Warunki udzielanej gwarancji.
 7.  Referencje z ostatnich trzech lat.
 8.  Dowód wpłaty wadium na konto RSM „Bawełna”.

 II. OFERTA CENOWA
 1.  Dla robót określonych w poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 należy podać:
 a)  stawkę R-g netto
 b)  koszty pośrednie
 c)  koszty zakupu materiałów
 d)  zysk
 e)   dla poz. 6 dodatkowo cenę domofonu, dla klatki schodowej z 10 lub 15 mieszkaniami oraz 

ceny dla wykonania przeglądów 5-letnich w podziale na:
  -  przegląd 5-letni instalacji w lokalu mieszkalnym
  -  przegląd tablicy głównej
  -  przegląd tablicy administracyjnej i piętrowej
  -  przegląd instalacji piorunochronnej
 2.  Dla robót określonych w poz. 7 należy podać:
 a)  cenę netto typowych okien PCV
 b)  koszt netto wymiany typowych okien PCV
 3.  Dla robót określonych w poz. 8 należy podać:
 a)  cenę netto typowych drzwi zewnętrznych i wewnętrznych w klatce schodowej,
 b)  koszt netto wymiany typowych drzwi zewnętrznych i wewnętrznych.
 4.   Dla robót określonych w poz. 9 należy podać cenę netto 1 m.b. uszczelnienia złącza z opisem 

technologii.
 5.  Dla robót określonych w poz. 10:
 1)   dla wykonania inwentaryzacji zieleni z wykonaniem przeglądu fitosanitarnego drzew 

i krzewów oraz
  projektowania terenów zielonych – cenę jednostkową netto
 2)  dla konserwacji (pielęgnacji) terenów zielonych:
 a)  cenę jednostkową netto pielęgnacji drzewa uzależnioną od jego średnicy:
  do 35 cm, do 50 cm, do 70 cm i powyżej,
 b)  cenę jednostkową netto pielęgnacji krzewów,
 c)  cenę jednostkową netto za wycinkę drzewa uzależnioną od jego średnicy:
  do 40 cm, do 60 cm i powyżej,
 d)  cenę jednostkową netto frezowania pniaków uzależnioną od średnicy pnia:
  do 40 cm, do 60 cm i powyżej, 
 e)  cenę jednostkową netto za nasadzenia,
  usługi w punktach 2 a) i c) będą wykonywane metodą alpinistyczną.
 6.   Dla robót określonych w poz. 11 należy podać cenę usługi na klatkę schodową wraz z zakresem 

prowadzonych w ramach tej ceny prac, w poz. 12 cenę netto udrażniania kanalizacji za 1 m.b. 
wraz z zakresem prowadzonych w ramach tej ceny prac, dla poz. 13 cenę za budynek niski/
wysoki i za mieszkanie wraz z zakresem prowadzonych w ramach tej ceny prac.

Wadium w wysokości 5 tysięcy złotych za każdy rodzaj robót, na który składana jest oferta, należy 
wpłacić na konto spółdzielni w: PKO BP S.A. 3 O/Łódź Nr 92 1020 3378 0000 1402 0010 8365 
z dopiskiem „Wadium. Roboty remontowe 2019 r.”
Z wpłaty wadium zwolnieni są oferenci z grupy robót wymienionych w pozycjach: 10, 11, 12, 13.
Oferent jest związany ofertą do dnia 31.12. 2019 r.
W przypadku wejścia firmy do Banku Wykonawców i powierzenia firmie realizacji robót warunki 
płatności wynoszą 30 dni od daty doręczenia Spółdzielni faktury za wykonane roboty.
Oferty odrębnie dla każdego rodzaju robót w zamkniętych kopertach z napisem „Roboty remontowe 
2019 r. w RSM „Bawełna” dla grupy robót nr....”, należy składać w sekretariacie Spółdzielni 
do 26.11.2018 r. do godz. 12.00.
Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, prowadzenia negocjacji z oferentami 
w zakresie oferowanej ceny i gwarancji oraz odstąpienia od konkursu ofert bez podania przyczyn.
Informacji dodatkowych udziela w godz. 8.00–16.00 – Dział Techniczny, tel. 42 641 63 33 wew. 13 lub 53.
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„Domy Spółdzielcze” to ogólnopolski miesięcznik  

poświęcony sprawom spółdzielców. Poniżej zamieszczamy artykuł  
podsumowujący zmiany jakie zachodziły w przepisach  

dotyczących spółdzielczości mieszkaniowej.

W dzisiejszym wydaniu naszej gazety zamieszczamy przedruk arcyciekawego artykułu jaki ukazał się w sierpniowym 
numerze „Domów Spółdzielczych”. Zachęcamy do  jego  lektury. Autorem  tekstu  jest p.  Jerzy Kruk, prezes Zarządu 
SM „Metalowiec” we Wrocławiu.

KROKODYLE ŁZY
Nie mogę nie zareagować na obecne dyskusje 
przewalające się przez media. Jeśli pojawia 
się zarzut naruszania Konstytucji, to zaraz 
czytamy lub słuchamy ripost, że tego naru-
szenia nie ma, bo… No właśnie, bo co?

Arbitrem powinien być tutaj Trybunat 
Konstytucyjny. Do obecnego są jednak za-
rzuty, że został wybrany niezgodnie z Kon-
stytucją. Przypomnę zatem parę faktów, ogra-
niczając się tylko do spraw spółdzielczych.

Moja pierwsza wątpliwość dotyczy sy-
tuacji, w której Trybunał rozstrzygnął, że ja-
kiś przepis jest niekonstytucyjny, a mimo to 
uznał, ze może być stosowany jeszcze przez 
dłuższy czas (sic!).

Najbardziej dosadnym przykładem 
jest tu wyrok Trybunału Konstytucyjnego 
z 17.12.2008 (P16/08), w którym uznano, że 
przepisy zobowiązujące spółdzielnie do wy-
odrębniania własności mieszkań spółdziel-
czych (lokatorskich) bez żadnych opłat (za 
„złotówkę”) – są niezgodne z Konstytucją. 
Ale jednocześnie TK zdecydował, że „nie-
konstytucyjne przepisy tracą moc dopiero 
po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Ustaw”. W uzasadnieniu TK 
stwierdzono, że „spółdzielniom nie zapew-
niono słusznego (silnie nawiązującego do 
wartości rynkowej lokalu w chwili prze-
kształcenia) ekwiwalentu za utracone na 
rzecz spółdzielcy mienie”.

Ale politykom było za mało. Przed upły-
wem 12 miesięcy – tj. datą utraty przepisów 
ustawy – sejm uchwalił ponownie tę samą 
(praktycznie) ustawę. I co? Czy to nie kpiny 
z Konstytucji?! A wiedzą Państwo, dlacze-
go tak się mogło stać? Bo u nas obowiązuje 
„domniemanie konstytucyjności ustawy”, 
dopóki Trybunat Konstytucyjny nie stwier-
dzi inaczej.

Odrębną sprawą jest jakość tych ustaw… 
Pominę już fakt, że Trybunał zaakceptował 
roczne (dodatkowe) funkcjonowanie ustawy, 
które naruszało podstawową zasadę równe-
go traktowania obywateli względem prawa. 
Warto przypomnieć choćby taki fakt, że przy 
przekształcaniu prawa z lokatorskiego na 
spółdzielcze własnościowe – spółdzielnie 
(zarządy) pozwalały obowiązujące wówczas 
ustawowo wpłaty – rozpisać na raty. I jeśli 
członek wpłacił 10% czy 90%, nie było zli-
tuj się – pieniądze te nie podlegały zwrotowi 
ani dopłacie. A sytuacja tych 80% członków, 
którzy za to przekształcenie zapłacili od kilku 
do kilkunastu tysięcy złotych (za 80-metrowe 
mieszkanie)?

Już tylko dla zasady przytoczę inny frag-
ment uzasadnienia TK: „Zasada równej dla 
wszystkich ochrony własności (art. 64 ust. 
2 Konstytucji) i zakaz naruszania istoty pra-
wa własności (art. 64 ust. 3 i art. 31 ust. 3 
zdanie drugie Konstytucji) interpretowane 
z uwzględnieniem zasady słusznego odszko-
dowania (art. 21 ust. 2 Konstytucji) nakazują 
przejęcie (…)”, wskazujący, że ingerencja 
sejmu (państwa) nie ma uzasadnienia kon-
stytucyjnego.

Czy zatem politycy ówczesnej partii 
rządzącej mają dziś moralne prawo (nawet 
jeśli powody ku temu są) do kwestionowania 
obecnego naruszania Konstytucji?!

Niedawno w „Rzeczpospolitej” opub-
likowano artykuł: „Łamanie Konstytucji to 
najgorsza odmiana bezprawia”, ale oprócz 
polityków – czy nie czyniły tego sądy?

To prawda, że art. 178 ust. 1 Konstytucji 
wyraźnie określa, że sędziowie w sprawowa-
niu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają 
jedynie Konstytucji oraz ustawom.

Dzisiejsza opozycja, walcząca z ła-
maniem konstytucyjnych zapisów, sama 
uchwaliła 29 przepisów dot. spółdzielni 
mieszkaniowych uznanych przez Trybunał 
Konstytucyjny za niezgodne z Konstytucją.

Wracam do omówienia chociaż części 
z 29 dawnych orzeczeń Trybunału Konsty-
tucyjnego, uznających przepisy dotyczące 
spółdzielczości za niezgodne z Konstytucją. 
Choć jest ich teraz jeszcze więcej, ograniczę 
się przede wszystkim do ustaw uchwalonych 
do roku 2015.

Oczywiście, nie zamierzam wszystkich 
tych orzeczeń cytować, ale wiele z nich trze-
ba skomentować, bo pokazują nasze kłopoty 
w racjonalnym zarządzaniu. Nie piszę „op-
tymalnym”, bo nie da się przewidzieć, co 
posłowie wymyślą za miesiąc, za rok…

Najważniejsze, jak sądzę, orzeczenie do-
tyczy art. 17(14) ust. 1 ustawy o spółdziel-
niach mieszkaniowych (usm). Spółdzielcze 
lokatorskie prawo przekształcano za przysło-
wiowe 1 zł w wyodrębnioną własność, pod-
czas gdy wcześniej uzyskanie spółdzielczego 
własnościowego prawa wymagało zapłaty od 
kilku do nawet kilkunastu tys. zł (za miesz-
kanie powyżej 70 m2), które przeznaczano 
np. na ocieplenie budynków.

Trybunał Konstytucyjny (P 16/08 
z 17.12.2008) uznał ten przepis za niekon-
stytucyjny. „Przepis art. 1714 ust. 1 u.s.m. 
w brzmieniu ustalonym ustawą zmieniającą 
z 2007 r. był przedmiotem oceny konsty-
tucyjnej Trybunału dokonanej w wyroku 
z 17 grudnia 2008, sygn. P 16/08. Trybunał 
orzekł, że: „Art. 1714 ust. 1 ustawy powołanej 
w punkcie 1 [u.s.m.] w zakresie, w jakim zo-
bowiązuje spółdzielnię do zawarcia umowy 
przeniesienia własności lokalu po dokonaniu 
przez członka spółdzielni lub osobę niebę-
dącą członkiem spółdzielni wyłącznie spłat, 
o których mowa w pkt 1 i 2 tego przepisu, 
jest niezgodny z art. 64 ust. 2 i 3 w związku 
z art. 21 ust. 2 Konstytucji” (pkt 2 sentencji 
wyroku). Trybunał postanowił także, że prze-
pis ten utraci moc obowiązującą z upływem 
12 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Ustaw. Wyrok został ogłoszony w Dzienni-
ku Ustaw Nr 235, pod poz. 1617, 30 grudnia 
2008 r. Tym samym utrata mocy obowiązu-
jącej przepisu uznanego za niezgodny z Kon-
stytucją powinna była nastąpić 30 grudnia 
2009 r.

30 grudnia 2009 r. weszła w życie kolej-
na nowelizacja art. 1714 ust. 1 u.s.m. wprowa-
dzona przez art. 1 pkt 3 ustawy zmieniającej 
z 2009 r. Zgodnie z nowelizacją z 2009 r. 
art. 1714 ust. 1 u.s.m. otrzymał niemal iden-
tyczne brzmienie, jak przepisy uznane przez 
Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z art. 64 
ust. 2 i 3 w związku z art. 21 ust. 2 Konstytucji.

Ot, takie zwykłe zlekceważenie orzecze-
nia Trybunału…

Warto przypomnieć więc jeszcze wcześ-
niejsze orzeczenie z 5.09.2006 roku (sygn. 
akt K 51/05). „1. Art. 111 ust. 1 pkt 2 i art. 48 
ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spół-
dzielniach mieszkaniowych (…) w zakresie, 
w jakim przewidują obowiązek jednorazowej 
spłaty przypadającego na lokal uzupełnienia 
wkładu mieszkaniowego z tytułu moderniza-
cji budynku, w rozumieniu art. 61 ust. 5 usta-
wy, są zgodne z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 64 
ust. 1 i 2 i art. 75 ust. 1 Konstytucji Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz nie są niezgodne 
z art. 75 ust. 2 Konstytucji,

(…) Należy zauważyć, że obowią-
zek uzupełnienia wkładu budowlanego lub 
mieszkaniowego powstaje niezależnie od 

złożenia żądania przekształcenia spółdziel-
czego lokatorskiego prawa do lokalu w spół-
dzielcze własnościowe prawo do lokalu lub 
przeniesienia własności. Przesłanką powsta-
nia takiego obowiązku jest modernizacja 
budynku rozumiana jako „trwałe ulepszenie 
(unowocześnienie) istniejącego budynku lub 
lokalu, przez co zwiększa się wartość użytko-
wa budynku lub lokalu (art. 61 ust. 5 ustawy) 
i przeprowadzana w sytuacji, w której wyma-
ga tego stan budynku (art. 61 ust. 4 ustawy).

W świetle art. 10 ust. 5 ustawy, członek 
spółdzielni, któremu przysługuje spółdziel-
cze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalne-
go, jest obowiązany uzupełnić wkład miesz-
kaniowy w wypadku modernizacji budynku, 
w rozumieniu art. 61 ust. 5. Stosownie do po-
stanowień art. 173 ust. 5 w wypadku moder-
nizacji budynku, w rozumieniu art. 61 ust. 5, 
członek spółdzielni, któremu przysługuje 
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, 
bądź osoba niebędącą członkiem spółdzielni, 
której przysługuje spółdzielcze własnościo-
we prawa do lokalu, jest obowiązana uzupeł-
nić wkład budowlany Znaczenie przepisów 
dotyczących obowiązku spłaty przypadające-
go na jego lokal uzupełnienia wkładu z tytułu 
modernizacji budynku, w rozumieniu art. 61 
ust 5, nie polega na ustanowieniu nowego 
warunku realizacji uprawnień określonych 
w zaskarżonych przepisach, ale na uzależ-
nieniu realizacji uprawnień przewidzianych 
w wymienionych wyżej przepisach od speł-
nienia obowiązków powstałych całkowicie 
niezależnie od realizacji tych uprawnień.

Trybunał podziela pogląd Prokuratora 
Generalnego, że modernizacja lokalu prowa-
dzi do powiększenia jego wartości. Wkład 
mieszkaniowy lub budowlany określa udział 
członka spółdzielni w kosztach powstania 
lokalu o określonej wartości. W konsekwen-
cji ustanowienie obowiązku spłaty przypa-
dającego na dany lokal uzupełnienia wkładu 
budowlanego lub mieszkaniowego z tytułu 
modernizacji budynku w rozumieniu art. 61 
ust. 5 nie prowadzi do nieuzasadnionego 
różnicowania podmiotów podobnych i nie 
wykracza poza zakres swobody regulacyjnej 
pozostawionej ustawodawcy i nie może być 
uznany za sprzeczny z przepisami konstytu-
cyjnymi”.

I na dodatek, jako dowód łamania pra-
wa własności spółdzielni (por. art. 3 prawa 
spółdzielczego: „majątek spółdzielni jest 
prywatną własnością jej członków”) – dwa 
powiązania orzeczenia z K 64/07.

Trybunał zwrócił uwagę, że „Spółdziel-
nie mieszkaniowe powinny mieć możliwość 
oddziaływania na ustalenie świadczenia 
pieniężnego przysługującego w zamian za 
utraconą własność (por. orzeczenie TK sygn. 
K 33/00)” oraz że „Ustawodawca nie powi-
nien tworzyć sytuacji, gdy na status praw-
ny określonej rzeczy z założenia większy 
wpływ ma inna osoba, dysponująca tylko 
pochodnymi uprawnieniami do korzystania 
z rzeczy (w tym przypadku najemca) niż jej 
właściciel (por. sygn. K 33/00). Prawidłowe 
funkcjonowanie własności zakłada koniecz-
ność stworzenia podstaw swoistego zaufania 
i pewności tego prawa.

Jeżeli własność nabytą na podstawie 
prawa ustanowionego przez demokratycz-
nie legitymowanego ustawodawcę, można 
łatwo odebrać właścicielowi, pozbawiając 
go dodatkowo wpływu na warunki, na jakich 
utrata własności następuje, to prawo własno-
ści nie może spełniać swojej konstytucyjnej 
funkcji”.

Żeby było weselej – 20.06. br. TK w peł-
nym składzie „przesądził, że było ono legalne 
(p. „Rzeczpospolita” z 21.06.). Uwzględniając 
powyższe – „Rzeczpospolita” pisze, że „osoby 
które uwłaszczyły się przed laty za przysło-
wiową złotówkę, mogą spać spokojnie”.

Przecież nikt nie podważyłby legalności 
tego uwłaszczenia, bo poprzednio TK uznał, 
że niekonstytucyjność obowiązuje dopiero 
z końcem 2009 roku – a do tego terminu 
prawie wszystkie wnioski o zmianę prawa 
lokatorskiego w wyodrębnioną własność za-
łatwiono. Legalnie? Nawet jeśli, czy to ozna-
cza sprawiedliwie?! Zważywszy wcześniej-
sze pobieranie opłat za to uwłaszczenie od 
80-85 procent członków spółdzielni. Ja bym 
nie mógł spać spokojnie.

W „Dzienniku – Gazecie Prawnej” 
z 19.06.2018 (nr 117) ukazał się pożytecz-
ny artykuł z punktu widzenia obywatela: 
„Kiedy formalizm zabija sprawiedliwość”. 
Chyba więc to „sądy mają kontrolę w pań-
stwie. Zapewnienie sprawiedliwości. To ich 
najważniejszy obowiązek”. Tylko czy obec-
nie będzie to możliwe? Numer z ponownym 
uchwaleniem tej samej ustawy 30.12.2009 r. 
na dzień przed utratą mocy ustawy, którą Try-
bunał uznał za niekonstytucyjną, był kpiną 
z prawa i Konstytucji. Wszystko dlatego, że 
obowiązuje u nas zasada domniemania zgod-
ności z Konstytucją każdej ustawy do czasu 
(ewentualnego) rozstrzygnięcia przez Trybu-
nał Konstytucyjny. Taka zabawa w kółko…

Pisałem też kiedyś o innym (dzisiaj już, 
oczywiście, nieaktualnym) zapisie ustawo-
wym o obowiązku zapłaty za przekształcenie 
mieszkania lokatorskiego na własnościowe. 
Spółdzielnie stosowały wtedy często bonifi-
katy. U nas było to nawet 90 procent, ale były 
też spółdzielnie, które żądały całych kwot. 
TK w pełnym składzie 20.04.2005 r. uznał, 
że: „niedopuszczalne jest arbitralne i niepre-
cyzyjne ukształtowanie zawartego w statutach 
spółdzielni systemu bonifikat i ulg” (naru-
szenie art. 32 ust. 1 Konstytucji). Ustawowo 
uregulowano to w ten sposób, że zapisano, iż 
bonifikata musi wynosić 50%. Jeszcze przed 
formalnym uchwaleniem nowelizacji ustawy 
zareagowaliśmy – pisząc do rządu, sejmu – 
aby dopisać słowo „co najmniej”, bo wtedy 
moglibyśmy utrzymać korzystne dla człon-
ków wyliczenia. Niestety, nic to nie dało. TK 
stwierdzał, że podstawą była konieczność 
ujednolicenia opłat, bo chodziło o „sprawied-
liwość”, choć wielu wypadkach oznaczało to 
znacząco większą kwotę do zapłaty.

Jeszcze jeden przykład. Trybunał 5 lutego 
2015 r. (sygn. akt. K 60/13) orzekł: „1. Art. 3 
ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 
o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie, 
w jakim dopuszcza członkostwo w spółdzielni 
mieszkaniowej podmiotów, którym nie przy-
sługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do 
lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do 
lokalu, prawo odrębnej własności lokalu lub 
ekspektatywa odrębnej własności lokalu jest 
niezgodny z art. 64 ust. 1 Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny 
z art. 32 ust. 1 i art. 64 ust. 2 Konstytucji”.

I znów przypomnę, że już od kilkunastu 
lat pisaliśmy do rządu, sejmu, aby przy ko-
lejnych nowelizacjach zlikwidować wirtualne 
członkostwo, to jest członków oczekujących. 
Był to balast, który prowokował do nadużyć, 
gdyż ci członkowie mieli takie same prawa 
jak inni, mimo że nie byli materialnie, a nawet 
emocjonalnie związani ze spółdzielnią, bo, jak 
się okazywało, wyjechali np. za granicę lub 
dawno kupili mieszkanie u dewelopera. Nie 

zmienia mojej oceny fakt, że członkowie na-
szej spółdzielni uchwalili zmianę do statutu 
wprowadzającą obowiązkowe pokrywanie 
(tak naprawdę symbolicznych) kosztów zwią-
zanych z tym członkostwem (teczki, obsługa 
pracowników, koszty powiadomień itd.). Nie-
dokonanie wpłaty (ok. 100 zł rocznie) stało 
się powodem do wszczynania postępowania 
wewnątrzspółdzielczego – wykluczenia i wy-
kreślenia takich „członków”. Orzeczenie TK 
i zmiana ustawy o spółdzielniach mieszkanio-
wych (20.07.2017) była w naszym wypadku 
jedynie potwierdzeniem słuszności naszego 
działania, bo w 2016 roku członków ocze-
kujących w SM „Metalowiec” było dwóch 
(po prostu wpłacali te 100 zł na przekór). 
A członkostwo musiało być utrzymane.

Innym dowodem naszego pragmatyczne-
go działania były decyzje wykreślania człon-
ków-właścicieli domków jednorodzinnych. 
Pierwsze uchwały Rady Nadzorczej w tym 
zakresie (rok 2011) były uchylane przez sądy, 
mimo że były racjonalne. Dopiero ustawa 
z 20.07.2017 r. – realizująca orzeczenie TK 
– wykreśliła tych właścicieli począwszy od 
9.09.2018 roku. Odwołania do sądów już nic 
nie mogły zmienić.

Te niezgodności nie dotyczą tylko same-
go prawa spółdzielczego. Można wymienić 
wiele innych przykładów uciążliwych dla 
spółdzielni. Z tego zakresu przytoczę tylko 
jeden.

Obciążenie spółdzielni mieszkaniowych 
obowiązkiem płatnika (zgodnie z art. 8 
ustawy z 29.08.97 – ordynacja podatkowa) 
nałożonym na mocy ustawy, bez przewidze-
nia równocześnie wynagrodzenia za wyko-
nywanie przez spółdzielnie mieszkaniowe 
czynności zbierania opłat za wywóz odpa-
dów komunalnych – jest niezgodne z art. 32 
ust. 1 i 2 Konstytucji RP. Wynika to też bez-
pośrednio z orzeczenia Trybunału Konsty-
tucyjnego (28.11.2013 r. sygn. akt KI 7/12), 
że powyższa opłata jest daniną publiczną 
(podatkiem!).

I jeszcze ostatnie nawiązanie do orzeczeń 
TK, ale i ostatnich zmian ustawowych. Od 
9 września 2017 r. ustawodawca wprowadził 
przymus członkostwa osób, nawet tych, które 
nie chciały być członkami spółdzielni (i takie 
prawo określił TK). A przecież ten zapis ustawy 
jest sprzeczny z wolnością zrzeszania się i auto-
nomii osób prawnych (spółdzielni) – czyli jest to 
naruszenie art. 31 Konstytucji RR Do tego wią-
zanie członkostwa z prawem do lokalu (przymu-
sowe) nie jest zgodne z art. 58 ust. Konstytucji. 
I jeszcze dodać trzeba naruszenie innej zasady 
konstytucyjnej, bo wyłączono z przymusowego 
członkostwa właścicieli wyodrębnionych loka-
li… Tym samym senatorowie, którzy uznali, 
że organy samorządowe spółdzielni nie powinny 
ingerować we własność, jednocześnie eliminują 
wpływ właścicieli na sposób zarządzania budyn-
kiem, w którym zamieszkują. Gdzie tu logika? 
To już podpada pod strefę rozrywki, jak niedaw-
no zauważył Andrzej Krajewski w „Dzienniku – 
Gazecie Prawnej” nr 39 (23–25.02.2018) „Zrób-
my sobie ustawę”.

Jak się doczytałem, w Polsce tworzy się 
rocznie ponad 30 tysięcy stron maszynopi-
su opisującego nowe prawodawstwo. A to 
co najmniej kilka razy więcej niż w krajach 
zachodnich.

A w ogóle, pojawiła mi się taka reflek-
sja… Może (ale to chyba możliwe tylko 
w Polsce) zostanie powołany jeszcze większy 
skład TK, który rozstrzygnie, która wersja in-
terpretacji prawa jest ostateczna?

Za: „Gazeta Południowa”, nr 5 i 7/2018
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Zachęcamy Państwa do aktywności.  
Ofert aktywnego spędzenia dnia  
jest bardzo wiele.  
Może wybierzesz coś dla siebie.

W dniach 15–16 paź-
dziernika 2018 r. od-
bywało się w Łodzi XI 
Europejskie Forum 

Gospodarcze Łódzkie 2018. Forum 
zgromadziło wielu przedstawicieli 
środowiska spółdzielczego z róż-
nych form jego działania. Forum 
podzielone było na szereg paneli 
tematycznych dotyczących sytuacji 
gospodarczej województwa w po-
szczególnych sferach działalności. 
Jeden z podejmowanych, w drugim 
dniu Forum, tematów poświęcony 
był spółdzielczości w naszym re-
gionie. Panel ten prowadzony pod 
tytułem „Uwarunkowania i perspek-
tywy rozwoju polskiej spółdziel-
czości” przedstawiał różne formy 
spółdzielczości i ich rolę w procesie 
rozwoju polskiej gospodarki. Zapro-
szeni eksperci, w oparciu o swoje 
doświadczenia na rynku, opowia-
dali o tym, jakie szanse stwarza 
współpraca ze spółdzielniami i jakie 
są perspektywy rozwoju polskiej 
spółdzielczości. Odbyte spotkanie 
napawa dumą z osiągnięć rodzimej 
spółdzielczości, wysokich jej wyni-
ków w rankingach gospodarczych. 
Szczególnie mocno ugruntowaną 
pozycją na rynku poszczycić się 
mogą spółdzielnie mleczarskie 
i jednostki bankowe. Podczas pa-
nelu wielokrotnie podkreślano też 
rolę spółdzielni mieszkaniowych 
w życiu nie tylko gospodarczym ale 
i społecznym.

 K.Sz.

XI Europejskie Forum Gospodarcze Łódzkie 2018

28.10.2018 r. SPACER PO PARKU NA ZDROWIU
Godz. 12:00
Organizator: Zielona Łódź
Miejsce zbiórki: pod pomnikiem pingwina Pik-Poka przy Aquaparku 
Fala al. Unii Lubelskiej 4
Opis: Spacer z przewodnikiem po największym łódzkim parku.
Udział bezpłatny

A ponadto:

W CENTRUM ANIMACJI I REWITALIZACJI RONDO, 
przy ul. Limanowskiego 166:

26.10.2018 r. KLUB PODRÓŻNIKÓW I ODKRYWCÓW 
„PORTUGALIA. PORTO W PORTO”

Godz. 18:00
Opis: prelekcja podróżniczki Elżbiety Woźnickiej. Pokaz autorskich 
zdjęć i filmów z podróży po Portugalii.
Wstęp bezpłatny

27.10., 10.11. i 24.11.2018 r. BAWMY SIĘ – WIECZOREK 
TANECZNY DLA SENIORÓW

Godz. 16.00 więcej informacji pod numerem tel.: 42 653 36 45
30.10.2018 r. PODSTAWY SAMOOBRONY Z CYKLU „ZARADNY 
SENIOR”
Godz. 11.00
Więcej informacji pod numerem tel.: 42 653 36 45

3.11.2018 r. HISTORIA NA PLANSZY
Godz. 10:00
Opis: w ramach Tygodnia Patriotycznego rozgrywki i prezentacja 
historycznych gier planszowych.
Więcej informacji pod numerem tel.: 42 653 36 45

16.11.2018 r. KLUB PODRÓŻNIKÓW I ODKRYWCÓW „Indie 
– Kasty, Krowy i Wesela”

Godz. 18:00
Opis: prelekcja Marka Grzejszczaka
Wstęp bezpłatny

W DOMU KULTURY WIDOK, przy ul. Piłsudskiego 133:

08.11.2018 r. KONCERT TOWARZYSTWA ŚPIEWACZEGO 
„ANNA” pt. „NIEPODLEGŁEJ CHWAŁA”

Godz. 17:00
Opis: koncert z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę nie-
podległości, podczas którego będzie można usłyszeć znane i lubiane 
utwory okresu 20-lecia międzywojennego.
Wstęp bezpłatny

15.11.2018 r. POTAŃCÓWKA DLA SENIORÓW
Godz. 17:00
Opis: zabawa taneczna dla seniorów, przy kawie i herbacie
Impreza biletowana. Obowiązują zapisy – tel.: 574-255-542

17.11.2018 r. SALONIK POETYCKI „OGRÓD PRZEMIAN”
Godz. 15:00
Opis: spotkanie przy kawie i herbacie dla sympatyków poezji i pio-
senki poetyckiej, dla poetów doświadczonych i tych, którzy piszą do 
szuflady. Będzie można posłuchać innych, a także zaprezentować 
innym swój wiersz.
Wstęp wolny

29.11.2018 r. ANDRZEJKI
Godz. 17:00
Opis: zabawa taneczna dla seniorów + wieczór wróżb
Impreza biletowana
Obowiązują zapisy – tel.: 574-255-542

W DOMU KULTURY 502, przy ul. Sacharowa 18:

09.11.2018 r. KONCERT PATRIOTYCZNY
Godz. 18:00
Opis: koncert w wykonaniu uczniów Wydziału Wokalno-Aktorskiego 
Zespołu Szkół Muzycznych im. St. Moniuszki.
Wstęp bezpłatny

14.11.2018 r. KONCERT „ROZKWITAŁY PĄKI BIAŁYCH RÓŻ”
Godz. 18:00
Opis: koncert z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości w wyko-
naniu zespoły „Con Amore”. Wstęp bezpłatny

16.11.2018 r. SPEKTAKL „UMYSŁ”
Godz. 18:00
Opis: spektakl grupy teatralnej „Ponadczasowi bez granic”
Wstęp wolny

20.11.2018 r. WYSTAWA MALARSKA
Godz. 17:00
Opis: otwarcie wystawy prac malarskich Kazimierza Nieznańskiego
Wstęp bezpłatny

30.11.2018 r. WIECZOREK TANECZNY DLA SENIORÓW
Godz. 17:00
Opis: potańcówka przy muzyce na żywo
Bilety w cenie: 12 zł
Zapisy – tel.: 574-190-682, 574-190-658

W STREFIE KULTURY OTWARTEJ, przy ul. Anny Jagiellonki 4, 
lok. 43, bl. 206:

23, 24 i 25.11.2018 r. WARSZTATY FOTOGRAFICZNE 
„HERB OSIEDLA ŚWIATŁEM MALOWANY”

Godz. 16:00
Opis: cykl warsztatów z fotografii cyfrowej dla młodzieży 12+.
Warsztaty bezpłatne, w ramach projektu „Osiedlowe symbole”.
Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy: strefa@gorna.pl

30.11.2018 r. WARSZTATY DLA SENIORÓW 60+
Godz. 17:00
Opis: działania warsztatowe dla seniorów pt. „Współczesne hieroglify. 
Jak czytać tagi?”, mające na celu przybliżenie i oswojenie z obecnymi 
w przestrzeni publicznej praktykami wypowiedzi twórczej, na przykła-
dzie kontrowersyjnych prac graffiti, murali i tagów. Działanie obejmo-
wać będzie spacer z przewodnikiem po Olechowie, śladami twórców 
tagów i graffiti w konkretnych lokalizacjach, korespondujących z na-
zwami osiedlowych ulic. Podsumowaniem spacerów będzie zapro-
jektowanie własnego taga, murala lub graffiti, bazującego na nazwie 
ulicy lub miejsca znajdującego się na osiedlu.
Warsztaty bezpłatne.
Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy: strefa@gorna.pl

 I.G.

AKTYWNY SENIOR… I NIE TYLKO
Na końcówkę października i cały listopad okoliczne placówki kulturalne zaplanowały szereg atrakcji, 
które prezentujemy Państwu poniżej, zachęcając do przełamania jesiennej nudy i aktywnego udziału 
w przygotowanych wydarzeniach.



6
Wspomnienia, spotkania i gratulacje  

– w tak miłej atmosferze  
przebiegała uroczystość 60-lecia istnienia Wydawnictwa „Dom”  

i publikowanego przez niego miesięcznika „Domy Spółdzielcze”.

K o n t a k t 
z administracją

Administracja osiedla „Słowiańskie”, 
tel. 42 670 95 03, 42 670 70 42.
Kierownik adm. p. Piotr Sumiński.
TECHNICY:
Andrzej Piętal, tel. 503 029 115, e-mail: 
apietal@rsmbawelna.pl, budynki nadzoro-
wane: od nr 101 do nr 160.
Artur Otwinowski, tel. 505 150 847, e-mail: 
aotwinowski@rsmbawelna.pl, budynki nadzo-
rowane: 100, 201-233 oraz zespół garaży przy 
bl. 100 i przy ul. Zakładowej 32-36.
ADMINISTRATORZY:
Alina Kobus administrowane bloki: 100-131, 
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: 132-160, tel. kom. 505 150 842, e-mail: 
mkrasowska@rsmbawelna.pl.
Beata Nykiel administrowane bloki: 201-233, 
tel. kom. 505 131 497, e-mail: bnykiel@rsm-
bawelna.pl.

Administracja osiedla „Sienkiewiczow-
skie”, tel. 42 670 66 64, 42 670 66 63.
Kierownik adm. p. Piotr Sumiński.
TECHNIK:
Dominik Różycki, tel. 505 150 844, e-mail: 
drozycki@rsmbawelna.pl.
ADMINISTRATORZY:
Sabina Cebula administrowane bloki: 16-26, 
Wspólnoty Mieszkaniowe bl. 54, 56, 58, tel. 
kom. 505 150 859, e-mail: scebula@rsmba-
welna.pl.
Mariusz Szałabski administrowane bloki: 
12, 13, 14, 15, 27, 28, 29, 30, S-ki, Z-ki, tel. 
kom. 505 150 851, e-mail: mszalabski@rsm-
bawelna.pl.
Jerzy Gołębiowski administrowane bloki: 
1-11, 51-53, 55, 57, 60, 16, ul. Fabryczna 9 
– Andrespol, 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.
TECHNIK:
Piotr Gill, tel. 512 476 637, e-mail: pgill@
rsmbawelna.pl.
ADMINISTRATORZY:
Jolanta Bagińska administrowane budynki: 
Sacharowa (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.
TECHNIK DLA BUDYNKÓW OSIEDLA „ŻUBARDŹ”:
Jakub Paprocki, tel. 509 330 825, e-mail: 
jpaprocki@rsmbawelna.pl.
TECHNIK DLA BUDYNKÓW OSIEDLA „KOZINY”:
Zbigniew Stysiński, tel. 505 150 849, e-mail: 
zstysinski@rsmbawelna.pl.
ADMINISTRATORZY:
Magdalena Gazda administrowane budynki: 
Kasprzaka 10, 11, 11a, 28/34, Długosza 1/5, 
27, 29/31, 1-go Maja 76, 84/86, Więckow-
skiego 97, Lorentza 8, Srebrzyńska 45, Włók-
niarzy 198, Bydgoska 44, 46, zespół garaży 
przy ul. 1-go Maja 76a, tel. kom. 505 150 840, 
e-mail: mgazda@rsmbawelna.pl.
Jacek Piaseczny administrowane budynki: 
Gandhiego 3a, Tatarakowa 15, Lutomierska 
83/101, 103a, 105a, 109a, 111, Wrześnieńska 
67/69, 71/73, Sierakowskiego 1/5, Klonowa 
35/37, 41, Czarnkowska 9/13, 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 
25a i Powstańców Wielkopolskich 25, tel. 505 
150 852, e-mail: amarcinkowskawronska@
rsmbawelna.pl.
Maja Kwiatkowska administrowane bloki: 
Klonowa 28/30, 32, 38/40, gen. T. Kutrzeby 
3 i 10 (dawniej Tybury), Kasprzaka 60/62, 
64a, Okrzei 30/36, 40, 4/12. Tel. 505 150 853, 
e-mail: mkwiatkowska@rsmbawelna.pl.

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.

„Domy  Spółdzielcze”  to 
ogólnopolskie czasopismo 
poświęcone w całości tema-
tyce spółdzielczości miesz-
kaniowej, wydawane przez 
Wydawnictwo Dom Sp. z o.o. 
nieprzerwanie od 60 lat.

4 października w War-
szawie z okazji 60-le-
cia istnienia „Domów 
Spółdzielczych” odbyła 
się wzruszająca i prze-

miła uroczystość. Na gali obecny 
był Prezes RSM „Bawełna”, który 
w imieniu naszej Spółdzielni wrę-
czył na ręce Redaktor Naczelnej 
miesięcznika p. Marii Wiktorii 
Niedzielskiej list gratulacyjny, 
w którym wskazano, że od wie-
lu lat doceniamy działania po-
dejmowane przez Wydawnictwo 
na rzecz popularyzacji idei spół-
dzielczości mieszkaniowej, a tak-
że wkład, jaki miesięcznik wniósł 
przez te lata, pełniąc rolę eduka-
cyjną, informacyjną i doradczą, 
podpowiadając jak na co dzień 
funkcjonować, zwłaszcza w obli-
czu nieustannych „reform” i za-
grożeń z jakimi musi borykać 

się spółdzielczość mieszkaniowa 
w obecnych czasach.

W trakcie uroczystości poza 
licznymi wystąpieniami doty-
czącymi gratulacji związanych 
z 60-leciem czasopisma dokonano 
wręczenia statuetki „PRO DOMO 
SUA” Sieradzkiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej. Informujemy, 
że ta nagroda została ustanowio-
na w 1996 r. za wybitne osiągnię-
cia spółdzielni i spółdzielców. Jej 
laureatem w 2002 r. został także 
były nasz pracownik, znany popu-
laryzator historii spółdzielczości 
śp. Zdzisław Orłowski.

Na wniosek prezesa TKKF 
Ogniska Dzikusy p. Wła-
dysława Stępnia, Zarząd 

RSM „Bawełna” przekazał kwotę 
2.900 zł jako dofinansowanie dla 
sekcji siatkówki. Środki te stano-
wić mają wpisowe w lidze ama-
torskiej dwóch drużyn. Decyzja 
Zarządu uzyskała pozytywną 
opinię Komisji Wewnątrzspół-
dzielczej Rady Nadzorczej. 

Patrząc na wyniki sekcji 
pieniądze te są dobrą inwesty-
cją w ludzi, osoby zamieszkałe 

w większej części w naszych wi-
dzewskich osiedlach. 

Przypomnijmy! 

Ognisko TKKF Dzikusy wspiera 
trzy zespoły siatkarskie (jeden 
męski i dwa żeńskie).

Drużyny regularnie trenują 
w Szkole Podstawowej nr 205 
i uczestniczą w rozgrywkach 
Łódzkiej Amatorskiej Ligi Siat-
kówki, w najwyższych ligach. 
Zespoły, o czym pisaliśmy już 

wielokrotnie na łamach naszej 
gazety, odnoszą znaczące sukce-
sy:

Pierwszy zespół kobiet 
na swoim koncie posiada: Mi-
strzostwo Ekstraklasy 2009/2010, 
2011/2012 oraz Wicemistrzostwo 
Ekstraklasy za lata 2010/2011, 
2012/2013 oraz Mistrzostwo I ligi 
2014/2015.

Drugi zespół kobiet zdo-
był w swojej sportowej karierze 
dwukrotnie Wicemistrzostwo 

I ligi w sezonie 2011/2012, 
2015/2016.

Zespół Męski to Mistrzowie 
Ekstraklasy w latach 2009/2010, 
2010/2011, 2011/2012, 2014/2015, 
2016/2017, dwukrotnie też zdoby-
li brązowe medale w Ekstraklasie 
2012/2013, 2015/2016.

Jest się czym pochwalić i war-
to ich działania wspierać.

Na zdjęciach siatkarskie dru-
żyny TKKF ogniska „Dzikusy”.

 K.Sz.

DOFINANSOWANIE SEKCJI SIATKÓWKI 
PRZY TKKF „DZIKUSY”

Na zdjęciu od lewej strony: 
–  Adam Janczewski przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia 
Przyjaciół „Domów Spółdzielczych”

–  Mieczysław Grodzki – prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej
–  Maria Wiktoria Niedzielska – redaktor naczelna „Domów Spół-
dzielczych”

–  Jerzy Jankowski – przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego KRS
po wręczeniu Medali spółdzielczych wybitych z okazji Jubileuszu 
100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę 

60-lecie  
„Domów  
Spółdzielczych”

Ci, co odeszli,  
żyją w naszej 
pamięci

Choć nie ma ich obok nas, czujemy 
ich bliskość, pamiętamy wspólnie 
spędzone chwile.
W 2018 r. pożegnaliśmy dwóch oddanych naszej 
Spółdzielni działaczy p. Stanisława Matusiaka 
i p. Henryka Augustynika oraz wieloletniego 
prezesa SM Ogniwo, SM Chojny i SM Zarzew 
p. Bogdana Dąbrowskiego.

W lutym 2018 r. odszedł śp. Stanisław Matusiak 
członek Rady Osiedla „Żubardź” od 2011 r. oraz 
członek Rady Nadzorczej naszej Spółdzielni w latach 
2014–2017.

W maju 2018 r. zmarł śp. Bogdan Dąbrowski, które-
go życie zawodowe splecione było nierozerwalnie ze 
spółdzielczością mieszkaniową. Był prezesem SM Og-
niwo, SM Chojny, przez wiele lat pełnił funkcję lustrato-
ra – wielokrotnie wykonywał oceny działalności naszej 
Spółdzielni. Był też przez kilka ostatnich lat swojej 
aktywności zawodowej prezesem SM Zarzew.

W lipcu pożegnaliśmy śp. Henryka Augustyniaka – 
członka zarządu RSM Bawełna w latach 1964–1980, 
uhonorowanego odznaką na 50-lecie „Zasłużony dla 
RSM „Bawełna”, człowieka wielkiego serca, mocno za-
angażowanego w działania na swoim osiedlu Żubardź.

Nie sposób o nich zapomnieć!
 K.Sz.
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Ważne dla nas jest stworzenie  
Muzeum Tradycji Akademickich,  
by wszystkie dokonania młodzieży studenckiej  
przypominać i rozpowszechniać.

Redakcja: Jesteśmy tuż przed 
Dniem Niepodległości, dniem w tym 
roku wyjątkowym bo obchodzimy 
100lecie odzyskania niepodległości 
przez Polskę. Cały bieżący rok po
dejmowane są różne inicjatywy, by tę 
piękną rocznicę nie tylko upamiętnić, 
ale i w wyjątkowy sposób nagłośnić 
oraz przypomnieć ważne karty naszej 
historii. I tu, uważamy, że nie może za
braknąć wspomnień o ruchu studen
ckim, którego znaczenie w kulturze 
oraz gospodarce i polityce jest wiel
kie. Zaprosiliśmy Pana by o tej stronie 
aktywności studentów porozmawiać. 
Jest Pan prezesem Stowarzyszenia 
Tradycji Akademickich „Siódemki”, 
które m.in. te wątki życia studenckie
go pragnie ocalić od zapomnienia. 
Kiedy Stowarzyszenie powstało i jakie 
były tego przesłanki, kto przyczynił 
się do jego powstania?

Ryszard Podladowski: Stowa-
rzyszenie powstało w 2006 r. Walne 
Zgromadzenie Założycielskie odbyło 
się w legendarnych Siódemkach przy 
Piotrkowskiej 77, w miejscu od począt-
ku i do chwili obecnej skupiającym łódz-
kich studentów. Postanowiono powołać 
Stowarzyszenie by podtrzymać, jak to 
wynika z samej jego nazwy, tradycje 
studenckie – dodajmy bardzo bogate 
i znaczące dla życia społecznego, kul-
turalnego, nie tylko Łodzi. Chcieliśmy 
tu kultywować tradycje związane z do-
robkiem łódzkich uczelni, uważamy 
bowiem, że kultura i nauka to wartości 
ponadczasowe.

Ponadto miejsce to miało scalać 
i jednoczyć absolwentów ponad po-
działami. Duże znaczenie miała też 
chęć utrzymania więzi koleżeńskich. 
Stowarzyszenie to dobry pretekst do 
spotkań, wspomnień, co z wielką ra-
dością czynimy.

Jednym z założycieli i pierwszym 
prezesem Stowarzyszenia był Andrzej 
Mikołajczyk, który niestety w 2015 r. 
zmarł. W imię jego pamięci do kalen-
darza stałych działań Stowarzyszenia 
wszedł konkurs o „Wielką Nagrodę 
Siódemek” dla osób, które przyczynia-
ją się do kultywowania łódzkiej tradycji 
studenckiej.

R.: Ilu członków liczy obecnie 
Stowarzyszenie i kogo w swym gro
nie skupia?

R.P.: Stowarzyszenie zrzesza bli-
sko 200 członków, dokładnie jest nas 
obecnie 186-ciu. Kim są nasi członko-
wie? – Stanowimy bardzo złożone śro-
dowisko i skupiamy różne osobowości. 
Większość stanowią kadry naukowe, 
biznesowe i menadżerskie, są wśród 
nas także lekarze, prawnicy, urzędnicy. 
Co nas łączy? – Uczelnia i praca w sze-
regach różnych jej organizacji. Wielu 
z nas w młodości szefowało lokalnym 
i ogólnopolskim organizacjom zawodo-
wym. Siedziba naszego stowarzyszenia 
mieści się przy ul Piotrkowskiej 60. 
Spotkania odbywają się zaś w Klubie 77 
lub w pobliskim Klubie Spadkobierców.

R.: Powiedziane już było, że mło
dzież akademicka zawsze włączała się 
w życie społeczne, kulturalne. Czym 
brać studencka może się pochwalić?

R.P.: Klub 77 już od lat 50-tych 
gromadził wielu twórców kultury, 
a rozrastała się ona w kilku kierunkach, 
przede wszystkim jednak teatralnie, ka-
baretowo, muzycznie i dziennikarsko.

W działalności teatralnej nie można 
pominąć takich dokonań jak Teatr 77, 
który prowadzony przez Zdzisława Hej-
duka odnosił wielkie sukcesy. Był też 
ST „Pstrąg” czy ST „Cytryna”.

Inny kierunek studenckiej aktyw-
ności i kolejnych triumfów to kabarety 
i tu np. wspomnę Kabaret Kapota z jego 
założycielem Wojtkiem Kaweckim, któ-
ry niestety w ub. roku zmarł.

Prowadziliśmy obozy naukowe, 
Juwenalia, a także klub dyskusyjny na 
wzór warszawskiego „Doświadczenie 
i Przyszłość”. Wydawaliśmy studen-
ckie gazety, np. Dziennik Akademicki, 
czasopismo „Gaduła”, do którego sam 
pisałem, a także współpracując z gazeta-
mi z czasów strajków np. z „Nowszymi 
Drogami”.

Aktywność studencka to także 
bardzo szeroka działalność klubowa 
z rozwiniętymi wieloma sekcjami, 
w których na czoło wysuwa się Sto-
warzyszenie Jazzowe, ale także dobrze 
rozwinięta sekcja fotograficzna czy ma-
larska. Któż z Łodzian nie zna przy tym 
takich studenckich klubów jak Balbina 
czy Futurysta, gdzie organizowane były 
w każdy weekend dla szerokiego grona 
młodzieży dyskoteki z aktualnymi prze-
bojami muzyki światowej przywożonej 
z zachodu głównie przez studentów filo-
logii angielskiej i marynarzy. To w koń-
cu także festiwal piosenki studenckiej 
YAPA organizowany do chwili obecnej 
z przerwą dwuletnią (jedną w stanie wo-
jennym) od 1971 roku.

Studenci mieli m.in. swój Almatur 
– biuro turystyczne i Spółdzielnię Pracy 
„Puchatek”.

Nasze studenckie osiedle wprost 
kipiało kulturalnie, ale również i po-
litycznie. To była dla nas prawdziwa 
szkoła życia.

R.: Jak tak Pan opowiada, to 
rzeczywiście o wszystkich tych ini
cjatywach słyszeliśmy, ale na co dzień 
jakbyśmy zapominali, że to chodzi 
o studenckie działania. Czy scalenie 
tych wspomnień i ocalenie ich od 
zapomnienia to zadanie Stowarzy
szenia? Jakie główne inicjatywy po
dejmujecie?

R.P.: Jest dokładnie tak jak Pani po-
wiedziała – naszym celem jest stworzyć 
swoistą bazę pamięci, w której działania 
włączymy również współczesną mło-
dzież. Chcemy z okruchów pamięci, ale 
także z zachowanych archiwalnych ma-
teriałów pozbierać całą naszą przeszłość 
i najpierw stworzyć Międzyuczelniany 
Instytut Tradycji Akademickich, a doce-
lowo Muzeum Tradycji Akademickich, 
by wszystkie te działania przypominać 

i pokazywać. Stworzymy, dzięki temu, 
lepsze warunki do badań naukowych. 
Należałoby wpisać taką instytucję na 
szlak turystyczny Łodzi i Regionu.

W ciągu roku jako Stowarzyszenie 
organizujemy spotkania z ciekawymi 
ludźmi, koncerty, wykłady. Promujemy 
na nich między innymi zwycięzców 
YAPY i osoby, które swoje pierwsze ar-
tystyczne kroki stawiali w klubach stu-
denckich. Gościliśmy m.in. już Pawła 
Serafińskiego, dzisiaj światowej sławy 
jazzmana, znakomitego gitarzystę Marka 
Gajzlera, wirtuoza akordeonu Krzysztofa 
Raczyńskiego oraz Elżbietę Adamiak.

Przynajmniej raz na kwartał orga-
nizujemy jedno spotkanie tematyczne. 
Zajmujemy się na nich różnorodną 
problematyką. Na jednym dr Ryszard 
Bonisławski opowiedział o historii bu-
dynku przy ul. Piotrkowskiej 77. Były 
też wykłady i prelekcje nt. rewitalizacji, 
kryptowaluty, nowych technologii, m.in. 
włókienniczych, centralnego parku ko-
munikacyjnego z dronami i lotniskiem. 
Więc jak widać nie żyjemy tylko wspo-
mnieniami, ale wybiegamy też daleko 
w przyszłość.

Spotykamy się świątecznie przed 
Wielkanocą i Wigilią Bożego Narodze-
nia. Ważne są też spotkania na rozpo-
częcie każdego roku akademickiego. 
I od 2017 r organizujemy wspomniany 
już wcześniej konkurs o Wielką Na-
grodę Siódemek. W bieżącym roku – 
na 100-lecie odzyskania przez Polskę 
Niepodległości, przekazaliśmy nagrody 
na ręce profesora Różalskiego Rektora 
UŁ dla pracowników naukowych, ad-
ministracyjnych i studentów strajkują-
cych w 1981 r.; dla liderów strajków 
studenckich (styczeń/luty 81) Marka 
Perlińskiego i Wojciecha Walczaka oraz 
Leszka Owczarka – przywódcy strajku 
w stanie wojennym 14/15 grudnia 1981 
na Wydziale Prawa UŁ Nagrodę przy-
znaliśmy też Wielkiej Opiekunce studen-
tów w obu strajkach 81 – Pani Profesor 
Birucie Petrykowskiej-Lewaszkiewicz.

R.: Właśnie, bo inicjatywy stu
denckie to nie tylko dokonania ar
tystyczne, nie tylko zabawa i sztuka. 
Łódzki ruch studencki bardzo mocno 
włączał się także w zmianę sytuacji 
gospodarczej kraju. Strajk studencki 
w 1981 r. to najdłuższy w owym czasie 
okupacyjny strajk studencki i jedy
ny zakończony sukcesem studentów. 
Sam Pan był także uczestnikiem tego 
strajku. O co chodziło strajkującym 
studentom?

R.P.: Strajk rozpoczęty przez stu-
dentów łódzkich uczelni w styczniu 
1981 r. miał swoją genezę w strajkach 
robotniczych z sierpnia 1980 r. i w ten 
sposób wkomponowywał się w działania 
NSZZ „Solidarność”. Głównymi postula-
tami zgłaszanymi przez studentów były: 
rejestracja Niezależnego Zrzeszenia Stu-
dentów, wprowadzenie autonomii uczelni 
w sprawach naukowych i dydaktycznych, 
zniesienie cenzury i przymusu nauczania 
języka rosyjskiego oraz skrócenie czasu 

s ł u ż b y 
w o j s k o -
wej studen-
tów. A więc za-
uważcie proszę, 
że postulaty te 
bardzo dobrze 
uzupełniały żąda-
nia niezależności 
Polaków jako całe-
go narodu. Postulaty 
studentów dowodziły, 
że młodzież akademicka 
chciała zmian nie tylko 
na uczelniach, ale w całej 
Polsce, wspierała działania 
„Solidarności”. Negocjacje 
prowadził ze strony rządowej 
minister nauki, szkolnictwa wyż-
szego i techniki prof. Janusz Górski, 
natomiast stronie studenckiej prze-
wodziła Międzyuczelniana Komisja 
Porozumiewawcza, w skład której 
wchodzili m.in.: Piotr Kociołek, Ma-
ciej Maciejewski, Marek Perliński 
i Wojciech Walczak, Krzysztof Sza-
flik. Po miesięcznym proteście podpi-
sane zostało porozumienie zawierają-
ce m.in. zgodę na autonomię uczelni 
(głównie większą samodzielność Rad 
Wydziałowych), fakultatywność na-
uczania języka rosyjskiego, rejestra-
cję NZS, skrócenie służby wojskowej 
i poprawę sytuacji bytowej studentów. 
Warto odnotować w tym miejscu, że re-
jestracja NSZ-u była przy tym nie lada 
sukcesem łódzkich studentów. Udało 
się to, co jeszcze rok wcześniej nie było 
możliwe, bo powołania NZS-u domagali 
się jesienią w 1980 r. studenci z uczelni 
w całej Polsce m.in. podczas spotkań na 
Politechnice Warszawskiej, Wydziale 
Prawa UŁ i Wyższej Szkoły Filmowej 
Teatralnej i Telewizyjnej czyli dzisiejszej 
„Filmówki” w Łodzi. Wtedy do jego za-
wiązania niestety nie doszło. Przez długi 
czas władze PRL zwlekały z rejestracją 
NSZ-u.

R.: A jak przebiegało wyczeki
wanie na porozumienie, czyli tzw. 
solidarne czekanie?

R.P.: Okupując uczelnie staraliśmy 
się prowadzić codzienne życie, czyta-
liśmy, dyskutowaliśmy, dziewczyny 
dziergały na drutach, organizowaliśmy 
wewnętrzne koncerty czy występy kaba-
retów ,księża odprawiali msze. Ale też 
zawiązywały się bliskie relacje damsko-
-męskie, pocałunki w ukryciu, a nawet 
niektóre pary po prostu uprawiały seks. 
Obcy ludzie dowozili nam jedzenie, 
przemycali dla nas wiadomości. Istna 
kooperacja i wzajemna współpraca. 
Ja sam codziennie relacjonowałem na-
sze poczynania do II Programu Polskie-
go Radia, informowałem na bieżąco na 
jakim etapie znajduje się sprawa akcep-
tacji naszych postulatów.

R.: Czy to spektakularne zwycię
stwo łódzkich studentów nie jest za 
mało podkreślane. Chyba wciąż za 
mało o strajku z 1981 r. wiemy lub 
wręcz nie wiemy nic.

Rozmowa z p. Ryszardem Podladowskim Prezesem Stowarzy-
szenia Tradycji Akademickich „Siódemki” w Łodzi, uczestnikiem 
i sekretarzem strajku łódzkich studentów w 1981 r.

R.P.: Z roku na rok wiedza o łódz-
kich wydarzeniach z 1981 r. rośnie. 
Świadczą o tym chociażby opracowania, 
które przed nami leżą. Książka autorstwa 
Krzysztofa Lesiakowskiego, Konrada 
Banasia i Marcina Gawryszczaka pt. 
„Strajk studencki w Łodzi Styczeń–Luty 
1981 r. okruchy pamięci, ikonografia – 
zapisy źródłowe” w formie zestawionych 
materiałów źródłowych, relacji uczest-
ników strajku prowadzonych przez au-
torów w formie wywiadów i mnóstwa 
zdjęć przekazuje bardzo wiele o strajku. 
Kolejne z opracowań to „Łódzki strajk 
studencki styczeń–luty 1981 – spojrze-
nie po latach” również pod redakcją 
Krzysztofa Lesiakowskiego, czy „Strajk 
studentów łódzkich `81 w świetle analiz 
socjologicznych” Jana Lutyńskiego.

Szkoda tylko, że wydawnictwa te są 
jedynie w jęz. polskim. Tu widzę wielką 
rolę Muzeum Tradycji Akademickich. 
Musimy zadbać by zagranica też mogła 
poznać te fakty.

R.: Działa Pan nie tylko w oma
wianym Stowarzyszeniu. Mimo że 
ukończył Pan Wydział Filologiczny 
UŁ, to tym co w jakiś sposób łączy 
Pana z nami to tematyka zarządzania 
nieruchomościami. Jest Pan licencjo
nowanym zarządcą nieruchomości, 
był Pan m.in. dyrektorem Zarządu 
Nieruchomości Woj. Łódzkiego, 
a obecnie jest Pan Zastępcą Dyrektora 
Departamentu Geodezji i Kartografii 
Urzędu Marszałkowskiego.

R.P.: Tak, moja droga od studiów 
do chwili obecnej obfitowała w wiele 
zmian i kierunków. Uzupełniałem wie-
dzę o kolejne specjalizacje zarówno na 

studiach – np. organizację i zarządzanie, 
prawo administracyjne, fundusze UE, 
a także kończąc szkolenia i uzyskując 
odpowiednie licencje Jestem też licen-
cjonowanym pośrednikiem w obrocie 
nieruchomościami, byłem doradcą Pre-
zydenta Sieradza ds. reorganizacji go-
spodarki mieszkaniowej komunalnej, 
konsultantem Sejmowej Komisji Samo-
rządowej I kadencji Sejmu RP w latach 
1991–1995, czy Dyrektorem Gospodar-
stwa Pomocniczego przy Ministerstwie 
Zdrowia, Dyrektorem Wydziału Rozwo-
ju Regionalnego w Łódzkim Urzędzie 
Wojewódzkim odpowiedzialnym m.in. 
za decyzję lokalizacyjne i pozwolenia na 
budowę Autostrady A2 (Stryków–Ko-
nin) i wprowadzenie w województwie 
łódzkim pierwszych projektów z fundu-
szy UE. Przewodniczyłem także Komisji 
Oceniającej w Łódzkiej Specjalnej Stre-
fie Ekonomicznej. Wszystkie te zmiany 
spowodowane było ciągłą koniecznoś-
cią dostosowywania się do obecnych 
realiów. Jestem też członkiem Komisji 
ds. Nieruchomości Polskiej Akademii 
Nauk. Swoją wiedzą i doświadczeniem 
dzielę się ze studentami geodezji, rze-
czoznawstwa majątkowego, gospodarki 
nieruchomościami na wyższych uczel-
niach jako wykładowca akademicki 
a także z nowymi pokoleniami urzęd-
ników samorządowych i administracji 
rządowej. Niektórzy mówią na mnie 
„człowiek-orkiestra”, a ja po prostu 
staram się cały czas iść do przodu.

R.: Bardzo cieszymy się, że zgo
dził się Pan na spotkanie z nami i dzię
kujemy za rozmowę.

 I.G. i K.Sz.

O K R U C H Y  PA M I Ę C I 
D O  O C A L E N I A
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8 Rozerwij się!
Poziomo: 1. imię dla Serba, 6. zając z przy-
słowia, 7. bezbarwny wiśniak, 8. przykuty 
do łóżka, 9. Poe lub Degas, 12. prehisto-
ryczny cmentarz z urnami, 13. ekonomista 
z Tomaszowa Maz., 14. szczyt górski dla 
górala, 18. narodowy socjalista, 19. …nie 
wierzy łzom, 20. rzeka z mostem Złotni-
ków, 21. kołek ogrodnika, 22. poligamista 
z Biblii.
Pionowo: 2. gorący posiłek, 3. ulubiona 
żona Mahometa, 4. niemiecka piosenkarka, 
5. gągoł północny, 9. Nell z dramatu Głu-
sza, 10. poetka rozstrzelana przez gestapo, 
11. miasto nad Wołgą, 15. …inteligencji, 
16. pojazd, następca lektyki, 17. pisarz, 
który przedstawiał się jako niewykształco-
ny szofer…

Poziomo: Itaka, Rafał, ucisk, donos, We-
sta, Smoleń, arbuz, Agaton, rysa, Haribo, 
wpis, Pacuda, Łyna.
Pionowo: tycie, koszt, baronowa, Calo-
gero, wiatrował, Sebastian, Asza, graham, 
tribus, Nioman.

Pierwsze trzy osoby, które w ciągu 10 dni 
od ukazania się gazety (decyduje data 
stempla pocztowego) nadeślą prawidłowo 
rozwiązaną krzyżówkę na adres: RSM 
„Bawełna” 93120 Łódź, ul. Przyby
szewskiego 163, z dopiskiem na kopercie 
„Krzyżówka”, otrzymają nagrody (nie do
tyczy pracowników RSM „Bawełna”).

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI 
Z POPRZEDNIEGO NUMERU

BARAN 21 III  20 IV
Interesujący, ciekawy - ale 
pracowity, a dla wielu - 
nieomal zalatany miesiąc. 
Sprawy zawodowe wymagają trzymania 
ręki na pulsie, skoncentrowanej uwagi, 
ścisłej kontroli, a przede wszystkim so-
lidności i pracy. Inaczej wszystko zacznie 
wymykać się spod kontroli. Pomocny bę-
dzie Wodnik.

BYK 21 IV  21 V
Dodatkowe obowiązki spadną 
na Ciebie dość nieoczekiwa-
nie, co wcale nie przypadnie 
Ci do gustu. Masz bowiem sporo własnych 
spraw wymagających czasu i uwagi. W po-
łowie miesiąca ważna rozmowa zawodowa 
stać się może szansą na korzystne zmiany. 
Nie zraź do siebie Koziorożca,.

BLIŹNIĘTA 22 V  20 VI
Po okresie wzmożone-
go wysiłku związanego 
z natłokiem spraw zawo-
dowych warto pomyśleć o oderwaniu 
się od szarej codzienności. Może jakiś 
romantyczny wypad za miasto? Nawet 
najkrótszy wyjazd w towarzystwie Ryb 
będzie z pewnością udany.

RAK 21 VI  22 VII
Niektóre nowe sprawy będą 
inaczej przebiegać niż to 
wynikało z wcześniej prowa-
dzonych rozmów. Trzeba będzie poważ-
nie zastanowić się czy ewentualne zmiany 
rzeczywiście coś dadzą. Potrzebna będzie 
szybka decyzja. Przeciąganie sprawy tyl-
ko zaszkodzi. Ale przy pomocy Strzelca 
nic Ci nie grozi. 

LEW 23 VII  22 VIII
Nie przegap okazji, bo sytu-
acja wcale nie będzie oczy-
wista, by posunąć swoje 
sprawy do przodu. Musisz postępować 
zgrabnie i przemyślnie. Efekty będą jed-
nak na tyle obiecujące, że nie możesz 
zrezygnować z działania, nawet jeśli 
będzie Ci to odradzał ktoś bliski spod 
znaku Wagi. 

PANNA 23 VIII  22 IX
Dobre widoki dla spraw, któ-
rymi zechcesz się teraz zająć. 
Można nawet powiedzieć, 
że każda rzecz do której się zabierzesz ma 
szanse powodzenia. A więc czas dobrych 
pomysłów i udanych posunięć. Warto więc 
uaktywnić własne działanie i myślenie. Mierz 
jednak siły na zamiary. Blisko jest Rak.

WAGA 23 IX  23 X
W sprawach zawodowych 
dobrze, zwłaszcza u prowa-
dzących własną działalność. 
Będzie to okres dobrej passy, jeśli do-
datkowo wsparty będzie odpowiednim 
wysiłkiem i wyczuciem w zawieranych 
umowach. Dodatkowo kolacja z Bara-
nem korzystnie wpłynie na Twoje sa-
mopoczucie. 

SKORPION 24 X  21 XI
Niespodziewane spotka-
nie i znajomość, która za-
chwyci Cię od pierwszego 
wejrzenia i pierwszych słów. Dłuższy 
czas pozostaniesz pod wpływem czaru 
tej osoby. Postępuj tak, aby uniknąć 
komplikacji, które mogą grozić w tych 
dniach ze strony zazdrosnej Panny. 
Tymczasem rób swoje.

STRZELEC 22 XI  21 XII
Staraj się nie używać łok-
ci za często w dążeniu ku 
przodowi. Łagodniejsze ar-
gumenty też mogą okazać się pomocne. 
Szczera rozmowa z kimś, kogo cenisz 
za rozsądek i doświadczenie, powin-
na Ci wiele dać i w ogóle bardzo się 
przydać. A spokój Byka zrobi na Tobie 
wrażenie. 

KOZIOROŻEC 22 XII  19 I
Nie komplikuj bieżących 
planów. To, co zostało posta-
nowione, trzeba realizować. 
Nadmiar zmian i pomysłów tylko za-
szkodzi, a nie pomoże. Podszepty Panny 
mogą okazać się szkodliwe i narażą Cię 
na straty. Zachowaj więc spokój i zdrowy 
rozsądek, a wszystko będzie dobrze. 

WODNIK 20 I  18 II
Roztrzepanie, nieuwaga 
mogą być powodem lekko-
myślnej decyzji w ważnej 
sprawie zawodowej. Da się wszystko 
odkręcić, ale Twój autorytet lekko ucier-
pi. Nie rozdmuchuj sprawy, im szybciej 
pójdzie w zapomnienie, tym lepiej. Ko-
niec miesiąca przyniesie rozładowanie 
w towarzystwie Lwa. 

RYBY 19 II  20 III
Szaruga jesienna sprzy-
ja melancholii i zadumie. 
Tymczasem w Twojej du-
szy zapanują wręcz wiosenne uniesie-
nia i powrót do wspomnień. W towa-
rzystwie Bliźniąt spędzisz miłe chwile. 
Może to i racja, że nawet w dżdżyste 
dni dobraną parę tworzą osoby o bliź-
niaczych duszach.

HOROSKOP NA LISTOPAD

Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego nu-
meru nadesłali: p. Elżbieta Jachimek i p. Bogusław 
Rychlik, oboje z os. „Słowiańskie”.

Zanim powiesz, 
że świat jest zły 
– przyjrzyj się 

sobie. 

HIPERBARYCZNA  
TERAPIA TLENOWA

Hiperbaryczna terapia tlenowa jest me-
todą terapeutyczną, która polega na do-
starczeniu do organizmu czystego tlenu 
w środowisku zwiększonego ciśnienia.

Wchłanianie tlenu w ciśnieniu wyższym 
niż atmosferyczne jest wielokrotnie więk-
sze, ponieważ rozpuszcza się w osoczu 
krwi, limfie, w płynie mózgowo-rdzenio-
wym i rdzeniu kręgowym.

Tlen dostaje się do komórek, zapewnia-
jąc energię i umożliwiając procesy fizjolo-
giczne, które są konieczne do wyleczenia, 
a w przypadku komórek nowotworowych 
dostarcza energię uszkodzonym mito-
chondriom, co jest kluczowym elementem 
prawidłowego procesu leczenia

Nasycony tlenem organizm intensywnie 
regeneruje komórki i odnosi korzyści, ja-
kie nie mogą być osiągnięte poprzez ża-
den inny rodzaj terapii.

Sesja w kapsule hiperbarycznej biosty-
muluje organizm, likwiduje zakażenia 
oraz odżywia niedotlenione komórki, 
a w rezultacie wzmacnia układ immuno-
logiczny i pomaga wrócić do zdrowia.

Terapia hiperbaryczna czystym tlenem 
oczyszcza z toksyn i metali ciężkich, 
które przyczyniają się do powstawania 
komórek rakowych, więc również jest 
uważana jako skuteczna profilaktyka no-
wotworowa.

Regularnie stosowana hiperbaryczna 
terapia tlenowa poprawia przepływ krwi 
w mózgu, dzięki czemu pacjenci wyka-

zują większe zdolności zapamiętywania 
i koncentracji.

Przynosi korzyści w leczeniu stresu, 
przewlekłego zmęczenia, napięcia psy-
chicznego, spadku nastroju oraz niweluje 
silne bóle migrenowe.

Terapia tlenowa ma wszechstronny, po-
zytywny wpływ na nasze samopoczucie 
psychiczne i fizyczne. Pozwala zachować 
na dłużej młodość, dobre zdrowie, akty-
wuje siły witalne i odpornościowe. Dzięki 
regularnym zabiegom w komorze tleno-
wej można poczuć odprężenie, przypływ 
energii i chęci do życia. Pozytywny efekt 
terapii to również dobry sen, po którym 
pacjenci czują się wypoczęci.

Pozytywne skutki użytkowania
 ■ Wzrost komórek macierzystych
 ■ Odbudowa systemu odpornościowego
 ■  Tworzenie nowych tkanek i naczyń 

krwionośnych
 ■ Działanie bakterio- i wirusobójcze
 ■  Redukcja obrzęków i stanów zapal-

nych
 ■ Przyspieszenie procesu gojenia ran
 ■ Pobudzenie metabolizmu
 ■  Detoksykacja i biostymulacja organi-

zmu
 ■ Wzrost syntezy kolagenu
 ■  Regeneracja tkanki kostnej i mięśni 

szkieletowych
 ■ Wzrost sił życiowych

Źródło: Gabinet Hiperbarycznej Terapii Tlenowej www.gabinethiperbaryczny.pl

UŚMIECHNIJ 
SIĘ

***
Sędzia do oskarżonego:
– Dlaczego pan nie ratował 
swojej żony, gdy tonęła?
– A skąd ja, Wysoki Sądzie, 
miałem wiedzieć, że tonie?! 
Wrzeszczała jak zwykle…

***
Kto jest najlepszym mate-
matykiem na świecie?
– Kobieta: dodaje sobie 
urody, odejmuje lat, mnoży 
dzieci, dzieli łoże.
A jaki jest najniebezpiecz-
niejszy pocisk na świecie?
– Kobieta: wpada w oko, 
rani serce, szarpie nerwy, 
dziurawi kieszeń i wychodzi 
bokiem.


