
Wielu użytkowników remontując mieszkanie w blokach chce stworzyć w mieszkaniu 
w bloku nowoczesne studio czy salon z aneksem kuchennym. Nie zawsze jest to możliwe. 
Nie zawsze uzyskamy na to zgodę stosownych organów. Ale czy pytamy o zgodę?
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Niezmiernie ważne jest, by wszystkie przeróbki i remonty w miesz-
kaniach wykonywać  legalnie i zgodnie ze sztuką budowlaną. 
Jest to pierwszy wymóg bezpiecznego zamieszkiwania.

Odwiedziliśmy I turnus obozowiczów w Sulejowie-Polance. W sosnowych lasach 
na obozie organizowanym przez Ognisko TKKF „Dzikusy” wypoczywają w więk-
szości dzieci z naszego Olechowa i Janowa. Relację z Sulejowa czytaj na str. 6.

Następny  
numer  

ukaże się  
26 września  

2019 r.
NAKŁAD 9000 

egzemplarzy

Moim 
zdaniem 
Wakacje rozpoczęły się znakomitą pogo-

dą. Ci, którzy zaplanowali wypoczynek zaraz 
po zakończeniu roku szkolnego byli bardzo za-
dowoleni, bowiem skorzystali ze słonecznych 
dni i wręcz upalnej temperatury, która im tak 
nie przeszkadzała, jak nam wszystkim funk-
cjonującym w wielkomiejskich, rozgrzanych 
murach. Lipiec zaś rozpoczął się standardową, 
jak na nasze ostatnie lata aurą; jednak trochę 
lepszą niż w ostatnich latach, bo nie ma takiej 
ilości dni z opadami deszczu.

W lipcu, jak co roku, po raz 97-my obcho-
dzony był Międzynarodowy Dzień Spółdziel-
czości. Szkoda, że przez wszystkie media został 
praktycznie niezauważony, poza samym środo-
wiskiem spółdzielczym. Z tej okazji Między-
narodowy Związek Spółdzielczy wystąpił z po-
słaniem „Spółdzielnie na rzecz godnej pracy”. 
Zachęcam do odwiedzenia strony internetowej 
Krajowej Rady Spółdzielczej (www.krs.org.pl), 
aby zapoznać się z tym dokumentem, z którego 
wynika, że spółdzielczość, w skali całego świa-
ta, jest odpowiedzialna za zapewnienie miejsc 
pracy bądź stworzenie szans na zatrudnienie dla 
10 procent pracującej ludności świata. Poza tymi 
liczbami, co potwierdza wiele badań, jest nieza-
przeczalnym faktem to, że w porównaniu z za-
trudnieniem w innych sektorach – spółdzielcze 
miejsca pracy są bardziej trwałe w czasie, mają 
mniejszą różnicę pomiędzy najniższymi i naj-
wyższymi płacami, są bardziej równomiernie 
rozrzucone na obszarach wiejskich i miejskich.

2 lata temu opisywaliśmy w naszej Ga-
zecie znaczenie ówczesnego przesłania MZS 
„Dzięki spółdzielniom nikt nie jest wykluczo-
ny”. Pozwalam sobie przypomnieć wszystkim 
jeszcze raz jego idee, tak ważne w naszej, 
również obecnej rzeczywistości. Gdy na całym 
świecie narastają różnego rodzaju nierówności, 
dobrze jest pamiętać, że istnieją rozwiązania 
tego problemu. Jednym z najważniejszych 
jest model spółdzielczy, bowiem jego zasady 
i wartości wyróżniają go spośród wszystkich 
innych form przedsiębiorstw. Te zasady stano-
wią, że członkostwo w spółdzielni jest otwarte 
bez jakiejkolwiek dyskryminacji w stosunku 
do ludzi, którzy akceptują warunki członkostwa. 
Otwarte członkostwo wynika ze spółdzielczej 
zasady ekonomicznego uczestnictwa członków 
i rozciąga się na wszystkie sektory gospodarki. 
Dlatego w 2003 roku UNESCO, czyli Organi-
zacja Narodów Zjednoczonych dla Wychowa-
nia, Nauki i Kultury włączyła spółdzielczość 
do swojej listy światowego, niematerialnego 
dziedzictwa kulturalnego. UNESCO ustano-
wiła tę listę w przekonaniu, że doświadczenia 
ludzkości nie są definiowane jedynie prze za-
bytki materialne, ale również przez praktyki 
i tradycje. Zauważono i podkreślono, że spół-
dzielczość poprzez swoje zasady nie dyskry-
minuje nikogo i zapewnia, że nikt nie jest i nie 
może być wykluczony. Uświadamiam ten fakt 
ponownie, bowiem w naszym kraju większość 
polityków nie zdaje sobie sprawy z roli i wagi 
gospodarki spółdzielczej i demokratycznej kon-
troli członków, uważając, że można w każdym 
czasie wyręczać samych spółdzielców, tworząc 
nowe uregulowania i przepisy prawne. I jak 
pokazuje nasza rzeczywistość nie mają w tym 
racji. Cieszę się, że od równo pięciu lat zamiesz-
czamy w każdym numerze, na pierwszej stronie 
naszej Gazety, hasło – inicjatywę Fordońskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy 
„SPÓŁDZIELCZOŚĆ MIESZKANIOWA 
– to najlepsza wspólnota”. Umacnia ona pozy-
tywny wizerunek spółdzielczości mieszkaniowej 
i utwierdza nasze przekonanie, że jest to nadal 
bardzo dobra i najbardziej sprawdzona forma 
zarządzania nieruchomościami.

Życzę udanych dalszych wakacyjnych 
dni lipca i sierpnia, abyśmy nabrali nowych sił 
i z uśmiechem na ustach oraz radością w na-
szych sercach wrócili do naszych bieżących obo-
wiązków i do naszej coraz bardziej kolorowej 
rzeczywistości.

 Sylwester Pokorski

Ściągnij na swój telefon  
aplikację
Od 1 lipca funkcjonuje w naszej spółdzielni 
nowe rozwiązanie do komunikacji miesz-
kańców z administracją. Za pośrednictwem 
systemu iMieszkaniec.pl wykorzystując 
telefon lub komputer w prosty i szybki 
sposób można zgłaszać do spółdzielni 
usterki, awarie i uwagi techniczne. Do sy-
stemu zalogowało się już ponad 100 osób. 
Dołącz i Ty.
Jak uzyskać dostęp do systemu iMieszka-
niec.pl czytaj na str. 5.

FESTYNU NIE BĘDZIE!
Ale będzie w tym roku Samorządowy Piknik

Rada Nadzorcza, na swoim majowym posiedzeniu, jednogłośnie 
opowiedziała się za rezygnacją z organizowania festynu Hop do 
szkoły w 2019 r.
 Coroczna organizacja tej plenerowej imprezy w każdą drugą 
sobotę września była już tradycją w naszej Spółdzielni. Bez wzglę-
du na pogodę uczestniczyło w niej wielu mieszkańców, wspólnie 
się bawiąc i radując. O przyczynach tej decyzji czytaj na str. 5.
 Dnia 7 września samorządowa Rada Osiedla Olechów Janów 
zaprasza mieszkańców na piknik rodzinny. Więcej czytaj na str. 5.

W lipcu przypada Międzynarodowy Dzień 
Spółdzielczości. Uroczyste obchody 

tego święta odbywały się w Warszawie 3 lipca. 
W naszej gazecie zaś dla upamiętnienia 
tego Dnia prezentujemy Państwu artykuł 
dr. Adama Piechowskiego o tym czym była 
i jest spółdzielczość mieszkaniowa w Europie 
pt. „Ludzie na pierwszym miejscu” – przedruk 
z dwumiesięcznika Warszawskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. Zachęcamy do lektury – 
artykuł czytaj na str. 4.

Niektóre z robót wymagają opracowania projektu technicznego i wydania przez Prezydenta m. Łodzi bądź dla budynku 
w Andrespolu przez Wójta Gminy pozwolenia na budowę – takie formalności winny być dopełnione w szczególności przy likwidacji 
ścian nośnych, zmiany użytkowania poszczególnych pomieszczeń w lokalu – np. zmiana pokoju na kuchnię łazienkę, zamiana 
kuchni na łazienkę itp. Dla innych właściwe jest zgłoszenie ich realizacji w UMŁ lub tylko w Spółdzielni. Najniebezpieczniejsze 
są te remonty, które dotyczą zmian w instalacjach gazowych czy elektrycznych. Pamiętajmy, że chęć wykonania remontu czy 
zmiany aranżacji pomieszczeń w mieszkaniu winna zostać zgłoszona do właściwej naszej administracji osiedla. Służby techniczne 
Spółdzielni przeanalizują czy są one możliwe z technicznego punktu widzenia do wykonania, czy nie zagrażają budynkowi oraz 
zanim wydadzą zgodę na ich wykonanie wskażą jaki urzędowy tryb dla ich prowadzenia jest wymagany. 
O problemach jakie mogą przysporzyć samowole, ale i prace wykonane przez osoby bez wymaganych uprawnień czytaj na str. 3.

REMONTY
BEZ WYMAGANYCH ZGÓD SĄ SAMOWOLĄ
Problemem, 
i to nie tylko w naszej Spółdzielni, 
są samowole budowlane. 
Samowolą jest każdy remont 
czy modernizacja lokalu, 
wykonane bez wymaganych zgód 
właściwych organów. 

Przestrzegamy przed samowolnym wykonywaniem remontów.
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Sąsiedzie daj żyć!  

Jak często chciałoby się to wykrzyczeć.  
Pamiętajmy – blok wielomieszkaniowy  

to nie domek.

W czerwcu 2019 r. na 
posiedzeniach w dniach 
5, 19 i 25 oraz w trybie 
roboczym między posie-
dzeniami Zarząd podjął 
decyzje m.in. w następu-
jących sprawach:

Sprawy członkowsko
mieszkaniowe
Wg stanu na 31 maja 2019 r. do re-
jestru Spółdzielni wpisanych było 
10.309 członków. W czerwcu 
2019 r. przyjęto w poczet człon-
ków Spółdzielni 7 osób. które po-
siadają odrębną własność lokalu 
w zasobach Spółdzielni i wystą-
piły o członkostwo oraz wpisano 
do rejestru członków 22 osoby, 
które nabyły członkostwo z mocy 
prawa. Z rejestru członków skre-
ślono natomiast 33 osoby, które 
w oparciu o przepisy ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych 
utraciły członkostwo.

Przyjęto stanowisko Zespo-
łu Radców Prawnych Spółdzielni 
w sprawie rzekomej sprzedaży 
spółdzielczego lokatorskiego prawa 
do jednego z mieszkań w zasobach 
Spółdzielni i postanowiono wysto-
sować w tej sprawie pisma do stron 
umowy sprzedaży, a do prokuratury 
zawiadomienie o podejrzeniu popeł-
nienia przestępstwa przez zbywcę.

Sprawy remontowe
Postanowiono zrefundować 
członkom Spółdzielni część kosz-

tów wymiany okien we własnym 
zakresie w kolejności wynikają-
cej z list określających kolejność 
wymiany/refundacji – dotyczy 
siedmiu mieszkań w osiedlu 
„Słowiańskie” i jednego w osiedlu 
„Żubardź”.
 Zmieniono plan remontowy 
osiedla „Słowiańskie” na 2019 
rok, rezygnując z planowanego 
docieplenia szczytu południowe-
go budynku nr 220 przy ul. Leszka 
Białego 17 i przesuwając środki 
finansowe przewidziane na ten 
cel na wykonanie docieplenia 
szczytu południowego budynku 
nr 212 przy ul. Zakładowej 53 
wraz z wykonaniem dokumentacji 
technicznej.
 Wybrano Firmę Inżynierską 
MIKALOR Piotr Jaros (spoza 
banku wykonawców robót remon-
towych w zasobach Spółdzielni 
w 2019 roku) do wykonania robót 
polegających na demontażu ist-
niejących kotłowni w budynkach 
przy ul. Górskiej 2, 3/5, 4, 7/9 oraz 
Szczytowej 4/6. Firma ta od lat 
współpracuje z Veolia Energia 
Łódź S.A. i jest przez Veolię oce-
niana jako wysoce profesjonalna 
oraz gwarantuje w razie potrzeby 
jednoczesny demontaż wszystkich 
pięciu kotłowni, co jest bardzo 
istotne dla Spółdzielni. Finanso-
wo jej oferta nie odbiega od cen, 
za jakie Spółdzielnia zlecała po-
dobne prace w ubiegłym roku fir-
mie z banku wykonawców.
 Z zaniepokojeniem przyjęto 
stanowisko Urzędu Marszałkow-
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skiego Województwa Łódzkiego 
przedstawione w piśmie z dnia 
13 czerwca 2019 r. do Forum 
Zarządców Nieruchomości Spół-
dzielczych w sprawie umożliwie-
nia spółdzielniom mieszkanio-
wym skorzystania ze wsparcia 
dotacyjnego inwestycji z zakresu 
głębokiej modernizacji energe-
tycznej wielorodzinnych budyn-
ków mieszkalnych. Urząd Mar-
szałkowski nie widzi potrzeby 
zmian Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014–2020, 
mimo że obecny RPO WŁ nie 
przewiduje dla spółdzielni miesz-
kaniowych (a zatem również dla 
mieszkańców zasobów spółdziel-
czych) możliwości korzystania 
z dotacji, oferując jedynie pożycz-
ki na przedsięwzięcia, które po-
prawiłyby jakość zamieszkiwania 
w budynkach. Warto podkreślić, 
że dla podmiotów publicznych 
(czyli dla zasobów komunalnych) 
takie dotacje są przewidziane.

Sprawy ekonomiczne
Podjęto decyzje dotyczące na-
leżności za 2018 rok z tytułu 
rozliczenia kosztów centralnego 
ogrzewania i wody przypadają-
cych na tzw. pustostany, czyli 
lokale mieszkalne i użytkowe 
za okresy, gdy lokale te były 
w dyspozycji Spółdzielni (odno-
si się to do 8 mieszkań i 2 lokali 
użytkowych).
 Wybrano TU UNIIQA jako 
ubezpieczyciela zasobów miesz-

Minął termin
1 lipca br. minął termin zgłaszania się do naszego kon-
kursu na najładniej ukwiecony balkon w okresie letnim. 
 Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem konkursu 
jury może wyróżnić także niezgłoszone balkony, które 
zwracają uwagę pięknym ukwieceniem i zielenią. Prze-
gląd balkonów odbędzie się na koniec lipca i na koniec 
sierpnia. Wyniki konkursu poznamy już we wrześniu.
 I.G.

kaniowych RSM „Bawełna” 
na następny rok.

Sprawy najmu lokali 
i terenów
Wydano zgodę na aneksowanie 
umowy najmu powierzchni dachu 
na budynku nr 160 na Olechowie, 
w którym zmienia się oznaczenie 
podmiotu umowy z Polkomtel 
Sp. z o.o. na Polkomtel Infrastruk-
tura Sp. z o.o. i wyrażono zgodę 
na modernizację i rozbudowę 
na tym budynku urządzeń istnie-
jącej telefonii komórkowej.
 W związku za zmianą na-
zwiska i adresu przez dzierżawcę 
terenu pod jednym z pawilonów 
handlowych przy ul. Zakładowej 
w osiedlu „Słowiańskie” wpro-
wadzono wynikające z tego faktu 
zmiany do umowy dzierżawy te-
renu, a ponadto na prośbę dzier-
żawcy wynajęto sezonowo do-
datkowy teren przed pawilonem 
na sprzedaż towarów. Odnośnie 
do innego pawilonu handlowego 
w tym osiedlu - zawarto umowę 
najmu terenu z nowym właścicie-
lem pawilonu.
Wynajęto:
–   teren właścicielowi lokalu 

użytkowego w osiedlu „Sło-
wiańskie” na chodniku przed 
tym lokalem z przeznacze-
niem na ekspozycję towaru.

–   powierzchnię pod umiesz-
czenie reklamy na ścianie 
jednego z budynków na Wi-
dzewie-Wschodzie (osiedle 
„Zbiorcza”) przez najemcę 
lokalu użytkowego mieszczą-
cego się w tym budynku.

–   pomieszczenie w piwnicy bu-
dynku nr 24 w osiedlu „Sien-
kiewiczowskie” lokatorce 
mieszkającej w tym budynku 
z przeznaczeniem na dodatko-
wą komórkę.

Sprawy kulturalno
oświatowe
Rozpatrzono wnioski szkół i ro-
dziców o sfinansowanie albo do-
finansowanie do skierowań na ko-

lonie w Sulejowie organizowane 
przez TKKF Ognisko „Dzikusy” 
i – biorąc pod uwagę pozytyw-
ne opinie Rad Osiedli – podjęto 
decyzje o sfinansowaniu całości 
skierowań dla dziesięciorga dzieci 
z osiedla „Słowiańskie” i dwojga 
dzieci z osiedla „Sienkiewiczow-
skie” oraz o dofinansowaniu 
(po 200 zł na osobę) skierowań 
dla jednego dziecka z osiedla 
„Słowiańskie” i czworga dzieci 
z osiedla „Sienkiewiczowskie”.
 Przyjęto do wiadomości 
i skierowano do wiadomości Rady 
Nadzorczej sprawozdanie Ogni-
ska TKKF „Dzikusy” z XIX Spar-
takiady dla uczniów klas VI Szkół 
Podstawowych zorganizowanej 
przez Ognisko w dniu 10 maja 
2019 r., współfinansowanej przez 
Spółdzielnię. Relację ze Sparta-
kiady zamieściliśmy w poprzed-
nim wydaniu naszej gazety „Mój 
Dom”.
 Po konsultacji z Radą Nad-
zorczą, z uwagi na zapowiada-
ną na wrzesień akcję strajkową 
nauczycieli postanowiono nie 
organizować z tym roku festynu 
HOP DO SZKOŁY obawiając 
się, iż szkoły nie wezmą w nim 
udziału, a Spółdzielnia poniesie 
koszty przygotowań, które trzeba 
poczynić odpowiednio wcześniej 
przed datą imprezy. Ponadto roz-
ważane jest przeniesienie festynu 
w przyszłych latach na czerwiec 
i połączenie go z obchodami Dnia 
Dziecka.

Inne tematy
Przyjęto do  wiadomości , 
że w Krajowym Rejestrze Są-
dowym ukazały się wzmianki 
o złożonych dokumentach: spra-
wozdaniu z działalności i finan-
sowym RSM „Bawełna” za 2018 
rok, opinii biegłego rewidenta/
sprawozdaniu z badania roczne-
go sprawozdania finansowego 
Sp-ni za 2018 rok oraz uchwale 
o zatwierdzeniu rocznego sprawo-
zdania finansowego za 2018 rok.
 Oprac.: E.S.

HAŁASUJĄCY SĄSIEDZI
Do naszej Spółdzielni wpłynął list od mieszkańca osiedla „Sienkiewiczow-
skie”, w którym czytamy:

„W związku z używaniem przez sąsiadów mieszkających nad nami 
bieżni sportowej, która powoduje ogromny hałas, słychać dudnienie 
oraz drżenie sufitu, prosimy o interwencję w tym zakresie.
Lokal mieszkalny winien być użytkowany wyłącznie jako mieszkanie, 
a nie jako sala treningowa. Osoby decydujące się na mieszkanie w bloku 
muszą zdawać sobie sprawę z tego, że wszystkich lokatorów obowiązują 
te same zasady.
W tej sytuacji nie mogę sobie pozwolić na zachowanie, które zakłó-
całoby spokój i utrudniało życie innym mieszkańcom.
Wracając z pracy potrzebujemy czasu na odpoczynek, a nie wysłuchi-
wanie uciążliwego sprzętu sportowego oraz bardzo głośnego zacho-
wania dzieci.
O powyższych faktach informowaliśmy telefonicznie administrację.”

Zgadzamy się z nadawcą listu, że użytkowanie w bloku bieżni może być 
uciążliwe dla innych lokatorów. Bieżnie zdecydowanie lepiej sprawdzają 
się w domkach jednorodzinnych, gdzie jedynymi osobami narażonymi 
na hałas są sami domownicy. W przypadku mieszkania w bloku musimy 
brać pod uwagę odczucia innych lokatorów, którym mogą przeszkadzać 

odgłosy dochodzące z  naszego lokalu, takie jak 
np. głośne słuchanie muzyki, imprezowanie w go-
dzinach ciszy nocnej, czy, jak w  tym przypadku, 
bieganie na bieżni.

Właścicielom bieżni sugerujemy dużo zdrow-
sze bieganie na powietrzu. Jest to dużo przyjemniej-
sze, zwłaszcza w tak zielonej okolicy, jaką jest osiedle 

„Sienkiewiczowskie”, zapewnia więcej bodźców, a i ciało inaczej porusza 
się i zachowuje podczas prawdziwego biegu, niż podczas sztucznego 
ruchu wywoływanego na bieżni. Dla amatorów biegania nie ma złej po-
gody – to słowa polskiego lekkoatlety, olimpijczyka Piotra Kędzi, z którym 
wywiad zamieściliśmy w numerze 109 ze stycznia 2018 r.

Jeśli natomiast już koniecznie sąsiad chce biegać na bieżni, to może 
powinien pomyśleć o wytłumieniu jej odgłosów i wyciszeniu swojego 
lokalu, a przede wszystkim ustalić z pozostałymi mieszkańcami bloku 
godziny, w których odgłosy biegania będą dla nich najmniej kłopotliwe.
 I.G.

Listy

Z PRAC ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI  
w czerwcu 2019 r.

Z prac 
Rady Nadzorczej 
W  czerwcu 2019 roku Rada Nad-

zorcza RSM „Bawełna” odbyła jedno 
posiedzenie, na którym:

1.  Dokonała oceny przebiegu i podsumo-
wania obrad Walnego Zgromadzenia, które 
odbyło się w dniach 13–22.05.2019 r. Prze-
analizowano tematykę dyskusji członków 
Spółdzielni, zwracając uwagę na fakt, 
że poruszane problemy mogły zostać w ciągu 
roku zgłoszone do osiedlowych administracji 
i na bieżąco rozwiązane. Podkreślono spad-
kową tendencję frekwencji mieszkańców. 
Przebieg Walnego Zgromadzenia oceniono 
pozytywnie.

2.  Podjęła Uchwałę w sprawie udzielenia 
bonifikaty od opłat rocznych z tytułu wieczy-
stego użytkowania gruntu w formie jedno-
razowej ulgi w opłatach za używanie lokali 
za 2019 rok. Bonifikata udzielona została 39 
uprawnionym osobom wymienionym w za-
łączniku do uchwały.

3.  Uchwaliła Regulamin przyjmowania 
członków, zawierania umów w sprawie bu-
dowy lokali w celu ustanowienia spółdziel-
czego lokatorskiego prawa do lokalu lub prawa 
odrębnej własności oraz zawierania umów 
o przeniesienie własności lokali oraz zamiany 
lokali.

4.  Uchwaliła Regulamin tworzenia i go-
spodarowania funduszem udziałowym.

5.  Uchwaliła Regulamin tworzenia i gospo-
darowania środkami funduszu zasobowego.

6.  Przyjęła do wiadomości informacje 
członka Rady Osiedla „Zbiorcza” na temat 
spraw jakimi zajmowała się Rada na swoim 
posiedzeniu w okresie od ostatniego posiedze-
nia Rady Nadzorczej. Rady Osiedli „Słowiań-
skie”, „Sienkiewiczowskie”, „Żubardź” i „Koziny” 
nie miały w tym czasie posiedzeń.

7.  W sprawach wniesionych Rada przyjęła 
do wiadomości informacje nt.:

–  sprawozdania Ogniska TKKF „Dzikusy” 
z XIX Spartakiady klas VI szkół podstawowych,

–  spotkania w dniu 13.06.2019 r. z dyrek-
torami szkół, które do tej pory współpracowały 
ze Spółdzielnią podczas organizacji festynu 
„Hop do szkoły”. Podziękowano dyrektorom 
wygaszanych gimnazjów za dotychczasową 
współpracę, a także poinformowano pozostałe 
szkoły o decyzji Rady Nadzorczej o nieorgani-
zowaniu festynu w bieżącym roku. Przedsta-
wiono propozycję przeniesienia w kolejnych 
latach festynu z września na czerwiec, co spot-
kało się z pozytywną opinią dyrektorów szkół.

–  Rada Nadzorcza jednogłośnie podjęła 
decyzję ws. rezygnacji z otrzymywania pa-
pierowej wersji materiałów na posiedzenia 
i bazowania na materiałach wysyłanych drogą 
elektroniczną.

8.  Następne posiedzenie Rady Nadzorczej 
zaplanowano na 04.07.2019 r.

W lipcu 2019 roku Rada Nadzorcza 
RSM „Bawełna” odbyła jedno posie-
dzenie, na którym:

1.  Uchwaliła regulaminy:
a)  rozliczania kosztów zadań inwestycyj-

nych i ustalania wartości początkowej lokali, 
szczegółowych zasad ustalania wkładów 
i sposobu ich wnoszenia, zwrotu i waloryzacji,

b)  zasad tworzenia i gospodarowania fun-
duszem wkładów mieszkaniowych,

c)  zasad tworzenia i gospodarowania fun-
duszem wkładów budowlanych.

2.  Podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na przedłużenie z Polkomtel Infrastruk-
tura Sp. z o.o. dotychczasowej umowy do dnia 
31.07.2031 r. na najem dachu budynku nr 160 
przy ul. Henryka Brodatego 2 pod stację bazo-
wą telefonii komórkowej.

3.  Przyjęła do wiadomości bez uwag infor-
mację nt. realizacji prac związanych z wyko-
naniem postanowień ustaw: o spółdzielniach 
mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 r. w przed-
miocie wyodrębnienia nieruchomości oraz 
z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu 
prawa użytkowania wieczystego gruntów za-
budowanych na cele mieszkaniowe w prawo 

OGŁOSZENIE!
„Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bawełna” 
informuje, że posiada do wynajęcia lokal użytkowy 
o powierzchni 71 m² w pawilonie nr 49 w Łodzi przy 
ul. Brzechwy7A (pierwsze piętro).
 Informacji o lokalu udziela Dział Organizacyjny 
pod numerem telefonu: 42 641-63-33, wew. 45 lub 51, 
e-mail: wsierakowski@rsmbawelna.pl lub osobiście 
Łódź, ul. Przybyszewskiego 163, pokój 121.
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Rozliczenie wkładu mieszkaniowego  
przy zawarciu umowy  
o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu  
przez osoby bliskie po nowelizacji ustawy – przeczytaj koniecznie!

Przy ul. Ogrodowej 22, 
trochę schowany za mu-
rami, stoi mały drewniany 
kościółek z II połowy XVIII 
wieku. To kościół św. Józe-
fa Oblubieńca Najświętszej 
Marii Panny – najstarszy 
kościół w Łodzi. Pierwotnie 
nie stał on jednak w tym 
miejscu, lecz w okolicy 
skrzyżowania ulic Zachod-
niej i Lutomierskiej (obec-
nie Plac Kościelny) i był 
pod wezwaniem Wniebo-
wzięcia Najświętszej Marii 
Panny.
Jego budowę rozpoczęto w 1765 r., 
w miejscu gdzie od 1370 roku stał 
poprzedni drewniany kościół, ufun-
dowany przez właściciela Łodzi bi-
skupa Zbyluta Gołańczewskiego. 
Nowa świątynia powstała już na so-
lidnym murowanym fundamencie, 
z funduszy biskupa kujawskiego 

Antoniego Ostrowskiego i trzy 
lata później została konsekrowana. 
Wysoka na 6 metrów, długa na 14 
i szeroka na 8 wniesiona została 
na planie prostokąta z bali modrze-
wiowych, a jej wnętrze utrzymano 
w stylu klasycystycznym, o zabar-
wieniu barokowym. Ołtarz główny 
poświęcony został patronowi koś-
cioła – w jego centralnej części stoi 
rzeźba przedstawiająca św. Józefa 
z Dzieciątkiem na ręku. W częś-
ciach bocznych umiejscowiono 
figury św. Piotra i Pawła. Całość 
wieńczy okazała, złocona, promie-
nista gloria z Okiem Opatrzności, 
na tle której ustawiono figury Trój-
cy Świętej. Koniecznie należy też 
wspomnieć o ołtarzu ze słynącym 
łaskami obrazem Matki Boskiej 
Bolesnej z przełomu XVII/XVIII w.

W okresie, gdy Łódź była 
jeszcze niewielką osadą rolniczą, 
kościół bez problemu mieścił oko-
licznych parafian, jednak wraz 
z szybkim rozwojem miasta, który 
rozpoczął się w połowie XIX wieku, 
kościół stał się zbyt ciasny i trzeba 
było go rozbudować. Wydłużono go 
więc o ponad 30 metrów, powięk-
szono prezbiterium, dobudowano 

nową zakrystię i kaplicę chrzciel-
ną. Jednak i to w kolejnych latach 
okazało się niewystarczające. Pod-
jęto decyzję o postawieniu nowego, 
okazałego kościoła murowanego, 
a dotychczasowy drewniany naka-
zano zburzyć. Aby temu zapobiec, 
ówczesny proboszcz ks. Jan Siemiec 
zaproponował przeniesienie koś-
cioła na ul. Ogrodową, w miejsce 
dawnego cmentarza (pierwszego 
katolickiego cmentarza w Łodzi), 
a w zamian obiecał władzom car-
skim umieszczenie w głównym 
ołtarzu obrazu św. Mikołaja, przed 
którym wierni mogliby modlić się 
w intencji cara. Wyrażono zgodę 
i w okresie od kwietnia do maja 
1888 roku robotnicy pobliskiej fa-
bryki Izraela Poznańskiego rozebrali 
kościół i postawili w nowym miej-
scu (jedna z legend głosi, że zrobili 
to w ciągu jednego dnia).

Podczas kolejnych remontów 
kościół odmalowano, poszerzono 
o boczne nawy i kaplice, zmoderni-
zowano prezbiterium, a z funduszy I. 
Poznańskiego dokupiono 5 nowych 
ołtarzy. W 1935 roku wyremontowa-
no dzwonnicę, w której umieszczo-
no 3 dzwony o imionach: „Józef”, 

„Walenty” i „Antoni” (w okresie 
II wojny światowej zrabowali je hit-
lerowcy). W 1951 roku zakupiono 
18-głosowe organy, które zastąpiły 
dotychczasowe dziewiętnastowiecz-
ne, a wnętrze świątyni ozdobiono 
bogatą polichromią.

Ten ponad dwustuletni kościół, 
jedna z najstarszych budowli nasze-
go miasta, to niesamowity świadek 
historii Łodzi i jej mieszkańców, 
w murach którego przebrzmiewa 
echo tysięcy zanoszonych modlitw. 

Jego charakter pięknie oddaje frag-
ment kroniki parafialnej:

(…) kościół jest dla mieszkańców 
Łodzi drogocenną pamiątką. Kościółek 
ten przypominał wszystkim Polskę wol-
ną – pierwsze i drugie powstanie naro-
du do walki z caratem. W nim modlili się 
powstańcy łódzcy – a zwłaszcza przed 
cudownym obrazem Matki Boskiej Bo-
lesnej koiły swój ból i łzy strapione ro-
dziny łódzkie po stracie swoich najbliż-
szych, lub w czasie klęsk i niedoli, które 
spadały na cały kraj. I.G.

Poznaj swoje miasto

– KOŚCIÓŁ ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY

Problem 
rozliczenia wkładu 
mieszkaniowego przy 
zawarciu umowy 
o ustanowienie 
spółdzielczego 
lokatorskiego 
prawa do lokalu 
przez osoby bliskie 
– po nowelizacji 
ustawy

Szereg nowelizacji ustawy 
o spółdzielniach mieszkanio-
wych nie zmieniło zasady, 
iż w przypadku wygaśnięcia 
spółdzielczego lokatorskiego 
prawa do lokalu osobom bliskim 
przysługują roszczenia o zawar-

Z notatnika 
prawnika

cie umowy o ustanowienie przed-
miotowego prawa. Przy czym 
definicję osoby bliskiej zawiera 
art. 2 pkt 5 ustawy w brzmieniu 
obowiązującym od dnia 31 lipca 
2007 roku. Osobą bliską w ro-
zumieniu ustawy jest zstępny, 
wstępny, rodzeństwo, dzieci 
rodzeństwa, małżonek, osoba 
przysposabiająca i przysposo-
biona oraz osoba, która pozo-
staje faktycznie we wspólnym 
pożyciu. Krąg osób bliskich 
w ustawie nie uległ zmianie, 
natomiast nowela obowiązująca 
od 9 września 2017 roku wpro-
wadziła zmiany w zakresie trybu 
rozliczeń co do wkładu miesz-
kaniowego. Dotychczasowy 
art. 15 ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych nie regulował 
spraw związanych z rozlicze-
niem wkładu mieszkaniowego 
po wygaśnięciu lokatorskiego 
prawa do lokalu pozostawiając 
kwestię rozliczeń wkładu mię-
dzy uprawnionym a zobowią-
zanym z tego tytułu. Jedynymi 
obowiązkami jakie były nałożo-

ne na osoby bliskie ubiegające 
się o ustanowienie na ich rzecz 
spółdzielczego lokatorskiego 
prawa do lokalu w ramach rea-
lizacji roszczeń przewidzianych 
w art. 15 ustawy było zgłosze-
nie w terminie 1 roku od daty 
wygaśnięcia przedmiotowego 
prawa deklaracji członkowskiej 
wraz z pisemnym zapewnieniem 
o gotowości do zawarcia umowy 
o ustanowienie spółdzielczego 
lokatorskiego prawa do lokalu 
mieszkaniowego. Kwestia rozli-
czenia wkładu pozostawała poza 
sferą działań spółdzielni.

Nowelizacja ustawy wpro-
wadziła zupełnie nową regula-
cję a mianowicie brak jest już 
obowiązku złożenia deklaracji, 
o czym pisaliśmy we wcześniej-
szym artykule, ponieważ człon-
kostwo obecnie powstaje z mocy 
prawa. Natomiast nadal istnieje 
obowiązek złożenia oświadcze-
nia, o którym mowa powyżej. 
Najbardziej kontrowersyjną 
częścią pozostaje po nowelizacji 
zagadnienie rozliczenia wkładu 

w przypadku realizacji roszczeń 
z art. 15 ustawy. Kwestią zasady 
rozliczeń uregulowaną obecnie 
w ustawie zajmował się Trybu-
nał Konstytucyjny w roku 2013 
i wskazania tego orzeczenia le-
gły u podstaw obecnych regula-
cji zawartych w treści art. 10 ust. 
2 co do definicji wkładu miesz-
kaniowego jak i art. 11 regulują-
cego zasady zwrotu wkładu.

Z wykładni art. 11 ust. 2 
ze zn. 9 ustawy wynika jasno, 
że członek zawierający umowę 
o ustanowienie na jego rzecz 
spółdzielczego lokatorskiego 
prawa do lokalu, do którego wy-
gasło prawo przysługujące innej 
osobie, wnosi wkład mieszka-
niowy w wysokości, o której 
mowa w ust. 2 ze zn. 6, oraz 
zobowiązuje się do spłaty długu 
obciążającego tę osobę z tytu-
łu przypadającej na nią części 
zaciągniętego przez spółdziel-
nię kredytu na sfinansowanie 
kosztów budowy danego lokalu 
wraz z odsetkami. Wynika zatem 
z literalnego brzmienia ustawy, 

że istnieje po stronie członka 
zawierającego umowę o usta-
nowienie lokatorskiego prawa 
do lokalu obowiązek wpłaty 
wkładu mieszkaniowego w wy-
sokości jaka zostaje zwrócona 
osobie uprawnionej, na zasa-
dach określonych w art. 11 ust. 2 
ze zn 6. Ustawodawca posługu-
je się tutaj pojęciem „zwrotu 
wkładu mieszkaniowego albo 
jego wniesionej części, zwalo-
ryzowane według wartości ryn-
kowej lokalu”. Ustawodawca nie 
określa jednak zasad tej walory-
zacji, co dodatkowo komplikuje 
sposób tych rozliczeń ponieważ, 
zakładając racjonalnego usta-
wodawcę należy uznać, iż po-
jęcia wskazane w art. 11 ust. 2 
ze zn. 1, w którym jest mowa 
o wypłaceniu osobie uprawnio-
nej wartości rynkowej lokalu 
a wypłatą wkładu z art. 11 ust. 2 
ze zn. 6 – „zwaloryzowane we-
dług wartości rynkowej lokalu” 
nie są tożsame. Praktycy sto-
sowania ustawy są większości 
zdania, iż art. 11 ust. 2 ze zn. 9 

znajduje zastosowanie także 
w przypadku realizacji roszczeń 
osób bliskich z art. 15 ustawy. 
Ale są też poglądy prezentowane 
w komentarzach, iż przedmioto-
we zapisy nie dotyczą osób bli-
skich z tego przepisu.

Jako autor prezentowanego 
artykułu uważam, że treść ustawy 
obowiązującej nie pozwala na brak 
rozliczenia wkładu mieszkaniowe-
go wobec osoby uprawnionej tak-
że w przypadku realizacji roszczeń 
z art. 15 ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych. Innym zagadnie-
niem pozostaje kwestia w jaki spo-
sób biegli będą stosować w prakty-
ce zasady waloryzacji tego wkładu. 
Orzecznictwo w tym zakresie nie 
istnieje z uwagi na krótki okres 
obowiązywania noweli a czas po-
każe kto ma rację. Będziemy śle-
dzić i informować o kształtującej 
się praktyce.

Radca Prawny 
Jadwiga Chmielewska-

-Furmankiewicz 
prowadząca Kancelarię Radcy 

Prawnego w Łodzi

Remonty bez wymaganych zgód są samowolą
Przestrzegamy 
przed takim działaniem

Wiele obecnie słyszy się o katastrofach 
budowlanych, wybuchach gazu czy po-
żarach instalacji. Jakkolwiek mają one 
różne przyczyny, do większości docho-
dzi z winy użytkowników lokali.

Ostatnie dwa lata w naszej Spół-
dzielni także bardzo mocno wyekspo-
nowały temat niewłaściwie przeprowa-
dzanych remontów dokonywanych bez 
wymaganych zgód i zgłoszeń do Spół-
dzielni, we własnym zakresie przez 
samych członków w swoich lokalach, 
zaczynając od tych tych najmniejszych 
po pełne modernizacje mieszkań. Jako 

przykład możemy podać nieprawidłowo 
wykonane połączenie kuchni gazowej 
do instalacji gazowej, które spowodo-
wało we wrześniu 2017 r. wybuch gazu 
na Żubardziu w budynku przy ul Luto-
mierskiej, czy spowodowane niewłaś-
ciwym remontem przebicia instalacji 
elektrycznej odczuwalne na baterii wan-
nowej w innym budynku tego osiedla, 

a kończąc na pobycie lokatora ze Zbior-
czej w szpitalu w wyniku porażenia 
prądem wskutek wykonania przeróbek 
instalacji elektrycznej w mieszkaniu.

Wszystkie te nieszczęśliwe wy-
padki wynikały z prowadzenia prac 
niezgodnie ze sztuką budowlaną, często 
przez osoby, które nie posiadały upraw-
nień do prac, które wykonywały i bez 
właściwego ich zabezpieczenia.

Tak ważne jest, o co apelujemy 
do Państwa przy każdej okazji, powie-
rzanie tych prac fachowcom, działania 
zgodnie z wymogami prawa.

Problemem, i to nie tylko w naszej 
Spółdzielni, są też samowole budow-
lane.

Najczęstszymi remontami są teraz 
nowoczesne aranżacje starych bloko-
wych mieszkań. Chcemy mieć prze-
stronne studio lub salon z aneksem 
kuchennym i w tym celu likwidujemy 
ściany, zdarza się, że nośne. Osłabiamy 
konstrukcję całego budynku a od tego 
do katastrofy już zwykle blisko. Zamie-
niamy pomieszczenia, np. mały pokój 
na kuchnię czy łazienkę nie zastana-
wiając się nad brakiem wystarczającej 
wentylacji nowej kuchni czy łazienki. 

Często wydaje się nam, użyt-
kownikom lokali, że położenie pły-
tek na balkonie jest wyłącznie naszą 
sprawą, po co pytać administrację czy 
mogę to zrobić. Zwłaszcza, gdy posia-
dam spółdzielcze własnościowe prawo 
do lokalu lub odrębną własność do lo-

kalu . Problem zaczyna się, gdy woda 
podcieka pod płytę balkonową, zalewa-
ny jest sąsiad lub w naszym mieszkaniu 
pojawia się grzyb.

Winnego szukamy w Spółdzielni, 
nie pamiętamy, że była to nasza samo-
wola. 

Samowola budowlana niesie jesz-
cze inne zagrożenie. W przypadku jej 
wykrycia może mieć konsekwencje 
prawne lub finansowe. Warto zawcza-
su o tym pomyśleć i chęć wykonania 
remontu zgłosić do Spółdzielni a te wy-
konane bez zgody administracji zale-
galizować.

Dbajmy o swoje bezpieczeństwo, 
nie tylko wygodę. Dbajmy również 
o swoich sąsiadów.

 K.Sz.

Źródło: internet

własności tych gruntów, stanowiącą kontynu-
ację wcześniejszych informacji na ten temat 
i obejmującą działania Spółdzielni podejmo-
wane w okresie od 10 kwietnia do 15 czerwca 
2019 r.

4.  Zapoznała się z informacją nt. stanu za-
dłużeń 10 lokali mieszkalnych i zaakceptowała 
propozycję Komisji Wewnątrzspółdzielczej, aby 
poszczególne Rady Osiedli zaprosiły osoby wy-
mienione w powyższej informacji na rozmowy 
ws. zaległości. Ponadto wyraziła zgodę na za-
proszenie na posiedzenie Komisji Wewnątrz-
spółdzielczej dłużników, którzy wcześniej byli 
zapraszani na spotkania z Radami Osiedli i nie 
zgłosili się, a nadal zalegają z opłatami.

5.  Przyjęła do wiadomości informacje 
członków Rad Osiedli „Żubardź”, „Koziny”, 
„Słowiańskie” i „Sienkiewiczowskie” na temat 
spraw, jakimi zajmowały się Rady na swych 
posiedzeniach w okresie od ostatniego posie-
dzenia Rady Nadzorczej.

Rada Osiedla „Zbiorcza” nie miała w tym 
czasie posiedzenia.

6.  W sprawach wniesionych Rada przyjęła 
do wiadomości informacje nt.:

–  planów samorządowej Rady Osiedla 
Olechów-Janów co do zorganizowania w dniu 
7 września br. na terenie Olechowa pikniku 
osiedlowego, na którym będzie można zapo-
znać się z zadaniami tegorocznego budżetu 
obywatelskiego. Rada Nadzorcza wyraziła 
gotowość udzielenia przez Spółdzielnię po-
mocy organizatorowi w postaci udostęp-
nienia krzeseł, namiotów, rozreklamowania 
imprezy na terenie Spółdzielni itp., a nawet 
niewielkiego współfinansowania pikniku. 
Impreza ta będzie formą przejściową między 
dotychczasowym festynem HOP DO SZKOŁY, 
a przyszłorocznym i następnymi festynami 
HOP ZE SZKOŁY organizowanymi przez RSM 
„Bawełna”.

–  zgłaszanej przez Przewodniczącego 
Krajowej Rady Spółdzielczej potrzeby ana-
lizy przyjętego przed laty przez Kongres 
Spółdzielczości Kodeksu Dobrych Praktyk 
Spółdzielczych celem przedstawienia ewen-
tualnych uwag w zakresie aktualizacji i mo-
dyfikacji postanowień tego Kodeksu do debaty 
na najbliższym Kongresie. Ustalono termin 
do końca okresu wakacyjnego na nadsyłanie 
do Asystenta Rady Nadzorczej i Zarządu pro-
pozycji członków Rady Nadzorczej w niniej-
szej sprawie. Po okresie wakacyjnym uwagi 
te zostaną przez Radę Nadzorczą omówione 
i przekazane do Krajowej Rady Spółdzielczej.

–  dyżuru Rady Nadzorczej w dniu 
2.07.2019 r., na który zgłosił się członek 
Spółdzielni z osiedla „Koziny” i poruszanych 
na tym spotkaniu tematów.

–  prośby samorządowej Rady Osiedla 
Olechów-Janów o udostępnienie miejsca 
na łamach gazety „RSM „Bawełna” – Mój 
Dom”.

7.  Najbliższe posiedzenie Rady Nadzorczej 
planowane jest na 29.08.2019 r.

 Oprac.: I.G.
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„Spółdzielnie mają jeden wspólny podstawowy element:  

członkowie kolektywnie posiadają zasoby mieszkaniowe,  
w których żyją i/lub nimi zarządzają. To nie jest jakieś miejsce do przebywania;  

to jest dom”.

Opracowane przed kilku laty 
przez Cooperative Housing 
International (CHI), czyli or
ganizację spółdzielni mieszka
niowych działającą w ramach 
Międzynarodowego Związku 
Spółdzielczego, kompendium 
na temat tej branży spółdziel
czej na świecie, przypomina, 
że spółdzielnie „mają jeden 
wspólny podstawowy element: 
członkowie kolektywnie po
siadają zasoby mieszkanio
we, w których żyją i/lub nimi 
zarządzają. To nie jest jakieś 
miejsce do przebywania; to jest 
dom”. W Europie są one takim 
domem dla około 13 milionów 
rodzin, a więc co najmniej 
40 milionów osób, więcej niż 
wynosi cała ludność Polski!
Znaleźć wspólny mianownik dla tych 
niemal 40 tysięcy spółdzielni byłoby 
jednak niezmiernie trudno. Są one nie-
zwykle zróżnicowane – pod względem 
statusu prawnego, własności mieszkań 
(lokatorskie i własnościowe, ale także 
zarządzające zasobami będącymi włas-
nością komunalną), wielkości (od poje-
dynczego budynku, czy grupy domków, 
po gigantyczne osiedla), wieku i genezy, 
wartości ideowych przyświecających 
ich założycielom, stopnia angażowania 
się w realizację pozamieszkaniowych 
potrzeb członków...

Spółdzielczość mieszkaniowa 
korzeniami sięga połowy XIX wieku. 
Za jej kolebkę uważa się powszechnie 
Niemcy, gdzie w 1848 roku z inicjatywy 
znanego działacza spółdzielczego Victo-
ra Aimé Hubera powstało spółdzielcze 
stowarzyszenie budowlane Berliner 
Gemeinnützige Baugesellschaft, które 
wybudowało przy Schönhauser Allee 
w Berlinie sześć domków dla 15 rodzin 
robotniczych. Dzięki wpłatom z czyn-
szów, z czasem miały one przechodzić 
na własność lokatorów, mogących 
w nich żyć godnie i wedle chrześcijań-
skich i spółdzielczych reguł. Niezbędny 
na inwestycję kapitał miał pochodzić 
ze sprzedaży akcji. Następne tego typu 
inicjatywy pojawiły się po kilkunastu la-
tach w Hamburgu, Flensburgu czy Hano-
werze, natomiast prawdziwy boom two
rzenia takich spółdzielni nastąpił pod 
koniec XIX stulecia dzięki przyjęciu 
w 1889 roku nowego prawa spółdziel
czego, które sprzyjało ich zakładaniu. 
Do I wojny światowej funkcjonowały już 
w całych Niemczech 1342 spółdzielnie, 
a dysponowały około 125 tys. mieszkań. 
W tym samym czasie rozwijały się buj-
nie spółdzielnie mieszkaniowe w Austrii, 
również dzięki korzystnym regulacjom 
prawnym, a zwłaszcza powołaniu tzw. 
Funduszu Jubileuszowego Rządu Ce-
sarza Franciszka Józefa I udzielającego 

spółdzielniom pożyczek na cele mieszka-
niowe. Powstawały spółdzielnie zarówno 
typu własnościowego, jak i lokatorskie-
go, a także o mieszanym typie własności 
lokali. Nieco później zaczęto tworzyć 
spółdzielnie w Danii, Szwecji i Norwegii, 
często, podobnie jak w Anglii, w bliskiej 
łączności ze spółdzielczością spożyw-
ców; korzystały one zwykle ze znaczne-
go wsparcia publicznego. Na ziemiach 
polskich za pierwszą spółdzielnię 
mieszkaniową uważa się poznańskie 
Towarzystwo „Pomoc” z 1890 roku, 
jednak było to raczej stowarzyszenie 
prowadzące działalność gospodarczą 
(wynajem lokali), z którego dochody 
przeznaczone były na realizację celów 
społecznych i patriotycznych; niemniej 
było ono ściśle związane personalnie i or-
ganizacyjnie z wielkopolskim ruchem 
spółdzielczym. „Prawdziwymi” już spół-
dzielniami były zakładane nieco później, 
w Wielkopolsce i na Pomorzu, kolejne 
towarzystwa budowlane: w Bydgoszczy, 
Tczewie, Gnieźnie, Toruniu, Obornikach, 
w samym Poznaniu i innych miejscowoś-
ciach zaboru pruskiego. W pozostałych 
częściach podzielonej między zaborców 
Polski odnotować możemy z tego okresu 
tylko pojedyncze inicjatywy.

Rozkwit spółdzielczości mieszka-
niowej w niemal całej Europie, w tym 
w niepodległej Polsce, nastąpił już po 
pierwszej wojnie światowej. Przyczyni-
ły się do tego ogromny głód mieszkań na 
spustoszonym działaniami wojennymi 
kontynencie oraz wzrastająca popular-
ność spółdzielczych rozwiązań. Powsta-
jące spółdzielnie, niezależnie od swoich 
korzeni socjalistycznych, liberalnych 
czy solidarystyczno-chrześcijańskich, 
czerpały też z XIX-wiecznych jeszcze 
idei ruchu reformy mieszkaniowej, 
koncepcji „miast-ogrodów”, ale i no-
woczesnych technologii budownictwa 
czy najnowszych prądów architektury 
i urbanistyki, których ukoronowaniem 
była tzw. Karta Ateńska. W Polsce 
wpisywała się w ten nurt Warszawska 
Spółdzielnia Mieszkaniowa, której 
„kolonie”, ze zdrowymi, nowoczes
nymi mieszkaniami, spełniać miały 
funkcje osiedla społecznego, realizu
jącego różnorodne potrzeby miesz
kańców. Po II wojnie światowej model 
taki – w PRL, ale także i w wielu innych 
krajach, zarówno bloku wschodniego, 
jak i na Zachodzie – stał się swoją włas-
ną karykaturą w postaci gigantycznych 
betonowych blokowisk budowanych 
w oparciu o opacznie rozumiane idee 
Karty Ateńskiej.

Bo właśnie w okresie powojen-
nym nastąpiły procesy, które do dziś 
zaciążyły na obrazie współczesnej spół-
dzielczości mieszkaniowej w Europie. 
W państwach komunistycznych, bory-
kających się z biedą i ogromnym deficy-

tem mieszkań, a realizujących mniej lub 
bardziej wiernie sowiecki model gospo-
darczy, spółdzielnie stały się elementem 
planowej polityki mieszkaniowej pań-
stwa, utraciły swoją samorządność i sa-
modzielność, i zmuszone zostały – przy 
znacznym wsparciu materialnym władz 
– do budowy gigantycznych, zuniformi-
zowanych osiedli z prefabrykowanych 
bloków, składających się z lokali o ni-
skim standardzie, pozbawionych infra-
struktury handlowej, społecznej czy ko-
munikacyjnej. Mieszkania miały przede 
wszystkim status lokatorski, z biegiem 
czasu dopuszczano jednak, zwłaszcza 
w Polsce, również status spółdzielczego 
własnościowego prawa do mieszkania. 
Spółdzielnie zaczęły też realizować 
dodatkowe funkcje społeczne, prowa
dziły w swych osiedlach domy kultu
ry, kluby młodzieżowe, organizowały 
place zabaw dla dzieci itp. Rozwiązało 
to do pewnego stopnia problemy gło
du mieszkaniowego, lecz w latach 80. 
XX wieku spółdzielnie (nie bez udziału 
nadzorujących je ściśle władz partyj
nopaństwowych) – które w pewnych 
krajach, jak w Polsce, w praktyce 
zmonopolizowały mieszkalnictwo na 
terenie miast – okazały się całkowicie 
nieefektywne. Załamały się inwesty-
cje, wydłużała kolejka oczekujących 
na mieszkanie, a słowo „spółdzielnia” 
powszechnie kojarzyło się ze skorumpo-
wanym państwowym urzędem przydzia-
łu lokali. Z takim bagażem wkroczyła 
spółdzielczość mieszkaniowa w okres 
przemian po 1989 roku. I przez ostatnie 
30 lat stara się odbudować pozytywny 
wizerunek, restrukturyzując się (między 
innymi przez podział wielkich spółdziel-
ni na mniejsze), prowadząc działania 
rewitalizacyjne, termomodernizacyjne 
i unowocześniając swoją infrastruktu-
rę, często przy wykorzystaniu funduszy 
Unii Europejskiej. W ostatnich latach 
zaczęła, na razie ostrożnie, inwestować 
w nowe budynki, konkurując z prywat-
nymi firmami deweloperskimi. Choć 
przestała być monopolistą, wciąż w jej 
dyspozycji pozostaje znaczna część 
zasobów mieszkaniowych: w Polsce 
niemal 30%, w Czechach ponad 16%, 
w Niemczech (ze względu na spuści-
znę po dawnej NRD) przeszło 15%, 
podobnie jest w innych państwach tego 
regionu.

Szczególnie trudna sytuacja pano-
wała w byłych republikach sowieckich, 
w których większość zasobów mieszka-
niowych była w rękach państwa. Po uzy-
skaniu niepodległości znaczna ich część, 
już pozostająca w bardzo złym stanie 
technicznym, została sprywatyzowana, 
a że nowi właściciele – dawni lokatorzy 
mieszkań – dysponowali nader skrom-
nymi środkami, degradacja osiedli szyb-
ko postępowała. Receptą okazało się 

rozwiązanie z sukcesem zastosowane 
już 20 lat temu w Estonii: tworzenia 
spośród mieszkańców spółdzielni, któ-
re zachowując demokratyczną kontrolę 
członków, wprowadzają nowoczesne 
metody zarządzania budynkami, dzięki 
czemu łatwiej im pozyskać fundusze 
oraz przeprowadzić rewitalizację i mo-
dernizację. Estońskie doświadczenia 
są obecnie wdrażane na Ukrainie, któ-
ra również odziedziczyła po czasach 
ZSRR sowiecki model mieszkalnictwa, 
lecz do tej pory niewiele uczyniła, by go 
zreformować. Pomaga w tym projekt 
współpracy międzynarodowej Estoń-
skiego Związku Spółdzielczych Stowa-
rzyszeń Mieszkaniowych (EKYL).

W krajach Europy Zachodniej 
spółdzielnie zawsze pozostawały tylko 
jednym z wielu typów instytucji dostar-
czających lokale i zawsze miały bardziej 
charakter socjalny, budując mieszkania 
na wynajem dla uboższych grup ludno-
ści lub administrując zasobami należą-
cymi do władz municypalnych. Nigdy 
przy tym nie osiągnęły pozycji mono-
polistycznej, choć w pewnych przy-
padkach doszły do dominacji. Według 
statystyk sprzed kilku lat (najnowszych 
niestety brak) w Holandii ponad 35% 
zasobów mieszkaniowych jest w rę-
kach Woningkorporaties (stowarzyszeń 
mieszkaniowych odpowiadających 
w zasadzie spółdzielniom); w Szwe-
cji przeszło 30% zasobów pozostaje 
w dyspozycji spółdzielni lokatorskich, 
głównie organizacji HSB i Riksbyggen; 
w Danii ponad 21% zasobów należy 
do spółdzielni (z czego 2/3 do lokator-
skich); w Austrii spółdzielczych jest 
niespełna 20% zasobów (w tym ponad 
1/3 nie jest własnością spółdzielni, lecz 
jedynie w ich administracji); wreszcie 
we Francji – niecałe 15% zasobów 
(głównie tzw. HLM-ów czyli Habita-
tions à LoyerModéré, „domów miesz-
kalnych o umiarkowanym czynszu”, 
szczególnych spółdzielni o charakterze 
lokatorsko-socjalnym, dającym jednak 
możliwość przewłaszczenia mieszkań 

na członków po 25 latach). I tu rów-
nież występowało zjawisko budowa-
nia wielkich blokowisk, jednak przez 
znacznie krótszy okres, niż w krajach 
bloku wschodniego, zakończyło się tam 
praktycznie w latach 70. Niemniej ich 
istnienie przysparza nadal samorządom 
i samym spółdzielniom wielu trosk – do 
dobrze znanych w Polsce związanych 
z dekapitalizacją zasobów, dochodzą 
tam ogromne problemy degradacji spo-
łecznej; osiedla betonowych bloków sta-
ją się zdewastowanymi enklawami ubó-
stwa na obrzeżach bogatych miast, za-
mieszkanymi głównie przez imigrantów, 
bezrobotnych i ludzi wyłączonych ze 
społeczeństwa, wylęgarnią przestępstw 
i wszelkich patologii. Prowadzone są 
różnorodne, nieraz bardzo kosztowne, 
działania rewitalizacji osiedli, zmiany 
ich struktury społecznej, łączone nieraz 
z wyburzeniami całych bloków, czy ich 
radykalną przebudową. Stać na to tylko 
jednak najbogatsze kraje. Spółdzielnie 
własnościowe, zakładane przez osoby 
o wyższych dochodach, choć istniały 
na Zachodzie, jako rodzaj kondominiów, 
miały tu stosunkowo niewielki zasięg.

Na szczeblu międzynarodowym 
w Europie funkcjonują dwie organizacje 
reprezentujące spółdzielczość mieszka-
niową: wspomniana na początku ogól-
noświatowa CHI oraz Housing Euro-
pe, Europejska Federacja Mieszkal
nictwa Publicznego, Spółdzielczego 
i Socjalnego (dawniej CECODHAS). 
Ta ostatnia zrzesza organizacje nie tylko 
spółdzielcze, ale i innego typu, działa-
jące na polu budownictwa komunalne-
go czy non-profit. Na ich forach często 
dyskutuje się o wyzwaniach stojących 
obecnie przed europejskimi spółdziel-
niami mieszkaniowymi. Dostarczanie 
zdrowych i w przystępnych kosztach 
mieszkań jako godnego miejsca do 
życia – to jest oczywiste, choć z roku 
na rok trudniejsze, biorąc pod uwagę 
coraz szerszy brak terenów pod zabu-
dowę, wzrastające koszty budowni-
ctwa, czy niekorzystne dla spółdzielni 

przepisy prawne i podatkowe w wielu 
krajach. Przejrzyste, demokratyczne za-
rządzanie spółdzielniami – to również 
nie budzi wątpliwości. Kolejną klu
czową sprawą jest nadal konieczność 
rewitalizacji i modernizacji wielkich 
osiedli mieszkaniowych, poprawienie 
efektywności termicznej budynków, 
lepszy dostęp do nowych technologii, 
nie tylko budowlanych, ale zwłaszcza 
produkcji energii odnawialnej na własne 
potrzeby, oszczędnego gospodarowania 
wodą i energią, zbioru i recyklingu od-
padów. Wiele się mówi o konieczności 
stosowania ekologicznych materiałów 
budowlanych. Coraz większego zna-
czenia nabierają sprawy społeczne – 
aktywizacji społecznej mieszkańców, 
ułatwiania im większej mobilności spo-
łecznej (a więc dogodniejszego obrotu 
mieszkaniami w przypadku koniecz-
ności przeprowadzki), czy wreszcie, 
w związku z zachodzącymi procesami 
demograficznymi, zapewnienia miesz-
kań i ewentualnych dodatkowych usług 
osobom o specjalnych potrzebach: 
starszym, niepełnosprawnym, ale także 
samotnym matkom, rodzinom z mały-
mi dziećmi, studentom itp. Te ostatnie 
zadania stają się szczególnie ważne 
w wyniku występującego wszędzie 
ograniczania usług społecznych świad-
czonych wcześniej przez władze pub-
liczne. Realizowane mogą być przez 
same spółdzielnie mieszkaniowe bądź 
działające na ich terenie spółdzielnie so-
cjalne czy innego rodzaju przedsiębior-
stwa społeczne. Niektórzy uważają, 
że to właśnie – tworzenie spółdzielni 
mieszkaniowych zorientowanych 
na spełnianie specjalnych potrzeb 
określonych grup społecznych – jest 
przyszłością spółdzielczości mieszka
niowej. Bo w końcu w spółdzielniach 
mieszkaniowych, jak zatytułowane 
zostało podsumowanie wspomnianego 
na początku tego artykułu kompen
dium CHI, to „ludzie są na pierwszym 
miejscu”, a w każdym razie powinni 
być.

dr Adam Piechowski
były Dyrektor Spółdzielczego

Instytutu Badawczego
w Krajowej Radzie Spółdzielczej

Artykuł ukazał się w numerze 
3/2019 „Życia WSM”– dwumie-

sięcznika Warszawskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej (www.wsm.pl)

Dzięki uprzejmości Redaktor Naczelnej dwumiesięcznika „Życie WSM” p. Danuty Wernic i za zgodą autora tekstu drukujemy bardzo ciekawy artykuł jaki 
ukazał się w czerwcowym numerze gazety Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Jako, że w lipcu przypada Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości 
artykuł dr. Piechowskiego długoletniego spółdzielcy i byłego Dyrektora Spółdzielczego Instytutu Badawczego w Krajowej Radzie Spółdzielczej bardzo 
dobrze wpisuje się w to spółdzielcze święto. Zachęcamy do jego lektury.

O spółdzielniach mieszkaniowych w Europie

LUDZIE NA PIERWSZYM MIEJSCU

UNIQA – nowa lokalizacja
W dniu 2 lipca 2019 r. nastąpiło oficjalne otwarcie 
nowego biura regionalnego Towarzystwa Ubez-
pieczeń UNIQA. Teraz mieści się ono w nowo-
czesnym budynku Symetris Business Park przy 
ul. Piłsudskiego 86 (wcześniej siedziba firmy zlo-
kalizowana była na ul. Gdańskiej 132).

Na zorganizowanej z tej okazji uroczystości 
obecna była też nasza gazeta. 

Firma UNIQA znana jest na rynku od 30 lat, 
od sześciu ubezpiecza zasoby RSM „Bawełna”.

Oferta tego towarzystwa kompleksowo za-
bezpiecza interesy mieszkańców budynków 
co czyni Uniqę liderem w ubezpieczaniu mająt-
ku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz 

ich mieszkańców. Obecnie chroni 70 proc. spół-
dzielni mieszkaniowych, 40 proc. wspólnot miesz-
kaniowych oraz ponad 500 000 mieszkań.

 K.Sz.
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Do 10 lipca  
konto na iMieszkaniec.pl  
aktywowało już 146 osób.  
Dołącz i Ty.

Od 1 lipca udostępniamy naszym miesz-
kańcom nowe rozwiązanie do komu-
nikacji z administracją. Wykorzystując 
telefon lub komputer w prosty i szybki 
sposób można zgłaszać do spółdzielni 
usterki, awarie i uwagi techniczne. 
Wprowadzenie systemu iMieszkaniec.pl to przede wszystkim 
znaczne skrócenie czasu załatwiania zgłoszonych spraw. Wy-
starczy kilkanaście sekund, żeby dokonać zgłoszenia z apli-
kacji mobilnej lub na stronie iMieszkaniec.pl i sprawa 
od razu, w wielu przypadkach automatycznie i zdalnie 
zaczyna się sama toczyć, a historia danego zgłosze-
nia jest krok po kroku zapisywana w systemie i moni-
torowana w formie elektronicznej. Ponadto mieszkaniec 
na bieżąco dostaje komunikaty o stanie jego realizacji.

Jak to działa w praktyce?
Mieszkaniec, np. 8 lipca o 5.45 przesyła poprzez apli-
kację zgłoszenie o treści: „Brak światła na klatce scho-
dowej”. Ta krótka informacja wystarcza, by uruchomić 
cały mechanizm naprawy usterki. O 8.15 zgłoszenie 
zarejestrowane w iMieszkaniec.pl jest odczytane 
przez administratora budynku na komputerze i przy-
dzielone przez niego – wysłane poprzez kliknięcie 
w systemie – do konserwatora na jego smartfona. Jed-
nocześnie mieszkaniec, który zgłosił usterkę dostaje 
na aplikację powiadomienie o zmianie statusu sprawy 
z „Przyjęta” na „Przekazana do realizacji”. Po naprawie 
światła na klatce konserwator wysyła wiadomość do syste-
mu „Usterka została zrealizowana” – informację taką dosta-
je administrator budynku na komputer i zgłaszający usterkę 
na swój telefon, z którego dokonał zgłoszenia.

Warto też dodać, że wszystkie zgłoszenia są zapisywane 
na trwale w systemie ze wskazaniem danych osoby i czasu do-
konania zgłoszenia i danych osoby wraz z określeniem dnia 
i godziny, odebrania zgłoszenia i jego realizacji. W systemie 
tworzy się cała historia zgłoszeń z pełnymi informacjami na te-
mat jego realizacji, a nawet jeśli to konieczne z jego dokumen-
tacją fotograficzną. Prosto i szybko.

Wcześniej setki zgłoszeń różnego rodzaju były zapisywane 
w formie tradycyjnej w dziennikach zgłoszeń. Teraz stworzono 
jedną, elektroniczną bazę, w której wszystkie zgłoszenia będą 
szczegółowo rejestrowane.

System działa też w drugą stronę. Istnieje możliwość wysy-
łania do mieszkańców powiadomień, np. o awarii prądu, wody, 
przerwy w dostawie ciepła itp. z szacowanym czasie usunięcia 
awarii.

Zachęcamy mieszkańców do logowania się na iMieszka-
niec.pl.

 K.Sz.

Jak uzyskać dostęp do iMieszkaniec.pl
Pierwszym krokiem do korzystania z platformy iMieszkaniec.pl jest 
założenie konta. Podajemy krok po kroku jak to zrobić na komputerze 
i jak ściągnąć aplikację na telefon.

Przeglądarka internetowa:
1.  Odwiedź stronę internetową (wpisz adres strony internetowej): 

www.imieszkaniec.pl
2.  Użyj przycisku po prawej stronie: Zaloguj/Zarejestruj
3.  Wybierz miasto – Łódź
4.  Wybierz Spółdzielnię – RSM BAWEŁNA

5.  Użyj przycisku Zarejestruj
6.  Postępuj dalszą instrukcją dostępną na stronie:
Wypełnij wszystkie niezbędne pola: imię, nazwisko, nr telefonu 
komórkowego, adres e-mail, nr mieszkania, relację.
Zapoznaj się i zaakceptuj: regulaminy, zgodę na przetwarzanie 
danych oraz politykę prywatności i klauzulę informacyjną.
7.  Użyć przycisku: Utwórz konto.
Zgłoszenie o założenie konta trafia do Sp-ni. Po pozytyw-
nej weryfikacji konto zostaje utworzone i mieszkaniec może 
w pełni korzystać z serwisu.

Sklep Google Play 
i App Store:
1.  Otwórz sklep Google Play lub App Store
2.  Wyszukaj aplikację imieszkaniec i ją pobierz – kliknij 

przycisk zainstaluj
3.  Użyj przycisku: Utwórz konto
4.  Wybierz miasto – Łódź
5.  Wybierz Spółdzielnię – RSM BAWEŁNA
6.   Postępuj z dalszą instrukcją dostępną na stronie:
Wypełnij wszystkie niezbędne pola: imię, nazwisko, 
nr telefonu komórkowego, adres e-mail, nr mieszka-
nia, relację.
Zapoznaj się i zaakceptuj: regulaminy, zgodę na 
przetwarzanie danych oraz politykę prywatności 
i klauzulę informacyjną.
7.  Użyj przycisku: Utwórz konto
Zgłoszenie o założenie konta trafia do Sp-ni. 
Po pozytywnej weryfikacji konto zostaje utwo-
rzone i mieszkaniec może w pełni korzystać 
z serwisu.

W tym roku wrzesień może nas powi-
tać ponownym strajkiem nauczycieli, 
a ponieważ sporą część programu ar-
tystycznego festynu zapewniają nam 
zawsze uczniowie okolicznych szkół, 
dlatego pojawiło się ryzyko, że ten 
punkt programu nie będzie mógł zo-
stać zrealizowany i scena będzie pusta.

Aby niepotrzebnie nie narażać 
Spółdzielni na koszty, podjęto decyzję 
o rezygnacji z festynu.

W dniu 13.06. br. Przewodniczą-
ca Rady Nadzorczej p. Jadwiga Miller 
i Prezes Spółdzielni p. Sylwester Po-
korski spotkali się w tej sprawie z dy-
rektorami szkół, współpracującymi 

z nami przy organizacji Festynu. Po-
dziękowano im za dotychczasowy ak-
tywny wkład w łączący mieszkańców 
Festyn oraz za coroczne dostarczanie 
radości występami swoich uczniów. 
Przedstawiono im również propozycję 
przeniesienia w kolejnych latach festy-
nu z września na czerwiec, co spotkało 
się z bardzo pozytywną opinią.

My mamy nadzieję, że spotkamy 
się wszyscy za rok i bawić się będzie-
my z jeszcze większym entuzjazmem 
niż do tej pory, a uśmiechów będzie 
dwa razy tyle!

Do szybkiego zobaczenia!
 I.G.

Festynu nie będzie!

ŚCIĄGNIJ NA SWÓJ TELEFON APLIKACJĘ

We wrześniu Piknik Samorządowy zamiast naszego festynu
Zaproszenie

Rada Osiedla Olechów – Janów jednostka pomocnicza Urzędu Miasta Łodzi przy wsparciu 
naszej Spółdzielni organizuje 7 września br. na terenie Olechowa Samorządowy Piknik.

Miejscem pikniku są dobrze znane naszym mieszkańcom górki w okolicy ulic Ziemowita 
i Dąbrówki, tam, gdzie corocznie odbywały się festyny „Hop do szkoły”. Piknik zaplanowano 
na godziny od 12.00 do 18.00. Na pikniku organizatorzy zapoznawać będą z wnioskami na za-
dania z tegorocznego budżetu obywatelskiego. Przewidziano też atrakcje dla dzieci w postaci 
dmuchańców, spotkań z Policją i Strażą Pożarną. Nie zabraknie również prowadzonej przez 
osoby z naszej Spółdzielni wymiany książek. Wszystkich już teraz serdecznie zapraszamy 
na piknik w sobotę, 7 września w godz. 12.00–18.00.
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Współpracujące z naszą Redakcją 
Widzewskie Domy Kultury 
przesłały nam ofertę aktywnego 
spędzenia wakacyjnych chwil.
Są one organizowane przez Klub 
Turystów Pieszych Stonoga 
PTTK Odział Łódź-Polesie, który 
spotyka się w siedzibie Domu 
Kultury „502” przy ul. Andrzeja 
Sacharowa 18.

21.07.2019, godz. 9.35 – Klub 
Turystów Pieszych „STONOGA” 
– wycieczka piesza o długości 10 
km, ul. Brzezińska/Żwirownia – 
Janów – Nowosolna.
Zbiórka: Dworzec PKP Łódź 
Fabryczna autobus 53B, godz. 
9.35, odjazd: 9.49
Informacje: tel. 725-211-008. 
Wycieczka bezpłatna.

27.07.2019, godz. 10.00 – 
Wycieczka krajoznawcza 
z przewodnikiem po Widzewie 
z okazji 596 Urodzin Łodzi. 
Wstęp wolny.

28.07.2019, godz. 9.15 – Klub 
Turystów Pieszych „STONOGA” 
– wycieczka piesza o długości 5 
km Łagiewniki – Wycieczkowa – 
Okólna.
Zbiórka: Dworzec PKP Łódź 
Fabryczna autobus 51, godz. 9.15, 
odjazd: 9.41

Informacje: tel. 725-211-008. 
Wycieczka bezpłatna.

4.08.2019, godz. 9.40 – Klub 
Turystów Pieszych „STONOGA” 
– wycieczka piesza o długości 12 
km Kazimierz – Stanisławów – 
Lutomiersk. 
Zbiórka: Dworzec PKP Łódź 
Kaliska autobus 43B, godz. 9.40, 
odjazd: 9.54.
Informacje i zapisy: tel. 725-211-
008. Wycieczka bezpłatna.

11.08.2019, godz. 9:00 – Klub 
Turystów Pieszych „STONOGA” 
– wycieczka piesza o długości 
17 km Rogóźno – Dzierżązna – 
Lućmierz.
Zbiórka: Przystanek autobusowy 
Zgierska/Sikorskiego przy 
Castoramie duży bus SANDBUS, 
godz. 9.00, odjazd: 9.14. 
Informacje i zapisy: tel. 725-211-
008. Wycieczka bezpłatna.

25.08.2019, godz. 9:20 – Klub 
Turystów Pieszych „STONOGA” 
– wycieczka piesza o długości 
10 km Wiśniowa Góra – Zielona 
Góra – Andrespol.
Zbiórka: Dworzec PKP Łódź 
Widzew autobus 82B godz. 9.20, 
odjazd: 9.36
Informacje i zapisy: tel. 725-211-
008. Wycieczka bezpłatna.

ZAPRASZAMY NA 
PIESZE WYCIECZKI!

Jak co roku delegacja ze Spółdzielni  
odwiedziła dzieci wypoczywające w Sulejowie-Polance  

na obozach organizowanych  
przez Ognisko TKKF „Dzikusy”.

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.
Paweł Flasz, tel. 505 150 847, e-mail: pflasz@
rsmbawelna.pl, budynki nadzorowane: 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: 201-212  
220-233, tel. kom. 505 131 497, e-mail: bny-
kiel@rsmbawelna.pl.
Julita Marcinkowska administrowane bu-
dynki: 213, 214, 216, 217, 218, 218a, e-mail:
jmarcinkowska@rsmbawelna.pl

Administracja osiedla „Sienkiewiczow-
skie”, tel. 42 670 66 64, 42 670 66 63.
P.O. kierownika adm. Dominik Różycki.
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.
Jerzy Gołębiowski administrowane bloki: 
1-9, 51-53, 55, 57, 60, ul. Fabryczna 9 – An-
drespol, tel. kom. 505 150 848, e-mail: jgole-
biowski@rsmbawelna.pl.
Izabela Rutkowska administrowane budyn-
ki 10-15, 27-30, S1/2 do S11, Z1/1-7, Z2-1-7. 
Tel. 505 150 851, e-mail: irutkowska@rsmba-
welna.pl.

Administracja osiedla „Zbiorcza”, tel. 42 
674 89 49, tel. 42 676 28 97.
Kierownik adm. p. Andrzej Jaroszczyk.
TECHNIK:
Zbigniew Stysiński, tel. 505 150 849, e-mail: 
zstysinski@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 BUDYNKÓW OSIEDLA „KOZINY”:
Jakub Olczak, tel. 505 150 853, e-mail: jol-
czak@rsmbawelna.pl
ADMINISTRATORZY:
Jacek Piaseczny administrowane budynki: 
Gandhiego 3a, Tatarakowa 15, Lutomierska 
83/101, 103a, 105a, 109a, 111, Wrześnieńska 
67/69, 71/73, Sierakowskiego 1/5, ul. Kutrzeby 
3 i 10, 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.
Aneta Wyrowska administrowane budynki: 
ul. Klonowa 28/30, 32, 38, 40, Okrzei 30/36, 
40, 4/12, Długosza 1/5, Kasprzaka 11, 11a, 
1 Maja 76, 84/86, Więckowskiego 97, al. Włók-
niarzy 198, garaże przy al. 1 Maja 76 A, tel. 501 
463 291, e-mail: awyrowska@rsmbawelna.pl
Renata Psonka-Andrzejczak administrowa-
ne budynki: ul. Bydgoska 40, 42, 44, 46, 35/37, 
Klonowa 41, ul. Kasprzaka 60/62, Kasprzaka 
64a, 10, 28/34, Długosza 27, 29/31, Lorentza 8, 
Srebrzyńska 45 tel. 500 268 207, e-mail: rpson-
ka@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.

W upalny dzień, 1 lipca br. przedsta-
wiciele RSM „Bawełna” i naszej Re-
dakcji pojechali z wizytą do dzieci 

spędzających pierwsze dwa tygodnie wakacji 
w Sulejowie-Polance na turnusie wypoczyn-
kowym organizowanym przez Ognisko TKKF 
Dzikusy. Dzieciaków odwiedzili: Prezes RSM 
„Bawełna” p. Sylwester Pokorski, Przewodni-
czący Rady Osiedla „Sienkiewiczowskie” p. An-
drzej Rudnicki, Przewodniczący Rady Osiedla 
„Słowiańskie” p. Bogusław Kowal oraz redaktor 
Gazety „Mój Dom” Katarzyna Szczepaniak.

Pierwszy tegoroczny turnus rozpoczął się 
24 czerwca i przebywało na nim łącznie 27 dzie-
ci i młodzieży. Tuż przed naszą wizytą obozowi-
cze wrócili znad pobliskiej rzeki Luciąży, gdzie 
pod okiem wychowawców bawili się na plaży.

Prezes Ogniska TKKF „Dzikusy”, jak 
co roku oprowadził nas po terenie ośrodka, 
z satysfakcją prezentując odnowioną letnią 
świetlicę dla dzieci z dwoma stolami do ping-
-ponga, którą prezentujemy na zdjęciu obok. 
Ośrodek, z roku na rok prezentuje się coraz 
lepiej, choć potrzeb jest tu ciągle dużo. Przy-
pomnijmy, że w ostatnich latach, o czym infor-
mowaliśmy we wcześniejszych relacjach z wi-
zytacji, wykonano remonty domków, w których 
mieszkają obozowicze, oddano do użytku nową 
stołówkę i wybudowano boisko do siatkówki.

Po obchodzie terenu wizytujący spotkali się 
z dzieciakami. Przeprowadzono, krótkie kon-
kursy i wszystkim wręczano słodkie upominki. 
Spotkanie zakończyło się grupowym zdjęciem 
– tradycyjnie już zamieszczamy je w gazecie.

PS: Kacper (chłopiec, który bardzo ucie-
szył się, że będzie w gazecie) pozdrawia gorąco 
swoich rodziców i przesyła im całusy.

A my całusy kierujemy do wszystkich rodzi-
ców od ich dzieci. K.Sz.

Pozdrowienia z Sulejowa

Nowa świetlicaKacper pozdrawia rodziców
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Redakcja: Mamy lato, czas wyjaz
dów, podróżowania – warto porozmawiać 
o ochronie naszego mienia, zdrowia, baga
żu. Na łamach gazety temat ubezpieczeń 
już wielokrotnie poruszaliśmy. Dzisiejsza 
rozmowa jest jednak trochę inna od po
przednich, bo nie rozmawiamy z przed
stawicielami żadnego Towarzystwa Ubez
pieczeniowego. Reprezentujecie Państwo 
Ogólnopolskie Biuro Brokerskie „Patron” 
Sp. z o.o. I na sam początek proszę nam 
powiedzieć czym firma się zajmuje? Czym 
są usługi brokerskie?

Milena Romanowska i Maciej Sikor
ski: Dla wyjaśnienia usystematyzujmy pojęcia 
agent ubezpieczeniowy, multiagent i broker. 
Agent ubezpieczeniowy to przedstawiciel kon-
kretnego (obecnie także więcej niż jednego) 
Towarzystwa Ubezpieczeniowego, z którym 
ma on podpisaną umowę i na jego rzecz pra-
cuje, czyli zawiera umowy ubezpieczeniowe 
z klientem w imieniu zakładu ubezpieczeń.

Określenie „multiagent” wprawdzie nie 
pojawia się w przepisach, ale jest dość często 
używane przez osoby zajmujące się ubez-
pieczeniami. Pod tym pojęciem rozumiemy 
agenta ubezpieczeniowego, który współpracu-
je z więcej niż jednym ubezpieczycielem przez 
co takie podmioty mogą przedstawić swoim 
klientom szerszą ofertę polis (najczęściej na 
przykład OC komunikacyjne).

I w końcu broker to osoba, która nie 
reprezentuje i nie ma podpisanej umowy 
o współpracę z żadnym towarzystwem. Broker 
w imieniu swojego klienta poszukuje dla niego 
najlepszej polisy ubezpieczeniowej, najściślej 
zabezpieczającej jego potrzeby i oczekiwania.

Zgodnie z ustawą o pośrednictwie ubez-
pieczeniowym profesje agenta oraz brokera są 
wyraźnie oddzielone. Obowiązujące przepisy 
wskazują, że broker nie może równocześnie 
prowadzić działalności agencyjnej, posiadać 
stałej umowy z zakładem ubezpieczeń i za-
siadać we władzach jakiegoś ubezpieczyciela. 
Wedle założeń ustawowych jest on podmiotem 
niezależnym i reprezentującym wyłącznie in-
teresy klienta.

R.: A więc można powiedzieć, że bro
ker nie sprzedaje polis a kupuje je na zle
cenie i w imieniu klienta.

M.R. i M.S.: Tak, przy czym my nie tyl-
ko kupujemy, my stajemy się takim „adwoka-
tem” klienta. Występujemy w jego imieniu na 
etapie kupowania polisy oraz utrzymujemy na-
szą „ochronę klienta” w trakcie trwania ochro-
ny ubezpieczeniowej. I w tym aspekcie nasza 
działalność jest szeroko rozumiana, bo dora-
dzamy klientowi w konkretnych sprawach, tak 
by minimalizować wszelkie ryzyko działań.

R.: Jak dobrać polisę? Na co trzeba 
zwrócić uwagę? Wcześniejsi nasi rozmówcy 
twierdzili, że klient winien wręcz zaprzyjaź
nić się ze swoim agentem. Jak jest w przy
padku brokerów?

M.R. i M.S.: Tak samo, a nawet więcej. 
Aby dobrać jak najlepszą polisę dla klienta 
trzeba dobrze poznać jego potrzeby i oczeki-
wania. Poznać jego działalność, zdefiniować 
ryzyka płynące z prowadzonych działań co-
dziennych i, jak powiedzieliśmy wcześniej, 
wskazywać konkretne sposoby postępowania, 
które najlepiej eliminują lub przynajmniej mi-
nimalizują ryzyko powstania szkody. Wymaga 
to ścisłej współpracy na linii broker-klient, 
stąd należy konsultować się z nami w każdej 
wątpliwej sprawie. Wskażemy właściwy tryb 
postępowania dla każdej konkretnej sprawy. 
Na rynku ubezpieczeń nasza firma znana jest 
z profesjonalizmu w pomocy klientom przy 
likwidacji szkód. Współpracujemy z wieloma 
prawnikami, którzy specjalizują się w konkret-
nych sprawach: szkody osobowe, komunika-
cyjne, odpowiedzialności cywilnej w życiu 
codziennym itp.

Współpracujemy również z firmą rzeczo-
znawczą Dekra Polska. Zapewniamy więc całą 
kompleksową obsługę.

R.: Czy Wasza firma zajmuje się tylko 
firmami czy wśród Waszych klientów są też 
klienci indywidualni?

M.R. i M.S.: Nie uciekamy od współ-
pracy z klientem indywidualnym, ale brokerzy 
zwykle koncentrują się na poszukiwaniu dla 
klientów specjalistycznych polis. Właśnie 
dlatego z usług brokerów korzystają głównie 
przedsiębiorstwa. W gronie naszych klientów 
od wielu lat pozostaje wiele spółdzielni miesz-
kaniowych.

R.: Czy to, że klient indywidualny 
nie szuka u Was porady ubezpieczeniowej 
nie wynika z tego, że osoby prywatne nie do 
końca wiedzą, że po ubezpieczenia można 
skierować swoje kroki do brokera. Zawód 
broker chyba nie jest jeszcze w Polsce tak 
popularny, prawda? 

M.R. i M.S.: Osoby kupujące popular-
ne ubezpieczenia dla konsumentów, jak OC 
komunikacyjne, AC lub polisy mieszkanio-
we najchętniej korzystają z oferty agentów. 
Po prostu do nich najłatwiej dotrzeć. Łatwiej 
znaleźć biuro agenta ubezpieczeniowego niż 
brokera. Z całą pewnością brokerów jest też 
dużo mniej na rynku niż różnych agencji ubez-
pieczeniowych. Ponadto broker nie może sam 
wystawiać polis, klient nie można udać się do 
brokera i od ręki uzyskać polisę na samochód 
czy mieszkanie.

R.: Obsługujecie Państwo naszą Spół
dzielnię w zakresie ochrony ubezpiecze
niowej. Co daje spółdzielni mieszkaniowej 
współpraca z firmą brokerską?

M.R. i M.S.: Dobieramy dla Państwa 
co roku polisę ubezpieczeniową i dbamy na 
bieżąco by szkodowość w spółdzielni była pod 
kontrolą. Specyfika prowadzonej działalności 
charakteryzuje się podniesionym ryzykiem. 
Coraz większym problemem są próby wy-
łudzania odszkodowań, czemu staramy się 

przeciwdziałać. Bo wypłata odszkodowań 
to wyższe składki w kolejnym okresie ubez-
pieczeniowym. Nie bez przyczyny wskazu-
jemy tu na szkody osobowe, czyli związane 
z wypadkami np. na chodnikach czy ogólnie 
terenach Spółdzielni, bo to one obarczone są 
najwyższym ryzykiem, a przegranie wiąże 
się z często znaczącymi konsekwencjami fi-
nansowymi. My jako brokerzy wskazujemy 
jakie działania na co dzień wdrożyć w firmie, 
by ustrzec się przed narażeniem na te szkody. 
Podpowiadamy na co zwracać uwagę w zakre-
sie bezpieczeństwa zasobów spółdzielni, ale 
też czego wymagać od wykonawców robót 
przy realizacji przez nich prac. Analizujemy 
polisy wykonawców robót zleconych przez 
spółdzielnię, sprawdzamy czy w dostateczny 
sposób zabezpieczają one interes spółdzielni.

R.: Z tego co mi wiadomo Wasza firma 
szykuje jeszcze coś dla naszych członków?

M.R. i M.S.: Tak, po analizie sytuacji 
w zasobach spółdzielni, w tym po wybuchu 
gazu w jednym z budynków, okazało się, że nie 
wszystkie mieszkania są ubezpieczane przez 
ich użytkowników. Stąd wystąpiliśmy do Za-
rządu Spółdzielni z propozycją ubezpieczenia 
mieszkania ze składką płatną przy czynszu.

R.: Czy nie będzie to jednak dublowało 
się z ubezpieczeniami, które już nasi człon
kowie posiadają?

M.R. i M.S.: Myślimy że nie. Przygo-
towujemy kilka wariantów ubezpieczenia, 
z różnymi składkami i oczywiście ubez-
pieczenie to będzie dobrowolne. Ten czło-
nek, który uważa, że zawarte przez niego 
wcześniej ubezpieczenie jest wystarczające 
nie musi korzystać z naszej propozycji. Innym 
proponujemy doubezpieczenie w czynszu do 
posiadanej polisy lub zawarcie polisy jeśli jej 
wcale nie ma. Oferta skierowana jest w pierw-
szej kolejności do członków, którzy takiego 
ubezpieczenia w ogóle nie mają. Jest to jednak 
nadal propozycja wymagająca jeszcze uzgod-
nień ze Spółdzielnią.

R.: W świadomości członków istnie
je jednak przekonanie, że to spółdzielnia 
ubezpiecza budynki a więc i poszczególne 
mieszkania, a więc to w zupełności wystar
cza. Czy tak jest?

M.R. i M.S.: Absolutnie nie. Spółdziel-
nia ubezpiecza mury oraz części wspólne 
nieruchomości, a więc w szczególności klatki 
schodowe, piwnice, dachy, tereny przyblo-
kowe i to ona w sytuacji szkody otrzymuje, 
a nie członek Spółdzielni, odszkodowanie.

Zawierane przez spółdzielnie mieszka-
niowe ubezpieczenia pozwalają na odtworze-
nie budynku bez jego elementów wykończe-
niowych, jak podłogi, biały montaż, futryny. 
Zawierając odrębną umowę ubezpieczenia 
właściciel mieszkania ma objęte ubezpiecze-
niem również stałe elementy wykończenio-
we, dzięki czemu w przypadku szkody nie 
musi ponosić dodatkowych kosztów na ich 

Rozmowa z przedstawicielami Ogólnopolskiego Biura Broker-
skiego „Patron”, firmą sprawującą ochronę ubezpieczeniową 
naszej Spółdzielni p. Prezes Zarządu Mileną Romanowską 
i Wiceprezesem Zarządu p. Maciejem Sikorskim.

odtworzenie. Ponadto może dostosować za-
kres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej do 
swoich potrzeb, korzystając często z szerszego 
zakresu ubezpieczenia niż polisa wykupiona 
przez spółdzielnię mieszkaniową, dedykowana 
zwykle dla innych potrzeb spółdzielni.

R.: A czy mury powinny też podle
gać ubezpieczeniu indywidualnemu przez 
członka?

M.R. i M.S.: Z pewnością powinny zo-
stać ubezpieczone stałe elementy – takie jak 
np. powłoki malarskie czy podłogi. Standard 
wykończenia w poszczególnych lokalach 
może różnić się jakościowo i wartościowo, na-
leży więc o tym pomyśleć przy doborze polisy. 
Ubezpieczenia murów może jednak wymagać 
bank w przypadku umowy kredytowej.

R.: Wskażmy, proszę, jakie inne skła
dowe powinno posiadać dobre ubezpiecze
nie?

M.R. i M.S.: Jak już wielokrotnie powta-
rzaliśmy liczą się konkretne potrzeby klienta. 
Ale nie wszyscy jeszcze wiedzą czy korzystają 
z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
w życiu codziennym przy ubezpieczeniu 
mieszkania. A jest ono bardzo ważne i relatyw-
nie niedrogie. Większość ludzi, którzy słyszą 
o tym ubezpieczeniu, skojarzy je ze szkodą po-
legającą na zalaniu mieszkania sąsiada, jednak 
faktycznie ma ono znacznie szerszy zakres. Je-
śli np. jadąc rowerem spowodujemy wypadek, 
czy uszkodzimy lusterko czyjegoś samochodu, 
nasz pies pogryzie sąsiada, dziecko zarysuje 
czyjś samochód czy grając w piłkę wybije 
szybę – możemy skorzystać z ubezpieczenia 
OC w życiu prywatnym. Ubezpieczenie to, 
w zależności od towarzystwa i wybranego 
wariantu, może obejmować nie tylko szkody 
wyrządzone przez ubezpieczonego na teryto-
rium Polski, ale również i zagranicą.

R.: Z tego co Państwo mówicie chyba 
zbyt pochopnie, my mieszkańcy, podchodzi
my do ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpie
czenie traktujemy jako zło konieczne lub 
całkowicie eliminujemy je z naszych wydat
ków. Ja na pewno po dzisiejszej rozmowie 
z Państwem zmienię moje wyobrażenia 
w tej sprawie. W wielu przypadkach warto 
przed zawarciem polisy skonsultować się ze 
specjalistami, którzy otworzą nam oczy na 
ewentualne zagrożenia i potrzeby ubezpie
czeniowe. Teraz wiem, że możemy w tym 
względzie rozmawiać nie tylko z agentem 
ale i brokerem.

M.R. i M.S.: Zapraszamy, zawsze je-
steśmy w stanie pomóc. Czasem wystarczy 
jedna konsultacja z naszymi pracownikiem, 
która pozwala na podjęcie właściwej decyzji.

R.: Dziękuję za rozmowę.
 Rozmawiała K.Sz.

POLISA  
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Filmowe miasteczko przed Bawełną
Na dwa dni, na początku lipca, teren przed 
siedzibą naszej Spółdzielni zamienił się 
w miasteczko filmowe. A to za sprawą serialu 
kryminalnego Ultraviolet, którego odcinki do 
Sezonu 2-go kręcone były w pawilonie RSM 
„Bawełna” nr 47A, ul. Przybyszewskiego 161 
w pomieszczeniach zajmowanych przez siłow-
nię Body Line Group. Natomiast pomiędzy na-
szymi pawilonami, tj. przy ul. Przybyszewskiego 
i Brzechwy usytuowano całe zaplecze.

Plan zdjęciowy tydzień później przeniósł się 
pod przychodnię przy ul. Tatrzańskiej 112.

Pierwszy sezon serialu także kręcony był 
w Łodzi, a jego emisja rozpoczęła się w paź-
dzierniku 2017 roku. Wznowienie emisji serialu 
to z pewnością świetna wiadomość dla wszyst-
kich fanów Ultraviolet, ponieważ jak do tej 
pory przyszłość serialu nie była przesądzona. 
Co więcej, twórcy zafundowali widzom roczną 
przerwę - serial nie był emitowany w 2018 roku.

Dokładna data premiery nowych odcinków 
nie została jeszcze potwierdzona, ale możemy 

spodziewać się, że serial będzie emitowany 
na AXN już jesienią 2019 r.

W pierwszym sezonie poznaliśmy Olę Sera-
fin, dziewczynę, która w wyniku osobistej trage-
dii powraca z Londynu do rodzinnej Łodzi. Wi-
dząc nieporadność policji, postanawia szukać 
sprawiedliwości na własną rękę, dzięki czemu 
poznaje organizację Ultraviolet, zajmującą się 
sprawami, z którymi policjanci nie mogą dać 
sobie rady.

Z niecierpliwością czekamy więc na nowe 
odcinki. K.Sz.

Broker w imieniu swojego klienta  
poszukuje dla niego najlepszej polisy ubezpieczeniowej  
oraz utrzymuje swoją ochronę nad klientem w trakcie trwania 
ochrony ubezpieczeniowej.



8 Rozerwij się!
BARAN 21 III  20 IV
Sporo będzie teraz zależało 
od Ciebie. Jasne postawie-
nie sprawy, bez większych 
wahań i owijania w bawełnę, da Ci szan-
sę przeprowadzenia własnej koncepcji. 
Chociaż Wodnik ma chęć przyłączyć się 
do Ciebie, będzie tylko przeszkadzać, 
a nawet kierować Cię w niewłaściwą 
stronę.

BYK 21 IV  21 V
Obiecujące prognozy. Na 
pierwszym planie waka-
cyjny, rozrywkowy nurt. 
Flirty, podboje, relaksowy nastrój, bły-
skotliwe poczucie humoru. Szczególnie 
w obecności Skorpiona lub ławicy Ryb. 
Dla pracujących w tym okresie również 
pomyślne rokowania aż do końca dru-
giej dekady.

BLIŹNIĘTA 22 V  20 VI
Twój dobry gust wskaże 
Ci osobę, której zechcesz 
towarzyszyć w okolicznoś-
ciowej imprezie lub w czasie wypadu 
w plener. Miesiąc zapowiada się bowiem 
ciekawie i dość nietypowo. Staraj się 
być przez cały czas wzorem dla innych! 
Nie stawiaj na ostrzu noża spraw doty-
czących Wagi.

RAK 21 VI  22 VII
Szykuje się kilka spraw, wy-
magających szybkich decy-
zji jeszcze przed wyjazdem 
na urlop. Nie zaniedbaj ich, w kolejnym 
miesiącu nie będzie już czasu. Sporo 
obowiązków towarzyskich, których nie 
sposób odłożyć na później. Zaskoczy Cię 
prezent od Koziorożca.

LEW 23 VII  22 VIII
Niespokojne dni, sporo pil-
nych spraw do załatwienia, 
ale bliski Ci Byk chętnie 
pomoże rozwikłać niektóre problemy. 
To wpłynie korzystnie na Twoje samo-
poczucie. Wyjazd urlopowy, wbrew po-
zorom, nie jest teraz wskazany. Póki co 
musi Ci go zastąpić weekend pod gruszą 
w rodzinnym gronie.

PANNA 23 VIII  22 IX
Trudny miesiąc, głównie 
z powodu nawału obowiąz-
ków. Są niestety nie do unik-
nięcia. Ktoś musi pracować za dwóch, 
by ktoś inny mógł w tym czasie wypoczy-
wać. Dopiero po jego powrocie możesz 
liczyć na wytchnienie. W domu napięta 
atmosfera spowodowana zachowaniem 
Ryb.

WAGA 23 IX  23 X
Miesiąc pełen rozterek na 
różne tematy. Trzeba będzie 
wykazać wiele przytomności 
umysłu, jeśli chcesz zapobiec konflik-
tom i wyjść z wszystkiego obronną ręką. 
Szanse są dobre, więc nie bój się ryzyka. 
Mile zaskoczy Cię Baran. Okaże się oso-
bą godną zaufania. 

SKORPION 24 X  21 XI
Miesiąc w nowym środo-
wisku dowartościuje Cię 
i przyniesie uznanie całego 
otoczenia. Czekają Cię imprezy, spotka-
nia z ciekawymi ludźmi i kilka miłych 
niespodzianek. Jeśli nie chcesz stracić 
dużych pieniędzy, nie ufaj nowo pozna-
nym Bliźniętom. 

STRZELEC 22 XI  21 XII
Intrygująca znajomość, spa-
cery we dwoje w blasku 
Księżyca? Kroi się właśnie 
coś takiego. Atmosfera będzie sprzyja-
jąca, warunki również, więc chyba nie 
ma co długo się zastanawiać. Byle tylko 
ktoś bliski nie poczuł się urażony. Bądź 
taktowny i dyskretny, licho spod znaku 
Lwa nie śpi!

KOZIOROŻEC 22 XII  19 I
Bieg spraw wymagać będzie 
od Ciebie szybkiej orientacji 
i bardzo precyzyjnego dzia-
łania. Drobne niedopatrzenie lub zlek-
ceważenie szczegółów może okazać się 
brzemienne w skutki. Traktuj więc każdą 
sprawę poważnie. Nie lekceważ też ci-
chej z pozoru Panny.

WODNIK 20 I  18 II
Będzie niejedna okazja do 
znalezienia się w innych 
niż zwykle warunkach, 
Raz dobrych, raz mniej wartych uwagi. 
Staraj się do każdej sytuacji podcho-
dzić z uśmiechem i wyrozumiałością. 
To da Ci szanse powodzenia u kogoś, kto 
doceni Twój sposób bycia. Może będzie 
to Strzelec?

RYBY 19 II  20 III
Nie zastanawiaj się zbyt dłu-
go - taka okazja może się dru-
gi raz nie powtórzyć. Nieco 
złotych lub euro, dużo dobrego humoru 
i w drogę! Jeśli nie zdecydujesz się jed-
nak na wyjazd, nie zapominaj o tym, że to 
czas wakacji. Ruch i świeże powietrze są 
Ci po prostu niezbędne! Dobrym kompa-
nem - Rak.

HOROSKOP NA SIERPIEŃ

W życiu 
nie chodzi o to 
byś był idealny, 
tylko szczęśliwy.

Jeśli w lodówce przechowujesz owo
ce, mięso i lody, to koniecznie przed 
wyjazdem na działkę czy na urlop 
zastosuj sztuczkę z monetą.

O co chodzi? 
Podczas Twojej nieobecności może dojść 
do awarii prądu. Istnieje więc ryzyko, że cała 
zawartość zamrażalnika rozmrozi się i po-
nownie zamrozi. Niestety, takiego jedzenia 
nie powinno się spożywać ze względu na ry-
zyko zatrucia pokarmowego.

Jak sprawdzić, czy w czasie wyjazdu do-
szło do przerwy w dostawie prądu? I tu przy-
da się właśnie moneta.

Przed wyjazdem nalej wodę do szklanki 
i włóż do zamrażalnika. Kiedy wytworzy się 
lód, połóż na wierzchu monetę.

Po powrocie sprawdź jak wygląda 
szklanka.

Jeśli moneta jest w tym samym miejscu, 
to dobry znak, – podczas twojej nieobecności 
nie było przerwy w dostawie prądu.

Jeśli moneta jest w połowie albo na dnie 
szklanki, jest duże prawdopodobieństwo, 
że prądu nie było przez dłuższy czas. Le-
piej nie ryzykuj i nie jedz tych produktów. 
Nie ma sensu ryzykować, że pojawią się nie-
przyjemne dolegliwości, takie jak biegunka, 
ból brzucha czy wymioty. 

Źródło: internet

Składniki:
 ■ 1 mała cebula,
 ■ 1–2 ząbki czosnku,
 ■ ok. 6–7 średnich świeżych pomi-

dorów,
 ■ 2–3 duże łyżki gęstej kwaśnej 

śmietany lub jogurtu greckiego,
 ■ bazylia/tymianek, natka pietruszki,

 ■ 1 łyżka oliwy z oliwek,
 ■ szczypta świeżo zmielonego pieprzu,
 ■ bagietka na grzanki,
 ■ dodatkowo: ok. 50 g sera pleśniowego 

typu blue cheese (opcjonalnie).

Przygotowanie:
1.   Pomidory sparzyć we wrzątku, zdjąć 

skórkę i pokroić na mniejsze czę-
ści. Można też upiec całe pomidory 
np. z gałązką tymianku lub bazylii 
w piekarniku w temp. ok. 200ºC przez 
ok. 40 min.

2.   Do średniego garnka dodać oliwę, 
wrzucić czosnek i cebulę. Krótko 
wszystko przesmażyć i dodać po-
midory świeże lub pieczone wraz 

z odrobiną wody. Wszystko doprawić 
solą i pieprzem. Gotować na wolnym 
ogniu przez ok. 10–15 minut.

3.   Po ugotowaniu zblendować wszystko 
na krem.

4.   Z bagietki przyrządzić w tosterze 
chrupiące grzanki.

5.   Podawać z czubatą łyżką śmietany 
lub jogurtu oraz kilkoma listkami 
świeżej bazylii lub natki pietruszki. 
Do przegryzania zaserwować chru-
piące grzanki.

  Ciekawie smak zupy podniesie 
ser pleśniowy. Należy go pokroić 
na drobne kawałki i wrzucić do gorą-
cej zupy, w której lekko się rozpuści.

  SMACZNEGO!

– Co byś powiedziała na kolację u mnie dziś wieczorem? Może o 19.00?
– Z przyjemnością. Będę punktualnie o 19.00.
– Bądź o 17.00, przecież kolacja sama się nie zrobi!

Znalazłem lampę.
Dżin: Masz 3 życzenia.
Ja: Chcę, żebyś był kiepski z matmy.
Dżin: Zrobione. Zostało ci 15 życzeń.

– Dlaczego mężczyźni kiedyś w młodszym wieku wstępowali w związki 
małżeńskie?
– Ponieważ nie było w sprzedaży gotowych kotletów i pierogów.

KREM Z POMIDORÓW

DLACZEGO PRZED URLOPEM 
POWINIENEŚ SCHOWAĆ MONETĘ 
W ZAMRAŻALNIKU?

Rebus nie tylko dla najmłodszych

Któż nie lubi zupy pomidorowej? 
Śmiało można powiedzieć, że jest 
królową zup, królową polskich sto-
łów.
Krem z pomidorów to bardziej 
nowoczesna wersja polskiej 
pomidorówki. Gęsta, esencjo-
nalna i z nowymi, często zaska-
kującymi dodatkami. Ale rów-
nie pyszna, choć nie przywodzi 
na myśl smaku z dzieciństwa.
Przygotowanie: 20 minut wer-
sja podstawowa, ok. 1 godz. jeśli 
pomidory wcześniej pieczemy. 
Ilość porcji: 2–3

Źródło: internet


