
Druki rozliczeniowe, które otrzyma-
liście Państwo zawierają wszystkie 
niezbędne informacje o kosztach 
ciepła i wody w budynku. Tak więc 
każdy mieszkaniec samodzielnie 
może przeanalizować swoje rozli-
czenie przy pomocy instrukcji za-
wartej na stronach 8 i 9. 

Dla przypomnienia na schema-
cie obok przedstawiamy też jak 
dokonać odczytu zużycia ciepła 
z podzielnika.

Pamiętajmy też, że za loka-
le opomiarowane i rozliczane ze 

wskazań wodomierzy przyjmujemy 
te, w których wodomierze podle-
gają okresowej legalizacji. Okres 
ważności cechy legalizacyjnej wy-
nosi 5 lat.

Do rozliczenia przyjmowane są  
pełne koszty dostawy ciepła i wody 
do budynku i tylko one.

Zachęcamy do uważnej lektury 
artykułu, co w wielu przypadkach 
zaoszczędzi Państwu czas na 
niepotrzebne wizyty w administra-
cjach czy składanie pism o wyjaś-
nienie sposobu rozliczeń. K.Sz.

Moim 
zdaniem 
Za dwa tygodnie będziemy mieli szcze-

gólny okres w życiu każdego z nas, bowiem 
rozpoczną się uroczystości Wielkiego Tygo-
dnia. Triduum Paschalne, Triduum Sacrum 
(z łac. triduum – trzy dni) – najważniejsze 
wydarzenie w roku liturgicznym katolików 
oraz starokatolików, którego istotą jest 
celebracja Misterium paschalnego: męki, 
śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. 
Rozpoczyna się wieczorną Mszą w Wielki 
Czwartek (Msza Wieczerzy Pańskiej), koń-
czy zaś drugimi nieszporami po południu 
Niedzieli wielkanocnej. Święta Wielkanocy 
wiążą się z żydowską Paschą. Święto to jest 
wspomnieniem niewoli narodu izraelskiego 
w Egipcie. Wyjście z Egiptu poprzedziło 
rytualne spożycie baranka paschalnego. 
Chrześcijanie wierzą, że Chrystus, kiedy 
spożywał ostatnią wieczerzę paschalną, 
wypełnił symbole starotestamentowe i był 
Barankiem Paschalnym, który dopełnił 
zbawczej ofiary. Pozwalam sobie przypo-
mnieć to, bowiem wielu z nas nie pamięta 
tego, czego uczono nas na lekcjach religii. 
Nie mówiąc już o młodych ludziach, którzy 
w swych głowach pamiętają wiele innych, 
różnorodnych i ważniejszych dla nich innych 
spraw. Większość wie, że należy iść w sobo-
tę, w Wielką Sobotę, z koszyczkiem potraw 
do poświęcenia, a w poniedziałek wszystkich 
czeka Śmigus-Dyngus. Już nawet specjalnie 
się nie przygotowujemy do rodzinnych, świą-
tecznych spotkań czy też uroczystego śniada-
nia wielkanocnego. Bieżące sprawy i bardzo 
szybkie tempo życia odwracają naszą uwagę 
od tradycyjnych, polskich zachowań. 

A nasze życie istotnie również się bardzo 
zmieniło. Ciągle przekazuję w tym miejscu, 
byśmy byli bardziej przyjaźni w stosunku 
do siebie, częściej się uśmiechali i byli bar-
dziej weseli. Złość czy też agresja w stosun-
ku do bliźnich, całych grup społecznych lub 
nawet instytucji powinna być działaniem nam 
obcym. Ale, żeby tak było, winno się posiadać 
chociażby minimum dobrej woli, umiejętności 
przebaczania, dużej dozy wyrozumiałości oraz 
przede wszystkim wiedzy, znajomości tematu, 
na który to zabieramy głos. Zauważam to nie-
stety szczególnie w dyskusjach poświęconych 
naszej sferze gospodarki narodowej, jakim jest 
spółdzielczość mieszkaniowa. Dlatego w tym 
numerze cztery strony poświęcamy temu waż-
nemu tematowi, jakim jest nasza najbliższa 
przyszłość, w kontekście wciąż powtarzają-
cych się nierzetelnych audycji telewizyjnych, 
publikacji prasowych czy też poselskich 
propozycji nowych uregulowań prawnych. 
Wykazywana w nich nieznajomość specyfiki 
funkcjonowania i roli, jaką odgrywamy w za-
kresie zarządzania budynkami i skupiskami 
ludzkimi, graniczy w wielu sytuacjach wręcz 
z ignorancją. Zachęcam wszystkich do uważ-
nej lektury. 

Życzę Wszystkim, by Święta Wielka-
nocne napełniły nas pokojem i wiarą oraz 
przyniosły radość i wzajemną życzliwość.

. Sylwester Pokorski

Służby administracyjne przekazały członkom naszej spółdzielni indywidualne druki 
rozliczeń kosztów ciepła i zużycia wody. W ślad za tym na środkowych stronach gazety, 
wzorem lat ubiegłych zamieszczamy szczegółowe opisanie wszystkich pozycji druku.

Nr 99, marzec 2017 r. mojdom@rsmbawelna.pl      Gazeta bezpłatna

Do mieszkańców trafiły już druki rozliczeniowe kosz-
tów ciepła i wody. Do rozliczenia z członkami pozostaje 
w tym roku dodatni wynik w kwocie 565.056 zł.

Zmiany do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych po 
raz kolejny trafiły do Sejmu. Autorem nowego projektu 
jest Kukiz15. 

Następny numer 
ukaże się  

27 kwietnia  
2017 r. NAKŁAD 9000 

egzemplarzy

Z kartą stałego klienta 
10% taniej.

Rozliczenie ciepła 
i wody za 2016 r.

Jak czytać druki rozliczeniowe?
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2 Prowadzone prace remontowe, zwłaszcza w naszych najstarszych budynkach,  
budzą, częściej niż gdzie indziej, wątpliwości i sprzeciw mieszkańców,  

bo wymagają zmian stosowanych od lat rozwiązań i przyzwyczajeń mieszkańców. 

W lutym 2017 r. posiedzenia 
Zarządu RSM „Bawełna” 
odbyły się w dniach 1, 8, 14 
i 24. Na posiedzeniach tych 
oraz między posiedzeniami 
„na roboczo” podjęte zosta-
ły m.in. następujące decyzje:

Sprawy członkowsko
mieszkaniowe
W dniu 31.01.2017 r. Spółdzielnia 
liczyła 8.701 członków, w tym 8.677 
członków zamieszkujących i 24 
członków oczekujących. W lutym 
2017 r. w poczet członków Spół-
dzielni przyjęto 22 osoby i tyle samo 
członków skreślono z rejestru z róż-
nych przyczyn (innych niż pozbawie-
nie członkostwa).

Podjęto postępowanie o pozba-
wienie członkostwa w Spółdzielni 
w stosunku do członka Spółdzielni za-
legającego z opłatami za mieszkanie.

Zawieszono na 6 miesięcy dzia-
łania eksmisyjne w stosunku do dłuż-

nika, który spłacił część zadłużenia 
w opłatach za mieszkanie, a pozo-
stały dług zobowiązał się spłacać 
w miesięcznych ratach wraz z bieżą-
cymi należnościami.

Postanowiono nie uwzględniać 
upływu terminu do zachowania rosz-
czeń siostry zmarłego członka Spół-
dzielni i przyjąć ją w poczet członków 
na prawach pierwszeństwa po zmar-
łym.

Ogłoszone zostały przetar-
gi: ograniczony i nieograniczony 
na mieszkanie na Olechowie. W lu-
tym nastąpiło rozstrzygnięcie prze-
targów – ograniczony nie odbył się 
ze względu na brak ofert od osób 
uprawnionych do udziału w nim, 
natomiast w przetargu nieograni-
czonym wybrana została najwyższa 
oferta.

Organizacja Walnego 
Zgromadzenia
Ustalono wstępne terminy (na drugą 
połowę maja) i miejsca obrad po-

szczególnych części zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia w 2017 roku 
w celu wystąpienia do dyrekcji szkół, 
w których planowane są zebrania, 
o zarezerwowanie sal.

Lustracja
Na posiedzeniu z udziałem lustrato-
rów ze Związku Rewizyjnego Spół-
dzielni Mieszkaniowych RP omó-
wiony i podpisany został protokół 
z lustracji działalności Spółdzielni 
w latach 2013–2015. Lustratorzy nie 
zgłosili żadnych zastrzeżeń ani nie 
postulowali zmian co do działalności 
Spółdzielni. Protokół przekazany zo-
stał do Związku Rewizyjnego.

Roboty remontowe, 
wymiana stolarki okiennej
Ustalono zasady wyboru firm 
do wykonywania robót kominiar-
skich w zasobach mieszkaniowych 
Spółdzielni w 2017 roku i powołano 
komisję do wyboru tych wykonaw-
ców. Ogłoszenie w sprawie skła-
dania ofert na wykonywanie prac 
kominiarskich zamieszczone zostało 
w ubiegłym miesiącu m.in. w naszej 
gazecie.

Powierzono p. Janowi Dziakoń-
skiemu prowadzącemu firmę Zakład 
Budowlano-Usługowy przeprowadze-
nie przeglądów rocznych budynków 
w zasobach Spółdzielni.

Opłaty i koszty
Odstąpiono od naliczenia odsetek 
od nieterminowo wniesionych opłat 
za używanie mieszkania w osiedlu 
„Słowiańskie”.

Negatywnie rozpatrzono wniosek 
współwłaściciela jednego z lokali użyt-
kowych w osiedlu „Żubardź” o udzie-
lenie bonifikaty w opłatach eksploata-
cyjnych za używanie lokalu.

Najem lokali i dzierżawa 
terenu
Wynajęto część powierzchni ścia-
ny budynku nr 213 na Olechowie 

na umieszczenie reklamy działalno-
ści usługowej prowadzonej w tym 
budynku.

Zgodzono się na wynajęcie loka-
lu użytkowego w bloku 13 w osiedlu 
„Koziny” osobie, która przejęła dzia-
łalność po poprzednim najemcy.

Wynajęto pomieszczenie pralni 
w piwnicy budynku nr 231 w osiedlu 
„Słowiańskie” mieszkance tego bu-
dynku z przeznaczeniem na dodatko-
wą komórkę.

Wyrażono zgodę na dokona-
nie zmian w umowie najmu dwóch 
pomieszczeń w budynku nr 12 
na Janowie oraz w dwóch umowach 
dzierżawy terenu pod pawilonami 
handlowymi na Olechowie.

Podjęto decyzję o nieodpłat-
nym udostępnieniu Polskiej Spółce 
Gazownictwa Sp z o.o. terenu Spół-
dzielni w celu przełączenia do prze-
budowanego przez Spółkę gazociągu 
i przyłączy gazowych istniejącego już 
przyłącza gazu ziemnego dla budynku 
przy ul. Sierakowskiego 1/5.

Działalność społeczno
wychowawcza
Przyjęto do wiadomości sprawozda-
nie Zarządu Ogniska TKKF „Dziku-
sy” ze zorganizowanego przez Ogni-
sko w dniu 20.01.2017 r. w Szkole 
Podstawowej Nr 205 w Łodzi Dnia 
Sportu, w tym z wykorzystania środ-
ków finansowych w kwocie 1500,- zł 
przekazanych przez RSM „Bawełna” 
na powyższy cel. Sprawozdanie skie-
rowano do wiadomości Rady Nad-
zorczej.

Sprawy różne
Przyjęto do wiadomości pismo Związ-
ku Rewizyjnego Spółdzielni Miesz-
kaniowych RP o wysokości składek 
członkowskich na realizację zadań 
Związku w 2017 roku oraz zawiera-
jące podziękowanie dla Spółdzielni 
za dotychczasowe terminowe regulo-
wanie składek.

Po zapoznaniu się z prośbą 
Związku Rewizyjnego Spółdzielni 
Mieszkaniowych RP o nadsyłanie 
informacji dotyczących działań 
podejmowanych i prowadzonych 
przez Spółdzielnię przedsięwzięć 
w zakresie inwestycji, działalności 
społeczno-kulturalnej, charytatyw-
nej, współpracy z samorządami lo-
kalnymi, integracji członków Spół-

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

na którym:
1.  W ramach spraw dotyczących stosunku członkostwa podjęła Uchwałę ws. wykreślenia 

z grona członków Spółdzielni osobę, która posiadała udział w spółdzielczym własnościowym 
prawie do lokalu na osiedlu „Żubardź”. Członek nie zgłosił się na posiedzenie Rady.

2.  Podjęła Uchwałę w sprawie należącej do kompetencji Rady Nadzorczej w związku z pla-
nowanym zwołaniem Walnego Zgromadzenia – w sprawie ustalenia zasad zaliczania członków 
Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna” do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia 
Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna” w Łodzi. (uchwałę prezentujemy na stronie 7).

3.  Ustaliła treść ogłoszenia o naborze kandydatów do Prezydium, Komisji Skrutacyjnej i Komisji 
Wyborczej najbliższego Walnego Zgromadzenia RSM „Bawełna” i zdecydowała, że ogłoszenia mają 
zostać wywieszone w biurze Zarządu Spółdzielni oraz w biurach poszczególnych Administracji 
Osiedli, a także na stronie internetowej Spółdzielni.

Ustalono termin zgłaszania kandydatów do Prezydium, Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wyborczej 
do dnia 29.03.2017 roku.

4.  Podjęła Uchwałę ws. wyrażenia zgody na nabycie od Gminy Łódź prawa własności gruntu 
położonego w Łodzi, będącego w wieczystym użytkowaniu RSM „Bawełna”, oznaczonego jako 
działka nr 41/4 przylegającego do nieruchomości przy ul. Klonowej 38/40.

5.  Dokonała wyboru ze swego grona dwóch członków Rady Nadzorczej do udziału w charakterze 
obserwatorów z dostępem do materiałów w pracach Komisji ds. wyboru wykonawców na wyko-
nywanie robót kominiarskich w zasobach Spółdzielni w 2017 roku.

6.  Przyjęła przedłożone przez Komisje Rady Nadzorczej: Rewizyjną, GZM i Wewnątrzspółdzielczą 
sprawozdania z działalności za 2016 rok, ustalając, że Rada Nadzorcza wróci do sprawozdania 
Komisji Rewizyjnej, które zostanie uzupełnione o wnioski, po zakończeniu badania sprawozdania 
z działalności Spółdzielni za 2016 rok.

7.  Przyjęła bez uwag sprawozdania z działalności Rad Osiedli „Koziny”, „Żubardź”, „Zbiorcza”, 
„Słowiańskie” i „Sienkiewiczowskie” za 2016 rok.

8.  Przyjęła do wiadomości informację członka Rady Osiedla „Sienkiewiczowskie” na temat 
spraw jakimi zajmowała się Rada na swym posiedzeniu w okresie od ostatniego posiedzenia 
Rady Nadzorczej. Rady Osiedla „Słowiańskie”, „Zbiorcza”, „Żubardź” i „Koziny” nie miały w tym czasie 
posiedzeń.

9.  W sprawach wniesionych Rada przyjęła do wiadomości informacje na temat:
–   terminów imprez rekreacyjno-sportowych planowanych m.in. przez TKKF „Dzikusy” w 2017 r.,
–   sprawozdania z ferii zimowych, które dla dzieci zorganizowało Ognisko TKKF „Dzikusy”, Szkoła 

Podstawowa nr 205 oraz RSM „Bawełna”,
–   pisma, jakie Rada Nadzorcza wystosowała w dniu 09.02.2017 r. do Krajowej Rady Spółdziel-

czej i Związku Rewizyjnego SM RP o większe ich zaangażowanie się w obronę spółdzielczości 
i wzrost ich aktywności na forum publicznym,

–   ogólnopolskiego protestu członków spółdzielni mieszkaniowych przeciwko antyspółdzielcze-
mu projektowi ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy Prawo 
spółdzielcze autorstwa Kukiz ‚15 (druk sejmowy nr 1268) i związanego z tym apelu Związku 
Rewizyjnego SM RP o zbieranie podpisów osób protestujących przeciw zamierzonej regulacji. 
Rada Nadzorcza postanowiła, że również rozpoczyna proces zbierania podpisów pod tym 
protestem. Wyznaczeni wcześniej członkowie Rady Nadzorczej będą również przeprowadzać 
rozmowy w sprawie obrony spółdzielczości z wybranymi parlamentarzystami,

–   planowanego na dzień 24.02.2017 r. spotkania z lustratorami przeprowadzającymi w Spół-
dzielni lustrację, dot. zapoznania się z protokołem z lustracji,

–   planowanego od 2 kwietnia br. wprowadzenia przez Zarząd Dróg i Transportu nowej siatki 
połączeń komunikacji miejskiej i związanych z tym problemów.

10.  Następne posiedzenie Rady Nadzorczej planowane jest na 30.03.2017 r.  I.G.
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Z PRAC ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI  
W LUTYM  2017 R.

Numer, data, nazwisko
Przypominamy! Zgłaszając do administracji usterki czy jakieś 
nieprawidłowości, notujcie Państwo numer, pod jakim zapi-
sano Wasze zgłoszenie, datę, a także nazwisko pracownika, 
który je przyjmował. To bardzo ważne! Będzie to potrzebne 
np. w takich przypadkach, z jakim mieliśmy do czynienia 
ostatnio. Członek jednego z osiedli złożył skargę na bezczyn-
ność administracji, pisząc, że od kilku lat bezskutecznie zgła-
sza do niej swój problem. Niestety, Pan nie dysponował nu-
merami zgłoszeń, ani nie wiedział kto je przyjmował. Okazało 
się, że administracja wcale nie była bezczynna. Po każdym 
zgłoszeniu, podejmowała próby naprawy usterki. Aby jednak 
się tego dowiedzieć, trzeba było przeszukać wszystkie reje-
stry zgłoszeń od 2012 r. (!).

Dziś już sprawa została doprowadzona do końca, ale gdy-
byśmy od razu posiadali informację o numerach zgłoszeń, 
datach ich zarejestrowania i nazwiska osób je przyjmujących, 
cała sprawa wyjaśniłaby się dużo wcześniej.

Pamiętajcie Państwo, że dzięki dysponowaniu tymi wszyst-
kimi danymi, łatwiej nam wyjaśniać Państwa wątpliwości 
i sprawnie rozwiązywać wszelkie problemy.  I.G.

dzielni ze społecznością na danym 
obszarze samorządu terytorialnego 
i innych – postanowiono opracować 

i przedstawić Związkowi informację 
na powyższy temat.

 Oprac.: E.S.

Do Spółdzielni wpłynęło pismo od miesz-
kańca osiedla „Koziny”, w którym m.in. 
przekazuje nam on swoją opinię o toczą-
cej się w jego bloku wymianie instalacji 
elektrycznej. Oto fragment jego wystą-
pienia:

„Przed świętami Bożego Narodzenia – 
grudzień 2016 r. – wymieniono przewody 
aluminiowe na miedziane w  pionach klatek 
schodowych. Jest to jedyna pożyteczna czyn-
ność wdrożonej „modernizacji”. Od początku 
2017 r. kontynuowano dalsze prace. Pomi-
nięto już zamontowane przewody w ścianie, 

budując równoległą instalację elektryczną – 
natynkowo.

Przewody zostały osłonięte rynienkami 
z tworzywa. Wyłączniki czasowe (oświetlenie 
klatek schodowych) bezawaryjne, wymie-
niono na nowe. Usunięto liczniki z mieszkań 
i zamontowano w ciągu przejść piwnicznych, 
mimo braku takiej potrzeby, nakazu obliga-
toryjnego, a  także przepisów szczególnych. 
Wdrożone rozwiązanie jest zwykłą prowizor-
ką. Tak zamontowane i  osłonięte przewody 
są bardziej narażone na uszkodzenia niż 
te w ścianie. W przypadku zwarcia instalacji, 
złośliwej dewastacji bądź pożaru, wzrasta ry-
zyko utraty zdrowia, a nawet życia mieszkań-

ców. W  czasie spalania tworzywa sztuczne 
są szczególnie toksyczne. Liczniki w  piwnicy 
są bardziej narażone na uszkodzenia przy-
padkowe lub świadome. Wzrasta możliwość 
podłączenia się kogoś nieuczciwego. Montaż 
liczników w  piwnicy mija się z  celem. Coraz 
częściej są instalowane inteligentne czytniki 
zużycia energii (radiowe), a  także liczniki 
przedpłatowe (na kartę).

Dla odbiorców energii przeniesienie 
liczników do piwnicy oznacza wzrost opłat. 
Nastąpiło wydłużenie przepływu prądu od licz-
ników do odbiorników, zatem znacznie wzrosła 
oporność elektryczna i straty z tym związane. 
Główny pożytek z  poniesionych kosztów ma 
wykonawca, co jest godne zastanowienia.

Wnioski: Należy przywrócić poprzednie 
bezpieczniejsze i  korzystniejsze rozwiązanie 
dla mieszkańców. Zbędnie wydatkowane 
środki finansowe zwrócić na konto remonto-
we mieszkańców bloku nr 15.”

Redakcja:
Szanowny Panie, Szanowni Państwo, Budynek, 
o  którym mowa w  piśmie wybudowany został 
w  latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku przy 
uwzględnieniu ówczesnych przepisów i  standar-
dów budowlanych. Od tego czasu minęło przeszło 
pięćdziesiąt lat. Remont ten był już zatem koniecz-
ny. Toczące się na przełomie 2016/2017 r. prace 
obejmowały kompleksową wymianę przesta-
rzałej, i  jak wykazywały przeglądy elektryczne 
budynku, narażonej na coraz częstszą awaryjność 
instalacji elektrycznej w budynku.

To narażenie instalacji na zwiększoną awa-
ryjność wiąże się z jednej strony z długoletnią eks-
ploatacją budynku, z drugiej zaś z faktu, z którego 
musimy sobie zdawać sprawę, że w obecnych cza-
sach zapotrzebowanie mieszkańców na prąd jest 
zdecydowanie większe, bo coraz więcej urządzeń 
wykorzystujemy w naszych domach.

Co do liczników wyniesionych z  miesz-
kań i  instalowanych w  piwnicach niesłusznie 

nasz mieszkaniec twierdzi, że nie obowiązują 
w tym względzie żadne przepisy. Już w latach 
osiemdziesiątych ubiegłego wieku przepisy 
w tym zakresie zmieniły się. Wystarczy za przy-
kład podać chociażby nasze osiedla budowa-
ne w  latach późniejszych niż osiedle Koziny 
– na Olechowie czy Janowie, gdzie liczniki 
na prąd inwestycyjnie montowane były poza 
mieszkaniami.

Oczywiście wprowadzane nowe przepisy 
nie wymuszają od razu zmian rozwiązań zasto-
sowanych w istniejących i eksploatowanych już 
budynkach. Jednak do czasu dopóki nie robio-
ny jest kompleksowy remont danego zakresu 
robót w budynku, w tym przypadku pełnej 
wymiany instalacji elektrycznej, w  ramach 
którego należy prowadząc prace stosować już 
obowiązujące przepisy, co nastąpiło w budyn-
ku objętym wystąpieniem.

Zlecając wykonawcy remont instalacji 
w  opisywanym budynku przewidywaliśmy 

wstępnie wyniesienie liczników jedynie 
na klatki schodowe. Jednak okazało się, 
że jest to niemożliwe. Próba wkucia skrzynek 
prądowych w  ściany skutkowałaby prze-
biciem ściany do mieszkania lub w  szacht. 
Dlatego zmuszeni byliśmy przenieść tablice 
piętrowe z licznikami mieszkaniowymi do ko-
rytarzy piwnicznych. Dlaczego zostały popro-
wadzone nowe kable do mieszkań natynko-
wo?, bo po prostu nieopłacalne było „prucie” 
klatek schodowych i  wkuwanie przewodów. 
Plastikowe listwy, w  których ukryte są kable 
wyglądają estetycznie. Po to zaś wszystkie 
nasze budynki zabezpieczamy przed nieupo-
ważnionym wejściem osób obcych montując 
domofony by eliminować m.in. zagrożenia, 
o których pisze w swoim wystąpieniu miesz-
kaniec Kozin. A odnośnie ewentualnych strat 
energii poprzez wydłużony przepływ prądu 
informujemy, że absolutnie nie wpływa 
to na stany liczników.

Listy
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Dziś zbliżymy się do siedziby Za-
rządu Spółdzielni, która znajduje 
się na ulicy Przybyszewskiego 
i postaramy się zgłębić osobę jej 
patrona. Sprawa jednak nie jest 
tak oczywista, jak by się mogło 
wydawać. Mamy bowiem ulicę 
Przybyszewskiego, ale którego 
Przybyszewskiego? Stefana? Sta-
nisława? Czy Państwo może wie-
dzą? Odpowiedź jest następująca: 
przez 42 lata patronem był Stefan, 
a od 27 już lat jest nim Stanisław. 
Niektórzy mieszkańcy pewnie na-
wet nie zdają sobie sprawy, że ja-
kiś czas temu zmieniono im ulicę. 
Ale po kolei.

Ulica ta powstała już w cza-
sach zakładania Osady Łódka, 
w 1825 r. i była wówczas wiejską 
drogą łączącą wieś Wólka z Za-
rzewem. Prowadziła od Górne-
go Rynku (dzisiejszy Plac Rey-
monta, przy skrzyżowaniu z ul. 
Piotrkowską), przez pola i puste 
place, do wsi Zarzew. To dlatego 
jej pierwsza nazwa brzmiała Za-
rzewska. Dziś ulica ta ma długość 
ok. 6,6 km i kończy się skrzyżo-
waniem z aleją Książąt Polskich 
przy osiedlu Olechów.

Nazwa „Zarzewska” towa-
rzyszyła temu miejscu do roku 
1915, a później od 1918 do 1920. 

W okresie I wojny światowej 
(1915–1918) i w latach 1940–
1945 brzmiała Boehmische Li-
nie, czyli „czeska linia”, co na-
wiązywało do znajdujących się 
w tym miejscu osad prządków 
czeskich. W 1920 r. zmieniono 
nazwę ulicy na Napiórkowskie-
go. Aleksander Napiórkowski był 
polskim politykiem i działaczem 
niepodległościowym i mieszkał 
przy tej ulicy do 1920 r. Zginął 
ciężko ranny w Bitwie Warszaw-
skiej w czasie wojny polsko-
-bolszewickiej. Po II wojnie 
światowej przywrócono nazwę 
ulicy Napiórkowskiego jeszcze 
na 7 lat.

W 1952 r. patrona ulicy prze-
mianowano na majora Stefana 
Przybyszewskiego. Urodził się 
on 29.10.1903 r. w Krzywym 
Błocie koło Włocławka. Był 
działaczem komunistycznym, 
członkiem Komunistycznej Partii 
Polski i organizatorem komórek 
partyjnych w zakładach pracy. 
W 1933 r. współorganizował wiel-
ki strajk powszechny włókniarzy 
w Łodzi, a kilka lat później został 
jednym z organizatorów Pol-
skiej Partii Robotniczej w Łodzi. 
W okresie 1941–42 działał w or-
ganizacji „Front Walki za Naszą 

i Waszą Wolność”. Był wielo-
krotnie aresztowany i więziony 
za swoją działalność. W efekcie 
został zamordowany przez gesta-
po podczas śledztwa, 21 kwietnia 
1943 r.

Stefan Przybyszewski był 
patronem tej ulicy do 1990 roku, 
kiedy to w związku z tzw. deko-
munizacją ulic, uznano, że trzeba 
go zmienić. Zmiana ulicy wiąże 
się jednak z dużymi kosztami, 
wymianą dokumentów przez za-
mieszkujących ją obywateli itp. 
Łódzcy urzędnicy postanowili 
zrobić więc to jak najbardziej 
bezboleśnie. Szczęśliwie znalazł 
się ktoś znany, kto na dodatek 
miał to samo nazwisko, a imię 
jego też zaczynało się na literę 
S. Dzięki temu w 1990 r. ulicę 
Stefana Przybyszewskiego zręcz-
nie przemianowano na Stanisła-
wa Przybyszewskiego – pisarza, 
poetę, dramaturga, nowelistę 
Młodej Polski i publicystę.

Stanisław Przybyszewski 
urodził się 7 maja 1868 r. w Ło-
jewie pod Kruszwicą (zmarł 
23.11.1927 r. w Jarontach). 
W Berlinie studiował architektu-
rę i medycynę, lecz nie ukończył 
żadnego z tych kierunków, gdyż 
za kontakty z ruchem robotniczym 

został aresztowany i wydalony 
z uczelni. W 1892 r. redagował 
wychodzący w Berlinie polski ty-
godnik socjalistyczny „Gazeta ro-
botnicza”, wydawany dla polskiej 
emigracji. Był także jednym z za-
łożycieli artystyczno-literackiego 
pisma „Pan”, najważniejszego 
pisma modernistycznego w Niem-
czech. Uznaje się, że to właśnie 
berliński okres był jednym z bar-
dziej owocnych w jego twórczo-
ści. W 1898 r., po przeprowadz-
ce do Krakowa, objął redakcję 
„Życia”, stając się jednocześnie 
artystycznym i programowym 
przywódcą Młodej Polski – prą-
du artystycznego, przypadającego 
na okres 1890–1918. Dla ówczes-
nego młodego pokolenia Przyby-

szewski stał się artystycznym dro-
gowskazem.

Do literatury polskiej wnosił 
takie elementy, których w niej 
brakowało: metafizykę, fatalizm, 
erotykę. Łamał społeczne tabu 
i prowokował. Był wyznawcą 
hasła „sztuka dla sztuki”. Mówił: 
„Sztuka nie ma żadnego celu, jest 
celem sama w sobie, jest abso-
lutem, bo jest odbiciem absolu-
tu – duszy”. Te słowa, zawarte 
utworze z 1899 r. pt. „Confiteor” 
(tłum. Wyznaję), stały się mottem 
Młodej Polski i swoistym mani-
festem polskiego modernizmu.

Pisząc o jego twórczości war-
to wspomnieć o takich utworach 
jak: „Z gleby kujawskiej” (1902) 
– przybliżający dorobek cenione-
go przez niego Jana Kasprowicza, 
„Szopen a Naród” (1910) – od-
zwierciedlający jego uwielbienie 
dla Chopina, powieści „Dzieci 
szatana” (1897), „Homo sapiens” 
(1901) i „Synowie ziemi” (1904) 
oraz dramaty, takie jak: „Złote 
runo” (1901) i „Goście” (1901).

Jednak, obok twórczości, roz-
głos Przybyszewskiemu przyno-
siła także atmosfera, jaką wokół 
siebie roztaczał, jakby żywcem 
wyciągnięta z jego dzieł. Przy-
byszewski był idealnym przed-
stawicielem królującej wówczas 
dekadencji. Był postacią bardzo 
kontrowersyjną, podporządkowa-
ną swoim słabościom i nałogom. 
Przechodził z jednego związku 
w drugi, odbijając kobiety przyja-
ciołom i wciąż goniąc za nowymi 
wyzwaniami. Mimo że był ojcem 
szóstki dzieci, z trzema różnymi 

kobietami, nie interesował się ich 
losem. Dwie z córek trafiły do sie-
rocińca, z czego jedna zmarła póź-
niej w szpitalu psychiatrycznym. 
Ich matka, przez wiele lat zwo-
dzona przez Przybyszewskiego, 
(była z nim w czwartej ciąży, 
mimo że był już mężem innej) po-
pełniła samobójstwo. Był egoistą, 
który niszczył życie napotykanych 
na swej drodze ludzi. Zafascyno-
wany wychwalaniem w swoich 
artystycznych wizjach cierpienia, 
jednocześnie wyrządzał je bliskim 
mu osobom.

Poznając dogłębnie jego oso-
bę ciekawi więc fakt czy urzęd-
nicy, wybierający jego osobę 
na patrona ulicy, wzięli pod uwa-
gę to jakim naprawdę był czło-
wiekiem? Czy tylko chcieli jak 
najmniejszym kosztem wybrnąć 
z koniecznej zmiany poprzednie-
go patrona, Stefana Przybyszew-
skiego?

***

Tych z Państwa, którzy szczegól-
nie interesują się historią łódzkich 
ulic, odsyłamy do książki pt. „Uli-
ce Łodzi” Zdzisława Konickiego 
– wielkiego i zapalonego miłośni-
ka historii i zabytków Łodzi, ar-
chiwisty i konserwatora zbiorów 
archiwalnych Wojewódzkiego Ar-
chiwum Państwowego w Łodzi, 
który przepracował tam niemal 
całe swoje życie zawodowe, czyli 
42 lata, pieczołowicie zbierając 
okruchy śladów przeszłości.

 I.G.

             DLA PĘTLI 
NA JANOWIE

Już od niedzieli 2 kwietnia br. 
w Łodzi ma zostać wprowadzona 
nowa siatka połączeń telekomuni-
kacyjnych. O tym jaką rewolu-
cję na ulicach zafun-
duje nam Miasto, 
przekonamy się 
już niebawem. 
Miasto zapewnia, 
że te największe 
od 2001 r. zmiany, 
pozwolą na zwiększe-
nie częstotliwości z jaką jeżdżą 
tramwaje i autobusy, a także po-
prawią komfort i wygodę podró-
żowania. Jednak niektóre propo-
zycje zmian już teraz budzą duże 
kontrowersje.

Z ogromnym protestem miesz-
kańców Janowa spotkał się pomysł 
skierowania dwóch linii autobuso-
wych na osiedle, przez Al. Hetmań-
ską – Zagłoby – Podbipięty – Juranda 
ze Spychowa – Maćka z Bogdańca 
– do pętli przy ul. Zagłoby. Duża 
część mieszkańców nie chciała, by 
autobusy jeździły im tuż pod oknami, 
osiedlowymi ulicami i ograniczały 
miejsca parkingowe.

Dzięki zaangażowaniu samorzą-
dowej rady osiedla Olechów-Janów 
oraz aktywności osób, które podjęły 
akcję „NIE dla pętli na Janowie”, 
udało się w dniu 21.02. br. w Gim-
nazjum nr 36 przy ul. Dąbrówki 1, 
zorganizować spotkanie z przedsta-
wicielami Urzędu Miasta Łodzi i Za-

rządu Dróg i Transportu. Frekwen-
cja przerosła wszelkie oczekiwania 
i na sali zgromadziło się około 300 

osób. Prezydent Łodzi 
p. Hanna Zdanowska, 
która nie mogła oso-
biście uczestniczyć 
w spotkaniu, oglądała 

transmisję z jego przebie-
gu. Argumenty miesz-
kańców, a zwłaszcza 
ich zaangażowanie 
w sprawę, sprawiły, 
że jeszcze tego samego 

dnia Pani Prezydent poinformowała 
na Facebooku:

„Oglądałam transmisję 
ze spotkania mieszkańców Olechowa 
i Janowa w sprawie nowej siatki po-
łączeń. Podzielam argumenty wielu 
z nich. Nie róbmy nic na siłę. Trasa 
autobusu zostanie zmieniona. Szcze-
góły do uzgodnienia.”

Potwierdzi ł  to  również 
p. Tomasz Kacprzak, przewodniczą-
cy rady miejskiej, mówiąc, że auto-
busy nie będą jeździły ulicami we-
wnątrz Janowa.

Jak więc widać, warto się an-
gażować i wyrażać głośno swoje 
zdanie, nie zawsze bowiem jest tak, 
że to co narzucone nam odgórnie jest 
słuszne. Należy jednak pamiętać, by 
walczyć o swoje w sposób kultural-
ny i rzeczowy i nie dać się ponosić 
emocjom.

 I.G.

PATRONI NASZYCH ULIC  
– PRZYBYSZEWSKI (TYLKO KTÓRY?)

nym małżonkom lub małżonkom 
pozostającym w separacji.

Aby odpowiedzieć na powyż-
sze pytanie, w pierwszej kolejności 
należy odpowiedzieć czy i na jakich 
warunkach renta rodzinna przysłu-
guje wdowcom. Wdowa tudzież 
wdowiec mają prawo do renty 
rodzinnej jeśli w chwili śmierci 
współmałżonka ukończyli 50 lat 
lub są niezdolni do pracy, albo wy-
chowują co najmniej jedno z dzieci, 
wnuków lub rodzeństwa uprawnio-
nych do renty rodzinnej po zmarłym 
małżonku, które nie ukończyły 16 
lat, a jeżeli kształci się w szkole – 
18 lat życia lub sprawowali pieczę 
nad dzieckiem całkowicie niezdol-
nym do pracy oraz do samodzielnej 
egzystencji lub całkowicie niezdol-
nym do pracy, uprawnionym do ren-
ty rodzinnej. Owdowiały małżonek, 
który nie spełnia żadnego z wymie-
nionych warunków wymaganych 
do przyznania renty rodzinnej i nie 
posiada niezbędnych źródeł utrzy-
mania – ma prawo do okresowej 
renty rodzinnej przez okres jednego 
roku od dnia śmierci współmałżon-
ka albo przez okres uczestniczenia 
w zorganizowanym szkoleniu mają-
cym na celu uzyskanie kwalifikacji 
do wykonywania pracy zarobkowej, 
nie dłużej jednak niż przez 2 lata 
od śmierci współmałżonka.

Czy powyższe uprawnienie 
przysługuje również rozwiedzio-
nym małżonkom lub małżonkom 
pozostającym w separacji ?

Rozwód i separacja generalnie 
wyłączają prawo do renty rodzin-
nej. Jednakże, stosownie do prze-
pisu art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 17 
grudnia 1998 r. o emeryturach i ren-
tach z Funduszu Ubezpieczeń Spo-
łecznych prawo do renty rodzinnej 

przysługuje także rozwiedzionym 
małżonkom lub małżonkom pozo-
stającym w separacji, jeżeli speł-
niają warunki wymagane od wdo-
wy/wdowca, a ponadto wykażą, 
że w dniu śmierci zmarłego byłego 
małżonka mieli prawo do alimen-
tów z jego strony wynikające z wy-
roku lub ugody sądowej.

A zatem w przypadku wniosko-
wania przez rozwiedzionego mał-
żonka o przyznanie renty rodzinnej 
koniecznym jest wykazanie przez 
ubiegającego się, iż posiada on pra-
wo do alimentów od byłego małżon-
ka w dniu jego śmierci orzeczeniem 
sądowym bądź ugodą sądową.

Ponieważ taka konstrukcja była 
krzywdząca dla osób, które otrzy-
mywały dobrowolne, stałe i regu-
larne świadczenie alimentacyjne 
nie objęte wprawdzie orzeczeniem, 
ale wykonywane w drodze porozu-
mienia byłych małżonków, przed-
miotowym zagadnieniem zajął 
się Trybunał Konstytucyjny. Nie 
było bowiem racjonalnych pod-
staw do promowania wszczynania 
procesów sądowych przez osoby 
w miejsce porozumienia stron. 
Konsekwencją wątpliwości jakie 
budziła interpretacja art. 70 ust. 3 
było złożenie skargi konstytucyjnej, 
na skutek której Trybunał Konstytu-
cyjny dnia 13 maja 2014 r. w spra-
wie o sygn. akt: SK 61/13 wydał 
wyrok, mocą którego uznał, że art. 
70 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 
1998 r. o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecz-
nych w zakresie, w jakim uprawnie-
nie rozwiedzionej małżonki do uzy-
skania renty rodzinnej uzależnia 
od wymogu posiadania w dniu 
śmierci męża prawa do alimentów 
z jego strony, ustalonych wyłącznie 

wyrokiem lub ugodą sądową jest 
niezgodny z art. 67 ust. 1 w związku 
z art. 32 ust. 1 Konstytucji.

Trybunał Konstytucyjny uznał 
zatem, iż brak jest podstaw do od-
miennego traktowania podmiotów 
podobnych poprzez przyznanie pra-
wa do renty rodzinnej małżonkom 
rozwiedzionym, którzy alimenty eg-
zekwowali na drodze sądowej i od-
mowy takiego prawa małżonkom 
rozwiedzionym, którzy należne im 
alimenty wyegzekwowali w sposób 
poza sądowy, np. w drodze porozu-
mienia z byłym małżonkiem. 

W świetle powyższego wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego oso-
ba rozwiedziona lub pozostająca 
w separacji ma prawo do renty 
rodzinnej jeżeli spełnia warunki 
wymagane od wdowy/wdowca, 
a ponadto wykaże, że w dniu 
śmierci zmarłego małżonka mia-
ła prawo do alimentów z jego 
strony wynikające z wyroku lub 
ugody sądowej albo jeżeli wykaże, 
że w dniu śmierci zmarłego pomię-
dzy małżonkami rozwiedzionymi 
lub będącymi w separacji istniał 
obowiązek alimentacyjny z mocy 
prawa oraz, że obowiązek ten 
był skonkretyzowany w drodze 
umowy lub był faktycznie reali-
zowany. Wszystko zależy jednak 
od przedłożenia odpowiednich do-
wodów w sądzie (zeznania świad-
ków, pisemne ustalenia, przelewy 
bankowe itp.) bowiem w postępo-
waniu przez organem rentowym 
najczęściej spotkamy się z odmo-
wą ustalenia powyższego prawa.

Aplikant Radcowski Konrad 
Dałek 

z Kancelarii Radcy Prawnego 
Jadwigi Chmielewskiej-

-Furmankiewicz

Czy rozwód  
wyłącza prawo do 
renty rodzinnej?
Renta rodzinna jest świadczeniem 
ubezpieczeniowym o charakterze 
majątkowym i alimentacyjnym. 
Prawo do niej powstaje w razie 
śmierci żywiciela rodziny, który 
przed śmiercią miał ustalone pra-
wo do emerytury, w tym emerytu-
ry pomostowej lub renty z tytułu 
niezdolności do pracy lub spełniał 
warunki wymagane do uzyskania 
jednego z tych świadczeń. Renta 
rodzinna przysługuje także upraw-
nionym członkom rodziny osoby, 
która w chwili śmierci pobierała za-
siłek przedemerytalny, świadczenie 
przedemerytalne lub nauczyciel-
skie świadczenie kompensacyjne. 
W takim przypadku przyjmuje się, 
że osoba zmarła spełniała warunki 
do uzyskania renty z tytułu całkowi-
tej niezdolności do pracy.

Celem renty rodzinnej jest 
zapewnienie członkom rodziny 
i osobom bliskim, które pozosta-
wały pod pieczą zmarłego albo 
do których utrzymania przyczyniał 
się on bezpośrednio przed śmiercią 
wyrównanie środków utrzymania 
utraconych bądź pomniejszonych 
wskutek śmierci zobowiązanego 
do alimentacji. 

W niniejszym artykule rozwa-
żymy kwestię czy prawo do renty 
rodzinnej przysługuje rozwiedzio-

Z notatnika 
prawnika
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Na naszych osiedlach  
trwają wiosenne porządki terenów przyblokowych.  

Szukamy wiosny.

Wiosenne porządki na osiedlach

Już niedługo Prima Aprilis, czyli dzień żartów! Z łaciń-
skiego zwrot ten nie oznacza nic innego jak po prostu 
1 kwietnia, chociaż w innych krajach znany jest pod 
różnymi nazwami. I tak np. w Anglii jest to Dzień Głup-
ców, na Litwie Dzień Kłamcy, a w Rosji Dzień Śmiechu.
 Śmiało można więc tego dnia robić znajomym figle 
oraz psoty i dać pole do popisu swojej fantazji. Pamię-
tajmy tylko, by nasze dowcipy nie sprawiły nikomu 
przykrości, ale żeby przynosiły uśmiech i radość.
 Tego dnia nie wierzmy również w informacje poda-
wane w mediach, ponieważ także i dziennikarze z chę-
cią zrobią nam psikusy!  I.G.

1 kwietnia  
– nie daj się nabrać!  

Albo daj … z uśmiechem :)

Na naszych osiedlach czuć i widać już wiosnę. 
Służby porządkowe rozpoczęły sprzątanie po zimie 
terenów zielonych i przyblokowych. W tym miejscu 
informujemy, że zmiatanie piasku z ciągów pieszo 
jezdnych wykonuje się na suchej nawierzchni, a więc 
zwykle trwa kilka dni po zimie zanim firmy przystępu-
ją do tych prac.

Niebawem pracę rozpoczną firmy zajmujące się 
w spółdzielni rekultywacją trawników,pielęgnacją 
i nasadzeniami zieleni. W piaskownicach zmieniony 
zostanie piasek.

W osiedlu „Słowiańskie” przewidujemy ciekawe 
zagospodarowanie kolejnych terenów. Wizualizacje 
zielonych skwerów, podobnie jak w roku ubiegłym, 
firma przedstawiła już w administracji. Dodajmy, 
że wzorem poprzedniego roku pielęgnacja zieleni na 
tym osiedlu zostanie powierzona wyspecjalizowanej 
firmie: Zakład Zieleni J.K.L. Wojtczak s.c.

 K.Sz. 
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Wyjęte z bieżącego numeru gazety strony 5–6–11–12  
stanowią jedną tematycznie całość  
– swoistą broszurkę ze wszystkimi istotnymi problemami  
z jakimi boryka się spółdzielczość.

Łódź, dnia 9.02.2017 r.
Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa

PZ/2-0125/6/2017

Rada Nadzorcza RSM „Bawełna” reprezentująca blisko 9 tysięcy członków zrzeszonych 
w naszej spółdzielni zwraca się do Krajowej Rady Spółdzielczej z apelem o podjęcie 
zdecydowanych i zorganizowanych działań w celu zapobiegania szkalowaniu 
spółdzielczości mieszkaniowej przez media i polityków oraz sprzeciwienia się 
kreowaniu jej negatywnego wizerunku w oparciu o incydentalne zdarzenia albo 
poprzez przedstawianie „alternatywnych faktów”.

Opierając się na doniesieniach medialnych oraz na wypowiedziach niektórych 
polityków przeciętny obywatel może źle oceniać spółdzielczość mieszkaniową, bowiem 
do opinii publicznej idzie jednostronny przekaz złożony głównie z oszczerstw pod adresem 
spółdzielczości ze szczególnym uwzględnieniem spółdzielni mieszkaniowych. Za rządów 
koalicji PO-PSL był okres, gdy ukazywanie nas w złym świetle było bardzo częste, choć 
zupełnie nieuzasadnione stanem faktycznym. Następnie ataki na spółdzielczość nieco się 
uspokoiły, by ostatnimi czasy znów zacząć przybierać na sile. Przykładem może być artykuł 
w Gazecie Prawnej z dnia 19.01.2017 r. pt. „Spółdzielczy beton zostanie utwardzony” 
(https://edgp.gazetaprawna.pl/artykuly/641231,spoldzielczy-beton-zostanie-utwardzony.
html) oraz odcinek programu Studio Polska wyemitowany w TVP Info w dniu 21.01.2017 r. 
(https://vod.tvp.pl/28435535/21012017-cz-1 i https://vod.tvp.pl/28435564/21012017-
cz-2). W tych i podobnych im artykułach i programach telewizyjnych w sposób nierzetelny 
i jednostronny nieodmiennie przedstawiani jesteśmy jako relikt peerelowskiej przeszłości, 
jako organizacje kierowane przez uzurpatorów, impregnowanych na wolę członków 
i „przyspawanych do stołków”. Przeciwników prawowitych władz spółdzielni nikt nie 
pyta o ich rzeczywiste motywacje, lecz prezentuje się ich opinii publicznej jako jedynych 
sprawiedliwych, którzy chcą i wiedzą, jak uzdrowić „chore układy”, ale nie mogą nic zrobić, 
bo metodami prawnymi i bezprawnymi uniemożliwiają im to zarządy i rady nadzorcze.

Tymczasem prawda jest zupełnie inna, gdyż do tzw. przeciętnego spółdzielcy 
nie docierają informacje, że na 9,5 tysiąca zarejestrowanych w Polsce spółdzielni 
tylko w 16 prowadzone jest postępowanie upadłościowe, co stanowi zaledwie 
0,16% ogółu. Niewątpliwie świadczy to, że ta forma gospodarowania sprawdza 
się w dzisiejszych czasach i nie ma nic wspólnego z tym, co pokazują media 
i co zarzucają spółdzielczości – w tym mieszkaniowej – niektórzy politycy. Ich 
podejście do spraw spółdzielczości to po prostu w naszym odczuciu arogancja 
połączona z pogardą dla setek tysięcy ludzi zrzeszonych w spółdzielniach.

Członkowie, gdyby rzeczywiście chcieli zmian, mają przecież potężne narzędzia do 
ich przeprowadzenia. Jeśli tego nie robią, to na pewno nie dlatego, że nie potrafią, bo są 
nieświadomi albo za leniwi. Elementarny szacunek dla drugiego człowieka nakazuje 
uznać, że postępują świadomie, a to znaczy, że zdecydowana większość członków 
spółdzielni mieszkaniowych nie chce zmieniać ani likwidować swoich spółdzielni. 
Wystarczy przecież zastanowić się nad efektami nowelizacji ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych z 2007 roku. Wprowadzone wówczas przepisy wymusiły na 
spółdzielniach przygotowanie swoich zasobów mieszkaniowych pod bardzo łatwe 
przekształcenie we wspólnoty mieszkaniowe. Ulegając propagandzie mediów oraz 
polityków pokroju pani Lidii Staroń – pierwszej anty spółdzielcy RP, wielu członków 
spółdzielni zażądało wyodrębnienia i przeniesienia na nich własności lokali. Jakie są 
efekty tych decyzji? Wielu spośród tych, którzy zawierzyli w nawoływania, by mieć 
udziały we wspólnej własności, wydało niepotrzebnie pieniądze na notariusza (łączny 
koszt przeniesienia własności to prawie 1000 zł od mieszkania), w zamian w praktyce 
zyskując jedynie obowiązek samodzielnego rozliczania się z gminą z tytułu podatku od 
nieruchomości, ewentualnie jeszcze z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie. Mimo, 
że od nowelizacji mija niemal dziesięć lat, nie zaczęły powstawać na masową 
skalę wspólnoty mieszkaniowe w budynkach, w których doszło do wyodrębnień, 
bo ludzie nie widzą takiej potrzeby. Czyżby dlatego, że wolą mieszkać w „patologii”, 
jaką są spółdzielnie mieszkaniowe, zamiast w doskonałej formie zarządzania 
budynkami wielomieszkaniowymi, jaką zapewnia wspólnota mieszkaniowa?

Pomimo tych oczywistych faktów do opinii publicznej nadal idzie przekaz, że spółdzielczy 
„beton” więzi i ubezwłasnowolnia członków. Przyczyniają się do tego niektórzy dziennikarze, 
którzy zamiast rzetelnie zbadać temat, ulegają sugestiom części polityków stając się tubą 
propagandową pani Staroń i jej popleczników, czego przykładem jest jej oddanie czasu 
antenowego podczas wspomnianego wyżej programu telewizyjnego. Symptomatyczne 
przy tym jest, iż wg mediów i pani Staroń członkowie to tylko ci, którzy występują przeciw 
spółdzielni, a nie wszyscy, którzy ją tworzą. Zadziwiająca jest łatwość, z jaką pomija się 
fakt, iż są oni w mniejszości, podczas gdy zdecydowana większość członków czynnie albo 
biernie akceptuje działania swoich spółdzielni. Część spośród dziennikarzy nie docieka, 
co naprawdę kieruje ludźmi odnoszącymi się z niechęcią, a czasem wręcz z nienawiścią 
do spółdzielni. A ich motywy mogą być rozmaite. W każdej spółdzielni może znaleźć się 
ktoś, komu nie załatwiono sprawy tak, jak tego chciał, bo zarządy i rady nadzorcze muszą 
stać na straży interesu ogółu spółdzielców, postępować zgodnie z uchwalonymi przez 
spółdzielczą społeczność regułami. Takie postępowanie czasem prowadzi do odmowy 
żądaniom indywidualnych członków i to spośród tych z niezaspokojonymi żądaniami 
rekrutują się zazwyczaj osoby, które najgłośniej krzyczą przeciwko spółdzielniom. Ale 
gdyby ich zapytać, co konkretnie złego dzieje się w spółdzielniach, zapewne nie potrafiliby 
wyjść poza ogólniki i oskarżenia, na które nie mają dowodów.

Kolejna sprawa to nad wyraz łatwe przechodzenie części mediów i polityków z panią 
Staroń na czele od incydentalnych nagannych wydarzeń w pojedynczych spółdzielniach 
do uogólniania i obciążania infamią całej spółdzielczości mieszkaniowej. Przyjmując 
prezentowaną przez nich logikę myślenia, dawno już należałoby zdelegalizować niektóre 
partie, a nawet zlikwidować parlament, bo odsetek polityków i posłów, którym zarzucono 
a nawet udowodniono niezgodne z prawem zachowania, jest zdecydowanie wyższy, 
niż odsetek członków zarządów i rad nadzorczych, którzy to prawo złamali.

Nie negujemy, że zdarzają się w spółdzielniach mieszkaniowych sytuacje 
naganne, ale są to zjawiska incydentalne, które nie mogą determinować postrzegania 
spółdzielczości mieszkaniowej jako formy zrzeszania się użytkowników mieszkań 
i zarządzania mieszkaniami. Twierdzimy, że spółdzielczość nie jest gorsza ani od 
gospodarki komunalnej, ani od wspólnot mieszkaniowych, a wręcz przeciwnie. 
Zarówno budowanie nowych mieszkań, jak i zarządzanie nimi dla przeciętnego, 
niezbyt zamożnego obywatela naszego kraju jest bezpieczniejsze i wygodniejsze, 
aniżeli korzystanie z usług deweloperów czy prywatnych zarządców. Niestety, do 
opinii publicznej trafia przekaz przeciwny.

W Polsce wciąż pokutuje wizja spółdzielni mieszkaniowych rodem z PRL-u – taka, 
jaką Stanisław Bareja pokazał w słynnym i ciągle powtarzanym serialu „Alternatywy 4”. 
W innych dziedzinach życia społeczeństwu łatwiej przyszło przekonać się, że PRL to już 
przeszłość. Natomiast co do spółdzielni idzie to znacznie oporniej nie tylko dlatego, że 
niektóre formacje dla zbicia kapitału politycznego próbują skierować niechęć społeczną 
przeciw nam (nic przecież tak nie łączy, jak wspólny wróg, a poprawność polityczna 
nie pozwala im już na wskazywanie tego, kto dawniej służył za dyżurnego wroga). 
Gorzej, że my prawie nie bronimy się przed tym. Nie słychać naszych argumentów. 
Nie wychodzimy do ludzi z przekazem, iż media przedstawiają kłamstwa lub półprawdy. 
Nie dementujemy rzucanych na spółdzielczość mieszkaniową kalumnii.

Uważamy, że czas najwyższy, aby zmienić tę sytuację. I wielką rolę winny 
odegrać w tym najwyższe organy samorządu spółdzielczego, czyli Krajowa Rada 
Spółdzielcza oraz Związki Rewizyjne. Dotychczas organy te były w naszej ocenie 
raczej bierne i ograniczały się do wystąpień kierowanych do urzędów, rządu i parlamentu. 
Czas jednak nie tylko wzmóc działania skierowane do władz państwowych, ale też 
podjąć akcje przedstawiające szerokiej opinii publicznej korzyści z gospodarowania 
mieszkaniami przez spółdzielczość. I trzeba robić to w trybie pilnym, zanim nasi znów 
uaktywnieni przeciwnicy osiągną efekt kłamstwa, które powtórzone sto razy w opinii 
społecznej stanie się prawdą. I zanim miliony ludzi mieszkających w spółdzielniach na 
własnej skórze przekonają się, jak ten mit o doskonałości wspólnot mieszkaniowych 
wygląda w rzeczywistości. „Spółdzielca ma być tym razem zdecydowanie mądry przed 
szkodą”.

Apelujemy do Krajowej Rady Spółdzielczej, gdyż podejmowane przez nas 
działania na szczeblu lokalnym nie mają należytej „siły przebicia”, o podjęcie 
zdecydowanych i opartych o całą wspólnotę spółdzielczą działań.

Potrzeba, aby naczelne organy samorządu spółdzielczego głośno i w oparciu 
o argumenty przemówiły przeciwko pomówieniom i psuciu wizerunku 
spółdzielczości, w tym spółdzielczości mieszkaniowej.

Dysponując środkami finansowymi na cele rozwojowe i badawcze, w tym 
w niebagatelnym stopniu pochodzącymi ze składek organizacyjnych od spółdzielni 
mieszkaniowych, Krajowa Rada Spółdzielcza może przygotować analizy tych 
zagadnień, na które często i bez dowodów powołują się krytycy spółdzielczości, jak 
choćby analizę porównawczą dbałości o bezpieczeństwo mieszkańców zasobów 
spółdzielczych a wspólnot, albo analizę bezpieczeństwa inwestowania we własne 
M budowane przez spółdzielnię mieszkaniową w porównaniu do innych inwestorów. 
W 2011 roku przeprowadziliśmy wśród naszych mieszkańców ankietę, pytając 
ich:
1.  czy są za likwidacją spółdzielni mieszkaniowych i zamiast tego utworzeniem 

wspólnoty mieszkaniowej w każdym budynku – nieruchomości,
2.  czy zgadzają się, żeby to posłowie zdecydowali za nich, że muszą mieszkać we 

wspólnocie mieszkaniowej, a nie w spółdzielni.
Otrzymaliśmy odpowiedzi z ok. 18% naszych mieszkań (co uważamy za niezły 

wynik, jeśli uwzględnić aktywność obywatelską Polaków i to, że zupełnie nie 
nalegaliśmy na mieszkańców, aby wzięli udział w ankiecie). Spośród 1654 osób, 
które odpowiedziały na ankietę, przeciwnych likwidacji spółdzielni i utworzeniu 
w to miejsce wspólnoty mieszkaniowej było 1475 ankietowanych, za zastąpieniem 
spółdzielni wspólnotami – 179 osób, przeciw decydowaniu za nich, że mają 
mieszkać we wspólnocie mieszkaniowej, a nie w spółdzielni – opowiedziało się 
1517 osób, za – 137.

Może warto byłoby przeprowadzić podobną ankietę wśród mieszkańców, ale w skali 
całego kraju, by mieć konkretne dane? Tylko, że do przeprowadzenia akcji na skalę 
ogólnokrajową potrzebna jest koordynacja ze strony organu, który skupia spółdzielnie, 
pojedyncza spółdzielnia tego nie dokona.

Żadna spółdzielnia samodzielnie nie jest w stanie osiągnąć tyle, ile organizacje 
tak duże jak Związki Rewizyjne, a tym bardziej Krajowa Rada Spółdzielcza, która ma 
wsparcie nie tylko branży mieszkaniowej, ale i wielu innych branż spółdzielczych. 
Cała spółdzielczość cierpi dziś z powodu niedocenienia jej roli w życiu gospodarczym 
i społecznym kraju, ale to my – spółdzielczość mieszkaniowa jesteśmy głównym celem 
ataków anty-spółdzielców. Dlatego tak bardzo potrzebna jest jedność w naszych 
szeregach. Wierzymy, że spółdzielcy innych branż w chwili próby nie potraktują nas 
jak trędowatych, ale zachowają się zgodnie z najlepszymi tradycjami i z zasadami 
przyświecającymi ruchowi spółdzielczemu. Wyrażamy przekonanie, że poprą oni także 
naszą walkę o odzyskanie dobrego imienia spółdzielczości mieszkaniowej i o uczciwe 
przedstawianie tego, jak naprawdę wygląda nasza działalność.

 Przewodniczący Rady Nadzorczej  
RSM „Bawełna”

 Waldemar Pawelski
Do wiadomości:
– Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP

Spółdzielczość polska

Walczymy 
o swoje!
Od początku tego roku 
znowu coraz głośniej, 
i co najgorsze nega-
tywnie, mówi się w me-
diach o spółdzielczości 
mieszkaniowej. Znowu 
są pomysły na zmiany 
w ustawie o spółdziel-
niach mieszkaniowych.

Czy jednak zmiany 
te wyjdą spółdziel-
czości i spółdzielcom 
na dobre?

Nie! Sądząc po tym jakie gło-
szone są nowe poglądy w tym 
względzie i jakie argumenty są 
używane przeciwko spółdziel-
niom.

Rada Nadzorcza naszej Spół-
dzielni nie zostaje obojętna na 
szkalowanie dobrego imienia 
spółdzielni mieszkaniowych. Te-
maty problemów z jakimi spół-
dzielczość musi się po raz kolej-
ny zmagać były już wielokrotnie 
przedmiotem obrad. Wypracowa-
ne działania ukierunkowane są 
na przeciwdziałanie tym niepo-
żądanym w mediach oraz wśród 
polityków sytuacjom. Wyznacze-
ni członkowie Rady Nadzorczej 
prowadzą rozmowy lub będą 
prowadzić z parlamentarzysta-
mi  okręgu łódzkiego w sprawie 
obrony spółdzielczości. Rada 
zdecydowała się też na pisemne 
zobowiązanie najwyższego orga-
nu spółdzielczości mieszkanio-
wej Krajowej Rady Spółdzielczej 
o zajęcie zdecydowanego sta-
nowiska w sprawie i większą jej 
aktywność na forum publicznym.

Obok drukujemy pełną treść 
pisma – apelu Rady Nadzorczej 
RSM „Bawełna” jakie skierowa-
ne zostało do Krajowej Rady 
Spółdzielczej i Związku Rewi-
zyjnego Spółdzielni Mieszkanio-
wych RP.

Rada przyłącza się też do przy-
gotowanego przez Związek 
Rewizyjny Spółdzielni Miesz-
kaniowych RP ogólnopolskiego 
protestu członków spółdzielni 
mieszkaniowych przeciwko 
antyspółdzielczemu projekto-
wi ustawy o zmianie ustawy 
o spółdzielniach mieszkanio-
wych oraz ustawy Prawo spół-
dzielcze autorstwa Kukiz`15 
(druk sejmowy nr 1268) i zwią-
zanego z tym apelu Związku 
Rewizyjnego SM RP o zbieranie 
podpisów osób protestujących 
przeciw zamierzonej regulacji. 
Rada Nadzorcza naszej Spół-
dzielni postanowiła, że również 
rozpoczyna proces zbierania 
podpisów pod tym protestem. 
Pełny tekst protestu oraz infor-
mację gdzie można poprzeć 
działania Związku drukujemy 
na następnej stronie.

 K.Sz.

PROBLEMY SPÓŁDZIELCZOŚCI
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Musimy przeciwdziałać  

niszczeniu dobrego imienia spółdzielczości mieszkaniowej  
i jednoczyć się tak jak to było w grudniu 2012 r.  
(konferencja Likwidacja Spółdzielni… i co dalej) 

Włączmy się!
Wyraźmy sprzeciw przeciwko zmianom,  
które niszczą spółdzielnie
W całym kraju zbierane są podpisy pod listem (drukujemy go wyżej) wyrażającym sprzeciw wobec proponowanym przez 
Kukiz’15 zmianom w Prawie Spółdzielczym. Treść listu protestacyjnego przygotował Związek Rewizyjny Spółdzielni 
Mieszkaniowych, który zamierza go wraz ze wszystkimi zebranymi głosami na „nie” zmianom przedłożyć do Laski Mar-
szałkowskiej.

Najwięcej kontrowersji wzbudza zamiar wprowadzenia „obligatoryjnego powoływania wspólnot na majątku spółdziel-
czym – oznacza to początek likwidacji spółdzielni mieszkaniowych” – czytamy w liście. Nie chcemy by ktoś za nas 
spółdzielców decydował czy zostać w spółdzielni czy tworzyć wspólnotę mieszkaniową. Zareagujmy podpisując się pod 
protestem.

Możemy to uczynić w biurach naszych administracji osiedlowych gdzie wyłożono treść protestu i listy, na których 
członkowie oraz wszyscy sympatycy Spółdzielni mogą się podpisywać

.  Redakcja

My członkowie spółdzielni mieszkaniowych reprezentujący ok. 4 mln polskich spółdzielców, wy-
rażamy zdecydowany sprzeciw wobec rozwiązaniom zawartym w projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy – Prawo spółdzielcze autorstwa KUKIZ 15 
(Druk Sejmowy nr 1268).

Projekt ustawy zawiera rozwiązania, które były już wielokrotnie odrzucane przez Sejm i kwe-
stionowane przez Trybunał Konstytucyjny. Rozwiązania te były opiniowane przez ekspertów 
z dziedziny prawa, którzy ocenili je negatywnie. Nie wiadomo komu mają służyć projektowane 
rozwiązania, należy sądzić że jedynie wąskiej grupie osób, które je forsują, bo na pewno nie spół-
dzielniom i ich członkom. Po raz kolejny podejmowana jest próba uchwalenia przepisów, które 
naruszają demokrację spółdzielczą, ingerują w samorządność i autonomię spółdzielni a przede 
wszystkim są niezgodne z Międzynarodowymi Zasadami Spółdzielczymi i budzą wątpliwość 
co do ich zgodności z Konstytucją RP. W naszej ocenie jest to po prostu ponowny zamach na ma-
jątek członków spółdzielni.

Nie zgadzamy się na wdrożenie następujących rozwiązań prawnych:
– obligatoryjnego powoływania wspólnot na majątku spółdzielczym – oznacza to początek 

likwidacji spółdzielni mieszkaniowych.
Projekt przewiduje ustawowe zastąpienie spółdzielni wspólnotami, bez prawa wyboru dla samych 

zainteresowanych. Wielu członków spółdzielni świadomie dokonało wyboru spółdzielczej formy pod-
czas zakupu lokalu, a ustawodawca tę swobodę odbiera. Wnioskodawca twierdzi, że kto chce może 
nadal być członkiem spółdzielni ale takiej swobody w odniesieniu do bycia członkiem wspólnoty już 
nie pozostawia. Członkiem wspólnoty każdy użytkownik lokalu zostanie z mocy ustawy.

– dopuszczenia do wypłacenia członkowi występującemu ze spółdzielni części majątku wspól-
nego, tj. udziału z funduszu zasobowego w okresie działania spółdzielni spowoduje perturbacje 
finansowe spółdzielni oraz stworzy zachętę do występowania członków ze spółdzielni. Stąd zapis 
w ustawie prawo spółdzielcze, że byłemu członkowi nie przysługuje prawo do funduszu zasobo-
wego oraz do innego majątku spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 125 § 5a by fundusz ten mógł być 
dzielony dopiero przy likwidacji spółdzielni w ramach pozostałego do podziału majątku, wg zasad 
określonych w statucie.

Przepis ten dotyczy tylko spółdzielni mieszkaniowych, co wskazuje na ich dyskryminację 
w stosunku do innych spółdzielni, a dodatkowo osłabia znacznie pozycję ekonomiczną spółdzielni 
mieszkaniowych. Każdy podmiot funkcjonujący w obrocie gospodarczym musi mieć zapewnione 
ekonomiczne podstawy działania. Projekt w sposób odgórny pozbawia spółdzielnię mieszkaniową 
zaplecza finansowego, co będzie skutkowało w konsekwencji zachwianiem jej stabilności i płyn-
ności finansowej.

– utrzymania obligatoryjnych walnych zgromadzeń, bez prawa powoływania zebrań przedsta-
wicieli i wprowadzenie zasady, iż walne zgromadzenie może być podzielne na części jeżeli liczba 
członków przekroczy 2000.

Jest to kolejny zapis, który ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do spółdzielni mieszka-
niowych Dodatkowo praktyka pokazała, że w dużych spółdzielniach wdrożenie demokracji bez-
pośredniej związane jest z wysokimi kosztami administracyjnymi, które pokrywają członkowie 
spółdzielni.

– wprowadzenia nieuzasadnionej i nieuprawnionej kadencyjności dla członków zarządu spół-
dzielni i ich wyboru przez walne zgromadzenie.

Ponownie należy wskazać, że to sami członkowie w ramach postanowień statutowych winni 
decydować o formie wyboru członków zarządu i rady nadzorczej spółdzielni.

Całkowitego wykluczenia możliwości udziału w organach Krajowej Rady Spółdzielczej oraz 
związków spółdzielczych członków organów spółdzielni mieszkaniowych.

Zasada taka nie jest stosowana w odniesieniu do jakiejkolwiek innej formy zrzeszania się pod-
miotów gospodarczych (np. izb gospodarczych, stowarzyszeń). Nie przedstawiono żadnego uza-
sadnienia dla stosowania takiego rygoryzmu tylko w odniesieniu do spółdzielni mieszkaniowych. 
Jest to jaskrawy przejaw dyskryminacji członków organów spółdzielni.

Przepis ten ogranicza prawa obywatelskie – bierne prawo wyborcze do organów Krajowej 
Rady Spółdzielczej i związków rewizyjnych.

– możliwości tworzenia nowego organu w postaci „grupy społecznej” o nie określonych kom-
petencjach i obszarze działania. Skład osobowy „grupy społecznej” nie jest wyłaniany w sposób 
demokratyczny przez członków spółdzielni.

– wprowadzenie przepisów, które naruszają obowiązującą zasadę system trójpodziału władzy 
w spółdzielniach mieszkaniowych.

Samorządność spółdzielni wyraża się tym, że spółdzielnia działa poprzez swoje organy, któ-
rymi są walne zgromadzenie, rada nadzorcza i zarząd. Przepisy ustawy i statutu określają kom-
petencje każdego z tych organów, czyli zakres ich samorządowej władzy. Kierując się zasadą 
legalizmu, żaden z organów nie powinien wkraczać w zakres kompetencji innego organu. Wpro-
wadzona przepisami ustaw i statutem spółdzielni ustalona hierarchia skutecznie realizuje funkcje 
kontrolno-nadzorcze i odwoławcze zgodnie z zasadą samorządności spółdzielczej.

Projekt kwestionowanej przez nas ustawy odbiera członkom spółdzielni prawo decydowania 
o większości spraw dotyczących ich podmiotów. Wiąże się także z bardzo dużymi kosztami ich re-
alizacji, które będą musieli pokryć członkowie spółdzielni bez względu na to czy wolą demokrację 
pośrednią czy bezpośrednią a także czy będą chcieli zmienić skład zarządu czy też nie. Powołanie 
wspólnot i obligatoryjny podział majątku spółdzielni doprowadzi w konsekwencji do likwidacji 
większości spółdzielczych podmiotów mieszkaniowych, które pozbawione majątku i możliwości 
działania nie będą w stanie funkcjonować.

Nie zgadzamy się aby wąska grupa prywatnych interesów i osobistych ambicji decydowała 
o losie wszystkich spółdzielni mieszkaniowych w Polsce i ich członków.

Żądamy zaprzestania nękania nas coraz to nowymi projektami mającymi na celu wyelimi-
nowanie spółdzielni z życia społeczno-gospodarczego kraju. Żądamy także poszanowania praw 
członków, Międzynarodowych Zasad Spółdzielczych, niezależności i autonomii ruchu spółdziel-
czego a także demokratyzmu i swobody funkcjonowania. Zapisy tych projektów kwestionują bo-
wiem całą ideę spółdzielczości.

Nie zgadzamy się na:
–  ogranicz nie samorządności i dyskryminację spółdzielni mieszkaniowych,
–  ograniczenie praw członków spółdzielni mieszkaniowych,
–  przymusowe tworzenie wspólnot mieszkaniowych na majątku spółdzielni mieszkaniowej,
–  paraliżowanie bieżącej działalności spółdzielni,
–  narzucenie zasad wyboru członków organów spółdzielni mieszkaniowej,
–  wyprowadzanie majątku spółdzielni,
–  niszczenie solidaryzmu spółdzielczego,
–  degradację zasobów mieszkaniowych.

OGÓLNOPOLSKI PROTEST  
CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH

przeciwko
antyspółdzielczemu projektowi ustawy o zmianie ustawy 

o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy – Prawo spółdzielcze 
autorstwa KUKIZ 15 (Druk Sejmowy nr 1268)
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Na właścicielach wyodrębnionych notarialnie lokali mieszkalnych  
ciąży obowiązek corocznych wpłat na rachunek gminy  
podatku od nieruchomości  
oraz ewentualnych opłat za wieczyste użytkowanie gruntu.

Rada Nadzorcza Robotniczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Bawełna”na podstawie § 26 
ust. 1, pkt 27 w związku z § 7 
Statutu podjęła 23.02.2017 r. 
Uchwałę Nr 2/ 2/2017 w spra-
wie ustalenia zasad zalicza-
nia członków Spółdzielni do 
poszczególnych części tego-
rocznego Walnego Zgroma-
dzenia RSM „Bawełna”.

Członek ma prawo uczestniczyć 
z głosem decydującym w jednej 
z następujących części Walnego 
Zgromadzenia:
część 1. „Koziny” – członkowie 
zamieszkujący na terenie osiedla 
„Koziny”
część 2. „Bydgoska” – człon-
kowie zamieszkujący na terenie 
osiedla „Żubardź” w budynkach 
przy ulicy: Limanowskiego 168, 
Uniejowskiej 1/3, 4a, 4, 6, Lu-
tomierskiej 156, 158, Turoszow-
skiej 5,16, Bydgoskiej 25, 27/29, 
35, 37, Bydgoskiej 40, 42, 44, 46, 
Klonowej 35/37, 41, Powstańców 
Wielkopolskich 25 (garaże). Byd-
goskiej 25 (garaże).
część 3 „Zbiorcza” – członkowie 

zamieszkujący na terenie osiedla 
„Zbiorcza” w budynkach przy 
ulicy: Zbiorcza 7, 8, 10, 12, 14, 
Zbiorcza 15, 17, 19, 21, 23, 25, 
Wilcza 2, Sarnia 4, Gołębia 1/3, 
5, Rawska 3, 7, Szczytowa 4/6, 
Górska 2, 4, Górska 3/5, 7/9, Sty-
lonowa 7, Zbiorcza 7a, 8, 15a, 
15b, 17a, 17b, 23b, 21a (garaże).
część 4. „Tybury” – członkowie 
zamieszkujący na terenie osiedla 
„Żubardź”, w budynkach przy 
ulicy:
Tybury 3, 10, Czarnkowskiej 9/13, 
Gandhiego 3a, Klonowa 28/30, 
32, 38/40, Lutomierska 83/101, 
103a, 105a, 109a, 111, Wrześnień-
ska 67/69, 71/73, Sierakowskiego 
1/5.
część 5. „Gorkiego i Oczekujący” 
– członkowie zamieszkujący na 
terenie osiedla „Zbiorcza”w bu-
dynkach przy ulicy: Gorkiego 6/8, 
10/12, 24, 26, 28 oraz członkowie 
oczekujący
część 6. „Słowiańskie – Dwuset-
ki” – członkowie zamieszkujący 
na terenie osiedla „Słowiańskie” 
w budynkach przy ulicy: Anny 
Jagiellonki 1, 2, 3, 4, 6, Leszka 
Białego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7a, 8, 
9, 11, 13, 13a, 15, 17, Bolesława 
Szczodrego 1, 2, 3, 5, 6, Kazi-
mierza Odnowiciela 2, 4, 6, Za-

kładowej 45, 47, 49, 51, 53, 55, 
57, 59, 61.
część 7. „Słowiańskie – Setki” – 
członkowie zamieszkujący na te-
renie osiedla „Słowiańskie”w bu-
dynkach przy ulicy: Piasta Koło-
dzieja 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 
Dąbrówki 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 
Księżnej Kingi 1, 2, Ziemowita 1, 
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 
17, 19, 21, 23, 25, 27, Henryka 
Brodatego 1, 2, 4, Zakładowej 48, 
50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 Ziemo-
wita 2b (garaże).
część 8. „Sienkiewiczowskie” – 
członkowie zamieszkujący na tere-
nie osiedla „Sienkiewiczowskie”.
Członek zamieszkujący to członek 
Spółdzielni, któremu przysługuje 
lub którego małżonkowi przysłu-
guje spółdzielcze lokatorskie lub 
własnościowe prawo do lokalu lub 
garażu, prawo odrębnej własności 
lokalu lub garażu w Spółdzielni.
 O zaliczeniu do określonej 
części Walnego Zgromadzenia 
członka zamieszkującego, które-
mu przysługuje prawo do więcej 
niż jednego lokalu mieszkalnego, 
decyduje prawo uzyskane przez 
członka najwcześniej.
 O zaliczeniu do określonej 
części Walnego Zgromadzenia 

członka zamieszkującego, któremu 
przysługuje prawo do więcej niż 
jednego lokalu o różnym przezna-
czeniu (mieszkalny, niemieszkalny, 
garaż), decyduje prawo w pierw-
szej kolejności do lokalu mieszkal-
nego, następnie użytkowego, a na 
końcu do garażu.
 O zaliczeniu do określonej 
części Walnego Zgromadzenia 
członka zamieszkującego decydu-
je prawo posiadane przez członka 
do lokalu lub garażu, a dopiero, 
gdy prawa takiego nie posiada, 
prawo posiadane przez jego mał-
żonka.
 Członka zamieszkującego, 
który nie posiada prawa do lokalu 
ani garażu, zalicza się do tej samej 
części Walnego Zgromadzenia, do 
którego zalicza się jego małżonka.
 Członek oczekujący to czło-
nek Spółdzielni nie będący człon-
kiem zamieszkującym.
 W oparciu o powyższe zasady 
zaliczania członków do poszcze-
gólnych części Walnego Zgro-
madzenia, Zarząd Spółdzielni 
sporządzi imienne listy członków 
Spółdzielni uprawnionych do 
uczestniczenia z głosem decydują-
cym w określonej części Walnego 
Zgromadzenia.

WALNE ZGROMADZENIE 2017 R.
Tegoroczne Walne Zgro-
madzenie RSM „Bawełna” 
planowane jest w drugiej 
połowie maja. Podobnie 
jak w roku ubiegłym Wal-
ne podzielone zostanie na 
8 części. Obok drukujemy 
Uchwałę Rady Nadzorczej 
w sprawie przydzielenia 
członków spółdzielni do po-
szczególnych części Wal-
nego.

Więcej informacji doty-
czących organizacji Wal-
nego, w tym miejsca od-
bywania się posiedzeń, 
skład powołanych do pra-
cy podczas obrad Komisji 
Wyborczej i Skrutacyjnej 
oraz Prezydium Walnego 
przedstawimy w następ-
nym numerze naszej gaze-
ty. Informujemy przy tym, 
że warunki i termin naboru 
kandydatów do Prezydium, 
Komisji Skrutacyjnej i Komi-
sji Wyborczej podane były 
do wiadomości wszystkich 
członków Spółdzielni na 
tablicach ogłoszeń w biu-
rze Zarządu Spółdzielni, 
w biurach poszczególnych 
Administracji Osiedli, a tak-
że na stronie internetowej 

Spółdzielni. Termin zgłasza-
nia kandydatów do Prezy-
dium, Komisji Skrutacyjnej 
i Komisji Wyborczej upłynął 
29.03.2017 roku.

Jako, że jest to rok wy-
borczy w naszej Spółdziel-
ni na łamach następnego 
wydania gazety zaprezen-
tujemy też wizerunki kandy-
datów do nowej Rady Nad-
zorczej i Rad Osiedli.  

Przypominamy, że zgod-
nie z zapisami § 17 pkt 5 
statutu Spółdzielni kandy-
daci winni uzyskać poparcie 
minimum 50 członków Spół-
dzielni w przypadku Rady 
Nadzorczej oraz minimum 
20 członków Spółdzielni 
zamieszkujących w danym 
osiedlu w przypadku kandy-
dowania do właściwej Rady 
Osiedla. Samo zaś zgłosze-
nie winno zawierać 

Pozostałe szczegóły do-
tyczące innych spraw zwią-
zanych z wyborami, m.in. 
terminy składania zgłoszeń 
podane zostaną do wiado-
mości tuż po ich uchwaleniu 
przez Radę Nadzorczą. 

 Redakcja

PRZYPOMINAMY!
Zarząd RSM „Bawełna” w Łodzi informuje, że zgodnie z art. 74 
Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 
roku (Dz.U. 2016 poz. 2147 z późniejszymi zmianami) 
osobom, którym przysługuje spółdzielcze prawo do 
lokalu, a miesięczny dochód w przeliczeniu na jednego 
członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 
2023,60 zł brutto, tj. 50% przeciętnego wynagrodzenia 
w gospodarce narodowej w 2016 roku ogłoszonego przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przysługuje ulga 
w opłacie za wieczyste użytkowanie gruntów.
O przyznanie ulgi można ubiegać się poprzez złożenie 
w administracji osiedla stosownego oświadczenia 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.04.2017 r.
Przy składaniu oświadczenia należy okazać dowód osobisty.

Druki oświadczeń można otrzymać w administracji osiedla 
w godzinach jej urzędowania.
O jednorazowym udzieleniu ulgi i jej wysokości zainteresowani 
zostaną powiadomieni po otrzymaniu przez Spółdzielnię decyzji 
Prezydenta Miasta Łodzi.

Osoby, z którymi do końca 2016 r. zawarto umowy 
ustanowienia odrębnej własności lokalu mogą ubiegać się 
o ulgę w opłacie za wieczyste użytkowanie gruntów poprzez 
złożenie stosownych dokumentów w Urzędzie Miasta Łodzi 
przy ul. Piotrkowskiej 104.

Uwaga  
właściciele 
mieszkań!
Tekst ten kierujemy do 
wszystkich, którzy dyspo-
nują odrębną własnością 
swoich lokali a wyodręb-
niony lokal pozostaje jesz-
cze na gruncie oddanym 
w wieczyste użytkowanie.

Dnia 31 marca upływa 
termin wniesienia do Urzę-
du Miasta Łodzi rocznej 
opłaty za wieczyste użyt-
kowanie gruntu.

Wysokość opłaty wyni-
ka z przesłanych Państwu 
przez UMŁ indywidualnych 
powiadomień.

Mając na uwadze pro-
wadzone z Miastem dzia-
łania w zakresie wykupu 
gruntów na własność pro-
simy o dokonywanie ter-
minowych wpłat. W innym 
przypadku UMŁ wstrzymu-
je procedury przekształceń 
gruntów na własność.

W poprzednich 
numerach przed-
świątecznej gazety 
zamieszczaliśmy 
program TV. Aktu-
alnie z uwagi na to, 
że do świąt pozostały 
dwa tygodnie gazetę 
wydajemy bez pro-
gramu. 

Podatek 
od nieruchomości 
po nowemu
Niektórzy z naszych członków posiadających wyodrębnioną 
własność lokalu i samodzielnie rozliczających się z Urzędem 
w zakresie podatku od nieruchomości z niemałym zdziwieniem 
wczytywali się w otrzymane w tym roku z Urzędu Miasta Ło-
dzi pisma w sprawie wymiaru tego podatku na 2017 r. Podatek 
został im bowiem naliczony od innej – większej niż dotychczas 
powierzchni. Zmiana ta wynika z nowelizacji wprowadzonej 
w 2016 r. do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Do ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości bierze się 
oprócz powierzchni lokalu i pomieszczenia przynależnego do 
tego lokalu, czyli komórki lokatorskiej, także udział właściciela 
lokalu w częściach wspólnych budynku. Zgodnie z art 3, ust. 5 
ustawy obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nierucho-
mości od gruntu i części wspólnych budynku ciąży na właści-
cielach wyodrębnionych lokali w zakresie odpowiadającym ich 
udziałowi w nieruchomości.

Za części wspólne budynku, czy jak to się to fachowo okre-
śla za nieruchomość wspólną uważa się pomieszczenia pralni, 
suszarni, wózkowni, hydroforni, gazomierza, węzła centralnego 
ogrzewania i korytarze w budynku. 

Wykazy powierzchni stanowiących nieruchomość wspólną, 
na podstawie których Urząd wyliczył wysokości indywidualnych 
podatków, zostały przekazane w 2016 r. przez Spółdzielnię.

 PE

O G Ł O S Z E N I E
Administracja Osiedli „Żubardź” i „Koziny” informuje, 
że od 4 maja 2017 r. będzie posiadała do wynajęcia lo-
kal użytkowy – pawilon w zespole garażowym przy ul. 
Powstańców Wielkopolskich 25 o powierzchni 23,50 m².
 Oferty prosimy składać w biurze administracji przy 
ul. Klonowej 39 lub w sekretariacie RSM „Bawełna” przy 
ul. Przybyszewskiego 163.
 Kontakt telefoniczny z kierownikiem Administracji – 
509 807 309.
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Zgodnie z obowiązującym w RSM „Bawełna” Regulaminem rozliczeń kosztów gzm, 

rozliczenia ciepła i wody dokonywane są w pierwszym kwartale roku  
i obejmują zużycia za poprzedni rok kalendarzowy.  

Do mieszkańców druki rozliczeniowe przekazywane są do końca marca każdego roku. 

Objaśnienia – rozliczenie 
centralne ogrzewanie
1. Analizę rozpoczynamy od tabeli C. USTALE-
NIE JEDNOSTKI ZUŻYCIA umieszczonej na 
samym dole:
poz. C.1 – to określenie rodzaju urządzenia. W zde-
cydowanej większości mieszkań występują po-
dzielniki. Ale w budynkach nowych zainstalowane 
są już ciepłomierze.
poz. C.2 – to numer urządzenia (znajduje się: w po-
dzielnikach nad wyświetlaczem; w ciepłomierzach 
na czołowej ich stronie).
poz. C.3 – stan końcowy. Naciskając przycisk 
na podzielniku wyświetlą się nam dwie licz-
by (naprzemiennie) – aktualny stan zużycia od 
01.01.2016 r. oraz stan na 31 grudnia 2016 r., który 
jest na rozliczeniu.
poz. C.4 – stan początkowy – to zawsze ZERO. Po-
dzielniki na koniec każdego roku zerują się.
poz. C.5 – różnica. W przypadku rozliczeń rocz-
nych ta pozycja jest zawsze równa ze wskazaną 
w poz. C.3.
poz. C.6 – wskaźnik „UF”. Każdy grzejnik ma 
przypisany swój wskaźnik korygujący, zmniejsza-
jący bądź zwiększający (gdy jest zamontowany za 
duży grzejnik) zużycie. Każdy został poinformo-
wany o jego wielkości w momencie rozpoczęcia 
rozliczania za pomocą podzielników w RSM „Ba-
wełna”.
poz. C.7 – jednostki zużycia. Ta pozycja pokazuje 
ilość zużytych jednostek po zastosowaniu wskaź-
nika korygującego „UF” (jest to wynik mnożenia 
C.5 razy C.6).
poz. C.8 – to współczynnik „LAF”. Współczynnik 
korygujący wskazania ze względu na położenie 
mieszkania w budynku. O jego wielkości też każdy 
został wcześniej poinformowany. Jest jednakowy 
dla danego mieszkania.
poz. C.9 – obliczeniowe jednostki zużycia. Jest to 
wynik mnożenia poz. C.7 i poz. C.8. Ten wskaźnik 
jest wykorzystywany do obliczenia „kosztów zuży-
cia c.o.” w tabeli A poz. A2.

2. Przechodzimy teraz do tabeli B. OKREŚLE-
NIE KWOT JEDNOSTKO WYCH
poz. B.1 – koszty c.o. Pokazują zużycie ciepła na 
ogrzewanie budynku w jednostkach fizycznych (gi-
gadżulach) oraz koszt tego w złotówkach na pod-
stawie faktur otrzymanych od producenta ciepła.
poz. B.2 – koszty pomieszczeń wspólnych zgodnie 
z Regulaminem szczegółowych zasad rozliczania 
kosztów G.Z.M. ustalone są procentowe stawki 
udziału w kosztach ogrzewania całego budyn-
ku – ciepła przeznaczonego na ogrzewanie klatek 
schodowych, piwnic, wspólnych pomieszczeń itp. 
Każdy z członków został poinformowany o usta-
lonej wielkości procentowego udziału dla danego 
bu dynku. 
W tym wypadku wynosi on 21%. Dlatego koszt 
ogrzewania pomieszczeń wspólnych został wy-
liczony wg zasady 21.855,25 x 21% = 4.589,60. 
A ponieważ powierzchnia wszystkich lokali wyno-
si, w tym konkretnym przypadku 1.964,00 m2, wy-
licza się jednostkowy koszt ogrzania powierzchni 
pomieszczeń wspólnych na kwotę 2,336864 za m2. 
Ten wskaźnik jest wykorzystywany do obliczenia 
„kosztów pomieszczeń wspólnych” w tabeli A poz. 
A.1
poz. B.3 – koszty zużycia c.o. Jest to obliczenie 
wartości jednej obliczeniowej jednostki zużycia 
dla całego budynku. Koszty c.o. ujęte w poz. B.1 
pomniejszone o koszty pomieszczeń wspólnych 
z poz. B.2 dają wartość ujętą w omawianej tutaj 
pozycji.
Dalej mamy informację dotyczącą ilości oblicze-
niowych jednostek zużycia w całym bloku, czyli 
jest to suma zużyć we wszystkich lokalach. Po 
podzieleniu kwoty kosztów zużycia c.o. przez ilość 
jednostek zużycia w danym bloku otrzymujemy 
wartość 1 obliczeniowej jednostki zużycia budyn-
ku, która wykorzystywana jest do obliczenia „kosz-
tów zużycia c.o.” w tabeli A poz. A2.
poz. B.4 – opłata stała. Jest to pozycja z fak-
tur otrzymywanych od dostawcy ciepła. Tak jak 
w przypadku energii elektrycznej czy też gazu, 
w rachunkach, które każdy z nas otrzymuje, jest 
zawarta opłata za gotowość świadczenia usług (do-
stawy prądu czy gazu), tak też i w tym przypadku 
jest to stała opłata za gotowość dostarczania ciepła 
w ciągu całego roku. Ta kwota za gotowość, czyli 

opłata stała podzielona przez powierzchnię wszyst-
kich lokali w budynku, daje wskaźnik ile kosztuje 
gotowość za 1 m2 każdego mieszkania w budynku, 
wykorzystywany do obliczenia „opłaty stałej” w ta-
beli A poz. A4.
poz. B.5 – koszty rozliczenia. Wynikają one z umo-
wy z firmą rozliczeniową ISTA. Kwota przypada-
jąca na budynek jest dzielona przez ilość urządzeń 
we wszystkich mieszkaniach, czyli wskazuje ilość 
podzielników w danym budynku. Wynik tego dzia-
łania to jednostkowa cena rozliczenia 1 podzielni-
ka, która jest wykorzystywana do obliczenia „kosz-
tów rozliczenia” w tabeli A poz. A5.

3. I dochodzimy teraz do części najważniejszej, 
czyli omówienia tabeli A, a więc wyliczenia do-
kładnych kosztów za centralne ogrzewanie dla 
naszego mieszkania.
poz. A.1 – koszty pomieszczeń wspólnych, czyli: 
stawka obliczona w poz. B.2 pomnożona przez wiel-
kość naszego mieszkania (ilość m2) daje wynikową 
kwotę kosztów tych pomieszczeń dla mieszkania.
poz. A.2 – koszty zużycia c.o., czyli: stawka wyli-
czona w poz. B.3, pomnożona przez ilość oblicze-
niowych jednostek zużycia z poz. C.9, daje wyni-
kową kwotę kosztów centralnego ogrzewania dla 
naszego mieszkania.

poz. A.3 – koszty c.o., czyli: jest to suma poz. A.1 
i A.2.
poz. A.4 – opłata stała, czyli stawka obliczeniowa 
w poz. B.4 pomnożona przez wielkość naszego 
mieszkania (ilość m2) daje wynikową kwotę kosz-
tów gotowości dla mieszkania.
poz. A.5 – koszty rozliczenia, czyli: stawka wyli-
czona w poz. B.5 pomnożona przez ilość urządzeń 
(podzielników) w mieszkaniu daje wynikową kwo-
tę kosztów za rozliczenie centralnego ogrzewania 
w naszym mieszkaniu.
poz. A.6 – koszty użytkowania, czyli: jest to suma 
poz. A.3, poz. A.4 i poz. A.5.

poz. A.7 – przedpłata to suma zaliczek, wpłacanych 
w ciągu całego roku 2016 w ramach comiesięcz-
nych opłat eksploatacyjnych na: „c.o. opłata stała” 
i „c.o. opłata zmienna”.
poz. A.8 – Wynik rozliczenia, czyli różnica pomię-
dzy poz. A.7 i poz. A.8. Jeśli koszty użytkowania 
(A.7) były wyższe niż zaliczki (poz. A.8) to należy 
dopłacić wskazaną w rozliczeniu kwotę. Jeśli kosz-
ty użytkowania (poz. A.7) były niższe niż zaliczki 
(poz. A.8), to wówczas należy się Państwu zwrot 
kwoty wskazanej w rozliczeniu.

J A K  C Z Y T A Ć  D R U K  R O Z L I C Z E N I O W Y
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Dla lepszego zrozumienia prowadzonego w spółdzielni sposobu rozliczeń oraz  
– na co pisząc ten artykuł liczmy – dla wyeliminowania reklamacji niezasadnych, wynikających 
z braku znajomości zasad czy wątpliwości związanych z określeniem pozycji rozliczenia  
– zamieszczamy druki jakie Państwo otrzymaliście i szczegółowe do nich wskazówki.

Objaśnienia  
– rozliczenie wody
A teraz przeanalizujemy rozliczenie wody w tej sa-
mej nieruchomości:
1. Analizę rozpoczynamy też od tabeli C. USTA-
LENIE JEDNOSTEK ZUŻYCIA.
poz. C.1 – urządzenia zainstalowane w lokalu przy 
czym Ł oznacza w łazience K w kuchni. 
W tym przypadku występują tylko dwa wodomie-
rze w łazience, jeden zimnej wody i jeden dla cie-
płej wody. 
poz. C.2 – numery urządzeń.
poz. C.3 – stan końcowy czyli stan odczytany na 
dzień 31.12.2016 r.
poz. C.4 – stan początkowy czyli stan na dzień 
01.01.2016 r.
poz. C.5, C.6 i C.7 – roczne zużycia odnotowane 
na tych wodomierzach, przy czym roczne zużycie 
ciepłej wody w tym lokalu wynosi 15,0320 m3 
i ta ilość przeniesiona jest do tabeli A w poz. A.2 
„koszty zużycia c.w.”. Zaś zużycie zimnej wody 
w tym lokalu wynosi 41,7200 m3, bowiem w tym 
przypadku do wskazania zużycia odnotowanego na 
wodomierzu ciepłej wody dodajemy zużycie wody 
zimnej i suma zużyć przeniesiona jest do tabeli 
A w poz. A.5 „koszty zużycia z.w. – mieszkania”.

2. Przechodzimy teraz do tabeli B OKREŚLE-
NIE KWOT JEDNOSTKOWYCH:
poz. B.1 – koszty ciepłej wody użytkowej zużycie 
ciepła na podgrzanie wody w jednostkach fizycz-
nych (gigadżulach) oraz koszt tego podgrzania 
w złotówkach na podstawie faktur otrzymywanych 
od producenta ciepła. 
poz. B.2 – koszty wspólne c.w. To wydzielona 
z kosztów c.w.u. (poz. B.1) część kosztów ustalona 
procentowo dla każdego budynku, zgodnie z za-
łącznikiem do Regulaminu szczegółowych zasad 
rozliczania kosztów G.Z.M., a dotycząca utrzy-
mania stałej gotowości do przesyłu wody o tem-
peraturze nie mniejszej niż 55°C, do wszystkich 
mieszkań. W tym wypadku jest to 30%. W pozycji 
tej jest wyliczony jednostkowy koszt wspólny c.w. 
na kwotę 3,654089 zł/m2. Ten wyliczony wskaźnik 
jest wykorzystany do obliczenia „kosztów wspól-
nych c.w.” w tabeli A poz. A1.
poz. B.3 – koszty zużycia c.w. Jest to pozycja, 
w której oblicza się wartość pogrzania 1 m3 wody 
ciepłej dla całego budynku. Od kosztów c.w.u. 
(poz. B1) odejmuje się koszty wspólne c.w. (poz. 
B.2) i sumę dzieli się przez ilość zużytej ciepłej 
wody przez cały budynek. Wyliczony wskaźnik jest 
wykorzystywany do obliczenia „kosztów zużycia 
c.w.” w tabeli poz. A.2.
poz. B.4 – opłata stała c.w. Jest to pozycja z faktur 
otrzymanych od dostawcy ciepła, czyli Veolii Łódź. 
I tak jak to opisywaliśmy w przypadku centralnego 
ogrzewania, jest to opłata za gotowość świadczenia 
usług dostarczania ciepła w ciągu całego roku do 
podgrzania wody. Wartość wykazana na tej pozycji 
jest podzielona przez ilość m2 wszystkich obsługi-
wanych lokali i obliczony wskaźnik na 1 m2 jest 
wykorzystany w tabeli A poz. A.4 do obliczenia 
„opłaty stałej c.w.” dla danego mieszkania.
poz. B.5 – koszty z.w.u. W tej pozycji mamy za-
wartą informację dotyczącą kosztów wody zużytej 
przez użytkowników wszystkich lokali oraz ile 
tej wody zużyli, czyli jest to wskazanie sumy zu-
żyć odnotowanych na wszystkich wodomierzach 
w tym budynku. Cena 1 m3 wody w 2016 r. wynosi-
ła 8,55 zł i ten wskaźnik jest wykorzystany w tabeli 
A w poz. A.5 „koszty zużycia z.w. – mieszkania”.
poz. B.6 – koszt wody niezbilansowanej. Zgodnie 
z informacją podaną na dole druku rozliczenia 
wody w pozycji „wskazówki” zużycie zimnej wody 
w budynku wyniosło w 2016 r. 3.328 m3, zgodnie 
ze wskazaniami wodomierza głównego i fakturami 
jakie otrzymaliśmy od dostawcy wody – ZWiK róż-
nica pomiędzy tą wielkością a sumą wskazań wo-
domierzy mieszkaniowych jest określana pojęciem 
wody niezbilansowanej. Wartość tej różnicy pokry-
wają proporcjonalnie do swojego zużycia wszyscy 
użytkownicy lokali, co skutkuje stosownym wyli-
czeniem w tab. A w poz. A.6 „koszty wody niezbi-
lansowanej”.
poz. B.7 – koszt rozliczenia wody. Podobnie jak to 
wyjaśnialiśmy przy rozliczaniu centralnego ogrze-
wania wynikają one z podpisanej umowy z firmą 
rozliczającą ISTA. Kwota przypadająca na budynek 

podzielona przez ilość użytkowników daje kwotę 
jednostkowych kosztów rozliczenia dla jednego 
mieszkania – użytkownika, która jest zamieszczona 
w tabeli A w poz. A.7 „koszty rozliczenia”.

3. I tak jak w przypadku centralnego ogrzewa-
nia dochodzimy do części najważniejszej, czyli 
omówienia tabeli A, więc wyliczenia kosztów za 
dostarczenie zimnej wody i podgrzanie ciepłej 
wody dla naszego mieszkania:
poz. A.1 – koszty wspólne c.w., czyli stawka wy-
liczona w poz. B.2 pomnożona przez wielkość na-
szego mieszkania w m2 daje kwotę tych kosztów.

poz. A.2 – koszty zużycia c.w., czyli stawka wyli-
czona w poz. B.3 pomnożona przez ilość zużytej 
ciepłej wody z poz. C.7 daje kwotę kosztów zuży-
cia c.w. w mieszkaniu.
poz. A.3 – koszty c.w.u., czyli jest to suma poz. A.1 
i poz. A.2.
 poz. A.4 – opłata stała c.w., czyli: stawka wyliczo-
na w poz. B.4 pomnożona przez wielkość mieszka-
nia w m2 daje wynikową kwotę kosztów gotowości 
dla mieszkania.
poz. A.5 – koszty zużycia z.w.u. mieszkania, czy-
li ilość zużytej zimnej wody opisanej w poz. C.5, 
C.6 i C.7 pomnożonej przez cenę zimnej wody 

z poz. B.5 daje koszty zużycia wody w mieszkaniu 
w 2016 r.
poz. A.6 – koszty wody niezbilansowanej, czyli 
stawka za wodę określona w poz. B.6 pomnożona 
przez procentowy udział wody niezbilansowanej 
w całości zużycia danego mieszkania, dają udział 
w globalnych kosztach tej wody dla tego mieszkania.
poz. A.7 – koszt rozliczenia wody, czyli kwota opi-
sana w poz. B.7.
poz. A.8 – koszty, czyli suma, w tym przypadku 
poz. A.5, poz. A.6 i poz. A.7.
poz. A.9 – koszty użytkowania, czyli suma pozycji 
A.3, A.4 i A.8.

poz. A.10 – przedpłata, czyli suma zaliczek wpłaca-
nych w ciągu całego 2016 roku w ramach całomie-
sięcznych opłat eksploatacyjnych za mieszkanie na: 
„c.w. opłata stała”, „c.w. podgrzanie”, „c.w. zimna 
woda do podgrzania” i „zimna woda-wodomierz”.
poz. A.11 – Wynik rozliczenia czyli różnica pomię-
dzy poz. A.9 i poz. A.10.
 Jeśli koszty użytkownika (poz. A.9) są wyższe od 
wpłaconych zaliczek (poz. A.10) to należy dopła-
cić wskazaną kwotę. Jeśli zaś koszty użytkownika 
(poz. A.9) są niższe niż przedpłaty (poz. A.10), 
to wówczas należy się Państwu zwrot kwoty usta-
lonej w rozliczeniu.

UWAGA! 
Zaprezentowane rozliczenia dotyczą konkretnego mieszkania 
w naszej Spółdzielni. Przekazane Państwu rozliczenia mogą się 
nieznacznie różnić od przedstawionych tutaj wzorów ze względu 
na specyfikę każdego budynku.

J A K  C Z Y T A Ć  D R U K  R O Z L I C Z E N I O W Y
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Do świąt pozostały jeszcze dwa tygodnie.  

Jeśli dobrze rozegrasz ten czas  
lepiej będziesz cieszyć się wiosną.  

Warto!

W ubiegłym numerze informo-
waliśmy Państwa, że zgodnie 
z wydanym przez Ministra Śro-
dowiska Rozporządzeniem czeka 
nas kolejna zmiana w zakresie 

selektywnego zbierania odpa-
dów. Przed blokami postawione 
zostaną kolejne pojemniki na od-
pady segregowane, a mieszkańcy 
zobowiązani zostaną do dziele-

nia swoich śmieci i wrzucania 
do osobnych pojemników papie-
ru, szkła, metali i plastiku.

Jak już pisaliśmy wcześniej 
największy problem stanowią 

lokalizacje pod nowe pojem-
niki.

Z problemem tym musi jak naj-
szybciej zmierzyć się nasze miasto, 
bo to ono odpowiada za gospo-

darkę odpadami. Stąd też w dniu 
22.03.2017 r. w siedzibie RSM 
„Bawełna” odbyło się spotkanie 
Forum Zarządców Nieruchomości 
Spółdzielczych z przedstawiciela-

mi UMŁ: Dyrektor Wydziału Ko-
munalnego UMŁ p. Ewą Jasińską 
i pracownikiem urzędu odpowie-
dzialnym za wdrażanie w życie no-
wego rozporządzenia p. Januszem 
Pastwińskim.

W trakcie spotkania uzyska-
no szereg istotnych informacji.

Z uwagi na zwarty charakter 
zabudowy osiedli spółdzielczych 
jeden pakiet trzech dzwonów bę-
dzie mógł obsługiwać więcej niż 
jedną nieruchomość. W najbliż-
szym czasie Wydział Komunalny 
UMŁ określi i przekaże spół-
dzielniom normatywy ilości osób 
przypadające na zespół trzech 
dzwonów.

Teren pod dzwony nie musi 
być gruntem spółdzielni.

Oznaczenia pojemników do-
konywać będzie na swój koszt 
UMŁ, bądź sceduje ten obowią-
zek na spółdzielnie, przekazując 
im odpowiednie materiały. Do-
tychczasowe pojemniki znajdują-
ce się w śmietnikach muszą być 
również odpowiednio oznaczone.

W przypadku przepełnienia 
pojemników każdorazowo fakt 
ten można zgłaszać do Wydziału 
Komunalnego, który zorganizuje 
dodatkowy, poza harmonogra-
mem, wywóz.

Stawka za odbiór odpadów 
na chwilę obecną, jak zapewniała 
p. Dyrektor Jasińska, nie powinna 
ulec zmianie, jednak niewyklu-
czone że planowany przez Mia-
sto zakup kolejnych pojemników 
może być wkalkulowany w staw-
kę opłat za odbiór odpadów.

Wprowadzane nowe zasady 
segregacji odpadów będą po-
przedzone kampanią edukacyjną 
prowadzoną przez UMŁ. Oprócz 
broszur czy plakatów planowane 
są również spotkania informacyj-
ne z mieszańcami.

My już teraz przekazujemy 
Państwu niezbędne informacje 
o segregacji odpadów w podziale 
na poszczególne ich grupy.

 K.Sz.

Wielki Post to czas duchowego 
przygotowania do świąt wielka-
nocnych. Wyciszamy się, unika-
my hucznych zabaw, skupiamy 
na modlitwie i z większą uwagą 
wsłuchujemy się w Słowo Boże.

Ale na święta porządkujemy 
nie tylko umysły i serca, ale także 
chcemy, by i nasze domy były od-
powiednio przygotowane na ten 
wyjątkowy czas.

Przed nami multum pracy – 
okna, firanki, dywany – po zimie 
trzeba to wszystko wypucować 
i odświeżyć. Zazwyczaj więc 
pełni nerwów rzucamy się w wir 
sprzątania, z trudem łapiąc od-
dech, w złości rzucając gromy 
na prawo i lewo. A potem pada-
my wykończeni i nie mamy siły 
nawet ruszyć palcem.

Aby oszczędzić więc Pań-
stwu tej gonitwy i niepotrzebne-
go stresu, podpowiemy dzisiaj 
jak przygotować się do świątecz-

nych porządków w taki sposób, 
by przebiegły nam gładko i w mi-
łej atmosferze.

Przede wszystkim potrzebny 
jest plan! Nic tak nie spowalnia 
pracy jak chaos. Obowiązków 
jest dużo, a ręce tylko dwie. Wy-
punktujmy więc na kartce rzeczy, 
które koniecznie trzeba zrobić, 
te które warto zrobić i te, które 
spokojnie możemy wykonać kie-
dy indziej. Następnie rozdzielmy 
je między wszystkich domow-
ników. Dzieci też z pewnością 
chętnie włączą się do niektórych 
prac – pomogą w gotowaniu 
i pieczeniu i przygotują wielka-
nocne dekoracje. Dzięki wzajem-
nej współpracy z dwóch rąk już 
nam się robi przynajmniej sześć! 
A to już coś.

Do listy rzeczy, które mo-
żemy zrobić już w ten weekend 
wpiszmy mycie okien. To chyba 
najbardziej czasochłonna czyn-

ność, zróbmy ją więc jak naj-
wcześniej, żeby mieć już z gło-

wy. Wykorzystajmy też dobrą 
pogodę, deszcz w myciu nam 
nie pomoże. Przy dużych dzie-
ciach warto wprowadzić zasadę, 
że np. każdy myje okno w swoim 
pokoju. Wtedy nie będzie to już 

tak męczące i ciężar pracy się 
rozłoży.

Koniecznie wypierzmy firan-
ki i jeśli tylko nie są z materiału, 
który trzeba prasować, powieśmy 
je w oknach jeszcze wilgotne – 
nadadzą mieszkaniu świeży za-
pach czystości.

Do trzepania dywanów za-
angażujmy męża lub syna, nie 
szarpmy się z tym same. Będzie 
to z korzyścią dla nich, bo dzięki 
temu przyjemnemu zajęciu będą 
mogli uwolnić trochę drzemiącej 
w nich energii ;)

W każdym domu odkurza 
się pewnie przynajmniej raz 
w tygodniu. Tym razem zróbmy 
to jednak solidnie. Nie omijajmy 
miejsc pod łóżkami i szafkami. 
Zmieńmy na chwilę szczotkę 
na węższą i dotrzyjmy do miejsc, 
które dawno już popadły z zapo-
mnienie. Odkurzaczem potrak-
tujmy też kanapy i fotele, z pew-
nością znajdzie się tam pełno 
okruchów po domowych podja-
daczach, a co szczęśliwszy może 
też w jakimś zakamarku natrafi 
na zagubione 5 złotych. Warto 
więc być dokładnym ;)

Jeśli w tym roku rodzina spę-
dza święta u nas, warto popro-

sić, by każdy przyniósł chociaż 
jedną potrawę. W ten sposób za-
oszczędzimy sobie trochę pracy 
i siedząc razem przy stole nie bę-
dziemy myśleć tylko o tym, żeby 
wreszcie się położyć.

Przy sprzątaniu, jakbyśmy go 
sobie nie zaplanowali, niezwy-
kle ważna jest dobra atmosfera. 
Nic tak nam nie poprawi nastro-
ju jak dobra muzyka, która nada 
rytm naszym ruchom i sprawi, 
że parkiet wyczyścimy tanecz-
nym krokiem. Umilmy sobie też 
czas. Niech to nie będzie sprzą-
tanie „za karę”, tylko wysiłek, 
który wkładamy po to, by później 
z satysfakcją spojrzeć na swoje 
dzieło i zasłużenie usiąść w wy-
czyszczonym fotelu.

Najważniejsze w tym wszyst-
kim jest jedno – nie zostawiajmy 
wszystkiego na ostatnią chwilę!

Zacznijmy już dziś!

(nie całkiem perfekcyjna  
pani domu)  

I.G.

SEGREGACJA ODPADÓW

ŚWIĄTECZNE PORZĄDKI, 
CZYLI PUCU PUCU, CHLASTU CHLASTU, NIE MAM RĄCZEK JEDENASTU
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Wyjęte z bieżącego numeru gazety strony 5–6–11–12  
stanowią jedną tematycznie całość  
– swoistą broszurkę ze wszystkimi istotnymi problemami  
z jakimi boryka się spółdzielczość.

Ostatnimi czasy ataki na spółdzielczość mieszkaniową znów zaczęły przy-
bierać na sile. Przykładem może być artykuł w Gazecie Prawnej z dnia 
19.01.2017 r. pt. „Spółdzielczy beton zostanie utwardzony” czy program tele-
wizyjny wyemitowany 21.01.2017 r. w ramach cyklu Studio Polska, o którym 
na łamach naszej Gazety już pisaliśmy.

Opierając się na doniesieniach medialnych oraz na wypowiedziach niektó-
rych polityków przeciętny obywatel może źle oceniać spółdzielczość miesz-
kaniową, bowiem do opinii publicznej idzie jednostronny przekaz, złożony 

głównie z oszczerstw pod adresem spółdzielczości mieszkaniowej. Dlatego 
też na łamach „Mojego Domu” nie możemy tematu tego przemilczeć. Chce-
my przedstawić także drugą stronę serwowanych nam w mediach informacji.

Szeroki odzew na tendencyjne traktowanie spółdzielczości mieszkaniowej 
znaleźliśmy w miesięczniku spółdzielczym „Tęcza Polska” i za zgodą jego 
Redaktor naczelnej p. Klementyny Zygarowskiej-Tomzy na tej oraz następnej 
stronie naszej Gazety zamieszczamy przedruki dwóch artykułów jakie ukazały 
się w Tęczy Polskiej w lutowym numerze.

PROBLEMY SPÓŁDZIELCZOŚCI

Na antenie telewizji publicznej 
pojawiają się w ostatnim czasie 
audycje, w których na nowo bry-
luje senator Lidia Staroń walczą-
ca ponoć o interesy ciemiężonych 
spółdzielców ze spółdzielni miesz-
kaniowych. Nasuwa się jednak 
refleksja i pytanie, czy faktycznie 
chodzi o dobro spółdzielców, czy 
też o wizerunek polityczny pani 
senator?

Na ekranach telewizorów senator RP Lidia Sta-
roń znowu przyoblekła się w szatę obrończyni praw 
spółdzielców gnębionych przez niegodziwych pre-
zesów spółdzielni mieszkaniowych. Wrócił stary 
temat i „odgrzewane kotlety”, którymi ponownie 
karmi się opinię publiczną. Motywem przewodnim 
jest obecnie sytuacja w Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Śródmieście” w Łodzi, gdzie broni praw spółdziel-
ców osoba, która już skutecznie wylansowała się 
w TV – szefowa Europejskiego Centrum Inicjatyw 
Obywatelskich w łodzi, Agnieszka Wojciechowska 
van Heukelom. Obie panie biorą udział w różnych 
programach i widać, że robią to z wielkim zaanga-
żowaniem i samozadowoleniem.

O co naprawdę w tym chodzi?
W programie Chodzi o pieniądze 6 lutego br. gospo-
darz – red. Jacek Łęski – zaprosił obie panie do roz-
mowy o sytuacji prawnej spółdzielczości mieszka-

niowej i konieczności zmian systemowych w tym 
zakresie. Niestety prowadzący zachowywał się 
w sposób nieobiektywny komentując prezentowa-
ne zdarzenia w takim sam sposób, jak Jego goście. 
W ten sposób powstał bardzo jednostronny przekaz 
o patologiach w spółdzielniach mieszkaniowych 
i mafijnych wręcz układach tam panujących.

Można z całą pewnością powiedzieć, że lan-
sowaniu się obu pań służyła wizyta w studio, za-
równo ta, jak i poprzednie. Świadczy o tym przede 
wszystkim fakt mówienia wszystkiego co możliwe, 
obrażając przy tym i oskarżając innych niesłusznie. 
Obie panie potępiły także w czambuł projekt ustawy 
o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 
przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury 
i Budownictwa, jako zły i nie do przyjęcia przez 
spółdzielców. Był to jeden z głównych wątków całej 
audycji. Z tym, że zaproszone panie znowu mijały 
się z prawdą lub świadomie przekłamywały fakty. 
Mówiły bowiem, że Ministerstwo Finansów wydało 
negatywną opinię do tego projektu, co jest po my-
śli spółdzielców i daje im nadzieję na „obronę ich 
elementarnych praw i likwidację patologii w spół-
dzielniach”. Otóż jest to nieprawda, bowiem Mini-
sterstwo Finansów zgłosiło w swojej opinii uwagi 
zaledwie do zapisów w kilku punktach. Takie same 
uwagi zgłosiło także środowisko spółdzielcze, prze-
de wszystkim Krajowa Rada Spółdzielcza, widząc 
pewne niezgodności z zasadami i regułami funkcjo-
nowania ruchu spółdzielczego.

Tak więc, to nie pani senator jest tą jedyną bro-
niącą praw spółdzielców, a przy tym wprowadza 
w błąd opinię publiczną o złym projekcie MI i B. 
Pytanie zatem o co tu chodzi i czyje interesy są w ca-
łej tej sprawie najważniejsze. Wydaje się, że lanso-
wanie siebie i autoreklama uprawiana przez parla-
mentarzystkę trwa w najlepsze.

Pojawił się także wątek prac Nadzwyczajnej ko-
misji sejmowej do spraw projektów ustaw z zakresu 
prawa spółdzielczego. Zdaniem obu pań aktywistek 
z góry było wiadomo, że Komisja nic nie zdziała 
ponieważ jej pracami kierował poseł z PSL. Ten 
z kolei, jako partyjny kolega ówczesnego prezesa 
Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej, miał zwią-
zane ręce i prace nad doskonałym wręcz projektem 
zgłoszonym przez ówczesną posłankę Lidię Staroń 
z góry skazane były na fiasko. Nie zaznaczyła jed-
nak pani senator, że była wówczas posłem z ramie-
nia partii rządzącej wspólnie z PSL, a do tego wi-
ceprzewodniczącą tejże Komisji. Wielokrotnie sama 
prowadziła posiedzenia Komisji pod nieobecność 
przewodniczącego. Wskazując na przeciwników 
torpedujących jej inicjatywy w Komisji, wymieni-
ła różne osoby, w tym także posła z jej ówczesnego 
klubu parlamentarnego. Czy to jest amnezja, czy 
schizofrenia polityczna? Widzowie jednak zobaczyli 
i usłyszeli bardzo wyraźny komunikat, że jedna jest 
tylko osoba w kraju, na którą może liczyć 13 mi-
lionów spółdzielców. Pani senator najwyraźniej cały 
czas buduje swój wizerunek, grając na emocjach 
tych właśnie milionów i to nie tylko spółdzielców. 
Jej zdaniem, spółdzielnie to środowiska krymino-
genne, które należałoby po prostu zlikwidować. Idąc 
tokiem myślenia pani senator i obecnych w studio, 
można by powiedzieć, że należy zlikwidować szpi-
tale, szkoły i wiele innych instytucji publicznych, 
bo przecież wszędzie mają miejsce zdarzenia tak-
że ścigane prawem. Wielka szkoda, że nie ma woli 
stworzenia programu o spółdzielniach, w których 
lokatorzy czują się bezpiecznie, dzieci mogą bawić 
się na placach zabaw, gdzie funkcjonują placówki 
społeczno-kulturalne, edukacyjne, sportowe i inne. 
Chodzi o to, że nie byłby to „nośny” temat i pod-
grzewałby emocji społecznych czy nawet oburzenia 

i gniewu. Nie byłaby wówczas potrzebna pomoc 
i opieka pani senator.

Łatwo ciężkie słowa rzucać
Medialny szum wokół siebie bardzo umiejętnie robi 
pani Wojciechowska van Heukelom. Z wielką swa-
dą opowiadała o swoich przeżyciach i ciężkich do-
świadczeniach z walki z prezesami – przestępcami 
i licznych wizyt w sądach. W programie padło wiele 
ciężkich i obraźliwych słów, które mają charakter 
pomówień i zniesławienia. Pani Wojciechowska 
van Heukelom opowiedziała o swoim udziale w ob-
radach Komisji nadzwyczajnej. Miał na nią pohu-
kiwać, upokarzając w ten sposób, przewodniczący 
Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdziel-
czej. Nie powiedziała jednak ani słowa o pokrzyki-
waniu i uciszaniu jak sztubaków przedstawicieli śro-
dowiska spółdzielczego przez pani przewodniczącą 
Staroń. I wreszcie kwestia najbardziej nieprzyjemna 
i nieelegancka. Pani Wojciechowska, wylewając 
swoje frustracje dopuściła się pomówienia, że Kra-
jowa Rada Spółdzielcza, do której należy 100 osób 
jest organizacją przestępczą. Przy czym stanowczo 
stwierdziła, że mówi o tym z pełną świadomością 
i przekonaniem. To znaczy, że ma dowody na prze-
stępczą działalność 100 osób. Jest to przykład wy-
jątkowej arogancji i buty popartej połączonej z bra-
kiem elementarnej odpowiedzialności za rzucane 
słowa. Kłamać to jedno, a pomawiać i obrażać pub-
licznie to drugie. Warto, aby obie panie o tym pamię-
tały i rozważyły czy warto dla wątpliwej popularno-
ści tracić twarz.

Jerzy Jankowski
 Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego KRS

Jak długo spółdzielcy dadzą się obrażać?

Po plecach spółdzielców 
do politycznego celu
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tak chętnie chcą zmieniać  

Prawo Spółdzielcze?

Zazwyczaj po nowych wyborach, 
parlamentarne ugrupowania poli-
tyczne starają się zaistnieć w opinii 
publicznej. Zaczynają szukać te-
matów, które mogą zainteresować 
wyborców. Od początku obecnej 
transformacji takim żelaznym tema-
tem partii z niewielkim poparciem 
społecznym jest spółdzielczość.

Od 28 lat odbywa się systematyczne psucie warun-
ków funkcjonowania tego sektora, pod hasłem „re-
formujemy spółdzielczość”. Przypomnijmy:

•   rok 1990 – specustawa, która zniszczyła całe 
sektory spółdzielcze, ich bazę i logistykę, zabra-
ła większość majątku;

•   rok 2000 – ustawa o spółdzielniach mieszka-
niowych wielokrotnie naruszająca konstytucję 
i tworząca przyczółki do zniszczenia tego sek-
tora (zakaz budownictwa lokatorskiego i spół-
dzielczego prawa do lokalu);

•   po 2005 roku – niczym grzyby po deszczu po-
jawiały się inicjatywy zmiany prawa spółdziel-
czego. Akcję rozpoczęła LPR, po czym Samo-
obrona, następnie PO i PiS. Zaowocowało to 
w 2007 r. zmianami w ustawie o spółdzielniach 
mieszkaniowych, które w części podporządko-
wały spółdzielnie ministrowi odpowiadającemu 
za budownictwo mieszkaniowe i uruchomiły 
zabór spółdzielczych mieszkań lokatorskich „za 
złotówkę”, w wyniku czego blisko milion lokali 
przeszło w ręce lokatorów a straty z tego tytułu 
na majątku spółdzielczym sięgały ponad 9 mld 
zł. Jednocześnie wpisano wymóg, by lokatorzy 
nowo budowanych domów tworzyli obowiąz-
kowo wspólnoty mieszkaniowe. Zahamowało to 
budownictwo spółdzielcze.

•   po 2007 roku – stroną inicjatywną stała się PO, 
w tym osławiona posłanka Lidia Staroń. Do la-
ski marszałkowskiej zaczęły płynąć lawinowo 
jej produkty „ustawo podobne”. To, że nie za-
kończyły się stworzeniem prawa, które ostatecz-
nie rozwiązałoby kwestię spółdzielczą zawdzię-
czamy działaniom KRS oraz współpracujących 
z nią ugrupowań sejmowych: PSL, SLD i PiS. 
Wówczas przyjęto ustawę PO, która umożliwiła 
przekształcanie spółdzielni pracy w spółki pra-
wa handlowego.

•  W kadencji po 2011 roku – ta presja nasiliła się 
z udziałem aktorów z PO. I tym razem wsparcie 
starań KRS przez PiS oraz SLD usunęło zagro-
żenia.

 Dziś mamy 1,5 roku po ostatnich wyborach i – 
aby uczynić zadość „tradycji” – ugrupowanie Ku-
kiz`15 szuka gruntu, by nie utonąć. Uznało, że może 
zdobyć parę punktów dobierając się do spółdziel-
czości. Słaba znajomość branży oraz samego prawa 
zaowocowała w ub. r. powstaniem ustawy prawo 
spółdzielcze, „rozjechanej” przez konstytucjonali-
stów i samych spółdzielców. Wobec tego przygoto-
wano projekt ustawy o spółdzielniach mieszkanio-
wych.
 Na wstępie powiem, że jest to projekt lepszy 
i z założenia chcący poprawić to i owo, a nie tylko 
zniszczyć sektor. Tyle, że – jak mówi przysłowie – 
„dobrymi intencjami, piekło brukowane”. Projekt 
jest groźny sam w sobie, wywoła zapewne „echo” 
w postaci kontrprojektów pozostałych ugrupowań. 

Tak, jak to bywało w przyszłości i trudno się dziwić, 
że spółdzielcy mają obawy. Zwłaszcza, że w projek-
cie są zapisy, które mogą być szkodliwe dla spół-
dzielczości.

Co projektuje Kukiz’15?
Celem nowelizacji ustawy z dnia 15 grudnia 2000 
roku o spółdzielniach mieszkaniowych – stwierdzają 
autorzy z Kukiz’15 – jest uszczegółowienie oraz roz-
szerzenie obowiązujących zasad prawnych, a tak-
że zmiana przepisów funkcjonujących w obrocie 
prawnym lub wprowadzenie nowych uregulowań, 
co w konsekwencji prowadzić powinno do poprawy 
standardów w relacjach między organami spółdziel-
ni a członkiem spółdzielni, który de facto, jako właś-
ciciel spółdzielczego mienia jest podmiotem norm 
prawnych określających zasady funkcjonowania 
polskiej spółdzielczości.”
 I dalej: Potrzebę znowelizowania ustawy dyktują 
zmieniające się w Polsce warunki społeczno-gospo-
darcze oraz wynikające z praktyki doświadczenia. 
Doświadczenia te na przestrzeni czasu ujawniły 
mankamenty systemu zarządzania majątkiem człon-
ków spółdzielni, które są źródłem licznych patologii. 
Zjawisko to wykazuje niestety tendencje wzrostowe. 
Fakty te są podnoszone często przez media a prob-
lem nieszczelności obowiązujących norm prawnych 
udokumentowany został wieloma orzeczeniami 
sądowymi w tym wyrokami TK i uchwałami Sądu 
Najwyższego, wydanymi w okresie, jaki upłynął od 
ostatniej istotnej nowelizacji ustawy o spółdziel-
niach mieszkaniowych, która weszła w życie w dniu 
31 lipca 2007 r.
 I to od razu sprostujmy. Orzeczenia te nie są 
wcale następstwem wzrostu fali patologii w spół-
dzielniach, ale niekonstytucyjności wielu postano-
wień ustawy, w tym sztandarowej „mieszkania za 
złotówkę”. Nie ma dowodów – sądowych czy w po-
staci sprawozdań resortu infrastruktury – że następu-
ją przestępstwa „na mieniu” spółdzielczym. Prezesi 
dręczą biednych lokatorów tylko według „wyznaw-
ców” senator Lidii Staroń. Bo jak mogłoby być, że 
lokatorzy uwierzyli w mity o wspólnotach i utwo-
rzyli je, a dziś często chcą powrócić do spółdzielni, 
lub przynajmniej powierzają im zarząd swojej nieru-
chomości.
 Szkoda, że ugrupowanie, które w uzasadnieniu 
do ustawy stwierdza, że chce tylko doprecyzować 
niektóre przepisy, bo te w obecnym kształcie po-
zwalają na różne często przeciwstawne (…) inter-
pretacje obowiązującego prawa, i potwierdza, że 
genezą ruchu spółdzielczego były i są gospodarcze 
i społeczne potrzeby środowisk o niskich dochodach, 
a podstawą spółdzielczej tożsamości są zasady – do-
browolnego i otwartego członkostwa – jednocześ-
nie proponuje zapisy w istocie antyspółdzielcze. 
Tak jest z zapisem art. 93a, które nadaje ministro-
wi właściwemu do spraw budownictwa, szerokie 
kompetencje nadzorcze, nie tylko w zakresie dzia-
łalności bieżącej, ale też kontrolowania i rozliczania 
wydatków na realizację inwestycji i możliwość pod-
dawania spółdzielni, kontroli NIK czy przeprowa-
dzania, na wniosek ministra, lustracji. Toż to gwałt 
na samodzielności sektora gospodarki społecznej, 
potwierdzonej w naszej konstytucji. Zapomina się, 
spółdzielnie to własność prywatna, która rządzi się 
własnymi prawami i nie podlega władzy resortu.
 Autorzy pięknie mówią o zasadach spółdziel-
czych – demokratycznej kontroli członkowskiej, 
ekonomicznym uczestnictwie członków, autonomii 

i niezależności, kształceniu, szkoleniu i informacji, 
współpracy między spółdzielniami, trosce o spo-
łeczność lokalną – i zamiast poprawy standardów 
demokratycznych proponują działania, które idą 
w przeciwnym kierunku.

 Tak jest w przypadku wprowadzenia sankcji za 
łamanie prawa – co, zdaniem ugrupowania, winno 
doprowadzić do upodmiotowienia roli członka spół-
dzielni. Będzie to pierwszy w historii przypadek, że 
posadzenie na dwa lub trzy lata „do paki” członka 
zarządu „upodmiotowi członków”. Dziś istnieją 
prawne możliwości pociągania do odpowiedzialno-
ści karnej prezesów, ale jakoś nie widać tych skaza-
nych.
 Kukiz`15 dość naiwnie tłumaczy tę sytuację, 
że trudno o realizację (…) spółdzielczych wartości 
i ochronę praw członków, ponieważ nieklarowność 
części przepisów oraz brak norm karnych prowadzi 
do stanu, w którym prawo do demokratycznej kontro-
li członkowskiej blokowane jest przez ograniczanie 
dostępu do materiałów źródłowych, regulacjami we-
wnętrznych aktów prawnych spółdzielni podejmowa-
nych najczęściej przez zarządy w celu uprzedmioto-
wienia członków spółdzielni. Wynikiem takich praktyk 
jest ograniczenie możliwości bezpośredniej bieżącej 
kontroli przepływów finansowych spółdzielni przez 
zainteresowanego członka. Najbardziej jaskrawym 
przykładem skutków braku transparentności w proce-
sie zarządzania spółdzielczym majątkiem mają być: 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” w upadło-
ści likwidacyjnej w Łodzi, Śródmiejska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa w upadłości likwidacyjnej w Warsza-
wie oraz krytyczna sytuacja w Spółdzielni Mieszka-
niowej PAX w Warszawie.
 Jak widać autorzy tych słów byli głusi na to, 
co przez kilka lat działo się w tej sprawie w Sejmie 
i batalii z mirażami posłów PO. Kukiz`15 nadal 
nie rozróżnia rzeczy, które można ujawnić od rze-
czy – które stanowią tajemnicę handlową i których 
ujawnienie może szkodzić. Może wystarczyłoby 
wzmocnić reprezentację mieszkańców w organach 
samorządowych spółdzielni i robić użytek z istnieją-
cego prawa? Te spółdzielnie, w których mieszkańcy 
współdziałają w zarządzaniu i nadzorze, świetnie 
prosperują (mogę podać dziesiątki przykładów). Ar-
maty wytaczane przez posłów Kukiz`15 mogą zbu-
rzyć ład w spółdzielniach. A szkoda, bo wbrew opi-
niom upowszechnianym przez część mediów oraz 
„wyznawców” pewnej pani senator, spółdzielnie 
mieszkaniowe są najlepiej i najtaniej zarządzanym 
sektorem.
 Nieprawdziwe jest też twierdzenie że ekono-
miczne uczestnictwo członków spółdzielni w proce-
sie gospodarowania własnym majątkiem sprowadzo-
ne zostało wyłącznie do pokrywania kosztów eksplo-
atacji i utrzymania zasobów mieszkaniowych, bez 
możliwości skutecznego wpływu członka spółdzielni 
na proces planowania jej rozwoju. I że… kończy się 
często niekontrolowanym wyprowadzaniem fundu-
szów spółdzielczych poza jej struktury, oczywiście 
ze szkodą dla członków spółdzielni. W odpowiedzi 
na to stwierdzenie, chce się znów zapytać, gdzie te 
wyroki…
 Dalej twierdzi się, że łamana jest zasada auto-
nomii i niezależności spółdzielni poprzez utrwale-

nie się ekonomicznego dyktatu firm, które z potrzeb 
gospodarczych spółdzielni mieszkaniowej ustano-
wiły sobie jedyne źródło utrzymania. Wydaje mi 
się, że Kukiz`15 nie wie, że spółdzielnie organizują 
przetargi, które rozstrzygane są publicznie. Za zgodą 
członków zarządu spółdzielni ustalane są warunki 
ekonomiczne usług świadczonych na rzecz spół-
dzielni, którym muszą podporządkować się wszy-
scy współwłaściciele spółdzielczych nieruchomości 
a także osoby, których nieruchomości uzyskały status 
odrębnej własności lokalu. Dyktat cenowy firm ko-
rzystających z potrzeb gospodarczych spółdzielni 
mieszkaniowej jest powszechny. I znów posłowie 
rozmijają się z prawdą.
 Kukiz`15 uważa, że przeciwdziałają temu prze-
pisy art. 81, ust. 3, który wprowadza zasadę obliga-
toryjnego umieszczania źródłowych dokumentów 
dotyczących działalności spółdzielni na stronie in-
ternetowej spółdzielni. Spółdzielnia jest przedsię-
biorstwem, takim samym jak spółka. Czy można 
sobie wyobrazić, że jakiś „Kukiz” sprawi, że doku-
mentacja handlowa spółek (zamówienia, kontrakty, 
nakłady, inwestycje…) będzie dostępna w Google 
i to zamieszczona tam „obligatoryjnie”? Sądzę, że 
nikt rozsądny tego nie zaproponuje. Również absur-
dalne są i inne propozycje. Oto Kukiz`15 zarzuca, 
iż na szkolenia wyższego stopnia delegowane są 
zwykle osoby z bezpośredniego otoczenia zarządu 
oraz otoczenia stałych, zmieniających się cyklicznie, 
członków rady nadzorczej, co zawęża grono osób, 
które dysponują właściwą i dostateczną wiedzą o za-
rządzaniu spółdzielnią. Można wyrazić zdziwienie 
taką opinią, bo gdy wysyłano przypadkowe osoby 
i ponoszono z tego tytułu koszty, to byłby zapew-
ne zarzut o marnotrawienie pieniędzy spółdzielców. 
Tak się składa, że „w centrali” spółdzielni skupia-
ją się najbardziej kompetentne osoby, które muszą 
aktualizować swoją wiedzę dla dobra wszystkich 
członków.
 Zdziwienie budzi także zarzut, że spółdzielnie 
specjalnie podzieliły walne na wiele części – co ma 
ograniczać dostęp do informacji o realizowanych 
i planowanych procesach gospodarczych i nie może 
być mowy o spółdzielczym solidaryzmie, szczególnie, 
gdy interesy różnych osiedli są rozbieżne i w efekcie 
rodzą konflikty. A na marginesie tej niedorzecznej 
konstatacji, przypomnieć wypada, że taką organiza-
cję wprowadziła ustawa z 2007 r. przeciwko czemu 
spółdzielcy protestowali.
 Humorystycznie brzmi inna propozycja – że 
w przypadku, gdy w jakimś mieście jest tylko jedna 
spółdzielnia mieszkaniowa, należy podzielić ją na 
części, by powstała swobodna konkurencja rynko-
wa między spółdzielniami. Może Kukiz`15 zabierze 
się za dzielenie spółek na mniejsze i wyręczy w tym 
urząd antymonopolowy? Nie radzę, bo już przeży-
liśmy epokę, kiedy głoszono, że małe jest piękne. 
Warto pokusić się o garść pragmatyzmu – dziś bo-
wiem „małe” drożej kosztuje, jest słabe i nie jest 
partnerem banków. Ale o tym pewnie w Kukiz`15 
nikt jeszcze nie słyszał.

 W projekcie doszukałem się kilkudziesięciu 
„dziwnych” pomysłów, które z czasem mogą po-
walić spółdzielnie na ziemię. Stąd mam nadzieję, 
że „ustawa” ta nie przebrnie pierwszej konfrontacji 
z prawnikami sejmowego Biura Legislacyjnego. 
Może też wówczas do „trybunów prawa i sprawied-
liwości”, a którymi chcą być posłowie Kukiz`15, 
dotrze zasada dobrego legislatora, by czyniąc nowe 
prawo, po pierwsze – nie szkodzili.
 Mieczysław Wodnicki

Jak Kukiz’15 chce naprawić spółdzielnie mieszkaniowe

Dobrymi intencjami  
piekło brukowane
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Wiele projektów dla firm, instytucji publicznych  
i osób fizycznych dofinansowywanych jest tymi środkami.  
Dziwi więc, że spółdzielnie mieszkaniowe  
wciąż są pomijane przy ich rozdziale. 

Fundusze 
Europejskie 

nie dla spółdzielni 
mieszkaniowych

Tak wiele mówi się o możliwoś-
ciach korzystania z funduszy 
europejskich. Swego czasu w te-
lewizji bardzo często pojawiały 
się reklamy zachęcające do skła-
dania wniosków o środki unijne. 
Jeszcze teraz przed oczami widzę 
szybko zmieniające się „drogo-
wskazy” gdzie uzyskać informa-

cje, jak łatwo dotrzeć do punktu 
informacyjnego, jak szybko i nie-
skomplikowanie uzyskać pienią-
dze. Wszystko fajnie, ale nie jeśli 
chodzi o spółdzielnie mieszkanio-
we. Mimo, że tzw. „Perspektywa 
2014–2020”, czyli przekazana 
przez Unię pula środków do dys-
pozycji w okresie 2014–2020 
już kilka lat obowiązuje my jako 
spółdzielnie mieszkaniowe je-
steśmy wciąż zwodzeni, że już 
za rok rozdział środków obejmie 
także spółdzielnie. Jednak tylko 
na obietnicach się kończy. Tak 
było w 2015 r., kiedy przedsta-
wiciel Urzędu Marszałkowskiego 

(organ wdrażający Perspektywę) 
przekazywał członkom zarządu 
spółdzielni skupionym w Forum 
Zarządców Nieruchomości Spół-
dzielczych informacje o Progra-
mach Operacyjnych (w ramach 
których dodajmy głównie prace 
z zakresu termomodernizacji bu-
dynków byłyby objęte środkami 

z Unii) obowiązujących w na-
szym rejonie, wysokości środków 
przeznaczonych na realizację tych 
programów i zapewniał, że w dru-
giej połowie 2015 roku powstanie 
wszelka niezbędna dokumentacja 
zawierająca tryb naboru wnio-
sków od spółdzielni mieszkanio-
wych. Niestety sytuacja powtó-
rzyła się w 2016 r. i jak wskazuje 
analiza dokumentów i programów 
przygotowanych na 2017 r. nic 
w tym względzie nie zmieni się 
też w 2017 r.

Jako spółdzielnie mieszka-
niowe możemy jedynie korzy-
stać z nisko oprocentowanych 

pożyczek z Banku Ochrony Śro-
dowiska. Jednak pożyczki takie 
wymagają hipotecznego obciąża-
nia nieruchomości, co w sytuacji 
trwających wyodrębnień lokali 
jest bardzo dyskusyjne i prawnie 
skomplikowane.

Mimo takiego stanu rzeczy 
Urząd Marszałkowski nie tylko 

„czaruje” władze spółdzielni, ale 
i samych członków Spółdzielni. 
Przekonała się o tym nasza miesz-
kanka z Janowa, która w styczniu 
tego roku zgłosiła się do Urzędu 
z pytaniem: czy Robotnicza Spół-
dzielnia Mieszkaniowa „Baweł-
na” aplikowała o środki unijne?” 
Odpowiedź Urzędu zdziwiła nie 
tylko ją samą ale i nas czego wy-
raz daliśmy w piśmie do Dyrek-
tor Urzędu Marszałkowskiego. 
Pismo to drukujemy na łamach 
naszej gazety już bez komenta-
rza.

 K.Sz. 

Łódź, dnia 13.03.2017 r.

Sz.P.
Maja Reszka
Dyrektor
Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
ul. Traugutta 21/23
90-113 Łódź

dotyczy: pisma OPI. 1431.1.31.2017

Szanowna Pani Dyrektor,
Z wielkim zdziwieniem i zaskoczeniem przyjęliśmy odpowiedź do naszego członka 

spółdzielni (tu pada nazwisko i adres mieszkanki Janowa – dopisek redakcji) na zgłoszone 
do Waszego Urzędu przez nią zapytanie w sprawie ubiegania się Spółdzielni o środki unij-
ne (pismo znak OPI. 1431.1.31.2017).

Udzielona lakoniczna, jednozdaniowa odpowiedź, ściśle na zadane pytanie, że spół-
dzielnia nie składała wniosku o dofinansowanie projektu na działania termomoderniza-
cyjne (zawarte w ramach RPO WŁ na lata 2014–2020) urąga wszelkim prawom rzetelnej 
i prawidłowej informacji publicznej. Jest przy tym pozbawiona sensu, zważywszy na fakty 
związane z obowiązującym w Województwie Łódzkim Regionalnym Programem Opera-
cyjnym.

W ramach tej zwięzłej informacji do naszego członka zapomniano bowiem dodać, 
że „Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wódzkiego Łódzkiego na lata 2014–2020” stanowiący załącznik do Uchwały Nr 209/17 
Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 23 lutego 2017 r. (zaktualizowana wersja) ni-
gdy dotychczas nie obejmował spółdzielczości mieszkaniowej jako beneficjenta dotacji 
ze środków unijnych na cele termomodernizacji budynków.

Nie dodano też, że Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie kon-
kursowym dla RPO WŁ na 2017 r. dla działania IV.2.2. „Termomodernizacja budynków” 
przewiduje termin ogłoszenia konkursu dopiero na III kwartał 2017 r., a więc wnioski 
w sprawie udzielenia środków nie są jeszcze zbierane. A nadto nie wspomniano, że po raz 
kolejny spółdzielnie mieszkaniowe nie będą mogły wziąć udziału w 2017 r. w konkursie 
na uzyskanie tych środków.

Od 2014 r., czyli od początku obowiązywania Perspektywy 2014–2020, żywotnie inte-
resujemy się, nie tylko jako jedna z wielu na łódzkim rynku spółdzielni mieszkaniowych, 
ale także jako Forum Zarządców Nieruchomości Spółdzielczych, Stowarzyszenia grupują-
cego członków Zarządu spółdzielni z całego regionu łódzkiego, możliwością dofinansowa-
nia prowadzonych prac, głównie termomodernizacyjnych, środkami unijnymi.

Tak więc działanie Urzędu Marszałkowskiego, zaprezentowane w piśmie do członka 
spółdzielni, gdzie nie przedstawia się pełnej wyczerpującej informacji i tak ważny dla 
spółdzielczości mieszkaniowej temat kwituje się jednym zdaniem, stawia spółdzielczość 
mieszkaniową w złym świetle. Choć spółdzielnie mieszkaniowe nie miały dotychczas żad-
nych szans na uzyskanie jakichkolwiek środków z Unii Europejskiej przekazuje się człon-
kom spółdzielni niepełne więc nieprawdziwe informacje.

           Z poważaniem:

Mądry spółdzielca... przed szkodą
Był ładny marcowy dzień. Ka-
sia postanowiła wyjść na spacer 
ze swoją czteroletnią córeczką 
Julcią.

Kasia wraz z rodziną miesz-
kała na jednym z łódzkich osiedli, 
gdzie dużą wagę przywiązywano 
do należytego utrzymania enklaw 
miejskiej przyrody, służącej miesz-
kańcom do wypoczynku i aktyw-
nego spędzania wolnego czasu. 
Spacer mijał przyjemnie, a mama 
z córką wyszukiwały pierwszych 
oznak nadchodzącej wiosny i słu-
chały śpiewu ptaków.

Mała Julcia po kilkudziesięciu 
minutach samodzielnego chodze-
nia zapragnęła odpocząć. Kasia 
zatem skierowała się na pobliski 
plac zabaw, gdzie oprócz koloro-
wych urządzeń służących zabawie, 
rozstawione były także ławeczki. 
Kasia posadziła Julcię na jednej 
z nich i zaczęła wyjmować z torby 
drugie śniadanie dla dziecka.

W międzyczasie zadzwonił 
telefon. Kasia odłożyła pakunek 

z jedzeniem i zaczęła w torbie 
szukać aparatu. Julka, spuszczona 
przez chwilkę z oczu mamy, po-
biegła na huśtawkę próbując się 
wspiąć na siedzisko. Wszystko 
trwało dosłownie ułamek chwili. 
Kasia zdążyła wyjąć telefon i ode-
brać telefon od teściowej.

– Tak mamo, mamy jeszcze 
zupę na obiad dla Julki, tak mamo, 
mamy sałatkę też jeszcze. Dobrze, 
mamusia wejdź do nas, za jakieś 
czterdzieści minut powinnyśmy 
być w domu – powiedziała Kasia 
i w tym samym momencie zwróciła 
się w kierunku Julki, która w se-
kundzie zaczęła krzyczeć wniebo-
głosy.

Rozbujana huśtawka kołysała 
się na wietrze, a Julka była tuż pod 
nią i próbowała się jakoś podnieść 
z kolan. Widok był przerażający, 
Julka miała buzię całą we krwi, 
krzyczała też, że boli ją rączka. 
Upadła na podłoże z drobnych 
kamyków, miała więc pewnie 
mnóstwo otarć na odsłoniętych 

partiach ciała. Kasia szybko wzię-
ła dziecko na ręce i nie zastana-
wiając się ani chwili zadzwoniła 
po Pogotowie Ratunkowe, referu-
jąc sytuację przyjmującej zgłosze-
nie osobie. Matka obawiała się, 
że ból ręki dziecka związany jest 
z możliwym złamaniem, posta-
nowiła więc nie czekać z wezwa-
niem pomocy.

Za kilka minut na placu zabaw 
pojawiła się karetka i matka z cór-
ką pojechały do pobliskiego szpi-
tala. Tam Julcia została dokładnie 
zbadana, prześwietlono też dzie-
cku rączkę. Okazało się szczęś-
liwie, że nie doszło do złamania, 
dziecko jest jedynie potłuczone. 
Julka próbując się wgramolić 
na huśtawkę lekko ją rozbujała 
i spadła z siedzenia, uderzając się 
o nie ręką. Miała dużo szczęścia, 
że skończyło się tylko na otar-
ciach i potłuczeniach. Pielęgniar-
ka w sali zabiegowej, która opa-
trywała dziecku otarcia, zaczęła 
rozmawiać z mamą Julki.

Okazało się, że także jest 
mamą małej dziewczynki. Miesz-
ka kilka przecznic dalej i także 
spędza z dzieckiem dużo czasu 
na placu zabaw. Niestety, w prze-
ciwieństwie do osiedla Kasi, tamto 
miejsce nie należy do Spółdzielni 
Mieszkaniowej i nie podlega jej 
opiece. Pielęgniarka opowiadała 
Kasi, jak rodzice sami cyklicznie 
sprzątają teren placu z resztek 
szkła i odchodów, oraz pilnują, 
żeby nie szwędały się po nim 
okoliczne zwierzęta i żądni przy-
gód imprezowicze. Z zazdrością 
mówiła, że miło byłoby mieszkać 
w blokach, należących do tak 
dbającej o wspólną przestrzeń 
spółdzielni.

Kasia ze zdumieniem słuchała 
opowieści o zaniedbanym „bezpań-
skim” placu zabaw, zdając sobie 
sprawę że na co dzień nigdy nie 
zastanawiała się kto i jak dba o za-
mieszkiwaną przez rodzinę okolicę.

Okazało się, że to niedocenia-
na, a jakże istotna praca wykony-

wana przez spółdzielnie mieszka-
niowe na rzecz jej mieszkańców.

Czas spędzony w szpitalu po-
woli dobiegał końca. Kasia w mię-
dzyczasie zadzwoniła do męża 
Ryśka, który wyszedł wcześniej 
z pracy i podjechał po swoje dziew-
czyny do szpitala. Niebawem byli 
już w domu, gdzie czekała na nich 
wystraszona mama Ryśka – Jadwi-
ga, podgrzewając wszystkim obiad. 
Julcia po przeżytych emocjach, 
w kilka chwil zasnęła w swoim po-
koju. Pozostali członkowie rodziny 
zasiedli do obiadu.

– Kasiu, powinniśmy zgłosić 
to zdarzenie do Ubezpieczyciela – 
rzekł Rysiek – mamy przecież ro-
dzinne ubezpieczenie od następstw 
nieszczęśliwych wypadków.

Kasia, sącząc zupę zaczęła 
polemizować z mężem…

– Przecież nic małej się nie 
stało. Nie ma złamania, żadnego 
poważnego urazu. Odszkodowanie 
za odniesiony uszczerbek na zdro-
wiu nie będzie więc należne.

Rysiek upierał się przy zgło-
szeniu. Wyjął z szuflady polisę 
i rzekł do żony:

– Spójrz, tu jest opcja zapła-
ty za tak zwane „bólowe”, kie-
dy dziecko dozna urazu lecz nie 
na tyle poważnego, żeby doszło 
do uszczerbku. Za takie zdarzenie 
nasze Towarzystwo Ubezpieczeń 
płaci dwieście złotych. To może 
nieduża kwota, ale wystarczy żeby 
Julci zrobić małą przyjemność 
w postaci zabawki, czy wspólnej 
wyprawy do kina – rzekł Rysiek.

Kasia z Jadzią zgodziły się 
z Ryśkiem i w dobrych nastro-
jach wszyscy wspólnie dokańczali 
obiad. Kasia opowiadała bliskim 
o historii zaniedbanego placu 
zabaw, opowiedzianej przez pie-
lęgniarkę. Rodzina chyba po raz 
pierwszy w historii zamieszkiwa-
nia osiedla, doceniła życie w przy-
jaznej, zadbanej przez spółdzielnię 
okolicy.

 A. Przybył
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Już 35 lat działa przy łódzkim TKKF Ognisko „Dzikusy”.  

Jak wiele dobrego w ciągu tych lat  
dla integracji naszej spółdzielczej społeczności zrobiło,  

piszemy co miesiąc relacjonując bieżące wydarzenia.

K o n t a k t 
z administratorem
Oto wykaz wszystkich administratorów wraz 
z  kontaktowymi telefonami komórkowymi 
i adresami e-mailowymi:

Administracja osiedla „Słowiańskie”, tel. 
42 670 95 03, 42 670 70 42.
Kierownik adm. p. Piotr Sumiński.
ADMINISTRATORZY:
Alina Kobus administrowane bloki: 100-110 
i 116-122, jak również zespół garaży przy ul. 
Ziemowita 2b i Zakładowej 32/36, tel. kom. 
505 150 863, e-mail: akobus@rsmbawelna.pl.
Małgorzata Krasowska administrowane 
bloki: 111-114, 125-146, tel. kom. 505 150 
842, e-mail: mkrasowska@rsmbawelna.pl.
Agata Jakubczyk-Kaźmierska administro-
wane bloki: 147-156, 158-160, 216, 217, 219, 
220, 221, 221A, 222A, 226A, tel. kom. 509 
285 342, e-mail: ajakubczykkazmierska@
rsmbawelna.pl.
Beata Nykiel administrowane bloki: 201-
214, 218, 218a, 223, 224, 227, 227a, 228, 
229, 229A, 230, 231, 231a, 232, 233, tel. kom. 
505 131 497, e-mail: bnykiel@rsmbawelna.pl.

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

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

Administracja osiedli „Żubardź” i „Kozi-
ny”, tel. 42 651 55 24.
Kierownik adm. p. Jolanta Bartoszek.
ADMINISTRATORZY:
Renata Psonka-Andrzejczak administro-
wane budynki: Tybury 3, 10, Klonowa 28/30, 
32, 38/40, Kasprzaka 60/62, 64a, Okrzei 4/12, 
30/36, 40, Bydgoska 40, 42, tel. kom. 500 
268 207, e-mail: rpsonka@rsmbawelna.pl.
Magdalena Gazda administrowane budynki: 
Kasprzaka 10, 11, 11a, 28/34, Długosza 1/5, 
27, 29/31, 1-go Maja 76, 84/86, Więckowskie-
go 97, Lorentza 8, Srebrzyńska 45, Włókniarzy 
198, Bydgoska 44, 46, tel. kom. 505 150 840, 
e-mail: mgazda@rsmbawelna.pl.
Jacek Piaseczny administrowane budynki: 
Czarnkowska 9/13, Gandhiego 3a, Tatarako-
wa 15, Lutomierska 83/101, 103a, 105a, 109a, 
111, Wrześnieńska 67/69, 71/73, Sierakow-
skiego 1/5, Uniejowska 4, 4a, 6, Turoszowska 5, 
16, tel. kom. 505 150 862, e-mail: jpiaseczny@
rsmbawelna.pl.
Aneta Wyrowska administrowane bloki: Byd-
goska 25, 27/29, 35, 37, Lutomierska 156, 158, 
Uniejowska 1/3, Limanowskiego 168, Klonowa 
35/37, 41, tel. kom. 501 463 291, e-mail: awy-
rowska@rsmbawelna.pl.

35 LAT OGNISKA TKKF „DZIKUSY”
Ognisko TKKF „Dzikusy” 
w roku bieżącym obcho-
dzić będzie jubileusz 35-le-
cia działalności. Uroczyste 
obchody tego wydarzenia 
zaplanowano na 28 kwiet-
nia 2017 r. podczas rozgry-
wek XVII Spartakiady klas 
III szkół podstawowych.

Jak prężnie i aktywnie funkcjo-
nuje ono na naszych osiedlach 
„Słowiańskie” i „Sienkiewi-
czowskie” nie musimy przekony-
wać. W każdym numerze gazety 
przedstawiamy imprezy, których 
inicjatorem są „Dzikusy” Osoby 
działające w Ognisku zachęcają 
do swoich imprez coraz szersze 
grono mieszkańców. To już nie 
jest tylko Ognisko organizujące 
gry, zabawy i wypoczynek dla 
dzieci i młodzieży. Z Ogniskiem 
bawią się przedszkolaki i seniorzy. 
Ognisko wychodzi daleko poza 
obszar swojego działania skupia-
jąc wokół swoich działań także 
inne nasze osiedle – os. Zbiorcza, 
a chcielibyśmy by i mieszkańcy 
„Żubardzia” i „Kozin” także ze-
chcieli włączyć się do wspólnych 
Marszów, zawodów czy aktywne-
go wypoczynku w ośrodku TKKF 
Ogniska „Dzikusy” w Sulejowie-
-Polance.

Przedstawmy jednak dziś bli-
żej historię i cele Ogniska.

TKKF Ognisko „Dzikusy” 
zostało założone 29 marca 1982 
roku w Łodzi. Miało wtedy swoją 
siedzibę przy ul. Wróblewskiego. 
Dopiero w styczniu 2007 roku 
pozyskano od RSM „Bawełna” 
siedzibę na Janowie przy ul. Kmi-

cica, gdzie zorganizowano dzięki 
pomocy i wsparciu naszej Spół-
dzielni biuro oraz siłownię.

Pierwszym prezesem Ogniska 
TKKF „Dzikusy” w latach 1982–
1984 był p. Krystian Kuśmierski. 
Drugim – w latach 1985–1987 
p. Wiesław Michalak.

W kwietniu 1987 roku pre-
zesem został Władysław Stępień 
pełniący obowiązki do chwili 
obecnej.

Skład obecnego Zarządu Og-
niska TKKF „Dzikusy” jest nastę-
pujący: Władysław Stępień – Pre-
zes i Menadżer Sportu, Ryszard 
Pawlak – Wiceprezes, Marek Bąk 
– Skarbnik, Agnieszka Krajewska 
– Sekretarz.

Członkami Zarządu są: Hen-
ryk Maciejewski, Ewa Sosler, 
Lucjan Kołada, Sylwester Pawlak

W chwili obecnej na tere-
nie Łodzi prowadzą działalność 
sportowo-rekreacyjną tylko czte-
ry Ogniska TKKF.

Misją Ogniska, jak czytamy 
na stronie internetowej, jest upo-
wszechnianie różnorodnych form 
kultury fizycznej. Ognisko orga-
nizuje cykliczne imprezy na rzecz 
mieszkańców osiedli i naszego 
miasta, jak dobrze znane nam 
już: Spartakiada dla uczniów klas 
III, Spartakiada dla uczniów klas 
VI, Otwarty turniej piłki nożnej 
dla dzieci i kobiet, Olimpiada 
przedszkolaków, Hop do szkoły 
,Wypoczywaj z TKKF.

Ognisko włącza się też 
w ogólnopolskie akcje i kampa-
nie promujące aktywność rucho-
wą, takie jak: Europejski Tydzień 
Sportu dla Wszystkich, Miesiąc 
dla zdrowia, Polska biega, Nadwa-
ga wrogiem sprawności fizycznej 
i zdrowia, Światowy Dzień Mar-
szu TAFISA.

Ognisko TKKF „Dzikusy” 
prowadzi swoją działalność w kil-
ku sekcjach: Sekcja siatkówki żeń-
skiej, Sekcja siatkówki męskiej, 
Sekcja siatkówki plażowej, Sekcja 
szachowa, Sekcja skoków nar-
ciarskich, Sekcja kulturystyczna, 
Sekcja tenisa stołowego, Sekcja 
organizacji imprez rekreacyjno-

-sportowych oraz Sekcja orga-
nizacji obozów i kolonii. We 
wszystkich tych sekcjach zawod-
nicy Ogniska odnoszą sukcesy, 
a Sekcja organizacji imprez oraz 
obozów i kolonii co roku przedsta-
wia ciekawe, cieszące się dużym 
zainteresowaniem formy wypo-
czynku letniego i zimowego.

Na łamach gazety często pi-
szemy o zwycięstwach drużyn 
„Dzikusów”. W kolejnym nu-
merze będziemy chcieli Państwu 
więcej napisać o samych druży-
nach „Dzikusów”. Dziś zaś sku-
pimy się tylko na Sekcji organi-
zacji obozów i kolonii, którą nasi 
mieszkańcy najbardziej kojarzą 
w ramach działalności Ogniska.

To już kolejne bowiem poko-
lenia naszych dzieci wyjeżdżają 
na obozy i kolonie organizowane 
przez Ognisko, by dobrze się ba-

wić, poznawać przyrodę, zawierać 
nowe znajomości. Łącznie w orga-
nizowanych, przez 35 lat działal-
ności Ogniska, koloniach wzięło 
udział 4587 dzieci. Na przestrzeni 
tych lat kolonie i obozy organizo-
wane były w wielu ciekawych 
miejscach. I tak odpowiednio w la-
tach 80. XX w. dzieci wypoczywa-

ły w miejscowości Kule k. Często-
chowy i w Sierakowie, w latach 
90.tych nasze dzieci jeździły pod 
namioty do miejscowości Krówki 
Leśne k. Koronowa. Były to naj-
bardziej udane kolonie, jak wielu 
z naszych dorosłych teraz dzieci 
wspomina – w latach 1995–2000 
zorganizowano w Krówkach 24 
turnusy, na których przebywało 
łącznie 1128 dzieci.

Były też kolonie w Pogorzeli-
cy, w Przyjezierzu, obozy w miej-
scowości Słonne k. Dubiecka, 
w Pobierowie, w miejscowościach 
Koszelówka i Ślesin, w Kacwinie 
i Murzasichle a nawet na Słowacji 
w miejscowości Jareckie Teplice.

W latach 2004 Ognisko prze-
jęło w dzierżawę od Urzędu Wo-
jewódzkiego w Łodzi ośrodek 
wypoczynkowy w Sulejowie. 
W 2006 r. Urząd przekazał zaś 

nieodpłatnie wszystkie domki let-
niskowe. Od 2004 r. organizowane 
są w Sulejowie-Polance kolonie 
dla dzieci. W okresie 2004–2016 
zorganizowano 52 turnusy dla 
dzieci, w których uczestniczyło 
1960 dzieci. Część dzieci otrzy-
muje dofinansowanie z RSM „Ba-
wełna” lub uczestniczyły w ko-
loniach nieodpłatnie. Ośrodek 
na dzień dzisiejszy posiada: nową 
stołówkę, boisko do siatkówki 
plażowej, boisko do gry w bad-
mintona, boisko do siatkówki, 
plac zabaw dla dzieci. Większość 
domków została zmodernizowana 
i posiada natryski oraz WC.

Ognisko było też organiza-
torem zimowisk w okresach ferii 
zimowych. Dzieci spędzały okres 
zimowej przerwy w nauce w Ry-
manowie Zdroju, w Szklarskiej 
Porębie, w Białym Dunajcu, Mu-
szynie, Wiśle, Ochotnicy Górnej, 
Kacwinie, Murzasichkle i w Kor-
bielowie. Razem w zimowiskach 
udział wzięło 625 dzieci.

Już po tej krótkiej prezentacji 
działalności Ogniska widać jak 
wiele dokonań ma nasz zaprzy-
jaźniony Oddział TKKF. Dzięku-
jemy za nie, bo dotyczą w dużej 
mierze naszej społeczności.

A na koniec dodajmy jeszcze, 
że członkowie Ogniska zostali 
uhonorowani odznakami oraz 
odznaczeniami państwowymi 
za działalność na rzecz miasta, 
regionu oraz za rozpowszech-
nianie i popularyzowanie sportu 
i rekreacji wśród dzieci i młodzie-
ży oraz osób III wieku. Ognisko 
TKKF „Dzikusy” uznawane jest 
za najprężniej działające Ognisko 
TKKF na terenie Łodzi. Życzymy 
więc dalszych sukcesów i wytrwa-
łości w niełatwych przecież dzia-
łaniach.  K.Sz.

Uwaga! 
Zmiany na stanowiskach administratorów.
W  administracji os. „Żubardź” i „Koziny” na 
emeryturę przeszła p. Danuta Lewandowska – 
administrowane przez nią bloki przejęły panie 
Aneta Wyrowska, Magdalena Gazda i Renata 
Psonka-Andrzejczak – zwiększone im zakresy 
zostały wytłuszczone.
Ponadto w  związku z  długoterminowym 
zwolnieniem lekarskim p. Anety Wyrowskiej 
przyporządkowane jej budynki administrują: 
bloki przy ul. Uniejowskiej 1/3 i Limanowskiego 
168 – p. Jacek Piaseczny,
bloki przy ul. Bydgoskiej 35 i 37 oraz Lutomier-
skiej 156 i 158 – p. Magdalena Gazda,
bloki przy ul. Bydgoskiej 25, 27/29 oraz Klono-
wej 35/37 i 41 – p. Renata Psonka-Andrzejczak.
W administracji osiedla Słowiańskie, w związku 
z przejściem na emeryturę p. Andrzeja Szlaw-
skiego, do pracy w tej administracji przesunięto 
z adm. os. „Zbiorcza” p. Agatę Jakubczyk-Kaź-
mierską.
Do administracji os. „Zbiorcza” wróciła po urlo-
pie wychowawczym p. Jolanta Bagińska przej-
mując w nadzór administracyjny bloki, którymi 
opiekowała się p. Agata Jakubczyk-Kaźmierska.

Rower miejski  
znów wystartował
W zeszłym roku, w nume-
rze 90, pisaliśmy o feno-
menie Łódzkiego Rowe-
ru Publicznego, który po 
raz pierwszy wystartował 
w maju 2016 r. Tym razem 
sezon rozpoczął się już 
1 marca i potrwa aż do 
końca listopada br.

Co jeszcze się zmieni-
ło?
Przede wszystkim dodano 10 
rowerów – obecnie mamy ich 
więc 1010. Stacji jest 101, ale 
– uwaga – trzy z nich zmieniły 
swoją lokalizację: stacja „Par-
kowa / Inżynierska” została 
przestawiona o kilka metrów, 
stacja „Zachodnia – Manufak-
tura” trafiła na drugą stronę uli-
cy, a stacja „Północna / Dwer-

nickiego – Szpital MSWiA” 
została przeniesiono w cał-
kowicie nowe miejsce – przy 
Dworcu Łódź Fabryczna. Ofi-
cjalna nazwa tej wypożyczalni 
to: „Dworzec Łódź Fabryczna / 
Knychalskiego”.

W planach jest ciągła roz-
budowa systemu, zwiększanie 
liczby punktów wypożyczeń 
i rowerów. Dobre wieści doty-
czą również części naszych 
mieszkańców, ponieważ, jak 
informuje Zarząd Dróg i Trans-
portu, w ciągu najbliższych 
miesięcy nowe lokalizacje 
mogą pojawić się m.in. na Wi-
dzewie Wschodzie, Teofilowie, 
Górniaku i Radogoszczu.

Dla tych z Państwa, którzy 
dopiero chcą spróbować jazdy 
wypożyczonym rowerem, po-
krótce przypominamy zasady:

Należy zarejestrować się 
na stronie internetowej www.
lodzkirowerpubliczny.pl i wpła-

cić opłatę inicjalną w wysokości 
20 zł. Gdy wiemy już, z której 
stacji chcemy wypożyczyć ro-
wer, podchodzimy do stojącego 
tam terminala i klikamy „wypo-
życz”, a następnie postępuje-
my zgodnie z wskazówkami 
wyświetlanymi na ekranie. 

Wszystko to możemy zrobić 
też używając darmowej apli-
kacji mobilnej Nextbike.

Pierwsze 20 minut jazdy 
jest darmowe. Od 21–60 mi-
nut jazda kosztuje 1 zł, druga 
godzina 3 zł, a trzecia i kolejna 
5 zł.

Pamiętajmy, że minimalny 
stan konta, umożliwiający nam 
korzystanie z roweru, powinien 
wynosić 10 zł.

Życzymy więc Państwu 
ładnej pogody i szerokiej drogi!

 I.G.
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Przekazaliśmy Stowarzyszeniu przeszło 20 kg tego cennego surowca. 
Ale nie przestajemy zbierać nakrętek. Akcja trwa.  
Zachęcamy i zapraszamy wszystkich do przynoszenia nakrętek 
do swoich administracji osiedlowych.

Ludzie,  
których 

warto poznać  
na nowo

Redakcja: We wrześniu 2016 r. 
w numerze 93, wydrukowaliśmy apel 
Waszego Stowarzyszenia, czyli Stowa-
rzyszenia „Mamy Wielkie Serca”, aby 
zbierać nakrętki, ponieważ dzięki nim 
można pomagać niepełnosprawnym 
dzieciom w Stemplewie. Dziś spotykamy 
się m.in. dlatego, że dzięki zaangażowa-
niu naszych mieszkańców udało się ze-
brać ponad 20 kg nakrętek. Cztery po-
kaźnej wielkości pakunki. Dużo! Choć 
biorąc pod uwagę fakt, że 1 kg zakrętek 
to średnio ok. 1 zł, to ciągle mało.

Andrzej Zielonka: Ale 20 kg to już 
dobry początek. Jeśli tak jak Wy w akcję 
włącza się wiele innych instytucji, szkół, 
zakładów, to osiągamy zamierzony cel 
szybciej niż by się wydawało. A pamię-
tajmy o tym, że to zbieranie nigdy się 
nie kończy. Kończyć się może jedynie 
konkretny etap – akcja zbierania nakrętek 
na konkretny cel. Gdy np. stać już nas, by 
kupić planowany sprzęt do rehabilitacji 
naszych podopiecznych to już myślimy 
na co innego przeznaczyć nowe nakrętki. 
I tak zbieramy na następny. Więc warto 
wspierać nas cały czas.

R.: I tak będziemy robić! Nasi 
mieszkańcy z pewnością nie zawiodą. 
Aby jeszcze bardziej zaangażować się 
w zbiórkę powinniśmy być świadomi, 
że aby kupić sprzęt rehabilitacyjny 
wart średnio ok. 10 tysięcy złotych, to 
potrzeba 10 ton nakrętek, by przedsta-
wiając to jak najbardziej obrazowo, 
musimy zebrać dwie betoniarki na-
krętek, po 5 ton każda! Ale zadajmy 
tu sobie podstawowe pytanie: dlaczego 
akurat nakrętki?

A.Z.: Jest to po prostu technicznie 
najprostszy surowiec do zbierania. W od-
biorze społecznym działanie takie nic nie 
kosztuje, wystarczy odkręcić korek z butel-
ki i go odłożyć. To wszystko. Jest to łatwe, 
a dodatkowo dla wielu już dzieci może być 
nawet ciekawe, bo nakrętki są wielokształ-
tne, kolorowe i lekkie. Można je schować 
do kieszeni, a potem po prostu wrzucić do 
pudła w domu, w szkole, sklepie. Miejsc 
przeznaczonych na nakrętki powstaje tak 
wiele, bo zajmują one niewiele miejsca 
i wyglądają estetycznie w przeciwieństwie, 
np. do butelek typu PET, które nawet po 
zgnieceniu potrzebują wciąż sporo miejsca. 
Ja już jestem tak wkręcony w to zbieranie, 
że łapię się na tym, że czasem mam ochotę 
nawet podnieść butelkę z ziemi, by odkrę-
cić korek i go schować.

R.: Ale nie chodzi tylko o nakrętki 
od napojów, prawda?

A.Z.: Tak. Nie wszyscy o tym wie-
dzą, ale to mogą być wszelkiego typu na-
krętki: od ketchupu, od płynu do płukania 
prania, od środków czystości, od kosme-
tyków. Jest tylko jeden warunek powo-
dzenia tych akcji nakrętkowych: musi być 
w nie zaangażowanych jak najwięcej lu-
dzi – tylko wtedy można osiągnąć sukces. 

Zarażajmy więc tym kogo tylko się da, 
niech zbierają wszyscy, starzy, młodzi, 
dyrektorzy, pielęgniarki. Każdy.

R.: A jakie efekty ma Wasza akcja 
do tej pory?

A.Z.: Dzięki nakrętkom udało nam 
się już kupić schodołaz, wózek inwa-
lidzki, wózek rehabilitacyjny, pionizator, 
fotelik do rehabilitacji, wannę do hydro-
masażu. I to wszystko dla wychowanków 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego im. Juliana Tuwima w Stemp-
lewie. Są to więc konkretne sukcesy.

R.: Ale wróćmy do początków. 
Wasze Stowarzyszenie „Mamy Wielkie 
Serca” to pozarządowa organizacja po-
żytku publicznego. Kiedy powstaliście 
i z czyjej inicjatywy?

A.Z.: Aby mówić o początkach Sto-
warzyszenia musimy zacząć od Specjal-
nego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Stemplewie, który powstał 1982 r. i od 
początku zajmował się dziećmi upośle-
dzonymi umysłowo w stopniu lekkim 
i umiarkowanym. Najpierw była tam 
Szkoła Podstawowa z internatem, licząca 
ok. 50 wychowanków. Później powstało 
jeszcze gimnazjum i szkoła zawodowa. 
W 2001 r., z inicjatywy 15 pracowników 
Ośrodka, powołaliśmy do życia Stowa-
rzyszenie. Głównym naszym celem jest 
działanie na rzecz osób niepełnospraw-
nych, edukacji społecznej, oświaty, kultu-
ry, ochrony środowiska, ekologii, sportu, 
turystyki, profilaktyki a także skupianie 
lokalnego środowiska wokół spraw pub-
licznych. Ważny jest dla nas także rozwój 
i promocja naszej placówki.

R.: Obecnie działacie już jako Ze-
spół Placówek?

A.Z.: Tak, połączyliśmy Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i Mło-
dzieżowy Ośrodek Socjoterapii. Tworzą 
łącznie Zespół Placówek Edukacyjno-
-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych, 
skupiający ok. 130 wychowanków. Prze-
bywają u nas dzieci i młodzież z niepeł-
nosprawnością intelektualną w stopniu 
lekkim, umiarkowanym i znacznym 
w wieku od 3–24 lat o szczególnych 
potrzebach edukacyjnych. Przebywają 
u nas również wychowankowie z różny-
mi sprzężeniami, np. autyzmem, niepeł-
nosprawnościami ruchowymi, wadami 
serca i innymi schorzeniami. W wyniku 
zróżnicowanej i wszechstronnej działal-
ności nauczycieli i wychowawców wielu 
uczniów odzyskuje wiarę we własne siły 
oraz odnosi sukcesy w różnych dziedzi-
nach życia szkolnego, czego nie osiąg-
nęliby z pewnością ucząc się w szkołach 
ogólnodostępnych.

Prowadzimy również internat, bo 
trafiają do nas dzieci w zasadzie z całej 
Polski. Przeważa jednak powiat łęczycki, 
bo podlegamy pod starostwo łęczyckie 
i to oni decydują o przyznawaniu skiero-
wań do naszej placówki.

R.: Co robicie w ramach Stowa-
rzyszenia?

A.Z.: Przez te wszystkie lata wy-
pracowaliśmy różne formy działania. 
Są nimi: wypoczynek, sport, rekreacja, 
turystyka, ale i rehabilitacja, poprawa 
jakości życia dzieci niepełnosprawnych 
i w miarę możliwości ich usamodzielnie-
nie, przygotowanie do dorosłego życia. 
Organizujemy wyjazdy dla dzieci np. nad 
morze czy w góry, ale także aranżujemy 
spotkania w naszej bazie w Stemplewie. 
Wsparciem obejmujemy również dzieci 
z terenów wiejskich. Prowadzimy Śro-
dowiskową Świetlicę Integracyjną „Ra-
zem”, w której odbywają się zajęcia po-
południowe, pomoc w nauce, dodatkowe 
nieodpłatne lekcje języka angielskiego, 
zabawy ruchowe, zawody sportowe itp. 
Przy naszym Stowarzyszeniu działa rów-
nież bardzo aktywny Zespół Śpiewaczy 
„Świniczanki” wraz z Kapelą Ludową. 
Nasze działania nie kończą się na tym. 
Obecnie pomagamy w rozbudowie bazy 
do hipoterapii w Stemplewie dla dzieci.

R.: W jaki sposób pozyskujecie 
środki, oczywiście oprócz akcji na-
krętkowych?

A.Z.: Przede wszystkim wyspe-
cjalizowaliśmy się w pisaniu różnych 
projektów. Pozyskujemy granty i bierze-
my udział w konkursach. Korzystamy 
z pomocy kuratorium Oświaty w kwe-
stii dofinansowania półkolonii i obozów, 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych wspiera nas w orga-
nizacji zajęć rehabilitacyjnych, wykorzy-
stujemy fundusze unijne na dodatkowe 
zajęcia w szkole czy na zakup sprzętu, 
wspomagają nas ośrodki powiatowe i sa-
morządowe. Ale także, np. sprzedajemy 
kartki świąteczne i gadżety, wykonywane 
przez naszych podopiecznych. Uzyskuje-
my poza tym darowizny oraz dobrowolne 
wpłaty od instytucji i osób fizycznych. 
Szczególnie warta wymienienia jest ak-
cja skierowana do pracodawców i osób 
zatrudnionych o wyrażenie zgody na od-
prowadzanie na nasze konto co miesiąc 
z wynagrodzenia końcówek z pensji. Po-
jedyncza osoba przekazuje w ten sposób 
np. niecałą złotówkę miesięcznie, ale cały 
Zakład Pracy czy kilka z nich to już są 
pokaźne dla nas fundusze.

Oczywiście można nam, jako insty-
tucji pożytku publicznego, przekazać 1% 
podatku (KRS 0000003847).

R.: Osobom z Wami współpra-
cującym przyznajecie wyróżnienia: 

znaczek „Przyjaciel dzieci specjalnej 
troski w Stemplewie” oraz „Medale 
Wielkie Serce”. Kto może je otrzymać 
i za co?

A.Z.: Znaczek „Przyjaciel dzieci 
specjalnej troski w Stemplewie” przy-
znajemy za zasługi na rzecz osób niepeł-
nosprawnych, zwłaszcza za zasługi dla 
rozwoju i promocji naszej placówki oraz 
wspierania Stowarzyszenia w realizacji 
celów statutowych. Natomiast medale 
są stopniowane; jest do zdobycia brąz, 
srebro i złoto. Medale są skierowane do 
osób, które idą z nami przez lata i nie 
pomagają nam jednorazowo, lecz sy-
stematycznie. Przyznajemy je m.in. za 
pomoc i wsparcie finansowe, rzeczowe, 
merytoryczne, w organizacji różno-
rodnych przedsięwzięć edukacyjnych, 
wychowawczych, sportowych, rekrea-
cyjnych, artystycznych, turystycznych 
i okolicznościowych, imprez integracyj-
nych z udziałem osób niepełnosprawnych 
i ich najbliższych. Również za wielolet-
nią pracę wolontariacką oraz promowa-
nie wizerunku Stowarzyszenia „Mamy 
Wielkie Serca” przez różnorodne dzia-
łania realizowane w ramach programów 
i projektów.

Na dzień dzisiejszy uhonorowanych 
zostało ok. 30 osób i firm. Ale nadajemy 
też tytuły „Człowieka Roku Gminy Świ-
nice Warckie” i „ Młodzieżowy Wolon-
tariusz Roku” Gminy Świnice Warckie.

R.: Wydajecie również gazetę.
A.Z.: Tak, nosi tytuł „Nasza Gazeta”. 

Ukazuje się co kwartał, od 2004 r., czyli już 
13 lat. Wydając gazetę chcieliśmy pokazać 
społeczności co robimy i czym zajmuje się 
nasze Stowarzyszenie, a taki papierowy ślad 
jednak zostaje na długo. Ale prezentujemy 
także różnorodne informacje o naszym te-
renie i ludziach na nim żyjących, opinie, 
wydarzenia, informacje o województwie 
łódzkim, powiecie łęczyckim i o gminie 
Świnice Warckie. Wszystkie egzemplarze 
są bezpłatne, dostępne np. w okolicznych 
sklepach, bibliotece, urzędzie gminy.

R.: Czy w przeprowadzanej obec-
nie reformie oświaty widzicie dla siebie 
i placówki jakieś zagrożenia?
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Za oknami wiosna (mam nadzieję, 
że w chwili, gdy Państwo to czyta-
cie, faktycznie tak jest), a za pasem 
Wielkanoc. Oprócz kwitnących bazi 
i wiosenno-świątecznych porząd-
ków, ten okres kojarzy mi się też 
zawsze z rzeżuchą, którą tradycyj-
nie wysiewam na ligninie i liczę, że 

domownicy nie zjedzą jej zanim 
nie nadejdą święta (pobożne ży-
czenia). Zresztą, niech jedzą na 
zdrowie, bo rzeżucha to roślina 
wyjątkowa i wartościowa. Zawiera 
witaminę C, B, K, A i PP i jest boga-
ta w sole mineralne, a także żelazo 
i magnez. Obniża poziom cukru we 

krwi, oczyszcza organizm i wspo-
maga trawienie. Dobrze wpływa 
na włosy, cerę i paznokcie. Jest 
polecana osobom z osteoporozą, 
niedoczynnością tarczycy i kobie-
tom w ciąży. Jest również naprawdę 
nieoceniona przy wiosennym prze-
sileniu. A więc do dzieła – siejemy 
i już za kilka dni jemy!  I.G.

Zasiejmy rzeżuchę 
na święta

A.Z.: 
N i e .  J a k 
wszystkie inne szko-
ły 6-letnią szkołę pod-
stawową przekształca-
my w 8-letnią, szkołę 
zawodową w branżo-
wą I stopnia. Jednak 
mimo istnienia szkół 
specjalnych z boga-
tą ofertą edukacyjną 
i rehabilitacyjną, jak 
nasza, widzimy, że 
coraz częściej dzieci 
z lekkim stopniem 
niepełnosprawności 
intelektualnej po-
zostają w szkołach 
ogólnodostępnych. 
Jednym z powodów 
jest fakt, że rodzi-
ce w pewien 
sposób nie 
c h c ą 
p i ę t - nować dzieci 
szkołą specjalną. Nie 
jest to dobre podejście. W szkole ogólno-
dostępnej dziecko niepełnosprawne często 
nie otrzymuje wystarczającego wsparcia 
w rozwoju, należytej uwagi, i to nie z winy 
nauczyciela, ale z prostych przyczyn or-
ganizacyjnych: liczne klasy, konieczność 
zrealizowania materiału, przygotowania 
dzieci do egzaminów itp. Podstawą naszej 
pracy w ZPEWiR w Stemplewie jest indy-
widualizacja procesu nauczania, szczegól-
ne podejście do każdego dziecka, nawią-
zanie z nim serdecznej relacji, wspieranie 
w codziennych wyzwaniach, a także stwa-
rzanie możliwości odniesienia sukcesu na 
miarę możliwości każdego wychowanka. 
Zauważamy każde dziecko i dajemy mu 
pole do tego, by mogło poczuć smak 
zwycięstwa, a przez odnoszone sukcesy 
budowało swoją wartość. Kładziemy duży 
nacisk na rehabilitację, podejmujemy co-
dzienny trud usprawniania zaburzonych 
funkcji, wyrównywania deficytów, rozwi-
jania mocnych stron podopiecznych. Każ-

de dziecko 
otrzymuje 
potrzebną 
mu pomoc.

R.: Ilu 
uczniów liczą 

Wasze klasy?
A.Z.: W szko-

le zawodowej mak-
symalnie może być 
szesnastu uczniów. 

Przy dzieciach z umiar-
kowanym stopniem 
niepełnosprawności 
intelektualnej – ośmioro 

w klasie. W klasach au-
tystycznych uczy się mak-

symalnie czworo dzieci, tak 
by nauczyciel mógł pochylić 

się podczas lekcji nad każdym 
z nich, z każdym indywidualnie 

pracował. Zdajmy sobie sprawę 
z tego, że dzieci te przeżywają 
świat po swojemu i do każ-
dego trzeba w inny sposób 
dotrzeć. 

Ale warto też w tym 
miejscu pochwalić się, że niektóre nasze 
dzieci, gdy kończą szkołę, stają się w du-
żej mierze samodzielnymi ludźmi dobrze 
funkcjonującymi w społeczeństwie. Zdo-
bywają pracę, zakładają rodziny, niekiedy 
uzyskują prawo jazdy lub inne dodatkowe 
kwalifikacje. Czują się potrzebni. Warto 
im pomagać na tej drodze do samodziel-
ności. Dlatego za wspieranie działań 
Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca”, 
w imieniu swoim, wszystkich członków, 
pracowników ZPEWiR a przede wszyst-
kim naszych podopiecznych chciałbym 
serdecznie podziękować mieszkańcom 
spółdzielni mieszkaniowej za włączenie 
się w akcję zbierania nakrętek i prze-
jawianą tym wrażliwość na potrzeby 
innych. Dziękujemy! I zapraszamy do 
Stemplewa !!!

Dziękujemy za rozmowę.  
K.Sz. i I G.

Rozmowa z p. Andrzejem Zielonką – Dyrektorem Zespołu 
Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych 
w Stemplewie i Prezesem Stowarzyszenia „Mamy wielkie ser-
ca” dla którego, chcąc pomóc niepełnosprawnym dzieciom, 
przez ostatnie miesiące wszyscy zbieraliśmy nakrętki. W Spół-
dzielni oprócz Pana Dyrektora gościliśmy wicedyrektor Zespołu 
Placówek ze Stemplewa Panią Dominikę Jankowską.

DAJ SIĘ WKRĘCIĆ



16 Rozerwij się!
Poziomo: 1. zrywa kapelusz gaździe, 6. 
osiedle w dzielnicy Białołęka w Warsza-
wie, 7. piłkarze z Leżajska bądź Lęborka, 
8. bywa słomiany, 9. panieńskie nazwi-
sko żony Mozarta, 12. okrężna droga, 13. 
wchodziło w skład laudanum, 14. grzy-
bo- i wino-, 18. tokijska firma, 19. wy-
skok, wybryk, 20. szczęka na polu walki, 
21. malowniczy wąwóz w Pieninach, 22. 
i moczowy, i mlekowy.
Pionowo: 2. wyspy koralowe, 3. miała 7 
synów i 7 córek, 4. mieszka w Liège, 5. 
bambusowe sztućce, 9. z przystankiem 
w nazwie, 10. Gemini w zodiaku, 11. 
czworokąt, ukośnik, 15. król serów, 16. 
łobuziak, hultaj, 17. dawniej gaus.

Poziomo: Drama, jogin, oblig, dziad, Ida-
ho, kadisz, kawon, Apollo, arni, Omanka, 
opus, dęciak, atak.
Pionowo: rubid, Mnich, toczydło, Limas-
sol, iskra boża, akwanauta, okna, pamięć, 
lancia, oładki.

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

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI 
Z POPRZEDNIEGO NUMERU

Nasz organizm to fantastyczny mechanizm, z działania którego nie zawsze 
zdajemy sobie sprawę. Ma niejako „na wyposażeniu wbudowane” mechani-
zmy ochronne, które działają 24 godziny na dobę, bez znaczenia czy aktual-
nie śpimy czy jesteśmy w pracy. Poniżej znajdziecie dziewięć fascynujących 
faktów, które dotyczą ochrony naszego ciała zagwarantowanych przez nasze 
ciało, od najczęściej występujących i zdawałoby się najbardziej pospolitych, 
po te chyba najmniej rozpoznawane.
Ziewanie. Głównym celem ziewania jest ochłodzenie mózgu, który został przegrzany lub 
przeciążony.
Kichanie. Zazwyczaj kichamy, gdy nasze kanały nosowe są przepełnione alergenami, 
kurzem, bakteriami i innymi substancjami drażniącymi. Kichanie jest sposobem organizmu 
na pozbycie się niechcianych substancji.
Czkawka. Gdy bardzo szybko połykamy duże kawałki pożywienia lub po prostu jesteśmy 
przejedzeni, nasz układ nerwowy zaczyna reagować.
Gęsia skórka. Podstawową funkcją gęsiej skórki jest zmniejszenie ilości utraty ciepła w na-
szym organizmie. Gęsia skórka powoduje, że włosy stają dęba i organizm ma lepszą izolację 
termiczną.
Łzy. Poza działaniem ochronnym dla błony śluzowej oczu, łzy służą także jako instrument 
„emocjonalnej obrony”. Naukowcy uważają, że w sytuacjach stresowych organizm tworzy do-
datkowe, potężne źródło irytacji, aby odwrócić człowieka od bólu, jakim został doświadczony.
Zmarszczona skóra. Zjawisko obserwowane często podczas dłuższej kąpieli. Zmarszczki, 
które pojawiają się na skórze odgrywają bardzo istotną rolę. Zjawisko to występuje przy na-
potkaniu zwiększonej ilości wilgoci. Organizm interpretuje, że znalazł się w środowisku, 
które może być śliskie. Skóra na dłoniach zaczyna zmieniać się w taki sposób, żeby umożli-
wić przyczepność do śliskiej powierzchni.
Rozciąganie. Instynktowne rozciąganie się jest przygotowaniem naszego ciała na fizyczne 
obciążenia, których oczekujemy w ciągu dnia. W tym samym czasie pracują mięśnie, które 
powodują przepływ krwi, co wpływa na polepszenie naszego samopoczucia.
Utrata pamięci. Najczęściej zdarza się po wystąpieniu najbardziej przykrych doświadczeń. 
Nasz mózg dosłownie usuwa najstraszliwsze momenty z naszej pamięci.
Zrywy miokloniczne. To jest to dziwne uczucie, gdy leżysz przed zaśnięciem i nagle orga-
nizm przez sekundę się trzęsie, jakby poraził Cię prąd. To jednoczesny skurcz mięśni. Zja-
wisko wywołane jest gwałtownym spadkiem częstotliwości oddechu. Tętno spada, a mięśnie 
są rozluźnione. To dziwne, ale mózg interpretuje to jako zwiastun śmierci, dlatego próbuje 
Cię uratować i Tobą wstrząsa.
Pamiętaj, jednak, żeby dbać i chronić swój organizm! Nie wszystko zrobi sam :)

Źródło: internet

BARAN 21 III  20 IV
Miesiąc zacznie się od drob-
nych komplikacji, które mogą 
zagrozić Twoim planom na 
najbliższe dni. Niech Cię taka sytuacja nie 
peszy, bowiem szybko niebo się przejaśni 
i będzie można z powodzeniem przystąpić 
do działania. Otrzymane wyrazy pamięci 
ucieszą, pamiętaj o rewanżu. Panna Ci ufa, 
nie wolno jej zawieść.

BYK 21 IV  21 V
Miesiąc pod znakiem ocza-
rowania czymś lub kimś. Ale 
najpewniej to drugie… Wiosna 
sprzyja takim stanom, więc nie ma się co dziwić. 
Zwłaszcza, że obiekt będzie tego godzien. Jeśli 
w dodatku będzie spod znaku Panny, Skorpiona 
lub Koziorożca wszystko jest możliwe. Nie za-
pominaj jednak o sprawach codziennych. 

BLIŹNIĘTA 22 V  20 VI
Trzeba będzie w tych dniach 
jasno wyrazić swoje racje 
w sprawach, które wynikną. 
Bez tego nie uda się dalej posunąć innych 
ważnych problemów. Znajdziesz sprzymie-
rzeńca w kimś, kto szybko zorientuje się 
w sytuacji i potrafi zrozumieć Twoje myśli 
i zamiary. Warto będzie przystać na tę pomoc. 
Stawiaj też na Skorpiona.

RAK 21 VI  22 VII
Dobry miesiąc. Twoje działa-
nia w różnych kierunkach ro-
kują powodzenie. Warto więc 
energicznie brać się do wszystkiego co teraz 
nawinie się pod rękę. Sympatia ze strony kogoś 
lubianego nabierze w tych dniach bardzo inte-
resujących barw. Warto też spotkać się z Ba-
ranem - ma dla Ciebie ciekawe propozycje. 

LEW 23 VII  22 VIII
Zaczynają się dni dobrych 
szans. Znajdziesz poparcie dla 
swojej inicjatywy zawodowej. 
Teraz też niespodziewana wizyta lub prezent. 
A spotkanie z okazji czyjegoś święta będzie 
i dla Ciebie świętem. Zorientujesz się na miej-
scu dlaczego. Bliskie Ci Bliźnięta okażą się 
pomysłowe w sprawianiu Ci przyjemności.

PANNA 23 VIII  22 IX
Dobrze potoczą Ci się osobiste 
sprawy, w każdym razie te, na któ-
rych szczególnie Ci zależy. Coś, 
czego dotychczas nie udawało się załatwić, też 
powiedzie się i przyniesie Ci satysfakcję. Jedy-
nie wiadomość usłyszana pod koniec miesiąca 
może popsuć trochę Twój dobry nastrój. Ale nie 
na długo. Zaskakujący znak - Byk. 

WAGA 23 IX  23 X
Ciekawe rozmowy na ważne 
tematy. Twoje zdanie liczyć 
się będzie przede wszystkim. 
Jeśli dojdą Cię teraz jakieś plotki czy róż-
ne wieści, nie bierz ich poważnie. Łatwo 
przekonasz się, że są bez znaczenia. Szkoda 
nerwów. W domu pod koniec miesiąca miła, 
choć zaskakująca, niespodzianka. Miły bę-
dzie też Rak.

SKORPION 24 X  21 XI
Ktoś upatrzy sobie Ciebie za 
osobę najodpowiedniejszą do 
zwierzeń. Sytuacja nie będzie 
łatwa, ale chyba nie będzie można jej unik-
nąć. Nie angażuj się w te sprawy za bardzo. 
Niewiele pomożesz, a jeszcze Cię ten ktoś 
w końcu oplotkuje… Nie zaniedbuj Wodni-
ka - czeka na gest przyjaźni z Twojej strony.

STRZELEC 22 XI  21 XII 
Nie uprzedzaj się do nowo 
poznanych osób. Za szybko 
wydajesz opinię, krytykujesz, 
jesteś surowym sędzią, a dla siebie stosujesz 
taryfę ulgową. Przez takie podejście możesz 
całkiem niepotrzebnie przysporzyć sobie 
nowych wrogów. Zdobądź się na więcej 
tolerancji i cierpliwości, szczególnie w kon-
taktach z Lwem.

KOZIOROŻEC 22 XII  19 I
Miesiąc, w czasie którego mu-
sisz uważać na każdy krok. Do-
słownie i w przenośni. Czego 
się nie tkniesz - będzie ważne, a każda decy-
zja będzie miała znaczenie. Nie działaj więc 
bez namysłu, nie obiecuj niczego, o czym nie 
wiesz czy potrafisz spełnić. Po Ci dodatkowe 
kłopoty? Zaskakujący znak - Panna. 

WODNIK 20 I  18 II
Nie komplikuj spraw, które już 
same przez się będą niełatwe! 
Jasne sprecyzowanie, o co Ci 
chodzi, wiele ułatwi i pomoże w dalszym 
postępowaniu. Ktoś, kto czekał, że się po-
gubisz w nowej sytuacji, będzie tak zasko-
czony Twoją postawą, że ustąpi. Bierz pod 
uwagę rady Koziorożca. Unikaj Strzelca.

RYBY 19 II  20 III
Podchodź z pewną ostrożnoś-
cią do zmian, które zaczną za-
chodzić w bliskim otoczeniu. 
Dopiero, gdy dokładnie zorientujesz się o co 
chodzi, przystąp do działania. Na pewno nie 
wolno Ci stać z boku… Poznana teraz osoba 
może w sposób istotny zaważyć na Twoich 
losach. Bliźnięta będą zazdrosne?

HOROSKOP NA KWIECIEŃ

Taka sobie myśl:
Paradoksalnie czym 
rzadziej myślisz tym 
częściej jesteś wolny.

UŚMIECHNIJ SIĘ
***

Włącz komputer.
Utwórz na pulpicie katalog „Sprawiedliwość”.
Skasuj go.
Wejdź do Kosza.
Kliknij prawym przyciskiem na usunięty katalog i wybierz opcję „Przywróć 
Sprawiedliwość”.
Świat stał się lepszy.

***
Baca żali się juhasowi:
Telewizja kłamie i manipuluje nawet w prognozie pogody! Jak w Warszawie 
spadło 15 centymetrów śniegu, to alarmowali, że katastrofa pogodowa. A jak 
mi całą chałupę zasypało, to mówili że są świetne warunki narciarskie.

KUCHNIA 
NASZA  

CODZIENNA

Warto od czasu do czasu, a tym 
bardziej na święta, skorzystać ze 
starych, tradycyjnych przepisów 
jakimi posługiwały się w kuchni 
nasze mamy czy babcie.
Przepis na sernik nadesłała nam 
p. Monika, która wraz z nastolet-
nią córką lubią wspólnie gotować 
i piec, opierając się na ponadcza-
sowych, mimo że pracochłonnych 
przepisach.
„Dzisiaj sernik, najprostszy jaki 
znam, a znam go długo bo robiła 
go jeszcze moja babcia” – napisała 
w e-mailu p. Monika.

S E R N I K  Z  W I Ś N I A M I

NASZE MECHANIZMY OCHRONNE

Obelgi to argumenty tych,  
którzy nie mają argumentów.

(Jean Jacques Rousseau)

mieszać z pozostałymi składnikami. Piec 
ok 45 minut w średnio nagrzanym pie-
karniku.
Jak widzicie sernik jest wersją dla tej 
opcji łasuchów, która nie uznaje ciasta 
na spodzie. W przepisie nie ma też ba-
kalii. Jak każdy nie oszukiwany sernik 
po upieczeniu opada. Ale tym razem 
to efekt zamierzony. W zagłębienie ukła-
dam owoce – zarówno świeże sezonowe, 
jak i mrożone czy z puszki (Ja użyłam 
drylowanych wiśni), a potem tylko zalać 
nasz sernik tężejącą galaretką.
No i nie zostaje już nic innego jak tylko 
smakować, łasuchować.
PS 
Panią Monikę i jej córkę serdecznie po-
zdrawiamy.

MNIAM, MNIAM

Składniki:
 ▪ 1 kg sera białego – nie musi to być 

tłusty biały ser i nie używam goto-
wych serów do sernika,

 ▪ 4 łyżki mąki,
 ▪ 40 dkg cukru,
 ▪ 15 dkg masła,
 ▪ 10 jaj,
 ▪ cukier waniliowy.

Przygotowanie:
Zmielić dwa razy ser. Masło utrzeć z cu-
krem, następnie dodać do tej masy żółtka 
mąkę cukier waniliowy i ser. Z białek 
ubić pianę na sztywno i delikatnie wy-


