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Wielokrotnie na łamach naszej gazety bronimy spółdzielczości mieszkaniowej. Jednak nie wszystkie spółdzielnie zarządzają
swoimi budynkami tak by mieszkańcy byli spokojni o swój byt. To co dzieje się SM „Śródmieście” jest wynikiem nie przestrze-
gania przepisów prawa spółdzielczego o prawidłowym funkcjonowaniu organów i braku bieżącej kontroli organów.

Wrzesień tego roku obfitować będzie w różne ważne dla naszej Spółdzielni wydarzenia. Do zabawy porwie nas wszystkich
coroczny festyn. Więcej pracy czeka nas w samych mieszkaniach. Częściej niż zwykle oczekiwać będziemy dostępu do
Państwa lokali, a to z racji wymiany wodomierzy, głowic termostatycznych i prowadzonych przeglądów elektrycznych.

NAKŁAD 9000

egzemplarzy

Moim
zdaniem
Opisując sytuację w Polsce w po-

przednim wydaniu naszej gazety, zakoń-
czyłem konstatacją, że nadal tworzy się
prawo bez trzymania się określonych re-
guł. Jako przykład podałem prace Nad-
zwyczajnej Komisji do rozpatrzenia pro-
jektów ustaw spółdzielczych. Ostatnie ob-
rady Komisji w dniu 29 maja br. zakoń-
czyły się przed czasem, gdy, po wzno-
wieniu obrad okazało się, że na sali nie ma
wymaganego kworum. Zresztą obrady te
rozpoczęły się informacją, że projekt
ustawy nr 515 Platformy Obywatelskiej
stracił poparcie minimum 15 posłów, bo-
wiem 2 posłanki wycofały swój podpis
pod nim, a Julia Pitera została europarla-
mentarzystką i z mocy prawa jej podpis
pod tym projektem przestał obowiązywać.
Nie przeszkodziło jednak to dalszym
pracom Komisji, aż do przerwy. A wg
mnie powinno się zacząć procedować od
początku wszystkie pozostałe projekty do-
tyczące części ogólnej prawa spółdziel-
czego, bowiem w trakcie dotychczaso-
wych prac projektem wiodącym był co
prawda dokument nr 980 autorstwa PSL-u,
ale w trakcie większości posiedzeń rów-
noprawnym był właśnie wycofany projekt
PO, co było uwidaczniane w informacjach
z posiedzeń i protokołach Komisji. At-
mosfera w Komisji jest coraz bardziej na-
pięta. Do Marszałka Sejmu wpłynęły
skargi na praktyki Prezydium komisji, któ-
re uzurpowało sobie prawo, pomimo bra-
ku takiego zapisu w regulaminie Sejmu,
do opracowywania poprawek do po-
szczególnych paragrafów i narzucało po-
zostałym ich przyjęcie. Posłowie pozos-
tałych ugrupowań poczuli, że są mani-
pulowani, szczególnie przez panią L. Sta-
roniową. A afera podsłuchowa przyczy-
niła się do swoistej ich konsolidacji i dzi-
siaj już żaden poseł opozycji nie akcep-
tuje dotychczasowego „urobku” Komisji.
Oliwy do ognia dolewa brak reakcji na
przekazane skargi ze strony Marszałka Sej-
mu, pomimo tego, że upłynął czas na od-
powiedź. Nie dziwi więc fakt, że przez
dwa ostatnie miesiące komisja się nie
zebrała.

Tymczasem nasila się opór społeczny,
w miarę jak docierają do ludzi informa-
cje o skutkach planowanych zmian. Po-
wstają ruchy obrony praw członków
spółdzielni mieszkaniowych, różne sto-
warzyszenia, przeciwstawiające się pro-
jektom zniszczenia naszej spółdzielczości.
Spotkania, w których licznie uczestniczą
członkowie spółdzielni zatrwożeni przy-
szłością odbywają się w różnych częściach
naszego kraju: w styczniu w Łodzi; w lu-
tym w Siedlcach; w kwietniu w Zduńskiej
Woli i w maju w Bydgoszczy, której efek-
tem jest inicjatywa Fordońskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej .Od kilku tygodni na te-
renie tej Spółdzielni widnieją plakaty
„SPÓŁDZIELCZOŚĆ mieszkaniowa –
to najlepsza wspólnota”, którymi, wg
oświadczeń członków tej społeczności,
chcą umacniać pozytywny wizerunek
spółdzielczości mieszkaniowej i utwier-
dzać nasze przekonanie, że jest to nadal
bardzo dobra i sprawdzona forma za-
rządzania nieruchomościami. Prezentu-
jemy ten plakat obok licząc, że nie tylko
się on spodoba, ale i spowoduje, że szy-
kowany przez niektórych posłów, ich
ekspertów i sprzymierzeńców projekt
likwidacji spółdzielczości legnie w gru-
zach.

Sylwester Pokorski

Czy członkowie stracą swoje mieszkania?

13 września – górki na Olechowie
pomiędzy ulicami Ziemowita
i Dąbrówki po raz kolejny zamie-
nią się w miejsce hucznej, rados-
nej zabawy młodszych i starszych
mieszkańców naszej Spółdzielni.
Od godziny 10.00 rusza kolejna
edycja Hop do szkoły. Jak co
roku serdecznie zapraszamy nie
tylko mieszkańców Olechowa i Ja-
nowa.

O tym co przygotowali orga-
nizatorzy w tym roku czytaj na
stronie 6.

W przypadku ewentualnej likwidacji czy upadłości spółdzielni posiadacze spółdzielczego własnościowego
prawa do lokalu stają się z mocy prawa właścicielami odrębnej własności swoich lokali.

ZAPROSZENIE NA FESTYN

UPADŁOŚĆ SPÓŁDZIELNI?
– A PRAWA CZŁONKÓW
Od 8 miesięcy śledzimy z niepokojem sytuację w SM „Śródmieście” w Łodzi. Według relacji pra-
sowych najpierw był krótkotrwały areszt dwóch członków Zarządu i prokuratorskie zawieszenie
ich w czynnościach, potem minimum czterokrotna zmiana zarządu, powoływanego spośród człon-
ków Rady Nadzorczej; wyłączenie ciepłej wody przez Dalkię ze względu na zaległości w opłatach
za dostarczone ciepło; przekazanie informacji, że długi Spółdzielni osiągnęły poziom 33–35 mln
złotych; bałagan, krzyki, przepychanki; nieformalny wybór nowych przedstawicieli, nieformalny
wybór nowej Rady Nadzorczej i Zarządu – działań niezgodnych z obowiązującym statutem
spółdzielni, bowiem nie było to uwzględnione w porządkach obrad najpierw grup członkowskich,
a potem zebrania przedstawicieli; totalny brak porozumienia.

Wszyscy mówią o upadłości; straszą, że spółdzielcy stracą swoje mieszkania. Atmosfera na-
pięcia i niepewności przenosi się na inne spółdzielnie mieszkaniowe w Łodzi i nie tylko. Dlatego
poprosiliśmy naszego prawnika Panią Mecenas Jadwigę Chmielewską-Furmankiewicz o przed-
stawienie naszym członkom i czytelnikom opinii na ten temat. Prezentujemy ją na stronie 5.

Z opinii tej wynika, że obecne przepisy prawa chronią w sposób wystarczający członków
spółdzielni i ich mieszkania.

W przypadku ewentualnej likwidacji czy upadłości spółdzielni posiadacze spółdzielczego włas-
nościowego prawa do lokalu stają się z mocy prawa właścicielami odrębnej własności swoich lo-
kali, a posiadacze prawa lokatorskiego stają się najemcami, z możliwością żądania nabycia
odrębnej własności swoich mieszkań. I jeszcze jedna informacja dotycząca pokrywania strat
spółdzielni. Otóż członek spółdzielni uczestniczy w pokrywaniu strat do wysokości zadeklarowa-
nych udziałów zgodnie ze statutem każdej spółdzielni, wnoszonych najczęściej przed przyjęciem
w poczet członków danej spółdzielni. Jedynym zagrożeniem, i to bardzo poważnym, są problemy
funkcjonowania spółdzielni, która nie jest w stanie płacić za media, z czym już spotkali się człon-
kowie tej spółdzielni oraz regulować opłat za obsługę remontowo-konserwacyjno-komunalną. Do-
datkowo bardzo dużą niedogodnością są kierowane przez komorników do osób posiadających
wobec spółdzielni obowiązki spełniania świadczeń pieniężnych (opłaty za lokale mieszkalne, użyt-
kowe, z tytułu najmu/dzierżawy itd.) zawiadomienia o zajęciach wierzytelności spółdzielni wobec
tych osób. Istotne przy tym jest, aby odbierać korespondencję kierowaną przez komorników i sto-
sować się do wskazanych w zawiadomieniu informacji dotyczących przekazywania zajętej części
opłat należnych na rzecz spółdzielni. Więcej na str. 5

Wymiana wodomierzy
Jak ten czas leci. 5 lat temu, jako jedni z pierwszych w Polsce
zamontowaliśmy w mieszkaniach wodomierze i podzielniki
kosztów z odczytem radiowym (informowaliśmy o tym Państwa
w numerze 8 gazety z czerwca 2009 r.). Zamontowane wówczas
wodomierze, w roku bieżącym, w związku z upływem ważności
cechy legalizacyjnej będą wymieniane na nowe. Od września tego
roku przystępujemy także do wymiany dotychczasowych głowic
termostatycznych zamontowanych na grzejnikach na nowe pra-
cujące w zakresie temperatur nie niższych niż 16°C. Szerzej
o tych i innych pracach remontowych piszemy na str. 4.
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Trzepak był dawniej miejscem do trzepania dywanów, kocy

i nader często zabaw dzieci.
Obecnie puste, często powyginane konstrukcje

są już niepotrzebne i niechciane jak trzepak z listu poniżej.2
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Z prac
Rady Nadzorczej
W lipcu 2014 roku Rada Nadzorcza
RSM „Bawełna” odbyła jedno posie-
dzenie.
1. W ramach spraw dotyczących stosunku człon-
kostwa, Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu wnios-
ku podjęła uchwałę w sprawie wykreślenia
z grona członków Spółdzielni jednej osoby po-
siadającej spółdzielcze własnościowe prawo do
lokalu w osiedlu „Zbiorcza”. Zaległości wyno-
siły ponad 10 tysięcy złotych. Osoba ta nie
zgłosiła się na posiedzenie Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła przebieg
oraz organizację Walnego Zgromadzenia, które
odbyło się w maju 2014 roku. Poruszane w dys-
kusji na poszczególnych częściach sprawy i pro-
blemy były w większości przypadków od razu
wyjaśniane. Niektóre ze spraw pozostawiono do
bieżącego załatwienia, co, zgodnie z informacją
przekazaną na Radzie Nadzorczej, wykonano.
W dyskusji Rada Nadzorcza zwróciła uwagę na
niską frekwencję na poszczególnych częściach
Walnego Zgromadzenia, wskazując na koniecz-
ność podejmowania działań zmierzających do po-
prawy tej sytuacji i zmobilizowania członków
Rad Osiedli do czynnego udziału w obradach.
3. Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości in-
formację na temat przygotowania Spółdzielni do
akcji wymiany wodomierzy oraz głowic termo-
statycznych, stwierdzając, że pomysł zamonto-
wania głowic, które pracują w zakresie tempe-
ratur nie niższym niż 16°C jest jednym z lepszych
pomysłów Spółdzielni.
4. Rada Nadzorcza omówiła i przyjęła do wia-
domości Informację TT/1497/2014 na temat
realizacji prac związanych z wykonaniem po-
stanowień ustawy o spółdzielniach mieszka-
niowych w przedmiocie wyodrębnienia nieru-
chomości będących w zasobach RSM „Ba-
wełna”. Rada Nadzorcza stwierdziła, że tematy
podejmowane są na bieżąco i działania Spółdzielni
nie budzą zastrzeżeń.
5. Rada Nadzorcza zapoznała się i przyjęła do
wiadomości informacje dot. propozycji ubez-
pieczenia mienia ze składką płatną miesięcznie
przy „czynszu” dla członków Spółdzielni. Ubez-
pieczenie nie będzie obowiązkowe. Spółdzielnia
dotrze do każdego członka Spółdzielni i każdy
będzie mógł zadecydować, czy chce podpisać po-
lisę i w jakiej kwocie. Stawki proponowane przez
firmę Uniqa są bardzo korzystne, rozpoczynają
się już od 5 zł miesięcznie.
6. Rada Nadzorcza wyraziła pozytywną decyzję
w kwestii przekroczenia planu gospodarczo-
-finansowego – w części fundusz remontowy
osiedla „Zbiorcza” o kwotę 239.480,00 złotych,
w związku z planowanym kontynuowaniem
ocieplenia bloku 501. Wniosek o korektę planu
Zarząd przedłoży na posiedzenie Rady w sierp-
niu br.
7. Przyjęła do wiadomości informacje członków
Rad Osiedli „Słowiańskie”, „Sienkiewiczowskie”,
„Zbiorcza”, „Żubardź” i „Koziny” na temat
spraw jakimi zajmowały się Rady Osiedli na
swoich posiedzeniach.
8. Rozpatrzyła wystąpienie mieszkanki osiedla
„Słowiańskie” w sprawie naprawy tynków na
ścianach wynajmowanego od Spółdzielni garażu
i zaakceptowała projekt odpowiedzi do zainte-
resowanej.
9. Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości in-
formacje na temat:
– sprawozdania z XIV Spartakiady uczniów

klas VI Szkół Podstawowych, która odbyła się
16 maja 2014 r.,

– przekazania przez Radę Samorządową „Ole-
chów-Janów” kwoty pieniężnej na remont
chodników na terenie osiedla oraz na zabaw-
ki dmuchane na festyn Hop do szkoły,

– przekazania przez Radę Samorządową osiedla
Stary Widzew kwoty pieniężnej na remont
chodników na terenie osiedla, a także na teren
Parku nad Jasieniem i zespół boisk przy
ul. Śmigłego-Rydza,

– listu polustracyjnego otrzymanego od ZRSM,
w związku z przeprowadzoną lustracją za
okres od 01.01.2010 do 31.12.2012 r.,

– dofinansowania wypoczynku dla dzieci i mło-
dzieży,

– zaproszenia na festyn Hop do szkoły, który pla-
nowany jest na dzień 13.09.2014 r.,

– podpisania umowy najmu terenu z firmą Feu
Vert Car Service Polska,

– zamiaru podpisania umowy ubezpieczeniowej
z firmą Uniqa odnośnie zasobów mieszkanio-
wych RSM „Bawełna” oraz wspólnot miesz-
kaniowych na Janowie, którymi Spółdzielnia
zarządza,

– konkursu organizowanego przez KRS na naj-
lepszą pracę badawczą w dziedzinie spółdziel-
czości, na którym dwa wyróżnienia zdobyły
pracownice RSM „Bawełna”, p. Beata Jachim-
czak oraz p. Agnieszka Zakrzewska, za swoje
prace magisterskie.

10. Termin następnego posiedzenia Rady Nad-
zorczej zaplanowany został na 28 sierpnia 2014 r.

I.G.

Z prac Zarządu Spółdzielni w czerwcu 2014 r.
W czerwcu 2014 r. posie-
dzenia Zarządu RSM „Ba-
wełna” odbyły się w dniach
4, 11, 17 i 25.

Sprawy członkowsko-
-mieszkaniowe

W dniu 31.05.2014 r. Spółdzielnia li-
czyła 9.160 członków, w tym 8.870
członków zamieszkujących i 290
członków oczekujących. W czerwcu
2014 r. w poczet członków Spółdzielni
przyjęto 15 osób, a skreślono z re-
jestru 24 osoby.

Podjęto postępowanie o pozba-
wienie członkostwa w Spółdzielni
w stosunku do czterech członków za-
legających z opłatami za mieszkania,
natomiast uchylono decyzję o podję-
ciu takiego postępowania w przypa-
dku, gdy członek spłacił swoje zadłu-
żenie.

Rozstrzygnięte zostały ogłoszone
w maju 2014r. przetargi nieograni-
czone na trzy mieszkania, w tym dwa
na osiedlu „Żubardź” i jedno na osied-
lu „Słowiańskie”. W przetargach wy-
brano ofertę członka Spółdzielni
(członkowie mają pierwszeństwo przed
innymi) w przypadku mieszkania na
Olechowie oraz ofertę osoby nie
będącej członkiem Spółdzielni na jed-
no z mieszkań na Żubardziu. Na dru-
gie z żubardzkich mieszkań nie było
ofert, więc wkrótce znów zostanie
ogłoszony przetarg na nie.

Określanie przedmiotu
odrębnej własności lokali

Uchwalono projekt uchwały okreś-
lającej przedmiot odrębnej własności

lokali w nieruchomości zabudowanej
budynkami garażowymi ZD-1 i ZG-2
przy ul. Powstańców Wielkopolskich
25 w Łodzi.

Roboty remontowe, wymiana
stolarki okiennej

Postanowiono zrefundować człon-
kom Spółdzielni koszty wymiany
okien we własnym zakresie w kolej-
ności wynikającej z list określających
kolejność wymiany/refundacji:
– w jedenastu mieszkaniach w osiedlu

„Zbiorcza”,
– w dwunastu mieszkaniach w osiedlu

„Żubardź”,
– w jedenastu mieszkaniach w osiedlu

„Koziny”,
– w trzynastu mieszkaniach w osiedlu

„Słowiańskie”.
Ponadto z przyczyn technicznych

przyspieszono wymianę okien i drzwi
balkonowych w dużych pokojach
w dwóch mieszkaniach na Olecho-
wie.

Podjęto decyzję o zmianie miejs-
ca zamontowania części zabawek
zamówionych na plac zabaw między
blokami 151-154 w osiedlu „Słowiań-
skie” i przeniesienie czterech z nich
na nowo tworzony plac zabaw po-
między blokami 156-155-160-158-
-159.

Wyrażono zgodę na kontynuowa-
nie prac polegających na ociepleniu bu-
dynku 501 na Widzewie-Wschodzie
pomimo przekroczenia planu finan-
sowego funduszu remontowego osied-
la „Zbiorcza” na 2014 rok, przy czym
postanowiono niezwłocznie (na naj-
bliższym posiedzeniu) poinformować
o tej decyzji Radę Nadzorczą, a także
wystąpić z wnioskiem do Rady Nad-
zorczej o korektę planu gospodarczo-
finansowego na 2014 rok.

Opłaty i koszty

Omówiono i przyjęto do wiadomości
wyniki ekonomiczne Spółdzielni za
okres od stycznia do maja 2014 roku.

W pięciu przypadkach na wnioski
mieszkańców zmieniono stawki za-
liczkowe na poczet centralnego ogrze-
wania ich mieszkań, w tym dla dwóch
mieszkań na wyższe, a dla trzech – na
uzasadnione wnioski zainteresowa-
nych – zaliczka ustalona w oparciu
o ubiegłoroczne zużycie ciepła została
obniżona.

Na prośbę najemcy jednego z lo-
kali użytkowych w osiedlu „Żubardź”
przedłużono do końca lipca br. termin
spłaty zaległego czynszu za najem tego
lokalu; po tym terminie najemca będzie
zobowiązany zdać lokal do Spółdziel-
ni, jeśli nie spłaci zadłużenia.

Zatwierdzone zostały warunki, na
jakich Spółdzielnia podjęła się rozre-
klamowania produktu firmy UNIQA
poprzez umieszczenie w gazecie
„Mój dom – RSM ‘Bawełna’” arty-
kułu reklamującego ubezpieczenie
mieszkań i dołączenie do czerwco-
wego wydania gazety broszury pre-
wencyjnej.

Najem lokali i dzierżawa
terenu

W związku z rezygnacją najemcy
uchylone zostały decyzje o wynaję-
ciu mu lokali użytkowych nr 9 i 9A
w bloku 102 przy ul. Zakładowej 50.
Następnie (już w lipcu) podjęto de-
cyzję o wynajęciu w/wymienionych
lokali Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej, będzie tam filia biblioteki – za-
miast punktu bibliotecznego, który
mieścił się dotychczas w bloku 131
przy ul. Dąbrówki 14.

Wyrażono zgodę na wynajęcie lo-
kalu użytkowego w pawilonie nr 49
przy ul. Brzechwy 7A oraz na wyna-
jęcie lokalu użytkowego w bloku 92
przy ul. Bydgoskiej 25, a także na za-
warcie umowy dzierżawy terenu pod
jednym z pawilonów handlowych
przy ul. Zakładowej z nową właści-
cielką pawilonu.

Działalność społeczno-
-wychowawcza

Przyjęto sprawozdanie Zarządu Ognis-
ka TKKF „Dzikusy” z turnieju piłkar-
skiego dla dzieci z rocznika 2006, zor-
ganizowanego w dniu 8.06.2014r. na
orliku przy Szkole Podstawowej nr 205
na Olechowie oraz z wykorzystania
kwoty 1200 zł przekazanej Ognisku
przez Spółdzielnię na organizację tur-
nieju.

W czerwcu podjęto decyzje w spra-
wie pełnego sfinansowania dwóch
skierowań oraz dofinansowania do
czterech skierowań na kolonie orga-
nizowane przez TKKF „Dzikusy” dla
dzieci mieszkających w budynkach
Spółdzielni.

***

Zarząd zapoznał się z wynikami X
edycji konkursu na najlepszą pracę ba-
dawczą z zakresu spółdzielczości, or-
ganizowanego przez Krajową Radę
Spółdzielczą i z zadowoleniem przyjął
do wiadomości, że wśród wyróżnio-
nych w kategorii prac licencjackich,
dyplomowych i magisterskich znalazły
się prace dwóch pracownic naszej
Spółdzielni.

Oprac.: E.S.
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Czy trzepaki są nam jeszcze potrzebne?
Od jednej z mieszkanek ul. Okrzei otrzymaliśmy pismo, w którym prosi o demon-
taż trzepaka znajdującego się na trawniku obok bloku. Pani pisze: „Nigdy, prze-
chodząc obok trzepaka, w różnych porach dnia, nie widziałam osoby
używającej trzepak zgodnie z przeznaczeniem tzn. trzepiącej dywan. Nie jest
to nawet możliwe, gdyż na trzepaku notorycznie przesiadują grupy osób
pijących alkohol. Zachowanie ich budzi strach osób starszych i stanowi fa-
talny przykład dla dzieci. Ponadto, rozbite szkło i porozrzucane kapsle od
butelek na dużej przestrzeni wokół trzepaka, stanowią zagrożenie powstania
trudno gojących się zranień ludzi i zwierząt domowych. Są one wątpliwym
„upiększeniem” okolicy bloku. Smród wydobywający się z przejścia do po-
bliskiego sklepu jest konsekwencją tego, że pijacy alkohol na trzepaku trak-
tują je jako toaletę”.

Autorka listu ma absolutną rację. Trzepaki stanowią obecnie jedynie relikt prze-
szłości. Stawiane były w czasach, kiedy nie każdy z nas posiadał odkurzacz i je-
dyną możliwością wyczyszczenia np. dywanu było wytrzepanie go na tej
konstrukcji. Wielu z nas pamięta przecież skwaszonych mężczyzn, których żony
w okresie przedświątecznym wysyłały na śnieg i mróz, by na pobliskim trzepaku

doprowadzili dywan do czystości. Obecnie mało który z nich da się na to namó-
wić, stwierdzając z uśmiechem: mamy przecież odkurzacz. Słusznie. I mimo że
w dawnych czasach trzepaki stanowiły miejsce spotkań nudzącej się młodzieży,
to przecież dziś dzieciaki mają tyle atrakcji, że nawet nie spojrzałyby na trzepak.

Dlatego poddajemy pod publiczną ocenę decyzję czy trzepaki na naszych
osiedlach nadal są potrzebne. Jeżeli tylko taka będzie wola mieszkańców, bę-
dziemy trzepaki demontować. Czekamy na Państwa opinie w tej sprawie.

I.G.



Od pewnego czasu polskie środowisko spółdzielcze z niepokojem obserwuje
posługiwanie się przez niektórych dziennikarzy nazwą „spółdzielnia”
na określanie różnego rodzaju grup interesów podejrzanych o działania
przestępcze. Walczmy o nasze dobre imię. 3

Spółdzielnie inwalidów to przede wszyst-
kim sklepy, zakłady produkcyjne i usługo-
we. Posiadają status Zakładów Pracy Chro-
nionej, czyli wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych musi wynosić co naj-
mniej 50% (w tym co najmniej 20% ogółu
zatrudnionych stanowić muszą osoby zali-
czone do znacznego lub umiarkowanego
stopnia niepełnosprawności) albo muszą za-
trudniać co najmniej 30% niewidomych,
psychicznie chorych, czy upośledzonych
umysłowo, zaliczonych do znacznego lub
umiarkowanego stopnia niepełnospraw-
ności. W spółdzielniach inwalidzkich za-
trudnionych jest ok. 27 tysięcy osób, z czego
ok. 82% stanowią osoby z różnym stopniem
niepełnosprawności.

Geneza utworzenia spółdzielni inwali-
dów jest związana z I wojną światową, któ-
ra pozostawiła po sobie tysiące poszkodo-
wanych osób. W trosce o kombatantów sta-
rano się stworzyć dla nich specjalne nisze
gospodarcze. Dzięki temu okaleczeni żołnie-
rze uzyskali w kraju m.in. monopol na pro-
wadzenie kiosków z gazetami i papierosa-
mi. Po II wojnie światowej sytuacja się po-
wtórzyła i okazało się, że spółdzielczość sta-
nowi najbardziej przydatną formę organi-
zacji pracy dla niepełnosprawnych osób. Na-
leżało im zapewnić rehabilitację, przygo-
tować ich do nowych zawodów i zapewnić
przystosowane miejsca pracy. Lata 50.
i 60. XX wieku przyniosły więc najwięk-
szy i najszybszy rozwój tego sektora
spółdzielczego. To właśnie spółdzielczość,
osobom bez zdrowia i kapitału, zapewniła
rehabilitację zawodową, społeczną, a także
medyczną. W tym właśnie okresie, w Ło-
dzi, powstały, znane wszystkim, Łódzka
Spółdzielnia Cukiernicza „Rusałka”,
Spółdzielnia Inwalidów „INLAM” zajmująca
się profesjonalnym sprzątaniem, Chemiczna
Spółdzielnia Inwalidów im. Ignacego Łuka-

siewicza „Mors”, (dziś to Spółdzielcze
Zakłady Chemiczne „Mors”) zajmująca
się wyrobem świec i zniczy oraz Spółdziel-
nia Usług Techniczno-Handlowych i Wdro-
żeń „Orpel”, o której więcej napiszemy już
za chwilę.

Polskie rozwiązania zostały docenione
na świecie – w 1970 r. Biuro Europejskie
Światowej Organizacji Zdrowia uznało je
za godne naśladowania, a w latach 80. Mię-
dzynarodowa Organizacja Pracy uznała
polskie spółdzielnie inwalidów za mode-
lowe. Był to jednak również sposób ówczes-
nych władz na pozbycie się problemu nie-
pełnosprawności i scedowanie obowiązku
aktywizacji zawodowej chorych osób na
spółdzielnie. Państwo miało stwarzać po-
zory kraju sukcesu, dlatego osoby ułomne
zostały oddzielone od pracy ze zdrowymi
i zgromadzone w oddzielnych zakładach.
Dla osób cierpiących wyłącznie na doleg-
liwości fizyczne było to swoistego rodza-
ju psychiczne zamknięcie. Jednak zaplecze
rehabilitacyjne istniało wówczas w dużo
szerszym zakresie niż obecnie. Na terenie

Oświadczenie Prezesa
Zarządu Krajowej Rady
Spółdzielczej dot. używania
nazwy „spółdzielnia”
Niefrasobliwe, aczkol-
wiek w mniemaniu dzien-
nikarzy zapewne efek-
towne żonglowanie sło-
wem „spółdzielnia”, godzi
w dobre imię spółdzielczości i milionów
osób będących członkami organizacji
spółdzielczych w Polsce. Prowadzi do
fałszywych skojarzeń i utraty zaufania.
Jest zaprzeczeniem dziennikarskiej
rzetelności i szacunku dla prawdziwych
spółdzielców zrzeszających się w spół-
dzielnie dla realizowania ważnych celów
życiowych i społeczno-zawodowych
w granicach prawa. Stanowi oczywistą
obrazę art. 10 Prawa Prasowego, zgod-
nie z którym „dziennikarz ma obowiązek
działania zgodnie z etyką zawodową
i zasadami współżycia społecznego
w granicach określonych przepisami
prawa”.

Nie można więc, posługując się wol-
nością słowa, traktowaną niemalże jako
absolut, w imię efekciarskich zbitek

słownych, obrażać milionów ludzi, którzy
zgodnie z przesłaniem Organizacji Na-
rodów Zjednoczonych „budują lepszy

świat”, a nie świat przestępczy.
Porównanie nieformalnych
grup podejrzewanych o dzia-
łania przestępcze do spół-
dzielni jest obrażające dla
zrzeszonych w nich osób

i budzi uzasadnione protesty
całego środowiska. Język polski jest wy-
starczająco bogaty, aby przestępców
i ich wzajemne powiązania określać mia-
nem adekwatnym do charakteru ich po-
czynań.

W imieniu ponad 8 milionów polskich
spółdzielców domagam się zaprzestania
takich praktyk.

Prezes Zarządu KRS,
Alfred Domagalski

Warszawa, 30 czerwca 2014 r.

Od Redaktora: Na ostatnim V Kongresie
Spółdzielczości w dniu 28 listopada 2012 r.,
jako delegat łódzkiego środowiska spółdziel-
czego, w swoim wystąpieniu poruszyłem
kwestię złego postrzegania spółdzielczoś-
ci, m.in. poprzez nadużywanie przez media
nazwy „spółdzielnia”, określającej grupy
polityczne o podejrzanym charakterze, które

załatwiają coś nieformalnego, nagannego
społecznie. Spółdzielnie przez to potocznie
kojarzyły się każdemu normalnemu człowie-
kowi z mafią. Nie dziwne więc było, że oto-
czenie nas, spółdzielczości, nie szanowało,
jeśli nie było do tej pory zdecydowanej
reakcji władz spółdzielczych w obronie na-
szego dobrego imienia.

Cieszę się więc, że po 20 miesiącach od
mojego apelu, Zarząd Krajowej Rady
Spółdzielczej zaczyna coś z tym robić. Szko-
da tylko, że nie nagłośniono tego odpowied-
nio. Ale trzeba być zadowolonym z pierw-
szego kroku w tym kierunku. S.P.

spółdzielni inwalidów znajdowały się przy-
chodnie dla pracowników, gabinety lekar-
skie, pokoje socjalne do ćwiczeń i rehabi-
litacji. Obecnie zakładowe ośrodki zdrowia
i rehabilitacji prowadzi co druga spółdziel-
nia inwalidów. Średnio po ok. 30 osób nie-

pełnosprawnych w każdej spółdzielni
uczestniczy w turnusach rehabilitacyjnych,
a prawie 28% osób ze znacznym lub umiar-
kowanym stopniem niepełnosprawności
objętych jest indywidualnym programem
rehabilitacji.

Pod koniec lat 80. w Polsce działały 454
spółdzielnie inwalidów i niewidomych, za-
trudniające 270 tysięcy osób, w tym 75%
pracowników z niepełnosprawnością. Jed-
nak od tamtego czasu ta liczba stale male-
je. Obecnie w kraju jest ich 350. Dodatko-
wo duża liczba istniejących spółdzielni jest
w stanie upadłości, a w ciągu ostatnich kil-
ku lat zlikwidowano przez to ponad 15 ty-
sięcy miejsc pracy dla najciężej poszkodo-
wanych osób niepełnosprawnych. Główną
przyczyną takiej sytuacji jest konieczność
konkurowania z prywatnymi przedsiębior-
stwami na wolnym rynku, bez dodatkowe-
go wsparcia państwa. A wiadomo, że pełna
realizacja przez spółdzielnie inwalidów
i niewidomych funkcji społeczno-rehabili-
tacyjnych utrudnia osiąganie wysokich wy-
ników ekonomicznych. Niższa wydajność

pracowników i specyficzne uwarunkowania
ustawowe, takie jak krótszy dzień pracy czy
dłuższy urlop, osłabiają ich konkurencyjność,
zwłaszcza w obliczu stale napływających ta-
nich wyrobów z Dalekiego Wschodu. Na do-
miar złego, od 1 kwietnia br., obowiązują
niższe, wyrównane z rynkiem otwartym, do-
finansowania do pensji osób niepełno-
sprawnych z Państwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni In-
walidów i Spółdzielni Niewidomych po-
dejmuje działania mające poprawić sytuację
tego sektora na rynku. Pomocne są cho-
ciażby projekty unijne, skierowane na za-
trudnianie osób niepełnosprawnych. Po-
nadto wytyczne Unii Europejskiej idą w kie-
runku zwiększenia aktywności obywateli
niepełnosprawnych na otwartym rynku pra-
cy, zwiększenia spójności społecznej oraz
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Na rynku łódzkim na uwagę zasługuje,
wspomniana już dziś, Spółdzielnia Usług
Techniczno-Handlowych i Wdrożeń „Or-
pel”, której Prezesem jest p. Ryszard Płusa.
Nazwa to skrót od słów: Ośrodek Rozwoju
Przemysłu Lekkiego. Firma „Orpel” działa
na rynku od 1961 r. Kiedyś był to zakład
własny Centralnego Związku Spółdzielni In-
walidów. Wówczas jej podstawowym za-
daniem było przeprowadzanie prac ba-
dawczo-rozwojowych, badań laboratoryj-
nych materiałów oraz prac konstrukcyjno-
technologicznych wyrobów przemysłu
włókienniczego i skórzanego. W latach
90., po rozwiązaniu CZSI, pracujący w fir-
mie technolodzy założyli spółdzielnię. Za-
czynali praktycznie od zera. Obecnie firma
specjalizuje się w produkcji odzieży ochron-
nej osobistej, w szczególności rękawic
i fartuchów ochronnych, a także wyrobów
ortopedycznych. Oprócz tego w ich ofercie
można znaleźć odzież niepalną, żaroodporną

czy różnego rodzaju ochraniacze. Zajmują
się również konstrukcją odzieży i naprawą
rękawic metalowych. Jest to Zakład Pracy
Chronionej, zatrudniający ok. 70% osób nie-
pełnosprawnych, ale to nie przeszkadza, by
produkty firmy „Orpel” były najwyższej ja-
kości, o czym świadczą liczne certyfikaty,
prestiżowe nagrody i wyróżnienia oraz od
2001 roku Certyfikat Systemu Zarządzania
Jakością wg. ISO 9001:2008.

Działalność produkcyjna to nie jedyny
aspekt pracy Spółdzielni „Orpel”, bowiem
firma, od 20 już lat, dba o rehabilitację
społeczną i zawodową osób upośledzonych
intelektualnie, dzięki prowadzonym na te-
renie firmy Warsztatom Terapii Zajęciowej.
Jest to jedna z nielicznych spółdzielni,
przy których działają tego typu zajęcia.
Założeniem jest, żeby osoby kończące
warsztaty były przygotowane do pracy na
otwartym rynku, dlatego „Orpel” odbywa
z nimi m.in. praktyki na terenie zakładu,
w magazynie, na produkcji, czy w recepcji.
Warsztaty, których kierownikiem jest
p. Beata Kozłowska, przygotowują swoich
uczestników zawodowo, ale również uczą
ich życia w społeczeństwie. W ramach
warsztatów działa 5 pracowni: plastyczna,
haftu, w tym techniki decoupage, kra-
wiecka, ceramiczna i gospodarstwa domo-
wego. W przygotowaniu jest pracownia
komputerowa. Dodatkowo, wszyscy uczest-
nicy biorą udział w kinezyterapii i muzy-
koterapii.

Na zajęciach, które odbywają się przez
5 dni w tygodniu, uczestnicy tworzą małe
arcydzieła. Ich efekty będą mogli Państwo
podziwiać, a także zakupić (do czego za-
chęcamy), podczas naszego Festynu „Hop
do szkoły”, który odbędzie się już 13
września. Warto wspierać takie inicjatywy.

I.G.

Spółdzielnie inwalidów i niewidomych to organizacje społeczno-
-gospodarcze, łączące w sobie zarówno cele gospodarcze, takie jak wy-
twarzanie określonych dóbr materialnych lub świadczenie różnego
rodzaju usług, z celami rehabilitacyjnymi, które mają ułatwiać wpro-
wadzanie inwalidów w życie zawodowe i społeczne.

Lokal użytkowy
do wynajęcia
RSM „Bawełna” wynajmie od 1
października 2014 r. lokal użytkowy
w osiedlu „Słowiańskie” przy
ul. Dąbrówki 14 w bloku 131. Lokal
o powierzchni 46,40 mkw. znajduje
się w piwnicy w klatce III.

Szczegółowych informacji o lo-
kalu udziela Administracja Osiedla
„Słowiańskie” pod nr tel. 42 670 95 03
lub 42 670 99 78.

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bawełna”
w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 163

zaprasza do składania ofert
na dostawę i montaż głowic termostatycznych.

I. Oferta winna obejmować tylko fabrycznie nowe głowice termostatyczne z gwarancją wy-
nikającą ze złożonej oferty. Głowice termostatyczne powinny spełniać nw. parametry:
1. Zapewnić prawidłową współpracę z zamontowanym na instalacji c.o. zaworem ter-

mostatycznym V-exact marki HEIMEIER.
2. Pracować w zakresie temperaturowym 16°C – 28°C.
3. Głowica z czynnikiem cieczowym.
4. Posiadać standardowe działanie – funkcja mrozu (oferta dodatkowa funkcja otwar-

tego okna).
II. Przewidywana ilość głowic termostatycznych do wymiany ca 15.600 szt.

Termin realizacji zamówienia 2014 – 2015 r.
Celem wykonania przedmiotu umowy oferent zobowiązany będzie:
1. Przeglądu wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych

i użytkowych.
2. Sprawdzenia skoku zaworu grzejnikowego.
3. Sprawdzenia szczelności trzpienia zaworu.
4. Demontażu starej głowicy termostatycznej.
5. Weryfikacji nastawy wstępnej zaworu grzejnikowego.
6. Dostawy i montażu nowej głowicy termostatycznej wraz z jej zabezpieczeniem pie-

rścieniowym.
7. Utylizacji zdemontowanej głowicy termostatycznej.
8. Wymiany zaworu grzejnikowego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości jego

działania.
9. Przekazania użytkownikom instrukcji obsługi nowej głowicy termostatycznej.

10. Spisania protokołu wykonanych prac i potwierdzenie ich przez lokatora.
III. Oferta powinna zawierać:

1. Typy i charakterystyki głowic termostatycznych podanych dla standardowego
działania i z funkcją dodatkową – otwartego okna.

2. Typy i charakterystykę działania zaworów termostatycznych, które będą montowa-
ne w przypadku stwierdzenia uszkodzenia dotychczas zamontowanych zaworów i pod-
legać będą wymianie.

3. Ceny netto głowic termostatycznych – standardowego działania i z funkcją otwartego
okna z ich zabezpieczeniem.

4. Cenę netto wymiany głowic termostatycznych wraz z ich zabezpieczeniem.
5. Cenę netto zaworów termostatycznych.
6. Cenę netto wymiany zaworów termostatycznych.
7. Cenę netto utylizacji zdemontowanej głowicy termostatycznej.
8. Gwarancję na działanie poszczególnych urządzeń.
9. Gwarancję na wymianę.

10. Warunki płatności.
11. Charakterystykę firmy pod względem finansowym i technicznym.
12. Referencje dotyczące wykonywania tego rodzaju prac.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Wymiana głowic termostatycznych” należy składać
w sekretariacie Spółdzielni do dnia 12.08.2014 r. do godz. 12.00.

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Spółdzielnia zastrzega sobie
prawo swobodnego wyboru oferty lub odstąpienia od konkursu ofert bez podania przyczyny.

Informacji dodatkowych udziela w godz. 8.00 – 16.00 Dział Techniczny, tel. 42 641 63 33,
wew. 27, 63 lub 37.

Branże spółdzielcze
– spółdzielczość inwalidów
i niewidomych



4
W bieżącym roku kilkakrotnie brygady remontowe wejdą do Państwa mieszkań.

Prowadzone będą w mieszkaniach przeglądy elektryczne,
wymiana legalizacyjna wodomierzy oraz montaż nowych głowic

termostatycznych na grzejnikach z nastawą +16°C.

Wnaszej Spółdzielni pod koniec
lat dziewięćdziesiątych ub. wie-
ku rozpoczęliśmy działania zmie-

rzające do opomiarowania instalacji grzew-
czych i płacenia za zużyte ciepło w swoim
mieszkaniu, tak jak w przypadku energii
elektrycznej i gazu. Wówczas koszty ciepła
w opłatach eksploatacyjnych ponoszonych
co miesiąc przez nas przekraczały poziom
70%. Jedynym możliwym rozwiązaniem,
aby to skutecznie zrealizować, było rozli-
czanie kosztów ciepła przy pomocy po-
dzielników kosztów. Wymagało to od służb
technicznych Spółdzielni podjęcia szeregu
prac, m.in. inwentaryzacji całego układu
grzejnego, łącznie z przeglądem kaloryferów,
by ustalić ich parametry i określić współczyn-
niki korekcyjne (UF), zamontowania na
pionach zaworów regulujących ciśnienie,
określenia szczegółowych warunków usy-
tuowania mieszkań, aby opracować i usta-
lić współczynniki korekcyjne położenia
mieszkań (LAF) itp. Jednak najważnie-
jszym działaniem była wymiana dotych-
czasowych zaworów przygrzejnikowych.

Mało kto z nas już dziś pamięta, że za-
wory te były praktycznie „nieruszalne”,
bowiem jeśli ktoś chciał zmniejszyć dopływ
ciepła do kaloryfera to skutkowało to zala-
niem podłogi lub w najlepszym przypadku
ciągłym kapaniem ciepłej wody. Jedynym
rozwiązaniem na zmniejszenie temperatury
było permanentne otwieranie okien. Przed
rozpoczęciem akcji zakładania podzielników
niezbędnym więc było zdjęcie dotychcza-
sowych zaworów i na ich miejsce zamon-
towanie nowych z głowicami termosta-
tycznymi, które pozwoliły użytkownikom na
regulację temperatur w mieszkaniu i zmienny,

w zależności od ustawienia pokrętła głowicy,
dopływ ciepła do grzejnika.

Po ponad 14 latach rozliczeń podzielni-
kowych można powiedzieć, że było to,
i nadal jest, rozwiązaniem właściwym, któ-
re przyniosło obniżenie zużycia energii do
ogrzania budynków na poziomie 40-50%
w stosunku do stanu sprzed rozliczeń. To są
wymierne efekty wprowadzonego systemu
– pozostawienie w portfelach mieszkańców
ogromnych ilości pieniędzy, a nie oddawa-
nie ich producentowi ciepła! Na przestrzeni
tych lat wypracowane nawyki oszczędzania
energii cieplnej przez mieszkańców dopro-
wadziły jednak, w niektórych przypadkach,
do efektu ubocznego wprowadzonych in-
dywidualnych rozliczeń ciepła. Jest nim
nadmierna oszczędność oraz wzrost liczby
mieszkań z zerowymi wskazaniami po-
dzielników. To powoduje nadmierne wy-
chładzanie mieszkań oraz niekontrolowaną
ucieczkę ciepła, które w strukturze budow-
nictwa wielorodzinnego są zjawiskami bar-
dzo niebezpiecznymi. Lokal nieogrzewany
to przemarzanie ścian, wilgoć i grzyb,
a więc degradacja substancji mieszkaniowej.
Występujące zjawisko migracji ciepła przez
przegrody z mieszkań ciepłych – ogrzewa-
nych do lokali nieogrzewanych to niezado-
wolenie mieszkańców powodujące kon-
flikty wynikające z tego, że lokal zimniej-
szy – nie ogrzewany korzysta z ciepła sąsia-
da, który normalnie korzysta z dobrodziej-
stwa posiadania kaloryferów ogrzewających
dane mieszkanie, więc ponosi zwiększone
koszty dogrzania swojego lokum.

Widać więc, że nie każda oszczędność
jest oszczędnością. Te niepokojące zjawis-
ka nie występują tylko u nas w „Bawełnie”.

Notowane są przez innych zarządców, wy-
stępując praktycznie w całym kraju. Aby za-
pobiec tym anomaliom, coraz częściej ob-
serwowanym i zgłaszanym przez użytkow-
ników lokali, zmieniono przepisy prawa,
w tym rozporządzenie Ministra Infra-
struktury z 12.04.2002 r. (DzU nr 75
z 15.06.2002 r., poz. 690 z późniejszymi
zmianami) w sprawie warunków technicz-
nych jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie, w którym zapisano: „Re-
gulatory dopływu ciepła do grzejników po-
winny działać automatycznie w zależności
od zmian temperatury w pomieszczeniach,
w których są zamontowane (…). Urządze-
nia te powinny umożliwić użytkownikom
uzyskanie w pomieszczeniach temperatury
nie niższej niż 16°C w pomieszczeniach
o temperaturze obliczeniowej 20°C i wyższej)”.

Zjawiska niekorzystne, o których mowa
wyżej występują również w naszej Spółdziel-
ni. Najbardziej drastyczny przykład nad-
miernego oszczędzania wystąpił w kilku
budynkach osiedla „Żubardź”, w tym w bu-
dynku 27W przy ul. Uniejowskiej 4a. Ana-
liza zagadnienia w 2012 r., po pierwszym nie-
pokojącym rozliczeniu, pozwoliła ustalić, że
przyczyną tego zjawiska jest wykorzysty-
wanie przez większość mieszkańców tego bu-
dynku nieopomiarowanych pionów „świe-
cowych” do ogrzewania mieszkań. Odbywa
się to przy zakręconych grzejnikach. Spoś-
ród 60 mieszkań w tym budynku 24 lokale
w 2011 r. miały zerowe zużycie ciepła zare-
jestrowane przez podzielniki kosztów, w 17
lokalach odnotowano zużycie poniżej 10 jed-
nostek podzielnikowych, a w 9 mniejsze niż
100 jednostek. Tendencja ta nasila się z roku
na rok powodując wzrost kosztu podzielni-

kowej jednostki obliczeniowej (dla miesz-
kańców, którzy odkręcają kaloryfery dla
uzyskania ciepła w mieszkaniu) Koszt ten
kształtował się w latach 2011–2013 od
9,08 zł do 14,79 zł. Ponadto jakiekolwiek po-
jawienie się nowego mieszkańca, który nor-
malnie korzysta z ciepła powoduje przerzu-
cenie na niego większości kosztów zmien-
nych całego budynku do uregulowania po
rocznym rozliczeniu. Problem ten był szeroko
omawiany na posiedzeniach Zarządu i Rady
Nadzorczej. Omawiano też działania jakie
mogłyby zapobiec temu zjawisku, motywując
mieszkańców do racjonalnego korzystania
z grzejników w mieszkaniu. Jednym z nich
powinno być zapobieganie obniżania tem-
peratury w pomieszczeniu poniżej 16°C. Dla-
tego więc po otrzymaniu kierunkowej zgo-
dy Rady Nadzorczej przystępujemy do wy-
miany dotychczasowych głowic termosta-
tycznych zamontowanych na grzejnikach na
nowe pracujące w zakresie temperatur nie
niższych niż 16°C. Oznacza to, że głowica
termostatyczna ma ograniczony, blokowany
zakres nastaw, nie pozwalający na uzyskanie
w pomieszczeniu niższej temperatury niż za-
dana + 16°C. Wymiana głowic nie będzie do-
tyczyć pomieszczeń kuchni i łazienek. Wy-
mianę głowic termostatycznych planujemy
rozpocząć jeszcze w bieżącym 2014 roku
i wykonywać prace łącznie z wymianą le-
galizacyjną wodomierzy, która także przypada
w bieżącym roku. O szczegółach będziemy
Państwa informować.

Chcielibyśmy też przy tej okazji prze-
kazać Państwu kilka uwag co do właściwej
eksploatacji lokalu wyposażonego w głowi-
ce termostatyczne. Z pism i rozmów z użyt-
kownikami lokali wynika, że brak tej wie-

dzy naraża wielu z Państwa na dodatkowe,
niepotrzebne koszty. Użytkowanie zaś głowic
termostatycznych o zawężonym zakresie re-
gulacji wymaga szczególnej uwagi przy
wietrzeniu mieszkań.

Wietrzenie pomieszczeń, w których za-
instalowane są głowice termostatyczne:
– na ok. 10 minut przed otwarciem okna na-

leży zamknąć dopływ czynnika grzew-
czego przekręcając pokrętło głowicy
w prawo do oporu,

– otworzyć okno i wywietrzyć pomiesz-
czenie – powinno być ono krótkie i in-
tensywne,

– po wywietrzeniu pomieszczenia zamknąć
okno i odczekać ok. 10 minut,

– przestawić pokrętło głowicy termosta-
tycznej na wybraną temperaturę po-
mieszczenia.
Nie należy stosować wietrzenia ciągłego,

przy uchylonych oknach. Koniecznie należy
zwrócić uwagę aby otwierać skrzydło okien-
ne które nie znajduje się bezpośrednio nad
głowica termostatyczną. W przypadku sto-
sowania dłuższego wietrzenia pomieszczeń
(przy dużej wilgotności powietrza, np. po
malowaniu mieszkania, dużej ilości osób
w pomieszczeniu) wskazane jest przed wiet-
rzeniem zabezpieczenie głowicy termosta-
tycznej przed wpływem obniżonej tempe-
ratury poprzez osłonięcie jej grubą tkaniną,
np. rękawicą. Nie może to jednak trwać bar-
dzo długo i należy w takich przypadkach za-
chować dużą ostrożność, szczególnie w okre-
sie ujemnych temperatur zewnętrznych,
aby nie dopuścić do zamarznięcia wody
w grzejniku.

T.Sz.

Na terenach osiedli sezon remontów
w pełni. Na początku roku, wyko-
nano większość zaplanowanych

prac wewnątrz budynków, jak malowanie
klatek schodowych, płukanie instalacji cen-
tralnego ogrzewania czy wymianę pionów
kanalizacyjnych w piwnicach budynków.
Teraz prace trwają na zewnątrz budynków.
Przeprowadzane są remonty dachów,
wymiana domofonów, chodników oraz
urządzeń zabawowych na placach zabaw.
Po uzyskaniu niezbędnych dokumentacji
i zezwoleń rozpoczynamy prace docieple-
niowe wytypowanych wcześniej ścian bu-
dynków. Prace dociepleniowe już z nasta-
niem wiosny rozpoczęliśmy w osiedlu
Słowiańskie. Docieplono ściany bloków

nr 101, 129, 142, 149, 213. W sierpniu pod-
jęte będą ocieplenia elewacji południowej
bloku 143A przy ul. Ziemowita 21; docie-
plenie ściany wschodniej i narożnika przy
ul. Kmicica 11, bl. 23; docieplenie ściany
północnej bloku nr 18 przy Al. 1-go Maja
76; docieplenie elewacji południowej wraz
z remontem balkonów budynków przy

ul. Bydgoskiej 27/29 i Bydgoskiej 40 oraz
kolejny etap docieplenia bloku 501 przy
ul. Gorkiego6/8. W tym miejscu prosimy
o opróżnienie balkonów, by sprawnie i bez
narażania Państwa mienia na zniszczenie
prace mogły być wykonywane.

W bieżącym roku kilkakrotnie brygady
remontowe wejdą też do Państwa mieszkań.
Prowadzone będą bowiem przeglądy elek-
tryczne, wymiana legalizacyjna wodomie-
rzy oraz montaż nowych głowic termosta-
tycznych na grzejnikach z nastawą +16°C.
Pełne sprawozdanie z wykonanych
w 2014 r. remontów zamieścimy na po-
czątku 2015 r., a tymczasem prezentujemy
zdjęcia niektórych wykonanych w bieżącym
roku prac. K.Sz.

Wymiana głowic termostatycznych +16°C
– kaprys czy konieczność?

Remont balkonów przy ul. Zbior-
czej 17

Remont w os. „Żubardź”,
ul. Turoszowska 16

Remont w os. „Żubardź”,
ul. Limanowskiego 168

Remont chodników os. Słowiańskie

Ocieplenie budynku 142 w os. Słowiańskie

Remont windy w bloku przy
ul. Sarniej w os. „Zbiorcza”

Remont balkonów budynku 30,
os. Sienkiewiczowskie

Remonty
2014
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Obecne przepisy prawa chronią w sposób wystarczający członków
spółdzielni i przysługujące im roszczenia o ustanowienie przewidzianych
przepisami praw do lokali. Obowiązujące ustawy nakładają znaczne
ograniczenia w dysponowaniu ich lokalami, np. przy likwidacji Spółdzielni.

Cd. ze str. 1

Zgodnie z art 541, ust. l ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych (w skrócie u.s.m.) przepisy
tej ustawy stosuje się odpowiednio do
spółdzielni będących w stanie upadłości. Jed-
nocześnie przepisy artykułów 130–136 usta-
wy Prawo Spółdzielcze przewidują sytuację
upadłości spółdzielni, natomiast w sprawach
nieuregulowanych należy zastosować przepisy
prawa upadłościowego i naprawczego.

Artykuł 541 u.s.m., rozszerzający na spół-
dzielnie będące w likwidacji lub w upadłości,
stosowanie wskazanych wcześniej przepi-
sów ustawy umożliwia składanie wszelkich
wniosków o przekształcenie słabszych praw
do lokali spółdzielni mieszkaniowych w pra-
wa silniejsze, o jakich mówią przepisy u.s.m.,
(czyli np. lokatorskie prawa czy własnościo-
we w odrębną własność lokalu) także w okre-
sie likwidacji lub postępowania upadłościo-
wego – odpowiednio do likwidatora lub syn-
dyka masy upadłościowej spółdzielni. W tym
miejscu należy zauważyć, że pomimo wy-
raźnego określenia w art. 541, ust 2 syndyka
masy upadłościowej spółdzielni ustawodaw-
ca wyróżnia również upadłość z możliwością
zawarcia układu i wtedy ww. wnioski składa-
ne będą do zarządcy masy upadłościowej.
W razie ogłoszenia upadłości spółdzielni
mieszkaniowej z możliwością zawarcia układu
i ustanowienia zarządu własnego co do całości
majątku masy upadłości, umowy, o których
mowa w art. 541, ust. 2 u.s.m. zawiera zarząd
spółdzielni. Zgoda nadzorcy sądowego nie jest
potrzebna, bowiem umowy, o których mowa
w wspomnianym przepisie należy zakwalifi-
kować do kategorii czynności zwykłego za-
rządu zgodnie z art. 76, ust. 3 prawa upa-
dłościowego. Oznacza to, że osoby, które
dysponują prawami własnościowymi lub
lokatorskimi mogą nabyć własność lokali za-
nim zakończy się likwidacja lub postępowa-
nie upadłościowe, bez konieczności później-
szego oznaczania własności lokali na drodze
sądowej.

Oznacza to także znaczne ograniczenia
w dysponowaniu tymi lokalami przez likwi-
datora lub syndyka, skoro aktualnym posia-
daczom praw lokatorskich lub najemcom,
u.s.m. przyznaje prawo żądania nabycia włas-
ności tych mieszkań także w okresie likwidacji
i postępowania upadłościowego.

Powstaje bowiem coś w rodzaju prawa
pierwszeństwa zakupu tych lokali przysługu-

jącego ich aktualnym użytkownikom, co po-
woduje, że syndyk bądź likwidator powinien
w pierwszej kolejności oferować nabycie
własności tych lokali osobom, którym przy-
sługuje spółdzielcze prawo do tych lokali oraz
najemcom, którym u.s.m. przyznała prawo
żądania nabycia własności wynajmowanych
lokali.

Jednocześnie należy zauważyć, że ustawa
o spółdzielniach mieszkaniowych zawiera
dwa przepisy szczególne dotyczące likwida-
cji i upadłości spółdzielni (art. 16 i art. 1718).
Wprowadzają one przekształcenia ex lege
(z mocy prawa) spółdzielczego lokatorskiego
i własnościowego prawa do lokalu w sytuacji,
gdy w toku likwidacji albo postępowania
upadłościowego nabywcą budynku albo
udziału w budynku nie będzie spółdzielnia
mieszkaniowa (dotyczy to także egzekucji
z nieruchomości spółdzielni).

Zgodnie z art. 130, § l i 2 prawa spółdziel-
czego w związku z art. 11, ust. 2 prawa upad-
łościowego podstawowym kryterium ogłosze-
nia upadłości spółdzielni jest stan jej „nie-
wypłacalności”, który zachodzi wtedy, gdy
„według sprawozdania finansowego spółdziel-
ni ogólna wartość jej aktywów nie wystarcza
na zaspokojenie wszystkich zobowiązań”.
Jak zauważa natomiast Sąd Najwyższy pod-
stawę ogłoszenia upadłości spółdzielni –
także mieszkaniowej – może stanowić zarówno
nadwyżka pasywów nad aktywami art. l, § 2
Prawa upadłościowego w zw. z art. 130 i nast.
Prawa spółdzielczego, jak i fakt trwałego za-
przestania płacenia długów art. l, § l w zw. 2
art. 2 Prawa upadłościowego (Uchwała SN
z 4.12.1998 r. III CKN 398/98). Nie ma nato-
miast żadnej kwoty granicznej od której należy
mówić o upadłości.

W zwykłym trybie dla upadłości spółdziel-
ni wymagane jest podjęcie uchwały przez Wal-
ne Zgromadzenie zwołane na wniosek Za-
rządu, przy czym członkowie mogą podjąć
uchwałę o dalszym istnieniu spółdzielni wska-
zując jednocześnie środki umożliwiające jej
wyjście ze stanu niewypłacalności. Z wnio-
skiem takim może wystąpić także likwidator
bądź wierzyciel.

Ukończenie postępowania upadłościo-
wego w rozumieniu art. 136 prawa spółdziel-
czego następuje po uprawomocnieniu się po-
stanowienia sądu stwierdzającego zakończe-
nie postępowania z powodu wykonania planu

ostatniego podziału funduszów spółdzielni.
Pamiętać oczywiście trzeba że przepisy art.
130–136 prawa spółdzielczego normują tylko
niektóre odchylenia od zasad postępowania
upadłościowego, dlatego poza tym do upadłości
spółdzielni stosuje się przepisy prawa upadłoś-
ciowego.

Unormowanie zawarte w art. 86, ust. l pra-
wa upadłościowego i naprawczego pozostaje
w związku z zagadnieniem regulacji stanu
prawnego nieruchomości spółdzielni miesz-
kaniowych, w szczególności wyodrębniania
w tychże spółdzielniach nieruchomości, które
– w razie ustanowienia odrębnej własności lo-
kali w budynkach spółdzielczych – pozostają
w całości własnością spółdzielni (np. nieru-
chomości służące do działalności administra-
cyjnej) oraz nieruchomości, w odniesieniu
do których członkom spółdzielni oraz właś-
cicielom lokali niebędącym członkami
przysługują prawa związane z odrębną włas-
nością lokali. Owo wyodrębnienie może wy-
magać podziału albo łączenia nieruchomości
należących do spółdzielni mieszkaniowych,
o ile jest to niezbędne do wydzielenia nieru-
chomości, które pozostają w całości własnością
spółdzielni. W związku z ustanowieniem od-
rębnej własności lokali konieczne jest również
określenie nieruchomości obejmującej budy-
nek lub budynki, w których ustanawia się te
prawa.

Unormowanie art. 86, ust. l przesądza
ewentualną wątpliwość, iż w razie ogłoszenia
upadłości spółdzielni mieszkaniowej wymie-
nione czynności należą, o czym była już mo-
wa wyżej, do syndyka, zarządcy albo w szcze-
gólnych przypadkach do zarządu wspólnoty.

Natomiast odnośnie upadłości spółdzielni
mieszkaniowej należy wskazać, że z przepisu
art. 133 prawa spółdzielczego, stanowiącego
odpowiednik art. 13, ust. lprawaupadłościowego,
wynika, że jeśli spółdzielnia jest niewypłacal-
na, nie ma jednak majątku wystarczającego na
pokrycie kosztów postępowania upadłościo-
wego, nie można w stosunku do niej ogłosić
upadłości, a co się z tym wiąże – nie można do-
konać upłynnienia czynnego majątku spółdziel-
ni (aktywów); mimo to jednak spółdzielnia pod-
lega wykreśleniu z Krajowego Rejestru Sądo-
wego, choć jej wierzyciele nie uzyskują żad-
nego zaspokojenia. Zgodnie z art. 364 prawa
upadłościowego i naprawczego syndyk
z dniem, uprawomocnienia się postanowienia

Pisaliśmy o tym w poprzednim numerze, a w bieżącym wydaniu pre-
zentujemy całą treść posłania na święto spółdzielczości, które przypada
5 lipca.

W sensie ogólnym, zrównoważony i trwały rozwój sprowadza się do wspierania, utrzymywania i skutecz-
nej działalności w tym kierunku. Od lat 80. koncepcja zrównoważonego i trwałego rozwoju zmieniała się
i dziś obejmuje zintegrowane działania w tym kierunku, zarówno w dziedzinie ochrony naturalnego środowiska,
jak i w gospodarce i życiu społecznym. Raz jeszcze okazało się, że spółdzielczość jest pionierem zrów-
noważonego rozwoju w nowoczesnym słowa tego znaczeniu. Ukierunkowując swoją główną uwagę prze-
de wszystkim na potrzeby człowieka, spółdzielnie odpowiadają na dzisiejszy kryzys zrównoważonego roz-
woju, promując wyraźnie określony rodzaj wspólnie wyznawanych wartości.

Jednym z założeń Projektu na Spółdzielczą Dekadę jest umocnienie pozycji spółdzielni, jako budowni-
czych zrównoważonego i trwałego rozwoju. Sektor spółdzielczości powinien pokazać światu, że zrównoważony
i trwały rozwój jest istotną cechą jego działania i że cenny wkład do tego dzieła wnoszą przedsiębiorstwa
spółdzielcze. Międzynarodowy Związek Spółdzielczy przeprowadził przegląd spółdzielni działających
w różnych sektorach i regionach świata, dla uzyskania rozeznania, jak dalece są one zaangażowane w dzieło

zrównoważonego rozwoju. Inicjatywa przeprowadzenia
takiego przeglądu powstała w czasie obrad światowej
konferencji MZS w Kapsztadzie, w listopadzie 2013 r.
Z raportu ogłoszonego w przeglądzie wynika, że
spółdzielni realizują program zrównoważonego rozwo-
ju w ramach swojej działalności i wyznawanych wartości i że powinno to być docenione przez ONZ. Rze-
czywiście, w rezolucji uchwalonej w grudniu 2001 r. ONZ zaapelowało do rządów, aby stworzyły zachęty
i ułatwienia w zakładaniu i rozwoju spółdzielni, jak również o podjęcie kroków, które dadzą ludziom żyjącym
w ubóstwie lub odrzuconym przez społeczeństwo możliwość tworzenia i zrzeszania się dobrowolnie w spółdziel-
nie. Organizacja Narodów Zjednoczonych wytycza obecnie nowe, ambitne zadania na okres po 2015 r., uję-
te w programie pod nazwą „Cele Zrównoważonego Rozwoju”. Ruch spółdzielczy obejmuje dziś na całym
świecie miliard ludzi. Kierując się naszą wizją zapewnienia wszystkim równomiernego i stałego rozwoju oraz
lepszego życia, możemy być jednym z głównych partnerów w tym programie.

Zachęcamy spółdzielców na całym świecie, aby wykorzystywali dzień 5 lipca dla wykazania, że spółdziel-
nia stanowi w XXI wieku najlepszy model przedsiębiorstwa, służącego stałemu i zrównoważonemu
rozwojowi.

o umorzeniu postępowania upadłościowego
wydaje niezwłocznie upadłemu m.in. jego
majątek, który jeszcze pozostał.

Podkreślić należy, że zgodnie z art. 19, § 2
i 3 ustawy Prawo spółdzielcze członek
spółdzielni uczestniczy w pokrywaniu strat
spółdzielni do wysokości zadeklarowanych
udziałów, które zgodnie z § 53, ust. 1 Statutu
naszej Spółdzielni wynoszą 100 zł. Przy czym
członek posiadający lokal użytkowy wpłaca 10
udziałów, natomiast posiadający lokal miesz-
kalny 2 udziały. Pozostali członkowie wpłacają
1 udział. Zgodnie z treścią art. 135 po ogłosze-
niu upadłości członkowie na żądanie syndyka
– niezwłocznie uiszczają niewpłaconą jeszcze
część udziałów. W praktyce nie znajdzie to za-
stosowania, ponieważ udziały zgodnie z więk-
szością obowiązujących statutów w spółdziel-
niach mieszkaniowych są wnoszone przy
ustanawianiu praw i przyjmowaniu w poczet
członków. Wierzyciel Spółdzielni nie może za-
tem prowadzić egzekucji z majątku członka.
Natomiast na pokrycie zobowiązań spółdziel-
ni mogą być przeznaczone zadeklarowane
przez członka udziały. Prawo członka do
wkładu i roszczenie o jego wypłatę są nieza-
leżne od jego istnienia ani od jakichkolwiek
zobowiązań spółdzielni (SN w p. z 17.11.2005
IV CSK 5/05).

Reasumując należy stwierdzić, że obec-
ne przepisy prawa chronią w sposób wystar-
czający członków spółdzielni i przysługujące
im roszczenia o ustanowienie przewidzia-
nych przepisami praw. Natomiast jedynym za-
grożeniem są problemy związane z funkcjo-
nowaniem spółdzielni, która spełnia przesłan-
ki zaprzestania płacenia długów, ponieważ
umowy z gestorami sieci i bieżącą obsługą ad-
ministracyjną nie mogą być realizowane.
Również kierowane przez komorników za-
wiadomienia o zajęciach wierzytelności po-

wodują włączenie członków spółdzielni w po-
stępowania egzekucyjne z przyczyn od nich
niezależnych.

Problemy te jednak nie powstają z dnia na dzień.
Zakładając prawidłowe funkcjonowanie orga-
nów spółdzielni i przestrzeganie przewidzianych
procedur (coroczne sprawozdania finansowe,
badania bilansów, przedkładanie walnemu
zgromadzeniu wyników finansowych) za-
grożenia takie w praktyce nie występują.
Majątek bowiem spółdzielni w rozumieniu
art. 40 u.s.m. jest na tyle duży, że dla skutku nie-
wypłacalności bądź zaprzestania płacenia
długów należałoby podjąć wyjątkowo niegos-
podarne działania na szeroką skalę bądź ogrom-
ny proces inwestycyjny, który przecież bez ak-
ceptacji organu kontrolnego, którym jest rada
nadzorcza wystąpić nie może. Dlatego przykład
SM „Śródmieście” i kłopotów mieszkańców jest
nietypowym przykładem funkcjonowania
spółdzielni, ponieważ nie przestrzegano tam
przepisów prawa spółdzielczego o prawidłowym
funkcjonowaniu organów i zaniechano bieżącej
kontroli takich organów jak rada nadzorcza, lust-
racje i biegli rewidenci. W tym kształcie trud-
no dzisiaj nawet ocenić czy kwota zadłużenia
SM „Śródmieście” podawana przez media
uzasadnia twierdzenie o jej niewypłacalności,
a być może jest to tylko świadome działanie nie-
odpowiedzialnych przywódców, którzy na
przykładzie tej spółdzielni starają się wykazać
rzekomą szkodliwość dla członków funkcjo-
nowania w ramach spółdzielni mieszkaniowych
i jest efektem prowadzonej od wielu lat polityki
niszczenia spółdzielni.

J. Chmielewska-Furmankiewicz
Radca prawny

Od red.: szczególnie polecamy uważne prze-
czytanie tekstu wyróżnionego kolorem.

Informacja prawna w sprawie skutków
ogłoszenia upadłości spółdzielni
mieszkaniowej dla członków spółdzielni

Posłanie Międzynarodowego Związku Spółdzielczego na tegoroczny
Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości

W maju br., na osiedlu „Zbiorcza”,
pojawiły się ogłoszenia następu-
jącej treści:
„Uwaga, Mieszkańcy bloków
z ul. Górskiej i z ul. Szczytowej
w czwartek 8 maja br. o godz. 18
na placu między blokami odbę-
dzie się spotkanie w sprawie
gruntów”.
Nie byłoby w tym nic niewłaści-
wego, bo przecież mieszkańcy
mogą się razem spotykać, dys-
kutować, ustalać ze sobą interesujące ich kwestie, ale dlaczego informacja ta jest ano-
nimowa? Dlaczego jej autor nie podpisał się? Co nim kierowało? Brak odwagi? Potrzeba
nadania temu spotkaniu otoczki tajemniczości? Takie postępowanie jest dla nas zu-
pełnie niezrozumiałe. Właściwym zachowaniem jest podpisywanie się pod swoimi po-
mysłami, inicjatywami, wystąpieniami. Jeżeli nie planujemy niczego szkodliwego, jeżeli
nie przyświecają nam złe intencje, to dlaczego wstydzimy się przypieczętować to swo-
im imieniem i nazwiskiem? Stawiajmy sprawy jasno, nie kryjmy się, rozmawiajmy wprost.
I druga sprawa – temat spotkania, który nam wydaje się bardzo ogólny. Jeżeli, wg za-
praszającego, temat jest tak ważny, to powinno się na takie spotkanie zaprosić fachowca
– pracownika Spółdzielni zajmującego się sprawami terenowymi lub chociażby admi-
nistratora. Ułatwiłoby to życie każdemu z nas i może rozjaśniłoby wiele spraw w temacie
gruntów. Takie cele chyba warto osiągać. I.G.

Anonimy
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Co roku na festynie gościmy inną znaną

i lubianą gwiazdę estrady.
W bieżącym roku ok. godz. 16.30

zapraszamy na koncert Eleni.

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

Administracja osiedla „Sienkiewiczowskie”,
tel. 42 670 66 64, 42 670 66 63.
Kierownik adm. p. Małgorzata Furtak.
Administratorzy:
Małgorzata Pawlak administrowane bloki: 16,
S1-S7, S9-S11, Z1 (1-7), Z2 (1-7), tel. kom. 505
150 852, e-mail: mpawlak@rsmbawelna.pl.
Elżbieta Pietruszewska administrowane bloki:
12-15, 17-30, tel. kom. 505 150 851, e-mail: epiet-
ruszewska@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:
Marcin Kaniera administrowane budynki: Gor-
kiego 6/8, 10/12, 24, 26, 28, tel. kom. 509 807
333, e-mail: mkaniera@rsmbawelna.pl.
Elżbieta Kowalczyk administrowane budynki:
Górska 2, 4, 3/5, 7/9, Szczytowa 4/6, Rawska 3, 7,
Wilcza 2, Gołębia 1/3, 5, tel. kom. 505 150 845,
e-mail: elkowalczyk@rsmbawelna.pl.
Aleksandra Czekalska administrowane bu-
dynki: Zbiorcza 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21,
23, 25, Sarnia 4, Stylonowa 7, tel. kom. 505 150
846, e-mail: aczekalska@rsmbawelna.pl.

Administracja osiedli „Żubardź” i „Koziny”,
tel. 42 651 55 24.
Kierownik adm. p. Jolanta Bartoszek.
Administratorzy:
Ewa Bukowska administrowane budynki: Tybury
3, 10, Klonowa 28/30, 32, 38/40, Kasprzaka
60/62, 64a, Okrzei 4/12, 30/36, 40, tel. kom. 505
150 857, e-mail: ebukowska@rsmbawelna.pl.
Magdalena Gazda administrowane budynki:
Kasprzaka 10, 11, 11a, 28/34, Długosza 1/5, 27,
29/31, 1-go Maja 76, 84/86, Więckowskiego 97, Lo-
rentza 8, Srebrzyńska 45, Włókniarzy 198, tel. kom.
505 150 840, e-mail: mgazda@rsmbawelna.pl.
Jacek Piaseczny administrowane budynki:
Czarnkowska 9/13, Gandhiego 3a, Tatarakowa 15,
Lutomierska 83/101, 103a, 105a, 109a, 111,
Wrześnieńska 67/69, 71/73, Sierakowskiego
1/5, Uniejowska 4, 4a, 6, Turoszowska 5, 16, tel.
kom. 505 150 862, e-mail: jpiaseczny@rsmba-
welna.pl.
Aneta Wyrowska administrowane bloki: Byd-
goska 25, 27/29, 35, 37, Lutomierska 156, 158,
Uniejowska 1/3, Limanowskiego 168, tel. kom.
501 463 291, e-mail: awyrowska@rsmbawelna.pl.
Danuta Lewandowska administrowane bu-
dynki: Bydgowska 40, 42, 44, 46, Klonowa 35/37,
41, tel. kom. 505 150 853, e-mail: dlewan-
dowska@rsmbawelna.pl.

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

Wdniu 7 kwietnia 2014 r. w siedzibie
Spółdzielni przy ul. Przybyszew-

skiego 163 odbyło się spotkanie, na którym
nastąpiło oficjalne przekazanie do zbiorów
archiwum Towarzystwa Przyjaciół Ło-
dzi, Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego
i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego wydanego
z okazji 55-lecia naszej Spółdzielni opra-
cowania Komisji Historycznej Łódzkiej
Spółdzielczości Mieszkaniowej pt. „Zbior-
cza informacja o spółdzielniach mieszka-
niowych regionu łódzkiego powstałych
w latach 1957–2007”.

Szerzej o opracowaniu, będącym owo-
cem wieloletnich prac Komisji pisaliśmy
w grudniowym numerze gazety (nr 60
z 2013 r.). Przekazania broszury na ręce

p. Katarzyny Wiśniewskiej członka Za-
rządu Towarzystwa Przyjaciół Łodzi,
p. Piotra Bierczyńskiego z Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej im. Józefa Piłsud-
skiego oraz p. Tomasza Piestrzyńskiego
z-cy dyrektora Biblioteki Uniwersytetu
Łódzkiego dokonali współtwórcy opra-
cowania: przewodnicząca Komisji Histo-
rycznej p. Lucja Kasicka oraz prezes na-
szej Spółdzielni p. Sylwester Pokorski.

Następnego zaś dnia, nasi przedsta-
wiciele udali się do Muzeum Miasta Ło-
dzi przy ul. Ogrodowej 15, przekazując to
opracowanie do zbiorów archiwalnych
tego Muzeum na ręce p. dyrektor Małgo-
rzaty Laurentowicz-Granas.

K.Sz.

Opracowanie Komisji Historycznej
o łódzkiej spółdzielczości
mieszkaniowej już w bibliotekach

Na zdjęciu od lewej: Sylwester Pokorski, Lucja Kasicka, Tomasz Piest-
rzyński, Monika Gładysiak-Telecka, Piotr Bierczyński, Katarzyna Wiś-
niewska, Tadeusz Szymański, Jadwiga Miller.

HOP DO
SZKOŁY

2014

Zaproszeniena festyn wych i gimnazjalnych. Nie zabraknie
śpiewów i tańca. A nad porządkiem sce-
nicznym i radosnym nastrojem czuwać bę-
dzie niezawodny Leszek Bonar. Jak zwyk-
le w dobry nastrój wprowadzi wszystkich
występ Katarzyny Wawrzak, bohaterki
naszego wywiadu na str. 7 z cyklu „Poz-
najmy się”.

Tuż po występach szkół, których pre-
zentacja nastąpi w kolejności ustalonej
w drodze losowania (o tym piszemy po-
niżej), będą quizy, konkursy, zabawy na
scenie aż po koncert Eleni. Wraz z naszą
gwiazdą będziemy śpiewać jej najpopu-
larniejsze piosenki. Teksty dwóch z nich za-
mieszczamy na str. 8. Zachęcamy do skse-
rowania lub wycięcia ich z gazety.

Nie mniej ciekawie będzie wokół sceny.
Liczne punkty wystawiennicze firm kos-
metycznych, lekarskich, bankowych ofe-
rować będą nie tylko swoje produkty, ale
także udzielać wszelkich porad. Nie za-
wiedzie nas też Policja i Straż Miejska, któ-
rej udział w festynie cieszy się co roku dużą
popularnością.

Dobra zabawa murowana. Nie siedź
w domu. Przyjdź i przekonaj się.

K.Sz.

Organizatorzy corocznej imprezy:
RSM „Bawełna”, Szkoły Podsta-
wowe nr 205, 141, 34, gimnazja

nr 29 i 36, Zespół Szkół Ogólnokształcących
nr 1, Rada „Olechów-Janów” – jednostka po-
mocnicza UMŁ oraz TKKF Ognisko „Dzi-
kusy” zapraszają 13 września od godz.
10.00 na coroczny rodzinny festyn na gór-
ki pomiędzy ulicami Ziemowita i Dąbrów-
ki. Zabawa potrwa do godziny 18.00.

Tradycyjnie już pierwsza część festy-
nu dedykowana jest naszym dzieciakom.
Oddamy scenę uczniom szkół podstawo-

POZDROWIENIA
z wakacji

Jak co roku przedstawiciele Zarządu
Spółdzielni oraz Rady Nadzorczej i Rad
Osiedli wizytowali ośrodek kolonijny
w Sulejowie-Polance, gdzie nasze po-
ciechy wraz z TKKF „Dzikusy” wypo-
czywają.

Koloniści, za naszym pośrednic-
twem, przesyłają swoim rodzicom i zna-
jomym oraz wszystkim czytelnikom
„Mojego Domu” pozdrowienia. Pogoda
i humory dopisują. Upalne lato daje się
wytrzymać tylko w basenach. K.Sz.

Prezentacja
szkół na festynie
Wdniu 2.07.2014 r. na posiedzeniu Komisji Wewnątrzspółdzielczej Rady

Nadzorczej RSM „Bawełna” odbyło się losowanie kolejności wy-
stępów szkół zgłoszonych na festyn „Hop do szkoły”. Losowania doko-
nał Przewodniczący Komisji p. Bogusław Kowal (na zdjęciu obok).

Oto ustalona w drodze losowania kolejność występowania szkół:
1. Szkoła Podstawowa nr 205 im. św. Jadwigi Królowej Polski, 2. Gim-
nazjum nr 29 im. ks. Jana Twardowskiego, 3. Zespół Szkół Ogólnoksz-
tałcących nr 1, 4. Szkoła Podstawowa nr 34 im. L. Kruczkowskiego, 5. Gim-
nazjum Publiczne nr 36 im. Krzysztofa Kieślowskiego, 6. Szkoła Podsta-
wowa nr 141 im. gen. Mariusza Zaruskiego.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji szkół. I.G.
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Dopóki mi wystarczy sił i pozytywnej energii, to będę pra-
cować. Sprawę ułatwia mi fakt, że lubię to co robię. Choć
chciałabym mieć więcej czasu, chociażby na częstsze kon-
takty z moimi wnukami Filipem i Kubusiem.

syn również poszedł w tym kierunku i jest stu-
dentem Akademii Muzycznej, gra na fagocie.
Wszystkie moje dzieci, bo mam jeszcze dwie
córki, mają tzw. słuch harmoniczny, czyli mogą
śpiewać w chórze, lub w dwu-trzy głosie. Przy-
znam szczerze, że myślałam, że na mnie mu-
zyczne dzieje tej rodziny się zakończą, jednak
syn wykazywał tak duże zdolności muzyczne,
że szkoda było zmarnować ten talent.

– A pani na jakim instrumencie zaczęła
grać? I czy będąc w szkole czuła Pani, że jej
droga zawodowa będzie ściśle związana
z muzyką?

K.W.: Chyba tak. Tak jak mówiłam, wy-
nikało to z tego, że w mojej rodzinie zawsze
było pełno muzyki i każde spotkanie kończyło

się wspólnym śpiewaniem i graniem.
Aw szkole muzycznej zaczynałam od nau-

ki gry na skrzypcach. Teraz jak już mó-
wiłam uczę gry na innych instrumentach.

– Patrząc na Pani życiorys widać,
że jest Pani osobą bardzo otwartą na
ludzi i ceniącą ich towarzystwo. Czy

zawsze Pani taka była? To wynika
z Pani charakteru?

K.W.: Trudno powiedzieć, ale
wiem jedno: kocham życie i kocham

ludzi. Staram się być radosna, chociaż
wiadomo, że nie zawsze jest cukierko-

wo. Jednak problemy napędzają mnie do
tego, by jak najszybciej z nich wyjść.

– Teraz chyba oczkiem w głowie są Pani
wnuki. Proszę nam odrobinę o nich opo-
wiedzieć.

K.W.: Mam dwóch wnuków, przy czym
moje córki sprawiły mi wyjątkową niespo-
dziankę, bo jedna z nich urodziła dziecko 10
listopada 2010 roku, a druga również 10 lis-

topada dokładnie rok później. Starszy ma na
imię Filip, a młodszy Jakub i jeśli tylko mam

wolną chwilę, to staram się poświęcać im swój
wolny czas. Chociaż z tymi moimi wolnymi
chwilami jest różnie, ponieważ poza pracą
w ośrodku „Karolew” uczę również nauki gry
na instrumentach w Klubie Osiedlowym, na-
leżącym do Spółdzielni Mieszkaniowej „Choj-
ny”. Mam tam nawet więcej uczniów niż
w „Karolewie”, bo przez dwa dni 30 uczest-
ników to nie jest mało. Z tej przyczyny, że jest
tak wielu chętnych, często prowadzę zajęcia
łączone, w dwuosobowych grupach. Jest to bar-
dzo dopingujące, bo staram się dobierać
uczniów tak, by byli mniej więcej na tym sa-
mym poziomie zaawansowania. Rodzi się
dzięki temu zdrowa, podkreślam „zdrowa”, ry-
walizacja i motywacja do wzmożonej pracy.
Często wychodzą z tego fajne muzyczne du-
ety. Obowiązków mam bardzo dużo, jednak do-
póki mi wystarczy sił i pozytywnej energii, to
będę pracować. Sprawę ułatwia mi fakt, że lu-
bię to co robię.

– Czy wakacje już za Panią czy jeszcze
coś Pani planuje?

K.W.: Szczerze mówiąc, gdy stąd wyjdę,
to jestem praktycznie gotowa, by ruszać nad
jezioro, razem z mężem. Walizkę już mam
spakowaną.

– Ale zdąży Pani wrócić, by wziąć udział
w naszym festynie?

K.W.: Zdecydowanie tak. Nie odpuś-
ciłabym tego.

– Dziękujemy za rozmowę.
K.Sz., I.G.

Redakcja: – Od lat uczestniczy Pani
w życiu RSM „Bawełna” poprzez udział
w corocznej plenerowej imprezie, jaką jest
festyn Hop do szkoły. Jak Pani losy splotły
się z naszą Spółdzielnią?

Katarzyna Wawrzak: Zupełnie przypad-
kowo. Początkowo myślałam nawet, że będzie
to jednorazowy występ, tymczasem współpra-
ca ułożyła się tak dobrze, że pojawiam się tu-
taj co roku. Bardzo lubię to co robię, na-
wiązałam bardzo fajny kontakt z dzieciakami,
a to chyba najważniejsze przy tego typu im-
prezach.

– Czy wiele imprez zewnętrznych, po-
dobnych do naszego festynu, podejmuje
się Pani prowadzić?

K.W.: W tej chwili już nie, ale w przeszłości
robiłam to dosyć często. Brałam udział w wie-
lu plenerowych imprezach organizowanych
przez szkoły i przedszkola. Zdarzało mi się też
bawić konferansjerką, bo powiedzenie, że
byłam konferansjerem to za dużo. Praca ta da-
wała, i nadal daje, mi wielką satysfakcję.
Ważne w tym co robię jest też z pewnością to,
że prowadząc imprezy sama dobrze się bawię.
Uważam, że nastroje przenoszą się na innych.
Jeśli ja się dobrze bawię, to wokół mnie za-
równo dzieci, jak i dorośli poddają się tym ra-
dosnym nastrojom i miło spędzamy wszyscy
razem czas.

– Czy po tylu latach wyjściu na scenę to-
warzyszy jeszcze trema, czy teraz to dla Pani
tylko czysta przyjemność?

K.W.: Zawsze przy prezentacji na scenie
towarzyszy trema, ale dosyć szybko przeradza
się ona u mnie w radochę z tego co robię. Myś-
lę, że nie ma osoby, której nie towarzyszyłaby
chociaż odrobina tremy podczas występów.
Jeśli ktoś się do niej nie przyznaje, to nie jest
pewnie do końca szczery. Lekkie spięcie na po-
czątku jest za każdym razem, mimo tego, że
przecież dokładnie wiem jak się zachować i co
robić, mam przygotowany scenariusz wystę-
pów. Posiadanie gotowego planu imprezy nie
jest jednak żadnym pewnikiem. Na scenie trze-
ba przewidzieć zaistnienie różnych sytuacji
i umieć im sprostać. To jest element tej pracy.
Pamiętam jak podczas jednego z festynów
„Hop do szkoły” byłam nastawiona na popro-
wadzenie imprezy dla dzieci w wieku uczniów
szkoły podstawowej. Okazało się, że obecni
byli wszyscy z wyjątkiem właśnie takich dzie-
ci i z gotowego scenariusza, który miał około
piętnastu punktów mogłam zrealizować jedy-
nie dwa. Wszystko musiało ulec na bieżąco
modyfikacji w trakcie imprezy. Na szczęście
pracuję z osobami, na których można polegać
w takich sytuacjach i nie było takiej paniki,
żebym nie wiedziała co będę robić za chwilę.
Często mi się zdarza, że na gorąco muszę
dostosowywać się do zastanej sytuacji.

– Zauważyłyśmy, że przychodzi to Pani
z łatwością.

K.W.: To wynika z mojego doświadczenia,
kiedyś bowiem prowadziłam koncerty mu-
zyczno-edukacyjne w szkołach, przedszkolach,
ośrodkach kultury. Zaobserwowałam wtedy, że
dorosłe osoby na tego typu eventach czują pe-
wien opór przed przełamaniem się i otwarciem
na zabawę. Zastanawiałam się dlaczego tak się
dzieje. Przecież na imprezach domowych do-
rośli bawią się wspólnie ze swoimi dziećmi.
Doszłam do wniosku, że jeśli jest to impreza

dla dzieci, to ich rodzice również powinni brać
w niej udział, dając dzieciom przykład i syg-
nał do dobrej zabawy. Dzieci są wtedy bardziej
chętne do brania udziału w grach, występach,
konkursach. Staram się więc zaangażować do
zabawy wszystkich. Czasem schodzę ze sce-
ny, by przełamać „pierwsze lody” z widownią.
Miałam też takie doświadczenia, że prowadząc
koncert czy to w przedszkolu, czy szkole, ob-
serwowałam, że dorośli celowo wycofują się
z zabawy. Traktują, że na czas koncertu to ja
przejmuję ich obowiązki. Wychowawczynie
w przedszkolu, zdarzało się, traktowały ten czas
jako najlepszy moment do rozmowy z ko-
leżanką. Nie myślały w tym momencie, że mi
przeszkadzają czy dają zły przykład swoim pod-
opiecznym. Ku uciesze dzieci przerywałam
wtedy koncert i mówiłam, że postawię zaraz
te panie do kąta. Panie od razu się reflektowały
i jak dzieci przepraszały za swoje niegrzeczne
zachowanie.

– Pracuje Pani m.in. w Poleskim Ośrod-
ku Kultury, jego filii – Karolew, uważanym
za jeden z lepszych, nie tylko w Łodzi. Pra-
ca tego ośrodka dotyczy nie tylko dzieci, ale
i seniorów. Stworzyliście dla osób starszych
bardzo bogatą ofertę. Proszę o niej opo-
wiedzieć i zachęcić naszych mieszkańców Po-
lesia do przyłączenia się do wspólnej pracy
i zabawy.

K.W.: Nasz Ośrodek działa bardzo
prężnie, m.in. dlatego, że jesteśmy dofinan-
sowani z CAS-u, czyli Centrum Aktywnego Se-
niora. Zainteresowanie zajęciami jest na-
prawdę duże, także dlatego, że większość
z nich jest bezpłatna. Zapraszane są gwiazdy,
organizowane są spotkania, np. z lekarzami,
prawnikami, psychologami, spotkania pre-
wencyjne z policjantami czy ratownikami
medycznymi. Prowadzimy zajęcia, które ułat-
wiają seniorom życie i pomagają im się od-
naleźć w galopującej rzeczywistości. Przy-
kładem mogą być tu zajęcia komputerowe,
dzięki którym starsze osoby mogą się dowie-
dzieć jak porozmawiać na skypie z wnukami,
przebywającymi za granicą lub jak wysłać
maila. Z pewnością każdy znajdzie u nas coś
ciekawego dla siebie. Działa Teatr „Kwad-
ransik”, w którym seniorzy mogą błysnąć
swoimi talentami aktorskimi. Prowadzone są
imprezy okolicznościowe jak dzień Kobiet,
Ostatki, Bale karnawałowe. Ja w tym ośrodku
prowadzę Chór Seniora. Nazywa się on „Ka-
rolinki” i każdy może się do niego zapisać, bo,
cytując Jerzego Stuhra: „Śpiewać każdy może,
trochę lepiej lub trochę gorzej”. Nasz repertuar
jest lekki, łatwy i przyjemny. Często przygo-
towujemy piosenki na imprezy okolicznoś-
ciowe, śpiewamy wtedy pieśni legionowe,
pastorałki, kolędy. Szczerze wyznam, że uwiel-
biam i kocham swoich chórzystów.

– Ilu członków liczy chór i gdzie naj-
częściej śpiewacie?

K.W.: Chór obecnie liczy 17 osób. Jeżeli
ktoś odchodzi, to przyczyną są po prostu pro-
blemy ze zdrowiem. Na stałe współpracujemy
z Domem Pomocy Społecznej nr 2, gdzie
często jeździmy z naszymi występami.

– Ale macie też swoje osiągnięcia arty-
styczne. W zeszłym roku, na festiwalu dla se-
niorów – „Piernikalia” – Pani chór zdobył
wyróżnienie. To mobilizuje do pracy. Czy se-
niorzy tego typu zajęcia traktują na po-

ważnie, jako realiza-
cję siebie, czy bardziej
jest to dla nich roz-
rywka i miłe spędze-
nie czasu?

K.W.: Myślę, że
i jedno i drugie. Pró-
by odbywają się raz
w tygodniu i prak-
tycznie zawsze frek-
wencja jest stu pro-
centowa. Na występach
jest podobnie. Ale jednocześ-
nie nasze próby odbywają się
bardzo na luzie i miło spędza-
my ze sobą czas. Jest herbatka,
kawa, ciasteczka, czyli można
tu znaleźć zarówno coś dla
ciała, jak i dla ducha.

– A jak starsze osoby do-
wiadują się o Waszym ośrod-
ku?

K.W.: Mogą to zrobić oczy-
wiście poprzez naszą stronę
internetową, ale najczęściej jest
tak, że koleżanka przyprowadzi
koleżankę, później ktoś przy-
prowadzi kolegę i tak to się
zaczyna. Często jest też tak,
że ktoś do nas zagląda z cie-
kawości, sprawdza czy na-
sza oferta mu odpowiada
i czy czuje się tu dobrze.
I bardzo często już z nami
zostaje. Seniorzy mówią, że
u nas panuje ciepła i miła at-
mosfera, dlatego chętnie tu przy-
chodzą.

– Ale w ośrodku „Karolew” prowadzi
Pani również zajęcia z dziećmi.

K.W.: Tak, jestem instruktorem muzycz-
nym i uczę gry na pianinie, keyboardzie i gi-
tarze. Chętnych jest bardzo dużo. Zajęcia, któ-
re zaczynam około południa czasem kończę do-
piero o godzinie 20.30, mając w tym czasie
jedną 15 minutową przerwę. Moi uczniowie to
dzieci z dość dużego przedziału wiekowego od
6 do 15 lat. W każdej grupie wiekowej jest inna
specyfika pracy.

– No właśnie. Jak się pracuje z dziećmi,
a jak z seniorami? Kogo łatwiej okiełznać?

K.W.: Postawiłabym między nimi znak
równości, chociaż czasami dzieci są bardziej
subordynowane.

Jak pokazać dzieciom ciekawą drogę rozwoju? Odpowiedź na to pytanie zna dyrektor Szkoły Podsta-
wowej nr 34, przy ul. Ćwiklińskiej 9, pani Agnieszka Błażejczyk. Jej sylwetkę prezentowaliśmy już w na-
szej gazecie w 25-tym, styczniowym numerze w 2011 r., w którym p. Błażejczyk była bohaterką wywiadu.
Pani Agnieszka biega i to nie tylko po olechowskim lasku z psem. Startowała już w Biegu Olimpijczy-
ka, w biegu na Piotrkowskiej, w biegu samorządowców. Od 2011 roku startuje m.in. w maratonie Dbam
o zdrowie i zaraża tym innych. W 2011 r. wzięła udział w biegu na 10 km, a wspierający ją uczniowie
zajęli wówczas I miejsce w konkursie „Mistrz kibicowania”. Rok później pani Agnieszka przebiegła już

42 kilometry, a jej uczniowie znów zdobyli I miejsce w konkursie kibicowania. Biegła również w tym i zeszłym roku i nie może się za-
trzymać. A biega już nie sama, bo bakcyla połknęli również inni nauczyciele ze SP 34, a także rodzice niektórych uczniów.

Bieganie dla Pani Dyrektor to nie tylko przyjemność. Jak sama powiedziała przed jednym ze startów: „Zrobię coś, co na pierwszy
rzut oka wydaje się niemożliwe, nawet zwariowane, ale ma głęboki sens dydaktyczny. Dam dowód, że marzenia można spełniać. Wy-
starczy pokonać lenia”. Uczniowie mówią, że są z niej dumni, a ona odpowiada, że dzięki wytrwałości, silnej woli, pracy i przyjaciołom
można wszystko. Takich wzorów dzieciom potrzeba i z ciekawością będziemy obserwować ile osób związanych ze SP nr 34 pobieg-
nie w kolejnym maratonie. Może połowa szkoły? Kibicować z pewnością będą wszyscy. I.G.

Biegająca dyrektorka

Radocha z tego
co się robi

– Czy niektórzy z Pani małych wycho-
wanków kontynuują naukę w szkole mu-
zycznej?

K.W.: Tak, zdarzyło się to kilka razy, że
osoby, które „złapały bakcyla” rozpoczynają
później naukę w szkole muzycznej. Cieszę się,
że miałam swój udział w zaszczepieniu im
wrażliwości muzycznej.

– Sama też jest Pani absolwentką łódzkiej
szkoły muzycznej z ul. Sosnowej. Skąd po-
mysł na tą szkołę? Czy to inicjatywa rodzi-
ców czy Pani chęci?

K.W.: Cała moja rodzina jest grająca, mój
brat jest muzykiem, mój tata grał na kilku in-
strumentach, mama pięknie śpiewała, siostra
grała na wiolonczeli i można powiedzieć, że ja
też zostałam dziedzicznie tym obciążona. Mój
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Rozmowa z Katarzyną Wawrzak – instruktorem
artystycznym filii „Karolew” Poleskiego Ośrodka
Kultury, od lat współpracującą z naszą Spółdzielnią
przy festynie „Hop do szkoły”.



Sposób przygotowania:
Serek wymieszać ze śmietaną. Dodać
wyciśnięte ząbki czosnku i posiekany
koperek. Przyprawić solą, pieprzem
i cukrem. Wszystko wymieszać. Po-
dawać ze świeżymi warzywami po-
krojonymi w słupki. W sosie można też
„moczyć” kawałki kurczaka.

Pycha. KIM

Dip do świeżych
warzyw

8 Rozerwij się!

Eleni na festynie

Zapraszamy do wspólnego śpiewania z Eleni.

POZIOMO: 1. miasto w Rosji znane
z anomalii magnetycznych, 6. Späth lub
Händel, 7. rodzinne miasto Jana Koci-
niaka, 8. Mareen, niemiecka siatkarka,
9. aktorka i nie-aktorka, 12. tłuste mię-
so z drobiu, 13. miasto z Długą, 14.
mieszkanka Suboticy, 18. …z afrykań-
skiego buszu, 19. Warszawskie Towa-
rzystwo Lotnicze, 20. druga żona Romana
Polańskiego, 21. twórca Tańca węgier-
skiego nr 5, 22. pseudonim współtwórcy
kabaretu Bim-Bom.
PIONOWO: 2. miasto u ujścia rzeki
Słupi do Bałtyku, 3. jedna z pięciu rzek
Hadesu, 4. stolica prowincji Bali, 5. syn
bliskiego członka rodziny, 9. dzielnica
prawobrzeżnej Warszawy, 10. miasto
nad Sejmem, 11. imię królów Sparty, 15.
Todua lub Saadi, 16. rogi, puzony i tuby,
17. szczególne względy, grzeczności.

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI
CZERWCOWEJ

Poziomo: harfa, dziad, Amaya, Ystad,
zebra, Niamej, okapi, aparat, etap,
Dispur, unia, topola, owad.
Pionowo: armie, foyer, Czesława, ka-
rateka, złote runo, bratanica, Ania,
Poirot, rapsod, tarpan.

Pierwsze trzy osoby, które
nadeślą prawidłowo rozwiązaną

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

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

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

K U C H N I A
N A S Z A
CODZIENNA
Spędzasz weekend w mieście? Zor-
ganizuj sobie i swoim bliskim od-
poczynek na łonie natury. Wybierz
się na piknik za miastem, najlepiej ro-
werem. To świetna okazja, aby utrwa-
lić więzi rodzinne. Cały dzień spę-
dzony na łonie natury z najbliższymi
sprawi, że zrelaksujesz się i od-
poczniesz. A dodatkowo na rowerze
spalisz niechciane kalorie. Na po-
siłek do spożycia na trawie możesz
w domu upiec kurczaka z ziemnia-
kami w foli spożywczej. Do tego
pokrojone w paski warzywa – mar-
chewka, ogórek, papryka, które
możecie maczać w „dipach”, czyli
gęstych sosach najczęściej na bazie
jogurtu naturalnego lub serka i ziół.

Nie zależy mi na tym, by zostać najbo-
gatszym człowiekiem na cmentarzu.

(Steve Jobs)

BARAN
Kanikuła spowoduje, że
zaczniesz postępować
wbrew logice. A więc na-
dal skłonność do flirtów
bez przyszłości, zmniej-
szone poczucie odpo-

wiedzialności w domu i w pracy. Jedno małe
niedopatrzenie wyzwolić może lawinę kom-
plikacji. Bacznie obserwuj rozwój wydarzeń.
Przychylny znak - Bliźnięta.

BYK
Komplikacje zawodowe
zajmą Ci trochę czasu.
Zechcesz możliwie szyb-
ko pokazać, że racja jest
jednak po Twojej stronie,
a to, co o Tobie niektórzy

mówią, jest wyssane z palca i nie należy brać
na serio. Zarzuty będą jednak rzeczowe
a obrona dość trudna. Namów Koziorożca do
roli rozjemcy.

BLIŹNIĘTA
Poczujesz koło siebie
czyjąś krzątaninę nasta-
wioną na wykonywaną
przez Ciebie pracę, a na-
wet stanowisko. Czyżby
konkurencja? Prawdo-

podobnie tak. Warto rzecz od razu sprawdzić
i udowodnić, że nikt tu nie ma nic do szukania.
Na wszelki wypadek zastępstwo urlopowe
w pracy powierz Wadze.

RAK
Niestety, dla Ciebie nad-
chodzi pora pożegnać
się z wakacyjnym na-
strojem i zabrać się serio
do pracy, by rosnące za-
ległości nie stały się po-

wodem jakichś cierpkich uwag szefa. W domu
też wiele spraw trzeba uporządkować. Czeka
Cię więc miesiąc pełen pilnych zajęć. Doceń
przyjazne gesty Byka.

LEW
Dobre dni na bliższe
i dalsze podróże. Właśnie
na nie warto te dni wy-
korzystać, jeśli wyjazd
masz w planie. Korzystna
atmosfera nie zwalnia

Cię jednak z ostrożności w drodze i prze-
strzegania zasady ograniczonego zaufania
innym jej użytkownikom. Najlepszym pilotem
na trasie może być Strzelec.

PANNA
Najbliższe dni upłyną pod
znakiem cementowania
rodzinnych więzów. Bę-
dziesz pełen obaw na
początku, ale sam potem
zdziwisz się, jak wspa-

niale to wszystko będzie przebiegać. Przeżyjesz
chwile wzruszenia i autentycznego szczęścia.
Docenisz w pełni kochających Cię ludzi.
Odwiedź Wodnika.

WAGA
Zasłużysz na czyjąś wdzię-
czność lub słowa uznania.
Będzie to efekt Twojego
postępowania w bardzo
skomplikowanej sytua-
cji. Zdecydowanie i ener-

gia okażą się najlepszym sposobem, na który
słusznie się zdecydujesz. Sierpniowy wyjazd
na urlop zaprogramuj bardzo starannie ze
Skorpionem.

SKORPION
Jeśli akurat masz urlop,
koniecznie wykorzystaj
ten beztroski okres na
umocnienie nieco zanie-
dbanych więzów uczu-
ciowych z bliską sercu

osobą. W sferze finansowej jest całkiem
znośnie, możecie więc pozwolić sobie na
odrobinę szaleństwa i ekstrawagancji. Złośli-
wostki Ryb potraktuj z humorem.

STRZELEC
Różne sprawy codzienne
będą Cię jeszcze absor-
bować ponad miarę, ale
mimo to nareszcie wkro-
czysz w okres coraz bar-
dziej pomyślny dla Two-

ich zamierzeń. Zwiastuny tego odczujesz już
w ostatnich dniach lipca. A potem przed Tobą
cała dekada spełniania marzeń. Warto plano-
wać ją razem z Rakiem.

KOZIOROŻEC
Przed Tobą kilka bardzo
ciekawych spotkań to-
warzyskich. Okazja bę-
dzie miła, a gospodarze
Ci przychylni. Warto spró-
bować, czy takiego stanu

rzeczy nie dałoby się kontynuować i na dłużej
zachować sympatię tych ludzi. Trudno będzie,
ale może się uda. Czy pamiętasz o prezencie
dla Lwa?

WODNIK
Nie noś zbyt długo w so-
bie jątrzącej Cię zadry.
Lepiej krótko pocierpieć
i pozbyć się jednym
pociągnięciem sprawy,
która ostatnio tak Ci do-

kucza. Inaczej od razu możesz kolejny miesiąc
spisać na straty. Nie zwierzaj się ze swoich
problemów Baranowi. Myśli przede wszystkim
o swoich sprawach.

RYBY
Jednak nie unikniesz do-
mowego konfliktu zwią-
zanego z Twoimi „wyczy-
nami” w ubiegłym mie-
siącu. Co prawda szybko
minie, ale jednak zostawi

po sobie przykry osad. Postaraj się wrócić do
normalnej atmosfery rodzinnej, szkoda psuć
miły wszystkim nastrój. Pomóż Pannie w jej
staraniach.

H O R O S K O P N A S I E R P I E Ń

U Ś M I E C H N I J S I Ę
• • •

Śniadanie na kacu jest jak przeszczep – przyjmie się albo nie.
• • •

Krzysiek pisze SMS-a do Mamy:
– Cześć Mamusiu, o której będziesz? Bardzo się martwię :)
– Nie zdążycie, będę za pięć minut, pozdrów Karolinę.

• • •
Rozmawia dwóch kolegów i jeden mówi:
– Ciekawe czemu mam ksywkę Dżin? Pewnie dlatego, że
wiele mogę.
Drugi na to:
– Nie stary, po prostu gdy ktoś odkręca butelkę ty się od razu
pojawiasz.

Nigdy nie mów, że czegoś
się nie da zrobić, bo zawsze
znajdzie się ktoś z inicjaty-
wą, kto nie wie, że się tego
nie da zrobić, i to zrobi!

Taka sobie myśl

Składniki:
– 150 g kremowego serka twarogowe-

go (typu „Philadelphia”),
– 2 łyżki gęstej kwaśnej śmietany 18%,
– 2 ząbki czosnku,
– 2 łyżki drobno posiekanego świeżego

koperku,
– szczypta soli, pieprzu czarnego

i cukru.

Dip do świeżych
warzyw

„Miłość jak wino”

Przychodzi do mnie co dzień chłopak na schwał
I smutnie patrzy mi w oczy
Wiele bym dała za to żeby się śmiał
Bo mi chłopaka bardzo żal

Na świecie barwny kwiecień idzie przez park
A wieczór taki uroczy
Kwiaty od mego chłopca tulę do warg
Ale na inny czekam dar

Miłość jak wino uderza do głów
Niesie nam życie bez trosk i bez wad
Wchodzi do serca jak noc po złym dniu
Żeby odmienić nam świat

Miłość jak wino uderza do głów
Trzeba jej pragnąć i pić aż do dna
Więc się zakochaj i o niej mi mów
Nim ją kto inny mi da

Weselej z przyjacielem zmieniać swój czas
Patrzeć na niebo wysokie
Na czarnym firmamencie szukać swych gwiazd
Wróżyć co w życiu czeka nas

Gdy słonko ponad łąką złoty swój krąg
Schowa za białym obłokiem
To wtedy zawsze znajdę ciepło twych rąk
I nasz przyjazny wspólny dom

Miłość jak wino uderza do głów
Niesie nam życie bez trosk i bez wad
Wchodzi do serca jak noc po złym dniu
Żeby odmienić nam świat

Miłość jak wino uderza do głów
Trzeba jej pragnąć i pić aż do dna
Więc się zakochaj i o niej mi mów
Nim ją kto inny mi da

„Troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca”

Gdy słońce ześle na ziemię swój blask
Znów myśli me płyną przez niebo do gwiazd
Gdy barwne kwiaty się chylą do rąk
Podnoszę do góry wzrok

Tam w niebie wysokim jest dobro i zło
Podziwiam obłoki nim padnie z nich grom
I szukam daremnie słów , które wziął wiatr
I czego mi jeszcze brak

Troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca
Gdy dzień nie dzieli a noc nas łączy
Troszeczkę ziemi, troszeczkę serca
Tego pragniemy by piękniej żyć

Troszeczkę ziemi, troszeczkę nieba
Bo chmur i cieni nam już nie trzeba
Troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca
Trochę nadziei i więcej nic

Przyglądam się kwiatom i dobrze mi z tym
Dopóki trwa lato nie lękam się zim
I chociaż jesienny powieje wnet wiatr
Odnajdę znów lata ślad

Troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca
Gdy dzień nie dzieli a noc nas łączy
Troszeczkę ziemi, troszeczkę serca
Tego pragniemy by piękniej żyć

Troszeczkę ziemi, troszeczkę nieba
Bo chmur i cieni nam już nie trzeba
Troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca
Trochę nadziei i więcej nic

To od lat jest moja pieśń
Weź mój świat i w dłoniach nieś
To od lat jest moja pieśń
Weź mój świat i w dłoniach nieś
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