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GDYŃSKI OPEC TO GWARANCJA
BEZPIECZNEGO CIEPŁA
Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej z Gdyni w ciągu minionego półwiecza przeszło długą drogę - od małego zakładu kojarzącego się z zakopconymi palaczami, obsługującymi pojedyncze kotłownie do prężnej w regionie firmy, działającej na bardzo wysokim
poziomie. W maju 2017 roku gdyńska spółka otrzymała niezwykle prestiżową nagrodę –
„Godło Teraz Polska”, a w marcu tego roku tytuł „Jakość Roku 2017 Diament”.
TERAZ POLSKA
Godło „Teraz Polska” ma dla nas wyjątkowe znaczenie – mówi Janusz Różalski,
Prezes Zarządu OPEC - podkreślające
jakość naszych usług, a także szacunek
do wartości narodowo - patriotycznych.
Marka „Teraz Polska” harmonijnie wpisuje
się w strategię naszego przedsiębiorstwa,
budzi uznanie klientów i jednocześnie zobowiązanie do nieustannego doskonalenia. Dziękuję za zaufanie i pomoc, bowiem
bez naszych odbiorców nie byłoby laurów.
Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa im.
Komuny Paryskiej jest wieloletnim odbiorcą ciepła OPEC. Podczas kilkudziesięciu
lat współpracy, warunki techniczne i ekonomiczne dostaw ciepła podlegały dynamicznym zmianom, jednak kontakty ze
spółdzielnią niezmiennie miały charakter
twórczej i harmonijnej współpracy.
Naszą współpracę cechowała także troska o dobro bezpośredniego odbiorcy ciepła, czyli mieszkańców zasobów spółdzielni – dodaje
J. Różalski. Zawsze z uwagą i zrozumieniem podchodziliśmy do problemów
i uwag, zgłaszanych przez spółdzielnię,
dotyczących zarówno technicznych, jak
i finansowych aspektów świadczonych
przez nas usług.
STAŁA ROZBUDOWA I MODERNIZACJA
Misją OPEC jest dostarczanie klientom
ciepła w sposób nowoczesny, niezawodny, bezpieczny i w poszanowaniu środowiska naturalnego. Dążymy do daleko posuniętej racjonalizacji dystrybucji ciepła, na
co przekładają się prowadzone przez nas
działania – podkreśla J. Różalski. Mówię
tutaj o stałej modernizacji oraz rozbudo-
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wie scentralizowanego systemu ciepłowniczego, a także o szeroko zakrojonych
posunięciach proekologicznych. Obok
wdrożonego Zintegrowanego Systemu
Zarządzania Jakością ISO 9001 oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N 18001, funkcjonujemy
również w oparciu o System Zarządzania
Środowiskowego ISO 14001.
WALKA O CZYSTE POWIETRZE
Rozwój miejskiej sieci ciepłowniczej jest
jednym z najbardziej efektywnych sposobów na walkę z zanieczyszczeniem powietrza. Skutecznie eliminujemy w ten sposób
tzw. niską emisję, czyli pyły zawieszone,
które w największym stopniu odpowiadają
za powstawanie uciążliwego smogu zimą.
W ten sposób wymiernie poprawiamy jakość powietrza, którym oddychamy.

Aspekty środowiskowe zawsze stanowiły priorytet w rozwoju przedsiębiorstwa. Podejmowane od lat 90-tych
działania doprowadziły do znaczącego obniżenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w tym redukcji
CO2 o 70%. W latach 2011-2015 poddano termomodernizacji sieci ciepłownicze na terenie Gdyni i Rumi o łącznej
długości ponad 30 km (oszczędność
energii ok. 77 tys. GJ/rok, zmniejszenie
emisji CO2 - o ok. 8 tys. ton).
Obecnie przedsiębiorstwo podpisało
6 umów z Narodowym Funduszem
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie kolejnych inwestycji,
których łączny koszt szacowany
jest na ponad 95 mln zł.
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ŻYCIE SPÓŁDZIELNI ZACZYNA
SIĘ PO SZEŚĆDZIESIĄTCE
Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Komuny Paryskiej obchodzi w tym roku 60-lecie.
Nie zamierza iść na emeryturę, ale dalej prężnie rozwijać się, o czym między innymi mówić
będziemy z Wiesławem Wawerem, prezesem spółdzielni.

– Ze spółdzielnią związany jest Pan
znacznie krócej, bo zaledwie od 10 lat.
Jak rozpoczął się ten – jak na razie – dość
krótki „romans” z jubilatką?
– Patrząc na ilość przepracowanego czasu na stanowisku prezesa, można powiedzieć, że jestem młodzikiem w porównaniu z naszą spółdzielnią, która 60 lat
temu powstała przy Stoczni im. Komuny
Paryskiej. Moja praca w tej spółdzielni
rozpoczęła się banalnie, bo odpowiedziałem na konkurs, który miał wyłonić
prezesa. Konkurs wygrałem, a rada nadzorcza zdecydowała się mnie zatrudnić.
– Spółdzielnia, którą Pan zarządza nie
należy do małych. Można powiedzieć,
że jest to już duże przedsiębiorstwo.
– Jest to druga, co do wielkości,
spółdzielnia mieszkaniowa w Gdyni.
Większa i zarazem starsza jest tylko Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa, która starsza jest od nas dokładnie o 30 lat. Na nasze zasoby składa
się około 8400 mieszkań oraz lokale
użytkowe. Natomiast cała kadra pracownicza liczy około 130 osób. Ktoś
może powiedzieć, że to sporo, ale na
tę liczbę składają się chociażby konserwatorzy i gospodarze budynków,
dzięki czemu wiele rzeczy wykonujemy sami i nie zlecamy niektórych prac
zewnętrznym podmiotom.

– Jakie trzeba posiadać cechy charakteru, aby dobrze kierować tak dużą
spółdzielnią mieszkaniową?
– Przede wszystkim trzeba być zaangażowanym w pracę, którą się wykonuje. Cały
czas należy mieć na uwadze dobro spółdzielni i jej członków. Oprócz tego trzeba
umieć zarządzać całym zespołem, aby
wszystkie obowiązki były odpowiednio podzielone pomiędzy poszczególne komórki,
które mają do wykonania szeroki wachlarz
zadań na rzecz naszych spółdzielców.
Ważne jest jednak nie tylko zarządzanie,
ale również samo podejście do mieszkańców. Bardzo często spotykamy się
z różnymi problemami członków i często
musimy angażować się w ich rozwiązywanie. Mieszkańcy spółdzielni muszą być
zadowoleni z naszej pracy.
– A jakie wyzwania postawił sobie
Pan, kiedy rozpoczynał pracę w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
im. Komuny Paryskiej?
– Najważniejszym zadaniem było unormowanie spraw związanych z finansami
i organizacją spółdzielni, gdyż wcześniej
przez wiele lat dało się słyszeć o niezbyt
dobrej atmosferze i wielu sporach. Dlatego też uporządkowana została chociażby
kwestia kadr. Utworzyliśmy odpowiednie
regulaminy. Poprawiła się też znacząco
współpraca między poszczególnymi or-

ganami spółdzielni. Warto w tym miejscu
powiedzieć, że w naszej spółdzielni – poza
organami ustawowymi – powołane zostały do życia Samorządy Nieruchomości.
Dzięki temu bezpośredni przedstawiciele
poszczególnych budynków-nieruchomości
„poczuli”, że właśnie oni są ich właścicielami i że mogą uczestniczyć w podejmowaniu decyzji, kreowaniu i wyznaczaniu
priorytetów oraz zadań, które należy zrealizować. Można powiedzieć, że odszedłem
od roli zarządcy centralnego, który sam
narzuca pewne rozwiązania. Zmieniliśmy
tę formułę, aby w działania na rzecz spółdzielni zaangażować jak największe rzesze mieszkańców. Udało nam się pójść
w pewną indywidualność poszczególnych nieruchomości, z którymi ustalamy
m.in. plany remontów. Spełniamy wolę
mieszkańców. Z drugiej jednak strony nie
zatraciliśmy idei spółdzielczości, a więc
wspólnego inwestowania i finansowania.
Utworzyliśmy chociażby programy finansowe, za pomocą których wspieramy poszczególne nieruchomości w realizowaniu
zadań remontowych.
– Wspomniał Pan o Samorządach
Nieruchomości. A jaką rolę odgrywają
cztery
administracje
RSM
im. Komuny Paryskiej?
– Dzięki administracjom obsługa mieszkańców odbywa się tam, gdzie mieszkają
sami członkowie. Chcąc załatwić bieżącą
sprawę, nie muszą przyjeżdżać do zarządu, ale do administracji, która znajduje
się na ich osiedlu. Dzięki temu też reakcja
jest znacznie szybsza, można powiedzieć,
że natychmiastowa.
– Rozumiem, że po tych wszystkich
przedsięwzięciach,
wizerunek
Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
znacznie się poprawił?
– Zdecydowanie tak. Odczuwam to na wszelkiego rodzaju zebraniach z mieszkańcami.
Mimo że nie widać na nich zbyt wysokiej frekwencji, to muszę przyznać, że zainteresowanie życiem spółdzielni ze strony członków
jest duże. Mieszkańcy bardziej są świadomi
własności spółdzielczej – tego, że to oni
sami są jej współwłaścicielami. Jakiś czas
temu postanowiliśmy poprawić komunikację z członkami naszej spółdzielni, ponieważ
zebrania odbywają się stosunkowo rzadko.

3

Jubileusz 60 lecia
Dlatego też od kilku lat wydajemy raz na
kwartał „Informator”, który trafia do każdego
mieszkania. Za pomocą kwartalnika na bieżąco staramy się informować o sprawach
najistotniejszych w naszej spółdzielni.
– A patrząc na rzeczy namacalne, widoczne gołym okiem. Co udało się wykonać na
terenie RSM?
– Przede wszystkim, poprzez zwiększenie
intensywności remontów, poprawiliśmy stan
techniczny budynków. Jest to również efekt
zaangażowania mieszkańców. Na każde prace potrzebne są środki finansowe, a trud ten
wzięli na swoje barki sami mieszkańcy. Poza
tym wyremontowane zostały wszystkie lokale usługowe, dzięki czemu poprawił się nie
tylko ich wygląd, ale udaje się je również wynająć i to w dobrej cenie, bo stan techniczny lokali jest dobry. To z kolei wpływa na wysokość
pożytków, z których korzystają spółdzielcy.
Przez wiele lat pracowaliśmy nad uregulowaniem spraw terenowo-prawnych. Przeprowadziliśmy szeroką inwentaryzację terenów
spółdzielni, dlatego wiemy, gdzie potrzebne
są kolejne, podobne działania. Chcemy, aby
w najbliższym czasie wszystkie sprawy terenowe były uregulowane.
– Dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach, ale może powie Pan kilka
zdań na temat sytuacji ekonomicznej
spółdzielni, bo to temat, który zawsze
każdego interesuje.
– Sytuacja ekonomiczna jest dobra,
a świadczą o tym coroczne badania biegłego rewidenta. Co więcej, co trzy lata odbywa się lustracja spółdzielni, która również to
potwierdza. Funkcjonujemy na tyle dobrze,
że mając dłużników – zresztą jak każda
spółdzielnia – nie zalegamy z żadnymi płatnościami. Ale spada również i to zadłużenie,
co uważam za sukces osób, które zajmują
się windykacją zobowiązań.
– W tej chwili spółdzielnia zajmuje się
tylko zarządzaniem i administrowaniem swoich zasobów. Wiem, że tereny na inwestycje jeszcze posiadacie. Czy, mimo prawie emerytalnego
wieku RSM, planowane są jeszcze jakieś
działania inwestycyjne?
– Musimy bezwzględnie myśleć o inwesto-

waniu na terenach jeszcze niezagospodarowanych. Mogę powiedzieć, że czekamy
właśnie na pozwolenie na budowę pawilonu
handlowego, który ma powstać na Pogórzu.
Również inne mniejsze działki przygotowywane będą pod tego typu przedsięwzięcia.
Dysponujemy także kilkoma działkami, które mogą być przeznaczone na inwestycje
mieszkaniowe. Jednak nie ma w tej chwili
dobrych rozwiązań dla spółdzielni, jeśli
chodzi o inwestycje mieszkaniowe. Trudno
konkurować z deweloperami. Mamy jednak
pewne rozwiązania, na których chcemy
się wzorować. Jeśli rozpoczniemy inwestycje, to spółdzielcy nie będą obarczeni
żadnym ryzykiem.
To nie wszystko w kwestii zarabiania pieniędzy, ponieważ spółdzielnia chce porozumieć się ze wspólnotami mieszkaniowymi,
aby zająć się ich zarządzeniem. Takich wyzwań nie boimy się, ponieważ jesteśmy do
tego przygotowani.
Musimy zwiększać przychody, aby pokryć
część kosztów, a nie możemy nieustannie
drenować kieszeni członków naszej spółdzielni. Musimy szukać zewnętrznych środ-

ków finansowych. Nie możemy też zapominać o dalszych działaniach remontowych.
Potrzeb jest co niemiara i myślę, że zajęcia
starczy nam co najmniej na kolejne 10 lat.
– To może na koniec powie Pan, jakich życzeń oczekiwałaby zacna jubilatka?
– Przede wszystkim pieniędzy, a więc zewnętrznych źródeł dofinansowania naszych niektórych działań. Mam nadzieję, że
doczekamy się w końcu programów unijnych, z których skorzystać będzie mogła
między innymi i nasza spółdzielnia. Życzyć
nam można również dalszej stabilności
ekonomicznej i organizacyjnej.
Jubileusz jest również okazją do złożenia
życzeń Państwu – samych dobrych dni
spędzonych pod dachami naszej spółdzielni, niech ta publikacja skłoni nas wszystkich
do rzeczowej oceny i przyjaznej refleksji
z szacunkiem i serdecznością.
Dziękuję za rozmowę:
Rozmawiał: Krzysztof Lubański

PREZESI ROBOTNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
im. Komuny Paryskiej w Gdyni od początku jej istnienia
1958 r. – Stanisław Radomski
1960 r. – Edwin Żur
1970 r. – Jan Wołejszo
1974 r. – Antoni Adamczyk
1980 r. – Edward Rochlicki
1984 r. – Stanisław Janczewski
1986 r. – Ryszard Thomas
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1986 r. – Ryszard Rynkowski
1990 r. – Jerzy Bieszk
1992 r. – Ryszard Wlazło
1994 r. – Jan Gożdziewicz
1996 r. – Stefan Nowakowski
1998 r. – Jan Gawłas
2000 r. – Henryk Biernacik

2002 r. – Marek Lesiński
2005 r. – Michał Rembiszewski
2006 r. – Jerzy Konat
2007 r. – Krystian Ukleja
2008 r. – Wiesław Wawer
2010 r. – Wiesław Polny
2011 r. – Wiesław Wawer
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Telewizja
230 kanałów

Internet
do 600 Mb/s

Internet mobilny
do 100 GB

Szanowni Państwo,
nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Vectra, jeden z największych telekomunikacyjnych operatorów kablowych w Polsce, zawitała na
Państwa osiedle.
Budowana przez nas sieć kablowa umożliwia korzystanie z nowoczesnych usług dostępu do szerokopasmowego Internetu, telewizji HD oraz
telefonii stacjonarnej i komórkowej. Cieszymy się na samą myśl poznania Państwa, zwłaszcza że dla nowych Klientów zawsze przygotowujemy szereg
wyjątkowych ofert.

Poznaj najlepszą ofertę rozrywki od Vectry!
Telewizja
cyfrowa

Telewizja
poza domem

Telewizja 230 kanałów,
w tym ponad 100 w jakości
HD, pakiety Premium: HBO,
CANAL+, sportowe
(m.in. Eleven) i erotyczny
oraz dostęp do nowości
i hitów kinowych dzięki VOD
(wideo na żądanie).

Nowoczesny
dekoder
Dekoder z nagrywarką
cyfrową (PVR) z możliwością
nagrywania programów
i oglądania ich bez reklam.

Aplikacja TV Online daje
darmowy dostęp do ponad
100 kanałów telewizyjnych
na laptopie, tablecie czy
smartfonie, a dzięki posiadaniu
telewizji cyfrowej otrzymasz
dostęp do serwisów: FilmBox
Live, FoxPlay oraz HBO GO.

VOD
wideo na żądanie
Bogata biblioteka ﬁlmów,
seriali i programów
telewizyjnych. Stały dostęp
do nowości i hitów kinowych.

Internet
stacjonarny
Internet z prędkością
aż do 600 Mb/s wraz
z nowoczesnym routerem
zapewniającym stabilne łącze
i brak zakłóceń.

Internet
mobilny
Idealne uzupełnienie Internetu
stacjonarnego. Pełna swoboda
korzystania z sieci niezależnie
od tego, gdzie się znajdujemy.
W najnowszej technologii LTE
z pakietem danych do 100 GB.

Telefonia
komórkowa
Nielimitowane połączenia
na telefony komórkowe
i stacjonarne oraz SMS-y.
Pakiet danych do 100 GB
w technologii LTE na
infrastrukturze Play.

Pakiety
Premium
Superprodukcje ﬁlmowe,
kultowe seriale, wyjątkowe
ﬁlmy dokumentalne i najlepsze
widowiska sportowe
w pakietach: HBO, CANAL+,
Cinemax, FILMBOX, FilmKlub
oraz ELEVEN.

Sprawdź, czy już jesteśmy w Twoim budynku
na terenie Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni.

Zadzwoń i zapytaj o szczegóły 601 601 601 (opłata wg stawek operatorów).
Materiał nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art 66 K.c., a jest wyłącznie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 K.c.

vectra.pl

Dołącz do nas na facebooku
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MIESZKALIŚMY W MIEŚCIE, ALE ŻYCIE
BYŁO TROCHĘ JAK WIEJSKA SIELANKA
Od 44 lat z Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową im. Komuny Paryskiej związana jest
Teresa Jakubowska, która w tej chwili pełni funkcję przewodniczącej rady nadzorczej.
daną wiedzę i doświadczenie. Dodam
jeszcze, że jest to moja druga kadencja. Byłam mile zaskoczona wynikami
głosowania, ponieważ otrzymałam największą ilość głosów.
– W takim razie może powie nam Pani
jak układa się współpraca między radą
nadzorczą a zarządem.
– Wszystkie działania zarządu powinny
być nakierowane na dobro spółdzielni,
a przy tym powinny być transparentne.
Rada nadzorcza ma obowiązek kontrolować i nadzorować pracę zarządu. Do tej
pory nie mieliśmy żadnych powodów, aby
uważać, że praca zarządu jest niewłaściwa, a to powoduje, że i nasza współpraca
układa się dobrze, co ma przełożenie również na pozytywną pracę całej spółdzielni.

– Na terenie naszej spółdzielni zamieszkała Pani w 1974 roku. W ciągu tych
ponad 40 lat na pewno zauważyła Pani
zmiany, jakie tu zaszły.
– W ciągu tych kilkudziesięciu lat nasza
dzielnica przeszła pozytywne zmiany – można wręcz powiedzieć, że jest to niesamowita metamorfoza. Tu, gdzie teraz mieszkam,
przed kilkudziesięcioma latami rósł las. Stąd
też nazwa osiedla, Obłuże Leśne. Kiedy się
tu wprowadzaliśmy nie było asfaltowych
dróg, żadnej infrastruktury. Przed budynkami
były ogródki działkowe, nie brakowało zieleni. Można powiedzieć, że prowadziliśmy tu
sielskie życie jak na wsi. Musieliśmy jednak
sporo czasu poświęcić, aby dojechać do
centrum. Dopiero po wybudowaniu Trasy
Kwiatkowskiego osiedle zaczęło się rozwijać
i teraz okazało się, że mieszkam niemalże
w centrum, moje mieszkanie stało się bardziej atrakcyjne, nie zamieniłabym Obłuża
Leśnego na żadne inne osiedle.
– Jak wtedy wyglądało życie sąsiedzkie?
– Zdecydowana większość to były młode rodziny z dziećmi. Sąsiedzi pomagali sobie wzajemnie, a relacje – co zdarza się nawet do dziś
– były niemalże rodzinne. Myślę, że w tamtym
czasie bardziej niż dziś integrowaliśmy się
z sąsiadami. Sami podejmowaliśmy wiele różnych inicjatyw, nie czekając na to, aż do działania wkroczy spółdzielnia. Z czasem jednak
wszyscy zdeterminowani pracą, obowiązkami
mieliśmy coraz miej czasu na spotkania.
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– Czy zatem spółdzielnie mieszkaniowe
są potrzebne?
– Oczywiście, że tak. Spółdzielnia mieszkaniowa jest jedną z form, która jest gwarantem odpowiedniego zarządzania i administrowania zasobami mieszkaniowymi.
Dzięki pracy kompetentnych osób możemy
żyć w bezpiecznych budynkach i coraz bardziej komfortowym otoczeniu. Jak wszędzie, także i u nas występują dłużnicy, którzy nie płacą regularnie czynszu, pomimo to
dzięki poczynaniom spółdzielni wszystkie
rachunki regulowane są na bieżąco i niezależnie od zadłużeń wykonywane są remonty. Dlatego też mieszkańcy bezpośrednio
tych problemów nie odczuwają. We wspólnocie nie byłoby to możliwe.
– Pani życie zawodowe również związane było z zacną jubilatką…
– Owszem, moje życie zawodowe splotło się ze spółdzielnią – pracowałam
tu jako radca prawny. Wtedy właśnie
dogłębnie poznałam funkcjonowanie
Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Mimo że nasze drogi się rozeszły, to
żywo byłam zainteresowana – już jako
mieszkanka – sprawami związanymi
z działalnością spółdzielni. Postanowiłam startować w wyborach do rady nadzorczej, które odbywały się w 2017 roku.
Wyraziłam zgodę na kandydowanie,
ponieważ chciałam wykorzystać – dla
dobra spółdzielni i jej członków – posia-

– A mieszkańcy uczestniczą w codziennym życiu spółdzielczym?
– Frekwencja na walnym zgromadzeniu
wskazywałaby, że zainteresowanych
działalnością spółdzielni mieszkaniowej
jest niewielu. Powodów może być kilka.
Jedni uważają, że nie trzeba brać udziału w zebraniach, gdyż nic złego nie dzieje się w spółdzielni. Są też i tacy, którzy
nie czują tzw. „bluesa” spółdzielczego.
Zauważam jednak, że spółdzielcy coraz
chętniej angażują się w działania samorządów nieruchomości, gdzie podejmowane są decyzje dotyczące poszczególnych budynków, a więc własnego
podwórka. Poza tym dużo informacji
z bieżących spraw przekazywanych
jest za pośrednictwem informatora
spółdzielczego. Ale korzystając z okazji zapraszam na walne zgromadzenie
wszystkich spółdzielców, którym leży
na sercu dobro RSM i mają racjonalny
pomysł na dalszy jej rozwój.
– Czego życzyłaby Pani swoim bliskim
i tym dalszym sąsiadom z okazji 60-lecia Waszej spółdzielni?
– Przede wszystkim zdrowia, wszelkiej pomyślności na następne lata. Życzę również, aby wszyscy mieszkańcy byli zadowoleni z zamieszkiwania
w spółdzielczej społeczności. Chciałabym również, aby mieszkańcy bardziej
uczestniczyli i interesowali się działalnością spółdzielni, co może jedynie pozytywnie wpłynąć na spokojne i zgodne
życie nas wszystkich.
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SKŁAD RADY NADZORCZEJ KADENCJA 2017-2020

| Teresa Jakubowska (Przewodnicząca R.N.) | Edward Wójtowicz | Zbigniew Polito | Marian Furtak |
| Maria Cybulska | Włodzimierz Grzechnik | Karol Dawidowski | Paweł Pietrzak |
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Jubileusz 60 lecia
Szanowni Państwo,
Spółdzielcy, mieszkańcy i pracownicy
Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
im. Komuny Paryskiej w Gdyni!
Przypadający w bieżącym roku jubileusz stanowi znakomitą okazję do złożenia gratulacji wszystkim,
którzy w mijającym sześćdziesięcioleciu przyczynili się do powstania, rozwoju i funkcjonowania
Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej. Słowa uznania przekazuję tym wszystkim,
którzy codzienną pracą urzeczywistniają ideę spółdzielczości i nadają jej wymierny kształt.
Dorobek spółdzielni jest najlepszym dowodem na słuszność podjętej w maju 1958 roku decyzji
o założeniu przyzakładowej spółdzielni mieszkaniowej działającej przy gdyńskiej stoczni noszącej
imię Komuny Paryskiej. Późniejsze przekształcenia umożliwiły nabór członków spółdzielni spoza
pracowników stoczni, co znacząco wpłynęło na jej rozwój.
Dzisiejsza RSM to podmiot skupiający licznych członków, sprawnie gospodarujący znacznym mieniem,
reagujący na zmieniające się warunki na rynku nieruchomości, a przede wszystkim na wyzwania
i okoliczności związane z zarządzaniem budynkami mieszkalnymi i usługowymi. Cieszą podejmowane
i realizowane przez zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej inicjatywy i inwestycje służące
podnoszeniu standardu budynków oraz troska o jakość życia mieszkańców. Jestem przekonany, że nadchodzące lata przyniosą gdyńskim spółdzielcom
możliwość urzeczywistnienia kolejnych projektów służących wspólnemu dobru.
Z poważaniem, Prezydent Gdyni
Życzę wszystkim mieszkańcom, członkom i pracownikom spółdzielni oraz jej władzom satysfakcji
Wojciech Szczurek
z osiągniętych rezultatów, powodzenia w realizacji kolejnych przedsięwzięć
oraz osobistego szczęścia i zadowolenia.								

Gdynia jest miastem, w dziejach którego spółdzielczość mieszkaniowa odegrała szczególną rolę. Stała
się istotnym elementem życia miejscowej społeczności od pierwszych dni istnienia polskiego „morskiego
okna na świat”. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Komuny Paryskiej – świętująca w bieżącym
roku 60. rocznicę powstania, od początku swego istnienia wpisała się w szczególny charakter i krajobraz
tego wyjątkowego miasta.
Historia szacownej Jubilatki rozpoczęła się w trudnej dla Polski rzeczywistości politycznej, społecznej i gospodarczej. W Gdyni kontynuowano dzieło rozbudowy polskiego przemysłu stoczniowego. Można tu doszukiwać się pewnej ciągłości zdarzeń z okresu międzywojennego. Powstanie spółdzielni było efektem budowy Stoczni im. Komuny Paryskiej. Pilna konieczność zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych robotników
napływających masowo do Gdyni, przyspieszyła decyzję o utworzeniu nowej spółdzielni mieszkaniowej,
której także nadano imię Komuny Paryskiej, co podkreślało jej związki ze stocznią.
Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa im. „Komuny Paryskiej” na trwałe wpisała się w krajobraz miasta,
stając się jego, jakże ważnym, elementem. Członkowie i mieszkańcy spółdzielczych osiedli stanowią silnie
zintegrowaną wspólnotę, która może stanowić przykład zaangażowania, odpowiedzialności i wspólnego
działania nie tylko na obszarze własnej spółdzielni, ale także na rzecz całej wspólnoty samorządowej. Praca
i zaangażowanie działaczy, członków spółdzielni, rady nadzorczej i zarządu sprawiają, że jest to przyjazne
miejsce do zamieszkania. Cała społeczność spółdzielni ma zapewnione najwyższe standardy życia, przejawiające się m.in. w utrzymaniu estetyki budynków i osiedli oraz bezpieczeństwa. Spółdzielnia jest przykładem, jak można i jak należy dbać o interesy swoich członków i wszystkich mieszkańców. Świadczą o tym nagrody i wyróżnienia, wśród których są m.in. „Filar
Spółdzielczości 2016”, „Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej 2015”, „Dobra Spółdzielnia 2014”, „Dobra Spółdzielnia 2013” oraz odznaka przyznana w 2013 roku
przez Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej – „Za Zasługi dla Spółdzielczości”.
Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa im. „Komuny Paryskiej”, funkcjonując według wartości i idei spółdzielczych, troszczy się nie tylko o swoich członków, ale
także z największym poświęceniem pracuje na rzecz całego miasta i jego mieszkańców. W ciągu minionych 60 lat inicjatywy spółdzielcze zawsze służyły dobru
całej lokalnej społeczności.
Jubileusz 60. rocznicy powstania spółdzielni jest okazją do złożenia na ręce rady nadzorczej i zarządu wyrazów podziękowań i wdzięczności za tak efektywną
pracę na niwie spółdzielczej i samorządowej. Pragnę pogratulować wszelkich sukcesów, jakie wypełniły dotychczasową działalność spółdzielni i życzyć kolejnych,
wielu udanych inicjatyw i przedsięwzięć. Kierownictwu, członkom i pracownikom Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. „Komuny Paryskiej” w Gdyni życzę
wszelkiej pomyślności w pracy zawodowej i społecznej, dynamicznego rozwoju spółdzielni i sukcesów na różnych polach aktywności spółdzielczej.
dr Jerzy Jankowski
Przewodniczący
Zgromadzenia Ogólnego
Krajowej Rady Spółdzielczej
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SPÓŁDZIELNIA ZE STOCZNIOWYM
RODOWODEM
Historia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej nierozerwalnie związana jest z gdyńską stocznią. To właśnie jej pracownicy 60 lat temu postanowili założyć spółdzielnię mieszkaniową, aby oni i ich koledzy po fachu mieli swój własny dach nad głowami.
W ówczesnych czasach założenie spółdzielni mieszkaniowe nie było wcale prostym zadaniem, dlatego specjalna delegacja z Gdyni musiała udać się do Warszawy.
Zgodę na jej utworzenie musiało bowiem
wydać Ministerstwo Administracji. Stocznię im. Komuny Paryskiej reprezentowali
w stolicy Jan Bartkiewicz (dyrekcja stoczni), Bolesław Bardyński (rada zakładowa),
Stanisław Radomski (członek założyciel)
i Edward Lorek (członek założyciel).
24 marca odbyło się Walne Zgromadzenie
Członków, na którym przyjęto statut oraz
wybrano radę nadzorczą i zarząd spółdzielni.
Powstania Wielkopolskiego 123-131 - 1964r
Fot E. Chmielewski

Pierwszym prezesem spółdzielni został
Stanisław Radomski, który funkcję tę pełnił przez dwa lata. Zrezygnował 1960 roku,
ale przez kolejne dwa lata pełnił jeszcze
rolę społecznego członka zarządu, z czego zrezygnował po dwóch latach. 5 maja
1958 roku Sąd Powiatowy w Gdyni zarejestrował statut spółdzielni. Warto jeszcze
przytoczyć datę 25 czerwca tego samego
roku, ponieważ właśnie tego dnia gdyńska
spółdzielnia została włączona w poczet
członków Centralnego Związku Spółdzielni
Mieszkaniowych.
Inwestycje mieszkaniowe rozpoczęły się również w 1958 na Placu Grunwaldzkim, a pierwszy budynek wybudowano pod numerem 20.
Kolejne mieszkaniowe inwestycje prowadzono
na Płycie Redłowskiej. Ważną datą w dziejach
RSM był dzień 11 czerwca 1973 roku. Wtedy
to bowiem RSM przestała być spółdzielnią
zakładową. Przyjęty został statut spółdzielni
powszechnej, dzięki czemu stała się dostępna
dla wszystkich. Pięć lat później –17 listopada
nastąpiła również zmiana nazwy Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej, przyjmując
imię Komuny Paryskiej.
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W 1972 roku rozpoczęto inwestycję na
Obłużu Leśnym i Nowym, by pięć lat
później prowadzić kolejne budowy już
na Obłużu Górnym. Ostatnim zrealizowanym przez spółdzielnię zadaniem
jest Pogórze, gdzie ostatnie mieszkania
wybudowano w 1992 roku.
Historia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej jest długa i bogata, a dokładnie znają
ją sami mieszkańcy, którzy żyją tu już od
ponad wieku, tworząc ze swoimi sąsiadami
własne, małe ojczyzny.

STAWIAJĄ NA AKTYWNY
WYPOCZYNEK MIESZKAŃCÓW
Przypomnijmy z okazji jubileuszu, że spółdzielnia w swojej historii może poszczycić
się prowadzeniem na rzecz członków prężnej działalności kulturalnej poprzez działające na każdym osiedlu kluby osiedlowe:
– klub „Redłowski” w osiedlu Redłowo-Śródmieście, który gromadził głównie dzieci
i młodzież na organizowanych zajęciach,
– klub „Dziupla” w osiedlu Obłuże Leśne
i Nowe, w którym organizowane były zabawy
okolicznościowe, ćwiczenia gimnastyczne
oraz prowadzone było m.in. mini przedszkole, gdzie rodzice mogli swoje pociechy zostawić na parę godzin i załatwiać swoje sprawy,
– klub „Krab”, w osiedlu Obłuże Leśne i Nowe,
który skupiał miłośników tematyki morskiej,
prowadzono w nim szkółkę żeglarską, organizowano wieczorki z muzyką szanty,
– klub „Fonograf” w osiedlu Obłuże Górne,
popularyzował się w zabawach okolicznościowych, dyskotekach dla młodzieży i zajęciach dla dzieci, odbywał się w nim festiwal
muzyczny dla dzieci np. „osiedlowy słowik”,
– klub „Mikrusik” w osiedlu Pogórze, który

w swej niewielkiej siedzibie skupiał dzieci,
które chętnie uczyły się zabaw w gry planszowe, a przede wszystkim gry w szachy.
Jest to jedyna działalność, która niestety
z przyczyn ekonomicznych na wiele lat przestała być w spółdzielni prowadzona.
Ufamy, że obecnie uda się stworzyć mieszkańcom możliwości aktywnego spędzenia
wolnego czasu, gdyż walne zgromadzenie
w 2017 roku podjęło uchwałę w sprawie
prowadzenia przez spółdzielnię działalności społecznej i kulturalnej, skierowanej do
wszystkich grup wiekowych. Przykładem
tego jest zorganizowany dla naszych najmłodszych mieszkańców konkurs plastyczno-fotograficzny z okazji jubileuszu
spółdzielni. Zostały złożone bardzo ciekawe
prace, a zwycięzcy zostaną nagrodzeni na
uroczystości jubileuszowej.
Od stycznia 2016 roku w ramach współpracy
spółdzielni z Radami Dzielnic rozpoczął działalność Klub Seniora „Północ”, a jego uczestnicy spotykają się w znajdującej się w siedzibie
spółdzielni świetlicy przy ul. Podgórskiej 14.

Klub Seniora „Północ” prowadzony jest przez
Gdyńskie Centrum Aktywności Seniora, zaś
spółdzielnia udostępnia lokal. Klub działa od
dwóch lat, a zainteresowanie nim przeszło
wszelkie najśmielsze oczekiwania jego twórców. Seniorzy bardzo chętnie uczestniczą
w zaproponowanych zajęciach.
Dodajmy jeszcze tylko, że zajęcia w klubie
„Północ” odbywają się we wtorki, środy i piątki w godz. 10.00 – 15.00 w siedzibie naszej
spółdzielni przy ulicy Podgórskiej 14. W programie działalności klubu znalazły się:
– zajęcia ruchowe raz w tygodniu,
– zajęcia edukacyjne (pogadanki, warsztaty),
– piosenka biesiadna raz w tygodniu,
– muzyka na żywo raz w tygodniu,
– wycieczki 2 razy w roku,
– spotkania świąteczne i okolicznościowe,
– dotacje do biletów do kina, teatru.
Zarząd spółdzielni deklaruje ze swej strony
otwartość na ewentualne sugestie mieszkańców dotyczące rodzaju prowadzonych sekcji, jeżeli będą one realne do wdrożenia pod
względem organizacyjnym i finansowym.
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OTRZYMANE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

DYPLOM

Filar Spółdzielczości 2016

dla

Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
im. Komuny Paryskiej w Gdyni
potwierdzający przyznanie tytułu
DOBRA SPÓŁDZIELNIA 2013

Łukasz Osypiński
Dyrektor Programu

Grzegorz Kozicki
Redaktor Naczelny

Certyfikat nr 06/2013
07.02.2013

Dobra Spółdzielnia 2013

Symbol Spółdzielczości
Mieszkaniowej 2017
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Dobra Spółdzielnia 2014

Lider Spółdzielczości
Mieszkaniowej 2015

Efektywni Energetycznie 2017
Nagroda za zasługi dla Spółdzielczości
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NAJSTARSZE OSIEDLE
DAJE NAJWIĘCEJ PRACY
Pierwsze budynki RSM wybudowano w centrum i na Płycie Redłowskiej. Tu też – na początku
– mieściła się siedziba spółdzielni. Teraz działa już tutaj tylko Administracja Osiedla Redłowo-Śródmieście, która administruje najmniejszą ilością zasobów mieszkalnych. Rozsiane są one
jednak w sześciu dzielnicach Gdyni.

Roman Brzozowski,
kierownik administracji na Płycie Redłowskiej

Stosunkowo niedawno swoją pracę rozpoczął tu Roman Brzozowski, który najpierw był inspektorem nadzoru budowlanego na Obłużu Górnym.

muszą mieć świadomość, że wszystkie
remonty muszą mieć pokrycie w ich
funduszu remontowym – mówi Roman
Brzozowski.

– Po pewnym czasie zostałem kierownikiem administracji na Płycie Redłowskiej.
Jak wszyscy wiemy, jest to najstarsze
osiedle, dlatego obowiązków jest co niemiara. Mieszkańcy chcieliby, aby wszystkie prace wykonano natychmiast, jednak

Generalnie
jednak
współpraca
z mieszkańcami układa się dobrze, a dużą rolę odgrywają tu
samorządy nieruchomości.
– W ostatnim czasie, mając na względzie
bezpieczeństwo mieszkańców, zajmowa-

liśmy się wymianą piecyków gazowych.
Przy okazji węzły zainstalowane zostały
w budynkach, dzięki czemu nie odnotowujemy strat ciepła, co zauważyli także
w swoich portfelach sami mieszkańcy.
Poza tym wzrosła jakość dostarczanego ciepła – dodaje Roman Brzozowski,
który wszystkim spółdzielcom życzy
spokoju, braku stresowych sytuacji i udanego współdziałania na rzecz miejsca,
w którym mieszkają.

ADMINISTRACJA OSIEDLA
"REDŁOWO-ŚRÓDMIEŚCIE"
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Bohaterów Starówki Warszawskiej 8, 9,
10, 12, 14,
Powstania Wielkopolskiego 68, 80, 82,
97, 111-115, 117-121, 123-131,
Herberta 4
Miłosza 3-5-7
Cylkowskiego 11
Harcerska 2
Szczecińska 11, 13-15-17, 19-21-23,
25-27-29
Kapitańska 20, 22, 31, 43
Komandorska 13-15
Morska 11
Śląska 78
Al. Zwycięstwa 190, 190A
Kasztanowa 1
Plac Grunwaldzki 20
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ABY ŻYŁO SIĘ BEZPIECZNIE
I KOMFORTOWO
Janina Tarczewska-Nowak, kierownik Administracji Osiedla Obłuże Leśne i Nowe, pracę
w RSM rozpoczęła 43 lata temu w Wydziale Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, kiedy
jeszcze siedziba spółdzielni mieściła się na Płycie Redłowskiej.

– Na Obłużu Leśnym było błoto po kolana
i lasy. W tym miejscu zaczęto budować
mieszkania, a ja zajmowałam się ich odbiorem i zasiedlaniem. Siedziba obecnej
administracji mieściła się najpierw w obecnym przedszkolu, gdzie mieściło się kierownictwo budowy, potem w mieszkaniu
przy ulicy Unruga 55F 2. Dopiero w latach
90. spółdzielnia przejęła budynek przy ulicy Boisko 4, gdzie w tej chwili mieści się
siedziba naszej administracji – wspomina
Janina Tarczewska-Nowak.
Administracja Osiedla nr 2 jest największą
w RSM i administruje 2840 mieszkaniami,
to właśnie na tym terenie znajduje się najwięcej lokali handlowo-użytkowych.
– Stan techniczny naszych budynków
jest dobry. Wyremontowane zostały już
wszystkie windy, a mamy ich najwięcej ze
wszystkich administracji RSM. Zakończyliśmy proces wymiany wewnętrznych linii
zasilających, kończymy prace termomodernizacyjne, a jednocześnie prowadzimy

wymianę instalacji wodociągowych i liczników poboru wody na wodomierze radiowe – mówi Janina Tarczewska-Nowak.
Dzięki tym wszystkim działaniom życie tu
jest bardziej komfortowe i bezpieczniejsze
niż kilkanaście lat temu. Janina Tarczewska-Nowak życzy wszystkim, aby mieli
przyjemność i satysfakcję z mieszkania na
terenie Obłuża Leśnego i Nowego.
– Będziemy starać się, aby nasze osiedle
było jeszcze bardziej przyjazne mieszkańcom. Dlatego też niebawem zajmiemy się

zagospodarowywaniem placów zabaw
i terenów zielonych, abyśmy czuli się tu
wszyscy bardzo dobrze – dodaje kierownik
„dwójki”. – Jednocześnie chciałabym podkreślić, że aktualnie odczuwamy w spółdzielni pełną stabilizację pracy dzięki temu,
że od kilku lat zarząd pracuje w tym samym składzie osobowym. Zaznaczam, że
działalność eksploatacyjno– remontowa
jest prowadzona przy dobrej współpracy
i ogromnym zaangażowaniu członków samorządów nieruchomości oraz pod kontrolą zarządu i rady nadzorczej.

ADMINISTRACJA OSIEDLA
„OBŁUŻE LEŚNE I NOWE”
Unruga 35, 37, 41-51, 55, 57, 59, 61, 70,
72, 74, 78, 82, 90, 92
Boisko 1
Podgórska 2, 4 - 12
Stolarska 15 - 22
Krawiecka 30
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OSIEDLE Z PRZESTRZENIĄ ŻYCIOWĄ
Od siedmiu lat z Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową im. Komuny Paryskiej związany jest
Piotr Stępkowski, który teraz kieruje Administracją Osiedla na Obłużu Górnym.
– Najpierw pełniłem funkcję inspektora nadzoru właśnie na terenie Obłuża Górnego.
Potem zostałem kierownikiem sąsiedniego
osiedla na Pogórzu, by ponownie powrócić
„do korzeni” jako kierownik Administracji
Osiedla Obłuże Górne – mówi Piotr Stępkowski. – Każda praca ma swoje wyzwania.
Trudno ocenić, czy są one łatwe, czy może
trudne. Ze wszystkich zadań musimy się wywiązać, a czy robimy to dobrze, to już niech
ocenią sami mieszkańcy naszego osiedla.
Osiedle nie jest już najmłodsze, dlatego jednym z większych problemów jest awaryjność instalacji i sieci.
– Jak wszędzie występują jakieś problemy,
ale wspólnymi siłami dochodzimy do konsensusu i rozwiązujemy wszelkie kłopoty.
Po to funkcjonuje nasza administracja, abyśmy służyli pomocą naszym mieszkańcom.
Realizujemy zadania, które wytyczą nam
spółdzielcy. Oczywiście wszystko w miarę
możliwości oraz posiadanych przez mieszkańców środków finansowych. Myślę, że
na przestrzeni ostatnich lat najważniejszymi zadaniami były prace termomodernizacyjne. Obecnie przyszła pora na remonty
klatek schodowych, instalacji wewnątrz
budynków. Już teraz nasze osiedle na tle innych gdyńskich dzielnic prezentuje się całkiem dobrze. Muszę jednak powiedzieć, że
osiedla starsze – takie jak nasze – prezentują się lepiej od tych powstających właśnie
teraz, gdzie jest bardzo mało przestrzeni
życiowej. Budynki wyglądają nowocześniej,
ale wolnej przestrzeni między nieruchomościami jest zdecydowanie mniej – dodaje
Piotr Stępkowski, który mieszkańcom spółdzielni z okazji jubileuszu życzy kolejnych,
równie udanych, 60 lat.

ADMINISTRACJA OSIEDLA
„OBŁUŻE GÓRNE”

18

Kampinowska 4
Płk. Dąbka 167, 201, 203, 205, 197,
199, 195, 225, 229, 231, 233, 235, 237,
239, 227, 243, 249, 251, 257
Zielona 19, 21, 26, 28
Modra 1
Benisławskiego 17, 19, 21, 23, 25, 26
Stolarska 8,10, 12
Sucharskiego 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15,
17, 19, 21, 23, 25, 27
Maciejewicza 13
Kpt. Kosko 2, 4
Kwiatkowskiego 100, 102
Turkusowa 7, 8, 9, 10
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MIESZKAŃCY CZUJĄ SIĘ
GOSPODARZAMI OSIEDLA
Pierwszy budynek na Pogórzu – najmłodszym osiedlu RSM – powstał w 1983 roku przy ulicy
Horyda. Dzielnica Pogórze z wcześniej typowej miejskiej sypialni zmieniła się w osiedle atrakcyjne dla młodych rodzin, gdzie nie brakuje punktów handlowo-usługowych oraz użyteczności
publicznej – szkoły, przedszkola, przychodni, której mogą pozazdrościć inne dzielnice.

Od dwóch lat kierownikiem Administracji Osiedla Pogórze jest Alicja Kurzawa,
a staż jej pracy w spółdzielni jest długi,
bo sięga roku 1986.

Spotykam się również z problemami natury czysto ludzkiej, a więc osobistymi kłopotami naszych mieszkańców, konfliktów
międzysąsiedzkich.

– Można powiedzieć, że pracowałam na wielu stanowiskach w Robotniczej Spółdzielni
Mieszkaniowej, od sekretariatu, przez kadry,
administratora, specjalistę ds. rozliczeń aż po
kierownika administracji – wspomina Alicja
Kurzawa. – Moim priorytetem jest właściwe
utrzymanie nieruchomości pod względem
technicznym, a co za tym idzie współpraca
z samorządami nieruchomości, mieszkańcami mająca na celu przeprowadzanie remontów. Duży nacisk swojej pracy kładę również
na estetyzację osiedla i małą architekturę.

Z satysfakcją przyjmuję coraz więcej podziękowań od mieszkańców za świadczone usługi. Myślę, że wynika to z tego,
że nasi spółdzielcy doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak funkcjonuje spółdzielnia. Wiedzą na przykład jaki posiadają fundusz remontowy i jakie remonty
mogą przeprowadzać. Muszę podkreślić,
że mieszkańcy czują się gospodarzami
tego miejsca i sami angażują się w wiele
działań decydując o zakresie remontów
w swoich nieruchomościach. Zajmują się

również zagospodarowaniem terenów
zielonych.
Na przestrzeni ostatnich lat osiedle na Pogórzu znacznie wypiękniało. Jest to zasługa prac termomodernizacyjnych, które dają
nie tylko wymierne korzyści w oszczędności ciepła, ale również poprawiają estetykę
docieplanych budynków. Do pełni szczęścia
brakuje tu jedynie miejsca, gdzie mieszkańcy mogliby spędzać swój wolny czas.
– Korzystając z okazji życzę wszystkim
naszym spółdzielcom, aby mieszkało im
się tu jak najlepiej, żeby byli zdrowi, zadowoleni, i żeby spełniali swoje marzenia –
życzy Alicja Kurzawa.

ADMINISTRACJA
OSIEDLA „POGÓRZE”
Horyda 32
Pruszkowskiego 4, 6, 8
Steyera 3, 5, 7/9
Porębskiego 1/3, 5/7, 8, 11, 12, 13,
14, 15-17/19, 16, 23
Romanowskiego 10, 12/14. 16-18,
24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44
Rtęciowa 15
Unruga 106, 108, 122
Żeliwna 5, 10-12
Szpunara 1/3, 6, 7, 8, 11

19

Jubileusz 60 lecia

SPÓŁDZIELNIA RODZIŁA SIĘ NA JEJ OCZACH
Jedną z najdłużej mieszkających osób na terenie Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
im. Komuny Paryskiej jest Jadwiga Kardas. Mimo zacnego wieku Pani Jadwiga ma sporo
wolnego czasu, dzięki czemu może udzielać się w Samorządzie Nieruchomości.
- Nie będzie to przechwałką, jeśli powiem,
że spółdzielnia ta powstawała na moich
oczach. Pracowałam w stoczni, a pierwszym prezesem nazywanej wtedy Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy Stoczni im. Komuny Paryskiej był mój kolega
z pokoju obok Stanisław Radomski. Naszą
spółdzielnię zakładali fachowcy – ekonomiści, którzy jednak uczyli się dopiero
gospodarki spółdzielczej – wspomina Jadwiga Kardas, która doskonale pamięta jak
pierwsze budynki RSM oddane zostały do
użytku przy Placu Grunwaldzkim.
Jadwiga Kardas na swoje mieszkanie
przy ulicy Morskiej, gdzie mieszka do dziś,
czekała jednak długo.
- Przydział już mieliśmy, ale mimo to nie
wiedzieliśmy, czy otrzymamy klucze. Faktycznie pewnego dnia dowiedziałam się,
że nasz przydział otrzymał miejscowy
prominent polityczny. Zaalarmowani wiadomościami udałam się do zakładowego
wyjaśnić całą sytuację.
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Mieszkanie, w którym zamieszkali państwo Kardas miało wiele
wad, ale było to ich własne lokum, dlatego się z niego cieszyli.
- Wiadomo jak wtedy budowane. Wady były duże. My nie
mogliśmy chociażby zawiesić
firanek w kuchni, która bardziej
przypominała trapez niż prostokąt, czy kwadrat – mówi
z uśmiechem Jadwiga Kardas.
– W naszym budynku zamieszkały 63 rodziny i wszystkie pracowały w stoczni. Znaliśmy się
bardzo dobrze, można wręcz
powiedzieć, że żyliśmy jak jedna wielka rodzina. Teraz już tak nie jest, bo mieszka tu
wiele nowych, często młodych ludzi, którzy
tylko wynajmują lokum na jakiś czas.
Pani Jadwiga bardzo wysoka ocenia pracę
zarządu spółdzielni, co ma swoje odzwierciedlenie w różnego rodzaju nagrodach i wyróżnieniach przyznawanych sukcesywnie RSM.

- Z okazji urodzin życzyłaby wszystkim członkom spółdzielni, aby nasze
osiedla wyglądały jeszcze piękniej. Aby
wszystkie działania zarząd prowadził
bezkonfliktowo. Wszelkie ewentualne
„pożary” trzeba natychmiast gasić. Mieszkańcom życzę też więcej zrozumienia
dla poczynań zarządu i rady nadzorczej
– dodaje Jadwiga Kardas.

RSM Gdynia 2018
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