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Chcialy sobie dorobid, Wpadly w ocot i lqv{s s0lny

Do czyszgzeda byi tylko ocet, plyn do mycia naczyri ,,Luduik" i oLej jadalrry' l{atka

schodolva miala blyszozed, wigc kaz,a|lo im uzywaC k\Yasu sohlego. Do rqk dostaly aliszczone

mopy i szpachelki. Szorowanie, skrobanie reszlek gipsu, czyszczenie fug ponligdzy plytkani - to

byly ich zadada. Tali o sp1z4ta11iu miesz-kan w jectnyrn z blok6w na os. Slottccznym opowiadajq

kobiety z Goslynia, kt6fe pracowaiy na zlecenia m$iokiqi Sp6ldzielii Soojalne.j N4lrlli-Ilesch

(pisowllia zgodna z oryginalem). Pv-ed odd4riem do uT"ytku w bloku frusial byi pozqdek.

MieszkanL(i Gost)'nia do dzi! nie otrzynaly wynagrodzenia za sw6i wysjlek. - 14/ zamittk scl plt\l'2

abietnice i klcillstv)a ze .'ltotly 1t)kdcicielki zalclctdu ' lin6wiq, A pracod4\.vca tlLunaczy siq lakl -

Czelccoll na pietxi4(tze ad zlccetliodawcy, chcg inr zaplacit ncle2 oll i ztlilcnqt z ich lycia Aby mi

dakt !\tigt)) spokdi. Mdm ich.doq,t.

A.la, Hani?r i Gosla* sE bozrobotne, potrzebLli4 6todk6w na utrzymanie rodziny, zaplacenic

rachunt(6w i chcialy sobie clolobii. Szukaly okazji. Kiedy w sklepach, w okolicy os. KonstyltLcji 3

Maja i ul. G6rtrei v/ Gostyniu poja\i'jjo sig ogloszenie, postanowily skorzyslad z okazii - Pilne!

Potrcebn,2 panie da spftqtanh blokxt p() rcnoncie - tak bl.aniala trc!6 ogtroszeDia w ied1ly]n ze

sklep6w przy ul. G6rnej. Do tego podano ll1ln1el telefonu do kontaklti. - lr'.tctiqca w tklepie

znqDna |l,ie.a{ziald, 2e sztlcatn pracy, 2a chcV sobie clotubit, 1a'i!?c zadzv,onila do mnie z inJor aciq

Nastgpnega dnia jut bylcull u lu,any t prucy - m6wi Gosl<a. Problem w tyn1. ze pmcowaly bez

um6!v, ,,ru czrirno". Zglos.ily sig do redakcji ,,Zycia Gostynia" z inlefweirciq, szczeg6]owo

relacjonuj4c oloes, kiedy pmcowaty dla sp6ldziel4i Multi-Fresch.

Mopy j ocet

Pierwszy l<outal<t kobiel zairteresowanych p€c4, z wlfl6cicielk4 fiI y sprzqtaj4cej wygL4dai

finiej \vigcei tak samo. - Zadz\]anilqm pocl nwner padany rt oglo$enhL odebrala \taiaicielka

fitm)' Mliti-fi'esch. Um61t'1b)it11t si1 na g)dz. 9.00 nastgpnego dhict, z brygadzisllq nidl1nl si?

.V)otkat. Dostalall tzPachelkg u' rgkg, ntopa i skierattana zoslald clo blohu tla osiedlu Slonecznynt

- tego, hdry nieda 'no odda\t ano do u4nht I la wszy,rtka. LYlaiciciellca przyecholu p6iniei.

Zobctczlla ntnie i pawiedzict.t "Acha, pani t1t jett nota,a. Strc$zczajcie sie, .t4)bko, rzybka, szlbko".

To hyla cala roanotua - wspollina GoSl€. l<obiely nialy dopfowadzid do porzqdku pomicszczenia,

w snlowyn starie, plzed oddanien do tLytl<u. - Mialyinl! ro .vzystka agdlnqt - plv'nice.

kol))l.u'ze, klalki schodov,e, okna, drztpi, tt'incbt, Praca ab'imy po kilkatla.icie godzin dzienhie - II,
cz.$etl1 12. Duttl llrltpq, claieadtctb tez pafiie z Ro\ticzd, ale byrvaht clni, kiecly u, bloktL, t, ktrJrynt

jer 30 mieszkcti, .rprzqtabinq, we du,ie. 1'o h)tlo niet eahle - apo'rlindajq kobiety z Goslyria. Jakie



byly ]|,arzgdzia pracy? Fil1lla z l{awicza zafundowala palliom zliszczofie nopy - iak twierdz4

kobiety, sporo cz-asu zabiera,lo im zalozenie ich na klj. Ich zdanien szpachelld do zesktobywania

gipsu z plytek i czyszczenia llg by.by nie do u2ytku, dlatego ||zynosily swo.jc. - SrcLlki c|lslo[ci ta

pbt ,,Luth /e" iocet. lJyljakii plyn..do nszystkiego, czyli.lo niczego", kl6ry tllko la(lnie pachnirlL

i[it61.iny go nie ui]arut, bo -.iulc md|,ila ve,fo )q - ltnu{i sig ocl niego rcbi./. B))l olej jadalny - do

czlszczenicL.lt'zt+,i, ab, rig blyszctaly - opowiadajq Lcobiety. Wodg z ptuteru na 5 piqtro nosily w

wiadei.kach. Pe$,oego dnia dowiedzialy sig od kiero}vnil<a budawJ, Ze klatkg schodow4 nujq

czysciC krvasern soln),nr. - Kiercwnik slvierdzil, ,e tdk 11, lr,ojshu sie l obilo. Zlnntowahtlnt), si7, bo

to \ub'tancja s.ko.lli1wt. Mialyltlr, p'iniej proble ry przez kilka rlni. Przekan!\'ali nas, ze zala4,m),

rekctwiczki i bpdzie dobrze. Tltitrctczylyinty, 2e nie chodzi rylko a r(ce, ale o wdrchanie opc 6r.

Zctpydqn od koga dostane li'iniej pieniqdze na leczenie? - m6wi Ala. O odkttzaczu nie bylo

nowy, chociaz by+ potrzebny. Gosia irie moze sig nachylai, l11an1 proirlemy z krggosluFem.

Pracowala na kolanaclr. - Zlital 'al ,rig kierawnik budowy, kiedy mnie lr,idzial. Poprasilcm o katpalek

ka onu, dosktkm !;4n opian i ldodl,ulx go pod kalana - wspoinina.

lnib racje kobiel z Goslyriq ki6ie sprz4laly blok na os. Slonecznym, pohljerdza

n'ieszkarka gruiny Rawicz. Byla kim* w lodzaju brygadzisfld w Gostyrliu. W firmie spz4tajqcej ocl

czisu do czasu zatrudDia sig od clw6ol ]at. - ,leili choclzi o iroclki i sprz9l do tprzqtctnia: ocel,

najtafisz! pr)n da z 1) t ania - tak miala b!t. Zati udnkUqcct lll|naczyld, 2e la q ntieszlfinia )

sLti ott)ytu stdnie, po bl.tdotyie i szkodu dla nich innych irocllciu, - ptzyzn4je.

Chros kompletnj'

Kobiety z Gostyda irarzel€jq na brak orgarrlzaqji pracy, kortpletoy batagalt, podczas

wyko4ywanej pracy. Byi wylcrz mieisc do sprz4taria, ktdte doslaly od kierowDika budo\\,y. -

Zt obily,itny bl4d - byla pena lista tego, co metm)t sprztlt.tl i uptkaz mietzkafi. .Iechalyimy )rctllug

tllieszkafi -po kolei sprzcltab,{rn!. Okoza}o sig, ie byly opiq1, ca manry zrobit d.okktclnie. Nie

z\,ia'dcil))itq) t\a to L^eagL nik! ncm nie r)iahlil - m6wi4. Okazalo sig,2e rnieszkaoia zostaly Ae

pospfz4tane. Firma Rawbud, dla k61ej zaklad ivlrlti-lelsch prowadzil uslugi, nie odebfala

pondeszczef. - To szefolra po1,t'inna pl,4ieclxal, iryth.tn.LLzyl ncn1, ca jest ile zrcbiott!, La tYLutl)'

poptttiPit. Ona nie inleresawala .!i9 lym. Pe )nega Axia z koLeiatlkq sanxe zottdb,|nry 1,,1 0at1 du4rn

blaku. Sprzqldnie citlgtlela sie 2 rygodnie. Byb4nry sdme nt! tcnznia budollty I fiie wieclziab4 ly, ca

mtt iy tobit. B)la listct wytnag tl, ale to |to\ti no b,t tyjainictne. Na prryklctcl bfly rury cla

f,i'))czyszczeni(t ad i sttiacji gazo',rej. SzeJblro nie kaz a nolx tego rabi[. q akazalo si1,2e ]|ortiintl))

byc l,tyczyszczotxe. W t),n manlehcie praca zaczynaLr sig od poczqlfol - thlnaczy ALa, Zwraoa ulvagg

na dezorgadzacjg i balagan. " Nie tvchodzi sig da po lieszczen, ktk.! mqj4 b)t \.tlyspftqtane, przed

n4larzatni, ,lka jak oni ;koiczq prac7. A nry zaczglyimy parzq.llri flczeiniej, po t1.ts \)eszli ndlqrze

i praca zaczynctlalig od nourl - opowiada.



LLnrow)' i wytlagrodze ic

Czy szefoi.va z Rawicze bytra la uriejscu? - /(/edy ve il,ie, ze l,sp(tlniczkt!, ltpacllJt n.t niej)^ce

btrtlov,)' - zachoty.ytah) 
'-ig, 

j1k ,,roztt.zepalrtce". Nak|zltzaly, co h.zebc! zrahit i.iltz ich nie byla -

\lrsporrxu Coil(A. i(obietl' 7;[1uclnlar. w fir-Drie Mullileiscli lwietdz4, Ze szefowa unikala

rozm6w, dotycz4cyalt wluunkow zatudniellja, tym bal.dziej o urllowach o praca! na zlecenie. -

Kiecly p1'6hov,awnry to ustalit, to povie.lzialat ,,|)obru, to pdiniej z.lcttl.rim!, i jlta.iej nie b).10.

KaZde po\rilItlic szefowej prry r,qiiciu na tercn, gdzie prtrco|,alyiay zctczltnalo sig ocl

\ulagry.h6rr:,,I<..pospieszciesig". llez przer,,vy lt,ybtny poganiane. Bt akav)ala jei kiTr,t.lce-
opowiaclaj.l kobiely. Podhreslajq, ze lie szanowala pr.acownikdw. - Nc\tgpt\ega dntLt po tt:)lscilt
da pracy t oznatvialy,inry o pictliqtbcrch. Zi|lf ila sig 1,t Gos\lniu i povieclzic .!: ,, TLt \jrz))jtko \t,iecie,

nie? ". Ohiecall ncLt11 r6zne w)alug|odzeniu na gorlzin( niefu61-ym ) 0 zl, u ituryn I t zl. nte ilaii
goclzhl, .iakq y).))Facol.Nctb)it1l! niF:clzie nie byla dokumentoy,ana - V.zyz\aiq Ala i Gosia. O
rlplacalnoSci fil.my I-lania i Cosia rcana!\,ia.ly z l@bietalni z Rawicza, kt6re spfz4taly flieszkania

1t bloku, zaninr one zosta+y zatrudiionc. - 7la)ierdzily, ie nie mct z tln prohlemu. ly gnolniu dostdy
v),platy zat sprzqt.tnie blok'w Rau,l,uht |, Rau,icz,, rn6wj Gosia.

Kiedyi popfosily o zaliczki. Wlajoicielka lirmy sf1.zqiai4cei przyjechala lia buclowg i zrobila

irn awanlutg. - 2e za dlugo olaa balkonott,e q)jg i 11i ten sp()l6b ndciLlgom goclzitly. llrzeszczq.c,

porl,iet{ziafu Zc zcdry)ch zdiczek ie bgdzie, /1 pjeniqdze dostafijen)) Llopiero, kicab) n?ieszkrmit!

zosltlnq )!sptzqtatle i prdca odbieEe lirna Rtbvh.url, l\latcqc.a.faktut.g _ rvsponina Gosia.

W)alagrodzeda za wypr.acowane godzily do dzi( de otzlDa]y. \V sumie placowaly ocl nar.ca cLo

.maja. Hania wypracowala 120 godzill, usrali+a z szelbwq, Ze bgclzie mia{a wyp}acaoe 10 zl za

go(lzu1?. - Nie ulialan r..j ,jliei podpis.lt|ai un16t, zJittj.tcl iUluh,F.e:;c11. pl/ sutnie z t)ni pctnit|ni z

Ror,.liczct i Garbnli.r na \)tplatg od mctja czekc panad ) J kohiet - m6wi rawiczanl€. - Z unlorrtnli a

pt'aag la 4)lo tylko .wlekalxie. Z tego, ca )ltiem, to niald bya t4jbkc! clt|Lt:rgo.ltliorljd pt.aca dlLt

, Rabrulu" u, Gostytliu, pdiniej tvyplag i ,,do \jidzenia". T.tk .tig z \lalcicielkq A,Julti,Frcschu

lt lawialtot1. tl to .tiq tctk prze[leklo, ic tr,,wla od rtr .cd clo maiq, przesta|duj ttun.iel,clzit, kie.l! nie
clostql.m zaliczki - zdradza,

Wystuczylnby szczera rozmowA

Ala c7eka lla 273 ,. Gasia \\a 126A ?.1, a Flania na 1 120 zl. I(obiely z Cosrynia czuj4 sif
oszukare- Nie nogQ dolrosii sjg o wyplaty, kt6rt - nlitno p(acy,!na czamo,: _ in sig nalezq.

Wlaicicielha ,,Mulri-!reschu,' od [raja zwodzije wyll1dwka]11i, ze nie closta]a pie[i9.lzy za fakll .Q z

firmy ..R.Lwbrd", dla kt6rej *ykonywala uslugi spuqtaj4ce. - Ta kobiet.! jest cltt! mnie zeret)l,

t zlganl na jej t\)idalc ,lak mo.na coi pt.aca\.,nikom obieqMal, z\a,odzit ich tygadtlitmi i nie
clott'qnl t)ai tlotr,/? - ztstaDawia sig. W su11ie pracowala w rarvickiej lir.uie g <ini, przyszla pocl

l(oflec plac w gostydsl(im b1oku, kieclyju2 byly .,popfawki,,. Ocl poozQtku, iak pzyznaie, iuiala zle



przeczucja co do wlasciciclki ,,Mu1ti-ie1-schri', - ()na nat okknnuje. Z tego, co lriem)), zaktll,ikl

sobie t preze\em Rc\t,bltdu zqliczke 60yo naleina,|ci clostala, e nas nie poitt./brnnwala. Nie

liowiedzi.la txdt11, ae n1a pieniqdze, kie(J\, protih)it11y .iq o V)platg, chocinzb, tzl.itt p.ntjt

Rozma.vialam z pracownica R1wbudl, sprzqtaczkq. Ona h4,iercbi, 2c fih,la A,Iulti-Fresch da Ila
zaliczhg, tr d,e za .i'y\przqtak! blolc tt Rav,iczu. T(jn !u/ kal)ie\,, kkire ocl nurccL nie doslebt

Pienigdq za v))konanq paca. ,4le oke ik tlie odry)wlly. Siedzialy cicha, bojc! tig, opo\l'iacla. Jedli

chodzi o wyplatg wylaglodzeiJ kobiety z Costynia z bllq .iL1t szelow4 porozunrellajq srq

telefoniczie, rajczQsciej za po1llocq SM$-6w. - Na klam vach, niaspehziarych abietnicctch .tig

kotlczy. To jest a:;obu nieodpofiiedzicLlna - n6wt4. - O,lpi,tLtje nam, te pl,4iedzie, pienildze

tloslorczy i nic z lego rlie )rynjka. ,Soma bllgato tlctt, aebyjuly prz))szb) clo lTraq), kiecly nie \iLl(
luclzi. lerqz natlli gardzi - dodajE. Pr6borraly si9 dogada6 prz'ez SMS-y - plosi.ly o szczerolC,

Llprzejlne haklowanie. - Ih\larczyb zgotlnie z pralear! p.rriedziat, 2e sytuaqiajest truclna fir6\yi4.

I podajq trcSci kilku SMS-6w: ,,Pa:ri (...) bardzo plzepraszam, bgdg dziS. Btragan pani4, aby rligdzic

nie zglaszad" albo o pieri4dzach: ,,Obiecuj9, Ze bgdq jutro". l(olejna inlbrmacja w kofi6rce,

clolyczqc4 x.ynagrodzenia: ,,Dam wszystko", a kiedy parie z Goslynia poprosi]y o potwierdzenie z

,,Rawbudrf', ze oddata fakturg zzr spuqtanie blok6w w Costyriui ,,przyq,iozg pisnlo z pieczqrl(4,,, a

p6zniej: ,,CzelGrr za lGsq. Nie nogg rozmawiai, oddzwonig za 15 Drimrt,'. - I ocz) 1,jicie nie

oddzlaiala - m6';ti4. O swojej sytuaoji poinformowalyjuz policjg, urzqd skar.bowy. Wystaly bylei

szefo\,\'ei,.Wezlvanic do zaplaity',.

To jest SmieszneJ co one robi:l

MultiFresoh jest Sp6ldzieldq Soojaln4. kt61a rvykomrje uslugi spuqtaj4ce. Doji zoao.l w

Rar.viczu. Swiadczy uslugi sprz4taj4ce cLla os6b prywatnych - w clomach jednorodzinnych, na

grcbach, 1v mieszkaniach w blokach. Obslug je toz fi ry sprzq(a biura zaklacJ6w pracy i

puedsigbioNtw. Z tego, co udalo nam si9 ustalia, zatruchi4 rdwniez pmcowllik6w ra Lrll1o\,ry o

pracq. Na lorta.lu Spdldzieh lnozna wyczytad dwa nazwiska rr'dascicielek. JedrQ z lich jest panj

Iwona, o kt6rej najczgSciej wspominaly mieszkanki Gostynia. Nam r6wDie2 truclno bylo sig clo niej

dodzwoLrii, ale ' po nagr-ariu na autornatycztlq seloetaltq - przr-dstawiciello spdlclzielnl .,Mulri_
gresch" salm slontakto.rala sig z .edakcj4 Przyaula, ze dta nie.j sytuacjajest Sndeszna. - Nrkr,Tie

polt'iedrial, ie tyn la1xiail1 nie zqpla:lci. Ale jelli nie mam przeletnt nct ftoncie z Jirmy. tllct kldrej
ustugi trykonrig, to z czego nxnl im zapktcit:! Czy te kobiety nxajq 5 lat? 7.o.icrt i)ntcrzrte, co utl.c

robiq. Pahie 2 Ra.t'icza te, czckajq - m6wtla, coraz bar.clziej podnoszqc glos, Me dopuscila do

Iozi)1owy dzierlnikal?a. - Przepraazam, za si? l.tt1o:|ze, alc uti.iut sil i st6r) bt4hue hd tt lrtnie.
Ddlanl itn po 200 zl zaliczkl i poy,iedzi tlen, ze iak olt z.w]tam pieniclclze zat fclctln.e, to one atrzytjlLjq
p,.:nsje. Nie dos{ctlctl)I ich. W kaZclei cllit)ili mogq zacl^"/onii clo RttrNbltc{Lt i.tprau,dzit. Ale i,it do

liazety i nxi du.. sznnci.? Man tobit pietrrsz! lo.ok tea? julu x in zrobit tctki $t, jaki a e mi



roDl4: - dodala przedstawicielka sp6ldzielli sprz4tqj4cej. Poiifbtruowala, ze kiedy kobiety plzysz.ly

do pracy,.juz na sarrym pocz4l(u ladlo pytanie, czy pollzcbuj4 urowy o placa, - Odpot4,iedzi by{tt,

2e nie, ba jedna kavyskt z opieki spolecznej, inha z czego! .ieszcze. l( porzqclku... - wyjasrii a

kobieta z fiffry ,,Multi Fresch", Zapewnila. Le poinlornowala pracuj4ce dla niej kobiety, 2e po

zakoliczonej pracy wystawi faktury fir,l e Rawbld, a ta ma 7 dni la zaplacenie. pani lwoua

p17talala jednoczeSDio, Ze nie jest zadowolona ze \,vspdlpracy z La\riolq fir-lnq butiowlal4, jedli

chodzi o sprz4talie w nowo wybuclowanych blokach. - Byly poprdi,ki ) lllokctch, bo l1ie

zattierdzili. tlie o.labt ali micszkcth. D/:a nnie tojeden vielki cyrk. Sqnx1 wpa.llam z tynx Rr|tbzft{en.

Mgdf .iut z tlini nie poLlpiszg zaclrei utrlowy, A l(lbiety ni takit) ruec4) rcbi4... Alba one tuszajq

ga)\r.. ijtt skahezg, dlbo czekajq cierpli\ia, .ti (losta]lq te pieniclclze - nt6wi\a gro.Lrie., iliclclt11

spolcajne zlcie, a ll kilogranx6\t, schudlant przez ich abetgi, SMS)I, ,,1i))lrominctnia. Nie )nu .ri!,

Jestenl zneczoha jllt. T.lanaczrlam jui - dostan? pienqdze, bgclq \t)It[40) _ pa\viedzia)a

wlaScicielka Spdldzielni Muli-Fresch. Ptzypomnielidmy, 2e usluga 3wiadczona clla fir.nry

,,Ravrbud" rfe jest jej jodynyn 26dlem dochad].. - Ma innJ)ch pt.aca\.)tnik6v, sc! \t.otlki czy,$otci,

s4 ZUS-y, penrje clo t4q a4t. A,lyili pani, ae na 1)) ltunto z.lpeLt?ione nie v,iaclonlo.iakq krLrq? ,l/
nagftttliach z R4rrbrrcl4 z tych blokdj.tt, zobaczh\) ile te panie praca.tffib), ile sie.lzilr) ipib, kalt,g -

stwierdzila. Zap)4ana, dlaczego oszczgdzala n4 jr,odlec.b czysLojci, na narzqclziach l]rLoy, lrcc{J srq

zdziwila. .leszcze bar.dziej b14a -zaskocm\ , kiedy popr.osjlidm), o wyjajnieDie, dlaczego do

czyszcT-enia pal e otzymaly tylko olel jadalny i acet. , Czym czy.lcib)? 2? zapytala retoryczrie. po

czyol sig fozlqczyla.

Rarvbud rerygnuje?

Prczes Rawbudu potwier.dza, ze firma zawada umowE ze Sp6ldzielni4 Sprz4taj4c4 lr,lulti-

Ttcsch. - Dastalct zaldanie prcygotowanict abjehu do odbioru, posprzqtallit2: jt1)1.:ie, ytyczy,\zczen1e.

poclskltrowe rzeczy, kt6rc nale2q da pftrc spzqtalqcyeh przed odbiarem bloku _ \\yjalnj| Aldrze.i

Pa\alowski. - Nie intelesLie nat, jak )rykoncwc( po4)sklje pracoll't1ik()w clo ja)ykonania zleceniLt.

ByD fl oblatny z blakcoili w Go,tyniu, I obot! nie zostaly odebrqne, nie blly zdt\tiet.dzotle przez nat
Spalkuliitry rig, Lizgodnililmy s.llosdb razliczeniLr i pruce zoskly t.ozliczone n6wi, zaDelrmaj4c.

2e Rawbud $J,wiqzal sig ze wszystkioh zobowi4zaLl fina|sow1cl.r - zaplacil sp6klziclni spLz4taj4cei

za wykonane zadanie, zwi4zane z blokiein ua os. S.lonecatym w Goslytriu. , Rozliczenrc nasqlnto
w czer\.,tcu, l)o yteel@ndzi.r - m6wi prezes Rawbudu.

Czy jest zadowolony ze wsp6+pmcy ze spdldzielni4 sp[zqtaj4c42 - Z uslug, kt6re ly,iLtdczc! ntl
{ercnie Rnabudu - ktk, natotllkltt z tyeh robit, prowadzonych na bLrlora,crch, t1ie. Onc byb, pod drlzq

lct y\tkt!. Blok6tt' in\'yestot kanxnie odebrcl .. zdradza prezes pawlowski. Nie chcial zclmdziC, czy za

zle lvykonan4 pracQ Mulri-fJesch at|zyllErl nuiejsz.r zadatl, rlumaczqc sig tajeuicq hatullorry4. _

Jerle.{n)t bardzo t.ozczc| ovalxi takim patgpo }tniem. Bgclziemy sntkali hlnega podi,ykonqll)c), -.



ln6\1,i szel Rawblldu.

 .gat8 Fnjezyk
*iDiona kobiet zostaly zDienio{e l1a zycze0ie foz-r]6lvczyri

Al^ az.eka L:a 2'/3 7), Gosia ra 126 0 z_1, a llani a, ia I 12A

Dla bezrobohych kobiet to duze pieniq.lze

Ilawbld rezygnuje?

Jlrezes Rawbudq potwier.dza,2e fimra zawar.la ull]owg ze S!6ldzielni4 Sp(qtajQc4 Multj-
Frescb. - DostaLa tdaarie przygotolrania <)biektu do aclhi.an!, pospzqtcnie.. m))cie, r))tczyszczenk,
podltari,a$)e rzeczy, Lt6rc naleiq da |ratc ,tprzqtoiclqoh przed odbloren. Itlohu _ wyjaitti,a /tndrzej
Pawlowskj. - Nie intercs ie tur, jtlk rtlkalxajltca pozyslcLie procojrnik,li, do ,t)ykotlctnn ztecerlta.

Byly problem)t z bloleatni w Castyniu, raboi) nie zo,\tah) oLlehrdrk, nie l)yb) zatu)ierdzone Pt.zez ncls

Spolraliil\) sil, uzgothTiliimy spasdb t.ozliczenict i prace zo,tftlb) razliczone. RawbtLct tt),u,iqztrt si(
ze p))slki(h zohdei.lzah .finqntioulych - zdpknil sp':ldzielni sprzqtajqcej ect vykonane zldanie,
za,iqzane z blokiem na os. Slonecznytn , Gastlniu. Rotliczenie nctrtqpilo y, czeru,ctt, pu u,uaayn zk
z ujttg sprzcltiqqrch' tcr6t? spit.lziernict ,{\,iaLlczy t1c! rerct\ie lr61r.)uclu tak, haromiasr z 4,ch
tobdt, prat\ttdzanych na huc/o.,1'0ch, nie. one b/)) pod drzq k)ryk{. Brokin, itlr)cskn.na i nie
arlehral. Jesleim), buralzo rozcz.tro.,.t)cni takitn postepor)tmien. Bgclzienl, szLtkc i it\nego

Pfezes Pawto\.rsld de zdradzi{. czy za Ule rvykonanq !1acg Sp6lclzielnia Multi-Fr.esch otrzynata
ndej szq zaplatg, tlxruacz4c si9 tajemnic4 rar]arow4,

il tA \ rQ*7'"{o


