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W bieżącym roku na Walnym Zgromadzeniu przeprowadzone zo-
staną wybory do Rady Nadzorczej i Rad Osiedli Spółdzielni. Kan-
dydatów do tych rad prezentujemy na stronach 5–9 gazety.

Urząd Miasta Łodzi chce zwiększyć bezpieczeństwo i porządek
w mieście. Powołano strażników osiedlowych, przydzielając im
określone rejony do ochrony. O strażnikach piszemy na stronie 13.

NAKŁAD 9000

egzemplarzy

Moim
zdaniem
Dzień 27 kwietnia 2014 roku bę-

dziemy długo pamiętali. Kanonizacja
dwóch papieży w obecności dwóch pa-
pieży. Tak samo jak pamiętamy 16 paź-
dziernika 1978 r., 13 maja 1981 r. i 2
kwietnia 2005 r. Dni wyboru na papieża,
zamachu i Jego śmierci. I wiele, wiele
innych dat z pontyfikatu największego
Polaka, JANA PAWŁA II. Według en-
cyklopedystów Jan Paweł II (łac. Io-
annes Paulus PP.II) – polski biskup
rzymskokatolicki, biskup pomocniczy
krakowski, następnie arcybiskup met-
ropolita krakowski, kardynał, zastępca
przewodniczącego Konferencji Epi-
skopatu Polski 264-ty papież, kawaler
Orderu Orła Białego, święty Kościoła
katolickiego. Poeta i poliglota, a także
aktor, dramaturg i pedagog. Filozof
historii, fenomenolog, mistyk i i przed-
stawiciel personalizmu chrześcijań-
skiego. Mając 58 lat został wybrany
najmłodszym papieżem od czasu wy-
boru w 1846 r. Piusa IX.

Był pierwszym papieżem z Polski,
jak również pierwszym po 455 latach bis-
kupem Rzymu niebędącym Włochem.
Jest papieżem, który odbył najwięcej
podróży zagranicznych oraz najwięcej
osób wyniósł na ołtarze. Jego proces bea-
tyfikacyjny był jednym z najkrótszych
w historii Kościoła. Rozpoczął się mie-
siąc po pogrzebie. Choć jak wszyscy to
pamiętamy praktycznie rozpoczął się na
uroczystościach pogrzebowych żąda-
niem santo subito („święty natych-
miast”), który był zwrotem pojawiającym
się na transparentach zgromadzonych
osób. W ten sposób wierni Kościoła do-
magali się od przyszłego papieża, jesz-
cze przed jego wyborem, aby nie-
zwłocznie po rozpoczęciu nowego po-
ntyfikatu podjął procedurę zmierzającą
do kanonizacji Jana Pawła II. Ten pierw-
szy proces wyniesienia na ołtarze za-
kończył się sześć lat po śmierci; proces
kanonizacyjny zaś trzy po beatyfikacji,
dziewięć po śmierci. Uznanie Jana
Pawła II za świętego to wielki dzień dla
Polski.

Nigdy wcześniej w Rzymie nie wi-
dziano tylu ludzi, którzy spotkali się
w jednym miejscu i reprezentowali po-
nad 100 krajów świata. Nasza ojczyzna
ma w osobie świętego papieża – Pola-
ka wielkiego orędownika. Bo dzięki Nie-
mu jesteśmy w takiej sytuacji, że mamy
wolny kraj. A dzięki nam inni, z całego
bloku wschodniego . To On w czerwcu
1979 roku podczas pierwszej piel-
grzymki do Polski wypowiedział słyn-
ne później słowa, prorocze słowa:
„Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zara-
zem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam
z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam
w przeddzień Święta Zesłania, wołam
wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi
Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój
i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!” Te
słowa są nadal aktualne, szczególnie po
kanonizacji, która miała ścisły związek
z dniem, w którym się odbyła czyli nie-
dzielą Miłosierdzia Bożego. W nas sa-
mych jest za dużo zawiści, nienawiści
i zazdrości. Bierzmy więc przykład
z przesłania naszego Świętego i bądź-
my uśmiechnięci, radośni i przyjaźni
oraz miłujący swoich bliźnich, sąsiadów
i znajomych. To nie jest trudne.

Sylwester Pokorski

Zwyczajne Walne Zgromadzenie RSM „Bawełna”.

Biegła Rewident, której Rada Nad-
zorcza RSM „Bawełna” powierzyła
badanie sprawozdania finansowego
Spółdzielni za 2013 r. po zakończeniu
badania bilansu wystawiła opinię
o działalności Spółdzielni w ostatnim
roku. Według przygotowanego ra-
portu kondycja finansowa Spółdziel-
ni jest bardzo dobra. RSM „Bawełna”
posiada niezmiennie od lat dobrą
płynność finansową, a prowadzone

działania są prawidłowo ewidencjo-
nowane w księgach.
Na stronach 10, 11 i 12 zamieszczamy
skrót sprawozdania z działalności,
który był jednym z elementów bada-
nia bilansu księgowego. Dodajmy tyl-
ko, że pełne sprawozdanie sporządzo-
ne dla biegłej zawierało 45 stron i jest
wyłożone dla członków do wglądu
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Przy-
byszewskiego 163, pok. 108.

Przed nami kolejne szóste już walne zgromadzenie członków naszej Spółdzielni.
Od 19 maja będziemy się spotykać na dziewięcioczęściowych obradach. Tym razem
swoje spostrzeżenia poświęcę problemom ogólnym, bowiem z naszej gazety dowia-

dujecie się Państwo dokładnie o działalności RSM „Bawełna”. Uzupełnieniem tych wiado-
mości są zamieszczone w bieżącym numerze materiały sprawozdawcze oraz informacje
dotyczące przebiegu walnego, miejsc, w których można się zapoznać z dokumentami
źródłowymi. Prezentujemy także sylwetki osób kandydujących do Rad w naszej Spółdzielni.

Poświęcam te łamy problemom związanym z naszą przyszłością, bo cały czas pracuje
Nadzwyczajna Komisja Sejmowa powołana do rozpatrzenia projektów ustaw nas do-
tyczących. Komisja, która postanowiła przeprowadzić wysłuchanie publiczne, najliczniejsze
w dotychczasowej historii naszego parlamentu. A następnie, ta Komisja pracuje normalnie
nad swoimi projektami, nie biorąc absolutnie pod uwagę zgłoszonych uwag i postulatów
ponad tysiąca osób. Cd. na str. 4

Winno się więc powrócić do jednego aktu prawnego regulującego wszystkie sprawy spółdzielcze.
Uchwalenie odrębnej ustawy dla spółdzielczości mieszkaniowej stawia ją w gorszej sytuacji i nakłada
obowiązki i ograniczenia, jakich nie mają pozostałe branże.
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Z prac
Rady Nadzorczej
W marcu 2014 roku Rada Nadzorcza
RSM „Bawełna” odbyła jedno posie-
dzenie.
1. W ramach spraw dotyczących stosunku
członkostwa Rada Nadzorcza po rozpat-
rzeniu wniosku podjęła uchwałę w sprawie
wykreślenia z grona członków Spółdziel-
ni osoby posiadającej spółdzielcze włas-
nościowe prawo do lokalu w osiedlu
„Zbiorcza” i nie wnoszącej opłat za używa-
nie tego lokalu. Na dzień podjęcia uchwały
zaległości wynosiły prawie 5 tys. zł.
Członek, którego dotyczyła sprawa nie
zgłosił się na posiedzenie Rady Nadzorczej.
2. Po wysłuchaniu opinii Komisji Rewi-
zyjnej, Komisji GZM i Komisji We-
wnątrzspółdzielczej Rada Nadzorcza przy-
jęła bez uwag sprawozdanie z działalnoś-
ci Spółdzielni za 2013 rok wraz z kierun-
kami rozwoju oraz sprawozdanie finanso-
we za 2013 rok.
Rada Nadzorcza, na podstawie dokony-
wanych cyklicznie ocen działalności
Spółdzielni, jak również po szczegółowym
rozpatrzeniu osiągniętych w 2013 roku
przez Spółdzielnię wyników gospodarczo
– finansowych, biorąc pod uwagę wyniki
badania Biegłego Rewidenta zawarte w opi-
nii i raporcie, oceniła działalność Robot-
niczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ba-
wełna” w 2013 roku jako dobrą, dającą
pełną gwarancję dalszego dobrego funk-
cjonowania Spółdzielni i postanowiła
przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu:
a) wniosek o zatwierdzenie:
- sprawozdania z działalności Spółdzielni
za 2013 rok wraz z kierunkami rozwoju,
- sprawozdania finansowego Spółdzielni za
2013 rok,
- podziału nadwyżki bilansowej za 2013 rok
w sposób zaproponowany w sprawozdaniu
z działalności Spółdzielni.
b) wniosek o udzielenie członkom Zarządu
RSM „Bawełna” absolutorium za działal-
ność w 2013 roku.
3. Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości
informacje na temat spraw, jakimi zajmo-
wały się Rady Osiedli na swoich posie-
dzeniach w okresie od ostatniego posie-
dzenia Rady Nadzorczej, a w szczególności
zapoznała się z propozycjami tych Rad
Osiedli co do liczby członków każdej
z Rad Osiedli w okresie nadchodzącej ka-
dencji.
4. Rada Nadzorcza podjęła 4 uchwały
w sprawach należących do kompetencji
Rady Nadzorczej w związku z planowanym
zwołaniem Walnego Zgromadzenia, które
odbędzie się w częściach w dniach 19, 20,
21, 22, 23, 26, 27 i 28 maja 2014 r.:
- w sprawie liczby członków poszczegól-
nych Rad Osiedli dla wyborów prowa-
dzonych na Walnym Zgromadzeniu. Usta-
lając liczbę członków Rada Nadzorcza
uwzględniła propozycje wysunięte w tym
zakresie przez Rady Osiedli,
- w sprawie powołania Prezydium Walne-
go Zgromadzenia, trybu i zasad zmian
w składzie Prezydium oraz sposobu głoso-
wania w ramach Prezydium,
- w sprawie powołania i zasad funkcjono-
wania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgro-
madzenia
- w sprawie liczby członków oraz zasad
funkcjonowania Komisji Wyborczej,
w sprawie wzoru kart do głosowania oraz
w sprawie wezwania do zgłaszania kan-
dydatów w celu przeprowadzenia wyborów
do Rady Nadzorczej oraz do Rad Osiedli
przez Walne Zgromadzenie.
Pełna treść podjętych uchwał jest opubli-
kowana na stronie internetowej Spółdziel-
ni w części kodowanej.
5.RadaNadzorczapostanowiławspólniezZa-
rządem RSM „Bawełna” wystąpić do Krajo-
wej Rady Spółdzielczej z wnioskami o nada-
nie odznaki „Zasłużony Działacz Ruchu
Spółdzielczego” 27 osobom wytypowanym
przez Rady Osiedli i Komisję We-
wnątrzspółdzielczą Rady Nadzorczej spośród
działaczyspółdzielczychorazprzezZarządspoś-
ród pracowników o długoletnim stażu pracy.
6. Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomoś-
ci informację na temat wstępnych wyników
rozliczeń mediów za 2013 rok oraz zaak-
ceptowała działania podjęte przez Spółdziel-
nię w przypadkach wystąpienia nadmiernej

Z prac Zarządu Spółdzielni w III i IV 2014 r.
W marcu 2014 r. posiedzenia Zarządu
RSM „Bawełna” odbyły się w dniach 5,
12, 19, 24, 26 i 27, a w kwietniu –
w dniach 2, 9, 11, 16 i 23.

Sprawy członkowsko-mieszkaniowe
Wg stanu na 31 marca 2014 r. Spółdzielnia miała
9.181 członków, w tym 8.890 członków za-
mieszkujących i 291 członków oczekujących.
W marcu i kwietniu 2014 r. w poczet członków
Spółdzielni przyjęto 37 osób, a skreślono z re-
jestru 63 osoby.

Podjęto postępowania o pozbawienie człon-
kostwa w Spółdzielni w stosunku do siedmiu
członków Spółdzielni zalegających z opłatami za
mieszkanie.
Postanowiono wystąpić o eksmisję sześciu osób,
które z powodu nie wywiązywania się z obo-
wiązku wnoszenia opłat utraciły tytuły prawne
do mieszkań i mimo wezwań przez Spółdzielnię
nie opuściły ich dobrowolnie, podjęto też za-
wieszone postępowanie eksmisyjne w stosunku
do 1 osoby.

Wycofano z sądu pozew w sprawie eksmisji
i cofnięto wypowiedzenie umowy najmu miesz-
kania osobie, która spłaciła zadłużenie czynszowe
będące powodem wypowiedzenia umowy.

Ogłoszono przetargi na trzy mieszkania: jed-
no w osiedlu „Słowiańskie” i dwa w osiedlu
„Żubardź”. Mieszkanie na Olechowie ofero-
wane jest do sprzedaży po raz pierwszy, a zatem
w pierwszej kolejności ogłoszono przetarg ogra-
niczony, w którym mogą składać oferty jedynie
członkowie Spółdzielni, nie mający zaspokojo-
nych potrzeb mieszkaniowych, a jeśliby na-
bywcy nie zostali w nich wyłonieni, na ten sam
dzień przewidziano też przetarg nieograniczony.
Dwa pozostałe mieszkania były już wystawiane
na przetarg, więc obecnie ogłoszono od razu prze-
targ nieograniczony – dla wszystkich zaintere-
sowanych. Ogłoszenia o przetargach ukazały się
w Dzienniku Łódzkim, a także w obecnym wy-
daniu gazety „Mój dom – RSM „Bawełna” na
str. 3 i na naszej stronie internetowej.

Organizacja Walnego Zgromadzenia
Zarząd zwołał zwyczajne Walne Zgromadzenie
RSM „Bawełna”, ustalił terminy i miejsca
zebrań poszczególnych dziewięciu części Wal-
nego Zgromadzenia, porządek obrad oraz spo-
sób zawiadomienia członków o zwołaniu zwy-
czajnego Walnego Zgromadzenia RSM „Ba-
wełna”, przyjął projekty uchwał Walnego Zgro-
madzenia, a także ustalił miejsce wyłożenia do-
kumentów na Walne Zgromadzenie do wglądu
dla członków Spółdzielni. Ponadto Zarząd dał
wytyczne Kierownikom Administracji Osiedli,
aby kandydatom do Rady Nadzorczej i Rad
Osiedli, którzy zgodnie z wymogami statutu
RSM „Bawełna” zwrócą się o zgodę na prowa-
dzenie kampanii wyborczej na terenie Spółdziel-
ni, w miarę posiadanych możliwości udostępniać
pomieszczenia na spotkania z wyborcami. Ad-
ministracje Osiedli winny czuwać nad wy-
pełnianiem wymogów statutowych co do pro-
wadzenia na terenie ich osiedli kampanii wy-
borczej, a po rozpoczęciu 1 części Walnego Zgro-
madzenia ewentualne przypadki kontynuowania
kampanii zgłaszać niezwłocznie do Komisji Wy-
borczej.

Odbyło się spotkanie z biegłą rewident, któ-
ra przeprowadziła badanie sprawozdania finan-
sowego Spółdzielni za 2013 rok w imieniu wy-
branej do badania przez Radę Nadzorczą Kan-
celarii Biegłego Rewidenta – Barbary Cwanek-
Łaseckiej. W podsumowaniu opinii biegła re-
wident napisała:
„zbadane sprawozdanie finansowe we wszystkich
istotnych aspektach:
a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje is-

totne dla oceny sytuacji majątkowej i fi-
nansowej jednostki na dzień 31.12.2013 r.,
jak też jej wyniku finansowego za rok
obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.,

b) zostało sporządzone, zgodnie z wyma-
gającymi zastosowania zasadami (polityką)
rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo
prowadzonych ksiąg rachunkowych,

c) jest zgodne z wpływającymi na treść spra-
wozdania finansowego przepisami prawa
i postanowieniami statutu jednostki” zaś
„Sprawozdanie z działalności Robotniczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna” w Łodzi
jest kompletne w rozumieniu art. 49, ust. 2 usta-
wy o rachunkowości, a zawarte w nim informa-
cje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania fi-
nansowego, są z nim zgodne.”

Ze sprawozdaniami oraz opinią biegłego re-
widenta członkowie mogą zapoznać się na stro-
nie internetowej RSM „Bawełna” w części do-
stępnej po zalogowaniu lub w biurze Spółdziel-
ni na ul. Przybyszewskiego 163, gdzie do wglądu
można otrzymać także raport biegłego z badania
bilansu.

O Walnym Zgromadzeniu członkowie za-
wiadamiani są indywidualnie listownie, a poza
tym na klatkach schodowych i na naszej stro-
nie internetowej umieszczone zostały infor-
macje o zwołaniu zwyczajnego Walnego Zgro-
madzenia. Więcej na temat zwołania tego-
rocznego Walnego Zgromadzenia przeczytacie
Państwo w niniejszym numerze gazety na
stronach 5–9.

Lustracja
Omówiono i podpisano protokół z lustracji
działalności Spółdzielni za lata 2010–2012,
przedłożony przez członka zespołu lustracyjne-
go przeprowadzającego badanie z upoważnienia
Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkanio-
wych RP. Lustrator nie zgłosił żadnych za-
strzeżeń co do działalności Spółdzielni, nic
w jego ocenie nie wymaga zmian i poprawy
a w konsekwencji postawienia wniosków do rea-
lizacji przez organy Spółdzielni.

Sprawy terenowo-prawne
Przyjęto do wiadomości informację sporządzoną
przez Dział Techniczny Spółdzielni na temat
możliwości uzyskania refundacji ze Skarbu
Państwa kosztów wtórnych podziałów geode-
zyjnych.
Podjęto decyzję o podjęciu postępowania sądo-
wego lub administracyjnego dla realizacji wstrzy-
manych przez UMŁ wniosków o wykup od Gmi-
ny Łódź gruntów pozostających w wieczystym
użytkowaniu Spółdzielni. O problemach, na ja-
kie napotyka Spółdzielnia przy wykupie gruntów,
pisaliśmy w jednym z poprzednich numerów na-
szej gazety nr 62 z lutego 2014 r.

Zaakceptowano i podpisano protokół uzgod-
nień w sprawie rozwiązania umów o oddanie
w użytkowanie wieczyste dwóch działek: działki
nr 36/86 w pasie drogowym ul. Kossaka na
skrzyżowaniu z ul. Dąbrowskiego, działki nr 22/2
przy ul. Bydgoskiej 17/21 przeznaczonej do
przyłączenia do nieruchomości Gminnej.

Roboty remontowe, wymiana stolarki
okiennej
Postanowiono zrefundować członkom Spółdziel-
ni koszty wymiany okien we własnym zakresie
w kolejności wynikającej z list określających ko-
lejność wymiany/refundacji:
• dla osiedla „Słowiańskie” – dotyczy trzy-

dziestu mieszkań,
• dla osiedla „Zbiorcza” – dotyczy czternas-

tu mieszkań,
• dla osiedla „Koziny” – dotyczy dwunastu

mieszkań,
• dla osiedla „Żubardź” – dotyczy dwunastu

mieszkań.
Ponadto przyspieszono refundację ponie-

sionych kosztów wymiany okien we własnym za-
kresie dwóm osobom z osiedla „Zbiorcza”
i trzem z osiedla „Słowiańskie” ze względu na
sytuację życiową tych osób oraz po uzyskaniu po-
zytywnych opinii właściwych Rad Osiedli.

Cofnięto decyzję o przyznaniu refundacji
kosztów wymiany okien w jednym z mieszkań
w osiedlu „Żubardź” z uwagi na zgon osoby, któ-
rej przyznano refundację. Postanowiono też
uchylić się od skutków prawnych oświadczenia
woli w zakresie przyznania refundacji kosztów
wymiany stolarki okiennej w jednym z mieszkań
w osiedlu „Zbiorcza” wobec faktu, iż w chwili
podejmowania decyzji o refundacji osoba, któ-
rej przyznano refundację, nie była już posiada-
czem tego mieszkania.

Postanowiono powierzyć firmie „Dźwig-
Service” sp. z o.o. modernizację dźwigów oso-
bowych w klatce I budynku nr 160 przy ul. Hen-
ryka Brodatego 2 i klatce II budynku nr 4S przy
ul. Sarniej 4 bez rozpisywania konkursu ofert –
w ramach kontynuacji współpracy podjętej
w tym zakresie i na takich samych warunkach,
jak w poprzednich latach.

Przyjęto do wiadomości i omówiono infor-
macje Administracji Osiedli na temat wyników
przeglądu stanu technicznego chodników na
osiedlach oraz planowanych przez administracje
osiedli napraw. Polecono, aby naprawy miejscowe
chodników wykonane zostały w terminie do
1.05.2014 r.

Rozszerzono plan remontowy osiedla „Zbior-
cza” o prace naprawcze chodników i zejść na par-
king przy budynkach na Widzewie-Wschodzie
oraz o oznakowanie miejsc niebezpiecznych
(schody, wystające krawężniki itp.) na terenie
całego osiedla.

Opłaty i koszty
Omówiono i przyjęto do wiadomości wyniki eko-
nomiczne Spółdzielni za okresy styczeń-luty 2014
roku i styczeń-marzec 2014 roku oraz analizę po-
równawczą kosztów, przychodów i wyników
uzyskanych za 2013 rok na pawilonach nr 37 na
Janowie, 47 i 47A przy ul. Przybyszewskiego 161
i 163, nr 49 przy ul. Brzechwy 7A oraz garażach
przy ul. Zakładowej 32/36.

Określono szacunkowy poziom wzrostu
kosztów energii cieplnej na 2014 rok na potrze-
by wyliczenia indywidualnych opłat zaliczko-
wych od 1.05.2013 r. za centralne ogrzewanie
oraz podgrzanie wody – nie dotyczy zaliczko-
wych opłat zmiennych za ciepłą wodę dla bu-
dynków na Stokach, dla których zaliczki ustalone
zostaną bez uwzględniania szacunkowego wzros-
tu kosztów.

Zatwierdzono wysokość miesięcznego
zużycia wody w poszczególnych lokalach, sta-
nowiącego podstawę wyliczenia opłat za wodę
od 1.05.2014 r.

Ustalono wynikające z rozliczenia kosztów
energii cieplnej za 2013r. stawki opłat centralnego
ogrzewania dla wynajmowanych lokali użytkowych

Na wnioski członków w dziewięciu przy-
padkach zwiększone zostały stawki zaliczkowe
na poczet centralnego ogrzewania mieszkań.

Na wniosek Administracji Osiedla „Zbior-
cza” oraz uwzględniając prośby firm Usługi Ko-
munalne Jan Izydorczyk i Usługi Komunalne Ma-
riusz Laskowski wyrażono zgodę na rozwiąza-
nie z dniem 31.03.2014 roku w drodze porozu-
mienia stron umowy o sprzątanie terenów i bu-
dynków osiedla „Zbiorcza” zawartej z Firmą
Usługi Komunalne Jan Izydorczyk i na zawar-
cie z dniem 1.04.2014 roku na tych samych wa-
runkach umowy z firmą Usługi Komunalne
Mariusz Laskowski.

Trzem dzierżawcom terenów Spółdzielni
rozłożono na miesięczne raty należności z tytułu

podatku od nieruchomości i wieczystego użyt-
kowania gruntu, natomiast w dwóch przypadkach
zgodzono się jedynie na uregulowanie w ratach
podatku od nieruchomości, natomiast opłata
z tytułu wieczystego użytkowania gruntu ma być
uregulowana jednorazowo.

Na prośbę jednego z najemców lokalu użyt-
kowego w osiedlu „Żubardź” przedłużono do
końca maja br. termin spłaty zaległego czynszu
za najem tego lokalu, przedłużając jednocześnie
termin na zdanie lokalu do Spółdzielni, do cze-
go najemca będzie zobowiązany, jeśli nie spłaci
długu w umówionym czasie.

Najem lokali i dzierżawa terenu
Wyrażono zgodę na wynajęcie dwóch lokali użyt-
kowych – jednego w budynku nr 216 i drugie-
go znajdującego się w piwnicy budynku nr 108A
na Olechowie, obydwa z przeznaczeniem na pro-
wadzenie działalności gospodarczej.

Wyrażono zgodę na prowadzenie działal-
ności gospodarczej w jednym z mieszkań
w osiedlu „Koziny” przez osobę tam mieszkającą.
Na prośbę najemcy i biorąc pod uwagę przed-
stawione przez najemcę uzasadnienie obniżono
na okres jednego roku czynsz za najem jednego
z lokali użytkowych w osiedlu „Żubardź”.

Teren pod jednym z pawilonów przy
ul. Zakładowej oraz dodatkowy teren przed nim
wydzierżawiono nowemu właścicielowi, który
kupił pawilon od poprzedniego dzierżawcy tego
terenu. Wydzierżawiono też dodatkowy teren
przed innym pawilonem na ul. Zakładowej.

Wynajęto pomieszczenia w piwnicach bu-
dynków nr 13 w osiedlu „Sienkiewiczowskie”,
nr 95 w osiedlu „Żubardź”, nr 208 i nr 217
w osiedlu „Słowiańskie” mieszkańcom tych bu-
dynków z przeznaczeniem na dodatkowe ko-
mórki. Wynajęto też pomieszczenie dodatkowe
w piwnicy budynku 209 na Olechowie firmie
z przeznaczeniem na magazyn.

Podjęto decyzję o zawarciu umowy rocznej
na dzierżawę części nieruchomości o powierzchni
1262 mkw. stanowiącej własność Gminy Mias-
ta Łódź, znajdującej się w drodze wewnętrznej
ul. Onufrego Zagłoby.

W związku z wyrokiem sądu nakazującym
zwrot Spółdzielni terenu na Widzewie-Wscho-
dzie przez firmę użytkującą teren bez tytułu praw-
nego i wystąpieniem pełnomocnika tej firmy
w kwestii dalszego jej funkcjonowania na tere-
nie pozostającym w wieczystym użytkowaniu
Spółdzielni ustalono i przedstawiono pełno-
mocnikowi warunki, na jakich Spółdzielnia go-
towa byłaby wydzierżawić teren, a następnie wo-
bec braku odpowiedzi na przedstawioną propo-
zycję wyznaczono firmie ostateczny termin na
wydanie terenu.

Działalność społeczno-wychowawcza
Przyjęto sprawozdanie Ogniska TKKF „Dziku-
sy” z organizacji ferii zimowych w 2014 roku dla
dzieci i młodzieży z zasobów RSM „Bawełna”,
w tym z wydatkowania otrzymanych na ten cel
od Spółdzielni środków finansowych.

Przekazano łącznie kwotę 2.000 zł na or-
ganizowaną w dniu 11.04.2014 r. w Szkole
Podstawowej nr 205 na Olechowie XIV Sparta-
kiadę dla dzieci z klas III oraz na stroje sporto-
we z logo Spółdzielni dla szóstej klasy szkoły
podstawowej w Mileszkach, która uczestniczyć
będzie w Spartakiadzie Szkół Podstawowych klas
VI. Po przeprowadzeniu imprezy TKKF „Dzi-
kusy” złożyło sprawozdanie z jej przebiegu
i z wykorzystania otrzymanych od Spółdzielni
środków finansowych. Sprawozdanie przyjęte
zostało przez Zarząd Spółdzielni, z jednoczesną
uwagą pod adresem zaproszonych a nieobecnych
na Spartakiadzie Szkół o niewłaściwym postę-
powaniu zarówno wobec organizatora imprezy,
jak i wobec dzieci – potencjalnych uczestników
zawodów.

***
Przyjęto informację, że w dniach 10–12.03.2014 r.
odbyły się zebrania wspólnot mieszkaniowych
na Janowie zarządzanych przez RSM „Ba-
wełna”, jednak frekwencja była znikoma, tj. na
żadnym z zebrań nie było quorum i wobec tego
konieczne okazało się podejmowanie obiegiem
uchwał współwłaścicieli każdej z trzech nieru-
chomości.

Zarząd postanowił wystąpić wspólnie z Radą
Nadzorczą RSM „Bawełna” do Krajowej Rady
Spółdzielczej z wnioskami o nadanie odznaki
„Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego”
działaczom wskazanym przez Rady Osiedli
i Komisję Wewnątrzspółdzielczą Rady Nadzor-
czej oraz wytypowanym przez Zarząd pracow-
nikom RSM „Bawełna” mającym trzydziestoletni
i dłuższy staż pracowniczy w organizacjach
spółdzielczych – łącznie 27 osobom.

Oprac. E.S.

UMŁ dla Spółdzielców
W pierwszych dniach kwietnia otrzymaliśmy następujące pismo z Urzędu Miasta Łodzi De-
partamentu Gospodarowania Majątkiem Wydziału Praw do Nieruchomości:

„W odpowiedzi na pismo Nr EE-176/2014 z dnia 3 lutego 2014 r. informuję, iż za-
rządzeniem Nr 5961/VI/14 z dnia 27 marca Prezydent Miasta Łodzi odmówił rozłożenia
na raty w 2014 r. opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów komunal-
nych, należnej od Robotniczej spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna”.

W związku z powyższym w 2014 r. opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego grun-
tów w wysokości 238.469,47 zł Spółdzielnia winna wnieść jednorazowo8”

Dodajmy jedynie, że opłaty te płatne są do 31 marca każdego roku , a więc decyzja
o nie rozłożeniu na raty opłaty zapadła tuż przed datą jej wymagalności, a dotarła do
Spółdzielni 02.04.2014 r. Choć Spółdzielnia z wnioskiem do Miasta wystąpiła 3 lutego! Warto
dodatkowo wspomnieć, jak sięgnąć pamięcią wstecz, że co roku na wnioski spółdzielni
mieszkaniowych Miasto rozkładało opłatę za wieczyste użytkowanie gruntu na cztery raty
kwartalne. Czyżby nasze stanowisko zaprezentowane w pismach do UMŁ o bezprawnym
działaniu wstrzymującym wykup gruntów, o czym informowaliśmy w 62 numerze naszej Ga-
zety, z lutego 2014 r. przyczynił się do wydania tak niekorzystnej dla naszych spółdzielców
decyzji? K.Sz.

Listy



3„Człowiek nie jest sam, żyje z drugim, przez drugich, dla drugich […].
Z punktu widzenia wspólnoty społecznej musi być dość przestrzeni dla każdego” –
to piękne słowa naszego Ojca Świętego.

ilości wody niezbilansowanej. O przyczy-
nach nie bilansowania się wskazań liczni-
ka głównego i sumy wskazań liczników in-
dywidualnych pisaliśmy kilkakrotnie na
łamach naszej gazety, temat ten pojawiał się
też w gazetach lokalnych i ogólnopol-
skich, bowiem zjawisko to występuje po-
wszechnie w budynkach wielorodzinnych
i jest nie do uniknięcia przy obecnie sto-
sowanych urządzeniach pomiarowych. Jed-
nak w 2013 roku w zasobach Spółdzielni
w trzech przypadkach procent wody nie-
zbilansowanej przekroczył granice błędu po-
miarowego, dlatego w budynkach, w któ-
rych to nastąpiło, wymieniono wodomierze
główne, a Spółdzielnia podjęła rozmowy
z ZwiK w sprawie korekty rachunków
wystawionych na podstawie wskazań do-
tychczasowych wodomierzy i rozliczenia
zużycia w tych budynkach wg wielkości
z porównywalnych okresów poprzednich.
7. Rada Nadzorcza udzieliła odpowiedzi
mieszkańcowi budynku w osiedlu „Żubar-
dź” na wystąpienie będące kontynuacją ko-
respondencji w sprawie zasad rozliczenia
kosztów zużycia ciepła w zamieszkiwanym
przez niego budynku.
8. Ponadto Rada Nadzorcza przyjęła do
wiadomości następujące informacje przed-
stawione przez członków Zarządu:
a) Zarząd podjął decyzję o powierzeniu fir-
mie „Dźwig-Service” sp. z o.o. moderni-
zacji następnych dwóch dźwigów osobo-
wych w zasobach Spółdzielni – bez
ogłaszania na nowo konkursu ofert, lecz
w ramach kontynuacji współpracy na-
wiązanej w wyniku przeprowadzonego
półtora roku wcześniej konkursu, na takich
samych warunkach, jak w rozpisanym
i rozstrzygniętym konkursie.
b) zapowiedziana została kontrola Obwo-
dowego Urzędu Miar w zakresie używania
w zasobach Spółdzielni urządzeń pomiaro-
wych. Z-ca Prezesa p. Tadeusz Szymański
zapewnił, że wszystkie urządzenia pomia-
rowe mają aktualną cechę legalizacyjną.
c) wyrokiem Sądu Okręgowego w ramach
apelacji nakazano zwrot Spółdzielni terenu
na Widzewie-Wschodzie przed bl. 501
przez firmę użytkującą teren na stację
obsługi samochodów. Podjęte zostały już
kroki w sprawie wydania terenu Spółdziel-
ni ewentualnie zawarcia umowy regulującej
dalsze korzystanie z niego przez firmę,
d) nadal trwają starania Spółdzielni o wy-
egzekwowanie od UMŁ realizacji niektó-
rych postanowień ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych w przedmiocie wykupu
gruntów. Otrzymaliśmy pismo, że już jest
możliwe podjęcie działań zmierzających do
realizacji części naszych wniosków. Widać
więc, że nasza gazeta jest czytana przez od-
powiednie władze miasta i spowodowała
zmianę niekorzystnych dla nas decyzji.
e) na podstawie wstępnej analizy rozliczeń
ciepła, rozważana jest wymiana głowic ter-
mostatycznych zaworów grzejnikowych, na
takie, które nie pozwalają ustawić żądanej
w pomieszczeniu temperatury poniżej
16oC. Występuje wiele takich przypadków,
w których podzielniki wskazują zerowe
zużycie, następuje nadmierne wychładza-
nie pomieszczeń i w konsekwencji odbija
się to niekorzystnie na ogrzewaniu sąsied-
nich lokali. Wymiana mogłaby następować
jednocześnie z legalizacyjną wymianą
wodomierzy. Na chwilę obecną Spółdziel-
nia prowadzi rozmowy z firmą ista na te-
mat warunków, na jakich mogłoby się to
odbyć i o wynikach tych rozmów Rada
Nadzorcza będzie informowana na bieżąco,
f) zrelacjonowano przebieg zorganizowanego
przez Siedlecką Spółdzielnię Mieszkaniową
spotkania z parlamentarzystami na temat pro-
jektów ustaw dot. spółdzielczości i spółdziel-
ni mieszkaniowych, nad którymi trwają pra-
ce w Sejmie RP.W spotkaniu wzięli udział par-
lamentarzyści niemal ze wszystkich partii, wy-
wodzący się z tej części regionu Mazowsza
i zadeklarowali poparcie dla spółdzielczości,
sprzeciwiając się projektom zgłoszonym przez
posłów z Platformy Obywatelskiej.
9. Termin następnego posiedzenia Rady
Nadzorczej zaplanowany został na 24
kwietnia 2014 r.
Z przyczyn technicznych informację z prac
Rady za kwiecień zamieścimy wraz ze spra-
wozdaniem z obrad majowych w następnym
numerze gazety. Sprawozdanie to jest już na
stronie internetowej Spółdzielni.

Oprac.: E.S.

Kanonizacja Jana Pawła II to
doskonała okazja, by przy-
pomnieć sobie nie tylko wzru-
szające chwile związane

z historycznym pontyfikatem tego syna
polskiej ziemi, ale także by na nowo
zagłębić się w naukę przekazywaną nie-
strudzenie przez Papieża. Nowy święty
Kościoła był szczególnie wrażliwy na
sprawy społeczne. Z pasją przeciwstawiał
się biedzie, nawołując do solidarności
z ubogimi.

– „Krzyk i wołanie biednych” doma-
ga się od nas konkretnej i wielkodusznej
odpowiedzi. Domaga się gotowości
służenia bliźniemu. Jesteśmy wezwani
przez Chrystusa. Wciąż jesteśmy wzywani.
Każdy na inny sposób. Na różnych miejs-
cach bowiem cierpi człowiek i woła
o człowieka. Potrzebuje jego obecności,
jego pomocy. Jakże ważna jest ta obecność
ludzkiego serca i ludzkiej solidarności –
mówił Jan Paweł II w jednej ze swoich ho-
milii.

W nauczaniu wiele miejsca poświęcał
Papież problemowi pracy. Podkreślał, że
praca to znacznie więcej niż „towar”, bo
„człowiek nie może dla człowieka być to-
warem”.

Pontyfikat Jana Pawła II to wielkie wołanie w obronie życia, pokoju i god-
ności człowieka, także tej, która realizuje się na płaszczyźnie ekono-
micznej. Nasz Papież wielokrotnie podkreślał wartości ludzkiej pracy,
a wypowiadając się w kwestiach gospodarczych, wskazywał
na konieczność działania nastawionego nie tylko na zysk,
ale także na dobro wspólne.

– Człowiek nie jest
sam, żyje z drugim, przez
drugich, dla drugich […].

Z punktu widzenia wspólnoty
społecznej musi być dość prze-

strzeni dla każdego, tak aby każdy
mógł przez pracę rozwinąć siebie, swoją
osobowość i swoje powołanie – mówił Oj-
ciec Święty w homilii wygłoszonej w 1987
roku podczas mszy świętej w Gdańsku, ko-
lebce „Solidarności”.

Jan Paweł II, sprzeciwiając się jedno-
znacznie komunistycznemu czy też socja-
listycznemu modelowi gospodarki, prze-
strzegał także przed zagrożeniami płynący-
mi z bezdusznego, nastawionego wyłącznie
na indywidualny zysk kapitalizmu.

„Gdy jednostki i wspólnoty widzą, że
nie są ściśle przestrzegane wymogi moralne,
kulturowe i duchowe oparte na godności
osoby i na tożsamości właściwej każdej
wspólnocie, poczynając od rodziny i sto-
warzyszeń religijnych, to całą resztę –
dysponowanie dobrami, obfitość zasobów
technicznych służących w codziennym
życiu, pewien poziom dobrobytu mate-
rialnego – uznają za niezadowalającą, a na
długą metę za rzecz nie do przyjęcia.
Stwierdza to wyraźnie Chrystus Pan
w Ewangelii, zwracając uwagę wszystkich
na prawdziwą hierarchię wartości: «Cóż bo-
wiem za korzyść odniesie człowiek, choć-
by cały świat zyskał, a na duszy swej szko-
dę poniósł?» (Mt 16, 26)” – pisał Jan Pa-
weł II w encyklice Sollicitudo rei socialis.

Wielu komentatorów Jego nauczania
podkreśla, że Papież poszukiwał tu „trze-

ciej drogi”. Jednym ze sposobów na
połączenie gospodarczej inicjatywy, na-
turalnej dla człowieka przedsiębiorczości,
z celami wspólnotowymi i etyką chrześ-
cijańską była dla Jana Pawła II spółdziel-
czość, także w dziedzinie finansów. Opi-
sując w encyklice Centesimus Annus
wpływ myśli swego wielkiego poprzednika
Leona XIII na przemiany społeczne, któ-
re zachodziły na przełomie XIX i XX wie-
ku, Papież podkreślał: „Reformy te były też
wynikiem nieskrępowanego procesu sa-
moorganizowania się społeczeństwa; wy-
tworzył on skuteczne mechanizmy soli-
darności, dzięki którym możliwy stał się
wzrost gospodarczy w większym stopniu
respektujący wartości osoby. Trzeba tu
przypomnieć różnorodną działalność, po-
dejmowaną także przez wielu chrześcijan,
a związaną z zakładaniem spółdzielni wy-
twórczych, spożywców oraz spółdzielni
kredytowych, z rozwijaniem oświaty lu-
dowej i kształcenia zawodowego, z two-
rzeniem eksperymentalnych form udziału
w życiu przedsiębiorstwa i całego
społeczeństwa”.

Ojciec Święty odwoływał się w ten
sposób m.in. do doświadczeń polskiego ru-
chu spółdzielczego z pierwszych dekad XX
wieku, którego czołowymi postaciami
byli wielki orędownik spółdzielczości,
późniejszy biskup ks. Stanisław Adamski,
który pracę na tym polu rozpoczął w gnie-
źnieńskiej spółdzielni kredytowej „Ul”,
a także twórca galicyjskich spółdziel-
czych kas oszczędnościowo-kredytowych
Franciszek Stefczyk.

„Głównym źródłem siły i wpływu
moralnego jest […] duch chrześcijańskiej
miłości bliźniego, której wyrazem i czyn-
nym zastosowaniem […] ma być właśnie
działalność spółdzielni” – przekonywał
Franciszek Stefczyk, z którego spuścizny
czerpią także dzisiejsze SKOK-i, rozwi-
jające się w Polsce od początku lat 90. ze-
szłego wieku.

Również następcy Jana Pawła II na tro-
nie Piotrowym doceniają wartości
spółdzielczości.

– Spółdzielnie to szlachetne instytu-
cje, które niosą w sobie ewangeliczne
przesłanie. W czasach wielkich zmian
i ekonomicznych zawirowań odgrywają
dużą rolę w ewangelizacji społeczeń-
stwa – mówił w 2011 roku Ojciec Świę-
ty Benedykt XVI.

Z kolei Papież Franciszek przypo-
mniał niedawno, że nauka społeczna Koś-
cioła „nie toleruje sytuacji, w której zyski
pozostają dla tego, który produkuje, a spra-
wy socjalne pozostawia się państwu oraz
stowarzyszeniom pomocowym i wolon-
tariatowi”. Ojciec Święty wyraził też swo-
je zadowolenie z faktu, iż spółdzielcy, prze-
ciwstawiając się kryzysowi, gotowi byli
zmniejszyć margines zysków dla utrzy-
mania stałego poziomu zatrudnienia.

Aut. Łukasz Wróblewski
Powyższy artykuł ukazał się na łamach gazety
„Czas Stefczyka”, wydawanej dla członków Kas
Stefczyka w nr 106 z kwietnia 2014. Prezentu-
jemy go dzięki uprzejmości Autora, który jest
redaktorem zarządzającym tej Gazety.

Jan Paweł II:
Spółdzielczość
dowartościowuje
człowieka

Ale historycznie sięgnijmy do grudnia
1944 roku, kiedy to w dniach 30–31,
w Lublinie, podczas obrad Kongresu
Chłopskiego, utworzono Związek Samo-
pomocy Chłopskiej, aby realizował on za-
dania, które do tej pory pozostawały
w gestii przedwojennych instytucji
spółdzielczych. Sam zaś Związek Samo-
pomocy Chłopskiej był politycznie kon-
kurencją dla kółek rolniczych oraz izb
i zrzeszeń gospodarczych, o czym pisa-
liśmy wcześniej, prezentując polskich
działaczy spółdzielczych. W listopadzie
1947 roku, na II Zjeździe Delegatów
„Społem” Związku Gospodarczego, w celu
umocnienia spółdzielczości na obszarze
gmin i powiatów, powołano centrale
spółdzielcze, w tym, m.in. Centralę Rol-
niczą Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”.
Był to centralny związek spółdzielczy, zrze-
szający obowiązkowo wszystkie gminne
spółdzielnie w Polsce i mający uprawnie-

nia do ingerowania w statut i skład zarządu
zrzeszonych spółdzielni.

W chwili podjęcia działalności przez
Centralę Rolniczą Spółdzielni „Samopo-
moc Chłopska”, jej struktury tworzyły:
3162 gminne spółdzielnie, zrzeszające
1.596.000 członków, 266 Powiatowych
Związków Gminnych Spółdzielni, czyli po-
pularnych wówczas „pezetgeesów” i 17 od-
działów wojewódzkich, czyli równie po-
pularnych „wuzetgeesów”. Był to łatwy
gospodarczo okres dla rozwijania działal-
ności przez te spółdzielnie. Przyczyniły się
to niego m.in. wprowadzone w 1950 roku,
obowiązkowe dostaw płodów rolnych dla
państwa- zboża, mięsa i mleka- których od-
biorcami były spółdzielnie gminne. De fac-
to był to gwałtowny wzrost obciążeń sa-
mych rolników, którzy byli zmuszani do
oddawania swojej produkcji do GS-ów.
Gminne Spółdzielnie, w ciągu 5 lat, zare-
jestrowały natomiast wzrost obrotów z 2

Spółdzielczość gminna „Samopomoc Chłopska” to spółdzielnie pro-
dukcyjno-handlowo-usługowe, potocznie zwane GS-ami, a funk-
cjonujące w większości gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Powstały
jako rolnicze spółdzielnie zaopatrzenia i zbytu, które zajmowały się
sprzedażą wszelkich artykułów, począwszy od spożywczych, poprzez
wszelkie artykuły przemysłowe (narzędzia, naczynia, meble, rowe-
ry i motocykle, odzież i obuwie, „1001 drobiazgów”), aż po nawo-
zy, materiały siewne, budowlane czy węgiel na opał. GS-y to także
skup żywca, przetwórstwo spożywcze, prowadzenie piekarni, roz-
lewni piwa, wytwórni wód gazowanych, czy, tak znienawidzonych
przez wszystkie wiejskie żony, gospód.

mld zł do ponad 9 mld zł. Duża liczba
spółdzielni nie była jednak w stanie pro-
wadzić samodzielnej działalności, były na
to organizacyjnie, a zwłaszcza finansowo,
za słabe. Przyczyniło się to do rozpoczę-
cia się procesu łączenia spółdzielni. Kon-
sekwencją tego był fakt, iż w 1960 r.,
z 3162 spółdzielni gminnych, działało
2417. Spółdzielnie gminne prowadziły
punkty sprzedaży detalicznej, m.in. wiej-
skie sklepy towarowe, wiejskie sklepy
spożywcze, trójbranżowe sklepy zaopat-
rzone w odzież, tkaniny i obuwie, sklepy
artykułów gospodarstwa domowego i ar-
tykułów żelaznych, sklepy mięsne, na-
białowe, składy towarów masowych
i tzw. pomocnicze punkty sprzedaży, pro-
wadzone przez wybranego w grona miesz-
kańców rolnika, który za określoną pro-
wizję, sprzedawał we własnym lokalu
najpotrzebniejsze produkty.

Rok 1988 i ustawa Wilczka o swobo-
dzie w działalności gospodarczej spowo-
dowały przełamanie monopolu handlu
i skupu na wsi. Zaś rok 1989 zapoczątko-
wał istotne zmiany w organizacji i działal-
ności całej spółdzielczości, w tym również
gminnej. Do 1996 roku zlikwidowano ok.
4,5 tysiąca spółdzielni, zwłaszcza tyczyło

się to spółdzielczości rolnej. Liczba
spółdzielni rolniczych, w latach 1988–
1995, zmalała o ok. 7%. Obecnie w Polsce
funkcjonuje 1336 gminnych spółdzielni, po-
siadających ok. 9000 sklepów. Dzięki pra-
wie 400 hurtowniom, zaopatrują zarówno
rynki wiejskie, jak i miejskie. Szczególnym
uznaniem cieszy się działalność gastrono-
miczna i żywnościowa , propagująca tra-
dycyjne i ekologiczne produkty, a produ-
cenci żywności coraz częściej uzyskują eu-
ropejskie certyfikaty jakości ISO i HACCP.

W województwie łódzkim zdecydo-
wanym liderem na rynku jest istniejąca od
1945 roku, Gminna Spółdzielnia „Samo-
pomoc Chłopska” w Szadku. Jest ona
uznanym w województwie i kraju produ-
centem wędlin, pieczywa oraz pasz. Po-
twierdzeniem wiodącej roli GS w Szadku
są liczne nagrody i wyróżnienia otrzy-
mywane corocznie od 2005 roku. M.in. jest
wielokrotnym laureatem tytułu Polski
Producent Żywności, Orzeł Agrobiznesu,
a ostatnio zwycięzcą konkursu organizo-
wanego przez Marszałka Województwa
Łódzkiego „Innowacyjny Producent Żyw-
ności 2013 roku” oraz laureatem Tytułu
„Polski Producent Żywności 2013” za go-
lonkę zapiekaną w cieście chlebowym.
Prezesem tej spółdzielni jest Marek Ko-
walski, znany w n/Województwie me-
nedżer, dla którego dewizą jest promo-
wanie swoich produktów w oparciu o tra-
dycyjne, stare, polskie receptury, bez żad-
nych dodatków chemicznych czyli po-
lepszaczy i ulepszaczy. Poza ww. go-
lonką znanymi wyrobami są szynka babuni
zapiekana w cieście, kiełbasa krakowska
podsuszana, wędzonka szadkowska czy też
boczek faszerowany. W uznaniu zasług
p. Marek Kowalski został wiceprzewod-
niczącym Zgromadzenia Ogólnego Kra-
jowej Rady Spółdzielczej i jest równo-
cześnie Pełnomocnikiem tej Rady na na-
sze województwo. I.G.

Branże spółdzielcze – spółdzielczość
gminna „Samopomoc Chłopska”
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Statutu Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna”
Zarząd Spółdzielni zwołał coroczne Zwyczajne Walne Zgromadzenie,

podzielone na dziewięć części.

Poświęcam te łamy problemom związa-
nym z naszą przyszłością.

Spółdzielczość mieszkaniowa winna być
traktowana na równi z innymi rodzajami
spółdzielczości. Winno się więc powrócić do
jednego aktu prawnego regulującego wszyst-
kie sprawy spółdzielcze. Uchwalenie od-
rębnej ustawy dla spółdzielczości mieszka-
niowej stawia ją w gorszej sytuacji i nakłada
obowiązki i ograniczenia, jakich nie mają po-
zostałe branże.

Spółdzielczość to forma gospodarowania,
do której budżety – centralny i samorządo-
we – nic nie dokładają. Spółdzielczość nic
generalnie Państwo nie kosztuje.

Spółdzielczość mieszkaniowa zaś to
ogromna sfera gospodarki, która sama daje
sobie radę zarządzając ogromną ilością bu-
dynków, ogromnymi terenami dobrze utrzy-
manymi, prowadząc działalność społeczno-
wychowawczą, kulturalną, oświatową oraz
sportowo-rekreacyjną. To widać na każdym
kroku, w każdej miejscowości, małej czy
dużej. Jest to najbardziej efektywna forma
zarządzania nieruchomościami w naszym
kraju i… tego posłom nie wolno lekceważyć.

Propozycja utworzenia wspólnot miesz-
kaniowych z chwilą wyodrębnienia pierw-
szego mieszkania w danym budynku to
likwidacja wszystkich spółdzielni mieszka-
niowych. A ci co mówią, że spółdzielnia
mieszkaniowa może dłużej istnieć – kom-
promitują się. Ta propozycja jest poza tym
niezgodna z oczekiwaniami zdecydowanej
większości członków spółdzielni. Przypomnę
tylko, że trzy lata temu Rada Nadzorcza na-
szej Spółdzielni przeprowadziła referen-
dum na ten temat. 88% naszych członków
było przeciwnych odgórnemu powstawaniu
wspólnot mieszkaniowych, a aż 91% było
przeciwnych ingerencji posłów w podej-
mowaniu takich decyzji, które są prawem
każdego członka zagwarantowanym w do-
tychczasowych przepisach ustawowych.
Tego też posłom nie wolno lekceważyć.

Kolejny przykład. W naszej Spółdzielni
wyodrębnionych jest 26% ogółu mieszkań
czyli ponad 2200 członków spotkało się

z nami u notariuszów. W trakcie podpisy-
wania aktów notarialnych ponad 95% z nich
żądało bez mała potwierdzenia, że nie po-
wstanie w ich budynku wspólnota miesz-
kaniowa. Tego nie wolno lekceważyć

Na spotkaniach ze spółdzielcami miesz-
kającymi w najstarszych naszych osied-
lach, których budynki mają 50–54 lata i wy-
magają ciągłych nakładów i dobrego za-
rządzania – mieszkańcy, nasi członkowie nie
chcą żadnych zmian, bo widza co się dzie-
je w wielu wspólnotach sąsiadujących z ich
budynkami. Tego też nie wolno posłom
lekceważyć.

Obligatoryjne walne zgromadzenia to ku-
riozalne rozwiązania narzucone odgórnie
wszystkim spółdzielcom mieszkaniowym,
jakby dotychczasowe zapisy, oddające w ręce
samych spółdzielców sprawy wewnętrzne-

go uregulowania kwestii najwyższego organu
w każdej spółdzielni były złe i niefunkcjo-
nalne. A rzeczywistość jest taka, że nie dość,
że tego typu formuła zebrań się nie spraw-
dza, to jeszcze generuje dodatkowe koszty
obciążające członków spółdzielni, w postaci

opłat za wynajmowanie zdecydowanie więk-
szych sal na zebrania poszczególnych częś-
ci oraz pokrycia listownego zawiadamiania
wszystkich członków ( w naszej spółdziel-
ni to kwota kilkudziesięciu tysięcy złotych).
Podobne zastrzeżenia dotyczą ograniczenia
długości kadencji do 3 lat dla rad nadzor-
czych oraz ograniczenia uczestnictwa w ich
pracach do dwóch kadencji dla każdego chęt-
nego do pracy społecznej w tym organie.

Powszechne wybory prezesa, członków
zarządu i członków rad nadzorczych to ko-
lejna kuriozalna propozycja, bowiem
z konstrukcji zapisów w projekcie ustawy
Nr 819 autorstwa posłów Platformy Oby-
watelskiej wynika jednoznacznie, że takie
wybory będą co roku w każdej spółdziel-
ni mieszkaniowej. Szkoda tylko, że po-
mysłodawcy nie wskazali, kto pokryje

koszty wyborów. A ponieważ nie wskazali
to znaczy, że koszty te pokryją sami
członkowie spółdzielni mieszkaniowej!
Autorzy zapisów byli świadomi, że gdy-
by był wskazany budżet państwa jako po-
krywający koszty wyborów , automa-
tycznie minister finansów by protestował
i projekt nie uzyskał by akceptacji rządu.
Szacuję, że nasza spółdzielnia i jej człon-
kowie musieliby wydać na to 100–150
tys. zł , bo muszą być komitety wyborcze,
kampania, przygotowywanie list wybor-
czych, powoływanie ogólnospółdzielczej
komisji wyborczej, wynajmowanie loka-
li na punkty wyborcze, powoływanie ob-
wodowych komisji wyborczych i głoso-
wanie w dzień ustawowo wolny od pracy
itp. A w Polsce jest 3500 spółdzielni
mieszkaniowych.

Nowelizacja ustawy, która weszła w życie
31 lipca 2007 r. wprowadziła obowiązek po-
wstania nieruchomości jednobudynkowych.
Nikogo z ówczesnych projektodawców, jak
również tych, którzy za tą nowelizacją
głosowali nie interesowało, że osiedla miesz-
kaniowe były projektowane jako zwarte
kompleksy 4-ro, 5-cio czy też np. 8-mio bu-
dynkowe zawierające w sobie wszystkie nie-
zbędne urządzenia dla właściwego funk-
cjonowania tegoż kompleksu, tzn. śmietni-
ki, place zabaw, tereny zielone, piaskowni-
ce, chodniki, ciągi pieszojezdne, trzepaki itp.
Te zapisy były brutalne. Spółdzielnie zmu-
szone były podzielić te kompleksy. Archi-
tekci, urbaniści czy geodeci – z „krwa-
wiącymi sercami”, nie zgadzając się we-
wnętrznie z tymi bzdurnymi zapisami, mu-
sieli dokonywać „gwałtu” na tych nieroze-
rwalnych funkcjonalnie kompleksach bu-
dynkowych i przygotowywać projekty po-
działu, a następnie sztucznie je dzielić. Nie-
odwracalnie! Skutek tych działań już daje się
odczuwać lub w najbliższym czasie będzie
odczuwalny.

Kończąc, wystosowuję swoisty apel do
posłów i senatorów. Nie stwarzajcie więc
Szanowni Parlamentarzyści, n o w y c h –
n i e o d w r a c a l n y c h praw, bo odgór-
ne powołanie do życia wspólnot mieszka-
niowych spowoduje niemożliwość powro-
tu do formy spółdzielczej.

Niech te decyzje podejmą sami nasi
członkowie, bo to oni wiedzą co jest dla nich
najlepsze, bo to oni mają prawo do podję-
cia samodzielnej decyzji, tym bardziej, że
dla wielu z nich mieszkanie w budynku
spółdzielczym jest jedynym majątkiem jaki
posiadają. Uświadomcie to sobie i usza-
nujcie!
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Walne Zgromadzenie RSM „Ba-
wełna” odbędzie się, podobnie
jak w latach poprzednich, w dzie-

więciu częściach w dniach 19, 20, 21, 22,
23, 26, 27, 28 maja 2014 r. W dniu 23 maja
odbędą się dwie części.

Rada Nadzorcza na swoim po-
siedzeniu w dniu 27 marca
2014 r. powołała:
Prezydium Walnego Zgromadzenia do
prowadzenia obrad w składzie: przewod-
niczący – p. Jadwiga Miller, zastępca
przewodniczącego – p. Paweł Pawłowicz,
sekretarz – p. Jolanta Kopeć.

Ustalono jednocześnie, że zmiana
składu Prezydium może nastąpić na czas
obrad danej części Walnego Zgromadze-
nia w przypadku nieobecności spowodo-
wanej nadzwyczajnymi okolicznościami
którejkolwiek z osób wchodzących w skład
Prezydium. W przypadku nieobecności
przewodniczącego zastępuje go zastępca
przewodniczącego, a gdyby i on był nie-
obecny – kolejna osoba z listy rezerwowej
– na cały czas trwania obrad danej części.
Na liście rezerwowej znajdują się zgodnie
z uchwałą Rady: Małgorzata Konwerska,
Andrzej Rudnicki, Piotr Sumiński.

Komisję Skrutacyjną do liczenia głosów
przy głosowaniach uchwał w składzie: Pa-
weł Booss – osiedle „Słowiańskie”, Bea-
ta Jachimczak – członek oczekujący, Bar-

bara Jachura – os. „Słowiańskie”, Jan
Machała – os. Sienkiewiczowskie, Anto-
ni Piwiec – os. Koziny”, Agnieszka Za-
krzewska – os. „Żubardź”.

Komisję Wyborczą do przeprowadze-
nia wyborów członków Rady Nadzorczej
i Rad Osiedli w składzie: przewodnicząca
Komisji Katarzyna Szczepaniak – os.
Zbiorcza, sekretarz Komisji Agata Ociń-
ska – os. Koziny, członkowie Komisji:
Gabriela Granosik – członek oczekujący,
Elżbieta Pietruszewska – os. Sienkiewi-
czowskie, Alina Kobus – os. Słowiańskie.

Porządek obrad posiedzenia, taki sam
na każdej części Walnego, przewiduje 10
punktów w tym otwarcie i zamknięcie ob-
rad. Materiały stanowiące przedmiot roz-
patrzenia, omówienia i podjęcia decyzji
Walnego zostały wyłożone do wglądu
członków Spółdzielni. I tak:

1. Sprawozdanie z działalności
Spółdzielni za 2013 r. wraz z kierunkami
rozwoju Spółdzielni jest do wglądu w sie-
dzibie Zarządu przy ul. Przybyszewskie-
go 163 – pokój 108. Jest też publikowane
na stronie internetowej Spółdzielni w częś-
ci kodowanej. Hasło dostępu, na pisemny
wniosek członka, można uzyskać w Dzia-
le Organizacyjnym Spółdzielni.

2. Sprawozdanie finansowe Spół-
dzielni za 2013 r. wraz z opinią i raportem
biegłego rewidenta jest do wglądu w sie-
dzibie Zarządu przy ul. Przybyszewskie-
go 163 – pokój 106. Jest też publikowane
na stronie internetowej Spółdzielni w częś-
ci kodowanej. Hasło dostępu, na pisemny
wniosek członka, można uzyskać w Dzia-
le Organizacyjnym Spółdzielni.

3. Sprawozdanie z działalności
Rady Nadzorczej za 2013 r. jest do wglądu
w siedzibie Zarządu przy ul. Przybyszew-
skiego 163 – pokój 116. Jest też publiko-

wane na stronie internetowej Spółdzielni
w części kodowanej. Hasło dostępu, na pi-
semny wniosek członka, można uzyskać
w Dziale Organizacyjnym Spółdzielni

4. Materiały do rozpatrzenia pun-
ktu 9 porządku obrad – odwołań wniesio-
nych do uchwał Rady Nadzorczej jest
wglądu w siedzibie Zarządu przy ul. Przy-
byszewskiego 163 – pokój 8.

5. Listy kandydatów w wyborach do
Rady Nadzorczej i do Rad Osiedli publi-
kowane są na stronie internetowej Spółdziel-
ni w części kodowanej. Hasło dostępu, na pi-
semny wniosek członka, można uzyskać
w Dziale Organizacyjnym Spółdzielni.

6. Protokół ze zwyczajnego Wal-
nego Zgromadzenia w 2013 r. jest do
wglądu w siedzibie Zarządu przy ul. Przy-
byszewskiego 163 – pokój 116 oraz u kie-
rowników poszczególnych Administracji
Osiedli.

7. Projekty uchwał w sprawach
wynikających z porządku obrad są do
wglądu w siedzibie Zarządu przy ul. Przy-
byszewskiego 163 – pokój 116.

Wszystkie materiały są wyłożone do
wglądu członków w godzinach pracy biu-
ra Zarządu Spółdzielni i administracji
osiedlowych.

O zwołanym Walnym Zgromadzeniu
RSM „Bawełna” powiadomieni zostali
wszyscy członkowie Spółdzielni a także
Krajowa Rada Spółdzielcza oraz Zwią-
zek Rewizyjny Spółdzielni Mieszka-
niowych RP.

Ważne!!!
Członkowie Spółdzielni przed wejściem

na salę obrad swojej części Walnego obo-
wiązani są okazać się dowodem osobis-
tym, podpisać listę obecności oraz po-
brać mandat do głosowania.

DYLEMATY PRZED WALNYM 2014

Organizacja
Walnego

Zgromadze-
nia

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bawełna”
z siedzibą w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 163

numer KRS 0000032002
1. ogłasza przetarg ograniczony i nieograniczony na ustanowienie

i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu położonego
w Łodzi przy :ul. Leszka Białego 3, m. 26 o pow. 34,60 mkw., II p.,
1 pokój+kuchnia, którego cena wynosi 108.500,- zł.

2. ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie
prawa odrębnej własności 2 lokali położonych w Łodzi przy:
• ul. Bydgoskiej 25 m 19a o pow. 44,80 mkw., parter, 2 po-

koje+kuchnia, którego cena wynosi 125. 560,- zł,
• ul. Bydgoskiej 25 m 28a o pow. 81,20 mkw., parter, 2 po-

koje+kuchnia, którego cena wynosi 216.810,- zł.
• Lokal 19a, 28a to lokale nowo utworzone o wysokim standar-

dzie wykończenia (stan deweloperski).

Przetargi odbędą się w dniu 12.05.2014 r. w siedzibie Spółdzielni
przy ul. Przybyszewskiego 163 od godz. 11 00.

Oferty pisemne należy składać w terminie do dnia 09.05.2014 r.
w sekretariacie Spółdzielni, ul. Przybyszewskiego 163, pok. 113
w godz. 800–1600.

Szczegółowe warunki przetargu określa Regulamin dostępny w sie-
dzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.rsmbawelna.pl.
Na stronie internetowej można zobaczyć zdjęcia lokali usytuowa-
nych przy ul. Bydgoskiej 25.

Informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pok.
nr 8, 9 lub telefonicznie 42-641-63-33, wew. 10, 29.



11. Jan Krawczyk – lat 54.
Członek RSM „Bawełna” od 1993 r. Od początku związany ze
swoim osiedlem „Sienkiewiczowskie”. Aktywnie działa na terenie
, na którym mieszka. Wieloletni członek organów samorządo-
wych Spółdzielni , członek bieżącej kadencji Rady Nadzorczej.
Szczególnie zależy mu na poprawie bezpieczeństwa i satysfak-
cji z zamieszkiwania.

9. Bogusław Kowal – 57 lat. Emeryt.
Członek Spółdzielni od 1988 r. Zamieszkały przy ul. Dąbrówki.
Kandyduje do Rady Nadzorczej i Rady Osiedla „Słowiańskie”,
w których już wcześniej aktywnie działał. Szczególny nacisk
kładzie na utrzymanie ładu i porządku na osiedlach. Chce re-
prezentować mieszkańców i rozwiązywać ich problemy.

10. Wiesław Kowalski – żonaty, 2 dzieci.
Z wykształcenia technik elektronik, w zawo-
dzie od 25 lat. Członek Spółdzielni od 13 lat.
Kreatywny, pomysłowy, z inicjatywą, otwarty
na kontakty z ludźmi w sprawach najbardziej
palących i kontrowersyjnych. Zainteresowa-
ny integracją społeczności osiedla oraz po-
szukiwaniem i wypracowaniem rozwiązań ułat-
wiających życie mieszkańcom Spółdzielni „Ba-
wełna”. Godny zaufania, głosy poparcia to Głos
Mieszkańców w najważniejszych spra-
wach naszego osiedla.

12. Andrzej Lewandowski – lat 65.
Członek Spółdzielni od 1988 r. mieszkaniec Olechowa z ulicy
Dąbrówki. Członek Rady Osiedla „Słowiańskie” ostatniej ka-
dencji. Podobnie jak wcześniej kandyduje z postanowieniem nie-
sienia pomocy innym mieszkańcom osiedla i rozwiazywania ich
problemów związanych z zamieszkiwaniem.

1. Jadwiga Antosik – Mieszkanka osiedla Słowiańskie.
Pracuje w Zakładzie Pracy Chronionej jako Dyrektor Operacyj-
ny. Od 1991 r. zaangażowana w pracę społeczną w organach sa-
morządowych Spółdzielni. Działacz na rzecz TKKF Dzikusy uho-
norowany w 1999 r. odznaką TKKF za zasługi w upowszechnianiu
rekreacji fizycznej. „Z mojej inicjatywy – jak wspomniała – powstał
punkt biblioteczny nr 4 przy ulicy Dąbrówki 14 oraz odbywały się
w szkole nr 141. spotkania z ciekawymi ludźmi”. Chce kontynuować
swoją pracę na rzecz mieszkańców.

3. Bogna Chruścik
Członek Spółdzielni, zamieszkuje na terenie Osiedla Słowiań-
skie od 1991 roku. W latach 1999-2002 Przewodnicząca Rady
Osiedla „Słowiańskie”. Na co dzień od roku 1989 związana ze
spółdzielczością mieszkaniową, obecnie jako pracownik samo-
rządowy SM „Dąbrowa”. Pragnę wykorzystywać swoją wiedzę
oraz doświadczenie związane ze sprawami spółdzielczości
mieszkaniowej, którą uważam za dobrą formę zarządzania za-
sobami mieszkaniowymi.

6. Ewa Górska
Radca Prawny. Członek RSM „Bawełna” od 1997 roku. Od dzie-
ciństwa związana z Osiedlem „Koziny”. Chce być blisko spraw
Osiedla i Spółdzielni. Pragnie pomagać w rozwiązywaniu pro-
blemów prawnych i nie tylko Spółdzielni i jej członków.

2. Aneta Błaszczyk
Wieloletni członek Spółdzielni i pracownik spółdzielczości
mieszkaniowej. Zna problemy spółdzielczości i chce swoje doś-
wiadczenie w tym zakresie wykorzystać w pracy na rzecz
mieszkańców.

4. Wiktor Ernst
Mgr ekonomii, ukończone studium MMBA oraz m.in. kurs dla gł.
Księgowych i członków rad nadzorczych. 33 lata stażu pracy na
wielu odpowiedzialnych stanowiskach. W organach przedstawi-
cielskich będę inicjował działania zmierzające do: racjonalizacji
ponoszonych kosztów; kierowania odpowiednich środków na
docieplenia budynków i refundację środków za wymianę stolarki;
wyjaśniania przyczyn b. dużych ilości wody niezbilansowanej;
zmian w statucie podnoszących znaczenie szeregowych człon-
ków; opracowania długofalowego planu remontów zapo-
biegającemu dekapitalizacji zasobów.

7. Krystyna Kałdońska
Członek Spółdzielni od 2005 r. Mieszka przy ul. Lutomierskiej.
Wcześniej pracowała już w Radzie osiedla. Doświadczenie za-
wodowe zdobyte w pracy w Urzędzie Wojewódzkim chce wy-
korzystywać przy rozwiązywaniu problemów mieszkańców
Spółdzielni.

5. Aleksandra Frąckiewicz
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na
kierunku administracja. Kandyduję do
Rady Nadzorczej, ponieważ chcę mieć
wpływ na to, co się dzieje w moim otocze-
niu. W ramach pracy na rzecz członków
Spółdzielni chciałabym zająć się sprawami
remontów i docieplania budynków oraz
służyć radą i pomocą w zakresie projek-
tów zgłaszanych do budżetu obywatel-
skiego miasta Łodzi.

15. Stanisław Matusiak – lat 70.
Członek Spółdzielni od 1968 r. Od po-
czątku mieszka w os. „Żubardź” przy
ul. Sierakowskiego. Pracował w Radzie
Osiedla „Żubardź”. Chce reprezentować
w Radzie nadzorczej swoje osiedle i jego
problemy i wszystkich mieszkańców.

13. Stanisław Ławniczak
Od półtora roku, jestem członkiem Europejskiego Centrum Ini-
cjatyw Obywatelskich –organizacji, która aktywnie uczestniczy
w przygotowywaniu projektu ustawy o spółdzielczości, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem spółdzielczości mieszkaniowej. Mam
nadzieję, że nowa ustawa wymusi korzystne zapisy dla członków
spółdzielni mieszkaniowych, a moja obecność w organach RSM
Bawełna, przyczyni się do przekształcenia naszej spółdzielni,
w organizację przyjazną jej członkom.

14. Jan Machała – emeryt.
Członek spółdzielni od 1982 r. Działacz samorządowy z osiedli
„Zbiorcza” i „Sienkiewiczowskie”. Nie obce są mu problemy
mieszkańców i spółdzielczości. Chce pomagać i uczestniczyć
w życiu spółdzielni. Deklaruje dbałość o dobro Spółdzielni i jego
mieszkańców. Zagorzały przeciwnik likwidacji Spółdzielni.

16. Karol Oleksiewicz – 53 lata.
Prowadzi własna działalność gospodarczą. Od 20 lat jest człon-
kiem Spółdzielni. Wielokrotny członek Rady Osiedla i członek
Rady Nadzorczej poprzednich kadencji.
Zna życie Spółdzielni i problemy mieszkańców. Startuje ponow-
nie, bo uważa, że swoim doświadczeniem może służyć innym.

18. Waldemar Pawelski – 57 lat. Prawnik.
Wcześniej pracował już w organach samorządowych Spółdziel-
ni. Przewodniczący Rady Nadzorczej obecnej, ustępującej Rady
Nadzorczej. Mieszkaniec osiedla „Zbiorcza”. Doświadczenie
zawodowe i dotychczasową pracę w Radach chciałby nadal wy-
korzystywać w bieżącym działaniu na rzecz spółdzielni i jej miesz-
kańców.

19. Antoni Piwiec – 73 lata. Emeryt.
Członkiem Spółdzielni jest od 1998 r. Mieszka przy ul. Kasp-
rzaka na Kozinach. Wcześniej pracował już w radzie Nadzor-
czej i Radzie Osiedla. Zna więc nie tylko problemy swojego
osiedla, ale i bolączki z jakimi borykają się mieszkańcy
Spółdzielni. Chce pomagać w ich rozwiązywaniu. Przede
wszystkim będzie się starał by spółdzielnia rozrastała w siłę.

17. Dariusz Papużyński
Posiadam wykształcenie wyższe. Od 1974r. mieszkałem w za-
sobach RSM „Bawełna” na terenie Osiedla „Zbiorcza”. przy
ul. Gołębiej. Od 1997r jestem członkiem Spółdzielni. Cechuje
mnie szczerość, otwartość i konsekwencja w realizacji wyty-
czonych celów. Po raz pierwszy kandyduję do Rady Osiedla
„Zbiorcza” oraz do Rady Nadzorczej RSM „Bawełna” .
Chciałbym moje bogate doświadczenie wykorzystać w celu po-
prawy życia członkom naszej Spółdzielni i ich rodzinom.

8. Grzegorz Klimecki – lat 54.
Od 1993 r. jest członkiem Spółdzielni, aktywnie uczestniczącym
w życiu osiedla. Zawsze bliskie były mu działania zmierzające do
rozwoju osiedla. Satysfakcję sprawia mu mieszkanie na zielo-
nym Janowie, gdzie budynki i tereny wokół nich są czyste i za-
dbane. Chce nadal mieć swój wkład przy rozwiązywaniu spraw
mieszkańców.

20. Władysław Stępień – emeryt.
Od 1991 r. zamieszkuje w osiedlu „Sien-
kiewiczowskie”, aktywnie uczestnicząc
w jego życiu. Znany wielu rodzinom
i młodzieży RSM „Bawełna”. Człowiek ak-
tywny i nakłaniający do aktywności innych.
Prezes Ogniska TKKF „Dzikusy”. Organi-
zator imprez sportowych w mieście i poza
nim. Zna problemy osiedla i chce praco-
wać przy ich rozwiązywaniu.

Rada Nadzorcza – kandydaci
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Rada Nadzorcza – kandydaci c.d.

Rada Osiedla
”Żubardź” – kandydaci

22. Andrzej Turek
(kandydat nie udostępnił zdjęcia)
„Moim zadaniem jako członka Rady Nadzorczej będzie sku-
teczna obrona interesów mieszkańców oraz dokładne przy-
glądanie się efektywności i celowości wydawania przez Zarząd
pieniędzy, które zostały nam powierzone przez mieszkańców”.

2. Małgorzata Konwerska – urzędnik.
Od 1982 r. zamieszkała w osiedlu „Żubardź” przy ul. Wrześ-
nieńskiej. Członek bieżącej Rady Nadzorczej i Rady Osiedla.
Nadal chce służyć swoim doświadczeniem i pracą członkom
spółdzielni. Zna problemy spółdzielcze i zawsze stara się do-
prowadzać do ich rozwiązania.

1. Marianna Hanert – Emerytka.
Wieloletni działacz samorządowy spółdzielczości. Po latach
przerwy znów chce być pomocna spółdzielni i jej członkom.
Swoje doświadczenie pragnie wykorzystać dla dobra członków
i dalszego funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej.

4. Mirosława Krawczykowska
– Emerytka.
Mieszkanka budynku przy ul. Klonowej.
Członek Spółdzielni od 1969 r. Kandyduje
ponownie, bo uważa, że warto troszczyć
się o swoje osiedle i aktywnie uczestni-
czyć w jego życiu, pomagając innym.

3. Kazimierz Kowalczyk – Emeryt.
Członek RSM „Bawełna” od 1962 r. Mieszka przy ul. Klonowej.
Wcześniej pracował już w Radzie Osiedla. Zawsze przedkłada
dobro mieszkańców nad interesy jednostki. Zna problemy
osiedla i chce pomagać w ich rozwiązywaniu.

21. Stanisław Sztuka – 72 lata.
Emerytowany inżynier mechanik.
Zamieszkały w osiedlu „Zbiorcza”. Członek Spółdzielni od 1960 r.
Dotychczas pracował w Radzie Osiedla „Zbiorcza”. Zdobyte doś-
wiadczenie w działalności samorządowej oraz chęć pomagania
innym skłoniły go do kandydowania do Rady Nadzorczej. Z racji
wykonywanego wcześniej zawodu w szczególności interesować
go będą problemy techniczne osiedli.

24. Julita Wierzbicka-Kałuża
Na Olechowie mieszka od 1992 r. Członkiem Spółdzielni jest od
połowy lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Pracowała już
wcześniej w organach samorządowych Spółdzielni. Chce po-
magać mieszkańcom w załatwianiu ich spraw.

26. Beata Żurak-Pawłowicz – lat 41.
Ukończyła AHE w Łodzi na kierunku Zarządzanie. Od 2005 r.
Zamieszkuje w os. „Koziny” przy ul. Tatarakowej. Kandyduje do
Rady Nadzorczej. „Jestem wrażliwa na potrzeby ludzi” – mówi
o sobie kandydatka. „Umiem ich słuchać i chciałabym móc po-
magać w rozwiązywaniu ich problemów”.

23. Marek Urbaniak – 50 lat.
Przedsiębiorca (Architekt krajobrazu). Członek RSM „Bawełna” od
2000 r. Wieloletni działacz społeczny i samorządowy. 2000–2004 oraz
2008–2010 członek Rady Osiedla Olechów–Janów jednostki po-
mocniczej miasta. W latach 2003–2006 prezes sekcji siatkówki żeń-
skiej w ŁKS, a obecnie blisko związany z K.S. Budowalni. Odznaczony
za działalność społeczną na rzecz ŁKSAktywnie współpracuje z Fun-
dacją „Dar serca” i Fundacją „Dla Kardiologii” oraz Wielką Orkiestrą
Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka. Podczas XVI Finału 13 stycz-
nia 2008 r. firma kandydata wylicytowała złote serduszko z nr 070.

25. Grażyna Zakrocka lat 56, urzędnik.
Od 24 lat mieszkam na Olechowie i jestem
świadkiem zmian jakie zachodziły na osiedlu
przez te lata.Jestemosobąotwartą,komunika-
tywną i życzliwą. Interesuję się historią, działal-
nością lokalną oraz psychologią społeczną,
nieobce są mi również zagadnienia z obszaru
prawa spółdzielczego. Chętnie wspieram lo-
kalne inicjatywy, szczególnie te które mają na
celu rozwój i integrację społeczności. Wolny
czaszprzyjemnościąspędzamnadługichspa-
cerach po olechowskich lasach.

9. Andrzej Turek
(kandydat nie udostępnił zdjęcia)
„Moim zadaniem jako członka Rady Nad-
zorczej będzie skuteczna obrona interesów
mieszkańców oraz dokładne przyglądanie
się efektywności i celowości wydawania
przez Zarząd pieniędzy, które zostały nam
powierzone przez mieszkańców”.

5. Stanisław Matusiak – emerytowany technik mechanik.
Od 1968 r. mieszka przy ul. Sierakowskiego. Członek Rady
Osiedla mijającej kadencji. Chciałby nadal reprezentować swo-
ich współmieszkańców budynku oraz osiedle i wpływać na życie
osiedla.

6. Władysław Pędziwiatr – Emeryt.
(kandydat nie udostępnił zdjęcia)
Mieszka przy ul. Klonowej. Po raz pierwszy kandyduje do Rady
osiedla. Chciałby pomagać przy rozwiązywaniu problemów
mieszkańców. To najstarsze w Spółdzielni osiedle wymaga bo-
wiem troski i większego zainteresowania.

7. Andrzej Smolarek – 64 lata, technik budownictwa.
Członek RSM „Bawełna” od 2005 r. Mieszka przy ul. Bydgoskiej.
Z racji swojego zawodu chce wspierać działania spółdzielni
w zakresie remontów i poprawy bezpieczeństwa zamieszkiwa-
nia. Jest członkiem obecnej Rady Osiedla „Żubardź”.

10. Leszek Wróblewski – 58 lat. Przedsiębiorca.
Mieszka przy ul. Bydgoskiej. Kandyduje ponownie do Rady
osiedla. Chce uczestniczyć w życiu osiedla, w którym mieszka
i pracuje.

8. Marianna Szczepaniak – emerytka.
Mieszkanka osiedla od 1970 r. Od początku członkostwa
związana z organami samorządowymi Spółdzielni. Szeroko in-
teresuje się sprawami mieszkańców. Pracuje w samorządzie
osiedlowym w jednostkach pomocniczych UMŁ.
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11. Stanisław Ławniczak
Od półtora roku, jestem członkiem Europejskiego Centrum Ini-
cjatyw Obywatelskich – organizacji, która aktywnie uczestniczy
w przygotowywaniu projektu ustawy o spółdzielczości, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem spółdzielczości mieszkaniowej. Mam
nadzieję, że nowa ustawa wymusi korzystne zapisy dla członków
spółdzielni mieszkaniowych, a moja obecność w organach RSM
Bawełna, przyczyni się do przekształcenia naszej spółdzielni,
w organizację przyjazną jej członkom.

9. Bogusław Kowal
Członek Spółdzielni od 1988 r. Zamieszkały przy ul. Dąbrówki.
Kandyduje do Rady Nadzorczej i Rady Osiedla „Słowiańskie”,
w których już wcześniej aktywnie działał. Szczególny nacisk
kładzie na utrzymanie ładu i porządku na osiedlach. Chce re-
prezentować mieszkańców i rozwiązywać ich problemy.

10. Andrzej Lewandowski
Członek Spółdzielni od 1988 r. mieszkaniec
Olechowa z ulicy Dąbrówki. Członek Rady
Osiedla „Słowiańskie” ostatniej kadencji. Po-
dobnie jak wcześniej kandyduje z posta-
nowieniem niesienia pomocy innym miesz-
kańcom osiedla i rozwiazywania ich pro-
blemów związanych z zamieszkiwaniem.

12. Julita Marcinkowska – pedagog z zawodu.
Członek RSM „Bawełna” od ponad 15 lat. Pracowała już w Ra-
dzie Osiedla „Słowiańskie”. Była też członkiem Rady Nadzor-
czej kończącej się kadencji. Najważniejsze jest dla niej dom
i rodzina. Spółdzielnię traktuje właśnie jak.

1. Jadwiga Antosik – Mieszkanka osiedla Słowiańskie.
Pracuje w Zakładzie Pracy Chronionej jako Dyrektor Operacyj-
ny. Od 1991 r. zaangażowana w pracę społeczną w organach sa-
morządowych Spółdzielni. Działacz na rzecz TKKF Dzikusy uho-
norowany w 1999 r. odznaką TKKF za zasługi w upowszechnianiu
rekreacji fizycznej. „Z mojej inicjatywy – jak wspomniała – powstał
punkt biblioteczny nr 4 przy ulicy Dąbrówki 14 oraz odbywały się
w szkole nr 141. spotkania z ciekawymi ludźmi”. Chce kontynuować
swoją pracę na rzecz mieszkańców.

3. Paweł Booss – lat 57 Przedsiębiorca. Inwestor.
Mieszkaniec Olechowa. Pracował wcześniej w organach samo-
rządowych Spółdzielni. Nie jest mu obojętny los członków
i spółdzielni. Chce aktywnie uczestniczyć w życiu spółdzielni,
której jest członkiem od przeszło 20 lat.

6. Małgorzata Furtak
Członek spółdzielni od 1990 r. Po raz kolejny kandyduje do Rady
Osiedla, bo chce pomagać mieszkańcom osiedla i dążyć, by
wszystkim żyło się spokojnie, bezpiecznie i w przyjaznym
wszystkim otoczeniu.

2. Andrzej Bartoszek – 56 lat.
Członek Spółdzielni od 1991 r. Pracował już wcześniej w Radzie
Osiedla „Słowiańskie”. Chciałby dalej pracować na rzecz człon-
ków i gotów jest poświęcać swój czas w rozwiazywanie proble-
mów współmieszkańców.

4. Bogna Chruścik
Członek Spółdzielni, zamieszkuje na terenie Osiedla Słowiań-
skie od 1991 roku. W latach 1999 – 2002 Przewodnicząca Rady
Osiedla „Słowiańskie”. Na co dzień od roku 1989 związana ze
spółdzielczością mieszkaniową, obecnie jako pracownik samo-
rządowy SM „Dąbrowa”. „Pragnę wykorzystywać swoją wiedzę
oraz doświadczenie związane ze sprawami spółdzielczości
mieszkaniowej, którą uważam za dobrą formę zarządzania za-
sobami mieszkaniowymi”.

7. Izabela Jóźwik – członkiem Spółdzielni jest od 1998 r.
Aktywnie włącza się w życie osiedla, w którym mieszka. Pracuje
w Radzie Osiedla „Słowiańskie”. Kandyduje ponownie by być
blisko mieszkańców i móc rozwiązywać problemy członków.

5. Wiktor Ernst. Mgr ekonomii, ukończone stu-
dium MMBAoraz m.in. kurs dla gł. Księgowych
i członków rad nadzorczych. 33 lata stażu pra-
cy na wielu odpowiedzialnych stanowiskach.
W organach przedstawicielskich będę inicjował
działania zmierzające do: racjonalizacji po-
noszonych kosztów; kierowania odpowiednich
środków na docieplenia budynków i refundację
środków za wymianę stolarki; wyjaśniania przy-
czyn b. dużych ilości wody niezbilansowanej;
zmian w statucie podnoszących znaczenie
szeregowych członków; opracowania długo-
falowego planu remontów zapobie-
gającemu dekapitalizacji zasobów.

15. Witold Sierakowski – 52 lata.
Członek RSM „Bawełna” od 1990 r.
Mieszka w budynku przy ul. Dąbrówki. Do
Rady Osiedla kandyduje ponownie. Inte-
resują go sprawy osiedla, w którym
mieszka.

13. Karol Oleksiewicz
Prowadzi własną działalność gospodarczą. Od 20 lat jest człon-
kiem Spółdzielni. Wielokrotny członek Rady Osiedla i członek
Rady Nadzorczej poprzednich kadencji. Zna życie Spółdzielni
i problemy mieszkańców. Startuje ponownie, bo uważa, że
swoim doświadczeniem może służyć innym.

14. Roman Ruszkiewicz – lat 62.
Członek RSM „Bawełna” od 1986 r., mieszka przy ul. Dąbrówki.
Na przestrzeni zamieszkiwania już kilkakrotnie wybierany był do
Rady Osiedla „Słowiańskie”. Interesuje go życie osiedla i po-
dejmowane sprawy i decyzje z nim związane.

16. Iwona Spychalska – zam. ul. Dąbrówki.
Przez 2 lata prowadziłam działalność gospodarczą, obecnie pra-
cuje jako pracownik biurowy. Ponad 30 lat przepracowałam
w Spółdzielczości, gdzie byłam jej czynnym członkiem, działałam
w Radzie Nadzorczej oraz w Związkach Zawodowych.
W związku z wymienionymi obowiązkami nabyłam szerokie wia-
domości w zakresie zagadnień dotyczących problemów
Spółdzielczych.

18. Andrzej Szymarek – lat 57 rencista.
(Kandydat nie udostępnił zdjęcia)
Od 1989 r. jest członkiem RSM „Bawełna”, mieszkańcem osiedla
„Słowiańskie”. Kandyduje do Rady Osiedla by reprezentować
mieszkańców.

19. Marek Urbaniak
Przedsiębiorca (Architekt krajobrazu). Członek RSM „Bawełna” od
2000 r. Wieloletni działacz społeczny i samorządowy. 2000–2004 oraz
2008–2010 członek Rady Osiedla Olechów–Janów jednostki po-
mocniczej miasta. W latach 2003–2006 prezes sekcji siatkówki żeń-
skiej w ŁKS, a obecnie blisko związany z K.S. Budowalni. Odzna-
czony za działalność społeczną na rzecz ŁKS Aktywnie współpra-
cuje z Fundacją „Dar serca” i Fundacją „Dla Kardiologii” oraz
Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka. Podczas XVI
Finału 13 stycznia 2008 r. firma kandydata wylicytowała złote
serduszko z nr 070.

17. Feliks Staroń – Emeryt inżynier lat 63.
(kandydat nie udostępnił zdjęcia)
Politechnika Łódzka Wydział Mechaniczny. Mieszkaniec Osiedla
„Słowińskie” od 1997 r. Kandyduje do Rady Osiedla by repre-
zentować mieszkańców.

8. Lucjan Kołada – 56 lat.
Prowadzi własną działalność gospodarczą. Jest zawsze blisko
ludzi i ich potrzeb. Współorganizator osiedlowych imprez spor-
towych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Działacz i członek
TKKF „Dzikusy”.

20. Julita Wierzbicka-Kałuża
Na Olechowie mieszka od 1992 r. Człon-
kiem Spółdzielni jest od połowy lat osiem-
dziesiątych ubiegłego wieku. Pracowała
już wcześniej w organach samorządowych
Spółdzielni. Chce pomagać mieszkańcom
w załatwianiu ich spraw.

Rada Osiedla ”Słowiańskie” – kandydaci
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Rada Osiedla ”Sienkiewiczowskie” – kandydaci
1. Artur Gogel
„W radzie osiedla „Sienkiewiczowskie” pragnę zająć się plano-
waniem i przyspieszeniem remontów, działaniami zwiększającymi
poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, upiększaniem otocze-
nia poprzez wpływ na ilość nowych nasadzeń, walkę z dewas-
tacją i zaśmiecaniem naszych terenów zielonych, ulic osiedlowych
i podwórek, zagadnieniami budowy nowych i konserwacji ist-
niejących urządzeń i miejsc do rekreacji służących dzieciom i młod-
zieży oraz seniorom”.

5. Jacek Olczak – 49 lat.
Od 20 lat jest członkiem Spółdzielni, za-
mieszkałym przy ul. Kmicica na Janowie.
Pracował już wcześniej w organach samo-
rządowych Spółdzielni. Wyznaje zasadę,
że należy znać i interesować się sprawami
osiedla i spółdzielni, w której się mieszka
i pracuje. Nie pozostaje obojętny na pro-
blemy ludzi, którym zawsze stara się po-
magać. Praca w Radzie osiedla pozwoli mu
być blisko ludzi i ich problemów.

2. Grzegorz Klimecki – lat 54.
Od 1993 r. jest członkiem Spółdzielni, aktywnie uczestniczącym
w życiu osiedla. Zawsze bliskie były mu działania zmierzające do
rozwoju osiedla. Satysfakcję sprawia mu mieszkanie na zielo-
nym Janowie, gdzie budynki i tereny wokół nich są czyste i za-
dbane. Chce nadal mieć swój wkład przy rozwiązywaniu spraw
mieszkańców.

2. Zbigniew Kita – lat 56.
Prowadzi działalność gospodarczą. Członkiem Spółdzielni jest
od 1987 r. Mieszka w budynku przy ul. Gorkiego. Kandyduje po
raz pierwszy do Rady Osiedla „Zbiorcza”. Działając w radzie
chce pomagać mieszkańcom w rozwiązywaniu ich problemów.

3. Jolanta Kopeć – mgr ekonomii.
W RSM „Bawełna” od 25 lat. Członek Rady Osiedla „Zbiorcza”
i członek obecnej Rady Nadzorczej. Prezentując swoja sylwetkę
przed trzema laty powiedziała o sobie: „Nigdy nie przechodzę
obojętnie wobec nurtujących moich sąsiadów spraw. Zawsze ak-
tywnie włączam się w ich rozwiazywanie. Praca w Radzie Nad-
zorczej dała możliwość zajmowania się sprawami całej
Spółdzielni” Treść tej deklaracji jest nadal aktualna – zapewnia
kandydatka.

1. Marek Jaczewski - 44 lata
(kandydat nie udostępnił zdjęcia )
Członek Spółdzielni od 2006 r., zamieszkały przy ul. Górskiej na
Stokach. Wcześniej już był członkiem Rady Osiedla „Zbiorcza”,
kandyduje ponownie.

5. Dariusz Papużyński lat 51 – emeryt.
Posiadam wykształcenie wyższe. Od 1974 r. mieszkałem w za-
sobach RSM „Bawełna” na terenie Osiedla „Zbiorcza”. przy
ul. Gołębiej. Od 1997r jestem członkiem Spółdzielni. Cechuje
mnie szczerość, otwartość i konsekwencja w realizacji wyty-
czonych celów. Po raz pierwszy kandyduję do Rady Osiedla
„Zbiorcza” oraz do Rady Nadzorczej RSM „Bawełna”. Chciałbym
moje bogate doświadczenie wykorzystać w celu poprawy życia
członkom naszej Spółdzielni i ich rodzinom.

3. Jan Krawczyk, lat 54.
Członek RSM „Bawełna” od 1993 r. Od początku związany ze
swoim osiedlem „Sienkiewiczowskie”. Aktywnie działa na terenie
, na którym mieszka. Wieloletni członek organów samorządo-
wych Spółdzielni, członek bieżącej kadencji Rady Nadzorczej.
Szczególnie zależy mu na poprawie bezpieczeństwa i satysfak-
cji z zamieszkiwania.

4. Jan Machała – emeryt.
Członek spółdzielni od 1982 r. Działacz samorządowy z osiedli
„Zbiorcza” i „Sienkiewiczowskie” . Nie obce są mu problemy
mieszkańców i spółdzielczości. Chce pomagać i uczestniczyć
w życiu spółdzielni. Deklaruje dbałość o dobro Spółdzielni i jego
mieszkańców. Zagorzały przeciwnik likwidacji Spółdzielni.

6. Rudnicki Andrzej – rencista, 58 lat.
Dobrze zna mocne i słabsze strony swojego osiedla i spółdziel-
ni. Był członkiem Rady Osiedla i Rady Nadzorczej ostatniej ka-
dencji. Szczególny nacisk w swoich dotychczasowych działaniach
kładł na polepszenie komfortu zamieszkiwania i organizację miejsc
parkingowych w osiedlu. W 2013 r. w ramach Budżetu obywa-
telskiego złożył dwa projekty do UMŁ na wybudowanie miejsc par-
kingowych na Janowie.

8. Władysław Stępień, emeryt.
Od 1991 r. zamieszkuje w osiedlu „Sienkiewiczowskie” , aktyw-
nie uczestnicząc w jego życiu. Znany wielu rodzinom i młodzieży
RSM „Bawełna”. Człowiek aktywny i nakłaniający do aktywności
innych. Prezes Ogniska TKKF „Dzikusy”. Organizator imprez
sportowych w mieście i poza nim. Zna problemy osiedla i chce
pracować przy ich rozwiązywaniu.

9.Grzegorz Witoń – lat 50.
Przedsiębiorca i działacz samorządowy Spółdzielni. Zna osiedle
i jego mieszkańców. Pracując w Radzie Osiedla nie tylko wska-
zuje na bolączki osiedla, ale chętnie służy pomocą przy ich roz-
wiązywaniu. Rzetelny i odpowiedzialny w działaniu.

7. Sadowski Grzegorz – kandydat nie udostępnił zdjęcia.
Mieszkaniec osiedla „Sienkiewiczowskie”. Po raz pierwszy kan-
dyduje do Rady Osiedla „Sienkiewiczowskie”.
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4. Teresa Lichota
CzłonekS-ni „Bawełna”od1978roku.Mieszkam
wosiedlu ,,Zbiorcza’’naStokach.Kandydujędo
Radyosiedlaporaztrzeci.Zracjiwykonywanego
zawodu – reporter radiowy – bliskie mi są spra-
wyspołeczne i trudnedorozwiązywania.Obec-
nie jestem na emeryturze. Chcę, aby spółdziel-
nia funkcjonowałanauczciwychzasadachprzy-
jętychwspółdzielczości,aproblemymożnabyłoby
rozwiązywać rzeczowo, uczciwie, a przede
wszystkim sprawiedliwie, ponieważ tego
oczekują członkowie. 42 3

5

Rada Osiedla
”Zbiorcza” – kandydaci

”Słowiań-
skie” – kan-
dydaci cd.

8

21. Grażyna Zakrocka lat 56, urzędnik.
Od 24 lat mieszkam na Olechowie i jestem świadkiem zmian
jakie zachodziły na osiedlu przez te lata. Jestem osobą otwartą,
komunikatywną i życzliwą. Interesuję się historią, działalnością
lokalną oraz psychologią społeczną, nieobce są mi również za-
gadnienia z obszaru prawa spółdzielczego. Chętnie wspieram
lokalne inicjatywy, szczególnie te które mają na celu rozwój i in-
tegrację społeczności. Wolny czas z przyjemnością spędzam na
długich spacerach po olechowskich lasach.
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”Zbiorcza”
– kandy-
daci cd.

8. Stanisław Sztuka – 72 lata.
Emerytowany inżynier mechanik.
Zamieszkały w osiedlu „Zbiorcza”. Członek Spółdzielni od 1960 r.
Dotychczas pracował w Radzie Osiedla „Zbiorcza”, członek za-
rządu Rady Osiedla Łódź – Widzew – jednostki pomocniczej
UMŁ. Zdobyte doświadczenie w działalności samorządowej oraz
chęć pomagania innym skłoniły go do kandydowania do Rady
Nadzorczej. Z racji wykonywanego wcześniej zawodu w szcze-
gólności interesować go będą problemy techniczne osiedli.

7. Małgorzata Szmit
Członek Spółdzielni od blisko 20 lat. Mieszka w osiedlu „Zbior-
cza” przy ul. Sarniej. Od wielu lat działa w osiedlowych orga-
nach samorządowych Spółdzielni. Kandyduje ponownie, bo
chce kontynuować swoją pracę na rzecz mieszkańców i całego
osiedla.

9. Marek Zwoliński – 45 lat.
Członek spółdzielni od 1994 r. Członek dotychczasowej Rady
Osiedla „Zbiorcza”. Kandyduje, bo chce aktywnie uczestniczyć
w życiu osiedla i spółdzielni. Zna potrzeby osiedli Spółdzielni,
chciałby uczestniczyć w rozwiązywaniu trudnych spraw związa-
nych z życiem na Osiedlu „Zbiorcza”.

6. Jacek Piaseczny – 56 lat.
Zamieszkały przy ul. Gorkiego od 1990 r. Zna problemy
spółdzielczości. Na co dzień zajmuje się rozwiązywaniem za-
gadnień związanych z polepszeniem zamieszkiwania w naszych
osiedlach. Członek ustępującej Rady Osiedla „Zbiorcza”.
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1. Aneta Błaszczyk
Wieloletni członek Spółdzielni i pracownik spółdzielczości miesz-
kaniowej. Zna problemy spółdzielczości i chce swoje doświad-
czenie w tym zakresie wykorzystać w pracy na rzecz
mieszkańców.

5. Paweł Pawłowicz – Lat 50. prowadzi
własną działalność gospodarczą.
Członek RSM „Bawełna” od 1998 r.
Mieszka przy ul. Tatarakowej. Wcześniej
już pracował w radach Spółdzielni. Po-
nownie kandyduje do Rady Osiedla, by
móc być blisko ludzi i ich problemów.

2. Ewa Górska
Radca Prawny. Członek RSM „Bawełna” od 1997 roku. Od dzie-
ciństwa związana z Osiedlem Koziny. Chce być blisko spraw
Osiedla i Spółdzielni. Pragnie pomagać w rozwiązywaniu pro-
blemów prawnych i nie tylko Spółdzielni i jej członków.

3. Elżbieta Krakowiak
(kandydat nie udostępnił zdjęcia)
Mieszka w osiedlu Koziny. Po raz pierwszy kandyduje do Rady
Osiedla. Chciałby pomagać przy rozwiązywaniu problemów
mieszkańców. To najstarsze w Spółdzielni osiedle wymaga bo-
wiem troski i większego zainteresowania.

4. Jadwiga Miller
Związana z RSM „Bawełna” od 45 lat. Mieszka w budynku przy
ul. Okrzei. Wieloletni pracownik spółdzielczości mieszkaniowej.
Przez wiele lat pracowała w radach Spółdzielni: w Radzie
Osiedla i Radzie Nadzorczej. Lubi pomagać i rozmawiać z lu-
dźmi.

6. Zofia Pikala – emerytka.
Zaangażowana w działania na osiedlu, w którym mieszka. Była
już wielokrotnie wcześniej członkiem rad Spółdzielni. Kandyduje,
by móc pomagać sąsiadom i mieszkańcom osiedla w rozwiązy-
waniu ich problemów.

7. Antoni Piwiec
Członkiem Spółdzielni jest od 1998 r. Mieszka przy ul. Kasp-
rzaka na Kozinach. Wcześniej pracował już w radzie Nadzor-
czej i Radzie Osiedla. Zna więc nie tylko problemy swojego
osiedla, ale i bolączki z jakimi borykają się mieszkańcy
Spółdzielni. Chce pomagać w ich rozwiązywaniu. Przede
wszystkim będzie się starał by spółdzielnia rozrastała w siłę.
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Rada Osiedla ”Koziny” – kandydaci

Zasady głosowania na kandydatów do Rad
Komisja Wyborcza Walnego Zgromadzenia RSM „Bawełna” powołując się
na Statut RSM „Bawełna” (paragraf 17, pkt 10) informuje:
Głosowanie na kandydatów do Rad Spółdzielni – Rady Nadzorczej i Rad Osiedli – od-
bywa się wyłącznie przy użyciu kart do głosowania wydanych przez Komisję Wyborczą
z zachowaniem następujących procedur:
a) w przypadku wyborów do Rady Nadzorczej głosujący skreśla linią poziomą na-

zwiska i imiona kandydatów, na których nie oddaje głosu. Liczba kandydatów
nie skreślonych nie może przekraczać liczby wybieranych członków Rady czyli
14 osób.

Głos jest nieważny gdy:
– ilość nazwisk nie skreślonych na karcie wyborczej jest większa od ilości wybie-

ranych członków Rady
– karta zostanie przedarta
– skreślenie zostanie dokonane w inny sposób niż linią poziomą.
b) w przypadku wyborów do Rad Osiedli głosujący skreśla linią poziomą nazwiska

i imiona kandydatów, na których nie oddaje głosu. Liczba kandydatów nie skreś-
lonych nie może przekraczać liczby wybieranych członków danej Rady Osiedla
czyli do Rady Osiedla „Żubardź” – 10 członków, do Rady Osiedla „Koziny” –
6 członków, do Rady Osiedla „Zbiorcza” – 8 członków, do Rady Osiedla
„Słowiańskie” – 17 członków, do Rady Osiedla „Sienkiewiczowskie” – 8 człon-
ków . Komisja Wyborcza wydaje karty do głosowania do danej Rady Osiedla od-
powiednio uprawnionym zamieszkującym na terenie danego osiedla.
W pozostałym zakresie stosuje się zasady określone w pkt. a).

Kandydacie!
Do chwili rozpoczęcia obrad pierwszej części Wal-
nego, możesz prezentować członkom Spółdzielni
swoją osobę, osiągnięcia i program, m.in. poprzez
rozprowadzanie ulotek wyborczych, organizowanie
spotkań z członkami. Podjęcie takich działań wy-
maga jednak pisemnej zgody Zarządu. Treść ulotek i sposób zorganizowania spotkań
nie może naruszać porządku prawnego. Prowadzenie prezentacji kandydata kończy się
z chwilą otwarcia obrad Walnego Zgromadzenia – w naszym przypadku pierwszej jego
części, tj. 19 maja 2014 r. o godz. 17.30.

W toku Walnego Zgromadzenia obowiązuje zakaz prowadzenia prezentacji kandydatów
w jakiejkolwiek formie. Muszą więc zniknąć z budynków i terenów Spółdzielni zamiesz-
czone ulotki czy plakaty. Leży to w interesie każdego kandydata, bowiem będzie to na-
ruszeniem ciszy wyborczej. W przypadku jej naruszenia czyli prowadzenia prezentacji
kandydatów po otwarciu Walnego Zgromadzenia wszelkie naruszenia są zgłaszane do
Przewodniczącego obrad Walnego , który z kolei przekazuje Komisji Wyborczej wnio-
sek o udzielenie tej osobie ustnego upomnienia z zagrożeniem, że dalsze zachowanie
sprzeczne z postanowieniami o prowadzeniu prezentacji spowoduje podjęcie przez Ko-
misję Wyborczą decyzji o skreśleniu tej osoby z listy kandydatów.

Komisja Wyborcza Walnego Zgromadzenia RSM „Bawełna”

8. Józef Ślipski – 58 lat.
Członek Spółdzielni od 1984 r. Mieszka
przy ul. Kasprzaka. Członek ustępującej
Rady Osiedla „Koziny”. Kandyduje po-
nownie, bo lubi swoje osiedle i chce mieć
wkład w kształtowanie jego wizerunku.

8

Prezentacje kandydatów do każdej z Rad przedstawiono w porządku alfabetycznym ich nazwisk.



Biegła rewident zweryfikowała
sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2013 rok

i przekazała raport oraz pozytywną opinię
na temat badanego dokumentu.

Z akończyliśmy już kolejny rok sprawozdawczy. Biegła rewident zwe-
ryfikowała nasze sprawozdanie finansowe za 2013 rok. Przekazała
raport oraz pozytywną opinię na temat badanego dokumentu,

a w dniu 26.03.2014 roku na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Nad-
zorczej RSM „Bawełna” omówiła wyniki badania.
W maju odbędzie się Walne Zgromadzenie RSM „Bawełna”, dlatego też
wzorem lat ubiegłych prezentujemy skrót sprawozdania z działalności
Spółdzielni w 2013 roku. Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopinowane
przez Radę Nadzorczą w dniu 27.03.2014 roku.

Organizacja Spółdzielni
Działalnością RSM „Bawełna” kierował Zarząd w trzyosobowym składzie,
który odbył 49 posiedzeń. Bieżącą kontrolę i nadzór sprawowała Rada
Nadzorcza, licząca czternaście osób, która odbyła 12 posiedzeń. Siedziba
Zarządu Spółdzielni mieści się w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 163.

W ramach podziału zasobów Spółdzielni na jednostki organizacyjne
funkcjonuje 5 wyodrębnionych osiedli:

– „Zbiorcza”
– „Słowiańskie”
– „Sienkiewiczowskie”
– „Żubardź”
– „Koziny”
Administrowanie zasobami odbywało się przez cztery administracje

osiedlowe.
W ramach skarg i wniosków przyjmowali w siedzibie spółdzielni:

– w każdy wtorek, Prezes Spółdzielni oraz jego Zastępcy. Na dyżury
zgłosiło się 175 osób,

– w każdy pierwszy wtorek miesiąca dyżury pełnili członkowie Rady
Nadzorczej.
Bezpłatnych porad prawnych dla naszych członków udzielała Kan-

celaria Radcy Prawnego Jadwigi Chmielewskiej-Furmankiewicz, która
prowadzi kompleksową obsługę prawną Spółdzielni. Porady udzielane
były w siedzibie Spółdzielni, w każdy wtorek.

W dniach 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24 kwietnia 2013 roku, zgodnie
z ustawowym obowiązkiem, odbyło się Walne Zgromadzenie RSM „Ba-
wełna”. Zatwierdzone sprawozdanie z działalności Spółdzielni i spra-
wozdanie finansowe za 2012 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Ło-
dzi z dnia 10.05.2013 r., zostały wpisane w Krajowym Rejestrze Sądo-
wym. Sprawozdanie finansowe RSM „Bawełna” za 2012 r. zostało opub-
likowane w Monitorze Spółdzielczym „B” Nr 102 z dnia 20.12.2013 r.

W 2013 roku Spółdzielnia wydała 12 numerów miesięcznika „RSM
Bawełna Mój Dom” – od numeru 49 do 60. Gazeta przygotowywana jest
przez zespół redakcyjny, wyłoniony spośród pracowników Spółdzielni.

Struktura zasobów
Zasoby administrowane przez RSM „Bawełna” wg stanu na
31.12.2013 r. to:
a) 237 budynków mieszkalnych (223 budynki wielorodzinne i 14 dom-

ków jednorodzinnych), w których jest:
• 8.261 mieszkań (strukturę mieszkań przedstawia wykres)
• 225 garaży, w tym: 192 własnościowe, 33 odrębna własność,
• 106 lokali użytkowych, w tym: 51 własnościowych, 48 wynaj-

mowanych (własność Spółdzielni), 4 odrębna własność i 3 na po-
trzeby Spółdzielni (administracje osiedlowe),

b) 14 zespołów garaży wolno stojących, w których łącznie są 234 garaże,
w tym: 123 własnościowe, 5 odrębna własność i 106 wynajmowanych
(własność Spółdzielni),

c) 6 pawilonów wolno stojących – pawilony handlowo-usługowe,
siedziba Zarządu i administracja osiedla.

Powierzchnia użytkowa administrowanych zasobów to:
a) lokale mieszkalne 408.194,16 m²,
b) lokale użytkowe 15.834,92 m²,
c) garaże 7.735,26 m²,
d) wynajmowane pomieszczenia ogólnego użytku, w których pro-

wadzona jest działalność gospodarcza 1.183,19 m².
Powierzchnia gruntów będących w administrowaniu RSM „Ba-

wełna” wynosi 504.898,98 m², w tym:
• grunty wyodrębnione 111.531,59 m²,
• grunty należące do RSM „Bawełna” 393.367,39 m².
W ramach realizacji przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkanio-

wych, zasoby Spółdzielni zostały podzielone na 168 nieruchomości, w tym:
150 nieruchomości z budynkami mieszkalnymi, 13 nieruchomości ga-
rażowych i 5 nieruchomości z pawilonami.

RSM „Bawełna” zarządza ponadto trzema budynkami należącymi do
wspólnot mieszkaniowych na Janowie, w których ma ustanowione pra-
wo własności do garażu o powierzchni 11,48 m² oraz lokalu użytkowe-
go 35,34 m².

Na dzień 31.12.2013 roku RSM „Bawełna” zrzeszała 9.275 człon-
ków w tym: 8.925 członków zamieszkałych i 350 członków ocze-
kujących.

Działalność eksploatacyjna
Gospodarka finansami prowadzona była w oparciu o plan gospodarczo-
finansowy uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 13.12.2012 r. –
uchwała nr 1/14/2012 wraz z późniejszą zmianą.

Na administrowanie zasobami Spółdzielnia poniosła łączne koszty
w wysokości 47.565.992,16 zł, z tego na:
1. eksploatację 27.867.216,78 zł
2. zimną wodę i odprowadzanie ścieków 5.041.079,83 zł
3. gospodarkę cieplną

(centralne ogrzewanie i ciepła woda) 14.008.481,11 zł
4. pozostałą działalność operacyjną, finansową i inną 649.214,44 zł

Łączne przychody wyniosły 48.542.385,98 zł, w tym:
1. eksploatacja 27.983.899,80 zł
2. zimna woda i odprowadzanie ścieków 5.184.434,31 zł
3. gospodarka ciepła (centralne ogrzewanie

i ciepła woda ) 13.935.259,50 zł
4. pozostała działalność operacyjna,

finansowa i inna 1.438.792,37 zł

Spółdzielnia przez cały okres sprawozdawczy posiadała dobrą kon-
dycję finansową. Zobowiązania regulowała terminowo i z tego tytułu nie-
jednokrotnie uzyskiwała dodatkowe korzyści, jak chociażby otrzymywane
bonifikaty w opłatach za ciepło. Łącznie na przestrzeni 2013 roku kwo-
ta uzyskanych z tego tytułu bonifikat przekroczyła 171.000,00 zł.

Wyniki na poszczególnych odcinkach prowadzonej działalności
w 2013 roku ukształtowały się następująco:

1. eksploatacja (+) 116.683,02 zł
2. zimna woda i odprowadzanie ścieków (+) 143.354,48 zł
3. gospodarka cieplna (centralne ogrzewanie

i ciepła woda ) (–) 73.221,61 zł
4. pozostała działalność operacyjna,

finansowa i inna (+) 789.577,93 zł

Spółdzielnia w 2013 roku zapłaciła podatek dochodowy w kwocie
351.218,00 zł.

Na osiągnięty wynik na działalności eksploatacyjnej w wysokości
(+) 116.683,02 zł złożyły się:
a) nadwyżka kosztów nad przychodami eksploatacji i utrzymania nie-

ruchomości – wynik ujemny (–) 967.540,92 zł, przy czym:
• dla 21 nieruchomości wyniki są dodatnie na łączną kwotę

(+) 1.360.909,34 zł
• dla 141 nieruchomości wyniki są ujemne na łączną kwotę

(–) 2.328.450,26 zł

Wyniki nieruchomości w poszczególnych osiedlach przedstawia
tabela nr 1.

b) nadwyżka przychodów nad kosztami z własnej działalności gospo-
darczej (pożytki Spółdzielni z najmu lokali użytkowych, garaży,
dzierżawy gruntów i inne) – wynik dodatni w wysokości
(+) 1.084.223,94 zł.

Uzyskane w 2013 roku wyniki zostaną rozliczone następująco:
■ różnica między przychodami a kosztami eksploatacji i utrzymania da-

nej nieruchomości, zgodnie z Ustawą o spółdzielniach mieszkanio-
wych, zwiększy odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzy-
mania tej nieruchomości w roku następnym.

■ dodatni wynik na zimnej wodzie i odprowadzaniu ścieków oraz ujem-
ny wynik na centralnym ogrzewaniu i ciepłej wodzie pozostają do roz-
liczenia z członkami Spółdzielni w 2014 roku.

■ wynik na pozostałej działalności operacyjnej, finansowej i innej, po
pomniejszeniu o podatek dochodowy, stanowi nadwyżkę bilansową
w kwocie (+) 438.359,93 zł, którą Zarząd proponuje przeznaczyć na
pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości.

Od kilku lat stawki opłat, w zależności od ponoszonych kosztów, są różni-
cowane na nieruchomości i w 2013 roku wynosiły:
■ eksploatacja (członkowie spółdzielni) 1,50/1,60/1,70/1,80/1,90 zł/m² p.u.

(osoby niebędące członkami mają stawki wyższe o 0,34 zł),
■ wywóz nieczystości od 5,50 do 15,00 zł na osobę – do końca czerwca.
Po wejściu w życie „ustawy śmieciowej”, tj. od 1 lipca 2013 r. obo-
wiązywała jedna stawka 12,69 zł na osobę.
■ odpis na fundusz remontowy od 0,70 do 2,50 zł/m² p.u.
■ podatki i opłaty lokalne (mieszkania spółdzielcze) od 0,08 do 0,43 zł/m² p.u.

Gospodarka cieplna
Koszty centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody (c.w.) za 2013 r. przed-
stawia tabela nr 2.

Fundusz remontowy
Przychody i wydatki z funduszu remontowego przedstawia tabela nr 3.

Wykorzystanie środków funduszu remontowego z podziałem na gru-
py rodzajowe robót przedstawia wykres nr 2.

SPÓŁDZIELNIA W LICZBACH
Skrót ze sprawozdania z działalności RSM „Bawełna” za 2013 rok

Tabela nr 1

Osiedle

Wyniki nieruchomości na 31.12.2013 rok

Ogółem suma wyników nieruchomości
w tym:

suma wyników dodatnich suma wyników ujemnych

Kwota (zł) ilość
nieruchomości kwota (zł) ilość

nieruchomości kwota (zł) ilość
nieruchomości

1 2 3 4 5 6 7

Zbiorcza -73800,03 30 238216,59 4 -312016,62 26

Słowiańskie 428355,34 50 1055353,62 11 -626998,28 39

Sienkiewiczowskie -703834,34 26 10641,25 1 -714475,59 25

Żubardź -428830,05 36 34845,42 2 -463675,47 34

Koziny -189431,84 20 21852,46 3 -211284,30 17

Spółdzielnia
ogółem -967540,92 162 1360909,34 21 -2328450,26 141

10
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Sprawozdanie zostało
pozytywnie zaopinowane
przez Radę Nadzorczą
w dniu 27.03.2014 roku.

Szczegółowe informacje o prowadzonych w osiedlach pracach remon-
towych zamieszczane były na bieżąco na łamach naszej gazety.

Działalność społeczno-wychowawcza
W ramach działalności społeczno-wychowawczej Spółdzielnia sfinan-
sowała dla 17 osób i dofinansowała dla 8 osób wypoczynek letni

dzieci i młodzieży. Zakupiła i przekazała 196 paczek świątecznych dla
najuboższych członków. Tradycyjnie, we wrześniu, zorganizowała rodzinną
imprezę plenerową (festyn) p.n. „Hop do szkoły”. Finansowo wspierała
imprezy rekreacyjno-sportowe organizowane przy współudziale TKKF
„Dzikusy” i szkół działających na terenie naszych osiedli, a mianowicie:
spartakiadę dla uczniów klas III i VI szkół podstawowych, turniej piłki
siatkowej dziewcząt oraz olimpiadę przedszkolaków.

Celem organizowanych imprez była przede wszystkim dobra i miła
zabawa oraz integracja mieszkańców.

Wydatki na cele społeczno-wychowawcze wyniosły 96.617,34 zł, z tego
38.260,00 zł pokryte zostało z wpłat wniesionych przez firmy, które
reklamowały swoje produkty i usługi podczas festynu.

Zaległości w opłatach za używanie lokali
Zadłużenie lokali mieszkalnych, użytkowych i innych wobec Spółdziel-
ni z tytułu opłat eksploatacyjnych, zasądzonych odsetek i kosztów sądo-
wych przedstawia tabela nr 4.

Działania windykacyjne prowadzone były zgodnie z obowiązujący-
mi w tym zakresie zasadami i przedstawiają się następująco:

Do osób zalegających z opłatami łącznie wysłano 2.910 pism, po-
wiadomień, wezwań do zapłaty. Wraz z powiadomieniami o zmianie wy-
sokości opłaty za lokal, do wszystkich użytkowników lokali wysłane zos-
tały informacje o wysokości salda lokalu – nadpłata/zaległość. Ponadto
w listopadzie wywieszone zostały na klatkach schodowych informacje
o łącznej wysokości zadłużenia mieszkańców danej klatki.

W wyniku braku działań ze strony członków zmierzających do spłaty
zadłużeń Spółdzielnia skierowała do sądu 84 sprawy. Po otrzymaniu wy-
roków sądowych, w przypadku braku zapłaty zadłużeń, sprawy były kie-
rowane do egzekucji komorniczej, łącznie do komornika skierowano 43
sprawy. W związku z zadłużeniem w opłatach w 2013 roku Spółdziel-
nia przeprowadziła licytacje trzech garaży (1 garaż os. Koziny, 2 garaże
os. Sienkiewiczowskie).

W ramach pomocy w spłacie zadłużeń Spółdzielnia rozkładała należne
kwoty na raty.

W 2013 r. podjętych zostało 306 decyzji o rozłożeniu spłaty zaległości
na raty, w tym:
– 251 dotyczyło rozłożenia spłaty zaległości do 10 rat płatnych mie-

sięcznie,
– 55 dotyczyło rozłożenia spłaty zaległości powyżej 10 rat.

Część osób zadłużonych korzysta również z możliwości otrzymania
dodatków mieszkaniowych.

W okresie styczeń-grudzień 2013 roku Urząd Miasta Łodzi z tego ty-
tułu przekazał na konta opłat członków kwotę 229.906,22 zł. Z dodat-
ków mieszkaniowych na koniec 2013 roku korzystało 121 członków.

Zaległości w spłacie kredytów mieszkaniowych
Kwota kredytów długoterminowych, zaciagniętych przed majem 1992
roku, jaka pozostała do spłaty w banku, wg stanu na 31.12.2013 r. wy-
nosiła 29.120.214,62 zł i dotyczyła 338 osób.

Spółdzielnia za członków, którzy nie dokonują terminowej spłaty rat
kredytowych, dla zapobieżenia powstawania kredytu przeterminowanego
(wyżej oprocentowanego), dokonuje kwartalnie dopłat do banku.
Wyłożone przez Spółdzielnię środki obciążają konta członków nie wy-
wiązujących się ze spłaty i podlegają windykacji na warunkach obo-
wiązujących w Spółdzielni.

Zadłużenie członków wobec Spółdzielni z tytułu wyłożonych przez
nią środków wg stanu na 31.12.2013 r. wynosiło 98.447,93 zł i dotyczyło
65 osób.

W ramach prowadzonych działań windykacyjnych do osób zale-
gających ze spłatą kredytu Spółdzielnia wysłała 43 wezwania do zapłaty.
Skierowała do sądu 12 spraw i uzyskała 12 nakazów zapłaty. Egzekucja
komornicza, wg stanu na 31.12.2013 r., prowadzona była w stosunku do
8 osób.

W uzasadnionych przypadkach podpisywane są porozumienia na ra-
talną spłatę zadłużeń.

Zadłużenia kredytowe w poszczególnych osiedlach przedstawia ta-
bela nr 5.

Realizacja przepisów ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych w zakresie wyodrębniania nieruchomości
Na dzień 31.12.2013 roku 138 nieruchomości miało podjęte uchwały
w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali, w tym:
• os. Zbiorcza – 21
• os. Słowiańskie – 48
• os. Żubardź – 27
• os. Koziny – 16
• os. Sienkiewiczowskie – 12 nieruchomości wielomiesz-

kaniowych i 14 domków

Z uwagi na nieuregulowane stany prawne do końca 2013 roku nie było
możliwości podjęcia uchwał w stosunku do 19 nieruchomości z budyn-
kami mieszkalnymi, w tym:
• Osiedle Zbiorcza – 4 nieruchomości,
• Osiedle Słowiańskie – 2 nieruchomości,
• Osiedle Żubardź – 9 nieruchomości,
• Osiedle Koziny – 4 nieruchomości.

W 2013 roku Spółdzielnia zawarła 77 aktów notarialnych na odrębną
własność lokali mieszkalnych i 2 na garaż.

Tabela nr 2

Lp Wyszczególnienie Zbiorcza Słowiańskie Sienkiewicz. Żubardź Koziny Ogółem
spółdzielnia

1 2 3 4 5 6 7 8

I Koszty

1 Centralne ogrzewanie (c.o.) 1608001,85 3051172,48 1391444,96 2171063,87 1281423,80 9503106,96

a) stałe 577550,34 1208143,53 530611,72 823921,08 470568,07 3610794,74

b) zmienne 1030451,51 1843028,95 860833,24 1347142,79 810855,73 5892312,22

2 Ciepła woda (c.w.) 688420,56 2192573,42 858301,51 551757,61 214321,05 4505374,15

a) stałe 131687,07 453277,39 204546,32 103069,60 42613,13 935193,51

b) zmienne 556733,49 1739296,03 653755,19 448688,01 171707,92 3570180,64

3 Razem c.o. i c.w. 2296422,41 5243745,90 2249746,47 2722821,48 1495744,85 14008481,11

a) stałe 709237,41 1661420,92 735158,04 926990,68 513181,20 4545988,25

b) zmienne 1587185,00 3582324,98 1514588,43 1795830,80 982563,65 9462492,86

II Przychody c.o. i c.w. razem 2336536,53 5208972,05 2229106,39 2686613,70 1474030,83 13935259,50

1 Przychody c.o. 1646401,88 3094863,83 1392023,89 2145064,24 1273184,66 9551538,50

2 Przychody c.w. 690134,65 2114108,22 837082,50 541549,46 200846,17 4383721,00

III Wynik na c.o. i c.w. razem 40114,12 -34773,85 -20640,08 -36207,78 -21714,02 -73221,61

1 Wyniki c.o. 38400,03 43691,35 578,93 -25999,63 -8239,14 48431,54

2 Wyniki c.w. 1714,09 -78465,20 -21219,01 -10208,15 -13474,89 -121653,15

IV
Średni koszt ogrzewania
metra kwadratowego po-
wierzchni miesięcznie (zł/m2)

2,02 1,57 1,66 2,47 2,45 1,91

Tabela nr 3

Lp Wyszczególnienie
Przychody i wydatki z funduszu remontowego w 2013 roku.

Os.
Zbiorcza

Os.
Słowiańskie

Os. Sienkie-
wiczowskie

Os.
Żubardź

Os.
Koziny

Ogółem
Spółdzielnia

1 2 3 4 5 6 7 8

1 B.O. na 01.01.2013 r. 151960,88 81626,32 4480,26 112463,13 160041,99 510572,58

2 Odpisy od lokali i inne
przychody 1640317,43 3756374,24 1226695,32 1800909,22 1077812,33 9502108,54

3 Przychody ogółem (1+2) 1792278,31 3838000,56 1231175,58 1913372,35 1237854,32 10012681,12

4 Wydatki ogółem 2133622,46 3818272,77 1255139,15 1854675,49 1119104,22 10180814,09

5 Wynik ( poz. 3 – poz. 4 ) -341344,15 19727,79 -23963,57 58696,86 118750,10 -168132,97
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Zgodnie z art. 26, ust. 3 ustawy

o zaopatrzeniu w wodę zarządca budynku wielolokalowego
dokonuje wyboru metody rozliczania

wody niezbilansowanej.

Informacja na temat kontroli zewnętrznych
przeprowadzonych w 2013 roku
W 2013 roku w RSM „Bawełna” przeprowadzone zostały następujące
kontrole:
■ Dwie kontrole przeprowadzone przez PKO BP S.A. Oddział III

w Łodzi:
– w dniu 1 lutego 2013 r., której celem było sprawdzenie zgodności

danych wykazywanych w oświadczeniach dotyczących wielkości
środków przekazywanych na spłaty kredytów oraz prawidłowości
stosowania zasad wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów
z 25 lutego 2003 roku – Dz.U. nr 51 z 2003 r., poz. 441. Kontro-
la obejmowała okres od 1 października do 31 grudnia 2012 r.,

– w dniach 12 i 13 września 2013 r., której celem było sprawdzenie
prawidłowości prowadzenia przez Spółdzielnię ewidencji anali-
tycznej zadłużeń z tytułu kredytów mieszkaniowych, weryfikacja
wniosków o zawieszenie spłat rat złożonych przez lokatorów, oce-
na terminowości oraz sprawdzenie wysokości zwrotu nominalnych
kwot umorzeń kredytów mieszkaniowych przy ostatecznym roz-
liczeniu kosztów budowy.

Kontrole nie stwierdziły nieprawidłowości. Zaleceń nie wydano.
■ Kontrole Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w za-

kresie stanu sanitarnego sanitarnego i technicznego piaskownic
będących pod nadzorem administracji osiedli „Sienkiewiczowskie”
i „Słowiańskie”.

■ Kontrole nie stwierdziły uchybień i zaniedbań ze strony Spółdzielni,
wydano jedynie zalecenia dotyczące wymiany piachu, ogrodzenia
piaskownic oraz naprawy siedzisk. Zalecenia zostały wykonane we
wskazanym terminie.

■ Kontrole Straży Miejskiej w zakresie stanu sanitarnego i porządkowego
na terenie wszystkich osiedli nie wykazały zaniedbań Spółdzielni.

■ W kilku przypadkach wydano jedynie zalecenia dotyczące między in-
nymi usunięcia graffiti z elewacji zewnętrznych, wywiezienia gaba-
rytów. Zalecenia każdorazowo były wykonywane niezwłocznie.

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2013 rok, którego skrót
Państwu przedstawiliśmy, stanowi jeden z punktów porządku obrad
Walnego Zgromadzenia RSM „Bawełna”, które odbędzie się w maju
b.r. i podlegać będzie zatwierdzeniu w formie uchwały.

Pełna treść sprawozdania publikowana jest na stronie interneto-
wej Spółdzielni. H.M.

ażdego roku odpowiadamy na Państwa wątpliwości do-
tyczące wody niezbilansowanej. Często kwestionujecie
Państwo zasadność dodania do waszych rachunków kosz-
tów wody niezbilansowanej, jako niezgodnej z logiką opo-

miarowania lokali („co z tego, że mam wodomierz jak i tak płacę
więcej niż faktycznie zużyłam”) i, co ważniejsze, niezgodnej z pra-
wem o zaopatrzeniu lokali w wodę. Otóż Związek Rewizyjny
Spółdzielni Mieszkaniowych RP, którego jesteśmy członkiem, za-
mieścił w marcowym wydaniu „Informacji i Komunikatów” nastę-
pującą odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej, skierowaną do Marszałka Sej-
mu na zapytanie poselskie – interpelację w sprawie stawek za nie-
bilansującą się wodę w budynkach wielomieszkaniowych:

„Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na przesłane przy
piśmie z dnia 25 lipca br. znak: SPS-024-4678/13, zapytanie
posłów Zbigniewa Pacelta i Lucjana Marka Pietrzczyka w sprawie stawek za niebilansującą się
wodę w budynkach wielomieszkaniowych, uprzejmie przekazuję co następuje.

Zgodnie z art. 27 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbio-
rowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z póź. zm.) ilość wody do-
starczanej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego,
a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.

W myśl natomiast art. 26, ust. 2 ustawy, jeżeli odbiorcą usług jest wyłącznie właściciel lub za-
rządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych, jest on obowiązany do rozli-
czania kosztów tych usług. Suma obciążeń za wodę lub ścieki nie może być wyższa od kosz-
tów ponoszonych przez właściciela lub zarządcę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-ka-
nalizacyjnego. Zgodnie z art. 26, ust. 3 właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub bu-
dynków wielolokalowych dokonuje wyboru metody rozliczania różnicy wskazań wodomierza
głównego i sumy wskazań wodomierzy zainstalowanych w lokalach.

Przepisy ustawy nie określają sposobu rozliczenia ww. różnicy. Ustala go zarządca (właściciel)
nieruchomości. Rozliczenie zużycia wody na poszczególne lokale w budynku winno następo-
wać w oparciu o przyjęty i przekazany do wiadomości użytkownikom lokali regulamin rozliczeń
dostarczanej do lokali wody.
Uwaga!!! W regulaminie tym winien być określony sposób rozliczenia różnicy wskazań
pomiędzy wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy lokalowych.

Przy rozliczaniu zużycia wody wykazanego przez wodomierz główny na odbiorców posiadających
opomiarowane zużycie w lokalach.
Uwaga!!! okazuje się prawie zawsze, że wskazania wodomierza głównego są wyższe niż
suma wskazań indywidualnych.

Przyczyną powstawania tej różnicy są dopuszczalne przepisami
wydanymi na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo
o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z p.zm.)

Uwaga!!! graniczne błędy przyrządów pomiarowych, klasa
wodomierzy, nierejestrowane przecieki, brak jednoczesności
dokonywania odczytów, zły stan techniczny instalacji
w budynku, kradzież wody.
Uwaga!!! Z tych względów istnieje konieczność rozliczenia
różnicy wskazań miedzy wodomierzem głównym a sumą
wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czer-
palnych wody, o której mowa w art. 6, ust. 6, pkt 3 ustawy o zbio-
rowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ście-
ków.

Należy jednak zauważyć, że żaden przepis ww. ustawy nie okreś-
la dopuszczalnych procentowo ubytków wody w instalacji, jakimi obciąża się mieszkańców. Jest
to sprawa indywidualna, wynikająca wprost z przyczyn opisanych powyżej.

W świetle powyższego wniosek o nowelizację ustawy polegająca na zmianie dopuszczalnej wy-
sokości ubytków wody, jakimi obciąża się mieszkańców, uważam za bezprzedmiotowy.

Jednocześnie informuję, że ministerstwo nie przewiduje zmian w ustawie w zakresie przedsta-
wionym w zapytaniu posłów.

Z poważaniem
Podsekretarz stanu Piotr Styczeń Warszawa, dnia 4 lipca 2013 r.”

(Pogrubienia i słowa „Uwaga!!!” w tekście są ingerencją redakcji celem uwypuklenia przed-
stawianego problemu).
Pismo Ministerstwa w sposób jednoznaczny i wyraźny interpretuje zapisy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę. Często w korespondencji, którą otrzymujemy od członków n/Spółdzielni, powołujecie
się Państwo na niezgodności i nieprawidłowości w rozliczeniach wody. A pismo to wskazuje, że
problem wody niezbilansowanej może występować w każdej nieruchomości. Jeśli zaistnieje, to
należy tę wodę rozliczyć zgodnie z przyjętym do rozliczeń regulaminem; a niezależnie od tego
rozliczenia można analizować i dociekać przyczyn jej powstania.

W naszej Spółdzielni obowiązującym w tej kwestii jest Regulamin zasad szczegółowego rozli-
czania kosztów gzm uchwalony przez Radę Nadzorczą RSM „Bawełna”. Zgodnie z nim w przy-
padku wystąpienia wody niezbilansowanej rozliczamy ją na wszystkich mieszkańców budynku
proporcjonalnie do zużycia zarejestrowanego przez wodomierze zainstalowane w każdym z roz-
liczanych lokali. Rozliczeń kosztów wody dokonujemy według faktur za zużytą wodę, wystawionych
i opłaconych do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

K.Sz.

Rozliczanie wody niezbilansowanej

Tabela nr 4

L.p. Wyszczególnienie

Zaległości w opłatach

os.
Zbiorcza

os.
Słowiańskie

os. Sienkiewi-
czowskie

os.
Żubardź

os.
Koziny

Ogółem
Spółdzielnia

1. Zaległości w opłatach
eksploatacyjnych 239218,54 693681,74 284347,17 628477,01 351692,42 2197416,88

2.
Zaległości z tytułu
zasądzonych odsetek
i kosztów sądowych

50867,13 85519,36 77266,12 197674,01 108439,44 519766,06

3. Zaległości ogółem (1+2) 290085,67 779201,10 361613,29 826151,02 460131,86 2717182,94

Tabela nr 5

L.p. Wyszczególnienie
Zadłużenie kredytowe

os.
Zbiorcza

os.
Słowiańskie

os.
Sienkiewiczowskie

Ogółem
Spółdzielnia

1. Kredyt mieszkaniowy pozostajacy do spłaty w banku

a) kwota zobowiązania kredytowego 122530,38 23041979,34 5955704,90 29120214,62

b) ilość osób 2 261 75 338

2. Zadłużenie kredytowe członków wobec spółdzielni

a) kwota zadłużenia — 89707,97 8739,96 98447,93

b) ilość osób — 57 8 65



13Wielokrotnie na naszych łamach opisywaliśmy zdarzenia
wymagające w pierwszej kolejności interwencji służb miejskich.
Dziś prezentujemy Osiedlowych Strażników Miejskich.

Ul. Kasprzaka 11A – budynek
nr 59A

Spółdzielnia już od końca 2004 r. dyspo-
nuje prawomocną decyzją o podziale dla
tej nieruchomości. Jednak, mimo upływu
blisko 10 lat, nie nastąpiło dotychczas for-
malne jej utworzenie. Zgodnie z zapisem
decyzji podziałowej do działki, którą dys-
ponujemy. Należy przyłączyć działkę
należącą do Gminy, a zabudowaną częś-
cią naszego budynku mieszkalnego Wnio-
sek do Gminy o nabycie prawa do działki
złożyliśmy w maju 2005 roku. Przez ko-

lejne lata wysyłaliśmy pisma do UMŁ
o przyspieszenie prowadzonego postępo-
wania, ale dopiero w 2009 r. nastąpiło
przekazanie naszych dokumentów z Wy-
działu Gospodarowania Majątkiem do
Wydziału Geodezji, Katastru i Inwenta-
ryzacji, który stwierdził podwójne hipo-
tekowanie działki, co uniemożliwia jej
zbycie. Podwójne hipotekowanie oznacza,
że działka ta jest ujawniona w dwóch
różnych księgach wieczystych. Miasto
przystąpiło do regulacji stanu prawnego
gruntu. W listopadzie 2013 r. uzyskaliśmy
informację, że Łódzki Ośrodek Geodezji

wystąpił do Sądu wieczysto-księgowego
o sprostowanie w księgach wieczystych za-
pisów dotyczących przedmiotowej działki.

W tym czasie, Spółdzielnia wystąpiła
w 2010 r. z wnioskiem do Gminy o (ko-
rzystniejsze dla mieszkańców nierucho-
mości) nabycie prawa własności gruntu
z 98% bonifikatą. Zgodnie z tym wnio-
skiem działkę, do której Spółdzielni
przysługiwało prawo użytkowania wie-
czystego, nabyliśmy na własność z boni-
fikatą w lipcu 2011 r. Ale nadal nie
nabyliśmy przyległego gruntu i czekamy
na zakończenie przez Gminę postępowa-
nia regulującego jego stan prawny.

Al. Włókniarzy 198 – budynek
nr 48

Spółdzielnia nabyła, poprzez zasiedzenie,
prawo własności przyległej działki, która
z działką zabudowaną budynkiem miesz-
kalnym przy al. Włókniarzy 198, będzie
stanowić jedną nieruchomość W stosunku
do gruntu pod budynkiem mieszkalnym
trwa, prowadzona przez Gminę, komuna-
lizacja. Przeszkodą w szybkim jej zakoń-
czeniu jest to, że dla nieruchomości
prowadzone są dwie księgi wieczyste,
w których jako właściciele wpisane są
dwa różne podmioty. W jednej Skarb
Państwa, w drugiej Akcyjne Towarzystwo
Wyrobów Bawełnianych J.K. Poznań-
skiego w Łodzi. Zaistniała sytuacja po-
woduje, że prowadzenie postępowania,
mającego na celu komunalizację działki
pod budynkiem mieszkalnym przy al.
Włókniarzy 198, będzie możliwe dopiero
po odnalezieniu lub uzyskaniu właści-
wego tytułu własności Skarbu Państwa.
Po wpisaniu do księgi wieczystej, przez
Sąd wieczysto-księgowy, Gminy Łódź
jako właściciela gruntu, Spółdzielnia bę-

dzie mogła wystąpi z wnioskiem do
Gminy o nabycie z bonifikatą prawa
własności tego gruntu.

Równolegle prowadzone są przez
Spółdzielnię ustalenia z geodetą, w za-
kresie wytyczenia przebiegu drogi ko-
niecznej, dającej nieruchomości formalny
dostęp do drogi publicznej. Jej przebieg
wymagać będzie nie tylko akceptacji

przez Gminę ale i zgody na ustanowie-
nie na niej służebności przejazdu Jeżeli
Gmina nie wyrazi zgody na ustanowienie
służebności przejazdu według opracowa-
nej mapy, to Spółdzielnia zmuszona bę-
dzie wystąpić do Sądu Rejonowego
o ustanowienie drogi koniecznej poprzez
orzeczenie sądu.

K.Sz.

Niełatwe porządkowanie gruntów

Rys. 1 Rys. 2

Poznaj Twojego Strażnika Osiedlowego
Kontynuując poruszany w poprzednich numerach gazety
temat o tym, by w razie zaobserwowania niepokojących zda-
rzeń lub zachowań interweniować u Straży Miejskiej, dziś
przedstawiamy Państwu nazwiska oraz numery telefonów
Strażników Osiedlowych, odpowiadających za bezpieczeń-
stwo w poszczególnych rewirach Łodzi.

Strażnik Osiedlowy – Widzew:
– dla mieszkańców Janowa i Olechowa – jest to rewir 9 i 10, którym

zajmuje się p. Aleksandra Okrasa. Jej numer służbowy to 489,
a numer telefonu do interwencji: 42 671-10-14.

– dla mieszkańców ul. Stylonowej – jest to rewir 14, którym zajmuje się
p. Magdalena Olejnik. Jej numer służbowy to 134, a numer telefonu
do interwencji: 42 250-22-239.

– dla mieszkańców ul. Gołębia i Wilczej – jest to rewir 15, którym zaj-
muje się p. Urszula Figlewicz. Jej numer służbowy to 086, a numer
telefonu do interwencji: 42 250-22-239

– dla mieszkańców ul. Zbiorczej i Sarniej – jest to rewir 16, którym zaj-
muje się p. Grzegorz Kapeliński. Jego numer służbowy to 035,
a numer telefonu do interwencji: 42 250-22-239.

– dla mieszkańców ul. Górskiej i Szczytowej – jest to rewir 20, którym
zajmuje się p. Piotr Marczak. Jego numer służbowy to 598, a numer
telefonu do interwencji: 42 250-22-239.

– dla mieszkańców ul. Gorkiego – jest to rewir 24, którym zajmuje się
p. Paweł Chrzanowski. Jego numer służbowy to 582, a numer tele-
fonu do interwencji: 42 671-10-14.

– dla mieszkańców ul. Rawskiej – jest to rewir 28, którym zajmuje się
p. Agnieszka Szwarc. Jej numer służbowy to 323, a numer telefonu
do interwencji: 42 250-22-239.

Strażnik Osiedlowy – Bałuty:
– dla mieszkańców ul. Tatarakowej – jest to rewir 4, którym zajmuje

się p. Zbigniew Jędrzejczak. Jego numer służbowy to 567, a numer
telefonu do interwencji: 42 250-22-62.

– dla mieszkańców ul. Bydgoskiej, Gandhiego, Tybury, Czarnkow-
skiej, Wrześnieńskiej, Klonowej – jest to rewir 14, którym zajmuje
się p. Wioletta Trojanowska (numer służbowy 432) i p. Tomasz
Godala (numer służbowy 505). Numer telefonu do interwencji:
42 235-80-05.

– dla mieszkańców ul. Uniejowskiej, Turoszowskiej, Limanowskiego
– jest to rewir 15, którym zajmuje się p. Roman Boczek (numer
służbowy 491) i p. Paulina Mańkowska (numer służbowy 378).
Numer telefonu do interwencji: 42 235-80-05.

Strażnik Osiedlowy – Polesie:
– dla mieszkańców ul. 1 Maja i Więckowskiego – jest to rewir 14, któ-

rym zajmuje się p. Dorota Wieczorek. Jej numer służbowy to 403,
a numer telefonu do interwencji: 42 250-22-04.

– dla mieszkańców ul. Okrzei, Długosza, Kasprzaka, Lorentza, Al.
Włókniarzy, Srebrzyńska – jest to rewir 19 i 20, którym zajmuje się
p. Jacek Maćkowiak. Jego numer służbowy to 519, a numer tele-
fonu do interwencji: 42 250-22-04.

Zebrała I.G.
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Przypominamy przy
okazji inne ważne dla
naszych mieszkańców
numery telefonów
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„Posprzątaj! To nie jest kupa roboty”

– pod takim hasłem Miasto od lat
próbuje zmienić nawyki właścicieli czworonogów.

Czy jednak za porażkę akcji odpowiada tylko Pan/Pani psa?

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.

W dniu 11 kwietnia 2014 roku o godzinie
10.00, tradycyjnie już na sali gimnastycznej
Szkoły Podstawowej nr 205 w Łodzi przy
ul. Dąbrówki 1 rozpoczęła się XIV Sparta-
kiada uczniów klas III szkół podstawowych.

Organizatorem imprezy, jak co roku,
było Ognisko TKKF „Dzikusy”, Szkoła
Podstawowa nr 205 w Łodzi, Rada Osiedla
„Olechów-Janów” – jednostka pomocnicza
UMŁ oraz RSM „Bawełna”.

W tegorocznej imprezie udział wzięło 150
uczniów z trzech łódzkich szkół podstawo-
wych, nr 43, 205, 114. Przez dwie godziny
zawodnicy zacięcie rywalizowali o zwycię-
stwo, ale liczyła się głównie dobra zabawa
i duch sportowy jaki towarzyszył nie tylko za-
wodnikom, ale i kibicom – rodzicom, nau-
czycielom, zebranym gościom.

Słodkie nagrody, puchary oraz medale dla
zawodników ufundowała m.in. nasza
Spółdzielnia.

Po zakończeniu rywalizacji, wszystkie
dzieci otrzymały słodycze, ciastka, napoje
oraz szaliki i puchary. Zwycięskie zespoły
uhonorowane zostały medalami.

Spartakiada stała się też miłym pretekstem
do wręczenia złotych odznak 55-lecia TKKF
osobom szczególnie zasłużonym w propa-
gowanie idei tego Towarzystwa.

Członek Zarządu Głównego TKKF
p. Władysław Stępień wręczył odznakę panu
Piotrowi Sumińskiemu -przewodniczącemu
Rady Osiedla „Olechów-Janów”, oraz p. Bo-
gusławowi Kowalowi –przewodniczącemu
Rady Osiedla „Słowiańskie” RSM „Ba-
wełna”. K.Sz.

O odpadach wielkogabarytowych, czyli wyrzucanych pod śmietniki starych meb-
lach: wersalkach, fotelach czy szafkach pisaliśmy już wielokrotnie. Nie dość,
że fatalnie wyglądają pod śmietnikami to jeszcze mogą stanowić zagrożenie dla
naszych dzieci, które lubią wspinaczkę po górach śmieci a niejednokrotnie wy-
korzystują też śmieci do budowania baz do zabawy.

Przestrzegamy i namawiamy do stosowania się do wskazanych na tablicach
ogłoszeń terminów wywożenia tych niepotrzebnych nam staroci. Zgodnie
z Regulaminem utrzymania porządku w mieście Gmina dokonuje odbioru ga-
barytów raz w miesiącu. Termin ich wywozu spod śmietników znają administ-
ratorzy budynków. Zanim wyrzucimy te kłopotliwe odpady pytajmy ich, kiedy pla-
nowany jest najbliższy ich wywóz. K.Sz.

Stop gabarytom

Spartakiada trzecioklasistów

Wraz z wiosną kolejny raz poja-
wi się problem zalegających
na trawnikach psich odchodów.

Poruszaliśmy już ten temat w zeszłym roku,
jednak wraca on ponownie, ponieważ od
1 lipca 2013 r. zmienił się w Polsce system
odbioru odpadów komunalnych i m.in. dla-
tego utrzymanie naszych osiedli w czys-
tości jeszcze bardziej powinno leżeć w in-
teresie gminy. Jednak miasto znów nie za-

pewnia woreczków do sprzątania, a prze-
cież posiadacze czworonogów powinni
mieć do nich łatwy dostęp non stop.

Według słów pracownika Wydziału
Gospodarki Komunalnej z UMŁ to czy będą
zakupione zależy od funduszy miasta. Dla
właścicieli psów stanowi to nie lada kłopot
i spore nieudogodnienie. Nie podejrze-
wam, by wiele było takich osób, które za-
opatrzone we własne torebki czy łopatki

będą chodzić i sprzątać po swoich pupilach.
Sporo do życzenia pozostawiają również po-
stawione przez miasto pojemniki, bardzo po-
dobne do zwykłych śmietników. Prawdo-
podobnie znacznie lepiej sprawdziłyby się
funkcjonalne urządzenia, równocześnie
z ekologicznymi workami na psie odchody
i pojemnikiem zbiorczym. Na zdjęciu pre-
zentujemy taki, jaki widzieliśmy zimą
w austriackim miasteczku. Takie pakiety są
przecież dostępne na polskim rynku, a do-
datkowo, proponowane torebki są ekolo-
giczne i ulegają rozkładowi w kompoście
lub na wysypiskach śmieci, dzięki czemu nie
zaśmiecają środowiska tak jak zwykły
plastik. Właśnie takie „psie pakiety” są już
powszechne za granicą, a i niektóre polskie
miasta zaczęły ich wprowadzanie.

Ustawienie w pełni wyposażonych po-
jemników, uzupełnianie worków na
bieżąco, opróżnianie koszy, bez czekania
aż będą przepełnione – to wszystko po-
winno należeć do zadań własnych gminy.
Przecież utrzymanie czystości w mieście
powinno leżeć w jej interesie. A przy takich
warunkach jakie są obecnie większość
właścicieli lekceważy sobie obowiązek

sprzątania po swoich psach, licząc na to,
że pewnie i tak Straż Miejska nie przyłapie
ich na nieprzestrzeganiu przepisów.

W 2013 roku miasto kontynuowało pro-
gram „Posprzątaj! To nie jest kupa robo-
ty”, w ramach którego udostępniano miesz-
kańcom bezpłatne worki do usuwania
psich nieczystości. Od początku programu,
czyli od 2003 r., rozdano ok. 3 000 000 szt.
worków, trzeba było się jednak po nie
zgłaszać do furtek miejskich. Prowadzo-
na też była kampania promocyjna, mająca
na celu uświadomienie korzyści tego ro-
dzaju działań dla zdrowia ludzi oraz czys-
tości środowiska i estetyki miasta (ulotki,
plakaty). Zakupiono i rozstawiono kolej-
ne kosze na psie nieczystości (ogółem
w 2013 r. na terenie miasta rozstawionych
było około 2 256 szt. koszy). Jak będzie
w tym roku? Czy znów po rozdaniu
wszystkich woreczków miasto będzie bez-
radnie rozkładało ręce, pozostawiając nas
samych z tym problemem i strasząc Strażą
Miejską? Może najpierw gmina powinna
zapewnić odpowiednie warunki do sprząta-
nia, a dopiero później wymagać i egzek-
wować. I.G.

Psie pole... minowe
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Co byście panowie politycy rozdawali, gdyby spółdzielnie
tego w przeszłości nie wybudowały. Ja myślę, że dzisiaj
realizuje się hasło Młynarskiego z jednej z jego piosenek
„co by tu jeszcze spieprzyć panowie”.

Ludzie,
których

warto poznać

J.J.: To już przeszłość. Odnosząc się jed-
nak do tamtego okresu mogę powiedzieć, że
prace w parlamencie przebiegają w sposób
określony w regulaminie i wewnętrznych re-
gulacjach. Sposób prowadzenia konkretnych
działań czy tematów jest przede wszystkim wy-
razem woli politycznej reprezentowanej przez
daną frakcję parlamentarną. Jednak, co pod-
kreślę, takiej niechęci do spółdzielczości jaką

dzisiaj prezentuje największy Klub Par-
lamentarny w sejmie, nie było w dzie-

jach 25-lecia. Kiedy zasiadałem
w parlamencie w sposób skuteczny
mogłem bronić i broniłem interesów
spółdzielczości i potrafiłem prze-
konać nawet oponentów tej formy,
gdyż nie było takiego rodzaju za-
kusów i takiej determinacji do lik-
widacji spółdzielni jaką mamy
dzisiaj. Jak wiadomo w ocenie
społeczeństwa najniższe noto-
wania w sensie zaufania, ma
parlament. No więc można po-

wiedzieć, że sami sobie Panie
i Panowie parlamentarzyści na to

zapracowali.
– Jak była Pana pierwsza refleksja

po zorganizowanym 24.06.2013 r.
wysłuchaniu publicznym w sprawie pro-
jektu uchwał? Czy posłowie respektują
głosy i poglądy wówczas wypowiedziane?

J.J.: Po pierwsze chciałem podziękować
wszystkim członkom spółdzielni za tak aktywny
udział. W tym wysłuchaniu publicznym wzięło
udział ponad 1500 osób z całej Polski, co wska-
zuje, że ta problematyka budzi żywe zaintereso-
waniewśródczłonkówspółdzielni,Natomiast, sam
scenariusz tego spotkania oceniam jako kabaret.
Na wysłuchane przygotowano Salę Kolumnową
Sejmu nie licząc, najprawdopodobniej, na zbyt
liczną frekwencję. W ostatniej chwili zmieniano
miejsceodbyciawysłuchaniapublicznego.Podru-
gie ograniczono czas wystąpienia do 3 minut dla
uczestników, co wskazuje na to, że wcale nie cho-
dziłoo tożebydowiedzieć sięco ludziemyślą, tyl-
koodfajkować, jak tosięmówikolokwialnie, spot-
kanie. I wreszcie kolejna sprawa, minimalne za-
interesowanie członków Komisji Sejmowej do
Spraw Spółdzielczości Mieszkaniowej. Właści-
wieporazkolejnywykazanonam,że jesteśmypo-
trzebni tylko wtedy kiedy mamy wybierać.Wte-
dy nas się widzi, z nami się spotyka, obiecuje się
różne rzeczy, składapewnedeklaracje, ale jak zos-
taliśmy wybrani to my władza wiemy lepiej jak
wamtożycieurządzić.Nawysłuchaniuwręczwy-
czuwało się zerowe zainteresowanie strony rządo-
wej wystąpieniami spółdzielców.

Generalnie ludzie byli zawiedzeni. Przy-
jechali, bo myśleli, że będą wysłuchani, że
będą mieli na coś wpływ i na tym, że tak myś-
leli tylko pozostało.

– Co jeszcze możemy robić, by nas
w końcu wysłuchano?

J.J.: Ze strony KRS przygotowane zostały
dokumenty, które chcemy zgłosić parlamen-
tarzystom, już nowo wybranym do Parlamen-
tu Europejskiego, aby przyjąć Rozporządzenie
o przedsiębiorstwach spółdzielczych, tak aby
żadne z państw członkowskich nie miały
wątpliwości co do charakteru i rangi zasad
spółdzielczych w oparciu, o które spółdziel-
czość funkcjonuje. Cóż, a mieszkańcom,
członkom Spółdzielni życzę cierpliwości i wy-
trwałości w podejmowaniu działań; i jednak po-
dejmowania działań dla zachowania jedności.

Dziękujemy za rozmowę.
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Reasumując można powiedzieć jedną
rzecz, że dzisiaj tworzą się wspólnoty, tworzy
się regulacje prawne, w których mieszkania
będą rozdawane za przysłowiową złotówkę,
no bo władza zawsze jest hojna dla ludzi
a szczególnie na cudzy rachunek. Rodzi się tyl-
ko jedno pytanie – co byście panowie politycy
rozdawali, gdyby spółdzielnie tego w prze-
szłości nie wybudowały. Ja myślę, że dzisiaj
realizuje się hasło Młynarskiego z jednej
z jego piosenek „co by tu jeszcze spieprzyć
panowie”.

– Sam Pan też był politykiem, posłem
trzech kadencji w latach 1991–2001. Jak
wygląda praca w sejmie, jaka panuje at-
mosfera przy podejmowaniu konkretnych
decyzji?

Redakcja: Od 1978 r. związany jest Pan
ze spółdzielczością mieszkaniową. Jako
25-latek podjął Pan pracę w spółdzielni
mieszkaniowej w Zgorzelcu. Został Pan jej
prezesem oraz przez kilka lat kierował Pan
jednocześnie Naczelną Radą Spółdzielczą-
naczelnym organem samorządu spółdziel-
czego (obecną Krajową Radą Spółdzielczą).
Jak młody człowiek po studiach we
Wrocławiu trafił do Zgorzelca?

Jerzy Jankowski: Jestem urodzony na zie-
miach zachodnich. Co prawda urodziłem się
w na północy Polski w Stargardzie, ale
związany jestem z ziemiami zachodnimi
południa Polski. Mój ojciec zaangażowany był
przy budowie elektrowni i kopalni Turów,
a więc był budowniczym Turoszowa, jak to
się wtedy mówiło, i wraz z rodzicami trafiłem
do Zgorzelca. Tam skończyłem szkołę pod-
stawową i zawodową. Dalszą edukację po-
bierałem we Wrocławiu – szkoła średnia, a na-
stępnie studia prawnicze na Wydziale Prawa
i Administracji ówczesnego Uniwersytetu
Bieruta, który już dziś nie istnieje. Jest Uni-
wersytet Wrocławski.

Przygoda ze spółdzielniami zaczęła się
z dwóch powodów. Po pierwsze zawsze in-
teresowała mnie działalność na rzecz miesz-
kalnictwa, spółdzielczości, która łączy w so-
bie dwie cechy- jest podmiotem gospodar-
czym, to jednocześnie wykazuje ogromną
wrażliwość i wyczulenie na potrzeby ludzkie.
Drugi, bardziej prozaiczny powód zaintere-
sowania spółdzielniami, to fakt, iż już w okre-
sie studiów byłem żonaty i potrzebowaliśmy
własnego kąta, dachu nad głową. Stałem się
pracownikiem spółdzielni mieszkaniowej
i rozpoczynając od najniższych szczebli
i spraw organizacyjnych doszedłem do funk-
cji prezesa. I tak od trzydziestu paru lat pra-
cuję w spółdzielni z taką samą pasją i z takim
samym zaangażowaniem jak to było zaraz po
studiach. Nie wiek jest ważny, ale to co się
chce i czy to co się robi spełnia człowieka ma-
rzenia i daje pewien element samorealizacji.
W moim przypadku to się sprawdza i nie tyl-
ko pracuję w spółdzielni, ale ją kocham. To
jest druga miłość po wnuczce i żonie.

– Obecnie jest Pan przewodniczącym
Zgromadzenia Ogólnego KRS oraz preze-
sem Związku Rewizyjnego Spółdzielni
Mieszkaniowych RP. Organizacje te służą
polskiemu ruchowi spółdzielczemu pro-
pagując rolę współpracy, wymiany doś-
wiadczeń między spółdzielniami, ale także
inicjując i opiniując akty prawne do-
tyczące spółdzielczości. Jakie ważne pro-
blemy napotykała spółdzielczość na prze-
strzeni minionych lat?

J.J.: Przede wszystkim spółdzielczość
jest poddawana ciągłym rewolucyjnym czy
ewolucyjnym, jak mawiają niektórzy, zmia-
nom. Od momentu transformacji ustrojowej
przeżywamy różnego rodzaju propozycje
uzdrawiania spółdzielczości, w tym w szcze-
gólności spółdzielczości mieszkaniowej, cze-
go przykładem są różnego rodzaju inicjatywy
ustawodawcze, które rodzą się jak grzyby po
deszczu. Zaczątkiem tych zmian była ustawa
z 1990 roku. o likwidacjach centralnych i wo-

jewódzkich związków spółdzielczych. Jej ce-
lem było oddanie władzy w ręce spółdzielców.
Chcę przypomnieć przy tym, że główny
reżyser tych reform – nieżyjący już redaktor
Aleksander Paszyński – na łamach Polskiego
Radia powiedział, że była to najgorsza refor-
ma jaką przeprowadzono, bo była oparta na
założeniu, że wystarczy ludziom dać wolność,
a oni sami już sobie poradzą. Życie okazało się
bardziej brutalne. Oprócz likwidacji czapy
spółdzielczej, jak to się ładnie nazywało,
z jednej strony spółdzielnie zostały pozbawione
instruktażu, lustracji i wszelkiej możliwości ko-
rygowania tego co się w niej dzieje. Człon-
kowie zostali pozbawieni informacji, odpo-
wiedzi na nurtujące ich problemy czy wska-
zywania na nieprawidłowości w spółdzielni.
Z drugiej zaś strony pozbawiono spółdzielczość
reprezentacji politycznej, która wyrażałaby po-
gląd co do roli i miejsca spółdzielczości
mieszkaniowej jako formy zaspokajania po-
trzeb mieszkaniowych. Z czasem ta eskalacja
różnego rodzaju pomysłów legislacyjnych
przybierała coraz to bardziej ostre kształty
i w gruncie rzeczy dzisiaj głównym celem usta-
wodawcy, w mojej ocenie i ocenie całego śro-
dowiska, jest likwidacja spółdzielczości,
a spółdzielczości mieszkaniowej w szcze-
gólności. Uznano, jak się wydaje, że jedyną
formą zaspokajania potrzeb mieszkaniowych
jest forma posiadania odrębnej własności.
Wszelkiego rodzaju rozwiązania, które są
proponowane są skoncentrowane tylko na
rozdaniu majątku spółdzielczego. A chcę
przypomnieć – jest to prywatna własność jej
członków. Tak więc spółdzielnie zostały spro-
wadzone do roli producenta wspólnot. Jest to
filozofia dla nas spółdzielców, niezrozumiała.
A zupełny chichot historii, choć zwany oznaką
nowych czasów, stanowi fakt, że przygotowany
projekt obywatelski ustawy, który został
zgłoszony do laski marszałkowskiej, poparty
przez 200 tys. podpisów członków spółdziel-
ni, został odrzucony w pierwszym czytaniu
przez większość parlamentarną, która rządzi
od 8 lat (PSL, PO) uznając, że to jest tylko pro-
jekt prezesów. To i inne wydarzenia spółdziel-
cze, choćby ubiegłoroczna Konferencja w Łod-
zi nt. przyszłości spółdzielczości wskazują, że
w Polsce brak jest poszanowania międzyna-
rodowych zasad spółdzielczych. Wymusiło to
na polskiej spółdzielczości, za co chciałem po-
dziękować wszystkim członkom spółdzielni,
przygotowanie petycji do Parlamentu Euro-
pejskiego. Pod petycją podpisało się ponad
130 tys. osób wskazując na dyskryminację for-
my spółdzielczej.

– Najważniejszą obecnie dla spółdziel-
czości mieszkaniowej jest jej przyszłość
w świetle zmian ustaw jakie są procedo-
wane. Zgodnie z opiniami KRS oraz
Związku Rewizyjnego Spółdzielni Miesz-
kaniowych RP poselski projekt ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych p. Lidii
Staroń z PO jest niezgodny z prawem
krajowym i UE. Czy nasi posłowie tego nie
widzą?

J.J.: Przede wszystkim, nie ma projektu
ustawy Pani Lidii Staroń. Pani Lidia Staroń
reprezentuje Klub Parlamentarny PO. Chcę po-

wiedzieć, że aby projekt nabrał kształtu
projektu ustawy sejmowej musi go pod-
pisać co najmniej 15 posłów. I projekt
który jest w sejmie procedowany
posiada te cechy. A więc popraw-
niej mówić, że liderem propo-
nowanych zmian jest Pani Lidia
Staroń, ale jest to stanowisko
większości parlamentarnej, a na
pewno koleżanek i kolegów z jej Klubu,
Jeżeli chodzi o prace Komisji to one prze-
biegają w sposób kuriozalny, niezgodny z re-
gulaminem. Choćby ostatnie posiedzenie
Komisji z ubiegłego tygodnia. Komisja ob-
radowała w składzie 5 osób, a więc nawet nie
było quorum. W mojej ocenie członkowie
Komisji, nie wszyscy, ale na pewno nie-
którzy członkowie jej Prezydium wykazują
duży pośpiech przy tworzeniu tej ustawy,
nie zwracając uwagi na to , że łamie ona
międzynarodowe zasady spółdzielcze,
nie uwzględnia środowiska spółdzielczego,
ale jest przejawem wyścigu z czasem. Nie
ważne jak, byle do przodu i byle szybko. Jest
to w ogóle problem tworzenia prawa w Pol-
sce. gospodarowania może być ofertą na
trudne czasy kryzysu w Polsce i Europie. Eu-
ropa i świat to zrozumiał, ale nie my Polacy,
bo my zawsze wiemy lepiej.

– Czym więc powodowana jest niechęć
polityków i mediów do spółdzielczości
mieszkaniowej? Skąd ta nagła chęć znisz-
czenia instytucji, która rokrocznie oddaje
państwu 166 mln złotych z tytułu podatku
dochodowego od osób prawnych?

J.J.: Przede wszystkim spółdzielcza for-
ma gospodarowania, jej idee, nie do końca są
zrozumiałe. Spółdzielcy to tacy ludzie, którzy
potrafią połączyć ze sobą dwie przeciwstaw-
ne cechy natury ludzkiej. Egoizm ekono-
miczny z wrażliwością na potrzeby drugiego
człowieka. Takich ludzi jest w społeczeństwie
do 20 %. To nie jest powszechna forma i dzi-
siaj ta niechęć to z jednej strony, moim zda-
niem, odreagowanie przeszłości, bo tam
gdzie władza sobie nie mogła poradzić, to wpi-
sywała te zadania spółdzielczości – zabez-
pieczenie dachu nad głową – spółdzielnia
mieszkaniowa, handel-Społem, zbiory rolne-
gminne spółdzielnie produkcyjne. I to jest
myślę w politykach, polityce, odreagowanie
historyczne. Po drugie ta forma gospodaro-
wania broni się sama, bo odpowiedź zawarta
jest w zasadzie w pytaniu. Powołano TBS-y.
Miało być tanio, szybko i dla każdego, a nie
jest ani tanio, ani szybko, ani dla każdego. Po-
wołano wspólnoty mieszkaniowe, które będą
zarządzały lepiej, sprawniej i taniej. Otóż wy-
chodzi tylko taniej. Ale taniej tylko dlatego,
że rozwiązania prawne są różne dla wspólnot
i spółdzielni mieszkaniowych. Wspólnoty są
z reguły jednobudynkowe, tylko po obrysie bu-
dynku. Natomiast spółdzielnie to przecież nie
tylko budynek, ale i utrzymanie terenu, śmiet-
ników, placów zabaw, wszystkiego co nazy-
wamy infrastrukturą społeczną. I tak jak zos-
tało tutaj powiedziane, jednym z mierników
jest ilość pieniędzy oddawanych do budżetu
Państwa, więc nie bardzo rozumiem, dlacze-
go Państwo chce z tego zrezygnować w do-
bie kryzysu, ale oprócz tego to ponad 1800 pla-
ców zabaw, ponad 2000 różnego rodzaju
miejsc wypoczynku, to są domy kultury,
działalność społeczno-wychowawcza, któ-
rej nie ma w formie wspólnoty, czy budowa-
nia mieszkań w systemie deweloperskim.

No i rzecz ostatnia, której nikt nie chce brać
pod uwagę albo nie bierze, że spółdzielnia
mieszkaniowa to również 34 tysiące miejsc
pracy, które nie są bez znaczenia w dzisiejszej
sytuacji gospodarczej kraju.

Rozmowa z Jerzym Jankowskim –
przewodniczącym Zgromadzenia
Ogólnego KRS oraz prezesem
Związku Rewizyjnego Spółdzielni
Mieszkaniowych RP.

W dniu 11 kwietnia 2014 r. o godz. 18.00 odbyło
się spotkanie wielkanocne członków i sympatyków
Stowarzyszenia „Nasza Galeria”, której jednym
z członków jest mieszkanka naszego Olechowa
p. Barbara Nożewska, przedstawiana przez nas
w 59 numerze n/Gazety. Pani Barbara w trakcie
rozmowy z nami opowiadała m.in. o Stowarzy-
szeniu „NASZA GALERIA” skupiającym wokół sie-
bie artystów-amatorów i zachęcała wszystkich do
rozwijania swoich talentów i pasji.

Podczas spotkania w Galerii wystąpił, znany części naszych członków spółdzielni, chór kościoła
pod wezwaniem św. Jana Ewangelisty na Olechowie pod kierunkiem p. Teresy Kroc. K.Sz.

Wielkanoc u artystów

Druga miłość po
wnuczce i żonie



Świętojański
chlebek bananowy

16 Rozerwij się!
POZIOMO: 1. austriacka narciarka, któ-
ra złamała sobie kark, 6. lina stabilizująca
maszt, 7. jeden z mapetów, 8. nadzoruje sieć
komputerową, 9. gad z przylgami, 12. nie
wylewa za kołnierz, 13. partyzant, 14. na-
bita ryba, 18. odporny na korozję i ściera-
nie, 19. Szare… Maanamu, 20. dobra, zła
i silna, 21. sportowa toyota, 22. włoskie As-
sisi.
PIONOWO: 2. płaskie wyspy koralowe,
3. listonosz z Kiepskich, 4. pachołek
Skrzetuskiego z Ogniem i mieczem, 5. pre-
dyspozycja, zamiłowanie, 9. kulista naro-
śl na liściach dębu, 10. buja dzwony, 11.
miara hałaśliwości, 15. piłkarz Łokomoti-
wu Sofia, 16. Włochy dla Włochów, 17. by-
czy potomek.

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI
MARCOWEJ

Poziomo: Koran, grzyb, wydmy,
agent, tacka, Giersz, oryle, Eszkol,
Isia, ślimak, Issa, Fredro, LIAZ.
Pionowo: ohyda, ajmak, pręgierz,
żytnisko, tropiciel, Chylińska, Agee,
Solorz, Komeda, likwor.

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”).

Sposób przygotowania:
Rozgniatamy w misce banany widel-
cem ma „papkę”. Wlewamy do bananów
masło i mieszamy. Teraz wystarczy już
tylko wmieszać resztę: cukier, jajko,
wanilię, mąkę z sodą i solą. Możemy do-
dać: cynamon, kardamon lub przypra-
wę do piernika. Wlewamy ciasto do ke-
ksówki wyłożonej papierem do piecze-
nia i pieczemy nasz chlebek 60 min
w 170–175°C.

Sprawdzamy patyczkiem i... smacznego!
KIM

K U C H N I A
N A S Z A
CODZIENNA
W sklepach mamy praw-
dziwy wysyp nowych ga-
tunków pieczywa. Coraz
częściej chleb wypiekamy
też samodzielnie w domu.
Dziś chcielibyśmy podzie-
lić się z Państwem jednym
z przepisów na szybki
i smaczny chleb z bana-
nami do domowego wy-
pieku.

Politycy są w demokracji
kondensatorami głupoty.

(Nicolás Gómez Dávila)

BARAN
Nie udawaj, że jesteś
w doskonałym humorze
i że wszystko jest OK.
Jesteś wściekły i dobrze
wiesz, co jest tego przy-
czyną. Lepiej to sobie

uświadom - będzie Ci dużo lżej. Czy nie
uważasz, że nadeszła pora o tym szczerze po-
rozmawiać ze Strzelcem? Wszystko przecież
da się jakoś uładzić.

BYK
Może się zdarzyć, że
znajdziesz się w samym
środku jakiegoś sporu.
Jeśli nie będziesz umiał
go rozwikłać, ustąp miej-
sca komuś, kto łatwiej

znajdzie sposób na pogodzenie zwaśnionych.
Ujmy Ci to nie przyniesie, a nawet spotka się
z uznaniem dla Twojej osoby. Miłe kontakty
z Wagą.

BLIŹNIĘTA
W sprawach serca uwa-
żaj, żeby nie urazić uczuć
kogoś, na kim Ci zależy
przede wszystkim. Ina-
czej skomplikujesz wa-
sze kontakty i może nawet

dojść do spięcia, a to byłoby niedobre dla dal-
szego porozumiewania się. Zaniechaj kłótni, jeś-
li nawet wydaje Ci się, że masz rację. Omijaj
z daleka Ryby.

RAK
W najbliższy weekend
czeka Cię seria cieka-
wych rozmów. Wyciągnij
z nich właściwe wnioski.
Nie tylko o interesy bę-
dzie chodziło. Po prostu

bardzo spodobasz się drugiej stronie. Co robić
dalej z tym fantem? To już zależeć będzie od
Ciebie. Reakcja Byka może być nieobli-
czalna.

LEW
Okazja do poznania ko-
goś bardzo sympatyczne-
go. Czy i Ty spotkasz się
z taką oceną? Spróbuj
oczarować tę drugą stro-
nę, bo warto. Jest szansa

na dłuższą zażyłość, a miły jej początek wspar-
ty rosnącym Księżycem wiele obiecuje. Roz-
mowa z Koziorożcem będzie nieunikniona, ale
wiele wyjaśni.

PANNA
Warto z większym za-
pałem przystąpić do spra-
wy, z którą zetkniesz się
w tych dniach. Po głęb-
szym zastanowieniu zro-
zumiesz korzyści z niej

płynące. Naprawdę warto docenić perspekty-
wy, jakie rysują się, jeśli zdecydujesz się
uczestniczyć w tym przedsięwzięciu. Skorzys-
taj też z doświadczeń Skorpiona.

WAGA
Koniec miesiąca będzie
sprzyjał różnym, nawet
dość ryzykownym posu-
nięciom. Uważnie i po
namyśle będziesz mógł
podjąć nawet karkołomne

na pozór przedsięwzięcia. Tylko nie wtajemni-
czaj zbyt wielu osób w swoje plany. Czyjeś
gadulstwo może wszystko popsuć. Zwłaszcza
rozplotkowanych Bliźniąt.

SKORPION
Miesiąc pomyślny dla
pertraktacji handlowych.
Możesz śmiało już teraz
podpisać korzystne umo-
wy. Zwracaj jednak uwa-
gę na to, z kim dokonujesz

transakcji. Niestety hochsztaplerów nie brak.
Zaprzyjaźniona Panna ma do Ciebie wielką
prośbę, ale nie śmie Ci o tym powiedzieć. Ułatw
jej to!

STRZELEC
Początek miesiąca spo-
kojny, a już na pewno
mniej burzliwy, niż dziś
przypuszczasz. Wydatki
na przyjemności podczas
nadchodzących wolnych

dni nie będą aż tak duże. Pod koniec miesiąca
poprawa w finansach zachęci Cię do większe-
go rozmachu w interesach. Plany inwestycyjne
uzgadniaj jednak z Lwem.

KOZIOROŻEC
Miesiąc może być całkiem
udany, jeśli będziesz pa-
miętał o cnocie milczenia.
Twoi przyjaciele nie za-
wsze sa tak życzliwi, jak
to okazują, a ich rady

nie zawsze tak szczere, jak zapewniają. Na spra-
wy osobiste też patrz z pewnym dystansem i...
samokrytyką. Zaowocuje to uznaniem w oczach
Raka.

WODNIK
Nieporozumienie, które
teraz wyniknie na jakimś
nieistotnym tle, nie będzie
wcale takie groźne, a po-
wody pozornie tylko po-
ważne. Szybko zorientu-

jesz się, że wszystko można łatwo naprawić
i wkrótce będzie po burzy. Pod koniec miesiąca
warta przemyślenia propozycja zawodowa od
innego Wodnika.

RYBY
Niektóre bieżące sprawy
nabiorą nowego zna-
czenia. Trzeba je będzie
właściwie odczytać. To
ułatwi dalsze posunię-
cia. Nie nasłuchuj wia-

domości ze zbyt wielu stron, bo się pogubisz
w różnych przypuszczeniach! Planowane spot-
kanie z Baranem może nie dojść do skutku. Nic
straconego...

H O R O S K O P N A M A J

U Ś M I E C H N I J S I Ę
• • •

– Halo, czy to telefon zaufania dla kobiet?
– Tak.
– Proszę mi powiedzieć: sprzęgło z lewej czy z pra-
wej strony jest?

• • •
Facet kupuje papierosy, a tam napis „Palenie po-
woduje impotencję!”
Przestraszony odkłada i pyta:
– A tych z rakiem Pani nie ma? W naszym kraju nie ma kary

Na tych co stosują czary.

Wobec zaklęć, wszelkich guseł

Polskie prawo śpi jak suseł.

Nikt nie ściga magii wcale.

Magia ma się doskonale.

Starczy czarów liznąć deko

I wnet krowom kisić mleko.

Spustoszenie czynić w sadach

Ot, na przykład u sąsiada.

Czary-mary, kreski-łezki...

Świnie chudną wnet, jak deski.

Chłop czaruje, kobiet siła:

By rywalka, hen się zmyła

Na imprezie dała ciała,

Aby kiecka się porwała.

Jeszcze trądzik, tuzin pryszczy.

Magia konkurencję niszczy!

Kto żyw magią dziś się para,

Szara masa, władzy wiara.

W rządzie fotel, w sejmie ława,

To diabelska, ponoć sprawa.

Magii wkoło w bród, bez lipy,

Magię uwielbiają VIP-y.

Czas odczynić władzy gmachy,

Czarów naród ma po… pachy.

Rząd i gminy, też starostwo,

By odeszło precz dziadostwo.

W każdym gmachu czart jest, prawie.

Przykład dał nam ksiądz w Warszawie.

Lecz gdy wkoło pełno złych,

Nie poradzi jeden mnich,

Ani jedno wspólne wotum.

Poszukujmy antidotum!

Dziś potrzebne są zaklęcia

Na złe moce, nie na wzdęcia.

EEGGZZOORRCCYYSSTTAA  
PPOOTTRRZZEEBBNNYY  OODD  ZZAARRAAZZ

Andrzej Dynkiewicz
Złej tanecznicy
przeszkadza i rą -
bek u spódnicy.

Z KSIĘGI
PRZYSŁÓW

Składniki:
– 3 banany
– 1,5 szklanki mąki mieszanej np. 3/4

szklanki pszennej i 3/4 szklanki żyt-
niej razowej

– 1/2 szklanki cukru, najlepiej brązo-
wego (wersja fitness zamiast cukru
dodaj słodzik do pieczenia) 

– 1/3 szklanki roztopionego masła
– 1 jajko
– 1,5 łyżeczki cukru wanilinowego
– 1,5 łyżeczki sody oczyszczonej lub

proszku do pieczenia
– szczypta soli
– przyprawy: cynamon/kardamon/przy-

prawa do piernika 

Świętojański 
chlebek bananowy 
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