
Nr 51-52, marzec, kwiecień 2013 r. mojdom@rsmbawelna.pl Gazeta bezpłatna

W połowie kwietnia odbędzie się coroczne Zwyczajne Walne Zgromadzenie
RSM „Bawełna”. W aktualnym wydaniu gazety znajdziecie Państwo wiele infor-
macji o organizacji Walnego oraz o tematach będących przedmiotem obrad.

W ostatnich dniach otrzymali Państwo ze Spółdzielni obszerną korespondencję.
My w artkule „Obliczanie opłat za śmieci” – str. 10 – chcemy zwrócić uwagę na
przekazane Państwu – nowe – oświadczenia o liczbie osób zamieszkałych.

NAKŁAD 9000

egzemplarzy

Moim
zdaniem
Nadchodzą Święta Wielkanocne. Ale

bardziej wszystkim mogą przypominać te
poprzednie, czyli Bożonarodzeniowe. Ze
względu na aurę. Jest biało, pełno śniegu,
a przede wszystkim mróz, nawet bardzo
duży. Zupełnie nietypowo, zagadkowo, bo
kto to myślał, żeby była taka pogoda w koń-
cu marca i to już od prawie dwudziestu dni.
Jest przecież już wiosna. A ponadto mamy
przecież globalne ocieplenie, którym nas się
straszy od dobrych kilkunastu lat. Różni nau-
kowcy udowadniają nam, że zmiany kli-
matyczne są tak istotne, że wkrótce zacznie
się topić Arktyka i Antarktyda, w wyniku
tego podniesie się poziom mórz i oceanów
i zostaną zalane znaczne tereny poszcze-
gólnych państw czy też kontynentów.
A wszystkiemu winien jest człowiek i jego
działalność. Szczególnie przemysłowa.
Trzeba więc ograniczyć jego niszczycielską
rolę, czyli produkcję dwutlenku węgla,
który jest bezpośrednią przyczyną global-
nego ocieplenia.

Organizowane były i są różnego rodzaju
konferencje międzynarodowe, w różnych at-
rakcyjnych punktach naszego globu, aby
przeciwdziałać temu niekorzystnemu tren-
dowi. Wydawało się i wydaje nadal ogrom-
ne pieniądze na ich organizację. Równie
duże środki są przekazywane na akcje pro-
filaktyczne, uświadamiające szkodliwość
ludzkiej działalności. Ustala się limity pro-
dukcji dwutlenku węgla przez poszcze-
gólne kraje, a gdy któryś je przekracza to
musi płacić ogromne kary; chociaż jest
możliwość uniknięcia tej kary „kupując” so-
bie zwiększone limity CO2 od stosownego
urzędu unijnego. Jesteśmy wszyscy ekolo-
giczni, czystość atmosfery to nasz priory-
tet, bo inaczej czeka nas to wstrętne globalne
ocieplenie. I jakoś nie przebija się przez ten
cały szum naukowy i medialny, jedna bar-
dzo prosta prawda – że tylko jeden wybuch
nawet najmniejszego wulkanu emituje do at-
mosfery więcej dwutlenku węgla niż jest go
wstanie wyprodukować cała ludzkość
w ciągu całego roku. A czynnych wulkanów
mamy na świecie około 500. Nie prze-
szkadza to jednak głosicielom globalnego
ocieplenia w weryfikowaniu swoich teorii.
Pozostają wciąż przy swoich zdaniach, bo
z nich żyją; dobrze.

Nie uwzględniają, że stworzony świat
został rozumnie i nic nie jest go w stanie
zniszczyć, poza globalnym, nie ociepleniem
ale konfliktem nuklearnym; ale do tego chy-
ba nigdy nie dojdzie? Natura zawsze odro-
dzi się, życie powraca w miejsca wcześniej
zniszczone. Przykładem mogą być nasze
najbliższe rzeki Bzura czy Ner, nie tak daw-
no ogromnie zanieczyszczone, a dziś czys-
te o czym świadczą często spotykane w nie-
których ich miejscach bobry.

Zwycięstwo życia nad śmiercią, Świę-
ta Zmartwychwstania Pańskiego, niech
będą początkiem naszego odrodzenia, no-
wego życia, częstego uśmiechu, wyro-
zumiałości i radości, duchowej wios-
ny w naszych sercach i umysłach.
A ta naturalna niebawem na-
dejdzie i pięknie wybuch-
nie zielenią, zanim się
obejrzymy.
Sylwester Po-
korski

DYLEMATY PRZED WALNYM 2013
Mimo złej prasy spółdzielczość efektywnie zarządza nieruchomościami

Biegła Rewident, której Rada Nadzorcza
RSM „Bawełna” powierzyła badanie
sprawozdania finansowego Spółdzielni za
2012 r. zakończyła prace. W połowie mar-
ca Biegła wydała opinię o działalności
Spółdzielni i jej służbach odpowiedzial-
nych za prowadzenie księgowości.
Według przygotowanego raportu, przed-
stawionego osobiście na posiedzeniu Ko-
misji Rewizyjnej w dniu 20 marca, kon-
dycja finansowa Spółdzielni jest bardzo
dobra. RSM „Bawełna” posiada nie-

zmiennie od lat dobrą płynność finan-
sową, a prowadzone działania są pra-
widłowo ewidencjonowane w księgach.

Na stronach 5, 6 i 7 zamieszczamy
skrót sprawozdania z działalności, któ-
re było jednym z elementów badania bi-
lansu księgowego. Dodajmy tylko, że
pełne sprawozdanie sporządzone dla
biegłej zawierało 43 strony i jest wyłożone
dla członków do wglądu w siedzibie
Spółdzielni przy ul. Przybyszewskiego
163, pok. 108.

Przed nami kolejne piąte z kolei walne zgromadzenie członków naszej Spółdzielni. I podobnie jak w poprzednich latach prze-
kazuję swoje uwagi bądź spostrzeżenia poprzedzone identycznym wstępem, jak rok temu. Czyli ...od piętnastego kwietnia
rozpoczynamy dziewięcioczęściowe obrady.

Tak jak w poprzednich latach, wszyscy członkowie zostali pisemnie o tym powiadomieni. Na poszczególnych częściach
będziemy dokonywali podsumowania działalności RSM „Bawełna” w ubiegłym, 2012 roku. Aby spokojnie przeanalizować
i aktywnie uczestniczyć niezbędne jest zapoznanie się ze wszystkimi dokumentami, jakie będą prezentowane na walnym.
A co się wydarzyło w naszym spółdzielczym, bawełnianym życiu nie jest dla Państwa tajemnicą, bowiem staraliśmy się
bieżąco o tym informować w kolejnych numerach naszej gazety.

W tym numerze zamieszczamy celem swoistego przypomnienia wielu spraw i naszych działań, skrót ze sprawozdania
za ubiegły rok. Dodatkowo zamieszczamy również informacje związane z organizacją Walnego, tj. porządek obrad wraz
z komunikatami gdzie można zapoznać się z określonymi dokumentami oraz składy Prezydium i Komisji Skrutacyjnej, czyli
organami Walnego Zgromadzenia powołanymi uchwałami Rady Nadzorczej naszej Spółdzielni. Czynimy tak, bo w wielu
przypadkach w ubiegłych latach, widzieliśmy na zebraniach poszczególnych części w rękach uczestników naszą Gazetę.
A 2012 rok był jak poprzednie lata, kolejnym rokiem wytężonej pracy. Sytuacja na rynku mieszkaniowym nie zmieniła się.
Jest nadal bardzo dużo mieszkań nowych do sprzedaży więc nie podejmowaliśmy działań związanych z nowymi inwesty-
cjami. Skutkuje to tym, że praktycznie nie zmieniły się podstawowe dane związane ze strukturą zasobów. Cd. na str. 3

S P Ó Ł D Z I E L N I A W L I C Z B A C H

Miniony rok był kolejnym okresem wytężonej pracy. A przyszło nam pracować w ciężkich dla
spółdzielczości warunkach. Jednak wypracowaliśmy dobre wyniki i mamy się czym pochwalić.



2 Występowanie różnicy temperatur miedzy ścianą wewnętrzną
a zewnętrzną budynku o 6 stopni Celsjusza

stanowi podstawę decyzji o ociepleniu elewacji.
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Z prac
Rady Nadzorczej
W lutym 2013 roku Rada Nadzorcza RSM
„Bawełna” odbyła jedno posiedzenie.

1. W ramach spraw dotyczących sto-
sunku członkostwa, Rada Nadzorcza:
– po rozpatrzeniu podania i wniosku pod-
jęła uchwałę w sprawie uchylenia Uchwały
Rady Nadzorczej dotyczącej wykreślenia
z grona członków Spółdzielni 1 osoby po-
siadającej spółdzielcze lokatorskie prawo do
lokalu w osiedlu „Słowiańskie”. Osoba po-
dejmuje działania zamiany lokalu,
– rozpatrzyła wniosek i podjęła decyzję
o przedłużeniu do końca września br. termi-
nu rozpatrzenia sprawy 1 osoby z osiedla.
„Słowiańskie” dotyczącej. wykreślenia z gro-
na członków Spółdzielni, umożliwiając za-
interesowanej spłatę w tym terminie całego
zadłużenia.

2. Podjęła trzy uchwały w sprawach
należących do kompetencji Rady Nadzorczej
w związku z planowanym zwołaniem Wal-
nego Zgromadzenia:
– w sprawie ustalenia zasad zaliczania
członków Robotniczej Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Bawełna” do poszczególnych
części Walnego Zgromadzenia Robotniczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna”
w Łodzi,
– w sprawie: powołania i zasad funkcjo-
nowania Komisji Skrutacyjnej Walnego
Zgromadzenia Robotniczej Spółdzielni
Mieszkaniowej „Bawełna” w Łodzi, które od-
będzie się w częściach w dniach 15, 16, 17,
18, 19, 22, 23 i 24 kwietnia 2013 r.
– w sprawie: powołania Prezydium Wal-
nego Zgromadzenia Robotniczej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej „Bawełna” w Łodzi, któ-
re odbędzie się w częściach w dniach 15, 16,
17, 18, 19, 22, 23 i 24 kwietnia 2013 r., try-
bu i zasad zmian w składzie Prezydium
oraz sposobu głosowania w ramach Prezy-
dium.

Pełna treść podjętych uchwał będzie
publikowana na stronie internetowej Spół-
dzielni w części kodowanej.

3. Rada Nadzorcza przyjęła do wiado-
mości informacje Przewodniczących Rad
Osiedli: „Sienkiewiczowskie”, „Koziny”
i „Żubardź” na temat spraw jakimi zajmowały
się te Rady na swoich posiedzeniach w okre-
sie od ostatniego posiedzenia Rady Nadzor-
czej. Rada Osiedla „Słowiańskie” i Rada
Osiedla „Zbiorcza” nie miały w tym czasie
posiedzeń.

4. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się
z pismem Związku Rewizyjnego Spółdzielni
Mieszkaniowych RP o planowanym w 2013
roku zwołaniu VI Krajowego Zjazdu Związku
postanowiła swoje propozycje kandydata
na delegata i zastępcę delegata przedstawić
na następnym posiedzeniu.

5. Rada Nadzorcza rozpatrzyła i udzie-
liła odpowiedzi na wystąpienie 2 członków
Spółdzielni – małżeństwa z osiedla „Słowiań-
skie” w sprawie przydzielania i użytkowania
komórki lokatorskiej oraz pomieszczeń po-
mocniczych w budynku.

6. Zastępca Prezesa poinformował Radę
Nadzorczą na temat uchwał jakie zostały pod-
jęte przez Radę Miejską w Łodzi w związku
z wprowadzaniem nowego systemu gospo-
darowania odpadami komunalnymi:
– w sprawie wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi składanej przez właścicieli nieru-
chomości,
– zmieniająca uchwałę w sprawie określe-
nia terminu, częstotliwości i trybu uiszcza-
nia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
– w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz staw-
ki opłaty za pojemnik z odpadami komu-
nalnymi,
– w sprawie szczegółowego sposobu i za-
kresu świadczenia usług w zakresie odbie-
rania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych od-
padów,
– w sprawie wprowadzenia „Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie
miasta Łodzi”.

Temat ten wywołał szeroką dyskusję, po-
nieważ temat ten jest nowy i wiele spraw jest
w sferze uzgodnień postanowiono, że będzie
on przez Radę Nadzorczą kontynuowany.

7. Termin następnego posiedzenia Rady
Nadzorczej planowany jest na 21 marca
2013 r.

Oprac. U.G.

Z prac Zarządu Spółdzielni w lutym 2013 r.
W lutym 2013 r. posiedzenia Za-
rządu RSM „Bawełna” odbyły się
w dniach 7, 13, 19 i 27.

Sprawy członkowsko-
-mieszkaniowe
W dniu 31.01.2013 r. Spółdzielnia liczyła
9.501 członków, w tym 9.029 członków za-
mieszkujących i 472 członków ocze-
kujących. W lutym 2013 r. w poczet człon-
ków Spółdzielni przyjęto 19 osób, a skreś-
lono z rejestru 29 osób.

Podjęto postępowania o pozbawienie
członkostwa w Spółdzielni w stosunku do
10 członków zalegających z opłatami za
mieszkania oraz uchylono prowadzenie
takiego postępowania wobec 2 członków,
którzy spłacili zadłużenie.

Postanowiono nie kontynuować wy-
najmu mieszkania, które przed laty udo-
stępniono byłemu członkowi Spółdzielni:
dłużnikowi wyeksmitowanemu z większe-
go mieszkania. Przez kilka lat najemca płacił
stosunkowo regularnie czynsz za miesz-
kanie, do którego go wyeksmitowano,
więc Spółdzielnia odnawiała z nim okre-
sowe umowy najmu. Jednak wobec nie-
spłacania przez najemcę „starych” za-
ległości za poprzednie mieszkanie, a w do-
datku pojawiających się ostatnio opóźnień
w płaceniu bieżącego czynszu, zdecydo-
wano nie wynajmować mu dłużej miesz-
kania.

Ogłoszono przetargi na cztery miesz-
kania położone w osiedlu „Żubardź”. Dwa
z nich były już wcześniej oferowane
w przetargach, a więc teraz ogłoszono od
razu przetargi nieograniczone. Dwa inne
oferowane są do sprzedaży po raz pierw-
szy, a zatem w pierwszej kolejności ogło-
szono przetargi ograniczone, w których
mogą składać oferty jedynie członkowie
Spółdzielni, nie mający zaspokojonych
potrzeb mieszkaniowych, a jeśliby na-
bywcy nie zostali w nich wyłonieni, na ten
sam dzień przewidziano też przetargi nie-
ograniczone. Termin składania ofert
upływał 22 marca br. Ogłoszenia o prze-

targach ukazały się w Dzienniku Łódzkim,
a także w poprzednim wydaniu gazety Mój
dom – RSM „Bawełna” i na naszej stronie
internetowej.

Określanie przedmiotu
odrębnej własności lokali
Zaakceptowano i podpisano:
– protokół uzgodnień w sprawie rozwią-

zania umowy o oddanie gruntu w użyt-
kowanie wieczyste położonego przy
ul. Lutomierskiej 105, będącego dział-
ką wydzieloną podczas przeprowa-
dzania podziału nieruchomości bu-
dynkowych (w efekcie działka ta zo-
stanie zwrócona właścicielowi, czyli
Gminie Łódź),

– protokóły z rokowań dotyczących na-
bycia przez Spółdzielnię od Miasta
Łodzi z 98% bonifikatą prawa własności
gruntu będącego w użytkowaniu wie-
czystym RSM „Bawełna”, dla nieru-
chomości przy ul. Uniejowskiej 6 i Unie-
jowskiej 4A.

Roboty remontowe, wymiana
stolarki okiennej
Z przyczyn technicznych przyspieszono wy-
mianę okien w dwóch pokojach jednego
z mieszkań w osiedlu „Słowiańskie”.

Opłaty i koszty
Rozłożono na raty pozostałą do spłaty za-
ległość w opłatach za używanie mieszkania
dłużniczce, wobec której toczyło się po-
stępowanie o pozbawienie członkostwa
i która spłaciła znaczną część zadłużenia,
wobec czego Rada Nadzorcza zgodziła
się odłożyć rozpatrzenie jej sprawy na okres,
przez jaki będzie spłacała raty.

Na prośbę osoby, która nabyła od Spół-
dzielni w drodze przetargu jedno z miesz-
kań, odstąpiono od naliczania odsetek od
wpłaconej z opóźnieniem części należności
za to mieszkanie.

W związku z przejęciem przez gminy od
1 lipca br. obowiązków z zakresu odbiera-
nia i zagospodarowania odpadów komu-

nalnych zapoznano się z uchwałami Rady
Miejskiej w Łodzi dotyczącymi organiza-
cji wywozu śmieci oraz pobierania opłat,
ustalając, że temat ten będzie analizowany
jeszcze na następnych posiedzeniach.

Omówiono i przyjęto do wiadomości
wyniki ekonomiczne Spółdzielni za styczeń
2013 roku.

Najem lokali i dzierżawa terenu
Wynajęto pomieszczenie gospodarcze
w piwnicy jednego z bloków na Olechowie
na prowadzenie działalności gospodarczej
przez mieszkańca budynku, w którym znaj-
duje się wynajęte pomieszczenie.

Właścicielowi jednego z pawilonów
handlowych w osiedlu „Słowiańskie” wy-
dzierżawiono dodatkowy teren przyle-
gający do działki, na której stoi jego pa-
wilon. Wyrażono zgodę na zmianę dzier-
żawcy terenu pod innym z pawilonów na
tym osiedlu oraz na zmianę dzierżawcy te-
renu, na którym ustawiony zostanie pawi-
lon handlowy w osiedlu „Żubardź”. Wy-
rażono też zgodę na zawarcie z dotych-
czasowym dzierżawcą terenu przy ul. Zakła-
dowej dwóch umów dzierżawy w miejsce
jednej, w związku z podziałem stojącego na
tym terenie pawilonu.

Wynajęto lokal użytkowy oraz część ko-
rytarza (w celu zabudowy) na pierwszym
piętrze w pawilonie handlowo-usługowym
nr 49 przy ul. Brzechwy 7A. Trzem na-
jemcom lokali w tym pawilonie wy-
dzierżawiono część powierzchni ścian ze-
wnętrznych na umieszczenie plansz rekla-
mujących prowadzoną w wynajmowanych
lokalach działalność.

Działalność społeczno-
-wychowawcza
Przyjęto sprawozdanie Ogniska TKKF
„Dzikusy” z organizacji imprez rekrea-
cyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży
z zasobów RSM „Bawełna” w okresie ferii
zimowych, w tym z wydatkowania pienię-
dzy przekazanych na ten cel przez Spółdziel-
nię.

***
Zarząd zwołał zwyczajne Walne Zgroma-
dzenie RSM „Bawełna” oraz ustalił termi-
ny i miejsca zebrań poszczególnych dzie-
więciu części. Podejmowane próby wyna-
jęcia sal położonych bliżej osiedli na zebrania
dla członków z Żubardzia” i „Kozin” spot-
kały się z brakiem zainteresowania ze stro-
ny szkół na ulicach Szamotulskiej 1/7,
Obornickiej 11/13 i Kasprzaka 41/45, wobec
tego wszystkie części Walnego Zgroma-
dzenia odbędą się w tych samych miejscach,
gdzie odbywały się zebrania w ubiegłym
roku. O Walnym Zgromadzeniu członkowie
zawiadamiani są indywidualnie listownie,
a poza tym na klatkach schodowych, na na-
szej stronie internetowej i w tym numerze ga-
zety zamieszczamy informację na ten temat,
a w niej porządek obrad i wykaz miejsc, gdzie
można zapoznać się z materiałami do po-
szczególnych punktów porządku obrad.

Oprac. E.S.

W ostatnim czasie wpłynęło do Spółdzielni pis-
mo zbiorowe mieszkańców jednego z budyn-
ków na Olechowie z żądaniem jego docie-
plenia. Do krótkiego wystąpienia załączono
zdjęcia (dwa z nich prezentujemy obok) wy-
konane kamerą termowizyjną wraz z ich opi-
sem, potwierdzającym, według autorów, ko-
nieczność wykonania prac termoizolacyj-
nych. Jednak załączony materiał nie zawierał
ani opisu warunków, w jakich „badanie” to
wykonano, charakterystyki tego budynku
i wpływu na kształtowanie określonych tem-
peratur, odczytanych kamerą, ani wniosków
z tego płynących, poza jednym – budynek
należy ocieplić.

Co najważniejsze dokument, o ile w tym
przypadku można tak o przesłanych materiałach
powiedzieć, nie zawierał podpisu osoby wy-
konującej badanie. Jak się okazało w trakcie
rozmów telefonicznych załączone zdjęcia i ich
opis wykonał mieszkaniec budynku. Przygo-

towany przez niego materiał posłużył jako
załącznik do pisma mieszkańców. Jednak
zdjęcie termowizyjne i odczyty temperatur to
nie wszystko. Trzeba je bowiem umieć dobrze
zinterpretować, a do tego potrzebna jest już wie-
dza i doświadczenie. Jesteśmy jednak pełni
podziwu za zaangażowanie w rozwiązywanie
problemów izolacyjności budynków.

Od redakcji
Proszę Państwa każda ze ścian, nawet w bu-
dynkach nowych, z reguły posiada różnicę tem-
peratur między ścianą wewnętrzną i ze-
wnętrzną. Jest to niezaprzeczalne prawo fizyki.
Jakkolwiek różnice te występują nie zawsze
kwalifikują budynek do ocieplenia. Najczęś-
ciej mostki cieplne ujawniają się pod stolarką
okienną, na złączach prefabrykatów z jakich
zbudowane są nasze budynki czy przy fun-
damentach. Na zdjęciach występuje wówczas
w tych miejscach kolor czerwony.

Aby to wyeliminować wystarczy uszczel-
nienie elewacji pianką i masami plastyczny-
mi. Jest to działanie przynoszące zamierzone
skutki i co ważne tańsze, szybciej przy-
noszące zwrot poniesionych nakładów.

Dla ociepleń, w naszej spółdzielni, z uwagi
właśnie na ograniczone środki i potrzebę szerszej
skali działań, jak już wielokrotnie pisaliśmy i in-
formowaliśmy Państwa, przyjęliśmy konkretne
kryteria kwalifikacji ścian do wykonania docie-

plenia. Najważniejszym z nich jest występowa-
nie różnicy temperatur miedzy ścianą wewnętrzną
a zewnętrzną o 6 stopni Celsjusza. Warunek ten
w przypadku opisywanej nieruchomości nie za-
chodzi. Tak więc decyzja o ociepleniu budynku
w najbliższym czasie, biorąc pod uwagę wspom-
niane kryteria nie będzie podjęta. Chyba, że stwo-
rzymy inne źródło finansowania tych robót –
fundusz celowy lub kredyt na ten cel. Ale o tym
w kolejnym z numerów naszej gazety. TT

Jesteśmy inspiracją
Kolejny już raz zauważyliśmy, że artykuły
publikowane w naszej gazecie „RSM „Ba-
wełna” – Mój Dom” stają się inspiracją do
tworzenia tekstów w innych redakcjach.

W podwójnym numerze 43-44 lipiec/sier-
pień 2012 r., który wyszedł pod koniec lip-
ca, pisaliśmy o zmianie kodów pocztowych
na łódzkich ulicach. Na początku sierpnia te-
mat podchwycił już Express Ilustrowany
pisząc o tym samym, a następnie na falach
bardzo popularnego radia RMF FM sprawę
tą poruszano kilkakrotnie przez 2-3 dni.

Ostatnio zaś, w nr 50 z lutego 2013 r. na-
pisaliśmy o tym, że widzewska rzeźba
„Tańcząca para” odzyska głowy, zniszczo-
ne jakiś czas temu przez wandali. A już
8 marca Express Ilustrowany również za-
interesował się tym tematem.
Cieszymy się, że jesteśmy źródłem inspiracji
dla innych mediów. Szkoda tylko, że zapo-
minają one wspomnieć, że to właśnie re-
dakcja gazety „RSM „Bawełna” – Mój Dom”
jako pierwsza porusza niektóre kwestie.

Listy



„Walne zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.
Członek może brać udział w Walnym tylko osobiście…”
(paragraf 6. Statutu RSM „Bawełna”). 3

Struktura naszych zasobów nie zmieniła się.
Czyli nadal administrujemy 223 budynkami
wielorodzinnymi, w których posiadamy 8.247
mieszkań, 14 segmentami jednorodzinnymi,
211 garażami, 14 zespołami garażowymi i 6 pa-
wilonami wolnostojącymi oraz 3 budynkami
wspólnot mieszkaniowych, a łączna powierzch-
nia zasobów administrowanych przez naszą
spółdzielnię to 433.034,69 metrów kwadrato-
wych. Jesteśmy nadal czwartą spółdzielnią
w Łodzi pod względem wielkości zasobów
mieszkaniowych. Z wymienionej ogólnej ilości
mieszkań 1968 to lokale wyodrębnione. Ponadto
członkowie posiadający prawo do garażu wyod-
rębnili 26, zaś posiadacze segmentów z tego
uprawnienia skorzystali w 5 przypadkach.

Na administrowanie zasobami w ubiegłym
roku ponieśliśmy koszty w wysokości ponad
46mln 127 tys. zł, zaś łączne przychody wyniosły
46 mln 531 tys. zł. Z globalnej kwoty kosztów
ich prawie 28 procentową część stanowią kosz-
ty centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Na
ciepło wydaliśmy prawie 12,85 mln zł, z tego 8,75
mln na centralne ogrzewanie. Ogrzanie 1 metra
kwadratowego w naszej spółdzielni, zwiększyło
się o 13 groszy i kosztowało w ub. roku średnio
1,76 zł, ale wciąż należy do jednych z najniższych
w Łodzi. Decyzja podjęta 13 lat temu o zamon-
towaniu w naszych mieszkaniach podzielników
kosztów ciepła przynosi wymierne korzyści.
Szacuję, że w kieszeniach naszych członków po-
zostało w ubiegłym roku ponownie ponad 7 mi-
lionów złotych, bowiem w wielu innych, łódzkich
budynkach ich mieszkańcy płacą za ciepło zde-
cydowanie więcej. Ich opłaty kształtują się na po-
ziomie ponad 3,2 zł za ogrzanie 1 mkw. I to jest
nasza wspólna, ogromna satysfakcja, szczegól-
nie w obecnych czasach, które są trudne finan-
sowo dla wielu naszych spółdzielczych rodzin.
To zadowolenie daje nam siłę i wytrwałość
z dalszym wyjaśnianiem kolejnych problemów,
jakie nasuwają się niektórym, szczególnie po
otrzymaniu corocznego rozliczenia. Wielu z nas
nadal nie ufa tym urządzeniom, przy pomocy któ-
rych dokonujemy podziału kosztów za zużyte
ciepło. Winią nas za ich montaż, następnie za wy-
sokie koszty ogrzewania, a ostatnio za często po-
jawiający się grzyb w mieszkaniach. Nie biorą
pod uwagę, że należy mieszkania wietrzyć.
Przy braku cyrkulacji powietrza w mieszkaniu,
często z zamkniętymi otworami wentylacyjny-
mi, przebywanie osób i naturalne potrzeby
związane z przygotowywaniem posiłków po-
wodują zbyt duże nagromadzenie wilgoci. A to
jest idealne środowisko do tego, aby pojawił się
grzyb. Dla niedowiarków tego systemu, jak
również tych, którzy chcą zdemontować po-
dzielniki mam niestety złą wiadomość. Otóż 14
listopada ub. roku opublikowano Dyrektywę efek-
tywności energetycznej (2012/27/UE) dotyczące
obowiązku rozliczania kosztów ciepła w budyn-
kach, jakie Państwa Członkowskie Unii Euro-
pejskiej – a zatem i Polska – muszą implemen-
tować do swoich przepisów energetycznych. Do
31 grudnia 2016 roku muszą być wszędzie za-
montowane liczniki do indywidualnego pomia-
ru zużycia ciepła, a tam gdzie jest to niemożli-
we, na każdym grzejniku mają być stosowane in-
dywidualne podzielniki kosztów ciepła. Te same
wymagania dotyczą opomiarowania wody.

Realizując fundusz remontowy w 2012 roku
wykonaliśmy szereg prac we wszystkich osied-
lach na kwotę ponad 9,76 mln zł. Rok ubiegły był
kolejnym, w którym wydaliśmy na polepszenie
stanu naszych budynków i ich otoczenia więcej
niż otrzymaliśmy od członków w postaci wpłat
na fundusz remontowy. Przypominam tylko, że
było to możliwe dzięki sprzedaży 2 lata temu te-
renu przed blokiem 503 na Widzewie Wschodzie.
Cieszymy się również z tego, że w ramach
skromnych środków na to przeznaczanych, or-
ganizujemy cykliczne imprezy integrujące naszą
społeczność w postaci wrześniowego festynu
„Hop do szkoły” czy też spartakiad dla uczniów
szkół współpracujących z naszą spółdzielnią, po-
magamy w wypoczynku dzieci i młodzieży

w postaci dofinansowania lub całkowitego sfi-
nansowania ich pobytu na koloniach czy obozach
oraz przekazujemy, na wniosek rad osiedli z Ko-
zin i Żubardzia, paczki świąteczne dla naju-
boższych naszych członków. Na podkreślenie
zasługuje inicjatywa naszej Rady Nadzorczej, aby
kontynuować chlubne tradycje naszej spółdziel-
ni w zakresie upamiętniania rocznic powstawa-
nia kolejnych osiedli. A ponieważ w 2012 roku
we wrześniu mijało 25 lat od zasiedlenia pierw-
szego budynku na Olechowie, na osiedlu Słowiań-
skim, w dniu 15 września, przed rozpoczęciem
festynu, odsłonięto pamiątkowy kamień przy ulicy
Zakładowej. A po południu wszyscy zgromadzeni
na festynie uczestniczyli w wykonaniu jubileu-
szowej, rodzinnej fotografii oraz odśpiewali
znany przebój z dawnych lat „Srebrne wesele”.

W ubiegłym roku zasygnalizowałem nie-
bezpieczeństwo dość znacznego wzrostu kosz-
tów wywozu nieczystości od 1 lipca 2013 r., bo-
wiem weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach, na
mocy której, z tym dniem miasto Łódź, w naszym
przypadku, przejmuje od właścicieli nierucho-
mości obowiązki pozbywania się zebranych na
terenie nieruchomości odpadów komunalnych.
Czyli z tym dniem przestaną obowiązywać
umowy na wywóz nieczystości jakie do tej pory
mieliśmy zawarte m.in. z Remondisem, w ramach
których wywoziciel zobowiązywał się do wielu
czynności korzystnych dla mieszkańców i gwa-
rantujących wysoki poziom obsługi komunalnej
nieruchomości, w tym podstawiania pojemników
na śmieci, ich konserwacji, odkażania, a w przy-
padku awarii dostarczenia nowego. Znowelizo-
wana ustawa przerzuca na właścicieli nierucho-
mości, czyli w naszym przypadku na spółdziel-
nię mieszkaniową obowiązek zapewnienia po-
jemników na śmieci. A koszt najtańszego po-
jemnika to ok. 600 zł netto, nie wspominając już
o kolejnych kosztach związanych z konser-
wacją pojemników, ich okresową dezynsekcją,
naprawą czy wymianą. Mamy tylko 3 miesiące
do rozpoczęcia „nowej” formy wywozu nie-
czystości, a wiele jeszcze spraw nie zostało ure-
gulowanych. Jedno jest pewne. Będzie na pew-
no zdecydowanie drożej, mimo, iż twórcy usta-
wy zdecydowanie oświadczali, że ujednolicenie
gospodarki odpadami i przejęcie tego przez ad-
ministracje gmin-miast spowoduje spadek cen na
te usługi. Oby tylko nasze nieruchomości nie za-
częły tonąć od lipca w śmieciach. Będziemy się
starać o tych sprawach informować w kolejnych
wydaniach naszej gazety.

I na koniec, jak zwykle, muszę się podzielić
uwagami dotyczącymi naszej przyszłości, jako
spółdzielczości mieszkaniowej. Nadal mamy fa-
talną prasę i jednoznacznie jesteśmy źle po-
strzegani. Nie wiadomo dlaczego? Bo w Polsce
źle się dzieje tylko w spółdzielczości mieszka-
niowej. W innych sferach jest zdecydowanie le-
piej. Komunalne administracje nieruchomości
funkcjonują znakomicie, co widać po wyglądzie
większości budynków i jakości obsługi; urzędy
miejskie czy gminne to przykłady dobrze funk-
cjonujących przedsiębiorstw, czego przykładem
jest chociażby doskonałe przygotowywanie ak-
cji wywozu nieczystości czy też rozpoczynanie
remontów dróg np. w listopadzie (vide ul. Przy-
byszewskiego), bo to jest najodpowiedniejsza pora
na takie prace, nie mówiąc już o stanie na-
wierzchni ulic, na których to dziura jest przy dziu-
rze; ministerstwa czy też centralne urzędy, ge-
neralne dyrekcje to znakomicie zorganizowane in-
stytucje, w których nie ma żadnych afer czy też
opóźnień w realizacji takich priorytetowych in-
westycji jak autostrady na EURO-2012. A sfera,
do której budżety: państwa czy też poszczegól-
nych gmin nic nie dokładają; w której stosuje się
zasady rachunku ekonomicznego do ponad 50 lat;
w której działa skuteczny nadzór ze strony człon-
ków; w której przestrzegane są demokratyczne za-
sady wyboru władz; w której widać rękę dobrego
gospodarza o czy świadczą zadbane budynki
i przyległe do nich tereny, podlega od ponad 20
lat brutalnym ingerencjom, bardzo często nie-

uzasadnionym, szkodliwym gospodarczo i nie-
zgodnym z duchem całej spółdzielczości, czyli
ideą solidaryzmu społecznego.

A autorzy oderwanych od życia pomysłów
uzdrawiających podobno spółdzielczą rzeczy-
wistość cieszą się wielką popularnością, nie
muszą nic udowadniać i stwierdzają, że w spół-
dzielniach mieszkaniowych jest patologia, nie-
liczenie się z ze zdaniem członków, a prezesi
i rady nadzorcze to nie tylko relikt socjalizmu,
ale i towarzystwo wzajemnej adoracji itp. Ubiegły
rok był obfity w poselskie pomysły uzdrowienia
życia spółdzielczego. Chyba ze względu na to,
że ONZ proklamowała rok 2012 Międzynaro-
dowym Rokiem Spółdzielczości, a Prezydent RP
objął patronat nad obchodami w naszym kraju.
Ponowny protest naszego środowiska, w którym
my mieliśmy ogromny udział, bowiem włączy-
liśmy się aktywnie i licznie w organizowaną przez
stowarzyszenie Forum Zarządców Nierucho-
mości Spółdzielczych w Łodzi konferencję
w dniu 10 grudnia ubiegłego roku spowodował,
że Sejm RP po pierwszym czytaniu wszystkich
projektów skierował je do specjalnie powołanej
komisji nadzwyczajnej. Liczę, że zostanie
spełnione oczekiwanie naszego środowiska
przyjęte w Apelu podpisanym przez ponad 700
uczestników tej konferencji z całego naszego
województwa, o czy byli informowani wszyscy
nasi członkowie otrzymując gazetową relację
z tego wydarzenia. S.P.

Uchwała Nr 1/2/2013
Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna” w Łodzi z dnia 21.02.2013 r.

w sprawie ustalenia zasad zaliczania członków Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna” do poszczególnych części
Walnego Zgromadzenia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna” w Łodzi.

Rada Nadzorcza Robotniczej Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Bawełna” w Łodzi na podstawie § 26,
ust. 1, pkt 27 w związku z § 7 Statutu Robotni-
czej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna” w Ło-
dzi postanawia:

§ 1.
Ustalić zasady zaliczania członków Robotni-
czej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna”
tj. członków zamieszkujących (członek za-
mieszkujący to członek Spółdzielni, któremu
przysługuje lub którego małżonkowi przysługu-
je spółdzielcze lokatorskie lub własnościowe pra-
wo do lokalu lub garażu, prawo odrębnej włas-
ności lokalu lub garażu w Spółdzielni) i członków
oczekujących (członek oczekujący to członek
Spółdzielni nie będący członkiem zamiesz-
kującym) do poszczególnych części Walnego
Zgromadzenia jak niżej:
1. Członek ma prawo uczestniczyć z głosem

decydującym w jednej z następujących
części Walnego Zgromadzenia:
1. część 1 „Koziny” – członkowie zamiesz-

kujący na terenie osiedla „Koziny”
2. część 2 „Bydgoska” – członkowie za-

mieszkujący na terenie osiedla „Żubardź”
w budynkach przy ulicy:
– Limanowskiego 168
– Uniejowskiej 1/3, 4a, 4, 6
– Lutomierskiej 156, 158
– Turoszowskiej 5, 16
– Bydgoskiej 25, 27/29, 35, 37
– Bydgoskiej 40, 42, 44, 46
– Klonowej 35/37, 41
– PowstańcówWielkopolskich25(garaże)
– Bydgoskiej 25 (garaże)

3. część 3 „Tybury” – członkowie zamiesz-
kujący na terenie osiedla „Żubardź”,
w budynkach przy ulicy:

– Tybury 3, 10
– Czarnkowskiej 9/13
– Gandhiego 3a
– Klonowa 28/30, 32, 38/40
– Lutomierska 83/101, 103a, 105a, 109a, 111
– Wrześnieńska 67/69 , 71/73
– Sierakowskiego 1/5
4. część 4 „Zbiorcza” – członkowie za-

mieszkujący na terenie osiedla „Zbiorcza”

– Zbiorcza 7, 8, 10, 12, 14
– Zbiorcza 15, 17, 19, 21, 23, 25
– Wilcza 2
– Sarnia 4
– Gołębia 1/3, 5
– Rawska 3, 7
– Szczytowa 4/6
– Górska 2, 4
– Górska 3/5, 7/9
– Stylonowa 7
– Zbiorcza 7a, 8, 15a, 15b, 17a, 17b, 23b,

21a (garaże)
5. część 5 „Oczekujący” – członkowie ocze-

kujący
6. część 6 „Gorkiego” – członkowie za-

mieszkujący na terenie osiedla „Zbiorcza”
w budynkach przy ulicy – Gorkiego 6/8,
10/12, 24, 26, 28

7. część 7 „Słowiańskie – Dwusetki” –
członkowie zamieszkujący na terenie
osiedla „Słowiańskie” w budynkach przy
ulicy:
– Anny Jagiellonki 1, 2, 3, 4, 6
– Leszka Białego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7a,

8, 9, 11, 13, 13a, 15, 17,
– Bolesława Szczodrego 1, 2, 3, 5, 6
– Kazimierza Odnowiciela 2, 4, 6
– Zakładowej 45, 47, 49, 51, 53, 55,

57, 59, 61
8. część 8 „ Słowiańskie – Setki” – człon-

kowie zamieszkujący na terenie
osiedla „Słowiańskie” w budynkach
przy ulicy:
– Piasta Kołodzieja 15, 17, 19, 21, 23,

25, 27
– Dąbrówki 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20
– Księżnej Kingi 1, 2
– Ziemowita 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27
– Henryka Brodatego 1, 2, 4
– Zakładowej 48, 50, 52, 54, 56, 58,

60, 62
– Ziemowita 2b (garaże)

9. część 9 „Sienkiewiczowskie” – członko-
wie zamieszkujący na terenie osiedla
„Sienkiewiczowskie”

2. O zaliczeniu do określonej części Walnego
Zgromadzenia członka zamieszkującego,
któremu przysługuje prawo do więcej niż jed-
nego lokalu mieszkalnego, decyduje prawo
uzyskane przez członka najwcześniej.

3. O zaliczeniu do określonej części Walnego
Zgromadzenia członka zamieszkującego,
któremu przysługuje prawo do więcej niż jed-
nego lokalu o różnym przeznaczeniu (miesz-
kalny, niemieszkalny, garaż), decyduje pra-
wo w pierwszej kolejności do lokalu miesz-
kalnego, następnie – użytkowego, a na końcu
– do garażu.

4. O zaliczeniu do określonej części Walnego
Zgromadzenia członka zamieszkującego
decyduje prawo posiadane przez członka do
lokalu lub garażu, a dopiero, gdy prawa ta-
kiego nie posiada, prawo posiadane przez
jego małżonka.

5. Członka zamieszkującego, który nie posia-
da prawa do lokalu ani garażu, zalicza się do
tej samej części Walnego Zgromadzenia, do
którego zalicza się jego małżonka.

§ 2.
W oparciu o powyższe zasady zaliczania człon-
ków do poszczególnych części Walnego Zgro-
madzenia, Zarząd Spółdzielni sporządzi imien-
ne listy członków Spółdzielni uprawnionych do
uczestniczenia z głosem decydującym w okreś-
lonej części Walnego Zgromadzenia.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja
Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna” w Łodzi informuje, że na podstawie § 35, ust. 2,
pkt 7, w związku z § 10, ust. 1 Statutu Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna” w Łodzi, zwołał
zwyczajne Walne Zgromadzenie Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna” w Łodzi, podzielo-
ne na dziewięć części, które odbędą się w dniach 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23 i 24 kwietnia 2013 roku. Człon-
kowie Spółdzielni zostaną zawiadomieni indywidualnie na piśmie o porządku obrad, czasie i miejscu od-
bywania się poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, w której uprawnieni są uczestniczyć.
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia w 2013 roku:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia i każdej jego części.
2. Przedstawienie Prezydium Walnego Zgromadzenia i Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia,

powołanych uchwałami Rady Nadzorczej RSM „Bawełna”.
3. Wybór 2 obserwatorów na daną część Walnego Zgromadzenia w trybie § 13, ust. 4 Statutu Spółdzielni.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdań:

a) z działalności Spółdzielni za 2012 rok wraz z kierunkami rozwoju Spółdzielni oraz sprawozdaniem
finansowym za 2012 rok oraz projektem podziału nadwyżki bilansowej za 2012 rok,

b) z działalności Rady Nadzorczej za 2012 rok.
i dyskusja nad sprawozdaniami.

6. Głosowanie w celu podjęcia uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2012 rok wraz z kierunkami rozwoju

Spółdzielni oraz sprawozdaniem finansowym za 2012 rok,
b) podziału nadwyżki bilansowej za 2012 rok,
c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za działalność w 2012 roku:

— p. Sylwestrowi Pokorskiemu – Prezesowi Zarządu
— p. Elżbiecie Kitowskiej – Z-cy Prezesa Zarządu
— p. Tadeuszowi Szymańskiemu – Z-cy Prezesa Zarządu.

7. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru:
— delegata
— zastępcy delegata
na VI Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

8. Zamknięcie obrad.
Ponadto informujemy, że:
1. O zwołanym Walnym Zgromadzeniu powiadomiona została Krajowa Rada Spółdzielcza oraz

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
2. Członkowie Spółdzielni przed wejściem na salę obrad, za okazaniem dowodu osobistego, podpisują

listę obecności i pobierają mandat do głosowania.
3. Członkowie Spółdzielni mogą uczestniczyć z głosem decydującym w tej części Walnego Zgromadzenia,

do której zaliczeni zostali zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 1/2/2013 z dnia 21.02.2013 r.
4. W bieżącym wydaniu gazety „Mój Dom” opublikowano na stronach 5,6 i 7 skróconą wersję sprawozdania

z działalności Spółdzielni za 2012 rok.
5. Dokumenty będące przedmiotem obrad podlegają wyłożeniu do wglądu członkom – o tym na str. 7.

DYLEMATY PRZED WALNYM 2013
Cd. ze str. 1

SEKRETARZ
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(-) Julita
Marcinkowska

PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ
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Jednym z prekursorów polskiej,
a może nawet i światowej spółdziel-
czości, był bez wątpienia Stanisław
Staszic – pisarz, publicysta, filozof,

tłumacz, geograf, geolog i duchowny.
Tak, prawdziwy człowiek oświecenia.
Urodził się w Pile w 1755 roku, dokład-
na data nie jest jednak znana, jedyne co
się zachowało to świadectwo chrztu
datowane na 6 listopada 1755 r.

Ukończywszy w Poznaniu seminarium
duchowne wyjechał na studia przyrod-
nicze do College de France w Paryżu,
a następnie został wychowawcą i nau-
czycielem dzieci kanclerza wielkiego
koronnego Andrzeja Zamoyskiego. To
właśnie pobyt na dworze pozwolił mu
dogłębnie poznać sytuację Polski na
różnych polach: ekonomicznym, poli-
tycznym, historycznym, prawnym. Za-
owocowało to wydaniem na początku
1790 r. rozprawy zatytułowanej „Prze-
strogi dla Polski”. Zadawał w niej pyta-
nie: „Czyliż nie ma dla Polski ratunku?”.
Stanisław Staszic postanowił sam szukać
tego ratunku. Jako jeden z czołowych
przedstawicieli myśli społecznej i poli-
tycznej wiedział, że aby zdeterminować
rozwój polskiej gospodarki należy prze-
de wszystkim poprawić sytuację rolnict-
wa i pomóc ludności wiejskiej. Istotnym
krokiem miało tu być podniesienie wie-
dzy rolniczej i dlatego też w 1810 roku
Staszic zaangażował się w utworzenie na

terenach ówczesnego Księstwa War-
szawskiego Królewskiego Towarzystwa
Gospodarczo-Rolniczego, stowarzysze-
nia popularno-naukowego, które oprócz
wspomnianego wyżej celu prowadziło
również badania naukowe w tej dziedzi-
nie. Towarzystwo to skupiało przeszło 300
rolników, zobowiązanych do wspólnych
opłat i wzajemnej pomocy.

Jako krytyk feudalnego ustroju rol-
nego i poddaństwa chłopów, w 1816
roku Staszic założył w swoich dobrach
Hrubieszowskie Towarzystwo Rolnicze
(inaczej Rolnicze Towarzystwo Wspól-
nego Ratowania się w Nieszczęściach).
Była to jedna z najbardziej dojrzałych
organizacji spółdzielczych w Europie,
ucząca wolnych gospodarzy ekono-
micznego myślenia i samopomocy. Jed-
nocześnie Staszic uwolnił mieszkań-
ców gminy hrubieszowskiej od pańszczy-
zny i nadał im grunty z możliwością
dziedziczenia.

Członkowie Towarzystwa mieli obo-
wiązek płacić składki na cele wspólne,
składać daniny w naturze i pomagać
osobom poszkodowanym w pożarach,
nieurodzajach, czy gradobiciach.

Nadwyżki dochodów były przezna-
czone na fundusz do zakupu innych wsi,
w celu włączenia ich mieszkańców do
Towarzystwa.

Zarząd Hrubieszowskiego Towarzy-
stwa Rolniczego stanowiła składająca się

z 6 osób Rada Gospodarcza wybierana
przez członków w dwustopniowym
głosowaniu.

Towarzystwo stworzyło również
jedną z pierwszych na ziemiach polskich
i w Europie kas wzajemnej pomocy –
kasę pożyczkową. Pożyczki z niej można
było otrzymywać tylko na udoskonala-
nie rolnictwa, zakładanie przedsiębiorstw
przemysłowych, prowadzenie handlu
i budowę murowanych domów.

Dzięki składkom członkowskim i do-
chodom ze wspólnej własności Towa-
rzystwo było w stanie prowadzić również
działalność oświatową i socjalną. Utrzy-
mywano pięć szkół elementarnych
powszechnego nauczania, w tym jedną
wyższą szkołę elementarną, a dodatko-
wo, co roku, jednemu z najzdolniejszych
uczniów finansowano naukę w gimnaz-
jum, zaś innemu studia wyższe. Prowa-
dzono także szpital dla członków i opła-
cano własnego lekarza, a także utrzy-
mywano dom opieki dla starców, kalek
i ubogich oraz sierociniec.

Stanisław Staszic został odznaczony
orderem Orła Białego i orderem św. Sta-
nisława I klasy.

Zmarł 20 stycznia 1826 r. Jego po-
mnik możemy oglądać m.in. w parku
jego imienia w Łodzi, usytuowany jest
od strony ulicy Narutowicza, przy
ul. Tramwajowej.

I.G.

W tym numerze rozpoczynamy cykl prezentujący sylwetki osób, które miały swój wkład
w kształtowanie się spółdzielczości. Bez ich śmiałych wizji, pomysłów, zaangażowa-
nia w życie społeczne i propagowania idei spółdzielczych być może nie bylibyśmy
teraz w miejscu, w którym się znajdujemy.

Do niepokornych właścicieli psów,
w trosce o czyste osiedla, od kilku lat na różne sposoby

próbują dotrzeć przedstawiciele miasta.

Jedna z mieszkanek Żubardzia zwróciła nam uwa-
gę na problem jaki stanowią właściciele psów nie-
sprzątający po swoich pupilach. Ten fakt powinien

dziwić, ponieważ w Łodzi od 1 kwietnia 2006 r obowiązuje
właśnie taki nakaz.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
Łodzi określając zasady utrzymywania zwierząt domowych i gos-
podarskich stanowi:

§ 26.2.
Do obowiązków osób utrzymujących lub spra-

wujących opiekę nad psami i innymi zwierzętami do-
mowymi należy:
– w miejscach publicznych – prowadzenie psów na

uwięzi oraz posiadanie torebki lub urządzenia do zbie-
rania odchodów,

– niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń spowodo-
wanych przez zwierzęta na terenach publicznych oraz
częściach nieruchomości przeznaczonych do użyt-
ku publicznego oraz gromadzenie zebranych zanie-
czyszczeń w specjalnie oznakowanych koszach lub
w koszach ulicznych, pod warunkiem, że są one
wyłożone workiem z tworzyw sztucznych.

Mimo takich przepisów osoby je łamiące to wciąż większość.
Dlaczego? Jak się tłumaczą? „Nie sprzątałem i nie będę”, „Płacę
podatki, niech ktoś sprząta”, „Nie chce mi się”, „Brzydzę się”.

A tymczasem miasto tonie w nieczystościach. I jeśli nawet zima
skrzętnie to ukrywała, to wiosna powita nas przykrym widokiem.

Do niepokornych właścicieli psów od kilku lat na różne spo-
soby próbują dotrzeć przedstawiciele miasta. Od września 2003
roku w Łodzi cyklicznie prowadzona jest kampania edukacyjna
„Posprzataj! To nie jest kupa roboty”. Ma ona na celu przypo-
minanie właścicielom psów o sprzątaniu po swoich zwierzakach, a także
przyzwyczajanie ich do tego poprzez zmianę świadomości społecznej,
a co za tym idzie zmianę nastawienia właścicieli psów do tego obowiązku.

Na terenie Łodzi ustawionych zostało już ponad 2000 specjalnie ozna-
kowanych pomarańczowych koszy z hasłem „to nie jest kupa roboty”.

To właśnie do nich powinniśmy wrzucać „niespodzianki” pozostawia-
ne przez nasze psy. Ale jeśli w pobliżu nie ma odpowiedniego kosza, nie-
czystości możemy również wrzucić do zwykłego śmietnika.

A co z woreczkami na odchody? Cóż, na początku akcji miasto za-
kupiło ponad 1 000 000 specjalnych zestawów higienicznych, które za

darmo były dostępne w portierni Wydziału Gospodarki Komunalnej i w De-
legaturach UM. Z początkiem wiosny miasto znów kupi 500 tys. folió-
wek, które będzie można odebrać we wszystkich furtkach miejskich. Jed-
nak wystarczy też jakakolwiek torebka zabrana z domu, najlepiej pa-
pierowa, bo będzie bardziej ekologiczna lub łopatka.

A Straż Miejska nie próżnuje, tylko tropi tych, którzy migają się od
przestrzegania przepisów. Mandat możemy dostać nie tylko dlatego, że
nie posprzątamy po psie, ale nawet za sam brak torebki, bo, jak tłuma-
czy straż, jeśli ktoś nie ma torebki, to znak, że w ogóle nie ma zamiaru
posprzątać.

Z nowym pomysłem wystąpiła również ostatnio jedna z rad-
nych Rady Miejskiej w Łodzi, która zorganizowała akcję wspól-
nie z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania.

Dwie oplakatowane zamiatarki MPO mają uczyć nas sprząta-
nia po czworonogach i ...angielskiego. Napisy na samochodach są
bowiem w dwóch językach, polskim i angielskim i głoszą: „Les-
son one: clean after your dog” (Lekcja pierwsza: sprzątaj po swo-
im psie). Żartobliwe założenie tego pomysłu jest takie: jeśli Po-
lacy nie rozumieją gdy im się coś tłumaczy w ich rodzinnym ję-
zyku, to może trafi do nich język międzynarodowej komunikacji.
Zamiatarki, które mają jeździć po Łodzi do października, wpraw-
dzie nie zamiotą psich odchodów, ale mają uczyć nas dobrych na-
wyków. Zwłaszcza, że „lekcji angielskiego” ma być więcej.

Co jakiś czas organizowane są też przybliżające psi temat hap-
peningi, a w szkołach prowadzone są programy edukacyjne. Każda
akcja edukacyjna ma sens, bo Łodzian trzeba nauczyć tego, że
sprzątanie po psie to nie dobra wola, ale obowiązek.

Większość z nas nie wie, że służyć ma to nie tylko temu, by
wokół nas było czysto i estetycznie, ale też, że w ten sposób dba-
my również o zdrowie ludzi i innych zwierząt. Psie odchody mogą
bowiem zawierać larwy pasożytów, np. glisty, które mogą przed-
ostać się do organizmu poprzez kontakt dziecka bawiącego się
w piaskownicy, parku czy na placu zabaw lub kontakt zdrowego
psa z odchodami psa-nosiciela. Larwy łatwo też przenieść do domu
na podeszwach butów.

Właściciele psów powinni więc oprócz sprzątania po swoich ulu-
bieńcach pamiętać również o ich regularnym odrobaczaniu, nie po-
dawaniu im surowego mięsa niewiadomego pochodzenia, a prze-

de wszystkim o niewprowadzaniu zwierząt na tereny piaskownic czy miejsc
zabaw dzieci. Namawiajmy też innych właścicieli psów do sprzątania i nie
wstydźmy się tego robić. Niech stanie się to naszym codziennym nawykiem,
bez względu na regulacje prawne. Sprawmy, by nasze osiedla były najczystsze
i najpiękniejsze w Łodzi. Woreczki w dłoń! I.G.

Nie wstydźmy się
sprzątać

Pionierzy Spółdzielczości
Stanisław Staszic
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Apel Redakcji!
Zachęcamy mieszkańców Żubardzia i Kozin do przekazywa-
nia nam informacji ze swoich osiedli. Na ten moment mamy
dużo sygnałów z Olechowa, Janowa i Zbiorczej, które przed-
stawiamy w gazecie. Chcemy by i najstarsze osiedla Bawełny
były obecne na łamach gazety.



5O działaniach podejmowanych w Spółdzielni w 2012 r.
informowaliśmy na bieżąco na łamach naszej gazety. Dziś prezentujemy
sprawozdanie roczne obejmujące wyniki działalności za 2012 r.

Zakończyliśmy już kolejny rok sprawozdawczy. Biegła rewident
zweryfikowała nasze sprawozdanie finansowe za 2012 rok.
Przekazała raport oraz pozytywną opinię na temat badanego

dokumentu, a w dniu 20.03.2013 roku na posiedzeniu Komisji
Rewizyjnej Rady Nadzorczej RSM „Bawełna” omówiła wyniki badania.

W kwietniu odbędzie się Walne Zgromadzenie RSM „Bawełna”,
dlatego też wzorem lat ubiegłych prezentujemy skrót sprawozdania
z działalności spółdzielni w 2012 roku. Sprawozdanie zostało pozy-
tywnie zaopinowane przez radę nadzorczą w dniu 21.03.2013 roku.

Organizacja spółdzielni
Organizacja spółdzielni opiera się o schemat struktury organizacyjnej
zatwierdzonej uchwałą rady nadzorczej nr 1/12/2002 z dnia
23.10.2002 r.
Działalnością RSM „Bawełna” kierował zarząd w trzyosobowym
składzie, który odbył 51 posiedzeń.

Decyzjami prezesa spółdzielni wydanych zostało 5 zarządzeń,
8 pism okólnych oraz 5 obwieszczeń.
Bieżącą kontrolę i nadzór sprawowała rada nadzorcza, licząca
czternaście osób, która odbyła 14 posiedzeń.

W ramach struktury organizacyjnej funkcjonuje 7 działów oraz
4 administracje osiedlowe. 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”
– „Żubardż”
– „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 267 osób,
– w każdy pierwszy wtorek miesiąca dyżury w godzinach popołudnio-

wych pełnili członkowie rady nadzorczej.
Bezpłatnych porad prawnych dla naszych członków udzielała

Kancelaria Radcy Prawnego Jadwigi Chmielewskiej-Furmankiewicz,
która prowadzi kompleksową obsługę prawną spółdzielni. Porady
udzielane były w siedzibie spółdzielni, w każdy wtorek w godzinach
10oo – 1230 oraz 1600 – 1730.

W dniach 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 i 25 kwietnia 2012 roku,
zgodnie z ustawowym obowiązkiem, odbyło się Walne Zgromadzenie
RSM „Bawełna”. Między innymi zagadnieniami wynikającymi
z porządku obrad, podjęło uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
nia finansowego wraz z sprawozdaniem z działalności spółdzielni za
2011 rok oraz podziału nadwyżki bilansowej za 2011 rok. Zatwierdzone
sprawozdanie z działalności spółdzielni i sprawozdanie finansowe za
2011 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Łodzi z dnia 4.06.2012 r.,
zostały wpisane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Sprawozdanie
finansowe RSM „Bawełna” za 2011 r. zostało opublikowane w Monito-
rze Spółdzielczym „B” Nr 24 z dnia 28.06.2012 r.

Na przestrzeni roku sprawozdawczego do spółdzielni wpłynęło
9.377 pism oraz 6.442 faktury. Administracje osiedlowe odnotowały
7.793 zgłoszenia dotyczące awarii i drobnych napraw: budowlanych,
wodno-kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, o charakterze
porządkowym i inne. Większość zgłoszeń została usunięta niezwłocznie,
jedynie usterki wymagające dłuższego czasu realizacji wykonane
zostały w późnieszych terminach.

W 2012 roku spółdzielnia wydała 12 numerów miesięcznika „Mój
Dom” – od numeru 37 do 48. Gazeta przygotowywana jest przez zespół
redakcyjny, wyłoniony spośród pracowników spółdzielni.

Struktura zasobów
Zasoby administrowane przez RSM „Bawełna” wg stanu na
31.12.2012 r. to:
a) 237 budynków mieszkalnych (223 budynki wielorodzinne i 14

domków jednorodzinnych), w których jest:
– 8.261 mieszkań (strukturę mieszkań przedstawia wykres 1),
– 225 garaży, w tym: 194 własnościowe, 31 odrębna własność,
– 106 lokali użytkowych, w tym: 51 własnościowych, 48 wy-

najmowanych, 4 odrębna własność i 3 na potrzeby 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,

c) 6 pawilonów wolno stojących – pawilony handlowo-usługowe,
siedziba zarządu i administracja osiedla.
Powierzchnia użytkowa administrowanych zasobów wynosi

433.034,69 m², w tym:
a) lokale mieszkalne 408.194,16 m²,

b) lokale użytkowe 15.834,92 m²,
c) garaże ogółem 7.735,99 m²,
d) wynajmowane pomieszczenia ogólnego użytku, w których

prowadzona jest działalność gospodarcza 1.269,62 m².
Powierzchnia gruntów będących w administrowaniu RSM „Bawełna”

wynosi 503.968,66 m², w tym:
– grunty wyodrębnione 107.404,43 m²,
– grunty należące do RSM „Bawełna” 396.564,23 m².

W ramach realizacji przepisów ustawy o spółdzielniach mieszka-
niowych, zasoby spółdzielni zostały podzielone na 168 nieruchomości,
w tym: 150 nieruchomości z budynkami mieszkalnymi, 13 nierucho-
mości garażowych i 5 nieruchomości z pawilonami.

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

Na dzień 31.12.2012 roku RSM „Bawełna” zrzeszała 9.511 człon-
ków w tym: 9.039 członków zamieszkałych i 472 członków ocze-
kujących.

Działalność eksploatacyjna
Gospodarka finansami prowadzona była w oparciu o plan gospodarczo-
-finansowy uchwalony przez radę nadzorczą w dniu 24.11.2011 r. –
uchwała nr 53/11/2011 wraz z późniejszą zmianą.

Na administrowanie zasobami spółdzielnia poniosła łączne koszty
w wysokości 46.127.013,06 zł, z tego na:
1. eksploatację 28.157.671,85 zł
2. zimną wodę i odprowadzanie ścieków 4.849.938,11 zł
3. c.o. i c.w. 12.878.967,63 zł
4. pozostałą działalność operacyjną,

finansową i inną 240.435,47 zł

Łączne przychody wyniosły 46.530.994,11 zł, w tym:
1. eksploatacja 27.734.452,55 zł
2. zimna woda i odprowadzanie ścieków 4.944.352,85 zł
3. c.o. i c.w. 12.973.628,00 zł
4. pozostała działalność operacyjna,

finansowa i inna 878.560,71 zł

Od kilku lat, takie składniki opłat, jak; eksploatacja, śmieci, podatki
i opłaty lokalne, odpisy na fundusz remontowy są zróżnicowane na
nieruchomości. W zależności od kosztów ponoszonych w danej
nieruchomości.stawki te w 2012 roku wynosiły:
• eksploatacja (członkowie spółdzielni) 1,50/1,60/1,70 zł/m² p.u.

(osoby niebędące członkami mają stawki wyższe o 0,34 zł)
• śmieci od 5,50 do 15,00 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.
Spółdzielnia przez cały okres sprawozdawczy posiadała dobrą

kondycję finansową. Zobowiązania regulowała terminowo i z tego tytułu
niejednokrotnie uzyskiwała dodatkowe korzyści, jak chociażby
otrzymywane bonifikaty w opłatach za ciepło. Łącznie na przestrzeni
2012 roku kwota uzyskanych z tego tytułu bonifikat przekroczyła
135.000,00 zł.

Wyniki na poszczególnych odcinkach prowadzonej działalności
w 2012 roku ukształtowały się następująco:
1. eksploatacja (-) 423.219,30 zł
2. zimna woda i odprowadzanie ścieków (+) 94.414,74 zł
3. gospodarka cieplna

(centralne ogrzewanie i ciepła woda) (+) 94.660,37 zł
4. pozostała działalność operacyjna,

finansowa i inna (+) 638.125,24 zł

Spółdzielnia w 2012 roku zapłaciła podatek dochodowy w kwocie
272.424,00 zł.

Na osiągnięty wynik na działalności eksploatacyjnej w wysokości
(–) 432.219,30 zł złożyły się:
a) nadwyżka kosztów nad przychodami eksploatacji i utrzymania

nieruchomości – wynik ujemny (–) 1.533.322,51 zł, przy czym:
• dla 14 nieruchomości wyniki są dodatnie na łączną kwotę

(+) 892.121,02 zł
• dla 148 nieruchomości wyniki są ujemne na łączną kwotę

(-) 2.425.443,53 zł
Wyniki nieruchomości w poszczególnych osiedlach przedstawia
tabela nr 1.

b) nadwyżka przychodów nad kosztami z własnej działalności gospo-
darczej (pożytki spółdzielni) – wynik dodatni w wysokości
(+) 1.110.103,21 zł.
Na wynik ten składają się następujące pożytki:
• z najmu pomieszczeń w pawilonach

(5 nieruchomości) (+) 394.016,49 zł
• z najmu lokali użytkowych

w budynkach mieszkalnych (+) 320.952,47 zł
• z najmu garaży (w tym nieruchomość

ul. Zakładowa 32/36) (+) 134.057,13 zł
• z dzierżawy gruntów i inne (+) 261.077,12 zł.

Uzyskane w 2012 roku wyniki zostaną rozliczone następująco:
• różnica między przychodami a kosztami eksploatacji i utrzymania

danej nieruchomości, zgodnie z Ustawą o spółdzielniach mieszka-
niowych, zwiększy odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji
i utrzymania tej nieruchomości w roku następnym.

• dodatni wynik na zimnej wodzie i odprowadzaniu ścieków oraz
dodatni wynik na centralnym ogrzewaniu i ciepłej wodzie pozostają
do rozliczenia z członkami spółdzielni w 2013 roku.

SPÓŁDZIELNIA W LICZBACH
Skrót ze sprawozdania z działalności RSM „Bawełna” za 2012 rok
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• wynik na pozostałej działalności operacyjnej, finansowej i innej, po
pomniejszeniu o podatek dochodowy, stanowi nadwyżkę bilansową
w kwocie (+) 365.701,24 zł, którą Zarząd proponuje przeznaczyć
na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości.

Gospodarka cieplna
Koszty centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody (c.w.) za 2012 r.
przedstawia tabela nr 2.

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

Wykorzystanie środków funduszu remontowego z podziałem na
grupy rodzajowe robót przedstawia wykres 2.

Szczegółowe informacje o prowadzonych w osiedlach pracach
remontowych zamieszczane były na bieżąco na łamach naszej gazety.

Działalność społeczno-wychowawcza
W ramach działalności społeczno-wychowawczej, na którą to w planie
gospodarczo-finansowym było zarezerwowane, wzorem lat poprzed-
nich, 60 tysięcy złotych, spółdzielnia sfinansowała dla 22 osób i do-
finansowała dla 12 osób wypoczynek letni dzieci i młodzieży. Zakupiła
i przekazała 193 paczki świąteczne dla najuboższych członków. Tra-
dycyjnie, we wrześniu, zorganizowała rodzinną imprezę plenerową
(festyn) p.n. „Hop do szkoły”. Tegoroczny festyn połączony był z obcho-
dami 25-lecia powstania osiedla Słowiańskie. 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.

Ogólne wydatki poniesione na cele społeczno-wychowawcze wyniosły
97.977,82 zł, z tego 41.511,87 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 spółdzielni
z tytułu opłat eksploatacyjnych, zasądzonych kosztów i odsetek
przedstawia tabela nr 4.

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

Do osób zalegających z opłatami łącznie wysłano 2.874 pisma,
powiadomienia, wezwania do zapłaty. Wraz z powiadomieniami
o zmianie wysokości opłaty za lokal, do wszystkich użytkowników lokali
wysłane zostały informacje o wysokości salda lokalu – nadpłata/zaległość.
Ponadto w październiku wywieszone zostały na klatkach schodowych
informacje o łącznej wysokości zadłużenia mieszkańców danej klatki.

Coraz częściej stosowaną formą bieżącego informowania osób
o braku należnej za dany miesiąc wpłaty były powiadomienia pocztą
elektroniczną.

W związku z zaległościami w opłatach za lokale, rada nadzorcza
w 2012 roku dokonała wykreślenia 16 osób z grona członków spół-
dzielni.

W wyniku braku działań ze strony członków zmierzających
do spłaty zadłużeń spółdzielnia skierowała do sądu 94 sprawy. Po
otrzymaniu wyroków sądowych, w przypadku braku zapłaty zadłużeń,
sprawy były kierowane do egzekucji komorniczej, łącznie do komornika
skierowano 29 spraw. W 2012 roku spółdzielnia przeprowadziła
2 eksmisje orzeczone wyrokami sądowymi za zadłużenia w opłatach
oraz przeprowadziła licytacje dwóch mieszkań.

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

W 2012 r. podjętych zostało 270 decyzji o rozłożeniu spłaty
zaległości na raty, w tym:
– 201 dotyczyło rozłożenia spłaty zaległości do 10 rat płatnych

miesięcznie,
– 69 dotyczyło rozłożenia spłaty zaległości powyżej 10 rat.

Część osób zadłużonych korzysta również z możliwości otrzymania
dodatków mieszkaniowych.
W okresie styczeń-grudzień 2012 roku Urząd Miasta Łodzi z tego tytułu
przekazał na konta opłat członków kwotę 209.469,18 zł. Z dodatków
mieszkaniowych korzystało 130 członków.

Zaległości w spłacie kredytów mieszkaniowych
Kwota kredytów długoterminowych, zaciagniętych przed majem 1992
roku, jaka pozostała do spłaty w banku, wg stanu na 31.12.2012 r.
wynosiła 31.048.586,68 zł i dotyczyła 363 osób.

Spółdzielnia za członków, którzy nie wywiązują się z terminowej
spłaty rat kredytowych, dla zapobieżenia powstawania kredytu przeter-
minowanego (wyżej oprocentowanego), dokonuje kwartalnie dopłat do
banku w wysokości wynikającej z nieuiszczonych rat. Wyłożone przez
spółdzielnię środki obciążają konta członków nie wywiązujących się ze
spłaty i podlegają windykacji na warunkach obowiązujących w spół-
dzielni. W 2012 roku spółdzielnia dokonała dopłat do rat kredytu na
łączną kwotę 122.111,90 zł.

Zadłużenie członków wobec spółdzielni z tytułu wyłożonych przez
nią środków wg stanu na 31.12.2012 r. wynosiło 101.865,43 zł
i dotyczyło 57 osób.

W ramach prowadzonych działań windykacyjnych do osób
zalegających ze spłatą kredytu spółdzielnia wysłała 250 wezwań do
zapłaty. Skierowała do sądu 5 spraw i uzyskała 8 nakazów zapłaty.
Egzekucja komornicza, wg stanu na 31.12.2012 r., prowadzona była
w stosunku do 8 osób.

Sukcesywnie, w miarę potrzeb, prowadzone są rozmowy dotyczące
spłaty kredytu oraz wyjaśniane wątpliwości związane z ich obsługą.
W uzasadnionych przypadkach podpisywane są porozumienia na ratalną
spłatę zadłużeń.

Zadłużenia kredytowe w poszczególnych osiedlach przedstawia
tabela nr 5.

Realizacja przepisów ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych w zakresie wyodrębniania nieruchomości
Na dzień 31.12.2012 roku 130 nieruchomości miało podjęte uchwały
w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali, w tym:
os. Zbiorcza – 20
os. Słowiańskie – 47
os. Żubardź – 21
os. Koziny – 16
os. Sienkiewiczowskie – 12 nieruchomości wielomieszka-

niowych i 14 domków
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Z uwagi na nieuregulowane stany prawne do końca 2012 roku nie było
możliwości podjęcia uchwał w stosunku do 26 nieruchomości z budyn-
kami mieszkalnymi, w tym:
• Osiedle Zbiorcza – 4 nieruchomości,
• Osiedle Słowiańskie – 3 nieruchomości,
• Osiedle Żubardź – 15 nieruchomości,
• Osiedle Koziny – 4 nieruchomości.

W 2012 roku spółdzielnia zawarła 175 aktów notarialnych na
odrębną własność lokali mieszkalnych i 1 garaż.

Informacja na temat kontroli zewnętrznych
przeprowadzonych w 2012 roku
W 2012 roku w RSM „Bawełna” przeprowadzone zostały następujące
kontrole:

Dwie kontrole przeprowadzone przez PKO BP S.A. Oddział III
w Łodzi:
– w dniu 10 lutego 2012 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 – DzU nr 51 z 2003 r., poz. 441. Kontrola
obejmowała okres od 1 października do 31 grudnia 2011 r.,

– w dniach 22 i 23 listopada 2012 r., której celem było sprawdzenie
prawidłowości prowadzenia przez spółdzielnię ewidencji analitycz-
nej zadłużeń z tytułu kredytów mieszkaniowych, weryfikacja
wniosków o zawieszenie spłat rat złożonych przez lokatorów, ocena
terminowości oraz sprawdzenie wysokości zwrotu nominalnych
kwot umorzeń kredytów mieszkaniowych przy ostatecznym rozli-
czeniu kosztów budowy.

Kontrole nie stwierdziły nieprawidłowości. Zaleceń nie wydano.
Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Łodzi
przeprowadzona w dniach 12-27.01.2012 r. obejmująca lata 2008-2010,
której celem było sprawdzenie: prawidłowości i rzetelności obliczania
składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych pobieranych przez
Zakład składek, ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń
społecznych, wypłacania i dokonywania rozliczeń z tego tytułu, pra-
widłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia
emerytalne i rentowe, wystawianych zaświadczeń i zgłaszania danych
do celów ubezpieczeń społecznych.

Kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości. Nie wydano żadnych
zaleceń.

Kontrole Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w zakresie stanu sanitarnego sanitarnego i technicznego piaskownic
będących pod nadzorem administracji osiedli „Sienkiewiczowskie”
i „Słowiańskie”.

Kontrola nie stwierdziła 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 porząd-
kowego na terenie wszystkich osiedli nie wykazały zaniedbań spół-
dzielni.

W kilku przypadkach wydano jedynie zalecenia dotyczące między
innymi usunięcia graffiti z elewacji zewnętrznych, wywiezienia
gabarytów. Zalecenia każdorazowo były wykonywane niezwłocznie.

Sprawozdanie z działalności spółdzielni za 2012 rok, którego
skrót Państwu przedstawiliśmy, stanowi jeden z punktów porządku
obrad Walnego Zgromadzenia RSM „Bawełna”, które odbędzie się
w kwietniu br. i podlegać będzie zatwierdzeniu w formie uchwały.

Pełna treść sprawozdania publikowana jest na stronie interne-
towej spółdzielni.

Oprac. H.M.

Cd. informacji ze strony 3 dotyczącej zwołania Walnego Zgromadzenia.

Uwaga!
Każdy członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się z dokumentami będącymi przedmiotem obrad
Walnego Zgromadzenia. Materiały na tegoroczne Walne znajdziecie Państwo:
1. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2012 rok wraz z kierunkami rozwoju Spółdzielni

wyłożone są do wglądu w siedzibie Zarządu Spółdzielni ul. Przybyszewskiego 163 pokój 108. Pub-
likujemy je także na stronie internetowej Spółdzielni – www.rsmbawelna.pl (w części kodowanej) oraz
w bieżącym numerze gazety.

2. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2012 rok wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta pozostają
do wglądu w siedzibie Zarządu Spółdzielni ul. Przybyszewskiego 163 pokój 106. Sprawozdanie
finansowe jest publikowane na stronie internetowej Spółdzielni (w części kodowanej).

3. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2012 rok otrzymacie Państwo do wglądu w siedzi-
bie Zarządu Spółdzielni ul. Przybyszewskiego 163 pokój 116 oraz jest publikowane na stronie inter-
netowej Spółdzielni (w części kodowanej).

4. Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 28.01.2013 roku w sprawie
planowanego zwołania VI Krajowego Zjazdu Związku jest wyłożono do wglądu w siedzibie Zarządu
Spółdzielni ul. Przybyszewskiego 163 pokój 116.

5. Protokół ze zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2012 roku wyłożono do wglądu w siedzibie
Zarządu Spółdzielni ul. Przybyszewskiego 163 pokój 116 oraz u kierowników poszczególnych
Administracji Osiedli.

6. Projekty uchwał w sprawach wynikających z porządku obrad będą do wglądu od dnia 29 marca 2013
roku w siedzibie Zarządu Spółdzielni ul. Przybyszewskiego 163 pokój 116.

Wszystkie dokumenty o których mowa wyżej, są wyłożone do wglądu w godzinach pracy biura
Zarządu Spółdzielni i administracji poszczególnych osiedli.

Łódź, dnia 13.03.2013 r. Zarząd RSM „Bawełna”

OOrrggaanniizzaaccjjaa  
WWaallnneeggoo  
ZZggrroommaaddzzeenniiaa  
Informujemy, że Rada Nadzorcza RSM „Bawełna”
na posiedzeniu w dniu 21 marca 2013 r. powołała
– Uchwała nr 3/2/2013 – Prezydium Walnego Zgro-
madzenia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Bawełna” w Łodzi w składzie: przewodniczący
– Jadwiga Miller, zastępca przewodniczącego
– Paweł Pawłowicz, sekretarz – Jolanta Kopeć.
Ustalono jednocześnie, że zmiana składu Prezy-
dium może nastąpić na czas obrad danej części Wal-
nego Zgromadzenia w przypadku nieobecności
spowodowanej nadzwyczajnymi okolicznościami
którejkolwiek z osób wchodzących w skład Pre-
zydium. W przypadku nieobecności przewodni -
czącego zastępuje go zastępca przewodniczące-
go, a gdyby i on był nieobecny – kolejna osoba z lis-
ty rezerwowej – na cały czas trwania obrad danej
części. Na liście rezerwowej znajdują się zgodnie
z uchwałą Rady: Małgorzata Konwerska, Andrzej
Rudnicki, Piotr Sumiński. 

Uchwałą Rady nr 2/2/2013 powołano zaś Ko-
misję Skrutacyjną w składzie: Barbara Jachura
– os. „Słowiańskie”, Alina Kobus – os. „Słowiań-
skie”, Elżbieta Pietruszewska – os. „Sienkiewi-
czowskie, Antoni Piwiec – os. „Koziny”, Agnieszka
Zakrzewska – os. „Żubardź”.



22.45 Ryzyko 00.20 Jestem twój 20.00 Piorun 24.00 Wiktor But
- człowiek który
uzbroił świat

18.00 Pięć ton i on 20.00 Incepcja 20.00 Kroniki Spiderwick

23.15 Imperium wilków 22.10 Patrol 15.50 Mój przyjaciel Hachiko 21.00 Kod dostępu 20.00 Pani Doubtfire 21.40 Znów mam 17 lat 19.30 Gwiezdny pył

IMIENINY: STEFANA, CYRYLA 29 MARCA 2013

IMIENINY: AMELII, LEONARDA 30 MARCA 2013

P I Ą T E K

S O B O T A

Program na podstawie danych otrzymanych
od poszczególnych stacji telewizyjnych.

05.30 Bali - Kamera, akcja!, odc. 22
05.40 Opowiedz nam coś Milu - serial
animowany 05.55 Kawa czy herbata?
08.00 Wiadomości 08.05 Pogoda po-
ranna 08.09 Polityka przy kawie 08.25
Domisie 09.30 Natura w Jedynce -
Goryle górskie 10.35 Słownik pol-
sko@polski - talk - show prof. Jana
Miodka 11.05 Plebania - telenowela
11.30 Moda na sukces - serial USA
12.00 Wiadomości 12.10 Agrobiznes
12.30 Nie ma rady na odpady? - Dru-

gie życie lodówki
12.50 Zwierzęta świata Zwierzęta

Świata
13.20 Dzika Polska
14.00 Klan - telenowela
14.30 Wszystko przed nami - teleno-

wela
15.00 Wiadomości
15.10 Pogoda
15.25 Sprawa dla reportera
16.25 Moda na sukces - serial USA
17.00 Teleexpress
17.15 Pogoda
17.25 Tajemniczy świat flamingów -

film fabularny USA, Wielka Bryta-
nia (2008), reż. Leander Ward,
Matthew Aberhard

18.50 Wieczorynka
19.25 Wiadomości
19.45 Sport
19.50 Droga do Rio - Kronika
19.55 Pogoda
20.05 Anna German - serial biografi-

czny (2012)
21.00 Transmisja Drogi Krzyżowej
22.45 Ryzyko - film fabularny USA

(2009), reż. Tom McLoughlin,
wyk. Andie MacDowell, Daniej
Sunjata, Annabeth Gish

00.30 Tajemnica twierdzy szyfrów -
serial sensacyjny TVP

01.25 16 przecznic - film sensacyjny,
USA, Niemcy (2006), reż. Richard
Donner, wyk. Bruce Willis, Mos
Def, David Morse, David Zayas

03.05 Zagadkowa Jedynka
04.05 Zakończenie dnia

05.45 Złotopolscy - telenowela 06.45
Dwójka Dzieciom - Eliasz 07.05 M jak
miłość - serial TVP 08.00 Pytanie na
śniadanie 10.50 Barwy szczęścia -
serial obyczajowy 11.25 Krzysztof
Penderecki i Marcin Gmys - Rozmowy
poSzczególne 12.00 Makłowicz w po-
dróży - Izrael - Magia Lewantu 12.35
Wojciech Cejrowski boso przez świat -
Słoń domowy 13.10 Z miłości do psa -
film obyczajowy USA (2007), reż.
Sheree Le Mon, wyk. Sherman Hems-
ley, Gary Donald, Maggie Edwards,
Tina Witherby, Bridgette Potts, Jules
Mayes, Willa Fitzgerald 14.45 Dr Hou-
se - serial obyczajowy USA (2011)
15.45 Panorama Kraj 16.05 Pogoda
16.10 Dr House - serial obyczajowy
17.00 Nabożeństwo Wielkiego Piątku
- Drogomyśl - relacja na żywo 18.00
Panorama 18.35 Sport Telegram
18.45 Pogoda
18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
19.30 Makłowicz w podróży - Izrael -

Śladami Biblii
20.05 Barwy szczęścia - serial oby-

czajowy
20.40 Jak zostać królem - komedio-

dramat, USA, Australia, Wielka
Brytania (2009), reż. Tom Hooper,
wyk. Colin Firth, Geoffrey Rush,
Helena Carter

22.45 Pasja według św Łukasza - wi-
dowisko muzyczne (2013); reż..
Grzegorz Jarzyna

00.20 Jestem twój - dramat TVP
(2009), reż. Mariusz Grzegorzek,
wyk. Małgorzata Buczkowska,
Mariusz Ostrowski, Roma Gąsio-
rowska, Dorota Kolak, Ireneusz
Czop, Lech Mackiewicz

02.10 Prymas, trzy lata z tysiąca -
dramat TVP (2000), reż. Teresa
Kotlarczyk, wyk. Andrzej Seweryn,
Maja Ostaszewska, Zbigniew Za-
machowski, Krzysztof Wakuliński,
Grzegorz Sikora, Mariusz Benoit,
Jerzy Trela, Henryk Talar, Mariusz
Jakus, Joanna Orzeszkowa

03.50 Zakończenie dnia

06.00 Nowy dzień z Polsat News
08.00 Sylwester i Tweety na tropie

(25)
08.25 Sylwester i Tweety na tropie

(26)
08.55 I kto tu rządzi? (40)
09.30 Świat według Kiepskich (192)
10.00 Trudne Sprawy (20)
11.00 Dlaczego ja? (194)
12.00 Wzór (93)
13.00 Przyjaciółki (18)
14.00 Pierwsza miłość (1676)
14.45 Trudne sprawy (291)
15.50 Wydarzenia
16.10 Pogoda
16.15 Interwencja (1052)
16.30 Malanowski i Partnerzy (519)
17.00 Dlaczego ja? (397)
18.00 Pierwsza miłość (1677)
18.50 Wydarzenia
19.20 Sport
19.25 Pogoda
19.30 Świat według Kiepskich (378)
20.00 Piorun - komedia, USA, 2008,

reż. Byron Howard, Chris Wil-
liams

22.05 Siedem dusz - dramat obyczajo-
wy, USA, 2008, reż. Gabriele Muc-
cino, wyst. Will Smith, Barry Pep-
per, Bill Smitrovich, Michael Ealy,
Woody Harrelson, Rosario Dawson

00.45 Brama Tygrysa i Smoka - film
sensacyjny, Hongkong, 2006, reż.
Wilson Yip, wyst. Donnie Yen, Jie
Dong, Nicholas Tse, Ran Xiao,
Shawn Yue

02.45 Tajemnice losu
05.00 Wstawaj! Gramy!

05.55 Info Poranek 06.00 Serwis Info
Poranek 06.11 Pogoda 06.15 Info Po-
ranek 06.30 Serwis Info Poranek
06.41 Pogoda 06.45 Info Poranek
07.00 Serwis Info Poranek 07.10 Po-
goda 07.13 Info Poranek 07.30 Serwis
Info Poranek 07.41 Pogoda 07.45 Info
Poranek 08.00 Serwis Info Poranek
08.03 Gość poranka 08.17 Pogoda
08.20 Info Poranek 08.30 Serwis Info
Poranek 08.40 Pogoda 08.43 Info Po-
ranek 10.41 Pora na dopłaty - felieton
10.45 Gość poranka 10.55 Serwis
sportowy 11.00 Serwis Info Dzień
11.20 Sport 11.25 Pogoda 11.30 Ser-
wis Info Dzień 11.50 Pogoda 11.55
Sport 12.00 Serwis Info Dzień 12.24
Pogoda 12.30 Serwis Info Dzień 12.50
Pogoda 12.55 Sport 13.00 Serwis Info
Dzień 13.25 Pogoda 13.30 Serwis Info
Dzień 13.50 Pogoda 13.55 Sport
14.00 Serwis Info Dzień 14.10 Raport
z Polski 14.24 Pogoda 14.30 Serwis
Info Dzień 14.47 Pora na dopłaty -
felieton 14.50 Pogoda 14.55 Serwis
sportowy 15.00 Serwis Info Dzień
15.11 Pogoda 15.15 Rozmowa dnia
15.30 Serwis Info Dzień 15.50 Pogoda
15.55 Serwis sportowy 16.00 Raport
z Polski 16.30 Dla niesłyszących - Se-
rwis Info Dzień - JM 16.54 Pogoda
17.00 OTV - pasmo lokalne 20.00
Forum 20.45 Infoexpress 21.00 Pogo-
da 21.06 Telekurier 21.30 Serwis Info
Wieczór 21.42 Pogoda 21.45 OTV -
pasmo lokalne 22.18 Serwis Info Wie-
czór 22.30 Info Dziennik 23.07 Pogo-
da 23.16 Sportowy Wieczór 23.30 Ba-
zylika Grobu Bożego w Jerozolimie -
film dok. 24.00 Wiktor But - człowiek,
który uzbroił świat - cykl dok. 01.05
Forum - pr. publicystyczny 01.50 In-
foexpress 02.05 Telekurier 02.25 Ser-
wis Info Wieczór 02.32 Info Dziennik
03.11 Pogoda 03.15 Sport 03.30 Pol-
ska według Kreta - magazyn 04.00
Wiktor But - człowiek, który uzbroił
świat - cykl dok. 05.00 Bazylika Grobu
Bożego w Jerozolimie - film dok. 05.30
Raport z Polski

05.10 I like it
05.30 Triumf miłości (101)
06.25 4music
07.30 Gliniarz i prokurator (50)
08.30 Komisarz Rex (4)
09.30 Otchłań namiętności (75)
10.30 Otchłań namiętności (76)
11.30 I like it
12.30 Dekoratornia
13.00 TV Market
13.20 Dziewczyny z fortuną
15.00 Komisarz Rex (5)
16.00 Gliniarz i prokurator (51)
17.00 Mistrz kuchni: Gordon Ramsay

(4)
18.00 Pięć ton i on - komedia, USA,

1996, reż. Howard Franklin, wyst.
Bill Murray, Jerry Adler, Richard
Alan Baker, Earl Billings, Jeremy
Piven, Kimberly Thornton, Ri-
chie Allan

19.55 Ostatni Mohikanin - film przygo-
dowy, USA, 1992, reż. Michael
Mann, wyst. Daniel Day-Lewis, Ma-
deleine Stowe, Russell Means, Eric
Schweig, May Jodhi, Steven Wad-
dington

22.15 Kod Omega - film akcji, USA,
1999, reż. Robert Marcarelli, wyst.
Casper Van Dien, Catherine Oxen-
berg, Gregory Wagrowski, Jan Tri-
ska, Michael Ironside, Michael York

00.20 Bandyci - USA, 2001, reż. Les
Mayfield, wyst. Colin Farrell, Ali La-
rter, Gabriel Macht, Gregory Smith,
Ronny Cox, Terry O’Quinn, Timo-
thy Dalton, Scott Caan

02.20 Wzór (51)
03.15 To był dzień na świecie
03.40 4music

04.55 Uwaga!
05.15 Rozmowy w toku (2143)
06.10 Mango - Telezakupy
07.15 Na Wspólnej 11 (1736) - serial

obyczajowy
07.50 Doradca smaku (19) - program

kulinarny
08.00 Dzień dobry TVN
11.10 Ukryta prawda (160) - program

obyczajowy
12.10 Kocham. Enter (34) - program

obyczajowy
13.10 Szpital (34) - program obyczajo-

wy
14.10 W-11 Wydział Śledczy (1015) -

program kryminalny
14.50 Kocham. Enter (35) - program

obyczajowy
15.50 Rozmowy w toku (2144)
16.50 Szpital (35) - program obyczajo-

wy
17.50 Ukryta prawda (161) - program

obyczajowy
18.55 Doradca smaku (20) - program

kulinarny
19.00 Fakty
19.30 Sport
19.40 Pogoda
19.50 Uwaga!
20.00 Incepcja - film przygodowy,

Wielka Brytania, USA 2010, reż.
Christopher Nolan, wyst. Leona-
rdo DiCaprio, Joseph Gordon-
Levitt, Ellen Page, Tom Hardy,
Ken Watanabe, Cillian Murphy,
Tom Berenger, Marion Cotillard

23.05 Babylon A.D. - film SF, USA,
Wielka Brytania, Francja 2008, reż.
Matthieu Kassovitz, wyst. Vin Die-
sel, Michelle Yeoh, Mélanie Thier-
ry, Gerard Dépardieu

01.10 Incepcja - film przygodowy,
Wielka Brytania, USA 2010

04.15 Uwaga!

05.05 Pascal: po prostu gotuj 10 (10) -
program kulinarny 05.35 We Dwoje (9)
- program rozrywkowy 06.55 Męski
Typ 2. Artur Boruc (5) - talk-show
rozrywkowy 07.25 Brzydula (209,210)
- serial obyczajowy, Polska 08.25 Sąd
rodzinny (213) - program sądowy
09.25 Sędzia Anna Maria Wesołows-
ka (296) - program sądowy 10.25
Agenci NCIS (16) - serial sensacyjny,
USA 11.25 Mango Telezakupy 13.00
Sąd rodzinny (214) - program sądowy
14.00 Sędzia Anna Maria Wesołows-
ka (297) - program sądowy 14.55 Dr
House III (9) - serial obyczajowy, USA
15.55 Ostry dyżur (54) - serial obycza-
jowy, USA 16.55 Brzydula (211,212) -
serial obyczajowy, Polska 18.05
Agenci NCIS (17) - serial sensacyjny,
USA 19.00 Dr House III (10) - serial
obyczajowy, USA 20.00 Kroniki Spi-
derwick - film przygodowy, USA
2008, reż. Mark Waters, wyst. Fred-
die Highmore, Mary-Louise Parker,
Nick Nolte, Sarah Bolger, Andrew
McCarthy, Joan Plowright, David
Strathairn 22.05 Dzika banda - wes-
tern, USA 1969, reż. Sam Peckinpah,
wyst. William Holden, Ernest Borgni-
ne, Robert Ryan, Edmond O’Brien,
Warren Oates, Ben Johnson 01.05
Fantom - film przygodowy, USA, Au-
stralia 1996, reż. Simon Wincer, wyst.
Billy Zane, Kristy Swanson, Treat Wil-
liams, Catherine Zeta-Jones, James
Remar 03.00 Mrówka Z - film animo-
wany, USA 1998, reż. Eric DarnellTim
Johnson
04.30 Druga strona medalu 4 (7,8) -

talk-show
05.20 Druga strona medalu (1) - talk-

show

05.30 Telezakupy 05.50 W labiryncie
07.00 Las bliżej nas - magazyn 07.15
Rok w ogrodzie 07.40 Laur dla ogrod-
nika - cykl reportaży 08.00 Naszaar-
mia.pl - magazyn 08.20 Kaktus i Mały
- serial animowany 08.30 Dora po-
znaje świat - serial animowany 09.00
Kung Fu Panda Legenda o niezwykło-
ści - serial animowany 09.35 Supah
Ninjas - serial USA (2011) 10.00 Jak
to działa - program popularnonaukowy
10.25 Magazyn Ligi Mistrzów 11.05
Wielka ucieczka - film przygodowo-
historyczny, USA (1963), reż. John
Sturges, wyk. Donald Pleasence, Ni-
gel Stock, Steve McQueen, Richard
Attenborough, James Donald 13.55
Zwierzęta świata 14.30 Okrasa łamie
przepisy - magazyn kulinarny
15.10 Fałszywy narzeczony - film oby-
czajowy USA (2009), reż. Gil JUnger,
wyk. Melissa John Hart, Joseph Law-
rence, Burgess Jenkins 16.45 Oko
w oko z Królem Futbolu 16.50 Komi-
sarz Alex - kulisy serialu - felieton
17.00 Teleexpress 17.15 Pogoda
17.30 Ojciec Mateusz - serial krymina-
lny 18.30 Ale mądrale! - talk-show
19.10 Wieczorynka 19.30 Wiadomości
19.55 Sport 20.00 GOL T - Mobile
Ekstraklasa 20.05 Pogoda
20.15 Orędzie Wielkanocne
20.25 Komisarz Alex - serial kryminal-

ny
21.25 16 przecznic (16 Blocks) - film

sensacyjny USA, Niemcy (2006),
reż. Richard Donner, wyk. Bruce
Willis, Mos Def, David Morse, Da-
vid Zayas

23.15 Imperium wilków - thriller,
Francja (2005), reż. Chris Nahon,
wyk. Jean Reno, Laura Morante,
Arly Jover, Jocelyn Quivrin, Da-
vid Kammenos

01.35 Spokojnie, tatuśku - komedia
USA (1989), reż. Ron Howard,
wyk. Steve Martin, Dianne Wiest,
Dennis Dugan

03.35 Zakończenie dnia

06.00 Animki - ferie wiosenne
07.00 Sylwester i Tweety na tropie

(14)
07.30 Sylwester i Tweety na tropie

(15)
08.00 Yogi Bear Show (20, 21, 22, 23)
08.45 The Looney Tunes Show (11)
09.15 The Looney Tunes Show (4)
09.45 Kalambury z gwiazdami (4)
10.15 Ewa gotuje (182)
10.45 Piorun - komedia, USA, 2008,

reż. Byron Howard, Chris Williams
12.45 Powrót do Błękitnej Laguny -

melodramat, USA, 1991, reż. Wil-
liam A. Graham, wyst. Milla Jovo-
vich, Courtney Barilla, Brian Krau-
se, Lisa Pelikan

14.50 Studio Weekend (29)
15.50 Mój przyjaciel Hachiko - dra-

mat, USA, 2009, reż. Hallström
Lasse, wyst. Richard Gere, Cary-
Hiroyuki Tagawa, Jason Alexan-
der, Roemer Sarah, Joan Allen

17.50 Kabaretowa Ekstraklasa (8)
18.50 Wydarzenia
19.20 Sport
19.25 Pogoda
19.30 Świat według Kiepskich (327
20.10 Sezon na misia 2 - USA, 2008,

reż. Matthew O'Callaghan, Todd
Wilderman.

21.45 Uciec, ale dokąd - film akcji,
USA, 1993, reż. Robert Harmon,
wyst. Jean-Claude Van Damme,
Kieran Culkin, Rosanna Arquette,
Ted Levine

23.45 Shutter - Widmo - horror, USA,
2008, reż. Masayuki Ochiai, wyst.
Joshua Jackson, David Denman,
John Hensley, Megumi Okina, Ra-
chael Taylor

01.40 Zagadkowa noc
03.15 Tajemnice losu
05.00 Wstawaj! Gramy!

05.55 Info Poranek 06.00 Serwis Info
Poranek 06.06 Pogoda 08.00 Serwis
Info Poranek 08.07 Pogoda 08.12 Info
Poranek 08.30 Serwis Info Poranek
08.35 Pogoda 08.40 Info Poranek 09.00
Serwis Info Poranek 09.09 Pogoda
09.12 Tu kobiety - magazyn 09.30 Ser-
wis Info Poranek 09.40 Pogoda 09.45
Info Poranek 10.00 OTV - pasmo lokal-
ne 11.00 Eurosąsiedzi - magazyn 11.15
Tu kultura - magazyn 11.30 Serwis Info
Dzień weekend 11.50 Pogoda 11.55
Serwis sportowy 12.00 Świat i gospoda-
rka 12.30 Serwis Info Dzień weekend
12.50 Pogoda 12.55 Serwis sportowy
13.00 Tradycja nie umiera - magazyn
13.30 Serwis Info Dzień weekend 13.50
Pogoda 13.55 Sport 14.00 Raport z Pol-
ski - Ekstra 14.15 Reportaż TVP INFO -
reportaż 14.30 Serwis Info Dzień week-
end 14.50 Pogoda 14.55 Sport 15.00
Było, nie minęło - kronika zwiadowców
historii 15.30 Serwis Info Dzień week-
end 15.50 Pogoda 15.55 Serwis spor-
towy 16.00 Studio Wschód 16.30 Dla
niesłyszących - Serwis Info Dzień week-
end - JM 16.57 Pogoda 17.00 OTV -
pasmo lokalne 20.00 Prawdę mówiąc -
siostra Małgorzata Chmielewska 20.30
Serwis Info Wieczór weekend 20.49 Po-
goda 21.00 Kod dostępu 21.30 Serwis
Info Wieczór weekend 21.40 Pogoda
21.45 OTV - pasmo lokalne 22.15 Loso-
wanie lotto 22.24 60 lat razem 22.30
Serwis Info Wieczór weekend 22.57 Po-
goda 23.10 Wielki Tydzień w Jerozoli-
mie - Liturgia 00.15 Świat i gospodarka
00.45 Studio Wschód 01.15 Serwis Info
Wieczór weekend 01.46 Pogoda 02.00
Tu kultura - magazyn 03.15 Było, nie
minęło - kronika zwiadowców historii
03.45 Raport z Polski - Ekstra 04.00
Wielki Tydzień w Jerozolimie - Liturgia
05.05 Tradycja nie umiera - Kuchnia
05.30 Kod dostępu 06.00 Reportaż TVP
INFO - Jasia i jej "dzieci" 06.15 Euro-
sąsiedzi - magazyn 06.30 Reportaż
TVP INFO - Sztuka pana Benka 06.45
Tu kultura - magazyn

05.50 Misja Martyna Extra (5⁄8) - pro-
gram podróżniczy

06.25 Misja Martyna Extra (6⁄8) - pro-
gram podróżniczy

07.05 Mango - Telezakupy
09.10 Ben i Kate (11,12) - serial kome-

diowy, USA
10.10 Przyjaciele (47,48) - serial ko-

mediowy, USA
11.10 Przyjaciele (1⁄25) - serial kome-

diowy, USA
11.40 Gdzie pachną stokrotki (8⁄13) -

serial obyczajowy, USA
12.35 Jak uratowano Dziki Zachód -

film rodzinny, USA 1994, reż. Stu-
art Margolin, wyk. Mary-Kate Ol-
sen, Ashley Olsen, Martin Mull, Mi-
chele Greene, Patrick Cassidy

14.30 Czterej pancerni i pies (5⁄21) -
serial wojenny

15.45 Agenci NCIS (13⁄25) - serial
sensacyjny, USA

16.40 Detektyw Monk (12, 13) - serial
sensacyjny, USA

18.30 Dr House III (6⁄24) - serial oby-
czajowy, USA

19.30 Gwiezdny pył - film przygodo-
wy, Wielka Brytania, USA 2007,
reż. Matthew Vaughn, wyk. Mi-
chelle Pfeiffer, Claire Danes, Ro-
bert De Niro, Charlie Cox, Sienna
Miller, Ricky Gervais, Rupert
Everett, Peter O'Toole, Ian
McKellen

22.00 Ochroniarz amator - komedia,
USA 2008, reż. Steven Brill, wyk.
Owen Wilson, Nate Hartley, Troy
Gentile, Ian Roberts, Leslie Mann

00.05 Ścigany - film sensacyjny, USA
1993, reż. Andrew Davis, wyk. Har-
rison Ford, Tommy Lee Jones, Je-
roen Krabbe, Sela Ward, Joe Pan-
toliano, Julianne Moore

02.30 Ben Stiller show (11,12,13) -
serial rozrywkowy, USA

03.45 Druga strona medalu (2,3,4,5) -
talk show

04.55 Winx Club 4
05.45 mała Czarna
06.40 Mistrz Kuchni. Juniorzy (odc.

12)
07.40 Tytanoboa. Olbrzymi wąż, cz. 1
09.45 Steven Seagal. Na straży prawa

- serial
10.50 Galileo
11.50 Sprawa Kramerów - USA, 1979,

reż. Robert Benton, wyst. Dustin
Hoffman, JoBeth Williams, Meryl
Streep, Jane Alexander, Justin
Henry

14.05 Wyspa Piratów - film przygodo-
wy USA, 1998, reż. Sam Firsten-
berg, wyst. Grace Jones, Hulk Ho-
gan, Grace Jones

16.00 Bitwa pod Grunwaldem, cz. 1,
Polska 2012, Patryk Vega

17.00 Robin Hood - książę złodziei -
film kostiumowy USA, 1991, reż.
Kevin Reynolds, wyk. Kevin Cost-
ner, Morgan Freeman, Mary Elia-
beth Mastrantonio, Christian Slater,
Alan Rickman

20.00 Pani Doubtfire - komedia
USA, 1993, reż. Chris Columbus,
wyk. Robin Williams, Mara Wil-
son, Matthew Lawrence, Sally
Field, Pierce Brosnan, Harvey
Fierstein, Polly Holliday

22.35 Patriota - film przygodowy USA,
Niemcy, 2000, reż. Roland Emme-
rich, wyk. Mel Gibson, Chris Co-
oper, Jason Isaacs, Joely Richard-
son, Lisa Brenner, Rene Auberjo-
nois

02.00 Sprzedawca Śmierci - film USA,
1993, reż. Fraser C. Heston, wyk.
Amanda Plummer, Bonnie Bedelia,
Ed Harris, Ed Harris, Max von Sy-
dow, Max von Sydow, T. J. Walsh

05.10 Tv Market
05.25 Zakończenie programu

05.00 Uwaga!
05.20 Mango - Telezakupy
07.55 Maja w ogrodzie (17) - magazyn

ogrodniczy
08.25 Akademia ogrodnika (17) - ma-

gazyn ogrodniczy
08.30 Dzień dobry TVN
11.00 Na Wspólnej Omnibus 11 (440)

- serial obyczajowy
12.50 Ugotowani 4 (5) - program kuli-

narno-rozrywkowy
13.50 Na językach (8) - magazyn
14.50 Top Model. Zostań modelką (4)

- program rozrywkowy
15.55 Przepis na życie 4 (5) - serial

obyczajowy
16.55 Surowi rodzice 2 (5) - reality

show
18.00 Kuchenne rewolucje 7 (5) - pro-

gram kulinarno-rozrywkowy
19.00 Fakty
19.25 Sport
19.35 Pogoda
19.45 Uwaga!
20.00 X Factor 3 (6) - program rozryw-

kowy
21.40 Znów mam 17 lat - komedia,

USA 2009, reż. Burr Steers, wyst.
Zac Efron, Matthew Perry, Leslie
Mann, Thomas Lennon, Allison
Miller

23.45 Żołnierz przyszłości - film SF,
USA 1998, reż. Paul Anderson,
wyst. Kurt Russell, Jason Scott
Lee, Jason Isaacs, Connie Nielsen,
Sean Pertwee, Gary Busey

01.50 Nieoczekiwana zmiana miejsc -
komedia, USA 1983, reż. John
Landis, wyst. Eddie Murphy, Dan
Aykroyd, Ralph Bellamy, Don Ame-
che, Denholm Elliott, Jamie Lee
Curtis, Kristin Holby, Frank Oz, Ja-
mes Belushi

04.10 Uwaga!

06.00 Czterdziestolatek - serial TVP
07.00 M jak miłość - serial TVP
08.00 Pytanie na śniadanie
11.05 Jerzy Stuhr i Agata Buzek (cz.

2)
11.50 Gwiazdy w południe - Jak zo-

stać królem - komediodramat,
USA, Australia, Wielka Brytania
(2009), reż. Tom Hooper, wyk. Co-
lin Firth, Geoffrey Rush, Helena
Carter

14.00 Familiada - teleturniej
14.40 Rodzinka.pl
15.40 Ja to mam szczęście! - ulubione

skecze
15.50 Słowo na niedzielę
16.00 Ojciec panny młodej - komedia

USA (1991), reż. Charles Shyler,
wyk. Steve Martin, Diane Keaton,
Kimberly Williams, Kieran Culkin

18.00 Panorama
18.35 Sport Telegram
18.40 Pogoda
18.55 Kulisy - Postaw na milion
19.05 Postaw na milion - teleturniej
20.05 The Voice of Poland. Przesłu-

chania w ciemno - Dolny Śląsk
21.05 The Voice of Poland. Przesłu-

chania w ciemno - Warszawa
22.10 Patrol - film akcji USA (2006),

reż. Andrew Davis, wyk. Kevin
Costner, Ashton Kutcher, Sela
Ward, Melissa Sagemiller, Omari
Hardwick

00.35 Soyka Kolektyw - koncert
01.10 Pod przysięgą - film sensacyjny

USA (1997), reż. Dave Payne, wyk.
Jack Scalia, Eddie Velez, Abraham
Benrubi, Ken Enomoto

03.35 Pogoda na jutro - AD - komedia
TVP (2003), reż. Jerzy Stuhr, wyk.
Jerzy Stuhr, Małgorzata Zajączko-
wska, Roma Gąsiorowska, Maciej
Stuhr, Krzysztof Globisz

05.10 Zakończenie dnia



21.15 Deja vu 21.05 Och, Karol 2 15.50 Super tata 23.05 Wojtek, niedźwiedź
który poszedł
na wojnę

15.20 Płytki facet 23.00 Godzina zemsty 16.15 Rio Bravo
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05.50 Orędzie Wielkanocne (powt.)
06.05 M jak miłość - serial 07.05 As od
serca - film obyczajowy, Kanada
(2008), reż. David Mackay, wyk. Dean
Cain, Britt McKillip, Mike Dopud, Anne
Marie DeLuise 08.55 Rodzinne oglą-
danie - Tajemnica Wyspy Wielkanoc-
nej 10.00 Skrzydełko czy nóżka - ko-
media, Francja (1976), reż. Claude
Zidi, wyk. Louis de Funes, Julien Gui-
omar, Claude Gensac, Ann Zacharias
12.00 Gwiazdy w południe - Zaczaro-
wana - baśń filmowa USA (2007), reż.
Kevin Lima, wyk. Amy Adams, Patrick
Dempsey, Timothy Spall, James Mar-
sden, Susan Sarandon 14.00 Familia-
da - teleturniej 14.40 Dzielny Despero
- film animowany USA (2008), reż.
Sylvain Chomet, Sam Fell, Rob Ste-
venhagen 16.25 Na dobre i na złe -
serial TVP 17.20 Dzięki Bogu już świę-
ta - program rozrywkowy 18.00 Pano-
rama 18.35 Sport Telegram 18.40 Po-
goda 18.55 Dobry wieczór z Neo -
Nówką - Ale jaja (1) 20.05 Dobry wie-
czór z Neo - Nówką - Lanie wody (2)
21.05 Och, Karol 2 - komedia TVP
(2010), reż. Piotr Wereśniak, wyk.
Piotr Adamczyk, Małgorzata Socha,
Marta Żmuda - Trzebiatowska, Ka-
tarzyna Zielińska, Małgorzata Fore-
mniak, Katarzyna Glinka, Anna Mu-
cha, Emilia Komarnicka, Grzegorz
Małecki, Andrzej Zieliński 23.05 Ro-
dzinne sekrety - dramat USA (2008),
reż. Jorge Montesi, wyk. Ever Car-
radine, Gabrielle Rose, Leela Savasta
00.45 Śmierć w blasku sławy - film
obyczajowy, Wielka Brytania (2010),
reż. Harley Cokeliss, wyk. Nicole
Steinwedell, Anthony Delon, Charles
Dance, Trudie Styler, Hudson Leick
02.15 Stróż bezprawia - dramat USA
(1997), reż. Sandor Stern, wyk. Harry
Hamlin, Michele Greene, Linda Do-
ucett, Gordon Clapp
03.45 Zakończenie dnia

06.00 Sylwester i Tweety na tropie
(16)

06.30 Sylwester i Tweety na tropie
(17)

07.00 Gang Misia Yogi (12)
07.30 Jaskiniowcy (4)
08.00 The Looney Tunes Show (12)
08.30 The Looney Tunes Show (13)
09.00 Goofy na wakacjach - USA,

1995, reż. Kevin Lima
10.45 Wyspa dinozaura - Niemcy,

2006, reż. Klooss Reinhard, Tappe
Holger

12.15 Sezon na misia 2 - USA, 2008,
reż. Matthew O'Callaghan, Todd
Wilderman

13.50 Czarny rycerz - komedia przy-
godowa, USA, 2001, reż. Gil Jun-
ger, wyst. Martin Lawrence, Mars-
ha Thomason, Tom Wilkinson, Vin-
cent Regan, Daryl Mitchell

15.50 Supertata - komedia, USA,
1999, reż. Dennis Dugan, wyst.
Adam Sandler, Joey Lauren
Adams, Jon Stewart, Cole
Sprouse, Dylan Sprouse

17.50 Kabaretowa Ekstraklasa (9)
18.50 Wydarzenia
19.20 Sport
19.25 Pogoda
19.30 Świat według Kiepskich (360)
20.00 Spider-Man 3 - USA, 2007, reż.

Sam Raimi, wyst. Tobey Maguire,
Bruce Campbell, Bryce Dallas Ho-
ward, Elizabeth Banks, James Cro-
mwell, Rosemary Harris, Thomas
Haden Church, Topher Grace, Kir-
sten Dunst, James Franco

23.00 Kickboxer - USA, 1989, reż.
David Worth, Mark DiSalle, wyst.
Jean-Claude Van Damme, Dennis
Alexio, Michel Qissi, Dennis Chan

01.00 Bez złych intencji - thriller, USA,
1981, reż. Sydney Pollack, wyst.
Paul Newman, Sally Field, Bob Ba-
laban, Melinda Dillon, Luther Adler

03.25 Magazyn sportowy
05.00 Wstawaj! Gramy!

07.00 Było, nie minęło - kronika zwia-
dowców historii 07.30 Serwis Info
Dzień weekend 07.50 Pogoda Info
08.00 Reportaż TVP INFO - Podziw
08.30 Serwis Info Dzień weekend
08.50 Pogoda 09.00 Światowiec - ma-
gazyn turystyczny 09.30 Serwis Info
Dzień weekend 09.50 Pogoda Info
10.00 OTV - pasmo lokalne 11.00
Reportaż TVP INFO - Święta w gó-
rach 11.15 Reportaż TVP INFO 11.30
Serwis Info Dzień weekend 11.50 Po-
goda 12.00 Przegląd wydarzeń tygo-
dnia 12.30 Serwis Info Dzień weekend
12.50 Pogoda 13.00 Teleplotki 13.30
Serwis Info Dzień weekend 13.50 Po-
goda Info 14.00 Raport z Polski -
Ekstra 14.15 Reportaż TVP INFO -
Strażnik kościoła 14.30 Serwis Info
Dzień weekend 14.50 Pogoda Info
15.00 Kościół z bliska 15.30 Serwis
Info Wieczór weekend 15.50 Pogoda
16.00 Prawdę mówiąc - Irena Santor -
magazyn 16.30 Dla niesłyszących -
Serwis Info Wieczór weekend - JM
16.55 Pogoda 17.00 OTV - pasmo
lokalne 20.00 Prawdę mówiąc - maga-
zyn 20.30 Serwis Info Wieczór week-
end 20.45 Pogoda 20.50 Młodzież
kontra 21.30 Serwis Info Wieczór
weekend 21.40 Pogoda 21.45 OTV -
pasmo lokalne 22.30 Serwis Info Wie-
czór weekend 22.55 Pogoda Info
23.05 Wojtek niedźwiedź, który po-
szedł na wojnę - film dok. 00.15
Przegląd wydarzeń tygodnia 00.45
Reportaż TVP INFO - Święta w gó-
rach 01.00 Reportaż TVP INFO 01.15
Serwis Info Wieczór weekend 01.40
Pogoda Info 01.50 Reportaż TVP IN-
FO - Strażnik kościoła 02.05 Reportaż
TVP INFO - Podziw 02.35 Młodzież
kontra 03.15 Kościół z bliska 03.45
Raport z Polski - Ekstra 04.00 Teleplo-
tki 04.30 Prawdę mówiąc - magazyn
05.00 Światowiec - magazyn turysty-
czny 05.30 Reportaż TVP INFO - Stra-
żnik kościoła 05.40 Wojtek nie-
dźwiedź, który poszedł na wojnę - film
dok. 06.40 Tu kobiety - magazyn

05.40 Tester
06.05 Dekoratornia
06.35 Łowca krokodyli: dzienniki
07.40 Winx Club 4
08.40 Nowe przygody Pippi Langst-

rumpf - film familijny, USA, Szwe-
cja, 1988, reż. Ken Annakin, wyk.
Tami Erin, George DiCenzo, Cory
Crow, David Seaman, Eileen Bren-
nan, Dennis Dugan, Dianne Hull

10.50 Galileo
11.50 Niekończąca się opowieść - film

familijny, USA, 1984, reż. Wolf-
gang Petersen, wyk. Barret Oliver,
Moses Gunn, Noath Hathaway, Ta-
mi Stronach.

13.50 Dekoratornia
14.20 Mistrz kuchni: Gordon Ramsay
15.20 Płytki Facet - komedia roman-

tyczna, USA, Niemcy, 2001, reż.
Bobby Farrelly, Peter Farrelly,
wyk. Gwyneth Paltrow, Jack
Black, Jason Alexander, Joe Vi-
terelli, Rene Kirby, Bruce McGill

17.40 Ostatni Mohikanin - Film przy-
godowy USA, 1992, reż. Michael
Mann, wyk. Daniel Day-Lewis, Ma-
deleine Stowe, Russell Means, Eric
Schweig, May Jodhi, Steven Wad-
dington

20.00 Kevin sam w Nowym Jorku -
film USA, 1992, reż. Chris Colum-
bus, wyk. Macaulay Culkin, Joe
Pesci, Daniel Stern, Catherine
O'Hara, John Heard

22.30 Kill Bill 2 - film USA, 2004, reż.
Quentin Tarantino, wyk. Uma Thur-
man, Daryl Hannah, Michael Mad-
sen, David Carradine, Lucy Liu, Vi-
vica A. Fox

01.20 Klucz do Apokalipsy (Revela-
tion) - film przygodowy, Wielka Bry-
tania, 2001, reż. Stuart Urban, wyk.
Udo Kier, Natasha Wightman.

03.30 Mistrz Kuchni: Juniorzy
04.15 TV Market
04.30 Zakończenie programu

04.55 Uwaga!
05.15 Mango - Telezakupy
07.50 Maja w ogrodzie (18) - magazyn
08.15 Akademia ogrodnika (18)
08.20 Prawo Agaty 3 (5) - serial oby-

czajowy
09.15 X Factor 3 (6) - program rozryw-

kowy
10.50 Agencie, podaj łapę - komedia,

USA 2001, reż. John Whitesell,
wyst. David Arquette, Michael Clar-
ke Duncan, Leslie Bibb, Joe Vite-
relli, Angus T. Jones, Paul Sorvino

12.50 Akademia policyjna - komedia,
USA 1984, reż. Hugh Wilson, wyst.
Steve Guttenberg, Kim Cattrall,
G.W. Bailey, Bubba Smith, Dono-
van Scott, George Gaynes

14.50 Historia Kopciuszka - komedia,
USA, Kanada 2004, reż. Mark Ros-
man, wyst. Hilary Duff, Jennifer Co-
olidge, Chad Michael Murray

16.50 Happy Feet. Tupot małych stóp
- komedia, USA 2006, reż. George
Miller, Warren Coleman, Judy Mor-
ris, wyst. Elijah Wood, Robin Wil-
liams, Nicole Kidman, Brittany Mur-
phy, Hugh Jackman

19.00 Fakty
19.25 Sport
19.35 Pogoda
19.45 Uwaga!
20.00 Surowi rodzice 2 (6) - reality

show
21.00 Przepis na życie 4 (6) - serial

obyczajowy
22.00 Na językach (9) - magazyn
23.00 Godzina zemsty - film sen-

sacyjny, USA 1999, reż. Brian
Helgeland, wyst. Mel Gibson,
Gregg Henry, Maria Bell, David
Paymer, Bill Duke, Deborah Un-
ger, Lucy Liu, William Devane,
Kris Kristofferson

01.05 Szybcy i wściekli - film sen-
sacyjny, Niemcy, USA 2001, reż.
Rob Cohen, wyst. Paul Walker, Vin
Diesel, Michelle Rodriguez

03.20 Uwaga!

05.20 Telezakupy
05.40 W labiryncie - serial
06.40 Pełnosprawni - magazyn dla

niepełnosprawnych
06.55 Święty Piotr - część 1 - film

fabularny, Włochy (2005), reż. Giu-
lio Base, wyk. Omar Shariff, Danie-
le Pecci, Lina Sastri

08.40 Ja Jestem - film dok.
10.15 Msza Święta
12.35 Papież Franciszek - film dok.
13.05 Anna German - serial biografi-

czny (2012)
14.05 Spokojnie, tatuśku - komedia

USA (1989), reż. Ron Howard,
wyk. Steve Martin, Dianne Wiest,
Dennis Dugan

16.10 Ale mądrale! - talk-show
16.55 Oko w oko z Królem Futbolu
17.00 Teleexpress
17.15 Pogoda
17.30 Komisarz Alex - serial kryminal-

ny
18.25 Jaka to melodia? - finał marca
19.10 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
19.55 Sport
20.05 Pogoda
20.20 Ranczo - serial obyczajowy
21.15 Deja vu - film akcji USA

(2006), reż. Tony Scott, wyk.
Denzel Washington, Paula Pat-
ton, Val Kilmer, James Caviezel,
Adam Goldberg

23.35 Błękitna głębia 2. Rafa - thriller
USA (2009), reż. Stephen Herek,
wyk. Chris Carmack, Laura Van-
dervoort, Marsha Thomason, Mi-
chael Graziadei

01.15 Idealny facet - komedia USA
(2005), reż. Mark Rosman wyk. Hi-
lary Duff, Heather Locklear, Chris
Noth

02.55 Downton Abbey - serial, Wielka
Brytania (2010)

03.45 Zakończenie dnia

05.40 Misja Martyna Extra (7⁄8)
06.45 Mango - Telezakupy
08.50 Mrówka Z - film animowany,

USA 1998, reżyseria. Eric Darnel-
lTim Johnson, obsada. Lawrence
Gutterman, Woody Allen, Sharon
Stone, Sylvester Stallone, Gene
Hackman, Anne Bancroft

10.30 Beethoven VI. Wielka ucieczka
- film rodzinny, USA 2008, reż. Mi-
ke Elliott, wyk. Jonathan Silver-
man, Jennifer Finnigan, Moises
Arias, Eddie Griffin, Rhea Perlman

12.35 Nie kończąca się opowieść. Na-
stępny rozdział - film rodzinny, Nie-
mcy 1990, reż. George Miller, wyk.
Jonathan Brandis, Kenny Morrison,
Clarissa Burt, Alexandra Johnes

14.20 Kroniki Spiderwick - film przygo-
dowy, USA 2008, reż. Mark Wa-
ters, obsada. Freddie Highmore,
Mary-Louise Parker, Nick Nolte,
Sarah Bolger, Andrew McCarthy

16.15 Rio Bravo - film western, USA
1959, reż. Howard Hawks, wyk.
John Wayne, Dean Martin, Ricky
Nelson, Angie Dickinson

19.00 Kobra. Oddział specjalny (1⁄15)
- serial sensacyjny, Niemcy

20.00 Ścigany - film sensacyjny, USA
1993, reż. Andrew Davis, wyk. Har-
rison Ford, Tommy Lee Jones, Je-
roen Krabbe, Sela Ward

22.35 Mentalista (15⁄23) - serial krymi-
nalny

23.35 Tristan i Izolda - film przygodo-
wy, Czechy, Niemcy, Wielka Bryta-
nia, USA 2006, reż. Kevin Rey-
nolds, wyk. James Franco, Sophia
Myles, Rufus Sewell, David Patrick
O'Hara, Mark Strong, Henry Cavill

02.00 Chłopiec z latawcem - film oby-
czajowy, Chiny, USA 2007, reż.
Marc Forster, obsada. Khalid Ab-
dalla, Atossa Leoni, Shaun Toub

04.20 Druga strona medalu (6⁄8) - talk
show

04.45 Druga strona medalu 2 (1, 2) -
talk show

05.35 Koniec programu
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06.00 W labiryncie - serial
07.05 Święty Piotr - część 2 - film

fabularny, Włochy (2005), reż. Giu-
lio Base, wyk. Omar Shariff, Danie-
le Pecci, Lina Sastri

08.55 Hannah Montana and Miley Cy-
rus.Best of both World Concert

10.20 Trzech detektywów i Wyspa
Szkieletów - film fabularny, Niem-
cy, Republika Południowej Afryki
(2008), reż. Florian Baxmeyer,
wyk. Chancellor Miller, Nick Price,
Cameron Monaghan, James Faulk-
ner

12.00 Regina Coeli, Watykan (2013),
Transmisja

12.20 Święty uśmiechnięty - film dok.
13.20 Jaka to melodia? - finał marca
14.15 BBC w Jedynce - Lodowa Pla-

neta
15.15 Underdog - Superpies - kome-

dia USA (2007), reż. Frederik Du
Chau, wyk. Alex Neuberger, Jason
Lee, Amy Adams, James Belushi

17.00 Teleexpress
17.15 Pogoda
17.30 Ranczo - serial obyczajowy
18.20 Jaka to melodia?
19.10 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
20.00 Sport
20.10 Pogoda
20.20 Idealny facet - komedia USA

(2005), reż. Mark Rosman, wyk.
Hilary Duff, Heather Locklear,
Chris Noth

22.05 Downton Abbey - serial, Wielka
Brytania (2010)

23.10 Świadectwo - dokument fabula-
ryzowany, Polska (2008), reż. Pa-
weł Pitera, wyk. Stanisław Dziwisz,
Karol Wojtyła, Michael York, Jakub
Stolarczyk, Władysław Rzepecki,
Wojciech Korwin - Piotrowski

01.00 Błękitna głębia 2. Rafa - thriller
USA (2009), reż. Stephen Herek,
wyk. Chris Carmack, Laura Van-
dervoort, Marsha Thomason

02.30 Zagadkowa Jedynka
03.30 Zakończenie dnia

05.35 As od serca - film obyczajowy,
Kanada (2008), reż. David Mackay,
wyk. Dean Cain, Britt McKillip, Mike
Dopud, Anne Marie DeLuise 07.25
Rodzinne oglądanie - Dlaczego ko-
chamy koty i psy 08.30 The Voice of
Poland. - Przesłuchania w ciemno.
Dolny Śląsk 09.20 The Voice of Po-
land. - Przesłuchania w ciemno. War-
szawa 10.10 Dzielny Despero - film
animowany USA (2008), reż. Sylvain
Chomet, Sam Fell, Rob Stevenhagen
11.55 Gwiazdy w południe - Air
America - film fabularny USA
(1990), reż. Roger Spottiswoode,
wyk. Mel Gibson, Robert Downey
Jr, Nancy Travis, David Bowe 14.00
Familiada - teleturniej 14.45 Rodzin-
ka.pl 15.50 Ja wam pokażę! - komedia
TVP (2005), reż. Denis Delic, wyk.
Grażyna Wolszczak, Maria Niklińska,
Marta Lipińska, Krzysztof Kowalewski,
Hanka Bielicka, Cezary Pazura, Paweł
Delag, Agnieszka Pilaszewska 18.00
Panorama 18.25 Sport Telegram
18.30 Pogoda 18.40 Kabaret Hrabi -
Savoir vivre - program kabaretowy
20.05 Barwy szczęścia - serial oby-
czajowy 20.40 M jak miłość - serial
TVP 21.40 Gang dzikich wieprzy - ko-
media USA (2007), reż. Walt Becker,
wyk. John Travolta, Tim Allen, Martin
Lawrence 23.25 Och, Karol 2 - kome-
dia TVP (2010), reż. Piotr Wereśniak,
wyk. Piotr Adamczyk, Małgorzata So-
cha, Marta Żmuda - Trzebiatowska,
Katarzyna Zielińska, Małgorzata Fore-
mniak, Katarzyna Glinka, Anna Mu-
cha, Emilia Komarnicka, Grzegorz
Małecki, Andrzej Zielinski 01.25 Ro-
dzinne sekrety - dramat USA (2008),
reż. Jorge Montesi, wyk. Ever Car-
radine, Gabrielle Rose, Leela Savasta
02.55 Uprowadzenie Agaty - film oby-
czajowy TVP (1993), reż. Marek Piwo-
wski, wyk. Agata Rosińska, Sławomir
Fedorowicz, Janusz Rewiński, Marek
Piwowski, Pola Raksa 04.10 Zakoń-
czenie dnia

06.00 Franklin i skarb jeziora
07.50 Goofy na wakacjach - film ani-

mowany
09.15 TBA "Olsen Gang Gets Poli-

shed, The" - film animowany (2010)
11.10 Super Tata - komedia USA,

1999, reż. Dennis Dugan, wyk.
Adam Sandler, Joey Lauren
Adams, Jon Stewart, Cole Sprou-
se, Dylan Sprouse

13.00 Spider-Man 3 - film USA, 2007,
reż. Sam Raimi, wyk. Tobey Magu-
ire, Bruce Campbell, Bryce Dallas
Howard, Elizabeth Banks, James
Cromwell, Rosemary Harris, Tho-
mas Haden Church, Topher Grace,
Kirsten Dunst, James Franco

16.00 Rycerz Króla Artura - melo-
dramat USA, 1995, reż. Jerry Zu-
cker, wyk. Sean Connery, Ri-
chard Gere, Julia Ormond, Ben
Cross, Liam Cunningham

18.50 Wydarzenia
19.20 Sport
19.25 Pogoda
19.30 Świat według Kiepskich - serial

komediowy
20.00 MEGA HIT - Dorwać byłą -

komedia romantyczna USA, 2010,
reż. Andy Tennant, wyk. Gerard
Butler, Gio Perez, Joel Garland,
Sudeikis Jason, Jennifer Aniston

22.25 Ryzykanci - film akcji, USA,
1997, reż. Hark Tsui, wyk. Jean-
Claude Van Damme, Dennis Rod-
man, Mickey Rourke, Paul Free-
man, Natacha Lindinger

00.15 24 godziny - film USA, 2007,
reż. Brad Turner

01.15 Zagadkowa noc
03.15 Tajemnice losu
05.00 Wstawaj! Gramy!

07.00 Kościół z bliska 07.30 Serwis
Info Dzień 07.50 Pogoda 08.00 Repor-
taż TVP INFO - To wszystko od Pana
Boga 08.15 Reportaż TVP INFO - Cu-
da się zdarzają 08.30 Serwis Info
Dzień 08.50 Pogoda 09.00 Polska we-
dług Kreta - magazyn 09.30 Serwis
Info Dzień 09.50 Pogoda Info, Na ży-
wo 10.00 OTV - pasmo lokalne 11.00
Tu kobiety - magazyn 11.30 Serwis
Info Dzień 11.50 Pogoda 11.55 Serwis
sportowy 12.00 Bez granic 12.30 Ser-
wis Info Dzień 12.50 Pogoda 12.55
Serwis sportowy 13.00 Reportaż TVP
INFO - Jaja na okrągło 13.30 Serwis
Info Dzień 13.50 Pogoda 13.55 Serwis
sportowy 14.00 Raport z Polski - Eks-
tra 14.15 Reportaż TVP INFO - Wy-
grałam życie 14.30 Serwis Info Dzień
14.50 Pogoda 14.55 Serwis sportowy
15.00 Reportaż TVP INFO - Podziw
15.30 Serwis Info Wieczór 15.50 Po-
goda 15.55 Serwis sportowy 16.00
Prawdę mówiąc - magazyn 16.30 Dla
niesłyszących - Serwis Info Wieczór
16.55 Pogoda 17.00 OTV - pasmo
lokalne 20.00 Minęła 20ta 20.30 Ser-
wis Info Wieczór 20.53 Pogoda 21.00
Telekurier 21.30 Serwis Info Wieczór
21.40 Pogoda 21.45 OTV - pasmo
lokalne 22.30 Serwis Info Wieczór
22.55 Pogoda 23.00 Sportowy Wie-
czór 23.20 Rok 1863 - film dok. 00.30
Minęła 20ta 01.00 Telekurier
01.30 Serwis Info Wieczór
01.54 Pogoda
02.00 Sportowy Wieczór
02.15 Tu kobiety - magazyn
03.00 Reportaż TVP INFO - To wszys-

tko od Pana Boga
03.15 Reportaż TVP INFO - Cuda się

zdarzają
03.30 Bez granic
04.00 Rok 1863 - film dok.
05.00 Polska według Kreta - magazyn
05.30 Reportaż TVP INFO - Wygra-

łam życie
05.40 Raport z Polski - Ekstra

04.50 Komisarz Rex - serial
05.35 Miesiąc miodowy z mamuśką -

film komediowy USA, 2006, reż.
Paul Kaufman, wyk. Eric Johnson,
Margaret Emery, Shelley Long.

07.25 Mindfreak - Iluzjonista Criss An-
gel

08.25 Niekończąca się opowieść - film
familijny, USA, 1984, reż. Wolf-
gang Petersen, wyk. Barret Oliver,
Moses Gunn, Noath Hathaway, Ta-
mi Stronach.

10.25 W Pustyni i w Puszczy - film
przygodowy, Polska, 2001, reż.
Gavin Hood, wyk. Karolina Sawka,
Konrad Imiela, Adam Fidusiewicz,
Artur Żmijewski, Andrzej Strzelec-
ki, Krzysztof Kowalewski.

12.50 Tytanoboa. Olbrzymi wąż, cz.1,
2

14.55 Galileo
15.55 Bitwa pod Grunwaldem, cz. 2,

Polska 2012, Patryk Vega
16.55 Mega Chichot
17.55 Kod Omega - film akcji, USA,

1999, reż. Robert Marcarelli, wyk.
Casper Van Dien, Catherine
Oxenberg, Gregory Wagrowski,
Jan Triska, Michael Ironside, Mi-
chael York.

20.00 Miłość, szmaragd i krokodyl -
film przygodowy, Meksyk, USA,
1984, reż. Robert Zemeckis, wyk.
Michael Douglas, Kathleen Turner,
Danny DeVito, Norman Zack, Al-
fonso Arau

22.20 Kill Bill 2 - film USA, 2004, reż.
Quentin Tarantino, wyk. Uma Thur-
man, Daryl Hannah, Michael Mad-
sen, David Carradine, Lucy Liu, Vi-
vica A. Fox

01.05 Rajdowe Mistrzostwa Świata
2013 - Rajd Szwecji

01.50 I like it
02.35 To był dzień na świecie - pro-

gram publicystyczny
03.00 Zakończenie programu

04.55 Uwaga! (3574) - program inter-
wencyjny 05.15 Mango - Telezakupy
07.50 Happy Feet. Tupot małych stóp
- film komediowy, USA 2006, reż.
George Miller, Warren Coleman, Judy
Morris, wyk. Elijah Wood, Robin Wil-
liams, Nicole Kidman, Brittany Murp-
hy, Hugh Jackman 10.00 Nieoczeki-
wana zmiana miejsc - komedia, USA
1983, reż. John Landis, wyk. Eddie
Murphy, Dan Aykroyd, Ralph Bellamy,
Don Ameche, Denholm Elliott, Jamie
Lee Curtis, Kristin Holby, Frank Oz,
James Belushi 12.30 Dwaj bracia -
film przygodowy, Francja, Wielka Bry-
tania 2004, reż. Jean-Jacques An-
naud, wyk. Guy Pearce, Jean-Claude
Dreyfus, Freddie Highmore 14.40
Sknerus - komedia, USA 1994, reż.
Jonathan Lynn, wyk. Michael J. Fox,
Kirk Douglas, Nancy Travis, Olivia
D'Abo, Bob Balaban, Ed Begley Jr.
16.55 Maska - film komedia, USA
1994, reż. Charles Russell, wyk. Jim
Carrey, Cameron Diaz, Peter Riegert,
Peter Greene, Amy Yasbeck, Richard
Jeni 19.00 Fakty (5570) - informacje
19.25 Sport (5554) - informacje 19.35
Pogoda (5551) - informacje 19.45
Uwaga! (3575) - program interwencyj-
ny 20.00 Kung Fu Panda - komedia,
USA 2008, reż. Mark Osborne, wyk.
John Stevenson , Jack Black, Dus-
tin Hoffman, Angelina Jolie, Ian
McShane, Jackie Chan, Lucy Liu
21.55 Szybcy i wściekli - film sen-
sacyjny, Niemcy, USA 2001, reż. Rob
Cohen, wyk. Paul Walker, Vin Diesel,
Michelle Rodriguez, Jordana Brews-
ter, Rick Yune, Ted Levine, Ja Rule
00.05 Maska - komedia, USA 1994,
reż. Charles Russell, wyk. Jim Carrey,
Cameron Diaz, Peter Riegert, Peter
Greene, Amy Yasbeck, Richard Jeni
02.10 Kuba Wojewódzki 7 (18) - talk
show 03.10 Uwaga! (3575) - program
interwencyjny 03.25 Koniec programu

05.40 Misja Martyna (1⁄12) - program
podróżniczy 06.15 Misja Martyna
(2⁄12) - program podróżniczy 06.50
Mango Telezakupy 08.50 Czarny
Książę - film rodzinny, USA, Wielka
Brytania 1994, reż. Caroline Thomp-
son, wyk. Sean Bean, David Thewlis,
Jim Carter, Peter Davison, Alun Arms-
trong
10.35 Rio Bravo - western, USA 1959,

reż. Howard Hawks, wyk. John
Wayne, Dean Martin, Ricky Nel-
son, Angie Dickinson, Walter Bren-
nan, Ward Bond

13.25 Ochroniarz amator - komedia,
USA 2008, reż. Steven Brill, wyk.
Owen Wilson, Nate Hartley, Troy
Gentile, Ian Roberts, Leslie Mann

15.25 Fantom - film przygodowy,
USA, Australia 1996, reż. Simon
Wincer, wyk. Billy Zane, Kristy
Swanson, Treat Williams, Catheri-
ne Zeta-Jones, James Remar, Ca-
ry-Hiroyuki Tagawa

17.30 Gwiezdny pył - film przygodowy,
Wielka Brytania, USA 2007, reż.
Matthew Vaughn, wyk. Michelle
Pfeiffer, Claire Danes, Robert De
Niro, Charlie Cox, Sienna Miller,
Ricky Gervais, Rupert Everett, Pe-
ter O'Toole

20.00 Tristan i Izolda - film przygo-
dowy, Czechy, Niemcy, Wielka
Brytania, USA 2006, reż. Kevin
Reynolds, wyk. James Franco,
Sophia Myles, Rufus Sewell, Da-
vid Patrick O'Hara, Mark Strong

22.30 Chłopiec z latawcem - film oby-
czajowy, Chiny, USA 2007, reż.
Marc Forster, wyk. Khalid Abdalla,
Atossa Leoni, Shaun Toub

01.00 Kandydat - film sensacyjny,
USA 2004, reż. Jonathan Demme,
wyk. Denzel Washington, Meryl
Streep, Liev Schreiber, Jon Voight,
Kimberly Elise, Jeffrey Wright

03.20 Druga strona medalu 2 (3, 4, 5)
- talk show

04.35 Koniec programu

20.20 Idealny facet 11.55 Air America 16.00 Rycerz króla Artura 21.00 Telekurier 17.55 Kod Omega 20.00 Kung Fu Panda 20.00 Tristan i Izolda



D
Znów zalewa nas fala bezmyślnych aktów wandalizmu,

kosztownych, ale i niebezpiecznych. W mijającym miesiącu zdewastowano
windę i ukradziono kilkanaście metrów kabla elektrycznego.10

Kontakt
z administratorem
Administratorzy pracują najbliżej miesz-
kańców. Bezpośrednio opiekują się po-
szczególnymi budynkami i starają się roz-
wiązywać problemy mieszkańców związa-
ne z zamieszkaniem. Oto wykaz wszystkich
administratorów wraz z kontaktowymi te-
lefonami komórkowymi i adresami e-mailo-
wymi:

Administracja osiedla „Słowiańskie”
Alina Kobus administrowane bloki:

100-110 jak również zespół garaży przy ul.
Ziemowita 2b, tel. kom. 505 150 863, e-mail:
akobus@rsmbawelna.pl.

Małgorzata Krasowska administrowa-
ne bloki: 111-114, 125-146, tel. kom. 505 150
842, e-mail: mkrasowska@rsmbawelna.pl.

Andrzej Szlawski administrowane blo-
ki: 116-122, 147-160, 216, 217, 219, 220,
221, 221A, 226A, tel. kom. 505 150 859,
e-mail: aszlawski@rsmbawelna.pl.

Beata Jachimczak administrowane blo-
ki: 201-214, 218, 218a, 223, 224, 227, 227a,
228, 229, 229A, 230, 231, 231a, 232, 233,
tel. kom. 505 131 497, e-mail: bjachim-
czak@rsmbawelna.pl.

Administracja osiedla „Sienkiewi-
czowskie”

Małgorzata Pawlak administrowane
bloki: 16, S1-S7, S9-S11, Z1 (1-7), Z2 (1-7),
tel. kom. 505 150 852, e-mail: mpaw-
lak@rsmbawelna.pl.

Elżbieta Pietruszewska administrowa-
ne bloki :12-15, 17-30, tel. kom. 505 150 851,
e-mail: epietruszewska@rsmbawelna.pl.

Jerzy Gołębiowski administrowane blo-
ki: 1-11, 51-53, 55, 57, 60, tel. kom. 505 150
848, e-mail: jgolebiowski@rsmbawelna.pl.

Administracja osiedla „Zbiorcza”
Marcin Kaniera administrowane bu-

dynki: Gorkiego 6/8, 10/12, 24, 26, 28, tel.
kom. 509 807 333, e-mail: mkaniera@rsmba-
welna.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: elkowal-
czyk@rsmbawelna.pl.

Aleksandra Czekalska administrowane
budynki: Zbiorcza 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17,
19, 21, 23, 25, Sarnia 4, Stylonowa 7, tel.
kom. 505 150 846, e-mail: aczekalska@rsm-
bawelna.pl.

Administracja osiedli „Żubardź”
i „Koziny”

Ewa Bukowska administrowane bu-
dynki: 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: ebu-
kowska@rsmbawelna.pl.

Magdalena Gazda administrowane bu-
dynki: Kasprzaka 10, 11, 11a, 28/34, Długo-
sza 1/5, 27, 29/31, 1-go Maja 76, 84/86,
Więckowskiego 97, Lorentza 8, Srebrzyńska
45, Włókniarzy 198, tel. kom. 505 150 840,
e-mail: mgazda@rsmbawelna.pl.

Jacek Piaseczny administrowane bu-
dynki: Czarnkowska 9/13, Gandhiego 3a, Ta-
tarakowa 15, Lutomierska 83/101, 103a,
105a, 109a, 111, Wrześnieńska 67/69, 71/73,
Sierakowskiego 1/5, Uniejowska 4, 4a, 6, Tu-
roszowska 5, 6, tel. kom. 505 150 862,
e-mail: jpiaseczny@rsmbawelna.pl.

Aneta Wyrowska administrowane blo-
ki: Bydgoska 25, 27/29, 35, 37, Lutomiers-
ka 156, 158, Uniejowska 1/3, Limanow-
skiego 168, tel. kom. 501 463 291, e-mail:
awyrowska@rsmbawelna.pl.

Danuta Lewandowska administrowane
budynki: Bydgowska 40, 42, 44, 46, Klo-
nowa 35/37, 41, tel. kom. 505 150 853,
e-mail: dlewandowska@rsmbawelna.pl.

Przyjmowanie i załatwianie interesantów
w spółdzielni odbywa się następująco: se-
kretariat spółdzielni, Zespół Doradczo-Sa-
morządowy, Dział Księgowości Eksploata-
cyjnej Dział Techniczny, Stanowisko ds. Ana-
liz Ekonomicznych czynne są przez cały ty-
dzień (za wyjątkiem sobót i niedziel) w go-
dzinach 8.00-16.30; Dział Członkowsko-
Mieszkaniowy, Dział Czynszów, Kredytów
i Wkładów Mieszkaniowych, Dział Orga-
nizacyjny czynne są w poniedziałki, środy,
czwartki, piatki w godzinach 8.00-16.30, we
wtorki w godzinach 8.00-18.00, Admini-
stracje osiedlowe: w okresie od 1.09. do
30.06. przyjmują interesantów w ponie-
działki, środy, czwartki i piątki w godz. 8.00-
17.00, we wtorki w godzinach 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.

Przekazaliśmy już Państwu indywi-
dualne rozliczenia kosztów poniesio-
nych w 2012 r. na centralne ogrze-
wanie oraz zimną i ciepłą wodę.

W większości przypadków wyniki roz-
liczeń wskazały konieczność dopłat do po-
branych w ciągu ubiegłego roku zaliczek.
Stało się tak dlatego, że po poprzednim okre-
sie ograniczyliśmy wysokość zaliczek na
2012 r., bo wynik rozliczenia zamknął się
wysoką nadwyżką przychodów nad koszta-
mi. Za 2011 r do rozliczenia było 987 tysięcy
290 zł. W ślad za wyliczonymi zwrotami
części wniesionych w 2011 r. zaliczek,
ustalono relatywnie niskie zaliczki na
2012 r. Jednak na przestrzeni 2012 r. same
koszty zmienne na potrzeby centralnego
ogrzewania w 2012 r. były wyższe od kosz-
tów za 2011 r. o 10,1%. Wzrost ten spowo-
dowała nie tylko podwyżka cen zakupu
ciepła zastosowana przez dostawcę – firmę
Dalkia – od 22.11.2012 r. o 8,7% – w latach
poprzednich wzrost cen zakupu ciepła utrzy-
mywany był na poziomie 5-6%. Utrzy-
mujące się dłużej niż przed rokiem niskie
temperatury także wpłynęły na to, że częś-

ciej odkręcaliśmy zawory. Do rozliczenia
z mieszkańcami pozostało za ubiegły rok na
gospodarce ciepłem – centralne ogrzewanie
i ciepła woda razem – niecałe 95 tysięcy
złotych. Za 2011 r. z miesz-
kańcami rozliczyliśmy
nadwyżkę przycho-
dów nad kosztami
w wysokości 987
tysięcy 290 zł. Śred-
ni miesięczny koszt
ogrzania metra kwa-
dratowego mieszka-
nia wyniósł za 2012
rok 1,76 zł, gdy
w ubiegłym okresie
– za 2011 rok koszt
ten wynosił 1,63 zł.

Po analizie rozli-
czeń podkreślenia wy-
maga też wskaźnik
wody niezbilanso-
wanej, który w skali całej
Spółdzielni nie przekroczył 5%. Choć znaj-
dujemy w poszczególnych osiedlach jeszcze
budynki, gdzie nadal wynosi on ponad 15%.
Są to jednak tylko pojedyncze przypadki.

Przypomnijmy na koniec, że okres rekla-
macyjny dla rozliczeń trwa do 19 kwietnia
i wszelkie reklamacje należy składać
w spółdzielni, w biurze zarządu lub admini-

stracjach osiedli. Rekla-
macji nie przyjmuje

firma ISTA. Wyli-
czone dopłaty na-
leży zapłacić wraz
z czynszem za
kwiecień. W przy-
padkuzwrotów pro-
simy o odliczenie
należnej kwoty od
bieżącego czyn-
szu. Jak co roku ist-
nieje możliwość
rozłożenia dopłaty
na raty. W tym celu
prosimy o kontakt
z Działem Czyn-
szów Kredytów
i Wkładów Miesz-
kaniowych pod
numer telefonu:

42 641 63 33, wew. 15, 67, 19.
K.Sz.

Zmiana przepisów w zakresie gospodarowania odpadami ko-
munalnymi zacznie obowiązywać od 01.07.2013 roku. Wśród
wprowadzonych nowych uregulowań, które przypomnijmy po-
dawaliśmy w poprzednim numerze gazety i zamieściliśmy na stro-
nie internetowej Spółdzielni, jest uchwała Rady Miejskiej w Ło-
dzi w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
(uchwała ta od czasu jej publikacji na naszej stronie internetowej
podlegała już zmianie – nową wkrótce po ogłoszeniu w dzienniku
urzędowym zamieścimy).

Na potrzeby jej wypełnienia i wyliczenia należnych gminie opłat
za śmieci konieczne jest ustalenie ilości osób zamieszkałych w bu-
dynkach naszej Spółdzielni. W tym celu wraz z rozliczeniami ciepła
i wody otrzymali Państwo do wypełnienia druki oświadczeń o licz-

bie osób zamieszkałych. Oświadczenie to służy tylko i wyłącznie
wyliczeniu opłaty dla gminy. Opłata pobierana od liczby mieszkańców
wynosić będzie przy segregowaniu odpadów 12,69 zł brutto od oso-
by lub 16,50 zł brutto od osoby przy braku segregacji. Większość
z Państwa zapewne wypełnione oświadczenia złożyło już we właś-
ciwej administracji osiedla. Pozostałych prosimy o niezwłoczny ich
zwrot gospodarzowi domu lub pracownikom administracji.

Ponadto dla celów ustalenia opłat zależnych od Spółdzielni,
czyli za windy i wodę w lokalach nie wyposażonych w wodo-
mierze, poprosimy Państwa o złożenie w kolejnym okresie innego
oświadczenia, o którym to pisaliśmy w styczniowym numerze
gazety. Oświadczenie to otrzymacie Państwo wraz z nowymi
opłatami eksploatacyjnymi obowiązującymi od 1 maja, które
dostarczymy przed końcem kwietnia. T.T.

Dokonując w dniu 11 lutego 2013 r., w go-
dzinach rannych, sprawdzenia pracy
urządzeń dźwigowych w budynku 78 przy
ul. Klonowej 28/30 starszy technik admi-
nistracji „Żubardź i Koziny” p. Artur Otwi-
nowski stwierdził, że z ruchu wyłączona jest
mała winda, nieczynny jest domofon, a na
klatce schodowej nie ma światła. Dokonując
szczegółowej kontroli okazało się, że na IX
piętrze została zdewastowana i uszkodzo-
na instalacja elektryczna oświetlenia klat-
ki schodowej i korytarzy. Ponadto na pięt-
rach od pierwszego do piątego zostały
uszkodzone puszki łączeniowe i listwy
skrywające przewody, a kable elektryczne
odpowiadające za oświetlenie klatki scho-
dowej i korytarzy zostały wycięte i skra-
dzione. Natychmiast została powiadomio-
na policja, a godzinę później uruchomiony
ponownie został domofon oraz mały dźwig
(winda). Zlecono też awaryjną naprawę in-
stalacji oświetleniowej.

Niestety kilka dni później, 22 lutego po-
nownie zdewastowano instalację tego bu-
dynku, uszkadzając listwy zabezpieczające
kable oraz wyrywając i odcinając prze-
wody elektryczne. Światło na klatce scho-
dowej zostało przywrócone po kilku go-
dzinach.

Zastanawiający jest fakt, że mimo
dwukrotnej kradzieży i dewastacji nikt
z mieszkańców nic nie słyszał. Przecież za-
wsze jesteśmy tacy wyczuleni na to co się
dzieje w naszych blokach, że dziwi to iż
żadna z osób zamieszkujących w tym bu-
dynku nie zwróciła uwagi na to iż przez
dłuższą chwilę ktoś krążył po klatce scho-
dowej. A może to zrobił ktoś „swój”? Na

złość sąsiadom? Lub z innego niewiado-
mego powodu?

W związku z tymi kradzieżami, a także
w trosce o Państwa bezpieczeństwo, ape-
lujemy o zwracanie uwagi na to, co dzieje
się w naszych blokach. Reagujmy gdy wi-

dzimy coś podejrzanego lub gdy coś nas
zaniepokoi. Zwracajmy uwagę na osoby
„kręcące się” po naszych budynkach.
Dbajmy o to co nasze i nie pozwólmy, by
inni to niszczyli. Czujmy się gospodarza-
mi we własnych domach. I.G.

Rozliczenie ciepła i wody

15marca br., prawdopodob-
nie w godzinach poran-
nych, tj. 6.00-7.00, już po
zakończeniu pracy przez

nocnego strażnika, nieznani sprawcy
uszkodzili nowo zmodernizowaną windę,
w pierwszej klatce schodowej bloku 501
przy ul. Gorkiego 6/8. Słowo „uszko-
dzili” jednak tylko w małym stopniu
oddaje to co rzeczywiście wandale
zrobili z drzwiami. Zostały one bowiem
siłowo wygięte do środka, a to dodatkowo
uniemożliwiło dalszą pracę windy.

Niestety nikt nie słyszał żadnych hała-
sów ani niepokojących odgłosów docho-
dzących z klatki schodowej.

Administracja Osiedla „Zbiorcza” o de-
wastacji powiadomiła policję, a windę,
jeszcze tego samego dnia, naprawiono.
Chciałoby się napisać, że czasami bez-
myślność niektórych nie zna granic. Brak
poszanowania dla wspólnej własności
ewidentnie świadczy o tym, że bez wzglę-
du na to jakich starań będziemy dokładać
żeby wokół nas było ładnie i bezpiecznie,
zawsze znajdzie się ktoś, komu będzie to
przeszkadzało i kto odreaguje swoją złość
lub niemoc na tym co go otacza. Smutne.

I.G.

Wandale
na Gorkiego

Niestety nikt nie słyszał
żadnych hałasów ani nie-
pokojących odgłosów.

Bezczelna kradzież
na Klonowej

Obliczanie opłat za śmieci



To co Toya robi jest dobrą egzemplifikacją hasła
Łódź kreuje. Bo staramy się kreować coś nowego.
Ja sam jestem fanem Łodzi i kocham to miasto.

Ludzie,
których

warto poznać 11
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Pierś
do przodu

W piątek 1 marca, na Olechowie, ko-
lejny raz odbyły się bezpłatne badania
mammograficzne dla kobiet w wieku od
50 do 69 lat. Według informacji uzys-
kanych od organizatora – kliniki Salve
Medica, badaniu poddało się 60 kobiet.
Rozmawialiśmy z jedną z Pań, która
zdecydowała się wykonać badanie
mammograficzne już po raz szósty.
Jej relację przedstawimy w następnym
numerze. I.G.

Mój Dom: Jest Pan dyrektorem Marketingu
Spółki TOYA. Od kiedy jest Pan związany
z firmą?

Andrzej Pasowski: Toya weszła w dwudzie-
sty drugi rok działania. Ja pracuję tu już piętnaście
lat i cieszę się, że miałem okazję uczestniczyć
ciągłym rozwoju firmy. Kiedy zaczynałem pracę,
siedziba spółki mieściła się przy ul. Piotrkowskiej
44, w 2000 roku przeprowadziliśmy się do jednego
z budynków dawnej Wytwórni Filmów Fabular-
nych, co jak się okazało miało znaczenie dla wie-
lokierunkowego rozwoju firmy, również w opar-
ciu o historię obiektu – wpłynęło na rozszerzenie
naszych usług i zakresu działalności.

– Właśnie. Toya to nie tylko telewizja i in-
ternet, choć tak jest najczęściej kojarzona.
Jakie były początki firmy?

– Toya zaczynała od działalności polegającej
na komputeryzacji i telefonizacji firm, ale także
sprowadzania sprzętu służącego do odbioru tele-
wizji satelitarnej i budowy sieci kablowych. Po kil-
ku latach sama zaczęła być operatorem telewizji
kablowej. Pierwszą siecią jaką wybudowaliśmy
była sieć w Przemyślu. Dzisiaj mamy sieci w Ło-
dzi – największą, we wspomnianym przed chwilą
Przemyślu, w Piotrkowie Trybunalskim, Kutnie,
Mysłowicach, Piszu i od niedawna w Pabianicach.
Budujemy też sieci w gminach otaczających
Łódź: w Ksawerowie, Nowosolnej, Aleksandrowie
Łódzkim. Nadal podstawową dziedziną działalności
spółki są usługi telekomunikacyjne w tym zwłasz-
cza dostarczanie sygnału telewizyjnego drogą
kablową. Ale od 1999 roku Toya jest również kon-
cesjonowanym dostawcą szerokopasmowego do-
stępu do Internetu a kilka lat później zaczęła ofe-
rować również usługę telefonii stacjonarnej opar-
tej o technologię voip. Dziś oferujemy naszym Abo-
nentom najbardziej komplementarny zestaw usług
telekomunikacyjnych: dostęp do ponad 180 pro-
gramów telewizyjnych, szerokopasmowy dostęp
do Internetu o przepustowości liczonej już nie
w megabajtach ale także gigabajtach, telefonię sta-
cjonarną i komórkową, oraz najbardziej zawan-
sowaną technologicznie Telewizję 3G z bogatą bib-
lioteką VOD, dedykowanymi serwisami interne-
towymi i wieloma innymi atrakcjami.

W międzyczasie zaistniały okoliczności, któ-
re sprawiły, że Toya zaczęła się interesować też in-
nymi dziedzinami. Jedną z nich, jak już wspom-
niałem, było to, że w kilka lat po tym jak prze-
nieśliśmy się z ul. Piotrkowskiej na ul. Łąkową 29
i pojawiła się propozycja zakupu stojącego nie-
opodal studia dźwięku, budynku pamiętającego
jeszcze dawne czasy świetności łódzkiej Wy-
twórni Filmów Fabularnych kiedy to ogromna
większość polskiej produkcji kinematograficznej

powstała właśnie w Łodzi. Niestety lata po trans-
formacji przyniosły powolne wygaszanie aktyw-
ności łódzkiej WFF. Przyczyny tego były dosyć
złożone, bo zmieniły się nie tylko zasady organi-
zacji i finansowania kinematografii polskiej, ale
także zmieniła się technologia produkcji filmowej
i telewizyjnej. Dzisiaj już się nie kręci filmów przez
trzy lata i w takiej technologii jak dawniej, nie bu-
duje się wielkich dekoracji, nie obrabia wielu ton
taśmy filmowej, nie ma potrzeby zatrudniania kil-
kudziesięciu ludzi do udźwiękowienia jednego fil-
mu. Dlatego istnienie WFF w dawnym kształcie
przestało mieć sens i część tych budynków poszła
na sprzedaż. I tak Toya kupiła studio dźwięku.
A w miejscu, gdzie dzisiaj jest klub muzyczny Wy-
twórnia, były dawne hale zdjęciowe, w których po-
wstawały największe i najbardziej znane produk-
cje kinematograficzne: Ziemia Obiecana, Noce
i dnie, Potop oraz większość odcinków seriali te-
lewizyjnych jak „Stawka większa niż życie”,
„Czterej pancerni i pies”. Zarząd spółki TOYA
mając świadomość tego, że obcujemy z czymś co
ma wielką tradycję i że ta tradycja jest głęboko zo-
bowiązująca, podjął trud zrewitalizowania tej
części miasta, tak ważnej dla jego tożsamości lecz
i całej polskiej kultury. Dzięki takim działaniom
zmodernizowano gruntownie Studio Dźwięku
i przebudowano hale filmowe nadając im nowe
funkcje. W tym celu została powołana Spółka
TOYA Studios, która zarządza tymi obiektami
i działalnością tam prowadzoną. Trzeba tu wska-
zać, że dzisiaj mamy do czynienia z kilkoma fir-
mami, które tworzą Grupę TOYA, w jej skład
wchodzą spółki: TOYA – oferująca usługi teleko-
munikacyjne w sieci kablowej, TOYA Studios –
prowadzi studio dźwięku i Klub Wytwórnia.

Telewizja TOYA – produkuje program tele-
wizyjny TV TOYA, Film HOTEL – powołana do
prowadzenia działalności hotelu Double Tree by
HILTON na zasadzie franszyzy oraz zarządzania
biurowcem Media HUB.

Ważną instytucją powołaną z inicjatywy TOYA
elementem grupy, jest działająca według zasady non
profit Fundacja Wytwórnia powołana do wspierania
ambitnych przedsięwzięć kulturalnych.

Jedną z najbardziej znanych i cenionych nie tyl-
ko w Łodzi form jej aktywności jest Letnia Aka-
demia Jazzu odbywająca się corocznie w lipcu
i sierpniu w halach Wytwórni.

– A jakie macie plany na najbliższą przy-
szłość? Jakieś innowacje, nowe inwestycje?

– Najbardziej rzucająca się w oczy inwestycja
to budowa Hotelu Double Tree by Hilton i biurowca
Media HUB. Trwają prace nad dokończeniem tej
inwestycji składającej się z jedenastokondygna-
cyjnego hotelu na 200 pokoi, z apartamentem pre-

na Janowska, która zaczynała swoją karierę fil-
mową w tym właśnie miejscu, na ul. Łąkowej 29
w „Zakazanych piosenkach”.

– Książka zawiera kawał historii, wiele cie-
kawostek i sekretów kina. Gdy Pan tak opo-
wiada odnosi się wrażenie, że Pan tym wszyst-
kim żyje.

– Chyba jestem po prostu fanem Łodzi i po-
dobnie jak inni łodzianie kocham to miasto, cenię
w nim to co jest najpiękniejsze, najlepsze, naj-
bardziej wartościowe i uważam, że to zasługuje na
podkreślanie. Od dawna interesowałem się łódzką
historią, często w szkole brałem udział w kon-
kursach na temat Łodzi. A z Wytwórnią Filmów
Fabularnych miałem też pewien niewielki związek
ale istotny dla mojej kieszeni, bo jako student sta-
tystowałem w kilku produkcjach, np. w serialu „Da-
leko od szosy”.

Dziś bardzo się cieszę, że goście jakich przy-
chodzi mi niekiedy oprowadzać po budynkach gru-
py TOYA, z podziwem i uznaniem dostrzegają nie
tylko walory tych obiektów ale i pietyzm z jakim
zostały one zachowane nawet podczas gruntownej
przebudowy. Łąkowa 29 to ciągle ciekawy, inspi-
rujący fragment Łodzi

– Toya proponuje też coś takiego jak tele-
wizja 3G, czyli telewizja 3-ciej generacji. Co się
kryje pod tym hasłem, bo brzmi trochę kos-
micznie?

– Hmm, czy kosmicznie? Na pewno niezwyk-
le, bo to nowe rozwiązanie technologiczne. Jeżeli te-
lewizja cyfrowa HD jest telewizją 2-giej generacji,
to telewizja 3G jest nową propozycją innego sposobu
korzystania z telewizji. Dzisiaj oglądanie telewizji
rywalizuje z korzystaniem z internetu i zwłaszcza lu-
dzie młodzi odchodzą od oglądania telewizji na rzecz
korzystania z internetu. To jest ich główne źródło roz-
rywki, informacji, kontaktu ze światem. Dlatego za-
częliśmy, jako jedni z pierwszych, pracować nad tym,
by przenieść treści dostępne w internecie na ekran
telewizora. Nie potrzebujemy komputera ani kla-
wiatury, telewizor podłączamy do odbiornika 3G
TOYA a do sterowania używamy wyłącznie kurso-
rów na pilocie. Telewizja 3G daje właśnie taką możli-
wość, m.in. poprzez dostępność do niektórych
portali internetowych, takich jak Onet, Gazeta.pl, Ex-
pressilustrowany.pl, ale to też dostęp do zasobów pro-
gramowych takich jak: Ipla, Iplex, czy Tvn Player.
Z tej usługi korzysta u nas przeszło 20 tys. abonen-
tów, głównie w Łodzi. Z telewizji cyfrowej korzysta
już ponad 50 tys. abonentów i ta liczba będzie sta-
le rosnąć. Zwłaszcza, że wkrótce zostaną wyłączo-
ne nadajniki analogowe (dla Łodzi ostateczną datą
wyłączeń jest 20 maja 2013 r. – dopisek redakcji).
Cyfryzacja telewizji stanie się faktem, a dzięki niej
zwiększona zostanie oferta programów telewizyjnych,
odbiorca uzyska lepszą jakość obrazu i dźwięku, do-
stęp do dodatkowych usług, możliwość odbioru mo-
bilnego.

Dzisiaj oglądanie telewizji, tzw, linearne, czy-
li dziejące się w czasie rzeczywistym, w chwili kie-
dy program jest nadawany, zaczyna powoli od-
chodzić w przeszłość. Oczywiście nadal jest to naj-
powszechniejsze, ale najbliższe lata spowodują, że
coraz częściej będziemy przechodzić do oglądania
w telewizji tylko wybranych treści, decydując czy
chcę oglądać to co było nadawane już kiedyś, czy
coś co będzie dopiero nadawane, bo niektórzy nasi
abonenci mogą już teraz oglądać wybrane odcin-
ki swojego ulubionego serialu, zanim zostaną
wyemitowane na określonym kanale.

– Czyli jest to dosyć kosmiczne. Ale czy nie
oznacza to schyłku kina?

– Tak, technologia 3G jest bardzo nowoczes-
na. Gruntownie zmienia sposób naszego dostępu
do telewizji. Dzisiaj telewidz jest panem i to on
decyduje co i kiedy chce oglądać.

Nie sądzę jednak by miało to odciągnąć ludzi
od kin, gdyż ludzie mają w sobie potrzebę

zydenckim, salami konferencyjnymi, własnym
kinem 3D, basenem, etc. oraz biurowca, który ma
być siedzibą firm związanych z rynkiem medial-
nym i nowymi technologiami. Inwestycja prowa-
dzona przez spółkę Film Hotel jest także świa-
dectwem starań aby ten zakątek Łodzi uczynić
czymś szczególnym. Kiedyś przecież WFF była
wyróżnikiem Łodzi – stolicy polskiego filmu.
W nawiązaniu do tego, szklana fasada budynku

hotelowo-biurowego jest przetworzonym
kadrem z pierwszego wy-

produkowanego tu po
wojnie (1946 r.) filmu „Za-

kazane piosenki” Leonarda Bucz-
kowskiego. Również wnętrza hotelu

będą ozdobione przez kilkaset grafik,
będących przetworzonymi fotosami i zdję-

ciami z planów filmów jakie powstały w WFF.
– Nawiązując do tego co Pan powiedział,

Toya wspiera też strategię Łódź Kreatywna.
Może nam Pan przybliżyć na czym ta strategia
polega?

– To co robi Toya jest chyba dobrą egzempli-
fikacją tego hasła. Bo staramy się kreować coś no-
wego. Jeżeli WFF w dawnym kształcie utraciła
swoje znaczenie, to trzeba było nadać temu miej-
scu nową funkcję zachowując dawny charakter
i Toya a ściślej podmioty wchodzące w skład gru-
py tak właśnie działają. Nawiązując do tradycji,
gruntownie przebudowuje i unowocześnia Studio
Dźwięku, dzięki temu udźwiękowia się tu ponad
60% obecnej polskiej produkcji filmowej, ale też
w tym miejscu są nagrywane polskie wersje ję-
zykowe programów obcojęzycznych, takich świa-
towych nadawców jak Discovery, Kidsco, Uni-
versal Channel, Viasat, etc. Nadaliśmy również
nową funkcjonalność dawnym halom zdjęcio-
wym. Dzisiaj odbywają się tam spektakle, koncerty,
zjazdy, festiwale, targi i wystawy o jakich mówi
się nie tylko w Łodzi. Możemy powiedzieć, że Toya
kreuje inspirując się dobrymi tradycjami jakie za-
stała i które głęboko docenia. Nie chcieliśmy po-
zwolić na to, żeby wysiłek i dorobek ludzi, którzy
kiedyś to miejsce tworzyli odszedł w niepamięć.
W ten sposób udało się nam zachować element
krajobrazu Łodzi, jej funkcjonalność kinemato-
graficzną i nadać jej nową treść. Miejsca pracy
utrzymali przy tym fachowcy, wcześniej tu pra-
cujący, szczególnie dźwiękowcy.

– Czyli lubicie porywać się na wielkie rze-
czy i z różnych dziedzin po troszeczku wszyst-
kiego próbować.

– Nie powiem, że na wielkie rzeczy, bo to za-
brzmi nieskromnie, ale warto pracować nad spra-
wami, które dają dobre rezultaty i cieszymy się
jeśli jest to zauważalne. Dodatkowo to daje ludziom
pracę i powoduje, że również otoczenie zaczyna
się zmieniać.

– Bardzo wiele mówi Pan – i trzeba to pod-
kreślić z wielkim zapałem i wręcz radością –
o zrewitalizownych przez Was obiektach. Zna-
lazłyśmy przy tym wielostronicowe opracowa-
nie w formie książki pt. „Pałac Dźwięku”, któ-
rego redakcji Pan się podjął.

– Tak, choć podkreślam, że autorką jest Ale-
ksandra Talaga-Nowacka – dziennikarka „Kalej-
doskopu” a pomysłodawcą prezes spółki – Witold
Krawczyk. Właśnie nawiązując znów do naszego
szacunku dla tradycji chcieliśmy, póki jeszcze są
wśród nas ludzie, którzy tworzyli historię tej wy-
twórni, zatrzymać ją na kartach tej książki. Uchy-
lę rąbka tajemnicy i powiem, że będzie również jej
kontynuacja, mówiąca o pozostałej części wy-
twórni, bo część pierwsza skupiała się tylko na
Pałacu Dźwięku.

Celebrując pamięć o tradycji i historii naszej
„Fabryki Snów”, zorganizowaliśmy w ubiegłym
roku obchody 65-lecia łódzkiej WFF, a głównym
i honorowym gościem była znakomita aktorka Ali-

przeżywania czegoś wspólnie. To napięcie emo-
cjonalne wydobywające się z widzów w postaci
gestów, syków, śmiechów, westchnienia ulgi, że sy-
tuacja na ekranie się rozładowała, to ma znacze-
nie dla przeżywania i odczuwania filmu. Nawet
oglądając telewizję ludzie od razu komentują to co
oglądają np. w Internecie lub przez telefon. Chcą
dzielić się swoimi emocjami z innymi. Uważam
więc, że kino nie jest zagrożone.

– Oprócz przesyłania sygnału telewizyjne-
go innych macie też swoją telewizję TV Toya.

– Tak, nasz lokalny program telewizyjny pro-
dukowany przez Telewizję TOYA, ma tę nieza-
przeczalną zaletę, że jest blisko ludzi, jest tutaj, jest
wśród nas. Bardzo wysokie wyniki oglądalności
ma zwłaszcza serwis informacyjny „WYDA-
RZENIA”. Ludzie chcą wiedzieć co się dzieje obok
nich. Często nasi widzowie sami inspirują nas do
zajęcia się jakimś tematem. A my zajmujemy się
tylko tym co łódzkie. Nasz program nadawany jest
też online w internecie. Odbiór programu następuje
nie tylko za pośrednictwem sieci TOYA ale i in-
nych sieci kablowych, jak: Astral, Bałsat, Multi-
media, RejSat czy Stowarzyszenie „Zbiorcza”.

– Nie są Wam obce również problemy
spółdzielczości. Na Waszych stronach interne-
towych w styczniu odbyła się sonda, w której py-
taliście: czy spółdzielnie mieszkaniowe powin-
ny być zlikwidowane. Czy zna Pan wynik tej
sondy?

– Sprawdźmy: 61,5% głosujących odpowie-
działo NIE, 31,7% TAK, a 6,8% NIE WIEM.

Problemy spółdzielni są przecież problemami
mieszkańców i im potrzebne są rzetelne, wiary-
godne informacje oraz możliwość wypowiedzenia
się w temacie. Wychodzimy temu naprzeciw.
Toya była też tą telewizją, która relacjonowała grud-
niową konferencję spółdzielczości pt. „Likwida-
cja Spółdzielni i co dalej.”

– Na koniec naszej rozmowy chcielibyśmy
by przypomniał Pan sobie rok 1983, kiedy to
otrzymał Pan z rodziną przydział na mieszka-
nie spółdzielcze w ówczesnych zasobach RSM
„Bawełna”. Jak wspomina Pan ten okres?

– Tak, w 1983 roku, w marcu, czyli dokładnie
30 lat temu. To było mieszkanie na ul. Jurczyń-
skiego(obecnie są to zasoby Spółdzielni Miesz-
kaniowej im. Mieszka I – dopisek redakcji).
Wspominam tamten czas bardzo mile. Jak wszyst-
kich w tamtym okresie i moją rodzinę bardzo cie-
szyło to mieszkanie. Nie przeszkadzało nam nawet
to, że było w nim mało mebli, bo wtedy trudno było
je dostać. Mieszkanie było na czwartym piętrze,
co miało według mnie trzy zalety, które podkreś-
lałem później sprzedając mieszkanie: nie pozwa-
lało na posiadanie brzucha, bo trzeba było chodzić
po schodach, było tam najcieplej, bo ciepło roz-
chodzi się do góry oraz było najciszej, bo nikt nad
głową nie hałasował. Zawsze doceniałem też to,
że było to osiedle kameralne. Kilka budynków ale
z pełną infrastrukturą. W pobliżu było wszystko to
co potrzebne: szkoła, przedszkole, żłobek, sklep,
pawilony handlowe, dobra komunikacja. Choć jak
się wprowadziłem to na obecnym Rondzie Inwa-
lidów pasły się jeszcze krowy. I to też miało swój
niezaprzeczalny urok.

Dziękujemy za rozmowę i życzymy Panu
wielu sukcesów, a firmie dalszego rozwoju.

Rozmawiały K.Sz. i I.G.

Rozmowa z Andrzejem Pasowskim
– dyrektorem Marketingu Spółki TOYA



POZIOMO: 1. obok klępy, 6. Piotr
Marzec, 7. imię jak rzymska bogi-
ni wiosny, 8. jedna z możliwości,
9. wabi motyle, 12. neguje potrze-
bę religii, 13. kwartet z kwintetem,
14. dawne rosyjskie ¾ metra, 18. ta-
wada i raszpla, 19. producent m.in.
proszku do pieczenia, 20. niepo-
chlebnie o mężczyźnie, 21. klitka,
ciasna izdebka, 22. półkoliste
uchwyty konia gimnastycznego.
PIONOWO: 2. wyjęty z formy, 3.
radziecka kopia lejki, 4. urządzenie
do siarczkowania celulozy, 5. ciągłe
podróże, 9. lina ściągająca żagiel,
10. stolica jednego z krajów związ-
kowych Austrii, 11. mama i…, 15.
Jeszcze słychać śpiew i… koni, 16.
rzeczy nabyte w sklepie, 17. skan-
dalista Darski.

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI
LUTOWEJ

Poziomo: Abebe, Arbat, suwak,
aplet, Necko, laikat, rzeki, Blaise,
Adam, rżysko, Isia, piekło, caro.
Pionowo: Bruce, blask, arapaima,
kabekaes, narwaniec, Chevalier,
Olib, leżnia, insekt, ekolog.

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.

Składniki:
spód do mazurka
— 200 g mąki pszennej
— 50 g mąki ziemniaczanej
— 3 łyżki cukru pudru
— 1 łyżeczka cukru z wanilią

— 150 g masła
— 1 jajko
wierzch mazurka
— kilka łyżek konfitury z róży
— bezy
— płatki migdałowe

Sposób przygotowania:
Mąkę pszenną i ziemniaczaną miesza-
my z cukrem pudrem, cukrem wanilio-
wym i masłem. Jak masło będzie drob-
no posiekane wbijamy jajo i zagniatamy
ciasto.

Jeśli ciasto się lepi to warto schować
je do lodówki, ale nie jest to konieczne.

Rozwałkowujemy ciasto na placek
grubości ok. 1-2 cm. Najlepiej wałkować
pomiędzy dwoma papierami lub folia-
mi. Następnie nakłuwamy ciasto wi-
delcem i wstawiamy do nagrzanego do
200°C piekarnika na 15-20 minut. Po
wystygnięciu dekorujemy według włas-
nego wzoru wierzch konfiturą, płatka-
mi i bezami. Mazurek to ciasto, które ma
przede wszystkim pięknie i bogato wy-
glądać. Dlatego nie żałujmy ozdób i ko-
lorów.

Smacznego!
Przepis zaczerpnięty z internetu

K U C H N I A N A S Z A C O D Z I E N N A
Mazurek to ciasto, które gości na naszych stołach raz w roku, przy Świętach Wielkanocnych.
Przygotowanie mazurka wbrew pozorom nie jest trudne. Przekonajmy się sami.

Aby poznać się z najdalszą rodziną,
wystarczy się wzbogacić.

(Julian Tuwim)

Wielkanocny mazurek różany

BARAN
Odżyje sprawa, na
którą swego czasu de-
finitywnie położyłeś
krzyżyk. Nowe oko-
liczności sprawią, że

warto będzie jeszcze raz zająć się tym te-
matem. Trzeba będzie tylko zabrać się do
niego od innej strony i ze zmienioną kon-
cepcją. Koziorożec pomoże Ci w opraco-
waniu harmonogramu działania.

BYK
Nadchodzi okres my-
cia okien i trzepania
dywanów, a Tobie randki
będą w głowie i chęt-
ka na spacery przy

pełni Księżyca. Spróbuj pogodzić obowiązki
z marzeniami i bardziej sensownie zapla-
nować czas. Wiedz też, że owe randki to
powód do zazdrości dla Wodnika, które-
mu Ty dla odmiany wpadłeś w oko.

BLIŹNIĘTA
Miesiąc dobrych szans,
nawet w trudnych i skom-
plikowanych sytuac-
jach. Możesz liczyć na
zyski w inwestycjach.

Nie oglądaj się na pomocników i dorad-
ców. Decyzje będą należały do Ciebie i po
Twojej stronie będą racje. Zachowanie
innych Bliźniąt potraktuj z wiosennym
przymrużeniem oka.

RAK
Przedświąteczna wi-
zyta rodziny - choć
w atmosferze pewnego
napięcia - nie sprawi
większego kłopotu,

a Tobie uda się przy okazji upiec własną
pieczeń. Rywalizacja z Lwem popsuje Ci
na chwilę radość z sukcesu. Ale tylko na
chwilę, bo reszta miesiąca potoczy się bez
większych problemów.

LEW
Miesiąc zapowiada się
nieźle, ale niewykluczo-
ne perypetie natury oso-
bistej. Przed świętami
przydałoby się więcej za-

interesowania problemami najbliższej oso-
by. Przecież jedno ciepłe słowo może zdziałać
cuda! Trzeba je tylko wypowiedzieć. Pewna
poprawa spraw materialnych. Myślą
o Tobie Ryby.

PANNA
Poczułeś już pierwsze
powiewy wiosny, masz
więc ochotę zmienić
coś w swoim wyglądzie
zewnętrznym. Wspa-

niały pomysł - zrealizuj to! Duże pole do
popisu w pracy. Ważyć się będą istotne
sprawy i wiele zależeć będzie od Twojego
zdania. Taka pozycja sprawi Ci przyjem-
ność. Zyskasz też w oczach Wagi.

WAGA
Wiosenny nastrój spra-
wi, że z zapałem przy-
stąpisz do różnych
bieżących zajęć. A bę-
dzie ich - jak to zwyk-

le przed świętami - niemało. Dojdą jesz-
cze inne, których nie można będzie odłożyć
na później. Poddaj się nastrojowi, ale nie
bierz za wiele na swoje barki. Wykorzys-
taj dobre dni Raka.

SKORPION
Może się tak zdarzyć,
że trafisz na trudności
w załatwianiu istotnej
dla siebie sprawy. Pój-
ście na pewne ustęp-

stwa, a nawet ewentualna zgoda na kom-
promisowe rozwiązanie, to najlepszy
sposób pokonania przeszkody. Przy okazji
zapobiegniesz nerwowej atmosferze. Dobre
układy ze Baranem.

STRZELEC
W najbliższych dniach
czeka Cię sporo dodat-
kowych obowiązków
i trudnych do dotrzy-
mania terminów. Nie

zabraknie więc powodów do stresów i na-
pięć. Osłodą będzie sympatyczne spotkanie
w ścisłym gronie, ale zasłyszana tam
pogłoska o planach konkurującego z Tobą
Byka nieco Cię zbulwersuje.

KOZIOROŻEC
Dużo pracy, chwilami
nawet za dużo. Warto
poważnie zastanowić
się, jak od nowa zor-
ganizować sobie zaję-

cia i ile ich podjąć na raz, by wszystko to
miało sens i było na miarę Twoich ak-
tualnych możliwości. Nie zapominaj też
o Skorpionie liczącym na większe zainte-
resowanie z Twojej strony.

WODNIK
Nawiązane w najbliż-
szych dniach kontakty
zawodowe mogą po-
gmatwać się na sku-
tek... Twojej niezręcz-

ności. Uważaj więc, by nie popełnić gafy,
która może być powodem większych przy-
krości niż przypuszczasz. Ewentualny,
nieplanowany przed świętami, wyjazd
służbowy z Panną może temu zapobiec.

RYBY
Również ten miesiąc
może być udany pod
każdym względem, ale
musisz zaniechać częs-
tych złośliwości, a może

nawet małych podłostek wobec osób nie-
lubianych. Nie daj się sprowokować do
impulsywnych wystąpień na szerszym
forum. Niestety, nie tylko Strzelec czeka
na Twoje potknięcie.

H O R O S K O P N A K W I E C I E Ń

12 Rozerwij się!

U Ś M I E C H N I J S I Ę
• • •

Znalazłam charakterystykę męża z przedszkola. Dobrze je,
świetnie się bawi, ze spaniem nie ma kłopotów.
Minęło 30 lat... I nic się nie zmieniło.

• • •
Wymieńcie przykłady wielkiej miłości – prosi nauczyciel.
– Romeo i Julia – mówi Karol.
– Tristan i Izolda – zgłasza się Kasia.
Na to odzywa się Jaś: – Mój tato i telewizor.

• • •
Dzwonek do drzwi:
– Ja do wodomierza. – Tu taki nie mieszka.

Według badań oraz plotek,
Nie chodzimy do bibliotek.
Omijamy też księgarnie,
Lud do książek się nie garnie!
Książki w Polsce łapią tył,
Jakby diabeł wśród nich tkwił.
Podliczyli i w dzwon walą,
W kraju się do ksiąg nie palą!
Naszą twórczość literacką
Pająk w sieć swą spowił macką.
Polak czyta, ponoć, aż
Rocznie książki pół na twarz!
Jak dziewica stoi szafa
Pełna tomów Prusa, Staffa.
Miłosz, Herbert i Kadłubek,
Tkwią na półkach, kubek w kubek.
Reje, Boye i Gogole,
Pałaszują z wolna mole.
Straszna ściema, no i wstyd,
Że się sypie „Lalka”, „Cyd”,
A insekty, niczym mięso,
Żrą je aż się uszy trzęsą.
Po kolei woluminy
Zamieniają się w trociny.

Bibliotekarz kudły chwyta
Zrozpaczony – lud nie czyta!
Głową wali o klepisko,
Do zawału już mu blisko.
Jak się kraj nie opamięta
Szpital będzie miał klienta.
Szkoda chłopa albo baby,
Bibliotekarz wszak człek słaby,
Jak się w żalu tym rozkręci,
To wnet biedak się przekręci.
Jeszcze chwila, no i cześć.
Czas najwyższy pomoc nieść!
Bez lenistwa więc, mitręgi,
Kto żyw chwyta dziś za księgi!
I czytamy noce całe,
By ich chronić przed zawałem.
W bibliotekach ludu rzeki
Lepsze niż najlepsze leki.
Myśl też taka się kolebie:
Warto czytać i dla siebie!
Treścią zapchać mózgu kąty,
By poszerzać horyzonty.
Nieczytanie – to afera!
I wstyd straszny, jak cholera.

PPRRZZEECCIIEEKKII  ZZ  NNAARROODDOOWWEEJJ  BBIIBBLLIIOOTTEEKKII
Andrzej Dynkiewicz

Bardziej boli
rana od języka,
niż od miecza

Z KSIĘGI
PRZYSŁÓW
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