
Przed nami kolejne dziewiąte już 
walne zgromadzenie członków 
naszej Spółdzielni. Od 22 maja 
będziemy się spotykać na ośmio-
częściowych obradach. Tak samo, 
jak w ubiegłym roku. Z naszej gaze-
ty dowiadujecie się Państwo przez 
cały rok dokładnie o działalności 
RSM „Bawełna”. Uzupełnieniem 
tych wiadomości są zamieszczo-
ne w bieżącym numerze materiały 
sprawozdawcze, informacje do-
tyczące przebiegu walnego oraz 
miejsc, w których można się zapo-
znać z dokumentami źródłowymi. 
Nasi członkowie, otrzymują pełne 

informacje niezbędne do podej-
mowania decyzji w trakcie obrad 
najważniejszego organu każdej 
spółdzielni. Dlatego swoje uwagi 
poświęcę najpierw sprawom ogól-
nym, podobnie jak w roku ubiegłym, 
ale już nie w kontekście obaw przed 
zmianami w ustawach dotyczących 
spółdzielczości, bo one, na szczęś-
cie, przeszły już do historii. Chociaż 
nie całkowicie, bowiem w poprzed-
nim numerze opisywaliśmy spra-
wy dotyczące nowych propozycji 
zmian w naszym funkcjonowaniu. 
Powoduje to, że zawsze trzeba 
wszystkim, kolejny raz, powtarzać 

Moim 
zdaniem 
To wydanie jest setnym numerem czasopis-

ma „RSM Bawełna – Mój Dom”. A ponieważ jest 
związane z rozpoczynającym się pod koniec maja 
br. kolejnym Walnym Zgromadzeniem członków 
n/Spółdzielni, jest jednocześnie wydaniem po-
dwójnym, czyli rozpoczynamy kolejny rozdział 
w naszej redakcyjnej historii wkraczając w drugą 
setkę numerów. Zawsze przy okazji mini „jubile-
uszu” trochę trzeba powspominać. Zaczynaliśmy 
w październiku 2008 roku. Redakcja liczyła dwie 
osoby przez 20 kolejnych numerów. Od wrześ-
nia 2010 roku dołączyła do redakcji p. Katarzyna 
Szczepaniak, na co dzień kierownik Działu Tech-
nicznego. Wspólnie z p. Katarzyną redagowali-
śmy kolejne wydania od numeru 30-go z czerwca 
2011 r. do października następnego roku, bowiem 
od nr 47-go redakcja wzmocniła się o p. Izabelę 
Gwardys, naszego audytora wewnętrznego i asy-
stenta Rady Nadzorczej oraz Zarządu. 

Jak obiecywałem w pierwszym numerze 
podstawowym celem wydawania miesięcznika 
jest integracja członków spółdzielni zamieszka-
łych w osiedlach RSM „Bawełny” rozproszonych 
po całej Łodzi, tj. na Żubardziu, Kozinach, Zbior-
czej, Stokach, Olechowie, Janowie oraz w An-
drespolu. Przekazywałem również, że będziemy 
informować co zdarzyło się na każdym osiedlu, 
jakie problemy nurtują jego mieszkańców oraz 
co planują oraz jakie podejmują decyzje władze 
spółdzielni. W każdym numerze więc przekazuje-
my informacje jakie decyzje podjął Zarząd Spół-
dzielni. Autorem tych wiadomości od początku 
naszej Gazety jest p. Ewa Sierakowska główny 
specjalista w Zespole Samorządowo-Doradczym. 
Przez pięć lat wiadomości „Z prac Rady Nadzor-
czej” przygotowywała nieodżałowana śp. Urszula 
Gorzkiewicz. Od trzech lat kontynuatorką, czyli 
autorką tego cyklu jest p. Izabela Gwardys. Każ-
dego roku przekazujemy dokładne informacje 
związane z wykonanymi w naszych zasobach 
pracami remontowymi w poprzednim roku, pla-
nowanymi remontami i innymi robotami w da-
nym roku na każdym osiedlu. A od czterech lat, 
na rozkładowej stronie, zamieszczamy schemat 
przykładowych rozliczeń centralnego ogrzewania 
oraz zużytej zimnej i ciepłej wody z dokładną 
instrukcją, jak czytać te rozliczenia, co z czego 
wynika i jak należy sprawdzać swoje zużycia 
mediów. Przybliżamy również kwestie związane 
z nowymi uregulowaniami prawnymi obowią-
zującymi w n/Spółdzielni, czyli tłumaczymy 
zapisy postanowień wewnętrznych regulaminów 
uchwalanych przez Radę Nadzorczą. Na naszych 
łamach prezentowaliśmy znane postaci polskiej 
i nie tylko, spółdzielczości, które przyczyniły 
się do rozwoju tej formy gospodarowania. Prze-
kazywaliśmy również sprawy związane z naszą 
przyszłością czyli zakusami polityków chcących 
nas zlikwidować. Ale przede wszystkim byliśmy 
blisko problemów powstających w naszej najbliż-
szej okolicy; staraliśmy się je rozwiązywać, bądź 
chociażby przestrzegać przed niekorzystnymi roz-
strzygnięciami podejmowanymi przez naszych 
mieszkańców. Cieszymy się, że możemy Wam, 
Szanowni P.T. Czytelnicy przekazywać owoc na-
szej społecznej pracy dziennikarskiej, chociaż tak 
de facto nie jesteśmy dziennikarzami, w postaci 
Tej Gazety, której sto wydań minęło tak szybko, 
jakbyśmy startowali w biegu sprinterskim. Roz-
poczynamy tym wydaniem przedłużony sprint, 
czyli czekamy na nr 200. Obyśmy doczekali się 
w n/Spółdzielni pokonania kolejnych dystansów. 
Sprint zajął nam prawie 8,5 roku. Ten, który za-
czynamy ukończymy w 2025 roku. Wszystko 
jest możliwe, … pomarzyć dobra rzecz… mo-
żemy przybiec szybciej i rozpocząć nowe etapy, 
ale tylko jako dwutygodnik, tygodnik czy może 
dziennik. To jednak tylko marzenia, bo żyjemy 
w czasach komunikacji elektronicznej i formuła 
papierowego przekazywania wiadomości bezpo-
wrotnie mija. 

 Sylwester Pokorski

„Pierwsza Pożyczka 2,99%” dotyczy kredytów gotówkowych „Kredyt na Miarę” udzielanych na maksymalny okres 24 miesięcy i na 
kwotę nie wyższą niż 4 000 zł (bez kredytowanych kosztów). Szczegóły oferty znajdują się w Regulaminie „Pierwsza Pożyczka 2,99%”, 
dostępnym w placówkach Banku i na stronie raiffeisenpolbank.com. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 
2,88%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) to 4 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty – 4 119,60 zł, 
oprocentowanie stałe – 0,00%, całkowity koszt kredytu – 119,60 zł (w tym: prowizja – 119,60 zł; odsetki – 0,00 zł), 24-miesięczne 
raty równe są w wysokości 171,65 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 20.03.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie.
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i inne sprawy
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W bieżącym roku na Walnym Zgromadzeniu wybieramy 
nową Radę Nadzorczą i nowe Rady Osiedli. Kandyda-
tów do Rad przedstawiamy na stronach od 5 do 9. 

W 2016 r. działalność Spółdzielni podlegała lustracji. Kon-
trola dotyczyła okresu 2013–2015 i nie stwierdzono żad-
nych uchybień. List polustracyjny trafi pod obrady Walnego. 
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Spółdzielnia w liczbach
Rada Nadzorcza RSM „Bawełna” na posiedzeniu w dniu 30.03.2017 r. przyjęła 
sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2016 r. wraz z kierunkami jej rozwo-
ju na przyszły okres oraz sprawozdanie finansowe po badaniu ksiąg rachun-
kowych przez Biegłą Rewident. Na podstawie cyklicznie dokonywanych przez 
Radę ocen działalności Spółdzielni, jak również po omówieniu wyników działal-
ności za 2016 r. przez Biegłą Rewident i wystawieniu przez nią opinii z badania 
bilansu, Rada Nadzorcza skierowała wniosek do Walnego o zatwierdzenie tego 
sprawozdania i udzielenie absolutorium dla członków Zarządu.
Skrót sprawozdania kierowanego do Walnego drukujemy na stronach 11–12–13.

Wydanie tej gazety planowaliśmy na 27 kwietnia, jednak w związku z wpływającymi do 27 kwietnia do godziny 17:00 listami kandydatów do Rady Nadzor-
czej i Rad Osiedli oraz przekazywanymi zdjęciami i informacjami do prezentacji kandydatów w gazecie, zmuszeni byliśmy przesunąć termin druku gazety.
Z uwagi zaś na dłuższy majowy weekend i wymogi naszego wydawcy Spółki Pajpress przekazujemy ten numer z półtoratygodniowym opóźnieniem.

Walne Zgromadzenie RSM „Bawełna”.

i uświadamiać, co to jest spółdziel-
czość, bowiem często my sami 
o tym zapominamy. Przypomnę 
więc siedem Zasad Spółdzielczych 
uchwalonych przez Międzynarodo-
wy Związek Spółdzielczy: 1) Dobro-
wolnego i otwartego członkostwa; 
2) Demokratycznej kontroli człon-
ków; 3) Ekonomicznego uczestni-
ctwa członków; 4) Autonomii i nie-
zależności; Edukacji, 5) Szkolenia 
i informacji; 6) Współpracy między 
spółdzielniami i 7) Troski o społecz-
ność lokalną. Kontynu ując moje 
spostrzeżenia dotyczące proble-
mów przed jakimi stoi spółdziel-

czość mieszkaniowa muszę tak, 
jak w poprzednim roku oraz wcześ-
niej w tym miejscu, powtórzyć: 
„Spółdzielczość mieszkaniowa to 
ogromna sfera gospodarki, która 
sama daje sobie radę zarządzając 
ogromną ilością budynków, ogrom-
nymi terenami dobrze utrzymanymi, 
prowadząc działalność społeczno-
-wychowawczą, kulturalną, oświa-
tową oraz sportowo-rekreacyjną. 
To widać na każdym kroku, w każ-
dej miejscowości, małej czy dużej. 
Jest to najbardziej efektywna for-
ma zarządzania nieruchomościami 
w naszym kraju. Cd. na  s. 4

W listopadowym numerze naszej gazety 
(nr 95) pisaliśmy o dewastacji i powyła-
mywaniu z ziemi betonowych słupków 
wzdłuż wyremontowanej w 2016 r. drogi 
przy budynkach 220 ul. Wrześnieńska 67/69, 221 ul. Wrześnieńska 
71/73 i 222 ul. Sierakowskiego 1/5 na osiedlu „Żubardź”. Na skutek 
aktu chuligańskiego 30 słupków (!), mimo ich zabetonowania w grun-
cie, zostało przewróconych, a jeden złamany. W tym roku przy tych 
samym budynkach co poprzednio, wyrwano tym razem siedem słup-
ków metalowych, jeden po drugim. 
Jak to możliwe, że kolejny już raz nikt nic nie widzi ani nie słyszy?
Szerzej o tym karygodnym zdarzeniu piszemy na str. 14.

Znów powyłamywano słupki na Żubardziu
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Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy:  

cieszyć się bez powodu,  
być ciągle czymś zajętym i domagać się ze wszystkich sił,  

tego czego się pragnie – słowa Paulo Coelho.

W marcu 2017 r. posiedzenia Za-
rządu RSM „Bawełna” odbyły się 
w dniach 1, 15, 27 i 29. Na posiedze-
niach tych rozpatrzone zostały m.in. 
następujące sprawy:

Sprawy członkowsko
mieszkaniowe
W dniu 28.02.2017 r. Spółdzielnia 
liczyła 8.700 członków, w tym 8.676 
członków zamieszkujących i 24 
członków oczekujących. W marcu 
2017 r. w poczet członków Spółdzielni 
przyjęto 29 osób, a skreślono z reje-
stru 50 osób.

W stosunku do trzech osób za-
legających z opłatami za mieszkania 
podjęto postępowania o pozbawienie 
członkostwa w Spółdzielni.

Organizacja Walnego 
Zgromadzenia
Zarząd zwołał sprawozdawcze Walne 
Zgromadzenie RSM „Bawełna”, które 
odbędzie się w 8 częściach w dniach 22, 
23, 24, 25, 26, 29, 30 i 31 maja 2017 
roku – ustalone zostały terminy i miej-
sca zebrań poszczególnych części.

Uchwalone zostały dwa wnioski 
do Walnego Zgromadzenia: jeden do-
tyczący rozwiązania zawartej z Gmi-
ną umowy o wieczyste użytkowanie 
w zakresie odnoszącym się do działki 
przy ul. Zbiorczej, położonej w pa-
sie drogowym ul. Sarniej w osiedlu 
„Zbiorcza”, drugi wniosek dotyczy 
zmiany uchwały Walnego Zgroma-
dzenia z 2011 roku w sprawie zby-
cia prawa wieczystego użytkowania 
działki przy ul. Powstańców Wielko-
polskich w osiedlu „Żubardź”.

Z zadowoleniem przyjęto do wia-
domości i skierowano do Rady Nad-
zorczej oraz do Walnego Zgroma-
dzenia list polustracyjny ze Związku 
Rewizyjnego Spółdzielni Mieszka-
niowych RP z badania lustracyjne-
go działalności Spółdzielni w latach 
2013–2015, w którym w podsumowa-
niu Związek ocenił, iż:

„działalność Spółdzielni w la-
tach 2013–2015 prowadzona była 
prawidłowo i Związek nie formułuje 
wniosków do przedstawienia Walne-
mu Zgromadzeniu.”

Skierowano do Walnego Zgro-
madzenia w celu zatwierdzenia 
sprawozdanie finansowe Spółdzielni 
wraz ze sprawozdaniem z działalności 
Spółdzielni za 2016 rok. Sprawozda-
nie było przedmiotem badania przez 
biegłą rewident, która wystawiła opi-
nię bez zastrzeżeń, tj. najlepszą, jaką 
biegły może wystawić. Podsumowa-
nie opinii zawiera stwierdzenia, że:
„zbadane sprawozdanie finansowe:
a)   przekazuje rzetelny i jasny 

obraz sytuacji majątkowej i fi-
nansowej jednostki na dzień 
31.12.2016 r., jak też jej wy-
nik finansowy za rok obrotowy 
od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r., 
zgodnie z mającymi zastosowa-
nie przepisami ustawy o rachun-
kowości i przyjętymi zasadami 
(polityką) rachunkowości,

b)   zostało sporządzone na podsta-
wie prawidłowo prowadzonych 
ksiąg rachunkowych oraz

c)   jest zgodne co do formy i tre-
ści z obowiązującymi jednostkę 
przepisami prawa i postanowie-
niami statutu jednostki.”
Ze sprawozdaniami oraz opinią 

biegłego rewidenta członkowie mogą 
zapoznać się na stronie internetowej 
RSM „Bawełna” w części dostępnej 
po zalogowaniu lub w biurze Spół-
dzielni na ul. Przybyszewskiego 163, 
gdzie do wglądu można otrzymać 
także raport biegłego z badania bilan-
su, a skrócona wersja sprawozdania 
z działalności Spółdzielni za 2016 
rok znajduje się w tym numerze ga-
zety „Mój Dom” na stronach 11–13.

Określanie przedmiotu 
odrębnej własności lokali 
i sprawy terenowoprawne
Podjęto uchwałę określającą przed-
miot odrębnej własności lokali w bu-
dynku mieszkalnym wielorodzinnym 
nr 30 przy ul. Uniejowskiej 4 w Łodzi.

Podpisano protokół z rokowań, 
przygotowany przez Wydział Zby-
wania i Nabywania Nieruchomości 
w Departamencie Gospodarowania 
Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi 
w sprawie sprzedaży w drodze bez-
przetargowej nieruchomości grun-
towej (działka nr 219/5) położonej 
w Łodzi przy ul. Kazimierza Odno-
wiciela 4 na rzecz RSM „Bawełna” 
– właściciela nieruchomości przyle-
głej.

Roboty remontowe, 
wymiana stolarki okiennej
Postanowiono zrefundować człon-
kom Spółdzielni koszty wymiany 
okien we własnym zakresie w kolej-
ności wynikającej z list określających 
kolejność wymiany/refundacji – do-
tyczy jedenastu mieszkań w osiedlu 
„Żubardź”, sześciu w osiedlu „Ko-
ziny”, sześciu w osiedlu „Zbiorcza” 
i jednego w osiedlu „Słowiańskie”.

Zatwierdzono wyniki prac ko-
misji konkursowej i wybrano firmy 
wskazane przez komisję do wyko-
nywania robót kominiarskich w za-
sobach mieszkaniowych Spółdzielni 
w 2017 roku. Lista wybranych firm 
znajduje się na naszej stronie inter-
netowej oraz w niniejszym wydaniu 
gazety na stronie 3.

Specjalistyczną kompleksową 
pielęgnację (wg wizualizacji opra-
cowanej przez wykonawcę) wytypo-
wanych terenów zielonych w osiedlu 
„Słowiańskie” powierzono Zakła-
dowi Zieleni J.K.L. Wojtczak s.c., 
który już w ubiegłym roku profe-
sjonalnie przeprowadził podobne 
prace na części terenów zielonych 
na Olechowie.

Postanowiono zawrzeć umo-
wę z VEOLIA Energia Łódź S.A. 
na świadczenie usług w zakresie po-
zyskiwania świadectw efektywności 
energetycznej – tzw. „białych certyfi-
katów” dla kolejnych przedsięwzięć 

Z prac  
Rady Nadzorczej 

W marcu 2017 roku Rada Nadzorcza RSM „Bawełna” odbyła jedno posiedzenie, na którym:
1.  W ramach spraw dotyczących stosunku członkostwa, po rozpatrzeniu wniosków, podjęła następujące uchwały:
a)   w sprawie wykreślenia członka, który utracił spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu w osiedlu „Sienkiewi-

czowskie” w wyniku podziału majątku wspólnego po rozwodzie. Członek nie zgłosił się na posiedzenie Rady 
Nadzorczej,

b)   w sprawie uchylenia Uchwały Rady Nadzorczej nr 11/5/2013 z dnia 23.05.2013 r. dot. wykreślenia z grona 
członków Spółdzielni osoby, która posiadała spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu w osiedlu „Słowiańskie”. 
Osoba ta całkowicie spłaciła swoje zadłużenie i pomyślnie przeszła 6-miesięczny okres próbny, podczas którego 
na bieżąco regulowała należności.

2.  Podjęła cztery uchwały w sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej w związku z planowanym 
zwołaniem Walnego Zgromadzenia:

a)   ws. liczby członków poszczególnych Rad Osiedli dla wyborów prowadzonych na Walnym Zgromadzeniu w dniach 
22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 i 31 maja 2017,

b)   ws. powołania Prezydium Walnego Zgromadzenia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna” w Łodzi, 
które odbędzie się w częściach w dniach 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 i 31 maja 2017 r., trybu i zasad zmian 
w składzie Prezydium oraz sposobu głosowania w ramach Prezydium,

c)   ws. powołania i zasad funkcjonowania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Robotniczej Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Bawełna” w Łodzi, które odbędzie się w częściach w dniach 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 i 31 maja 2017 r.,

d)   dot. liczby członków, składu, sposobu ukonstytuowania oraz zasad funkcjonowania Komisji Wyborczej, w sprawie 
wzoru kart do głosowania oraz w sprawie wezwania do zgłaszania kandydatów w celu przeprowadzenia wybo-
rów do Rady Nadzorczej oraz do Rad Osiedli przez Walne Zgromadzenie Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Bawełna” w Łodzi, które odbędzie się w częściach w dniach 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 i 31 maja 2017 r.

Szerzej na temat wyżej wymienionych uchwał piszemy na stronie 4 oraz na stronie internetowej Spółdzielni za-
mieszczamy ich pełen tekst.

3.  Przyjęła bez uwag sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2016 rok wraz z kierunkami rozwoju oraz spra-
wozdanie finansowe za 2016 rok.

Na podstawie dokonywanych cyklicznie ocen działalności Spółdzielni, jak również po szczegółowym rozpatrzeniu 
osiągniętych w 2016 roku przez Spółdzielnię wyników gospodarczo-finansowych, biorąc pod uwagę wyniki badania 
Biegłego Rewidenta zawarte w Opinii i Raporcie, Rada Nadzorcza RSM „Bawełna” oceniła działalność Robotniczej Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Bawełna” w 2016 roku jako dobrą, dającą pełną gwarancję dalszego dobrego funkcjonowania 
Spółdzielni i postanowiła przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu:

 1.  wniosek o zatwierdzenie:
  –  sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2016 rok wraz z kierunkami rozwoju,
  –  sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 rok,
  –   podziału nadwyżki bilansowej za 2016 rok w sposób zaproponowany w sprawozdaniu z działal-

ności Spółdzielni.
 2.  wniosek o udzielenie członkom Zarządu RSM „Bawełna” absolutorium za działalność w 2016 roku.
4.  Rada Nadzorcza postanowiła swoje sprawozdanie z działalności za 2016 rok w wersji przyjętej, przedłożyć 

Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia.
5.  Omówiła i przedyskutowała wstępne wyniki rozliczeń kosztów zużycia ciepła i wody za 2016 r. w oparciu 

o Informację TT/670/2017.
6.  Przyjęła do wiadomości informacje członków Rad Osiedli na temat spraw jakimi zajmowały się Rady od czasu 

poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
7.  W sprawach wniesionych Rada przyjęła do wiadomości informacje na temat:
–   efektów zbierania podpisów pod apelem przeciwko antyspółdzielczemu projektowi ustawy o zmianie ustawy 

o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy Prawo spółdzielcze autorstwa KWW Kukiz ‚15 (druk sejmowy 
nr 1268),

–   wyboru przez Komisję Wewnątrzspółdzielczą 3-osobowej delegacji na spotkanie z posłem KWW Kukiz’15 
p. Piotrem Aplem, które odbędzie się w dniu 3.04.2017 r. Pan Jan Machała poinformował, że stara się również 
zorganizować spotkanie z posłem PiS p. Waldemarem Budą,

–   wpłynięcia do Spółdzielni listu polustracyjnego ze Związku Rewizyjnego Spółdzielni.
Mieszkaniowych RP, który przeprowadzał lustrację w Spółdzielni za lata 2013–2015. Zgodnie z treścią listu podczas 

lustracji oceniono, że działalność Spółdzielni prowadzona jest prawidłowo i ZRSM RP nie sformułował wniosków 
do przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu,

–   wyników spotkania dot. nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w związku z wejściem 
w życie od 1 lipca 2017 r. Rozporządzenia Ministra Środowiska ws. szczegółowego sposobu selektywnego 
zbierania wybranych frakcji odpadów, które odbyło się w dniu 22.03.2017 r. w siedzibie Spółdzielni,

–   wstępnego porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
–   nowego numeru gazety „RSM „Bawełna” – Mój Dom”, który zawiera specjalną wkładkę opisującą problemy 

spółdzielczości oraz tekstu autorstwa p. Waldemara Pawelskiego, który ukazał się w ostatnim numerze gazety 
„Tęcza Polska”,

–   posiedzenia Krajowej Rady Spółdzielczej, które odbyło się w dniu 30.03.2017 r.
8.  Następne posiedzenie Rady Nadzorczej planowane jest na 20.04.2017 r.
 I.G.

RSM Bawełna – ,,Mój dom” – pismo Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna”. Redaktor Naczelny Sylwester Pokorski, redaktorki: Katarzyna Szczepaniak i Izabela Gwardys. 
Adres redakcji 93-120 Łódź, ul. Przybyszewskiego 163, pok. 117. Telefon 42 6416333, w. 35, e-mail: mojdom@rsmbawelna.pl. Skład i łamanie Agencja Wydawnicza PAJ-Press. Ogłoszenia 
przyjmują: redakcja  w godz. 8.00-15.00 – Łódź, ul. Przybyszewskiego 163, pok. 117, ADM „Słowiańskie” Łódź, ul. Piasta Kołodzieja 21, ADM „Sienkiewiczowskie” Łódź, ul. Skrzetuskiego 12, 
ADM „Żubardź” – „Koziny” Łódź, ul. Klonowa 39, ADM „Zbiorcza” Łódź, ul. Zbiorcza17. Wszystkie ADM-y ogłoszenia przyjmują w godzinach 800 - 1700. Materiałów nie zamówionych redakcja 
nie zwraca. Rozpowszechnianie wszelkich materiałów redakcyjnych bez zgody Wydawcy jest zabronione. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. Druk ODDI Poland.

Spółdzielni, nie ujętych we wcześ-
niejszej umowie z tą firmą. O już 
uzyskanych za jej pośrednictwem 
„białych certyfikatach” i korzyściach 
finansowych z tym związanych infor-
mowaliśmy Państwa w poprzednich 
wydaniach naszej gazety.

Opłaty i koszty
Omówiono i przyjęto do wiadomo-
ści wyniki ekonomiczne Spółdzielni 
za okres styczeń–luty 2017 roku.

Przyjęto do wiadomości infor-
mację o decyzjach w sprawie rozło-
żenia na raty zaległości w opłatach 
za używane lokale mieszkalne, pod-
jętych w IV kwartale 2016 roku przez 
Kierownika Działu Czynszów Kre-
dytów i Wkładów Mieszkaniowych 
(do 10 rat) oraz przez Z-cę Prezesa 
ds. Ekonomicznych (w przypadkach, 
gdy liczba rat była większa niż 10). 
Na 10 lub mniej rat rozłożone zo-
stało zadłużenie w 13 przypadkach 
– łączna kwota ponad 27.600 zł, 
a na ponad 10 rat w 7 przypadkach 
– ok. 21.500 zł.

Uchwalone zostały nowe staw-
ki czynszu za najem lokali miesz-

kalnych, które będą obowiązywa-
ły od 1.07.2017 r. (dot. dwunastu 
mieszkań).

Określono szacunkowy poziom 
wzrostu kosztów energii cieplnej 
na 2017 rok na potrzeby wyliczenia 
indywidualnych opłat zaliczkowych 
od 1.05.2017 r. za centralne ogrzewa-
nie oraz podgrzanie wody, ustalając 
szacunkowy wzrost opłat zmiennych 
o 15,0% za centralne ogrzewanie 
i o 10,0% za ciepłą wodę użytkową 
(zaliczki na poczet opłat stałych po-
zostawiono na indywidualnym pozio-
mie wynikającym z rozliczenia 2016 
roku). Ustalając powyższe wzrosty 
wzięto pod uwagę zmianę cen zaku-
pu ciepła, a w przypadku c.o. również 
warunki atmosferyczne i temperatu-
ry w okresie grzewczym w 2016 
roku, przy których możliwe było 
dość niskie zużycie energii cieplnej 
stanowiące podstawę do wyliczenia 
indywidualnych zaliczek na następny 
okres grzewczy. Niezależnie od przy-
jętego szacunkowego wzrostu kosz-
tów przeciętna płacona przez człon-
ków zaliczka kwotowo pozostanie 
na poziomie lat ubiegłych.

Dwóm dzierżawcom terenów 
Spółdzielni rozłożono na miesięcz-
ne raty należności z tytułu podatku 
od nieruchomości.

Wyrażono zgodę na przejęcie 
kredytu mieszkaniowego przez osobę, 
której obecni użytkownicy chcą poda-
rować obciążone kredytem mieszka-
nie na Olechowie.

Najem lokali i dzierżawa 
terenu
Wynajęto teren przed jednym ze skle-
pów – najemcy sklepu, a przed jednym 
z pawilonów handlowych – właścicie-
lowi pawilonu przy ul. Zakładowej 56 
na Olechowie. W obydwu przypad-
kach wynajęty teren przeznaczony 
jest na ekspozycję towarów sprzeda-
wanych w sklepie i pawilonie.

Wynajęto lokal użytkowy w bu-
dynku nr 214 w osiedlu „Słowiańskie”.

Zmieniono warunki najmu dwóch 
lokali użytkowych: jednego w osiedlu 
„Koziny”, drugiego w osiedlu „Sło-
wiańskie” oraz zmieniono umowę 
dzierżawy terenu pod jednym z pa-
wilonów handlowych (murowanych) 
w osiedlu „Słowiańskie”.

Wynajęto fragment ściany nad 
wejściem do pawilonu nr 49 przy 

ul. Brzechwy 7A pod reklamę dzia-
łalności prowadzonej w pawilonie 
przez najemcę jednego z mieszczą-
cych się tam lokali użytkowych.

Działalność społeczno
wychowawcza
Przekazano kwotę 1.500 zł na organi-
zowaną przez TKKF Ognisko „Dzi-
kusy” w dniu 28.04.2017 r. w Szkole 
Podstawowej nr 205 na Olechowie 
Spartakiadę dla dzieci z klas III – 
pieniądze te przeznaczone są na za-
kup pucharów, medali i innych na-
gród dla uczestników spartakiady.

Sprawy różne
Zwołano zebrania trzech wspólnot 
mieszkaniowych na Janowie zarzą-
dzanych przez Spółdzielnię.
 E.S.

Dziś rubrykę listy zarezerwowaliśmy dla 
dzieci!!!… bo to od nich do administracji 
osiedla „Słowiańskie” wpłynęła niecodzien-
na petycja, którą drukujemy poniżej.

Dzieciaki z bloków 147, 148, 149 i 150 
proszą o nowy plac zabaw. Prawda, że wspa-
niale i wesoło prezentuje się ich petycja.

I jak dowiedzieliśmy się w Admini-
stracji Osiedla przed Dniem Dziecka teren 

przed tymi blokami zostanie zabudowany 
nowoczesnymi, bezpiecznymi i bajecznie 
kolorowymi różnorodnymi urządzeniami 
zabawowymi i huśtawkami.

Pozostaje więc tylko życzyć naszym 
milusińskim radosnego oczekiwania, wielu 
uśmiechów i wspaniałej zabawy. A relację 
z otwarcia zamieścimy w kolejnym wydaniu 
naszej gazety pod koniec czerwca.

 Redakcja
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Umowa zawierana telefonicznie dla swej skuteczności  
wymaga potwierdzenia przez przedsiębiorcę treści proponowanej umowy  
na trwałym nośniku np.: na papierze bądź  
poprzez utworzenie w portalu internetowym konta dla konsumenta.

Dziś, w cyklu „Patroni na
szych ulic”, przeniesiemy się 
na osiedle „Koziny”, a naszą 
wędrówkę pomiędzy blokami 
zaczniemy od jednych z naj
starszych budynków, które 
zostały tu wybudowane.

Znajdują się one przy ulicy 
Kasprzaka i to o nim dziś opo-
wiemy.

Marcin Kasprzak, urodzony 
2 listopada 1860 roku we wsi Czo-
łowo, w województwie wielkopol-
skim, uznawany jest niewątpliwie 
za jedną z bardziej znanych posta-
ci polskiego ruchu rewolucyjnego. 
Jego życie przypomina gotowy 
materiał na scenariusz filmowy, 
niestety bez happy endu.

Wychowany w rodzinie bied-
nych robotników rolnych już 
od młodzieńczych lat zafascyno-
wany był ideami socjalistyczny-
mi. Wpływ na to miała nie tylko 
społeczna sytuacja jego bliskich, 
ale z pewnością również czasy, 
w których przyszło mu dorastać 
– państwo polskie było bowiem 
wówczas podzielone pomiędzy 
trzech zaborców. 

Pierwsze organizacje socja-
listyczne zakładane były i kiero-
wane głównie przez Niemców. 
W latach osiemdziesiątych XIX 

wieku inicjatywa przeszła już 
jednak w ręce polskich działaczy, 
dla których czynnikiem spraw-
czym byli robotnicy. Socjaliści 
uważali, że jedynie przejmując 
władzę mogą naprawić skanda-
liczne warunki życia robotników. 
Jako konsekwencja tych poglą-
dów w 1882 roku w Warszawie 
została założona partia politycz-
na Proletariat. Jej idee zakłada-
ły, by wszyscy ludzie byli równi 
wobec prawa oraz pod względem 
społeczno-materialnym. Miało nie 
być wojen, paszportów ani pienię-
dzy. Cóż, piękne mrzonki.

Wyrastając w otoczeniu po-
dobnych inicjatyw Kasprzak już 
w młodości związał się z niemie-
ckim ruchem robotniczym, a jego 
działalność rewolucyjna na rzecz 
ruchu socjalistycznego w zaborze 
pruskim zbiegła się z tworzeniem 
ruchu socjalistycznego w Króle-
stwie Kongresowym oraz aktyw-
nością środowiska polskich so-
cjalistów w Genewie. Od samego 
początku Kasprzak włączył się 
do współpracy, najpierw z niemie-
cką SPD (Socjaldemokratyczną 
Partią Niemiec), później ze środo-
wiskiem skupionym w Szwajca-
rii wokół czasopism „Przedświt” 
i „Walka Klas”. Jego działalność 

w tym okresie polegała na kol-
portażu literatury socjalistycznej 
na terenie zaboru pruskiego i ro-
syjskiego oraz na agitacji socja-
listycznej w celu pozyskania jak 
największej liczby zwolenników.

Po rozbiciu Proletariatu przez 
władze carskie, Kasprzak posta-
nowił go reaktywować, powołując 
w 1888 r. partię II Proletariat. Ce-
lami tego ugrupowania była walka 
o prawa i poprawę losu robotni-
ków, upaństwowienie środków 
produkcji oraz w dalszej perspek-
tywie dążenie do stworzenia pań-
stwa robotniczego. Narzędziami 
walki miały być tajna działalność 
robotnicza, wydawanie ulotek 
i gazetek, strajki oraz terror poli-
tyczny i ekonomiczny. To właśnie 
skupienie się na metodach terro-
rystycznych sprawiło, że partia 
ta nie uzyskała wystarczającego 
poparcia robotników i nie udało 
jej się poszerzyć swoich wpły-
wów w głównych ośrodkach 
robotniczych Królestwa Polskie-
go. W efekcie, w 1893 r. doszło 
do rozłamu w organizacji. Ka-
sprzak postanowił wrócić do War-
szawy, gdzie w 1904 r. założył 
tajną drukarnię, w której m.in. 
odbito pierwszomajową odezwę 
Pracy i Chleba. W wyniku zdra-

dy, 27 kwietnia 1904 r. na ślad 
drukarni natrafili żandarmi i car-
ska policja. Znany z gwałtowne-
go i wybuchowego charakteru, 
a jednocześnie świadomy ciążą-
cego na nim oskarżenia, Kasprzak 
nie poddał się bez walki i zaczął 
strzelać z rewolweru. Zanim został 
schwytany, zabił 4 żandarmów, 
a kilku następnych ranił. Został 
za to skazany na śmierć i po kilku-
nastomiesięcznym areszcie został 
powieszony na stokach Cytadeli 
Warszawskiej 8 września 1905 
roku.

Jego pomnik stoi w rodzin-
nej miejscowości w Czołowie, 
a w Poznaniu jego płaskorzeźba 
zdobi wysoki na 17 metrów Po-
mnik Powstańców Wielkopol-
skich, wyobrażający sceny walk 
Polaków z zaborcą pruskim. 
Jego postać pojawiła się również 
w historycznym polskim serialu, 
ukazującym walkę Polaków z ger-

manizacją w Wielkopolsce w la-
tach 1815–1918, zatytułowanym 
„Najdłuższa wojna nowoczesnej 
Europy”.

Instytut Pamięci Narodowej 
zakwalifikował ulicę Marcina 
Kasprzaka do grupy nazw kon-
trowersyjnych, błędnie wiązanych 
z normami ustawy o dekomuni-
zacji ulic. Jak czytamy na stronie 
IPN-u: „W okresie PRL, podobnie 
jak w przypadku Ludwika Waryń-

skiego, próbowano Marcina Ka-
sprzaka wylansować na jednego 
z bohaterów komunistycznego 
państwa, co było zabiegiem ahi-
storycznym.”

Instytut nie będzie występo-
wał o zmianę nazwy ulicy Marci-
na Kasprzaka, a decyzja o jej po-
zostawieniu bądź zmianie należy 
do samorządu.

 I.G.

PATRONI NASZYCH ULIC  
– MARCIN KASPRZAK

na odległość? Zgodnie z definicją 
ustawową zawartą w art. 2 pkt 1 
ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o pra-
wach konsumenta przez umowę za-
wartą na odległość należy rozumieć 
umowę zawartą z konsumentem 
w ramach zorganizowanego syste-
mu zawierania umów na odległość, 
bez jednoczesnej fizycznej obecno-
ści stron, z wyłącznym wykorzysta-
niem jednego lub większej liczby 
środków porozumiewania się na od-
ległość do chwili zawarcia umowy 
włącznie. Ustawa – z uwagi na ko-
nieczność ochrony konsumenta, 
jako słabszej strony stosunku wobec 
podmiotu profesjonalnego (np.: do-
stawy usług telekomunikacyjnych) 
przewidział szczególne wymogi 
w zakresie obowiązku informacyj-
nego oraz warunków skuteczności 
złożenia oświadczenia woli, zaś 
szczególne znaczenie w tym zakre-
sie ma art. 20 ww. ustawy.

Na przedsiębiorcy kontaktują-
cym się z konsumentem przez tele-
fon w celu zawarcia umowy, ciąży 
w pierwszej kolejności obowiązek 
wynikający bezpośrednio z art. 20 
ust. 1 ustawy o prawach konsumen-
ta – jeszcze przed rozpoczęciem 
przedstawiania oferty – poinformo-
wania konsumenta o celu rozmowy, 
a ponadto winien on podać identy-
fikujące go dane oraz dane identy-
fikujące osobę, w imieniu której 
telefonuje. Konsument winien 
być świadomy, iż celem kontaktu 
jest zawarcie umowy, co pozwala 
na ograniczenie negatywnych prak-
tyk rynkowych.

Art. 20 ust. 2 ustawy o prawach 
konsumenta przewiduje ponadto 
szczególną regulację ochronną 
konsumenta wprowadzającą zasadę 
niedopuszczalności skutecznego 

zawarcia umowy z konsumentem 
wyłącznie przez telefon. Jeżeli 
bowiem przedsiębiorca proponu-
je konsumentowi zawarcie umo-
wy przez telefon, ma obowiązek 
potwierdzić treść proponowanej 
umowy utrwaloną na papierze lub 
innym trwałym nośniku. Oświadcze-
nie konsumenta o zawarciu umowy 
jest skuteczne, jeżeli zostało utrwa-
lone na papierze lub innym trwałym 
nośniku po otrzymaniu potwier-
dzenia od przedsiębiorcy. W myśl 
przywołanej regulacji gdy przed-
siębiorca proponuje konsumentowi 
zawarcie umowy przez telefon, ma 
on obowiązek potwierdzić treść 
proponowanej umowy utrwaloną 
na papierze lub innym trwałym 
nośniku oraz jednocześnie usta-
wodawca akcentując konieczność 
zapewnienia szczególnej ochrony 
konsumentowi wprowadził dodat-
kowe zabezpieczenie w postaci uza-
leżnienia skuteczności oświadcze-
nia konsumenta o zawarciu umowy 
od utrwalenia go na papierze lub 
innym trwałym nośniku po otrzy-
maniu potwierdzenia od przedsię-
biorcy.

Uwzględniając powyższe nale-
ży wyodrębnić dwa etapy w ramach 
procedury zawierania umowy przez 
telefon, której celem jest zapewnie-
nie jak najwyższej świadomości 
konsumenta przy składaniu oświad-
czenia woli. Pierwszym etapem jest 
potwierdzenie przez przedsiębior-
cę treści proponowanej umowy 
na trwałym nośniku np.: na papierze 
bądź poprzez utworzenie w portalu 
internetowym konta dla konsumen-
ta, zaś drugim etapem – występują-
cym po przekazaniu konsumentowi 
potwierdzenia treści umowy – jest 
utrwalenie oświadczenia konsu

menta o zawarciu umowy, które 
również powinno mieć miejsce 
na trwałym nośniku. 

Szczególnie istotnym z punktu 
widzenia sankcji bezskuteczności 
oświadczenia, przewidzianej w art. 
20 ust. 2 ustawy o prawach kon-
sumenta, jest nie tylko utrwalenie 
oświadczenia konsumenta na trwa-
łym nośniku, lecz także właściwa 
kolejność czynności, tj. by utrwa-
lenie oświadczenia konsumenta 
nastąpiło po otrzymaniu przez nie-
go potwierdzenia treści propono-
wanej umowy od przedsiębiorcy.

Co zaś w sytuacji, gdy w trak-
cie jednej rozmowy telefonicznej 
przedsiębiorca przedstawił ofertę, 
konsument złożył oświadczenie 
woli (nie otrzymując uprzednio 
potwierdzenia treści proponowa-
nej umowy na trwałym nośniku), 
a przedsiębiorca rozpoczął dostar-
czanie usług i naliczanie opłat zgod-
nie ze stawką wynikającą ze stoso-
wanej taryfy?

W takiej sytuacji należy 
uznać, iż oświadczenie konsumen
ta o zawarciu umowy jest bezsku
teczne, co tym samym uniemożli
wia skuteczne zawarcie umowy. 
Świadczenia zaś spełnione przez 
przedsiębiorcę stanowią świadcze
nia niezamówione w rozumieniu 
art. 5 ustawy o prawach konsu-
menta, który stanowi implementa-
cję art. 27 dyrektywy 2011/83/UE. 
Spełnienie przez przedsiębiorcę 
na rzecz konsumenta świadczeń 
niezamówionych nie powoduje 
powstania po stronie konsumen
ta jakichkolwiek zobowiązań 
o charakterze prawnym – czego 
nie należy zawężać jedynie do obo-
wiązków pieniężnych, a więc obo-
wiązku zapłaty. Konsument nie ma 

obowiązku m.in. kontaktu z przed-
siębiorcą, przechowywania nieza-
mówionych produktów i ich zwrotu, 
a także nie odpowiada za zużycie, 
utratę czy zniszczenie świadczenia 
niezamówionego. Należy podkre-
ślić, iż dominujący w doktrynie jest 
pogląd, iż przedsiębiorcy nie przy-
sługuje roszczenie z tytułu bezpod-
stawnego wzbogacenia.

Pamiętajmy również, iż art. 21 
ust. 1 ustawy o prawach konsu-
menta nakłada na przedsiębiorcę 
obowiązek potwierdzenia zawartej 
na odległość umowy. Potwierdze-
nie to powinno zostać zrealizowane 
na trwałym nośniku w rozsądnym 
czasie po jej zawarciu, najpóźniej 
w chwili dostarczenia rzeczy lub 
przed rozpoczęciem świadczenia 
usługi. Potwierdzenie takie winno 
stanowić podsumowanie uzgod-
nień stron oraz istotnych warunków 
umowy.

Co istotnym również nie-
jednokrotnie oświadczenia woli 
prowadzące do zawarcia umowy 
składają osoby starsze, które z uwa-
gi na wiek nie posiadają świado-
mości co do skutków, które takie 
oświadczenie może wywoływać. 
Tym samym skuteczność oświad-
czeń winna zawsze w takiej sytuacji 
podlegać ocenie z punktu widzenia 
wad oświadczeń woli, prowadzą-
cych do ich nieważności, której 
to tematyce z pewnością poświę-
cony zostanie jeden z przyszłych 
artykułów.

Dbajmy zatem o nasze prawa 
oraz o prawa naszych najbliższych.

Aplikantka radcowska
Olga Ferensztajn-Tokarska

z Kancelarii Radcy Prawnego
Jadwigi  

Chmielewskiej-Furmankiewicz

„Umowa” przez telefon – 
ale czy skuteczna?
Coraz częściej doniesienia me-
dialnie, w szczególności pro-
gramy interwencyjne wskazują 
na nowopowstały problem zwią-
zany z rozwojem technologii oraz 
rozpowszechnieniem środków 
porozumiewania się na odległość 
– zawierania, na szczególnie nie-
korzystnych dla konsumentów 
warunkach, umów przez telefon. 
Z pewnością każdy chociaż raz miał 
(nie) przyjemność przeprowadzenia 
rozmowy telefonicznej z konsultan-
tem nowopowstałego sprzedawcy 
energii, usług telekomunikacyjnych 
lub sprzedawcy sprzętów kuchen-
nych proponującego zawarcie umo-
wy na warunkach – na pierwszy rzut 
oka – nadzwyczaj korzystnych. 
Niektórzy – pod wpływem zapro-
ponowanej oferty – złożyli w toku 
rozmowy telefonicznej oświadcze-
nie o jej przyjęciu, zaś kwota do za-
płaty wynikająca z otrzymanego 
rachunku, zawierała w sobie dodat-
kowe opłaty, o których konsument 
nie został poinformowany i której 
wysokość przewyższa dotychczas 
opłacaną należność. Ale czy można 
skutecznie zawrzeć umowę jedynie 
przez telefon? Czy złożone przez 
konsumenta oświadczenie w toku 
rozmowy telefonicznej może wy-
wołać skutek w postaci skutecznego 
nawiązania stosunku prawnego?

W pierwszej kolejności… 
czym w ogóle jest umowa zawarta 

Z notatnika 
prawnika

Firmy kominiarskie pracujące 
dla RSM „Bawełna” w 2017 r.
W numerze 98 z lutego 2017 r. zamieściliśmy ogłoszenie o naborze 
firm do realizacji w 2017 r. robót kominiarskich w naszych budyn-
kach. Informujemy, że konkurs ofert w tym zakresie został już za-
kończony i wybór firm dokonany przez specjalnie powołaną w tym 
celu komisję.

W wyniku postępowania tej komisji do Banku Wykonawców 
robót kominiarskich w 2017 r. wybrane zostały następujące firmy:
1.  Usługowy Zakład Kominiarski Piotr Rojek
2. AG-MAR Usługi Kominiarskie
3.  Usługi Kominiarskie Ryszard Szylkiewicz

Przypominamy, że lista wszystkich firm współpracujących 
z „Bawełną” w 2017 r. umieszczona jest na stronie internetowej 
Spółdzielni w części kodowanej oraz listy te wywieszone są na 
tablicach ogłoszeń w poszczególnych biurach administracji osied-
lowych i w siedzibie Zarządu Spółdzielni.  K.Sz.

Obawy mieszkańców na Gorkiego
Mieszkańcy bl. 501A zauważyli na swoich szy-
bach, parapetach czy też na elewacji „groźnie 
i podejrzanie” wyglądające owady. Obawiano się, 
że mogą to być agresywne insekty, nawet prusa-
ki czy też pluskwy, które dostając się do wnętrza 
budynku czy poszczególnych mieszkań stworzy-
łyby dla każdego wiele problemów. Rozmawiano, dywagowano i wy-
rażano zaniepokojenie. Zapomniano chyba o naszej rubryce „Kontakt 
z administratorem”, w której są telefony do naszych pracowników 
opiekujących się poszczególnymi budynkami, służącymi zawsze in-
formacjami i odbierającymi zgłaszane różnorodne problemy. Wresz-
cie, ktoś wpadł na pomysł, wykonał kilka zdjęć (bo możemy je na-
tychmiast zrobić swoimi telefonami) i zadzwonił do administracji, 
przekazując MMS-em zdjęcia.

Administracja natychmiast skontaktowała się z firmą z „banku 
wykonawców” świadczącą usługi dezynsekcji, dezynfekcji i deraty-
zacji dla n. Spółdzielni, przekazując jednocześnie otrzymane zdjęcia.

Następnego dnia na klatkach schodowych bloku 501 przy ul. Gor-
kiego 6/8 i 10/ 12 ukazała się notatka Administracji Osiedla „Zbior-
cza” wyjaśniająca tą sprawę Na szczęście okazało się, że nie są to żad-
ne karaluchy, pluskwy, czy innego typu robactwo, które mogłoby być 
groźne lub uciążliwe… a są to po prostu owady, z reguły przesiadujące 
wiosną na krzewach i drzewach. Ponieważ przed świętami wielkanoc-
nymi wyraźnie się ochłodziło więc zmarznięte żyjątka zaczęły szukać 
ciepła na ścianach budynku bądź na szybach okiennych. Wyższe tem-
peratury, na które wszyscy czekamy, powinny rozwiązać tą sprawę.

 I.G.
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Walne Zgromadzenie  

Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna” w Łodzi  
odbędzie się w ośmiu częściach  

w dniach 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 i 31 maja 2017 roku.

Organizacja Walnego Zgromadzenia
1  Porządek obrad

Walne Zgromadzenie Robotniczej Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Bawełna” w Ło-
dzi odbędzie się w ośmiu częściach 
w dniach 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 i 31 
maja 2017 roku.

O zwołanym Walnym Zgromadzeniu 
powiadomiona została Krajowa Rada 
Spółdzielcza oraz Związek Rewizyjny 
Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

Miejsca obrad poszczególnych czę-
ści są takie same jak w roku ubiegłym, 
podano je na imiennych zawiadomie-
niach wysłanych listownie do wszystkich 
członków RSM „Bawełna”.

Na każdej części Walnego będzie 
obowiązywał ten sam porządek obrad, 
na który składają się następujące punkty:
1.   Otwarcie obrad Walnego Zgromadze-

nia i każdej jego części.

2.   Przedstawienie Prezydium Walnego 
Zgromadzenia powołanego uchwałą 
Rady Nadzorczej nr 4/3/2017 z dnia 
30.03.2017 roku, Komisji Skrutacyj-
nej Walnego Zgromadzenia powołanej 
uchwałą Rady Nadzorczej nr 5/3/2017 
z dnia 30.03.2017 roku, Komisji Wy-
borczej Walnego Zgromadzenia po-
wołanej uchwałą Rady Nadzorczej 
nr 6/3/2017 z dnia 30.03.2017 roku.

3.   Wybór dwóch obserwatorów na daną 
część Walnego Zgromadzenia w try-
bie § 13 ust. 4 Statutu Spółdzielni.

4.  Przedstawienie porządku obrad.
5.  Przeprowadzenie wyborów:

a)   do Rady Nadzorczej Robotniczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Ba-
wełna”, w ilości 14 osób na 3-letni 
okres kadencji 2017–2020, w gło-
sowaniu tajnym, w celu podjęcia 
uchwały i ogłoszenie wyników 

wyboru na ostatniej części Wal-
nego Zgromadzenia stosownie 
do § 17 ust. 12 Statutu.

b)   do Rad Osiedli Robotniczej Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Bawełna”,

  – „Koziny” w ilości 6 osób,
 – „Żubardź” w ilości 10 osób,
 – „Zbiorcza” w ilości 8 osób,
 –  „Słowiańskie” w ilości 17 osób,
 –  „Sienkiewiczowskie” w ilości 

8 osób,
na okres kadencji pokrywający się 

z kadencją Rady Nadzorczej RSM „Ba-
wełna”, w głosowaniu tajnym, w celu 
podjęcia uchwały i ogłoszenie wyników 
wyborów na ostatniej części Walnego 
Zgromadzenia stosownie do § 17 ust. 12 
Statutu.
6.   Wręczenie dyplomów laureatom kon-

kursu na najefektowniej udekorowany 
balkon w okresie świąteczno-nowo-
rocznym 2016/2017.

7.  Przedstawienie sprawozdań:
a)   z działalności Spółdzielni za 2016 

rok wraz z kierunkami rozwoju 
Spółdzielni oraz sprawozdaniem 
finansowym za 2016 rok oraz 
projektem podziału nadwyżki bi-
lansowej za 2016 rok,

b)   z działalności Rady Nadzorczej 
za 2016 rok,

c)   z działalności Rad Osiedli za 2016 
rok,

i dyskusja nad sprawozdaniami.
8.   Rozpatrzenie stanowiska Rady Nad-

zorczej RSM „Bawełna” w sprawie 
wyników lustracji pełnej działalności 
Spółdzielni za lata 2013–2015, prze-
prowadzonej przez Związek Rewizyj-

ny Spółdzielni Mieszkaniowych RP, 
zawartych w protokóle lustracji z dnia 
24.02.2017 r. i w liście polustracyjnym 
z dnia 7.03.2017 r. oraz głosowanie 
w celu podjęcia uchwały o zatwier-
dzeniu stanowiska Rady Nadzorczej 
RSM „Bawełna” podsumowującego 
wyniki lustracji w związku z brakiem 
wniosków polustracyjnych.

9.   Głosowanie w celu podjęcia uchwał 
w sprawach:
a)   zatwierdzenia sprawozdania 

z działalności Spółdzielni za 2016 
rok wraz z kierunkami rozwoju 
Spółdzielni oraz sprawozdaniem 
finansowym za 2016 rok,

b)   podziału nadwyżki bilansowej 
za 2016 rok,

c)   udzielenia absolutorium członkom 
Zarządu za działalność w 2016 
roku:

 –   p. Sylwestrowi Pokorskiemu 
– Prezesowi Zarządu,

 –   p. Elżbiecie Kitowskiej – 
Z-cy Prezesa Zarządu,

 –   p. Tadeuszowi Szymańskie-
mu – Z-cy Prezesa Zarządu.

10.  Głosowanie w celu podjęcia uchwał 
w sprawie wyboru:
–  1 delegata,
–  1 zastępcy delegata
na VII Krajowy Zjazd Związku Rewi-

zyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
11.   Rozpatrzenie wniosku TT/11/412/2017 

i głosowanie w celu podjęcia uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na roz-

wiązanie umowy Rep.A nr I-9607/63 
z dnia 19.12.1963 r. o oddanie grun-
tów w użytkowanie wieczyste Ro-
botniczej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Bawełna”, zawartej z Gminą Łódź, 
w części odnoszącej się do działki 
ewidencyjnej nr 56/2 o pow. 68 m² 
położonej w osiedlu „Zbiorcza” obręb 
W-26 przy ul. Zbiorczej bez numeru, 
uregulowanej w księdze wieczystej 
nr LD1M/00288687/5.
 Działka znajduje się w pasie drogo-
wym ulicy Sarniej i figuruje w reje-
strze gruntów z dnia 3.03.2017 r. jako 
działka drogowa.

12.  Rozpatrzenie wniosku TT/14/480/2017 
i głosowanie w celu podjęcia uchwa-
ły w przedmiocie wyrażenia zgody 
na zmianę Uchwały nr 9/1/2011 Walnego 
Zgromadzenia Robotniczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Bawełna” w Łodzi pod-
jętej z dniem 25 maja 2011 r. w sprawie: 
wyrażenia zgody na zbycie prawa użyt-
kowania wieczystego gruntu położonego 
w Łodzi przy ul. Powstańców Wielko-
polskich 19 w obrębie B-45, oznaczo-
nego jako działka nr 41/4 o powierzchni 
42 m² uregulowanego w księdze wieczy-
stej nr LD1M/00027765/9, oznaczonego 
na mapie do celów prawnych zewiden-
cjonowanej w dniu 30 lipca 2010 r. pod 
numerem 1/7826 poprzez uzupełnienie 
treści ww. uchwały i wyrażenie zgody 
na zbycie prawa własności w/w nieru-
chomości.
13.  Zamknięcie obrad.

DYLEMATY PRZED WALNYM 2017
Cd. ze str. 1
Spółdzielczość to forma gospodarowania, 
do której budżety – centralny i samorządowe – 
nic nie dokładają. Spółdzielczość nic generalnie 
Państwo nie kosztuje.

Natomiast przez ponad 27 lat, od chwili prze-
mian ustrojowych w 1989 roku, jesteśmy nękani 
przez kolejne rządzące ekipy. Tak, tak nękani, 
bo inaczej nie można powiedzieć o pomysłach 
„uzdrawiania” spółdzielczości, szczególnie 
mieszkaniowej, dokonując ponad pięćdziesięcio-
krotnie, istotnych zmian ustawowych. Szczegól-
nym wyrazem tego było wyrzucenie w grudniu 
2000 r. z ustawy Prawo spółdzielcze przepisów 
dotyczących „mieszkaniówki” i uchwalenie od-
rębnej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, 
a następnie jej nowelizacja z 14 czerwca 2007 r.

Obligatoryjne walne zgromadzenia to roz-
wiązania narzucone odgórnie wszystkim spół-
dzielcom mieszkaniowym, jakby dotychczasowe 
zapisy, oddające w ręce samych spółdzielców 
sprawy wewnętrznego uregulowania kwestii 
najwyższego organu w każdej spółdzielni były 
złe i niefunkcjonalne. A rzeczywistość jest taka, 
że nie dość, że tego typu formuła zebrań się nie 
sprawdza, to jeszcze generuje dodatkowe kosz-
ty obciążające członków spółdzielni, w postaci 
opłat za wynajmowanie zdecydowanie więk-
szych sal na zebrania poszczególnych części 
oraz sfinansowania listownego zawiadamiania 
wszystkich członków. Całe szczęście, że jest 
możliwość odbywania obrad walnego w częś-
ciach. Po pierwsze jest to u nas swoistego rodza-
ju kontynuacja grup członkowskich; a po drugie 
proszę sobie wyobrazić koszt wynajęcia Atlas 
Areny, bowiem członków „Bawełny” jest pra-
wie 9 tysięcy. Podobne zastrzeżenia dotyczą 
ograniczenia długości kadencji do 3 lat dla rad 
nadzorczych oraz ograniczenia uczestnictwa 
w ich pracach do dwóch kadencji dla każdego 
chętnego do pracy społecznej w tym organie.

Obowiązek powstania nieruchomości jedno-
budynkowych, to kolejny przykład narzuconego 
rozwiązania. Nikogo z ówczesnych projektodaw-
ców, jak również tych, którzy za tą nowelizacją 
głosowali nie interesowało, że osiedla mieszka-
niowe były projektowane jako zwarte kompleksy 
4-ro, 5-cio czy też np. 8-mio budynkowe zawiera-
jące w sobie wszystkie niezbędne urządzenia dla 
właściwego funkcjonowania tegoż kompleksu, 
tzn. śmietniki, place zabaw, tereny zielone, pia-
skownice, chodniki, ciągi pieszojezdne, trzepaki 
itp. Te zapisy były brutalne. Spółdzielnie zmuszo-
ne były podzielić te kompleksy. Architekci, urba-
niści czy geodeci – z „krwawiącymi sercami”, 
nie zgadzając się wewnętrznie z tymi bzdurnymi 
zapisami, musieli dokonywać „gwałtu” na tych 
nierozerwalnych funkcjonalnie kompleksach bu-
dynkowych i przygotowywać projekty podziału, 
a następnie sztucznie je dzielić. Nieodwracalnie! 

Skutek tych działań już daje się odczuwać i bę-
dzie coraz bardziej odczuwalny.

Nowe prawo dla spółdzielni mieszkanio-
wych jest potrzebne, ale takie, które ma służyć 
rozwojowi całej spółdzielczości. Niech w tym 
uczestniczą sami spółdzielcy, bo to oni wiedzą 
co jest dla nich najlepsze, bo to oni mają prawo 
do podjęcia samodzielnej decyzji, tym bardziej, 
że dla wielu z nich mieszkanie w budynku spół-
dzielczym jest jedynym majątkiem jaki posia-
dają.” Mam nadzieję, że nasze apele spowodują 
wreszcie pozytywną refleksję u rządzących, by 
respektować głosy większości spółdzielców, 
a nie wąskiej, ale bardzo hałaśliwej i mającej 
szerokie poparcie dziennikarskie, grupy nieza-
dowolonych, wytwarzających atmosferę podej-
rzliwości, wręcz nienawiści do tej formy zarzą-
dzania nieruchomościami mieszkaniowymi.

Na koniec jeszcze raz przypominam kwe-
stie związane z rozliczaniem mediów. Co roku, 
za wyjątkiem roku 2014, uświadamiałem kwe-
stie finansowe decyzji podjętej kilkanaście lat 
temu, w wyniku której założyliśmy wszędzie 
zawory termostatyczne, a następnie podziel-
niki kosztów. Efekty były znakomite, bowiem 
co roku w naszych portfelach czy kieszeniach 
pozostawało ogromnie dużo pieniędzy. Wg mo-
ich szacunków, w cenach bieżących, to kwota 
ok. 7 milionów złotych rocznie. System ten 
działa już u nas 17 lat. Policzmy, ile wszyscy 
zaoszczędziliśmy. Kosztowało to dużo wysiłku 
i ogromnej dozy cierpliwości oraz zmiany na-
szych przyzwyczajeń. Niestety, jak pokazują co-
roczne rozliczenia, nie u wszystkich! Ale wyniki 
świadczą same za siebie. To co było przekazy-
wane w postaci różnorodnych wniosków i żądań 
podczas naszych zebrań, zebrań grup członkow-
skich na początku lat dziewięćdziesiątych ubie-
głego stulecia, że chcemy płacić za to co sami 
zużywamy, przerodziło się w konkretne działa-
nia. I mamy konkretne efekty. W listopadzie ub. 
roku w trakcie regionalnej konferencji dotyczą-
cej wymiany doświadczeń w zakresie oszczęd-
ności energii w Europie Wschodniej, zorganizo-
wanej przez Komisję Europejską w Warszawie, 
przekazałem nasze wyniki, obrazujące m.in. 
zużycie ciepła na ogrzewanie mieszkań ogółem 
w całej n/Spółdzielni, które w 1998 roku, czyli 
przed wprowadzeniem podzielników i rozlicza-
nia, wyniosło 331 tys. GJ , zaś w 2015 tylko 123 
tys. GJ, oraz średnią opłatę zmienną za ogrze-
wanie 1 m kw. mieszkania, która w 1998 r. wy-
nosiła 0,95 zł przy cenie 16,49 zł/GJ zaś w 2015 
– 1,12 zł przy cenie 45,78 zł/GJ, tj. 2,77 razy 
większej. Podsumowałem swoje wystąpienie, 
że zaoszczędzone pieniądze zostają w kiesze-
niach czy też portfelach naszych członków, 
zamiast przekazywać je do producenta ciepła! 
Warto więc oszczędzać! A liczby nie kłamią…

 SP

2  Rada Nadzorcza RSM „Bawełna” 
na posiedzeniu w dniu 30.03.2017 r. 
uchwaliła:
–   liczbę członków poszczególnych Rad Osiedli dla wy-

borów prowadzonych na Walnym Zgromadzeniu na 
podstawie § 40 ust. 1 statutu RSM „Bawełna” (Uchwała 
nr 3/3/2017).
I tak do poszczególnych Rad osiedli wybieramy:
do Rady Osiedla „Żubardź” – 10 członków,
do Rady Osiedla „Koziny” – 6 członków,
do Rady Osiedla „Zbiorcza” – 8 członków,
do Rady Osiedla „Słowiańskie” – 17 członków,
do Rady Osiedla „Sienkiewiczowskie” – 8 członków.
Wyborów członków Rad Osiedli dokonujemy na 3-letnią ka-

dencję, która pokrywa się z kadencją Rady Nadzorczej, licząc 
od 31 maja 2017 r. do chwili dokonania przez Walne Zgroma-
dzenie wyboru Rady kolejnej kadencji.

W przypadku wyboru do Rady Osiedla członków w ilości 
mniejszej niż określona w uchwale, Rada Osiedla składa się 
z takiej liczby członków, jaka została wybrana na daną kadencję 
na Walnym Zgromadzeniu.

 –   skład Prezydium Walnego, tryb i zasady zmian w skła-
dzie Prezydium oraz sposób głosowania w ramach Pre-
zydium na podstawie § 26 ust. 1 pkt 25 oraz § 13 ust. 3 
statutu RSM „Bawełna” (Uchwała nr 4/3/2017).
Rada Nadzorcza wybrała na Przewodniczącą Prezydium 

Walnego Zgromadzenia p. Jawigę Miller, na Zastępcę Przewod-
niczącej p. Pawła Pawłowicza, a na Sekretarza p. Jolantę Kopeć.

Zmiana składu Prezydium może nastąpić na czas obrad da-
nej części Walnego Zgromadzenia w przypadku nieobecności spo-
wodowanej nadzwyczajnymi okolicznościami którejkolwiek z osób 
wchodzących w skład Prezydium. W przypadku nieobecności Prze-
wodniczącego zastępuje go Zastępca Przewodniczącego, a gdyby 
i on był nieobecny – kolejna osoba z listy rezerwowej – na cały czas 
trwania obrad danej części. W miejsce nieobecnego Zastępcy Prze-
wodniczącego lub Sekretarza lub gdy Zastępca Przewodniczącego 
zastępuje Przewodniczącego – na jego miejsce wchodzi kolejna 
osoba z listy rezerwowej – na cały czas trwania obrad danej części.

Rada ustaliła listę rezerwową w składzie: p. Andrzej Rudni-
cki, p. Jadwiga Antosik i p. Piotr Sumiński. Decyzje Prezydium 

zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym. Członek 
Prezydium ma prawo żądać zamieszczenia w protokóle z Wal-
nego Zgromadzenia wzmianki o zdaniu odrębnym w głoso-
waniu nad decyzją Prezydium. W pracach Prezydium współ-
uczestniczą obserwatorzy w zakresie określonym w Statucie 
RSM „Bawełna”, wybierani na każdej części walnego spośród 
obecnych na sali członków Spółdzielni.

 –   skład Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia 
i zasady jej funkcjonowania na podstawie § 16 ust. 1 i 2 
statutu RSM „Bawełna” (Uchwała nr 5/3/2017).
Rada Nadzorcza powołała Komisję Skrutacyjną w składzie: 

p. Elżbieta Gwiazda z os. „Sienkiewiczowskie”, p. Barbara Ja-
chura z os. „Słowiańskie”, p. Jan Machała z os. „Sienkiewiczow-
skie”, p. Beata Nykiel z os. „Koziny”, p. Artur Otwinowski z os. 
„Słowiańskie” i p. Agnieszka Zakrzewska z os. „Żubardź”.

Komisja sprawdza listy obecności członków na poszczegól-
nych częściach Walnego Zgromadzenia oraz oblicza wyniki gło-
sowań jawnych i podaje do Prezydium Walnego Zgromadzenia 
w celu ich ogłoszenia.

 –   skład Komisji Wyborczej i zasady jej funkcjonowania 
na podstawie § 16 ust. 1 i 2 statutu RSM „Bawełna” 
(Uchwała nr 6/3/2017) Ta sama uchwała zawiera szcze-
gółowe zapisy dotyczące sposobu przeprowadzenia 
wyborów, wzór kart do głosowania oraz wezwanie do 
zgłaszania kandydatów w celu przeprowadzenia wy-
borów do Rady Nadzorczej oraz do Rad Osiedli przez 
Walne Zgromadzenie.
Rada ustaliła liczbę członków Komisji Wyborczej na pięć 

osób i powołała Komisję Wyborczą w składzie: p. Gabriela 
Granosik – członek oczekujący, p. Alina Kobus z os. „Słowiań-
skie”, p. Elżbieta Kozłowska z os. „Zbiorcza”, p. Agata Ocińska 
z os. „Koziny” i p. Katarzyna Szczepaniak z os. „Zbiorcza”.

Na pierwszym, zwołanym przez Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej, posiedzeniu Komisji nastąpiło jej ukonstytuowane 
– przewodniczącą komisji została p. Katarzyna Szczepaniak, 
sekretarzem Komisji Agata Ocińska.

UWAGA! Wejście na salę obrad możliwe jest tyl-
ko za okazaniem dowodu osobistego. Członkowie 
podpisują listę obecności i pobierają mandat do 
głosowania.
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Jadwiga Antosik
 Członek spółdzielni od 1990 r. Zatrudniona w Zakładzie Pracy Chronionej „Remister” na stanowisku Dyrektor Operacyjny. Od 1991 r. zaangażowana w pracę 
społeczną w organach samorządowych Spółdzielni.
 Inicjatorka powstania punktu bibliotecznego nr 4 przy ulicy Dąbrówki 14. (Obecnie Zakładowa 50). Organizowała w szkole nr 141 cykl spotkań 
z „Ciekawymi ludźmi” z pisarkami Małgorzatą Musierowicz, Krystyną Niepomucką.
 W 1999 r. odznaczona odznaką TKKF za zasługi w upowszechnianiu rekreacji fizycznej. W 2014 r. Krajowa Rada Spółdzielcza uhonorowała odznaką 
Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego.
 Obecnie Zastępca Przewodniczącego ustępującej Rady Nadzorczej oraz członek Rady Osiedla „Słowiańskie”. Kandyduję ponownie, ponieważ znam problemy 
Spółdzielców, a zdobyte doświadczenie w organizacjach społecznych wykorzystam na rzecz Spółdzielni i jej członków.

Aleksandra Frąckiewicz
 43 lata. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Prawa i Administracji, kierunek administracja. 
Członek obecnej Rady Nadzorczej. Mężatka, matka dwójki dzieci. W życiu cenię sobie rzetelność i pra-
cowitość. Kandyduję ponownie do Rady Nadzorczej, ponieważ chcę mieć wpływ na to, co się dzieje 
w moim otoczeniu. Chciałabym wykorzystać doświadczenie zdobyte w Radzie Nadzorczej i kontynu-
ować nadzór nad sprawami remontów i docieplania budynków oraz służyć radą i pomocą członkom 
naszej Spółdzielni.
 Dziękuję za wcześniej oddane na mnie głosy i proszę o wybór mojej osoby na drugą kadencję. Obie-
cuję nie zawieść Państwa zaufania.

Zbigniew Kita
 Prowadzi działalność gospodarczą. Członkiem 
Spółdzielni jest od 1987 r. Mieszka w budynku 
przy ul. Gorkiego. Kandyduje do Rady Osiedla, 
bo chce pomagać mieszkańcom w rozwiązywa-
niu ich problemów.

Małgorzata Konwerska
 Urzędnik. Od 1982 r. zamieszkała w osiedlu „Żu-
bardź” przy ul. Wrześnieńskiej. Pracowała wcześ-
niej w organach samorządowych Spółdzielni: 
w Radzie Nadzorczej i Radzie Osiedla. Nadal chce 
służyć swoim doświadczeniem i pracą członkom 
Spółdzielni. Zna problemy spółdzielcze i zawsze 
stara się doprowadzić do ich rozwiązania.

Lucjan Kołada
 59 lat. Od wielu lat związany ze spółdzielczością 
mieszkaniową. Bardzo dobrze znający problemy 
społeczności spółdzielczej. Przewodniczący ko-
misji do spraw zadłużeń w mijającej kadencji 
Rady Osiedla. Współorganizator wielu imprez 
sportowo-rekreacyjnych na osiedlu. Do Rady 
Nadzorczej kandyduje pierwszy raz.

Jadwiga Miller
 Związana z RSM „Bawełna” od 48 lat. Mieszka 
w budynku przy ul. Okrzei. Wieloletni pracownik 
spółdzielczości mieszkaniowej. Prze wiele lat pra-
cowała w radach Spółdzielni: w Radzie Osiedla 
i Radzie Nadzorczej. Lubi pomagać i rozmawiać 
z ludźmi.

Marcin Pawelski
 Mgr. inż., absolwent Politechniki Łódzkiej, żonaty, 
jedno dziecko. W zasobach RSM „Bawełna” mieszkam 
od urodzenia. Chciałbym wykorzystać swoją wiedzę dla 
dobra wszystkich Spółdzielców, dając jednocześnie od-
pór wszystkim tym, którzy zarzucają ludziom młodym, 
że nie interesują się otoczeniem. W ramach działalności 
w organach samorządowych RSM „Bawełna”, chciałbym 
podtrzymywać ideę spółdzielczości oraz realizować ta-
kie działania, które w konsekwencji będą z korzyścią dla 
członków, oczywiście patrząc przez pryzmat młodego 
członka naszej Spółdzielni.

Wiktor Ernst
 Mgr ekonomii, oraz ukończone m.in. studium MMBA, kurs dla gł. księgowych i członków rad nad-
zorczych. 36 lat stażu pracy na wielu odpowiedzialnych stanowiskach. W RN będę inicjował działania 
zmierzające do: racjonalizacji ponoszonych kosztów; kierowania odpowiednich środków na docieple-
nia budynków w ramach opracowanego wieloletniego planu i refundację środków za wymianę sto-
larki; wyjaśniania przyczyn b. dużych ilości wody niezbilansowanej; zmian w statucie podnoszących 
znaczenie członków; opracowania długofalowego planu remontów zapobiegającemu dekapitalizacji 
zasobów.

Krystyna Kałdońska
 Członek Spółdzielni od 2005 r. Mieszka przy 
ul. Lutomierskiej. Wcześniej pracowała już w Ra-
dzie osiedla. Doświadczenie zawodowe zdobyte 
w pracy w Urzędzie Wojewódzkim chce wykorzy-
stywać przy rozwiązywaniu problemów miesz-
kańców Spółdzielni.

Jan Machała
 Emeryt. Od 1982 r. jest członkiem Spółdziel-
ni. Działacz samorządowy z osiedli „Zbiorcza” 
i „Sienkiewiczowskie”. Działa w Radzie Osiedla 
i Radzie Nadzorczej poprzez aktywne uczestni-
ctwo w życiu Spółdzielni. Nie obce są mu prob-
lemy mieszkańców i problemy Osiedla. Zagorzały 
przeciwnik likwidacji Spółdzielni. Bierze czynny 
udział w akcjach na rzecz obrony spółdzielczości 
mieszkaniowej.

Dariusz Papużyński
 Lat 54. Członek Spółdzielni od 1997 r. zamieszka-
ły w osiedlu „Zbiorcza” przy ul. Gołębiej.
 Członek obecnej Rady Osiedla „Zbiorcza”.
 Kandyduje do Rady Nadzorczej i ponownie 
do Rady Osiedla „Zbiorcza” by czynnie uczestniczyć 
w życiu mieszkańców osiedla, a także by mieć real-
ny wpływ na rozwiązywanie problemów członków 
Spółdzielni.

Paweł Booss
 60 lat Przedsiębiorca. Inwestor.
 Mieszkaniec Olechowa. Pracował wcześniej w or-
ganach samorządowych Spółdzielni.
 Nie jest mu obojętny los członków i spółdzielni. 
Chce aktywnie uczestniczyć w życiu spółdzielni, 
której jest członkiem przeszło 20 lat.

Ewa Górska
 Radca Prawny. Członek RSM „Bawełna” od 1997 r. 
Od dzieciństwa związana z osiedlem „Koziny”. 
Chce być blisko spraw Osiedla i Spółdzielni. 
Pragnie pomagać w rozwiązywaniu problemów 
prawnych i nie tylko, Spółdzielni i jej członków.

Grzegorz Klimecki
 Lat 57. Od 1993 r. jest członkiem Spółdzielni, 
aktywnie uczestniczącym w życiu osiedla. Zawsze 
bliskie były mu działania zmierzające do rozwo-
ju osiedla. Satysfakcję sprawia mu mieszkanie 
na zielonym Janowie, gdzie budynki i tereny wo-
kół nich są czyste i zadbane. Chce nadal mieć swój 
wkład przy rozwiązywaniu spraw mieszkańców.

Jolanta Kopeć
 Mgr ekonomii. W RSM „Bawełna” od 28 lat. 
Członek Rady Osiedla „Zbiorcza” i członek Rady 
Nadzorczej w poprzednich dwóch kadencjach. 
Prezentując swoją sylwetkę powiedziała o sobie: 
„Nigdy nie przechodzę obojętnie wobec nurtu-
jących moich sąsiadów spraw. Zawsze aktywnie 
włączam się w ich rozwiązywanie. Praca w Ra-
dzie Nadzorczej dała możliwość zajmowania się 
sprawami całej Spółdzielni”. Treść tej deklaracji 
jest nadal aktualna – zapewnia kandydatka.

Jacek Olczak
 52 lat. Od 20 lat jest członkiem Spółdzielni, za-
mieszkałym przy ul. Kmicica na Janowie. Praco-
wał już wcześniej w organach samorządowych 
Spółdzielni. Wyznaje zasadę, że należy znać 
i interesować się sprawami osiedla i spółdzielni, 
w której się mieszka i pracuje. Nie pozostaje obo-
jętny na problemy ludzi, którym zawsze stara się 
pomagać. Praca w Radzie pozwoli mu być blisko 
ludzi i ich problemów.

Paweł Pawłowicz
 Lat 53. Członek RSM „Bawełna” od 1998 r. Miesz-
ka w bloku przy ul. Tatarakowej.
 Kandyduje do Rady Osiedla „Koziny” by móc być 
blisko ludzi i ich problemów.

Rada 
Nadzorcza 

– kandydaci
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Prezentacje kandydatów do każdej z Rad przedstawiono 
w porządku alfabetycznym ich nazwisk.
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Marianna Szczepaniak
 Emerytka. Mieszkanka osiedla od 1970 r. Od po-
czątku członkostwa związana z organami samo-
rządowymi Spółdzielni. Szeroko interesuje się 
sprawami mieszkańców. Pracuje w samorządzie 
osiedlowym w jednostkach pomocniczych UMŁ. 
Posiada ukończone szkolenia prowadzone dla 
członków Rad Nadzorczych.

Julita Wierzbicka-Kałuża
 Na Olechowie mieszka od 1992 r. Członkiem 
Spółdzielni jest od połowy lat osiemdziesiątych 
ubiegłego wieku. Pracowała już wcześniej w or-
ganach samorządowych Spółdzielni. Obecnie 
jest członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni oraz 
Rady Osiedla „Słowiańskie”. Nadal chce pomagać 
mieszkańcom w załatwianiu ich spraw.

Krystyna Kałdońska
 Członek Spółdzielni od 2005 r. Mieszka przy 
ul. Lutomierskiej. Wcześniej pracowała już w Ra-
dzie osiedla. Doświadczenie zawodowe zdobyte 
w pracy w Urzędzie Wojewódzkim chce wykorzy-
stywać przy rozwiązywaniu problemów miesz-
kańców Spółdzielni.

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

Andrzej Smolarek
 Lat 67, technik budownictwa. Członek RSM „Ba-
wełna” od 2005 r. Mieszka przy ul. Bydgoskiej. 
Z racji swojego zawodu chce wspierać działania 
spółdzielni w zakresie remontów i poprawy 
bezpieczeństwa zamieszkiwania. Jest członkiem 
obecnej Rady Osiedla „Żubardź”.

Leszek Wróblewski
 Lat 61. Przedsiębiorca. Mieszka przy ul. Byd-
goskiej. Kandyduje ponownie do Rady Osiedla, 
bo chce uczestniczyć w życiu osiedla, w którym 
mieszka i pracuje.

Edmund Toruniewski
 Emeryt. Mieszkam przy ul. Zbiorczej. Jestem wieloletnim dzia-
łaczem RSM „Bawełna”, za co dwukrotnie byłem odznaczony 
przez Centralny Związek Spółdzielni Budownictwa Mieszka-
niowego – 15.06.1976 r. srebrną odznaką, a 24.01.1983 r. 
złotą Honorową Odznaką. W 1883 r. otrzymałem od ówczes-
nej Rady Nadzorczej RSM „Bawełna” list z podziękowaniem 
za wieloletnią działalność w spółdzielni W latach 1984–1987 
byłem członkiem Komisji Historycznej, wówczas jeszcze orga-
nu samorządowego „Bawełny”. W chwili obecnej dysponuję 
czasem by pracować społecznie w RSM „Bawełna” i spełniać 
oczekiwania mieszkańców mojego osiedla.

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

Władysław Pędziwiatr
 Emeryt. Mieszka przy ul. Klonowej. Kandyduje 
do Rady Osiedla, bo chciałby pomagać przy roz-
wiązywaniu problemów mieszkańców. To naj-
starsze osiedle wymaga bowiem większej troski 
i zainteresowania.

Andrzej Turek
 „Chciałbym zdobyte w poprzedniej kadencji 
doświadczenie wykorzystać do pomocy przy roz-
wiązywaniu problemów naszej Spółdzielni”.

Stanisław Sztuka
 Mgr inż. mechanik. Członek Spółdzielni od 1980 r. 
Mieszkam w osiedlu „Zbiorcza” przy ul. Zbiorczej. 
Przez wiele lat pracowałem w Radach Spółdzielni, 
w Radzie Osiedla i Radzie Nadzorczej. Jestem także 
członkiem Rady Osiedla „Stary Widzew” – jednostki 
pomocniczej Urzędu Miasta Łodzi. Zdobyte doświad-
czenie w pracy zawodowej, a także samorządowej 
skłoniły mnie do kandydowania do Rady Osiedla 
i Rady Nadzorczej, aby dalej pomagać mieszkańcom 
naszej Spółdzielni w rozwiązywaniu ich problemów.

Grażyna Zakrocka
 Lat 59, urzędnik. Od 27 lat mieszkanka Olecho-
wa. Członek RSM Bawełna. Członek Rady Osiedla 
„Słowiańskie”.
 Wspiera lokalne inicjatywy, projekty zgłaszane 
do budżetu obywatelskiego, szczególnie te które 
mają na celu rozwój i integrację społeczności.

Małgorzata Konwerska
 Urzędnik. Od 1982 r. zamieszkała w osiedlu „Żu-
bardź” przy ul. Wrześnieńskiej. Pracowała wcześ-
niej w organach samorządowych Spółdzielni: 
w Radzie Nadzorczej i Radzie Osiedla. Nadal chce 
służyć swoim doświadczeniem i pracą członkom 
Spółdzielni. Zna problemy spółdzielcze i zawsze 
stara się doprowadzić do ich rozwiązania.

Stanisław Matusiak
 Od 1968 r. mieszka przy ul. Sierakowskiego. 
Członek Rady Osiedla mijającej kadencji. Chciałby 
nadal reprezentować swoich współmieszkańców 
budynku oraz wpływać na życie osiedla.

Marianna Szczepaniak
 Emerytka. Mieszkanka osiedla od 1970 r. Od po-
czątku członkostwa związana z organami samo-
rządowymi Spółdzielni. Szeroko interesuje się 
sprawami mieszkańców. Pracuje w samorządzie 
osiedlowym w jednostkach pomocniczych UMŁ. 
Posiada ukończone szkolenia prowadzone dla 
członków Rad Nadzorczych.

Rada 
Nadzorcza 

– kandydaci c.d.

Rada Osiedla  
„Żubardź” 

– kandydaci
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Andrzej Rudnicki
 Rencista. Pracował już wcześniej zarówno w Radzie 
Osiedla jak i w Radzie Nadzorczej. Szczególny nacisk 
w swoich dotychczasowych działaniach kładł na po-
lepszenie komfortu zamieszkiwania i organizację 
miejsc parkingowych w osiedlu. W 2013, 2014 i 2015 
roku w ramach Budżetu Obywatelskiego składał 
projekty do UMŁ, głównie w zakresie wybudowania 
miejsc parkingowych na Janowie. W 2014 r. za dzia-
łalność społeczną został odznaczony przez Prezydenta 
B. Komorowskiego srebrnym Krzyżem Zasługi.

Maria Płóciennik
 Emerytka, lat 63.
 Wieloletni członek Spółdzielni. Od początku 
związana ze swoim osiedlem „Słowiańskie”. Po raz 
pierwszy kandyduje do organów samorządowych 
Spółdzielni. Zna problemy mieszkańców i chciałaby 
pomagać w ich rozwiązywaniu.

Iwona Spychalska
 Przez 2 lata prowadziłam działalność gospodar-
czą, obecnie pracuję jako pracownik biurowy.
 Ponad 30 lat przepracowałam w Spółdzielczości, 
gdzie byłam jej czynnym członkiem, działałam 
w Radzie Nadzorczej oraz w Związkach Zawodo-
wych.
 W związku z wymienionymi obowiązkami naby-
łam szerokie wiadomości w zakresie zagadnień 
dotyczących problemów Spółdzielczych.
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Jadwiga Antosik
 Członek spółdzielni od 1990 r. Zatrudniona w Zakładzie Pracy Chronionej „Remister” na stanowisku Dyrektor Operacyjny. Od 1991 r. zaangażowana w pracę 
społeczną w organach samorządowych Spółdzielni.
 Inicjatorka powstania punktu bibliotecznego nr 4 przy ulicy Dąbrówki 14. (Obecnie Zakładowa 50). Organizowała w szkole nr 141 cykl spotkań z „Ciekawy-
mi ludźmi” z pisarkami Małgorzatą Musierowicz, Krystyną Niepomucką.
 W 1999 r. odznaczona odznaką TKKF za zasługi w upowszechnianiu rekreacji fizycznej. W 2014 r. Krajowa Rada Spółdzielcza uhonorowała odznaką Zasłu-
żony Działacz Ruchu Spółdzielczego.
 Obecnie Zastępca Przewodniczącego ustępującej Rady Nadzorczej oraz członek Rady Osiedla „Słowiańskie”. Kandyduję ponownie, ponieważ znam problemy 
Spółdzielców, a zdobyte doświadczenie w organizacjach społecznych wykorzystam na rzecz Spółdzielni i jej członków.

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

Lucjan Kołada
 59 lat. Wieloletni członek spółdzielni, zaangażo-
wany w życie osiedla, w którym mieszka. Jest za-
wsze blisko ludzi i ich potrzeb. Działacz i członek 
TKKF Ognisko „Dzikusy”. Współorganizator osied-
lowych imprez sportowych dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych. Kandyduje do Rady Osiedla i Rady 
Nadzorczej RSM „Bawełna”.

Irena Maszke
 W RSM „Bawełna” od 1992 r. Mieszka przy ul. Za-
kładowej. Kandyduje po raz pierwszy do Rady 
Osiedla „Słowiańskie”. Działając w Radzie chce 
pomagać mieszkańcom w rozwiązywaniu ich 
problemów. Chce mieć wkład w kształtowanie 
wizerunku osiedla.

Andrzej Lewandowski
 Członek Spółdzielni od 1988 r. mieszkaniec Ole-
chowa z ulicy Dąbrówki. Członek Rady Osiedla 
„Słowiańskie” ostatniej kadencji. Podobnie jak 
wcześniej kandyduje z postanowieniem niesienia 
pomocy innym mieszkańcom osiedla i rozwiazy-
wania ich problemów związanych z zamieszki-
waniem.

Witold Sierakowski
 55 lat. Członek RSM „Bawełna” od 1990 r. Mieszka 
w budynku przy ul. Dąbrówki. Do Rady Osiedla 
kandyduje ponownie. Interesują go sprawy osied-
la, w którym mieszka.

Andrzej Szymarek
 61 lat, rencista. Kandyduję do Rady Osiedla „Sło-
wiańskie”, bo pragnę współpracować z miesz-
kańcami w rozwiązywaniu ich codziennych 
problemów. Będę wspierał mieszkańców w reali-
zacji projektów obywatelskich. Proszę o poparcie 
poprzez oddanie na mnie głosu.

Grażyna Zakrocka
 Lat 59, urzędnik. Od 27 lat mieszkaniec osiedla 
„Olechów”. Członek RSM Bawełna. Członek Rady 
Osiedla „Słowiańskie”.
 Wspiera lokalne inicjatywy, projekty zgłaszane 
do budżetu obywatelskiego, szczególnie te które 
mają na celu rozwój i integrację społeczności.

Paweł Booss
 60 lat Przedsiębiorca. Inwestor.
 Mieszkaniec Olechowa. Pracował wcześniej w or-
ganach samorządowych Spółdzielni.
 Nie jest mu obojętny los członków i spółdzielni. 
Chce aktywnie uczestniczyć w życiu spółdzielni, 
której jest członkiem przeszło 20 lat.

Izabela Jóźwik
 Członkiem Spółdzielni jest 
od 1998 r. Aktywnie włącza 
się w życie osiedla, w którym 
mieszka. Pracuje w Radzie 
Osiedla „Słowiańskie”. Kandy-
duje ponownie by być blisko 
mieszkańców i móc rozwią-
zywać problemy członków.

Roman Ruszkiewicz
 Lat 65. Członek RSM „Bawełna” od 1986 r., miesz-
ka przy ul. Dąbrówki. Na przestrzeni zamiesz-
kiwania już kilkakrotnie wybierany był do Rady 
Osiedla „Słowiańskie”. Interesuje go życie osiedla 
i podejmowane sprawy i decyzje z nim związane.

Feliks Staroń
 66 lat. Inżynier ukończył Politechnikę Łódzką, 
aktualnie emeryt. Kandyduję do Rady Osiedla 
„Słowiańskie”, aby pomagać mieszkańcom 
w rozwiązywaniu ich problemów związanych 
z miejscem zamieszkiwania i jego otoczeniem. 
Ponadto będę współpracował z mieszkańcami 
w wspieraniu projektów obywatelskich służących 
dalszej poprawie infrastruktury naszego osiedla.
 Proszę o poparcie głosując na moją kandydaturę 
na Walnym Zgromadzeniu.

Julita Wierzbicka-Kałuża
 Na Olechowie mieszka od 1992 r. Członkiem 
Spółdzielni jest od połowy lat osiemdziesiątych 
ubiegłego wieku. Pracowała już wcześniej w or-
ganach samorządowych Spółdzielni. Obecnie 
jest członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni oraz 
Rady Osiedla „Słowiańskie”. Nadal chce pomagać 
mieszkańcom w załatwianiu ich spraw.

Andrzej Bartoszek
 59 lat. Członek Spółdzielni od 1991 r. Pracował 
już wcześniej w Radzie Osiedla „Słowiańskie”. 
Chciałby dalej pracować na rzecz członków i go-
tów jest poświęcać swój czas w rozwiazywanie 
problemów współmieszkańców.

Ewa Grabowska
 Wykształcenie wyższe ekonomiczne i studia podyplomowe – kierunek za-
rządzanie w administracji samorządowej. Mieszka na Olechowie od 27 lat. 
Członek Rady Nadzorczej RSM Bawełna w latach 1989–1990, Członek zarzą-
du ds. technicznych RSM Bawełna w latach 1990–1991. Kandyduje do Rady 
Osiedla po raz pierwszy licząc na dobrą bieżącą współpracę z administracją 
osiedla, zarządem i Radą Nadzorczą dla dobra mieszkańców, przedstawiając 
ww. propozycje, postulaty, bolączki spółdzielców zamieszkujących na terenie 
osiedla. Cechy osobowościowe: umiejętność współpracy w grupie, rozwią-
zywania problemów, dobry organizator, kreatywna, zaangażowana w to, 
co robi, odpowiedzialna, obowiązkowa.

Bogusław Kowal
 Członek Spółdzielni od 1988 r. Zamieszkały przy 
ul. Dąbrówki. Aktywny działacz samorządowy. 
Członek Rady Osiedla Olechów-Janów – jed-
nostki pomocniczej UMŁ. Wcześniej pracował 
też w Radzie Nadzorczej Spółdzielni i Radzie 
Osiedla „Słowiańskie”. Szczególny nacisk kładzie 
na utrzymanie ładu i porządku na osiedlach. Chce 
reprezentować mieszkańców i rozwiązywać ich 
problemy.

Maria Płóciennik
 Emerytka, lat 63.
 Wieloletni członek Spółdzielni. Od początku 
związana ze swoim osiedlem „Słowiańskie”. 
Po raz pierwszy kandyduje do organów samorzą-
dowych Spółdzielni. Zna problemy mieszkańców 
i chciałaby pomagać w ich rozwiązywaniu.

Iwona Spychalska
 Przez 2 lata prowadziłam działalność gospodar-
czą, obecnie pracuję jako pracownik biurowy.
 Ponad 30 lat przepracowałam w Spółdzielczości, 
gdzie byłam jej czynnym członkiem, działałam 
w Radzie Nadzorczej oraz w Związkach Zawodo-
wych.
 W związku z wymienionymi obowiązkami naby-
łam szerokie wiadomości w zakresie zagadnień 
dotyczących problemów Spółdzielczych.

Jacek Ślusarczyk
 Związany z osiedlem od 1990 r. Znam proble-
my osiedla i mieszkańców. Kandyduję, by dalej 
uczestniczyć w życiu osiedla „Słowiańskie”, po-
magać innym, rozwiązywać aktualne i przyszłe 
problemy sąsiadów. 

Rada Osiedla  
„Słowiańskie” 
– kandydaci
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Artur Gogel
 W przeszłości uczestniczyłem w pracach rad 
mieszkańców Bawełna osiedla „Słowiańskie”, 
ostatnio „Sienkiewiczowskie”. W nowej kadencji 
Rady Osiedla „Sienkiewiczowskie” chcę zająć się 
bezpieczeństwem osiedla, zagospodarowaniem 
terenów zielonych, opieką i rozwojem obiektów 
dla dzieci i młodzieży. Chciałbym pomagać i sku-
tecznie rozwiązywać problemy naszego osiedla 
i jego mieszkańców.

Jan Machała
 Emeryt. Od 1982 r. jest członkiem Spółdziel-
ni. Działacz samorządowy z osiedli „Zbiorcza” 
i „Sienkiewiczowskie”. Działa w Radzie Osiedla 
i Radzie Nadzorczej poprzez aktywne uczest-
nictwo w życiu Spółdzielni. Nie obce są mu 
problemy mieszkańców i problemy Osiedla. 
Zagorzały przeciwnik likwidacji Spółdzielni. 
Bierze czynny udział w akcjach na rzecz obrony 
spółdzielczości mieszkaniowej. 

Władysław Stępień
 Emeryt. Od 1991 r. zamieszkuje w osiedlu „Sien-
kiewiczowskie”, aktywnie uczestnicząc w jego 
życiu. Znany wielu rodzinom i młodzieży RSM 
„Bawełna” dzięki swojej działalności w TKKF Og-
nisko „Dzikusy”. Prezes Ogniska TKKF „Dzikusy”. 
Człowiek aktywny i nakłaniający do aktywności 
innych. Organizator imprez sportowych w mieście 
i poza nim. Zna problemy osiedla i chce pracować 
przy ich rozwiązywaniu.

Jan Krawczyk
 Lat 57. Członek RSM „Bawełna” od 1993 r. 
Od początku związany ze swoim osiedlem 
„Sienkiewiczowskie”. Aktywnie działa na terenie, 
na którym mieszka. Wieloletni członek organów 
samorządowych Spółdzielni. Szczególnie zależy 
mu na poprawie bezpieczeństwa i satysfakcji 
z zamieszkiwania.

Andrzej Rudnicki
 Rencista. Dobrze zna mocne i słabsze strony swo-
jego osiedla i spółdzielni. Pracował już wcześniej 
w organach samorządowych Spółdzielni, zarówno 
ww. Radzie Osiedla jak i w Radzie Nadzorczej. Szcze-
gólny nacisk w swoich dotychczasowych działaniach 
kładł na polepszenie komfortu zamieszkiwania i or-
ganizację miejsc parkingowych w osiedlu. W 2013, 
2014 i 2015 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego 
składał projekty do UMŁ, głównie w zakresie wybu-
dowania miejsc parkingowych na Janowie.

Grzegorz Klimecki
 Lat 57. Od 1993 r. jest członkiem Spółdzielni, 
aktywnie uczestniczącym w życiu osiedla. Zawsze 
bliskie były mu działania zmierzające do rozwo-
ju osiedla. Satysfakcję sprawia mu mieszkanie 
na zielonym Janowie, gdzie budynki i tereny wo-
kół nich są czyste i zadbane. Chce nadal mieć swój 
wkład przy rozwiązywaniu spraw mieszkańców.

Jacek Olczak
 52 lat. Od 20 lat jest członkiem Spółdzielni, za-
mieszkałym przy ul. Kmicica na Janowie. Praco-
wał już wcześniej w organach samorządowych 
Spółdzielni. Wyznaje zasadę, że należy znać 
i interesować się sprawami osiedla i spółdzielni, 
w której się mieszka i pracuje. Nie pozostaje obo-
jętny na problemy ludzi, którym zawsze stara się 
pomagać. Praca w Radzie osiedla pozwoli mu być 
blisko ludzi i ich problemów.

Grzegorz Witoń
 Przedsiębiorca. Wieloletni członek Spółdzielni. 
Działacz samorządowy. Zna osiedle i jego miesz-
kańców. Na co dzień uczestniczy w rozwiązywa-
niu problemów mieszkańców. Pracując w Radzie 
Osiedla wskazuje na bolączki osiedla, chętnie 
służy pomocą przy ich rozwiązywaniu. Rzetelny 
i odpowiedzialny w działaniu.

Rada Osiedla  
„Sienkiewiczowskie” 

– kandydaci
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Zbigniew Kita
 Prowadzi działalność gospodarczą. Członkiem 
Spółdzielni jest od 1987 r. Mieszka w budynku 
przy ul. Gorkiego. Kandyduje do Rady Osiedla, 
bo chce pomagać mieszkańcom w rozwiązywa-
niu ich problemów.

Marcin Pawelski
 Mgr. inż., absolwent Politechniki Łódzkiej, żonaty, jedno dziecko. W zasobach RSM „Bawełna” 
mieszkam od urodzenia. Chciałbym wykorzystać swoją wiedzę dla dobra wszystkich Spółdziel-
ców, dając jednocześnie odpór wszystkim tym, którzy zarzucają ludziom młodym, że nie interesu-
ją się otoczeniem. W ramach działalności w organach samorządowych RSM „Bawełna”, chciałbym 
podtrzymywać ideę spółdzielczości oraz realizować takie działania, które w konsekwencji będą 
z korzyścią dla członków, oczywiście patrząc przez pryzmat młodego członka naszej Spółdzielni.

Stanisław Sztuka
 Mgr inż. mechanik. Członek Spółdzielni od 1980 r. 
Mieszkam w osiedlu „Zbiorcza” przy ul. Zbiorczej. 
Przez wiele lat pracowałem w Radach Spółdzielni, 
w Radzie Osiedla i Radzie Nadzorczej. Jestem także 
członkiem Rady Osiedla „Stary Widzew” – jednostki 
pomocniczej Urzędu Miasta Łodzi. Zdobyte doświad-
czenie w pracy zawodowej, a także samorządowej 
skłoniły mnie do kandydowania do Rady Osiedla 
i Rady Nadzorczej, aby dalej pomagać mieszkańcom 
naszej Spółdzielni w rozwiązywaniu ich problemów.

Dariusz Papużyński
 Lat 54. Członek Spółdzielni od 1997 r. zamieszka-
ły w osiedlu „Zbiorcza” przy ul. Gołębiej.
 Członek obecnej Rady Osiedla „Zbiorcza”.
 Kandyduje do Rady Nadzorczej i ponownie 
do Rady Osiedla „Zbiorcza” by czynnie uczest-
niczyć w życiu mieszkańców osiedla, a także 
by mieć realny wpływ na rozwiązywanie proble-
mów członków Spółdzielni.

Małgorzata Szmit
 Członek Spółdzielni od blisko 20 lat. Mieszka 
w osiedlu „Zbiorcza” przy ul. Sarniej. Od wielu 
lat działa w osiedlowych organach samorządo-
wych Spółdzielni. Kandyduje ponownie, bo chce 
kontynuować swoją pracę na rzecz mieszkańców 
i całego osiedla.

Jolanta Kopeć
 Mgr ekonomii. W RSM „Bawełna” od 28 lat. 
Członek Rady Osiedla „Zbiorcza” i członek Rady 
Nadzorczej w poprzednich dwóch kadencjach. 
Prezentując swoją sylwetkę powiedziała o sobie: 
„Nigdy nie przechodzę obojętnie wobec nurtu-
jących moich sąsiadów spraw. Zawsze aktywnie 
włączam się w ich rozwiązywanie. Praca w Ra-
dzie Nadzorczej dała możliwość zajmowania się 
sprawami całej Spółdzielni”. Treść tej deklaracji 
jest nadal aktualna – zapewnia kandydatka.

Jacek Piaseczny
 59 lat. Zamieszkały przy ul. Gorkiego od 1990 r. 
Zna problemy spółdzielczości. Na co dzień zaj-
muje się rozwiązywaniem zagadnień związa-
nych z polepszeniem zamieszkiwania w naszych 
osiedlach. Członek ustępującej Rady Osiedla 
„Zbiorcza”.

Edmund Toruniewski
 Emeryt. Mieszkam przy ul. Zbiorczej. Jestem wieloletnim działaczem RSM „Bawełna”, za co dwu-
krotnie byłem odznaczony przez Centralny Związek Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego 
– 15.06.1976 r. srebrną odznaką, a 24.01.1983 r. złotą Honorową Odznaką. W 1883 r. otrzymałem 
od ówczesnej Rady Nadzorczej RSM „Bawełna” list z podziękowaniem za wieloletnią działalność 
w spółdzielni W latach 1984–1987 byłem członkiem Komisji Historycznej, wówczas jeszcze organu 
samorządowego „Bawełny”.
 W chwili obecnej dysponuję czasem by pracować społecznie w RSM „Bawełna” i spełniać oczekiwa-
nia mieszkańców mojego osiedla.

Rada Osiedla  
„Zbiorcza” 

– kandydaci
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Ewa Górska
 Radca Prawny. Członek RSM „Bawełna” od 1997 r. 
Od dzieciństwa związana z osiedlem „Koziny”. 
Chce być blisko spraw Osiedla i Spółdzielni. 
Pragnie pomagać w rozwiązywaniu problemów 
prawnych i nie tylko, Spółdzielni i jej członków.

Jadwiga Miller
 Związana z RSM „Bawełna” od 48 lat. Mieszka 
w budynku przy ul. Okrzei. Wieloletni pracownik 
spółdzielczości mieszkaniowej. Prze wiele lat pra-
cowała w radach Spółdzielni: w Radzie Osiedla 
i Radzie Nadzorczej. Lubi pomagać i rozmawiać 
z ludźmi.

Józef Ślipski
 61 lat. Członek Spółdzielni od 1984 r. Mieszka 
przy ul. Kasprzaka. Członek Rady Osiedla. Kandy-
duje ponownie, bo lubi swoje osiedle i chce mieć 
wkład w kształtowanie jego wizerunku. 

Elżbieta Krakowiak
 Mieszka w budynku na Kozinach. Kandyduje 
do Rady Osiedla ponownie, bo chce pomagać 
przy rozwiązywaniu problemów mieszkańców. 
To najstarsze w Spółdzielni osiedle wymaga bo-
wiem troski i większego zainteresowania.

Antoni Piwiec
 Członkiem Spółdzielni jest od 1998 r. Mieszka 
przy ul. Kasprzaka. Wcześniej pracował już w Ra-
dzie Nadzorczej i Radzie Osiedla. Zna więc nie 
tylko problemy swojego osiedla, ale i bolączki 
z jakimi borykają się mieszkańcy Spółdzielni. 
Chce pomagać w rozwiązywaniu ich problemów. 
Przede wszystkim będzie się starał by Spółdziel-
nia rozrastała w siłę.

Zdzisław Jakóbczak
 Inż. budowlany. Wieloletni pracownik spółdziel-
czości mieszkaniowej. Członek RSM „Bawełna” 
od 1990 r.
 Chciałby uczestniczyć w rozwiązywaniu prob-
lemów mieszkańców. Z racji wykonywanego 
zawodu może służyć fachową pomocą i wspierać 
działania spółdzielni w sprawach technicznych 
przy remontach i poprawie bezpieczeństwa za-
mieszkiwania.

Paweł Pawłowicz
 Lat 53. Członek RSM „Bawełna” od 1998 r. Miesz-
ka w bloku przy ul. Tatarakowej.
 Kandyduje do Rady Osiedla „Koziny” by móc być 
blisko ludzi i ich problemów.

Rada Osiedla  
„Koziny”  

– kandydaci
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Komisja Wyborcza Walnego Zgromadzenia RSM „Baweł-
na” powołując się na Statut RSM „Bawełna” (paragraf 17, 
pkt 10) informuje:

Głosowanie na kandydatów do Rad Spółdzielni – Rady 
Nadzorczej i Rad Osiedli – odbywa się wyłącznie przy 
użyciu kart do głosowania wydanych przez Komisję Wy-
borczą z zachowaniem następujących procedur:

a)  w przypadku wyborów do Rady Nadzorczej głosu-
jący skreśla linią poziomą nazwiska i imiona kandy-
datów, na których nie oddaje głosu. Liczba kandy-
datów nie skreślonych nie może przekraczać liczby 
wybieranych członków Rady, czyli 14 osób.

Głos jest nieważny gdy:
–  ilość nazwisk nie skreślonych na karcie wyborczej jest 

większa od ilości wybieranych członków Rady

– karta zostanie przedarta

–  skreślenie zostanie dokonane w inny sposób niż linią 
poziomą.

b)  w przypadku wyborów do Rad Osiedli głosujący 
skreśla linią poziomą nazwiska i imiona kandyda-
tów, na których nie oddaje głosu. Liczba kandyda-
tów nie skreślonych nie może przekraczać liczby 
wybieranych członków danej Rady Osiedla, czyli 
do Rady Osiedla „Żubardź” – 10 członków, do Rady 
Osiedla „Koziny” – 6 członków, do Rady Osiedla 
„Zbiorcza” – 8 członków, do Rady Osiedla „Słowiań-
skie” – 17 członków, do Rady Osiedla „Sienkiewi-
czowskie” – 8 członków.

Komisja Wyborcza wydaje karty do głosowania do da-
nej Rady Osiedla odpowiednio uprawnionym zamieszku-
jącym na terenie danego osiedla. W pozostałym zakresie 
stosuje się zasady określone w pkt. a).

Kandydacie!
Do chwili rozpoczęcia obrad pierwszej części Walnego, 
możesz prezentować członkom Spółdzielni swoją oso-
bę, osiągnięcia i program, m.in. poprzez rozprowadzanie 
ulotek wyborczych, organizowanie spotkań z członkami. 
Podjęcie takich działań wymaga jednak pisemnej zgody 
Zarządu. Treść ulotek i sposób zorganizowania spotkań 
nie może naruszać porządku prawnego. Prowadzenie 
prezentacji kandydata kończy się z chwilą otwarcia obrad 
Walnego Zgromadzenia – w naszym przypadku pierwszej 
jego części, tj. 22 maja 2017 r. o godz. 17.30.

W toku Walnego Zgromadzenia obowiązuje zakaz pro-
wadzenia prezentacji kandydatów w jakiejkolwiek formie. 
Muszą więc zniknąć z budynków i terenów Spółdzielni za-
mieszczone ulotki czy plakaty. Leży to w interesie każdego 
kandydata, bowiem będzie to naruszeniem ciszy wyborczej. 
W przypadku jej naruszenia, czyli prowadzenia prezentacji 
kandydatów po otwarciu Walnego Zgromadzenia wszelkie 
naruszenia są zgłaszane do Przewodniczącego obrad Wal-
nego, który z kolei przekazuje Komisji Wyborczej wniosek 
o udzielenie tej osobie ustnego upomnienia z zagrożeniem, 
że dalsze zachowanie sprzeczne z postanowieniami o pro-
wadzeniu prezentacji spowoduje podjęcie przez Komisję 
Wyborczą decyzji o skreśleniu tej osoby z listy kandydatów.

Komisja Wyborcza Walnego Zgromadzenia  
RSM „Bawełna”

ZASADY GŁOSOWANIA  
NA KANDYDATÓW DO RAD

Ważna informacja  
dla Kozin i Żubardzia
W związku z przejściem na emeryturę właściciela firmy sprzą-
tającej osiedla „Żubardź” i Koziny” i zakończeniem współpracy 
z firmą p. Jana Izydorczyka z dniem 30.06.2017 r. RSM Bawełna 
18.04.2017 r. zamieściła w Dzienniku Łódzkim ogłoszenie o na-
borze firm do utrzymania czystości i porządku w budynkach i te-
renach przyblokowych osiedli „Żubardź” i „Koziny”. Ogłoszenie 
ukazało się także na stronie internetowej spółdzielni oraz na tab-
licy ogłoszeń w biurze administracji osiedli. Termin składania ofert 
mija 8 maja o godz. 12.00. Pół godziny później rozpoczyna pracę 
komisja specjalnie powołana do spraw wyboru najkorzystniejszej 
oferty. O wynikach jej postępowania poinformujemy w następnym 
wydaniu gazety.

U W A G A
Mieszkańcy naszych najstarszych osiedli: „Żubardzia” i „Kozin” 
w swoich skrzynkach pocztowych oraz na tablicach ogłoszeń 
w klatkach schodowych mogą natknąć się na takie zawiadomienie 
dotyczące podwyżki czynszów czy zaległości w czynszach:

„Ponieważ nikogo nie zastaliśmy prosimy o pilny kontakt 
z firmą VEX Sp. z o.o. pod numerem tel. 71 306 78 86.

Sprawa bardzo pilna, prosimy dzwonić w godzinach: 9:00 – 
20:00.

W razie braku kontaktu telefonicznego w ciągu 48 godzin 
od dziś możliwa będzie następna wizyta w celu próby wyjaśnienia 
sytuacji. Prosimy oddzwonić. Dziękujemy.

Uwaga: W przypadku braku kontaktu telefonicznego pracow-
nicy terenowi VEX Sp. z o.o. odwiedzą Państwa przy najbliższym 
przyjeździe na tę ulicę, a może to nastąpić w godzinach wskaza-
nych powyżej.”

Przestrzegamy, przed kontaktowaniem się z tą firmą i podawa-
niem jej swoich danych, które mogą posłużyć firmie do dalszych 
działań i np. wystawienia bezpodstawnych wezwań do zapłaty. In-
formacje znalezione w internecie o firmie VEX Sp. z o.o. potwier-
dzają, że prowadzi ona proceder nękania pismami i telefonami 
przypadkowych mieszkańców.

Informujemy przy tym wszystkich naszych członków, że Spół-
dzielnia nie współpracuje przy windykacji zaległości czynszowych 
z żadną firmą. Windykacji opłat dokonujemy tylko za pośredni-
ctwem naszego Działu Czynszów, Kredytów i Wkładów Mieszka-
niowych.
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Po raz kolejny dzięki uprzejmości p. Klementyny Zygarowskiej – redaktor naczelnej miesięcznika spółdzielczego „Tęcza Polska”, możemy 

Państwu przedrukować nowy artykuł, jaki ukazał się w kwietniowym wydaniu Tęczy, dotyczący rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych autorstwa p. Mieczysława Wodzickiego.

PROBLEMY SPÓŁDZIELCZOŚCI

Rządowy projekt ustawy o zmia-
nie ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych został zaakcep-
towany przez stały Komitet Do-
radczy Rady Ministrów 23 marca 
br. Po ponad rocznych pracach 
w Ministerstwie Infrastruktury 
i Budownictwa projekt musi zo-
stać jeszcze rozpatrzony przez 
Radę Ministrów a następnie skie-
rowany zostanie do parlamentu. 
Tam, z niecierpliwością czekają 
na niego zwłaszcza senatorowie 
z Komisji Ustawodawczej, w tym 
słynna senator Lidia Staroń, któ-
ra przez dwie sejmowe kadencje, 
(jako poseł PO) starała się znisz-
czyć spółdzielnie. Dziś w Senacie 
chce kontynuować swoją „mi-
sję”. Napiera na senatorów PiS, 
by ci przyjęli jej projekt ustawy, 
który uwzględnia wnioski z orze-
czenia TK. Jednak są to zmiany, 
które są szkodzą spółdzielniom.
Rządowy projekt, który zyskał poparcie środowisk 
spółdzielczych, ma na celu dostosowanie przepisów 
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach 
mieszkaniowych do wyroków Trybunału Konsty-
tucyjnego z 14 lutego 2012 r., z 27 czerwca 2013 r. 
oraz z 5 lutego 2015 r. Celem projektu jest również 
realizacja Narodowego Programu Mieszkaniowego, 
poprzez eliminację barier w segmencie spółdziel-
czych praw lokatorskich – zwiększenie możliwości 
realizacji przez spółdzielnie mieszkaniowe nowych 
inwestycji, zwiększających podaż mieszkań użytko-
wanych na zasadach spółdzielczego lokatorskiego 
prawa do lokalu mieszkalnego. Ponadto, projekt 
modyfikuje termin, po upływie którego powstanie 
wspólnota mieszkaniowa w przypadku wyodrębnie-
nia własności ostatniego lokalu w określonym bu-
dynku lub budynkach położonych w obrębie danej 
nieruchomości.

Projektowana ustawa przewiduje także zmianę 
ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania 
cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 101, z późn. zm.), 
skutkującą wyłączeniem spod egzekucji prowadzonej 
przeciwko spółdzielni mieszkaniowej opłat za media 
(np. prąd, woda, gaz) wnoszonych przez osoby za-
mieszkujące w zasobach spółdzielni mieszkaniowej – 
z uwagi na to, iż w świetle obecnych przepisów opła-
ty te podlegają egzekucji, co skutkuje powstaniem 
zaległości płatniczych wobec dostawców mediów.

Projekt przewiduje również zmianę art. 91 usta-
wy Prawo spółdzielcze, poprzez dodanie § 41 – 

skutkującą wyłączeniem osób pełniących określone 
funkcje do przeprowadzenia lustracji działalności 
spółdzielni mieszkaniowej oraz zmianę art. 93a u. 
tejże ustawy, która zmienia zakres uprawnień mini-
stra właściwego do spraw budownictwa oraz miesz-
kalnictwa wobec spółdzielni mieszkaniowych.

W projekcie przewiduje się przyznanie członko-
stwa w spółdzielni wyłącznie osobom związanym 
węzłem prawnym ze spółdzielnią poprzez posiadanie 
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, spół-
dzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa 
odrębnej własności lokalu, ekspektatywy odrębnej 
własności lokalu (tj. roszczenia o ustanowienie odręb-
nej własności lokalu w związku z zawarciem ze spół-
dzielnią umowy o budowę lokalu), prawa do miejsc 
postojowych w garażach wielostanowiskowych, 
udziału we współwłasności garażu wielostanowi-
skowego osobom ubiegającym się o ustanowienie 
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu lub 
odrębnej własności lokalu, osobom, które są założy-
cielami spółdzielni oraz najemcom, o których mowa 
w art. 48 u.s.m. Osoby takie są czynnie zainteresowa-
ne sytuacją w spółdzielni i zasadne jest przyznanie im 
prawa do współdecydowania o działaniu spółdzielni.

W projekcie przewidziano także, iż rada nadzor-
cza będzie zobowiązana podjąć uchwałę o ustaniu 
członkostwa w terminie jednego miesiąca od dnia 
powzięcia informacji o utracie przez członka spół-
dzielni spółdzielczego własnościowego prawa do lo-
kalu (albo prawa odrębnej własności lokalu lub eks-
pektatywy tego prawa), albo o rozwiązaniu umów 
o budowę lokalu.

Do uchwały rady nadzorczej stosować się bę-
dzie odpowiednio przepisy prawa spółdzielczego 
– o uchwale o wykreśleniu członka ze spółdzielni. 
Rozwiązanie to będzie miało odpowiednie zastoso-
wanie do członkostwa właścicieli lokali w przypad-
ku powstania wspólnoty mieszkaniowej. Ponadto 
członkostwo w spółdzielni ustawać będzie z mocy 
prawa z chwilą upływu 12 miesięcy od daty przy-
jęcia w poczet członków, jeżeli członek nie zawrze 
w tym terminie umowy o budowę lokalu lub umowy 
o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa 
do lokalu mieszkalnego. Natomiast, jeżeli członek 
posiada w danej spółdzielni więcej niż jeden ty-
tuł prawny do lokalu, ustanie członkostwa nastąpi 
w przypadku utraty wszystkich tytułów prawnych 
do lokali w tej spółdzielni po podjęciu przez radę 
nadzorczą stosownej uchwały.

Ponadto, członkostwo osób będących założy-
cielami spółdzielni ustanie z upływem czterech lat 
od dnia wpisania spółdzielni do Krajowego Rejestru 
Sądowego, jeżeli w tym okresie spółdzielnia nie 
ustanowi na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego 
prawa do lokalu mieszkalnego prawa odrębnej włas-
ności lokalu, albo nie dojdzie do zawarcia umowy 
o budowę lokalu.

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem prze-
pisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, 
członkiem spółdzielni mogła być osoba fizyczna, 
choćby nie miała zdolności do czynności prawnych 
lub miała ograniczoną zdolność, a także osoba praw-
na – jednakże takiej osobie nie mogło przysługiwać 
spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu. Przepisy 
te nie uzależniały zatem członkostwa w spółdzielni 
mieszkaniowej od posiadania prawa do lokalu w jej 

zasobach. W konsekwencji tego, członkiem spół-
dzielni mogły być osoby niezwiązane ze spółdziel-
nią żadnym węzłem prawnym, jednocześnie osoby 
te posiadały wpływ na działania podejmowane przez 
spółdzielnię

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 5 lutego 
2015 r. uznał, że art. 3 ust. 1 i 3 u.s.m., w zakre-
sie, w jakim dopuszcza członkostwo w spółdzielni 
mieszkaniowej podmiotów, którym nie przysługuje 
spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdziel-
cze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej 
własności lokalu lub ekspektatywa odrębnej własno-
ści lokalu, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny 
z art. 32 ust. 1 i art. 64 ust. 2 Konstytucji. Z dniem 
10 lutego 2015 r. ww. przepisy u.s.m., uznane przez 
Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z Konstytu-
cją utraciły moc obowiązującą.

Realizacja orzeczenia Trybunału Konstytucyj-
nego w zaproponowanym zakresie spowoduje ogra-
niczenie kręgu podmiotowego osób posiadających 
status członków spółdzielni, gdyż o członkostwo 
w spółdzielni będą mogły się ubiegać wyłącznie oso-
by, które posiadają interes prawny – zgodny z celem 
działalności spółdzielni – wynikającym z dotychcza-
sowego brzmienia art. 1 u.s.m., a ten de facto dotyczy 
osób, którym przysługują ww. prawa do lokali (w tym 
ekspektatywa odrębnej własności lokalu). Pozwoli 
to mieć realny wpływ na funkcjonowanie spółdzielni 
i współdecydowanie o szeregu aspektach jej działal-
ności wyłącznie osobom, które z racji posiadanych 
praw do lokali zobowiązane są wnosić opłaty z tytułu 
ich użytkowania. Zaproponowane rozwiązanie chro-
ni tym samym osoby zrzeszone przed możliwością 
ingerencji w kwestie zarządu przez osoby, które nie 
są zainteresowane zaspokajaniem potrzeb mieszka-
niowych, czy też potrzeb związanych z dostarczaniem 
lokali o innym przeznaczeniu.

Zgodnie z nowymi przepisami członek spółdzielni 
mieszkaniowej będzie mógł uczestniczyć w walnym 
zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. 
Projektowane przepisy zakładają, że w pozostałym 
zakresie (tj. w części dotyczącej formy udzielenia 
pełnomocnictwa oraz wyłączenia osób mogących być 
pełnomocnikiem) zastosowanie będą miały przepisy 
ustawy Prawo spółdzielcze.

Rozwiązania przyjęte w projekcie w powyż-
szym zakresie przyczynią się do zwiększenia wpły-
wu członków spółdzielni na decyzje podejmowane 
podczas walnego zgromadzenia.

W art. 1 pkt 3 projektu ustawy zakłada się doda-
nie pkt 3a do art. 10w ust. 1 u.s.m., co skutkować bę-
dzie tym, że w umowie o budowę lokalu, zawieranej 
po dniu wejścia w życie ustawy przez spółdzielnię 
z członkiem ubiegającym się o ustanowienie spół-
dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, wska-
zywany będzie termin, po upływie którego człon-
kowi spółdzielni przysługiwać będzie roszczenie 
o zawarcie umowy przeniesienia własności lokalu 
na zasadach określonych w art. 12 ust. 1 u.s.m., albo 
wskazywane będzie, że lokal ten nie będzie podlegał 
zbyciu na rzecz członka.

W kontekście rozwiązań realizujących Narodowy 
Program Mieszkaniowy projekt przewiduje wprowa-
dzenie przepisów eliminujących bariery w budowaniu 
nowych mieszkań w segmencie spółdzielczych praw 

lokatorskich. Przy podejmowaniu nowych inwestycji 
spółdzielnie będą mogły określić termin, po upływie 
którego możliwe będzie przeniesienie własności lo-
kalu. W szczególności należy podkreślić, iż projek-
towana zmiana art. 10 ust. 1 pkt 3a u.s.m. odnosić 
się będzie wyłącznie do umów nowych, zawartych 
po dniu wejścia w życie projektowanej ustawy. Wo-
bec powyższego, rozwiązanie to nie narusza obec-
nych praw członków, którym przysługują lokatorskie 
prawa do lokali.

Z kolei członkowie spółdzielni, którzy będą 
chcieli partycypować w podejmowanych przez spół-
dzielnie nowych inwestycjach, będą świadomi moż-
liwych ograniczeń związanych z przekształceniami 
własnościowymi. Kwestia, czy dany lokal może być 
przedmiotem umowy przeniesienia własności będzie 
wskazana w umowie o budowę lokalu – zatem każ-
dy, kto zawrze umowę o ustanowienie spółdzielcze-
go lokatorskiego prawa do lokalu po dniu wejścia 
w życie projektowanych zmian otrzyma na piśnie 
informację o tym, jakie prawa wiążą się z nabytym 
tytułem prawnym do lokalu.

W art. 1 pkt 4 projektu ustawy proponuje się 
zmiany, które regulować będą zasady zwrotu wkła-
du mieszkaniowego osobie uprawnionej w przypad-
ku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa 
do lokalu, który nie podlega zbyciu w drodze prze-
targu oraz zasady wnoszenia wkładu mieszkanio-
wego przez członka, który ubiega się o ustanowie-
nie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, 
do którego wygasło prawo ww. osobie.

Art. 1 pkt 6 projektu ustawy – proponuje 
w art. 171 ust. 6 u.s.m. zmianę polegającą na wykre-
śleniu z dotychczasowego brzmienia przepisu wska-
zania, że do powstania członkostwa w spółdzielni 
nabywcy spółdzielczego własnościowego prawa 
do lokalu (a także spadkobiercy, zapisobiercy i licy-
tanta) wymagane jest spełnienie innych przesłanek 
niż złożenie przez te osoby deklaracji przystąpienia 
do spółdzielni. Proponuje się, aby nabywca spół-
dzielczego własnościowego prawa do lokalu stawał 
się członkiem spółdzielni, po złożeniu deklaracji 
określonej przepisami u.p.s. (dotyczy to również 
spadkobiercy, zapisobiercy i licytanta). W zakresie 
wymogów, jakie powinna spełniać deklaracja, sto-
sowany będzie, tak jak obecnie, art. 16 § 1 u.p.s., 
określający formę deklaracji i jej treść.

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem przepi-
sów u.s.m., spółdzielnia nie mogła odmówić przy-
jęcia w poczet członków nabywcy spółdzielczego 
własnościowego prawa do lokalu, jeżeli odpowia-
dał on wymaganiom statutu. Dotyczyło to również 
spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta.

Propozycje zmian będą miały również wpływ 
na osoby zamieszkujące w zasobach spółdzielczych, 
np. najemców tzw. lokali zakładowych, którzy będą 
mogli nabywać własność (zajmowanych dotych-
czas na zasadach najmu) lokali, jak i osoby, które 
aspirują do pozostania członkiem danej spółdzielni 
mieszkaniowej, a które przykładowo noszą się z za-
miarem zbycia posiadanego prawa, poprzez co zo-
staną tego członkostwa pozbawione, jak i tych, któ-
rzy takie członkostwo chcieliby nabyć poprzez fakt 
posiadania prawa do lokalu w zasobach spółdzielni 
mieszkaniowej. Projekt zawiera także wiele innych 
zmian, istotnych dla spółdzielców.

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych czeka na decyzje rządu

Trybunał nakazał poprawki
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Spółdzielnia przez cały okres sprawozdawczy  
posiadała dobrą kondycję finansową  
co potwierdza raport przedstawiony przez biegłą rewident  
z badania bilansu działalności RSM „Bawełna”.

Zakończyliśmy już kolejny rok sprawozdawczy. Biegła rewident zweryfikowała nasze 
sprawozdanie finansowe za 2016 rok. Przekazała raport oraz pozytywną opinię na te-
mat badanego dokumentu, a w dniu 27.03.2017 roku na posiedzeniu Komisji Rewizyj-
nej Rady Nadzorczej RSM „Bawełna” omówiła wyniki badania.

Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą w dniu 30.03.2017 roku.
W maju odbędzie się Walne Zgromadzenie RSM „Bawełna”, dlatego też wzorem lat ubiegłych prezentu-

jemy skrót sprawozdania z działalności Spółdzielni w 2016 roku.

Organizacja Spółdzielni
Działalnością RSM „Bawełna” kierował Zarząd w trzyosobowym składzie, który odbył 51 posiedzeń.
Bieżącą kontrolę i nadzór sprawowała Rada Nadzorcza, licząca czternaście osób, która odbyła 12 posie-

dzeń.
Siedziba Zarządu Spółdzielni mieści się w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 163.
W ramach podziału zasobów Spółdzielni na jednostki organizacyjne funkcjonuje 5 wyodrębnionych 

osiedli: „Zbiorcza”, „Słowiańskie”, „Sienkiewiczowskie”, „Żubardź”, „Koziny”.
Administrowanie zasobami odbywało się przez cztery administracje osiedlowe (os. „Żubardź” 

i os. „Koziny” mają wspólną administrację).
W ramach skarg i wniosków przyjmowali w siedzibie Spółdzielni:
– w każdy wtorek, Prezes Spółdzielni oraz jego Zastępcy. Na dyżury zgłosiło się 156 osób,
– w każdy pierwszy wtorek miesiąca dyżury 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 dniach 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 i 25 maja 2016 roku, zgodnie z ustawowym obowiązkiem, odbyło 
się Walne Zgromadzenie RSM „Bawełna”. Zatwierdzone sprawozdanie z działalności Spółdzielni i sprawo-
zdanie finansowe za 2015 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Łodzi z dnia 1.09.2016 r., zostały wpisane 
w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W 2016 roku Spółdzielnia przekazała członkom 10 wydań miesięcznika „RSM Bawełna Mój Dom” – 
od numeru 85 do 96 w tym dwa numery podwójne. Gazeta przygotowywana jest przez zespół redakcyjny, 
wyłoniony spośród pracowników Spółdzielni.

Struktura zasobów
Zasoby administrowane przez RSM „Bawełna” wg stanu na 31.12.2016 r. to:
a) 223 budynki mieszkalne wielorodzinne (136 nieruchomości) i 14 domków jednorodzinnych 

(14 nieruchomości), w których jest:
 – 8.261 mieszkań (strukturę mieszkań przedstawia wykres nr 1)

 – 225 garaży, w tym: 179 własnościowych, 46 odrębna własność,
 –  106 lokali użytkowych, w tym: 48 własnościowych, 47 wynajmowanych (własność Spółdzielni), 

8 odrębna własność i 3 na potrzeby Spółdzielni (administracje osiedlowe),
b) 14 zespołów garaży wolno stojących (13 nieruchomości), w których łącznie są 234 garaże, w tym: 

121 własnościowych, 7 odrębna własność i 106 wynajmowanych (własność Spółdzielni),
c) 6 pawilonów wolno stojących (5 nieruchomości), pawilony handlowo-usługowe, siedziba Zarządu 

i administracja osiedla.
RSM „Bawełna” zarządza ponadto trzema budynkami należącymi do wspólnot mieszkaniowych na Jano-

wie, w których ma ustanowione prawo własności do garażu o powierzchni 11,48 m² oraz lokalu użytkowego 
35,34 m².

Powierzchnia użytkowa administrowanych zasobów to:
a) lokale mieszkalne 408.194,16 m²,
b) lokale użytkowe 15.834,92 m²,
c) garaże 7.735,26 m².
Powierzchnia gruntów będących w administrowaniu RSM „Bawełna” wynosi 505.111,48 m², w tym:
– grunty wyodrębnione 123.353,75 m²,
– grunty należące do RSM „Bawełna” 381.757,73 m².
Na dzień 31.12.2016 roku RSM „Bawełna” zrzeszała 8.713 członków w tym: 8.688 członków zamiesz-

kałych i 25 członków oczekujących.

Działalność eksploatacyjna
Gospodarka finansami prowadzona była w oparciu o plan gospodarczo-finansowy uchwalony przez Radę 

Nadzorczą w dniu 17.12.2015 r. – uchwała nr 2/12/2015.
Koszty działalności Spółdzielni poniesione w 2016 roku przedstawiają się następująco:
1. eksploatacja 26.546.858,57 zł
2. zimna woda i odprowadzanie ścieków 5.415.030,28 zł
3. gospodarka cieplna (centralne ogrzewanie i ciepła woda) 15.114.277,02 zł
4. pozostała działalność operacyjna, finansowa i inna 1.026.691,90 zł
Przychody uzyskane w 2016 roku wynoszą:
1. eksploatacja 26.490.054,42 zł
2. zimna woda i odprowadzanie ścieków 5.453.261,44 zł
3. gospodarka cieplna (centralne ogrzewanie i ciepła woda) 15.679.333,20 zł
4. pozostała działalność operacyjna, finansowa i inna 1.898.066,09 zł
Koszty eksploatacji za 2016 rok zwiększone zostały o:
– ujemne wyniki nieruchomości z lat poprzednich w kwocie 1.131.676,21 zł
Przychody eksploatacji za 2016 rok zwiększone zostały o:
– dodatnie wyniki nieruchomości z lat poprzednich 1.986.982,16 zł
– nadwyżkę bilansową za 2015 rok 1.349.020,67 zł
Spółdzielnia przez cały okres sprawozdawczy posiadała dobrą kondycję finansową. Zobowiązania 

regulowała terminowo i z tego tytułu uzyskiwała dodatkowe korzyści, jak chociażby otrzymywane bonifikaty 
w opłatach za ciepło. Łącznie na przestrzeni 2016 roku kwota uzyskanych z tego tytułu bonifikat wynosiła 
180.868,46 zł.

Różnica między przychodami a kosztami eksploatacji i utrzymania nieruchomości na koniec 
2016 roku wyniosła (+) 876.435,61 zł, z tego 78 nieruchomości uzyskało wyniki dodatnie w kwocie 
1.709.542,48 zł a 84 nieruchomości wyniki ujemne w kwocie 833.106,87 zł. Zgodnie z art. 6 ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych wyniki zwiększą odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania 
danej nieruchomości w roku następnym.

Wyniki nieruchomości w poszczególnych osiedlach przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1

Osiedle

Wyniki nieruchomości na 31.12.2016 rok

Ogółem suma wyników 
nieruchomości

w tym:

suma wyników dodatnich suma wyników ujemnych

kwota (zł) ilość 
nieruchomości kwota (zł) ilość 

nieruchomości kwota (zł) ilość 
nieruchomości

1 2 3 4 5 6 7

Zbiorcza -86 970,21 30 151 193,63 11 -238 163,84 19

Słowiańskie 1 226 675,63 50 1 329 781,35 33 -103 105,72 17

Sienkiewiczowskie -284 827,69 26 23 787,44 6 -308 615,13 20

Żubardź 689,44 36 114 386,69 16 -113 697,25 20

Koziny 20 868,44 20 90 393,37 12 -69 524,93 8

Spółdzielnia ogółem 876 435,61 162 1 709 542,48 78 -833 106,87 84

Dodatni wynik na centralnym ogrzewaniu i ciepłej wodzie w kwocie 565.056,18 zł oraz dodatni wynik 
na zimnej wodzie i odprowadzaniu ścieków w kwocie 38.231,16 zł pozostają do rozliczenia z członkami 
Spółdzielni w 2017 roku.

Spółdzielnia w 2016 roku osiągnęła zysk bilansowy (nadwyżkę) w kwocie 2.142.461,05 zł, na który 
składają się: nadwyżka przychodów nad kosztami z własnej działalności gospodarczej (pożytki Spółdzielni 
z najmu lokali użytkowych, garaży, dzierżawy gruntów i inne) w wysokości 1.271.086,86 zł oraz z działalno-
ści operacyjnej, finansowej i innej w wysokości 871.374,19 zł. Zysk po pomniejszeniu o podatek dochodowy 
391.342,00 zł, tj. kwotę 1.751.119,05 zł Zarząd proponuje przeznaczyć na pokrycie kosztów eksploatacji 
i utrzymania nieruchomości.

Stawki opłat dla lokali mieszkalnych w 2016 roku wynosiły:
1. eksploatacja – członkowie spółdzielni od 0,50 do 2,20 zł/m² p.u. (osoby niebędące członkami mają 

stawki wyższe o 0,34 zł),
2. odpis na fundusz remontowy od 1,20 do 3,10 zł/m² p.u.
3. podatki i opłaty lokalne (mieszkania spółdzielcze) od 0,09 do 0,70 zł/m² p.u.
Stawki opłat za śmieci – wynikają z decyzji odgórnych i wynoszą: dla zasobów w Łodzi 7,00 zł od osoby, dla 

Andrespola stawki są zależne od ilości osób w gospodarstwie domowym i wynoszą 9,00/8,00/6,50 zł od osoby.

Skrót ze sprawozdania z działalności RSM „Bawełna” za 2016 rok
SPÓŁDZIELNIA W LICZBACH

Wykres nr 1. Struktura mieszkań
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W dniu 27.03.2017 roku  

na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej  
Rady Nadzorczej RSM „Bawełna”  

biegła rewident omówiła wyniki badania bilansu.

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

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

Tabela nr 3

Lp. Wyszczególnienie
Przychody i wydatki z funduszu remontowego w 2016 roku

Zbiorcza  Słowiańskie Sienkiewi-
czowskie Żubardź  Koziny Ogółem 

Spółdzielnia

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Odpisy od lokali i inne przychody 1 959 391,62 4 278 569,63 1 392 799,09 1 886 085,90 1 136 662,69 10 653 508,93

2 Dodatnie wyniki za 2015 r. 86 261,89 81 594,65 13 537,77 18 784,92 48 126,44 248 305,67

3 Przychody ogółem (1+2) 2 045 653,51 4 360 164,28 1 406 336,86 1 904 870,82 1 184 789,13 10 901 814,60

4 Wydatki ogółem 2 232 693,97 4 332 749,19 1 400 567,35 1 870 352,98 1 061 801,98 10 898 165,47

5 Wynik ( poz. 3 – poz. 4 ) -187 040,46 27 415,09 5 769,51 34 517,84 122 987,15 3 649,13

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

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

Działalność społecznowychowawcza
W ramach działalności społeczno-wychowawczej Spółdzielnia sfinansowała dla 16 osób i dofinanso-

wała dla 12 osób wypoczynek letni dzieci i młodzieży. Zakupiła i przekazała 195 paczek świątecznych 
dla najuboższych członków. Tradycyjnie, we wrześniu, zorganizowała rodzinną imprezę plenerową (festyn) 
p.n. „Hop do szkoły”. Finansowo wspierała imprezy rekreacyjno-sportowe organizowane przy współudziale 
TKKF „Dzikusy” i szkół działających na terenie naszych osiedli, a mianowicie: organizację ferii zimowych 
w mieście, spartakiadę dla uczniów klas III i VI szkół podstawowych, turniej piłki nożnej oraz olimpiadę 
przedszkolaków.

Celem organizowanych imprez było zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywności fizycznej, integracja 
mieszkańców oraz dobra i miła zabawa podczas festynu.

Wydatki na cele społeczno-wychowawcze wyniosły 106.532,32 zł, przy czym ponad 37% pokryte zosta-
ło z wpłat wniesionych przez firmy reklamujące swoje produkty i usługi w czasie festynu oraz inne wpłaty 
na cele społeczno-wychowawcze (łączne wpłaty brutto wnosiły 48.801,96 zł, z tego odprowadzony został 
podatek VAT w kwocie 8.975,98 zł).

Zaległości  
w opłatach za używanie lokali
Zadłużenie lokali mieszkalnych, użytkowych i innych wobec Spółdzielni z tytułu opłat eksploatacyjnych, 

zasądzonych odsetek i kosztów sądowych przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4

Lp. Wyszczególnienie
Zaległości w opłatach na 31.12.2016 r.

Zbiorcza Słowiańskie Sienkiewi-
czowskie Żubardź Koziny Ogółem 

Spółdzielnia

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Zaległości w opłatach 
eksploatacyjnych 211 775,54 443 016,34 352 294,02 553 210,37 343 850,72 1 904 146,99

2 Zaległości z tytułu zasądzonych 
odsetek i kosztów sądowych 62 097,14 110 902,10 97 587,80 205 169,22 106 744,98 582 501,24

3 Zaległości ogółem (1+2) 273 872,68 553 918,44 449 881,82 758 379,59 450 595,70 2 486 648,23

Działania windykacyjne prowadzone były zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami i przed-
stawiają się następująco:

1. do osób zalegających z opłatami wysłano 3.056 monitów, a w przypadku dysponowania numerem 
telefonu dłużnika bądź adresem e-mail niezwłocznie po upływie terminu wpłaty wysyłane były informacje 
przypominające o zaległości,

2. w wyniku braku działań ze strony członków zmierzających do spłaty zadłużeń, Spółdzielnia skierowa-
ła do sądu 53 sprawy a do egzekucji komorniczej 29 spraw,

3. w sytuacjach znacznych zadłużeń prowadzona jest egzekucja z własnościowego prawa do lokalu. 
Sytuacja dotyczy 10 lokali, dla których zadłużenie na 31.12.2016 r. wynosiło 328.544,57 zł,

4. na klatkach schodowych wywieszano zostały informacje o zadłużeniach mieszkańców danej klatki.
W ramach pomocy w spłacie zadłużeń Spółdzielnia rozkładała należne kwoty na raty.
W 2016 r. podpisane zostały 143 porozumienia na ratalną spłatę zadłużeń.
Część osób zadłużonych korzysta z dodatków mieszkaniowych. W okresie styczeń–grudzień 2016 roku 

Urząd Miasta Łodzi z tego tytułu przekazał na konta opłat członków kwotę 186.623,57 zł. Z dodatków miesz-
kaniowych na koniec 2016 roku korzystało 105 członków.

Zaległości  
w spłacie kredytów mieszkaniowych
Kwota kredytów długoterminowych, zaciągniętych przed majem 1992 roku, jaka pozostała do spła-

ty w banku, wg stanu na 31.12.2016 r. wynosiła 25.652.750,27 zł i dotyczyła 304 osób zamieszkałych w: 
os. Słowiańskim (236 osób) i os. Sienkiewiczowskim (68 osób).

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

Zadłużenie członków wobec Spółdzielni z tytułu wyłożonych przez nią środków wg stanu 
na 31.12.2016 r. wynosiło 70.285,28 zł i dotyczyło 37 osób.

W ramach prowadzonych działań windykacyjnych do osób zalegających ze spłatą kredytu Spółdzielnia 
wysłała 48 wezwań do zapłaty. Skierowała do sądu 4 sprawy i uzyskała 2 nakazy zapłaty. Egzekucja komor-
nicza wg stanu na 31.12.2016 r. prowadzona była w stosunku do 3 osób.

W uzasadnionych przypadkach podpisywane są porozumienia na ratalną spłatę zadłużeń.
Zadłużenia kredytowe w poszczególnych osiedlach przedstawia tabela nr 5.

Wykres nr 2. Wykorzystanie środków funduszu remontowego

Tabela nr 2

Lp. Wyszczególnienie
Koszty i przychody centralnego ogrzewania i ciepłej wody za 2016 rok

Zbiorcza Słowiańskie Sienkiewicz. Żubardź Koziny Ogółem Spółdzielnia

1 2 3 4 5 6 7 8
I Koszty 
1 Centralne ogrzewanie (c.o.) 1 651 755,74 3 271 522,98 1 512 816,04 2 288 997,63 1 319 648,04 10 044 740,43

a) stałe 624 291,63 1 332 165,94 585 528,80 934 251,79 519 720,94 3 995 959,10
b) zmienne 1 027 464,11 1 939 357,04 927 287,24 1 354 745,84 799 927,10 6 048 781,33

2 Ciepła woda (c.w.) 696 119,52 2 325 953,60 906 073,59 797 975,14 343 414,74 5 069 536,59
a) stałe 149 266,43 502 312,56 236 054,54 168 951,40 78 708,26 1 135 293,19
b) zmienne 546 853,09 1 823 641,04 670 019,05 629 023,74 264 706,48 3 934 243,40

3 Razem c.o. i c.w. 2 347 875,26 5 597 476,58 2 418 889,63 3 086 972,77 1 663 062,78 15 114 277,02
a) stałe 773 558,06 1 834 478,50 821 583,34 1 103 203,19 598 429,20 5 131 252,29
b) zmienne 1 574 317,20 3 762 998,08 1 597 306,29 1 983 769,58 1 064 633,58 9 983 024,73

II Przychody c.o. i c.w. razem 2 491 911,33 5 783 105,58 2 498 896,21 3 190 257,52 1 715 162,56 15 679 333,20
1 Przychody c.o. 1 707 676,16 3 349 848,20 1 533 980,93 2 385 838,67 1 380 826,87 10 358 170,83
2 Przychody c.w. 784 235,17 2 433 257,38 964 915,28 804 418,85 334 335,69 5 321 162,37

III Wynik na c.o. i c.w. razem 144 036,07 185 629,00 80 006,58 103 284,75 52 099,78 565 056,18
1 Wyniki c.o. 55 920,42 78 325,22 21 164,89 96 841,04 61 178,83 313 430,40
2 Wyniki c.w. 88 115,65 107 303,78 58 841,69 6 443,71 -9 079,05 251 625,78

IV

Średni koszt ogrzewania 
metra kwadratowego 
powierzchni miesięcznie 
(zł/m²) 

2,08 1,68 1,81 2,60 2,52 2,02



13Sprawozdanie z działalności Spółdzielni  
podlega zatwierdzeniu w formie uchwały  
przez Walne Zgromadzenie. 

Mądry spółdzielca... przed szkodą
Monika poszła do łazienki, żeby 
wyjąć z szafki nowy płyn do mycia 
szyb. Jeszcze tylko dwa skrzydła 
okien w sypialni i po robocie, 
pomyślała z ulgą. Istniał pewien 
zakres prac domowych, których 
Monika nie znosiła. Na liście ta-
kich czynności było mycie okien. 
Rozumiał to doskonale mąż Mo-
niki – Paweł, który zawsze kiedy 
nadchodził czas poważniejszych 
porządków domowych, zajmo-
wał się oknami i robił to dosko-
nale od wielu już lat. Tym razem 
jednak Paweł wyjechał służbowo 
do Londynu i wróci dopiero przed 
samą Wielkanocą, zdecydowanie 
za późno, żeby zająć się sprząta-
niem. Monika nie miała więc spe-
cjalnie wyjścia. Pomyślała o nad-
chodzących Świętach i weszła 
na niewielką, domową drabinkę. 
W tym samym momencie poczuła 
przeszywający ból w lędźwiowej 
okolicy kręgosłupa.

– Korzonki – pomyślała 
w pierwszej chwili – Ale tak nag-
le? Niemożliwe...

Z trudem pokonała trzy stop-
nie drabinki i stanęła z powrotem 
na dywanie.

– No nieprawdopodobne, 
co mi się stało? – Pytanie za-
brzmiało w tych okolicznościach 
raczej retorycznie.

Przemogła ból i podeszła 
do komody żeby wziąć telefon 
komórkowy. Za chwilę dzwoniła 
już do swojej wieloletniej przyja-
ciółki Izy, z którą pracowały zresz-
tą w jednej firmie jako księgowe, 
opowiadając jej całą historię. Iza 
po wysłuchaniu krótkiej relacji po-
myślała chwilkę i logicznie pod-
powiedziała Monice, co powinny 
dalej zrobić.

– Posłuchaj Monika, połóż 
się wygodnie na kanapie i czekaj 
na mnie. W zasadzie już kończę pra-
cę, za jakieś piętnaście minut wyjdę 
z biura i do Ciebie przyjadę. Po dro-
dze tylko wskoczę w jedno miejsce, 
żeby się upewnić w pewnej kwestii 
– dodała tajemniczo Iza.

Monika uwielbiała Izę za wie-
le rzeczy. Jedną z nich była jej 

umiejętność logicznego myślenia 
i błyskawicznej analizy sytuacji 
z wykorzystaniem dostępnych 
danych.

Rzeczywiście, nie minęła 
jeszcze godzina od telefonu, a Iza 
już dzwoniła do domofonu. Mo-
nika sycząc zwlokła się z kanapy 
podeszła do drzwi.

– No nieźle, jak mi tak zo-
stanie na dłużej, to będzie mało 
ciekawie. – Prace działkowe, które 
Monika w przeciwieństwie do my-
cia okien wręcz uwielbiała, stanę-
ły pod znakiem zapytania.

Tymczasem w domu pojawi-
ła się już Iza. Za chwilę obie sie-
działy w saloniku i rozmawiały 
co dalej robić. Iza zakomuniko-
wała Monice:

– Moja Droga, to jest pewnie 
zwykłe przeciążenie, ale trzeba dla 
pewności skonsultować się ze spe-
cjalistą. Pewnie przyda Ci się też 
parę zabiegów rehabilitacyjnych.

Monika wtrąciła się do mo-
nologu Izy, sarkastycznie stwier-
dzając:

– Oczywiście Kochana, 
z pewnością specjalista już 
na mnie czeka, a rehabilitanci 
rozkładają aktualnie czerwony 
dywan przed wejściem do zabie-
gowego na moją cześć. Za parę 
dni Święta, a ja będę wysiadywać 
w kolejkach u lekarzy... Proszę 
Cię, dajmy spokój! – stwierdziła 
Monika, w myślach dziwiąc się 
co za banał tej zawsze logicznej 
Izie wpadł do głowy.

Iza kontynuowała nie przejmu-
jąc się sarkazmem przyjaciółki.

– Zobacz to jest nasza polisa 
ubezpieczenia grupowego w fir-
mie. Ma opcję assistance z pomo-
cą specjalisty i rehabilitantów.

– Ale ja nie uległam żadnemu 
zdarzeniu losowemu. Co ma poli-
sa do rzeczy? – parsknęła Moni-
ka. – Przecież to pewnie zwykłe 
przeciążenie.

– Tu akurat najpewniej 
masz rację Kochana... – Iza 
i na tę wątpliwość miała odpo-
wiedź. – Po drodze podjechałam 
do oddziału Ubezpieczyciela 

i upewniłam się, że ochrona as-
sistance w naszej polisie działa 
w każdym nagłym przypadku. 
Masz jedną konsultację lekarską 
i zabiegi do kwoty kilkuset złotych 
zapewnione w pakiecie. Powie-
dzieli mi jeszcze, że jak się ubez-
piecza mieszkanie, też otrzymuje 
się w polisie pakiet usług assistan-
ce, tylko że dla domu, ale to teraz 
nie jest najistotniejsze. Posłuchaj, 
dzwonimy na infolinię i umawia-
my Cię do ortopedy.

Następnego dnia Monika była 
już po konsultacji z lekarzem 
i wykonanym zdjęciu RTG części 
lędźwiowej kręgosłupa. Lekarz 
uznał, że Monice przytrafiło się 
rzeczywiście zwykłe przeciążenie. 
Na miejscu też nastąpiła pierwsza 
konsultacja z rehabilitantem, który 
pokazał Monice proste ćwiczenia 
na tę przypadłość i ustalił serię 
dziesięciu zabiegów. Wszystkie 
te procedury były i będą świadczo-
ne Monice nieodpłatnie. Za świad-
czenia zapłaci Ubezpieczyciel, 
któremu Monika zgodnie z usta-

leniami poczynionymi z konsul-
tantem infolinii, przekaże całość 
dokumentacji.

– No wiesz? Coś niepraw-
dopodobnego – rzekła Monika 
do Izy po pierwszym zabiegu. 
– W życiu by mi nie przyszło 
do głowy, że polisa grupowa ko-
jarząca się z wypłatami za uro-
dzenie dziecka czy zgon teścia 
zawiera takie wsparcie w zwykłej 
sytuacji. No super to wymyśliłaś.

– Przypomnę Ci tylko, że nie 
byłaś fanką zawarcia ubezpiecze-
nia grupowego, musiałam Cię 
przekonywać jak przyszedł agent 
do naszej firmy – odpowiedziała 
Iza, nie mogąc sobie odmówić 
małego wypomnienia Monice. 
Ta z kolei szybko zmieniła temat.

– Wiesz co? Spółdzielnia 
myje okna na klatkach schodo-
wych. Wygląda na to, że moje 
dwa niedokończone i nadal nie-
umyte w sypialni skrzydła, będą 
się w całym bloku jeszcze bar-
dziej rzucać się w oczy...

 A. Przybył

Realizacja przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie 
wyodrębniania nieruchomości
Na dzień 31.12.2016 roku podjęte były uchwały w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności 

lokali dla:
1. 143 nieruchomości z budynkami mieszkalnymi (spośród 150), w tym: os. Zbiorcza – 22; os. Słowiań-

skie – 47; os. Sienkiewiczowskie – 26; os. Żubardź – 31 os. Koziny – 17.

Z uwagi na nieuregulowane stany prawne do końca 2016 roku nie było możliwości podjęcia uchwał 
w stosunku do 7 nieruchomości, w tym: os. Słowiańskie – 2; os. Żubardź – 3; os. Koziny – 2.

2. 10 nieruchomości garażowych (spośród 13), w tym: os. Zbiorcza – 6; os. Słowiańskie – 1; os. Żu-
bardź – 2, os. Koziny – 1.

Z uwagi na nieuregulowane stany prawne do końca 2016 roku nie było możliwości podjęcia uchwał 
w stosunku do 2 nieruchomości w os. Zbiorcza, a garaże przy ul. Zakładowej 32/36 stanowiące mienie Spół-
dzielni nie wymagają uchwały.

Dla 5 nieruchomości z pawilonami wolno stojącymi stanowiących mienie Spółdzielni nie są wymagane 
uchwały. W 2016 roku Spółdzielnia zawarła 72 akty notarialne na odrębną własność lokali mieszkalnych 
i 3 na lokale użytkowe.

Informacja na temat kontroli zewnętrznych
W 2016 roku w RSM „Bawełna” przeprowadzone zostały następujące kontrole:
1. dwie kontrole przeprowadzone przez PKO BP S.A. Oddział III w Łodzi:
 a)  w dniu 10.11.2016 r., której celem było sprawdzenie zgodności danych wykazywanych w oświad-

czeniu Spółdzielni o wielkości środków przekazywanych bankowi z tytułu spłat pozyskanych 
od członków za okres od 1.10.2015 r. do 30.09.2016 r.

 b)  w dniach 17 i 18.11.2016 r., której celem było sprawdzenie prawidłowości prowadzenia przez 
Spółdzielnię ewidencji analitycznej zadłużeń z tytułu kredytów mieszkaniowych, weryfikacja 
wniosków o zawieszenie spłat rat złożonych przez lokatorów, ocena terminowości oraz sprawdze-
nie wysokości zwrotu nominalnych kwot umorzeń kredytów mieszkaniowych przy ostatecznym 
rozliczeniu kosztów budowy. Kontrola obejmowała IV kwartał 2015 roku oraz I, II, III kwartał 
2016 roku. Kontrole nie stwierdziły nieprawidłowości. Zaleceń nie wydano.

2. kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na przełomie sierpnia i września 2016 roku, 
w zakresie stanu sanitarnego i technicznego piaskownic i placów zabaw będących pod nadzorem administracji 
osiedli: „Słowiańskie”, „Sienkiewiczowskie”, „Żubardź” i „Koziny”. Kontrola nie wykazała uchybień.

3. w dniu 5 grudnia 2016 roku rozpoczęła się lustracja pełna działalności Spółdzielni za lata 2013–2015.
Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2016 rok, którego skrót Państwu przedstawiliśmy, 

stanowi jeden z punktów porządku obrad Walnego Zgromadzenia RSM „Bawełna”, które odbędzie się 
w maju b.r. i podlegać będzie zatwierdzeniu w formie uchwały. 

Pełna treść sprawozdania publikowana jest na stronie internetowej Spółdzielni.  H.M.

Tabela nr 5

Lp. Wyszczególnienie
Zadłużenie kredytowe na 31.12.2016 r.

Słowiańskie Sienkiewiczowskie Ogółem Spółdzielnia

1 2 3 4 5

1 Kredyt mieszkaniowy pozostający do spłaty w banku

a) kwota zobowiązania kredytowego (zł) 20 750 572,91 4 902 177,36 25 652 750,27

b) ilość osób 236 68 304

2 Zadłużenie kredytowe członków wobec Spółdzielni

a) kwota zadłużenia (zł) 59 489,82 10 795,46 70 285,28

b) ilość osób 32 5 37

1.  Listy kandydatów w wyborach 
do Rady Nadzorczej i do Rad 
Osiedli – opublikowane zostały 
na stronie internetowej Spół-
dzielni w części kodowanej.
Z Uchwałą Rady Nadzorczej 

odnoszącą się do wyborów Rady 
Nadzorczej i Rad Osiedli można 
zapoznać się w biurach Zarządu 
i w Administracji Osiedli oraz na 
stronie internetowej Spółdzielni 
www.rsmbawelna.pl.
2.  Sprawozdanie z działalności 

Spółdzielni za 2016 rok wraz 
z kierunkami rozwoju Spół-
dzielni jest do wglądu w sie-
dzibie Zarządu Spółdzielni ul. 

Przybyszewskiego 163 pokój 
108 i jest publikowane na stro-
nie internetowej Spółdzielni 
– www.rsmbawelna.pl (w czę-
ści kodowanej).

3.  Sprawozdanie finansowe Spół-
dzielni za 2016 rok wraz z opinią 
i raportem biegłego rewidenta jest 
do wglądu w siedzibie Zarządu 
Spółdzielni ul. Przybyszewskiego 
163 pokój 106. Sprawozdanie fi-
nansowe jest publikowane na 
stronie internetowej Spółdzielni 
(w części kodowanej).

4.  Sprawozdanie z działalności 
Rady Nadzorczej za 2016 rok – 
do wglądu w siedzibie Zarządu 
Spółdzielni ul. Przybyszewskie-
go 163 pokój 117 oraz publiko-
wane na stronie internetowej 
Spółdzielni (w części kodowa-
nej).

5.  Protokół z lustracji pełnej dzia-

łalności Spółdzielni za lata 
2013-2015 wraz z listem polu-
stracyjnym Związku Rewizyjne-
go Spółdzielni Mieszkaniowych 
RP z dnia 7.03.2017 r. oraz 
stanowisko Rady Nadzorczej 
z dnia 20.04.2017 r. w sprawie 
wniosku polustracyjnego – są 
do wglądu w siedzibie Zarządu 
Spółdzielni ul. Przybyszewskie-
go 163 pokój 117 oraz na stronie 
internetowej Spółdzielni – www.
rsmbawelna.pl (w części kodo-
wanej).

6.  Materiały do rozpatrzenia punk-
tów 11 i 12 porządku obrad (do-
tyczących spraw gruntowych) są 
do wglądu w siedzibie Zarządu 
Spółdzielni ul. Przybyszewskie-
go 163 pokój 111.

7.  Pismo Związku Rewizyjnego 
Spółdzielni Mieszkaniowych RP 
z dnia 18.01.2017 roku w spra-

wie planowanego zwołania VII 
Krajowego Zjazdu Związku jest 
do wglądu w siedzibie Zarządu 
Spółdzielni ul. Przybyszewskie-
go 163 pokój 116.

8.  Protokół ze zwyczajnego Wal-
nego Zgromadzenia w 2016 
roku jest do wglądu w siedzibie 
Zarządu Spółdzielni ul. Przyby-
szewskiego 163 pokój 116 oraz 
u kierowników poszczególnych 
Administracji Osiedli.

9.  Projekty uchwał w sprawach 
wynikających z porządku obrad 
– od 8 maja 2017 roku wyłożone 
zostają do wglądu w siedzibie 
Zarządu Spółdzielni ul. Przyby-
szewskiego 163 pokój 116.

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

Materiały na Walne  
wyłożone do wglądu członków 

Każdy członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się ze wszyst-
kimi dokumentami będącymi przedmiotem omówienia i roz-
patrzenia na Walnym Zgromadzeniu.

Jakie dokumenty i gdzie zostały wyłożone do wglądu 
członków przedstawiamy poniżej.



14 Namawiamy wszystkich  
do udziału w konkursie na najładniej ukwiecony balkon.  
Niech nasze balkony „zakwitną” kolorowymi kwiatami.

K o n t a k t 
z administratorem
Oto wykaz wszystkich administratorów wraz 
z  kontaktowymi telefonami komórkowymi 
i adresami e-mailowymi:

Administracja osiedla „Słowiańskie”, tel. 
42 670 95 03, 42 670 70 42.
Kierownik adm. p. Piotr Sumiński.
ADMINISTRATORZY:
Alina Kobus administrowane bloki: 100-110 
i 116-122, jak również zespół garaży przy ul. 
Ziemowita 2b i Zakładowej 32/36, tel. kom. 
505 150 863, e-mail: akobus@rsmbawelna.pl.
Małgorzata Krasowska administrowane 
bloki: 111-114, 125-146, tel. kom. 505 150 
842, e-mail: mkrasowska@rsmbawelna.pl.
Agata Jakubczyk-Kaźmierska administro-
wane bloki: 147-156, 158-160, 216, 217, 219, 
220, 221, 221A, 222A, 226A, tel. kom. 509 
285 342, e-mail: ajakubczykkazmierska@
rsmbawelna.pl.
Beata Nykiel administrowane bloki: 201-
214, 218, 218a, 223, 224, 227, 227a, 228, 
229, 229A, 230, 231, 231a, 232, 233, tel. kom. 
505 131 497, e-mail: bnykiel@rsmbawelna.pl.

Administracja osiedla „Sienkiewiczow-
skie”, tel. 42 670 66 64, 42 670 66 63.
Kierownik adm. p. Małgorzata Furtak.
ADMINISTRATORZY:
Małgorzata Pawlak administrowane bloki: 
16, S1-S7, S9-S11, Z1 (1-7), Z2 (1-7), tel. kom. 
505 150 852, e-mail: mpawlak@rsmbawelna.pl.
Elżbieta Gwiazda administrowane bloki: 
12-15, 17-30, tel. kom. 505 150 851, e-mail: 
egwiazda@rsmbawelna.pl.
Jerzy Gołębiowski administrowane bloki: 
1-11, 51-53, 55, 57, 60, tel. kom. 505 150 848, 
e-mail: jgolebiowski@rsmbawelna.pl.

Administracja osiedla „Zbiorcza”, tel. 42 
674 89 49, tel. 42 676 28 97.
Kierownik adm. p. Andrzej Jaroszczyk.
ADMINISTRATORZY:
Jolanta Bagińska administrowane budynki: 
Gorkiego 6/8, 10/12, 24, 26, 28, tel. kom. 505 
150 858, e-mail: jbaginska@rsmbawelna.pl.
Elżbieta Kowalczyk administrowane budyn-
ki: Górska 2, 4, 3/5, 7/9, Szczytowa 4/6, Rawska 
3, 7, Wilcza 2, Gołębia 1/3, 5, tel. kom. 505 150 
845, e-mail: elkowalczyk@rsmbawelna.pl.
Aleksandra Czekalska administrowane 
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 „Kozi-
ny”, tel. 42 651 55 24.
Kierownik adm. p. Jolanta Bartoszek.
ADMINISTRATORZY:
Renata Psonka-Andrzejczak administro-
wane budynki: Tybury 3, 10, Klonowa 28/30, 
32, 38/40, Kasprzaka 60/62, 64a, Okrzei 4/12, 
30/36, 40, Bydgoska 40, 42, tel. kom. 500 
268 207, e-mail: rpsonka@rsmbawelna.pl.
Magdalena Gazda administrowane budynki: 
Kasprzaka 10, 11, 11a, 28/34, Długosza 1/5, 
27, 29/31, 1-go Maja 76, 84/86, Więckowskie-
go 97, Lorentza 8, Srebrzyńska 45, Włókniarzy 
198, Bydgoska 44, 46, tel. kom. 505 150 840, 
e-mail: mgazda@rsmbawelna.pl.
Jacek Piaseczny administrowane budynki: 
Czarnkowska 9/13, Gandhiego 3a, Tatarako-
wa 15, Lutomierska 83/101, 103a, 105a, 109a, 
111, Wrześnieńska 67/69, 71/73, Sierakow-
skiego 1/5, Klonowa 35/37, 41, tel. kom. 505 
150 862, e-mail: jpiaseczny@rsmbawelna.pl.
Aleksandra Marcinkowska-Wrońska ad-
ministrowane bloki: Bydgoska 25, 27/29, 35, 
37, Lutomierska 156, 158, Uniejowska 1/3, 
4, 4a, 6, Limanowskiego 168, Turoszowska 5, 
16,  dwa zespoły garaży przy ul. Bydgoskiej 
25 i Powstańców Wielkopolskich 25, e-mail: 
amarcinkowskawronska@rsmbawelna.pl.

W listopadowym numerze naszej 
gazety (nr 95) pisaliśmy o dewa-
stacji i powyłamywaniu z ziemi 
betonowych słupków wzdłuż 
wyremontowanej w 2016 r. drogi 
przy budynkach 220 ul. Wrześ-
nieńska 67/69, 221 ul. Wrześ-
nieńska 71/73 i 222 ul. Sierakow-
skiego 1/5 na osiedlu „Żubardź”. 
Na skutek aktu chuligańskiego 
30 słupków (!), mimo ich zabeto-
nowania w gruncie, zostało prze-
wróconych, a jeden złamany. Na-
prawę wyceniono wówczas na ok. 
40 tysięcy złotych.

Nie mogliśmy więc uwierzyć, 
gdy w dniu 28 marca br. okazało 
się, że doszło do kolejnego wan-
dalizmu w tym samym miejscu!

Przy tych samym budynkach 
co poprzednio, czyli 220, 221, 
222, wyrwano tym razem sie-

dem słupków metalowych, jeden 
po drugim. Słupki powyrywane 
zostały razem z fundamentami, 
następnie kilka betonowych czo-
pów zostało skruszonych poprzez 
uderzenia o betonowy chodnik 
i drogę. Słupki zostały porozrzu-
cane po terenie pomiędzy budyn-
kami 221 i 222, a jeden z betono-
wych słupków po drugiej stronie 
drogi został złamany. Ponadto 
w budynku nr 221 w klatce IV 
wyrwano oprawę oświetleniową 
przed klatką schodową.

To prawdziwy skandal!
Jak to możliwe, że kolejny 

już raz nikt nic nie widzi ani nie 
słyszy??? Jeżeli boją się Państwo 
głośno zwrócić uwagę, to wy-
starczy jak z zacisza swego bez-
piecznego domu zadzwonicie na-
tychmiast po policję lub zrobicie 

chuliganom zdjęcie. Ktoś powi-
nien przecież za to odpowiedzieć, 
a tymczasem płacą za to sami 
członkowie.

Powstrzymajmy akty głupo-
ty i wandalizmu, bo tak właśnie 
trzeba je nazwać.

Zastanawia fakt co jest przy-
czyną takiego bezmyślnego za-
chowania? Nuda? Czerpanie przy-
jemności z niszczenia wspólnego 
mienia? Chęć zademonstrowania 
swojej siły? Czy może niezadowo-
lenie, że nie ma gdzie zaparkować, 
bo słupki na to nie pozwalają? 

Pewne jest jedno – nic tego 
nie tłumaczy i należy to uznać 
za karygodne.

Miejmy nadzieję, że ta sy-
tuacja więcej się nie powtórzy, 
a winni zostaną ukarani.

 I.G.

Przyjmowanie i  załatwianie interesantów 
w spółdzielni odbywa się następująco: sekre-
tariat spółdzielni, Zespół Doradczo-Samorzą-
dowy, Dział Księgowości Eksploatacyjnej Dział 
Techniczny, Stanowisko ds. Analiz Ekonomicz-
nych czynne są przez cały tydzień (za wyjątkiem 
sobót i niedziel) w godzinach 8.00-16.30; Dział 
Członkowsko-Mieszkaniowy, Dział Czynszów, 
Kredytów i Wkładów Mieszkaniowych, Dział 
Organizacyjny czynne są w poniedziałki, środy, 
czwartki, piątki w godzinach 8.00-16.30, we 
wtorki w godzinach 8.00-18.00, Administra-
cje osiedlowe: w  okresie od 1.09. do 30.06. 
przyjmują interesantów w poniedziałki, 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.

Zgłaszanie awarii po godzinach pracy 
administracji: Spółdzielcze Pogotowie 
Techniczne „Usługa”, tel. 42 637-36-36

Siatkarze TKKF „Dzikusy” 
mistrzami Ekstraklasy
Pięknym ukoronowaniem 35-lecia 
Ogniska – o jubileuszu pisaliśmy 
w poprzednim wydaniu naszej 
gazety – jest kolejna wygrana 
męskiego zespołu w Łódzkiej 
Amatorskiej Lidze Siatkówki. 
Warto więc wspomnieć w tym 
jubileuszowym dla Ogniska roku, 
że drużynę męską od momentu 
powstania prowadzi p. Marek Siń-
czak. Drużyna istnieje 15-ty se-
zon. W tym czasie siatkarze Og-
niska „Dzikusy” zdobyli 5 złotych 
medali, w tym 4 w ekstraklasie, 
1 medal srebrny i 4 medale brą-
zowe, w tym 3 w ekstraklasie. 
Teraz do dokonań zespołu należy 
dołożyć jeszcze jedno zwycięstwo 
i kolejne złoto w Ekstraklasie.

Wygrany mecz odbył się 
w dniu 8.04.2017 r. w Szkole Pod-
stawowej nr 205 przy ul. Dąbrów-
ki 1 na sali sportowej jako finał 
XX edycji Łódzkiej Amatorskiej 

Ligi Siatkówki Ekstraklasy męż-
czyzn.

W finałowym meczu spotka-
ły się zespoły „TKKF „Dzikusy” 
oraz „ TrenDino”.Należy przy tym 
dodać, że aby dojść do finału roz-
grywek drużyna „TKKF Dzikusy” 
musiała rozegrać 16 meczy. „Dzi-
kusy” bez problemu dwukrotnie 
pokonali zespół „OSiR Kolusz-
ki” w I półfinale wygrywając 3:0, 
a w II półfinale kończąc wynikiem 
3:1 awansując do finału Ekstrakla-
sy. Finał wygrał zespół „TKKF 
Dzikusy” pokonując przeciwnika 
3:1.

W ramach Ogniska TKKF 
„Dzikusy” trenują także dwa żeń-
skie zespoły siatkówki.

Pierwsza drużyna kobieca 
w siatkówce żeńskiej „Dziku-
sy I” powstała w 2009 z inicjaty-
wy kierownika zespołu – p. Alicji 
Figiel, a w skład ówczesnej dru-

żyny wchodziły zawodniczki ma-
jące przeszłość w takich klubach 
jak ŁKS, Start Łódź, czy Lider 
Konstantynów. Już po pierwszym 
sezonie dziewczyny sięgnęły 
po złote medale Ekstraklasy Ko-
biet Łódzkiej Amatorskiej Ligi 
Siatkówki, i w kolejnych latach 

jeszcze nie raz sukces swój powta-
rzały. Poza rozgrywkami w Łódz-
kiej Amatorskiej Ligi Siatkówki, 
na przełomie lat 2009–2017 za-
wodniczki wielokrotnie zdobywa-
ły medale w Ogólnopolskich oraz 
Wojewódzkich Mistrzostwach 
TKKF-ów.

W sezonie 2009/2010 po-
wstał też drugi zespół kobiecy 
w siatkówce „Dzikusy II”. Kie-
rownikiem – opiekunem zespołu 
jest Robert Mastalerz. 

 K.Sz.

Po raz kolejny, z inicjatywy naszych Rad Osiedli, 
rusza letnia edycja konkursu na najładniej ukwie-
cony balkon.

Zgłaszać możecie się Państwo w swoich 
administracjach do 31 maja br., czyli do środy 
włącznie.

Komisje konkursowe tradycyjnie już doko-
nają trzech przeglądów balkonów: pod koniec 
czerwca, pod koniec lipca i pod koniec sierpnia, 
dlatego tak ważne jest, by kwiaty i rośliny utrzy-
mać w pięknym stanie przez cały ten okres – 
oceniana jest bowiem m.in. umiejętność długo-
trwałej pielęgnacji stanu ukwiecenia.

Decyzje odnośnie zwycięskich balkonów 
zostaną podjęte na początku września br., 
a ogłoszone będą podczas naszego coroczne-
go festynu „Hop do szkoły”.

Regulamin konkursu i karty zgłoszeń są 
dostępne w siedzibach administracji oraz na 
stronie internetowej www.rsmbawelna.pl, w za-
kładce Regulaminy.

Zapraszamy wszystkich do udziału!  I.G.

Konkurs na najładniej ukwiecony balkon!

Kolejna dewastacja na Żubardziu!
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Zależy nam na tym  
by nie tracić kontaktu z osobami,  
które ukończyły na Wydziale studia, by oni pamiętali o nas 
i wiedzieli, że Uczelnia pamięta o nich.

Ludzie,  
których 

warto poznać

Redakcja: Wydział Ekono
micznoSocjologiczny Uniwersytetu 
Łódzkiego jako jeden z nielicznych 
posiada Stowarzyszenie Absolwen
tów. W przyszłym roku Stowarzy
szenie Absolwentów Łódzkiego 
Ekonomicznego i Socjologicznego 
Ośrodka Akademickiego – bo tak 
brzmi jego pełna nazwa – skończy 
30 lat. Powstało w 1988 roku. Czyja 
to była inicjatywa?

Sylwester Pomorski: Pierwotna 
inicjatywa należała do absolwentów 
studiów ekonomicznych i socjolo-
gicznych. Wychodząc naprzeciw 
ich życzeniom ówczesny rektor UŁ 
prof. dr hab. Leszek Wojtczak oraz 
dziekan Wydziału Ekonomiczno-
-Socjologicznego UŁ doc. dr Witold 
Lejman utworzył w lutym 1988 r. 
grupę inicjatywną, która doprowa-
dziła do zarejestrowania we wrześniu 
1988 r. Stowarzyszenia Absolwentów 
Łódzkiego Ekonomicznego Ośrodka 
Akademickiego. Wówczas tak się 
ono nazywało. I rzeczywiście Sto-
warzyszeniem takim może pochwa-
lić się bardzo niewiele Wydziałów 
Uniwersyteckich w Polsce. W samej 
Łodzi do niedawna istniało jeszcze 
Stowarzyszenie Absolwentów Wy-
działu Prawa.

R.: Już na pierwszym Zgroma
dzeniu Ogólnym Stowarzyszenia, 
w październiku 1988 r., wybrano 
Pana na Prezesa Stowarzysze
nia. Proszę nam opowiedzieć, jak 
to było, że związał się Pan ze Sto
warzyszeniem? Czy po studiach nie 
chciał Pan tracić kontaktu z uczel
nią czy były inne tego powody?

S.P.: Szczerze mówiąc to nie był 
mój własny pomysł. Ja w tamtym 
czasie byłem dyrektorem Wydzia-
łu Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 
i miałem w związku z tym mnóstwo 
pracy. Niezbyt więc uśmiechało mi się 
branie na siebie dodatkowych obo-
wiązków. Ówcześni dziekani bardzo 
mnie jednak namawiali i przekony-
wali, więc poszedłem na posiedzenie 
Zgromadzenia Ogólnego. Zgodziłem 
się zostać Prezesem Stowarzyszenia 
tylko pod jednym warunkiem: że będę 
piastował to stanowisko tylko przez 
jedną kadencję. Sprawy potoczyły 
się jednak zupełnie inaczej i sprawu-
ję tę funkcję już prawie 30 lat. Minęło 
to błyskawicznie.

R.: Jakie są założenia i cele Sto
warzyszenia? Po co zostało powoła
ne do życia?

S.P.: Generalnie założeniem 
Stowarzyszenia jest dbanie o rozwój 
wewnętrzny i zewnętrzny kapitału 
społecznego Uniwersytetu Łódzkiego. 
Znajduje to wyraz m.in. w kultywo-
waniu podstawowych wartości, tra-
dycji i historii akademickiego życia, 
propagowaniu i promocji osiągnięć 
dydaktycznych, naukowych oraz 
działań biznesowych i kulturowych 

studentów, pracowników i absol-
wentów UŁ, a także w inicjowaniu 
i tworzeniu warunków wzrostu roli 
i znaczenia UŁ w środowisku gospo-
darczym i społecznym oraz na arenie 
międzynarodowej.

Cieszymy się też z tego, że mo-
żemy pomagać absolwentom w pod-
noszeniu kwalifikacji zawodowych 
poprzez organizowane przez Stowarzy-
szenie wykłady, odczyty, konferencje 
i sympozja naukowe, a także ułatwia-
my absolwentom znalezienie pracy.

Statut Stowarzyszenia zawiera 
11 podstawowych zadań. Wśród naj-
ważniejszych jest – i na to kładziemy 
w Stowarzyszeniu największy chyba 
nacisk – wzmacnianie więzi koleżeń-
skich wśród absolwentów. Zależy nam 
na tym by nie tracić kontaktu z oso-
bami, które ukończyły na Wydziale 
studia, by oni pamiętali o nas i wie-
dzieli, że Uczelnia pamięta o nich – 
temu służą też wydawane publikacje 
książkowe.

R.: No właśnie. Działalność Sto
warzyszenia ma charakter mocno 
historyczny, zajmuje się zbiera
niem, pielęgnowaniem i populary
zowaniem wiedzy o Wydziale, o na
uczycielach akademickich i samych 
absolwentach. Prowadzicie ich spis 
aż, co niewiarygodne, od 1946 r. 
Chyba jest to duży powód do dumy, 
zwłaszcza, że staraniem Stowarzy
szenia wydano już kilka pięknych 
publikacji.

S.P.: Tak, wszystkie nasze publi-
kacje wydawane są w barwach Stowa-
rzyszenia, czyli w kolorze niebieskim 
i oznaczone są logo Stowarzyszenia. 
Każdy nasz absolwent może się od-
naleźć na kartach tych książek, wspo-
mnieć swoich profesorów i kolegów. 
Opracowania te zawierają także teks-
ty naszych wybitnych wykładowców, 
jak chociażby doc. Witolda Lejmana 
pt. „Powstanie i rozwój Łódzkiego 
Akademickiego Ośrodka Ekonomi-
stów i Socjologów 1945–1990” czy 
prof. Władysława Welfe pt. „Badania 
naukowe na Wydziale Ekonomiczno-
-Socjologicznym UŁ: pomiędzy teorią 
a praktyką gospodarowania”. Jednym 
słowem te pozycje stanowią obraz 
łódzkiego środowiska ekonomistów 
i socjologów.

R.: I wywodzi się z niego wiele 
znakomitości. Powiedział Pan kie
dyś, że największą dumą wydzia
łu ekonomicznosocjologicznego 
są jego absolwenci.

S.P.: Tak, to prawda. Nasz wy-
dział jest największym spośród 12 
wydziałów UŁ, a działalność nauko-
wą i dydaktyczną realizujemy w ra-
mach 8 instytutów. I to właśnie nasi 
absolwenci pełnią lub pełnili wiele 
zaszczytnych funkcji w życiu publicz-
nym Polski oraz w instytucjach Unii 
Europejskiej. Studiowali u nas m.in.: 
Marek Belka, Andrzej Sapkowski, 

Jacek Saryusz-Wolski i Aleksander 
Gudzowaty.

R.: Ilu członków obecnie liczy 
Stowarzyszenie?

S.P.: 623. Pięknie nam ta liczba 
wzrastała, bo o ile w latach 1991–1997 
było nas ok. 300 osób, to teraz jest nas 
dwa razy więcej. Ale sami o to zadba-
liśmy, troszczymy się o to, by zjedny-
wać Stowarzyszeniu nowych członków 
i sympatyków. To dla nas ważne, by nie 
tracić tych kontaktów i móc się spotykać 
i wymieniać doświadczeniami.

R.: A jak często odbywają się 
zjazdy absolwentów?

S.P.: Z reguły co cztery lata, cza-
sem co pięć. Ostatni, VIII Zjazd, odbył 
się we wrześniu 2015 r. i zbiegł się 
z uroczystościami z okazji 50-lecia Wy-
działu Ekonomiczno-Socjologicznego. 
Uroczysta sesja jubileuszowa miała 
miejsce w Filharmonii Łódzkiej im. A. 
Rubinsteina, a w Domu Towarzystwa 
Kredytowego był Bal Absolwenta. Bar-
dzo miło wspominam te obchody.

R.: Właśnie z okazji 50lecia 
Wydziału rozmawialiśmy z prodzie
kan Wydziału dr hab. Jolantą Gro
towskąLeder (nr 77 „Mój Dom”) 
i Dziekanem Wydziału dr hab. p. 
Pawłem Starostą (nr 83), m.in. 
na temat fenomenu Wydziału. Mó
wili oni, że mimo zmieniających się 
mód na kierunki studiów Wasz Wy
dział wciąż przyciąga kandydatów 
i co czwarty student UŁ kształcił 
się lub kształci na wydziale ekono
micznosocjologicznym. Co tu jest 
takiego wyjątkowego? Czym przy
ciągacie studentów?

S.P.: Przede wszystkim mamy 
jedną z najlepszych ofert edukacyj-
nych w centralnej Polsce, jeśli cho-
dzi o nauki ekonomiczne i społeczne. 
Dynamicznie wspieramy aktywność 
młodzieży w samorządzie studenckim 
i kilkunastu kołach naukowych działa-
jących w naszym środowisku.

Prowadzimy wielokierunkowe 
prace naukowo-badawcze w Polsce 
oraz zagranicą. Organizujemy wykła-
dy dziekańskie, na które zapraszamy 
najwybitniejszych przedstawicieli 
nauk ekonomicznych i humanistycz-
nych znanych w Polsce i zagranicą. 
Umożliwiamy wyjazdy stypendial-
ne w ramach programu Erasmus+ 
aż do 33 krajów partnerskich oraz 
udział w seminariach w Brazylii, 
Ekwadorze i Rosji w ramach progra-
mu Summer School. Ponadto Wydział 
dysponuje bardzo nowoczesnym 
sprzętem komputerowym dostępnym 
w wielu pracowniach, nowoczesnymi 
salami wykładowymi i sprzętem mul-
timedialnym pozostającym do dyspo-
zycji studentów i pracowników.

R.: To powinno przekonać ko
lejne rzesze uczniów szkół średnich. 
Warto też wspomnieć o owocnej 
współpracy Waszej uczelni z Chi
nami.

S.P.:  Zdecydowanie tak. 
To właśnie nasze Stowarzyszenie 
dało w Łodzi zaczyn do tego, by na-
wiązać współpracę z Chińczykami. 
Już w 2011 i 2012 roku, we współ-
pracy ze Studium Języków Obcych 
UŁ, zorganizowane zostały cztery 
polsko-chińskie fora gospodarcze, 
z udziałem m.in. sekretarza ambasady 
Chińskiej Republiki Ludowe w Polsce 
i radcy ds. Nauki i Techniki tej amba-
sady. W 2013 r. zorganizowany został 
Dzień Chiński na Uniwersytecie, pod 
hasłem: „Polacy i kultura chińska”. 
Inicjowanie i realizacja takich działań 
ma sprzyjać rozwijaniu i umacnianiu 
kontaktów uczelni z organizacjami 
i urzędami reprezentującymi bizneso-
we i kulturalne środowiska Chińskiej 
Republiki Ludowej. Tworzy to warun-
ki i możliwości skutecznej realizacji 
korzyści płynących ze współpracy 
polsko-chińskiej, zarówno dla UŁ, 
jak i dla jego absolwentów.

R.: W Waszych murach działa 
również chór.

S.P.: Tak. W ramach wspiera-
nia różnorodnych i bogatych form 
rozwoju życia akademickiego przy 
naszym Stowarzyszeniu został 
w 2014 r. powołany Akademicki Chór 
Absolwentów. Działa on amatorsko 
i niekomercyjnie, a jego członkami 
są absolwenci Wydziału Ekono-
miczno-Socjologicznego i Wydziału 
Zarządzania UŁ. Jego kierownikiem 
jest dr Jan Przybylski.

R.: W 2005 r. Rada Miejska 
w Łodzi nadała Stowarzyszeniu 
Odznakę „Za Zasługi dla Miasta 
Łodzi” za działalność na rzecz Mia
sta, godną szczególnego uznania. 
Pan również został wyróżniony taką 
indywidualną odznaką, jak również 
otrzymał Pan Medal „Universita
tis Lodzensis Amico”, czyli Medal 
Przyjaciela Uniwersytetu Łódzkie
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go. Czy 
t o  d a j e 
Panu poczu
cie, że to co Pan 
robi ma sens?

S.P.: Cóż, ja uznania 
specjalnie nie potrzebu-
ję, ale oczywiście daje 
mi to pewną satysfakcję. 
W końcu jestem tu już szó-
stą kadencję. Powoli jednak 
rozważam złożenie rezyg-
nacji. Dosyć już tego pre-
zesowania. Niech pałeczkę 
przejmą inni. Ja jeszcze tylko 
poczekam na to przyszłorocz-
ne 30 -lecie Stowarzyszenia 
i być może zorganizuję jesz-
cze IX Zjazd Absolwentów. 
A potem odpocznę.

R.: Podczas IV 
Zjazdu Absolwentów 
w 1990 roku wyra
ził Pan taką myśl: 
„Niech nasza 
Alma Mater nie tylko przypomina 
atmosferę tamtych studenckich lat, 
ale będzie również platformą wzajem
nych kontaktów, wymiany doświad
czeń i nawiązania zerwanych przez 
czas przyjaźni.” Czy to się udało?

S.P.: Tak, to jest wielka sprawa, 
bo okazuje się się, że na naszych Zjaz-
dach spotykają się ludzie, którzy nie 
widzieli się od skończenia studiów. 
Czasem nawet przyjeżdżają specjal-
nie z odległych zakątków świata, tyl-
ko po to, by móc znów zobaczyć się 
ze swymi nauczycielami i kolegami. 
Te nawiązane przyjaźnie to duża spra-
wa, dlatego tak chętnie są odnawiane 
za naszym pośrednictwem. Miło jest 

wrócić myślami do dobrych czasów 
młodości i powspominać razem. Mło-
dzi absolwenci tak chętnie jeszcze nie 
uczestniczą w tych spotkaniach. Może 
potrzebują trochę czasu, by zatęsknić 
za tymi ludźmi i murami, a może 
po prostu dzisiejszy świat tak goni, 
że nie mają na to czasu. Dziś młodzi 
ludzie żyją inaczej niż kiedyś i tro-
chę mi tego żal. Ale mam nadzieję, 
że i oni powrócą podczas kolejnych 
Zjazdów. Jeśli jeszcze nie podczas 
IX-tego, to może podczas następnych. 
Czekamy tu na nich.

R.: Tego więc życzymy i dzięku
jemy za rozmowę.

 K.Sz. i I.G.

Już od marca tego roku dojazd 
do naszych budynków przy 
ul. Wilczej 2 i Gołębiej1/3 i 5 
z uwagi na prowadzone prace 
wodociągowe jest niemożliwy 
od strony ul. Tymienieckiego.

Ulica Tymienieckiego jest 
całkowicie zamknięta dla ru-
chu samochodowego na od-
cinku od Przędzalnianej do Al. 
Rydza Śmigłego. Wcześniej 
prace trwały po przeciwległej 
stronie ul. Przędzalnianej.

Roboty ziemne potrwa-
ją najprawdopodobniej (wg 

planu) do końca września 
2017 r.

Inwestorem robót jest 
Łódzka Spółka Infrastruktu-
ralna Spółka z o.o. Projekt 
wykonawczy obejmuje wy-
mianę rur i studzienek wodo-
ciągowych.

Łódzka Spółka Infra-
strukturalna Spółka z o.o jest 
spółką Miasta Łódź; wyłącz-
nym – 100%, udziałowcem 
w Spółce jest Miasto Łódź. 
Podstawowym zadaniem 
Spółki jest zarządzanie właś-

nie infrastrukturą wodocią-
gowo-kanalizacyjną, będącą 
jej własnością i dzierżawioną 
od Miasta operatorom tych 
sieci, czyli ZWiK Sp. z o.o. 
i Grupowej Oczyszczalni Ście-
ków Sp. z o.o.

Utrudnienia dla 
mieszkańców Wilczej 
i  Gołębiej

WŁAŚCIWY CZŁOWIEK 
NA WŁAŚCIWYM MIEJSCU
Rozmowa z p. Sylwestrem Pomorskim – prezesem Sto-
warzyszenia Absolwentów Łódzkiego Ekonomicznego 
i Socjologicznego Ośrodka Akademickiego.
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Poziomo: 1. osiem cali, 6. bardzo wytrzymałe 
włókno z agawy, 7. rosną na łąkach, 8. górzy-
sta wyspa Cykladów, 9. autor powieści z Zie-
mi na Księżyc, 12. drugi polski port lotniczy, 
13. jest nim Kiepski, 14. chorwackie miasto 
nad Drawą, 18. rosyjskie zaprzeczenie, 19. 
rzadki grzyb - surowy, toksyczny dla człowie-
ka, 20. delfin z Amazonki, 21. rzeka nad którą 
leży Lwów, 22. wyłażą ze zdziwienia.
Pionowo: 2. średniowieczne widowiska, 3. 
urządzenie z sercem, 4. zagrała w Bezpłodnej 
kukułce, 5. zwisające strzępki, 9. romansował 
z Polą Negri, 10. śpiewał Czy czuje pani cza-
-czę?, 11. hiszpańska rzeka z największymi 
sumami, 15. i Colt, i Morse, 16. osada z Mie-
rzei Helskiej, 17. uogólnienie linii prostej.

Poziomo: halny, Żerań, Pogoń, ogień, We-
ber, objazd, opium, branie, Sony, eksces, 
oręż, Homole, kwas.
Pionowo: atole, Niobe, Belgijka, pałeczki, 
Woodstock, Bliźnięta, romb, rokfor, nicpoń, 
ersted.

Pierwsze trzy osoby, które w ciągu 
10 dni od ukazania się gazety nadeślą 
prawidłowo rozwiązaną krzyżówkę na 
adres: RSM „Bawełna” 93120 Łódź, 
ul. Przybyszewskiego 163, z dopiskiem 
na kopercie „Krzyżówka”, otrzyma
ją nagrody (nie dotyczy pracowników 
RSM „Bawełna”).

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI 
Z POPRZEDNIEGO NUMERU

W pewnym supermarkecie klient poprosił młodego sprzedawcę o pół 
główki sałaty. Niestety chłopak zaczął odmawiać. Klient był nieugięty i bar-
dzo napierał, więc sprzedawca poszedł na zaplecze zapytać kierownika. Przy-
chodzi i mówi:

– Panie kierowniku, jakiś palant chce kupić pół główki sałaty.
– W tym momencie obejrzał się, a za nim stoi klient i patrzy na niego, 

więc szybko dodaje:
– A ten miły pan reflektuje na drugie pół główki!
Kierownik się zgodził, ale potem poszedł do sprzedawcy i mówi:
– Chłopcze, mogłeś mieć niezłe kłopoty dzisiaj, ale wykazałeś się opano-

waniem i refleksem, potrzebujemy takich ludzi w naszej firmie. Skąd pocho-
dzisz, chłopcze?

– Z Nowego Targu, proszę pana
– A dlaczego stamtąd wyjechałeś?
– Wie pan, to miasto bez przyszłości, same dziwki i hokeiści.
– Hmmmm, moja żona pochodzi z Nowego Targu!
– Taaaak? A na jakiej gra pozycji?

Źródło: internet

BARAN 21 III  20 IV
Korzystne posunięcia w spra-
wach mających znaczenie na 
najbliższą przyszłość. Ale 
nie obiecuj sobie zbyt wiele i nie wpa-
daj w samozachwyt, bo czeka Cię ciężka 
praca. Zrobiona teraz komuś grzeczność 
zostanie co prawda doceniona, ale nie tak 
od razu… Licz się ze Strzelcem.

BYK 21 IV  21 V
Plany masz bardzo interesujące 
i zakrojone na dłuższy okres. 
Czy uda się wszystko osiąg-
nąć? Wbrew pozorom chyba 
tak, ale trzeba będzie trochę poczekać. Jest 
w Tobie determinacja, żeby to zrealizować. 
Masz wielu przyjaciół, ale pamiętaj, że są 
tacy, którzy nie życzą Ci dobrze. Stawiaj na 
drugiego Byka.

BLIŹNIĘTA 22 V  20 VI
Czas spędzony w licznym 
towarzystwie nie będzie 
czasem straconym. Spróbuj 
wykorzystać w sposób właściwy tę nową 
sytuację. Jedna z poznanych osób może 
już niedługo dość istotnie zaważyć na 
Twoich planach. Korzystaj z rad osób 
kompetentnych i życzliwych, w tym 
Koziorożca.

RAK 21 VI  22 VII
Dni dobrych pomysłów i pla-
nów z pozoru niemożliwych 
do wykonania. Ale mimo to 
zastanów się, czy jednak nie znalazłby 
się sposób na zrealizowanie choć jedne-
go z tych szalonych zamierzeń? Może są 
jakieś szanse i teraz właśnie uda się je 
przechwycić?! Trzymaj z Rybami.

LEW 23 VII  22 VIII
Gejzer nowych, spektaku-
larnych pomysłów i wzmo-
żona aktywność. Cały czas 
będziesz trzymać rękę na pulsie wyda-
rzeń i nic nie wymknie się spod Twojej 
kontroli. Nareszcie zmierzysz się z za-
daniami skrojonymi na miarę Twoich 
aspiracji. Nadal fascynuje Cię Panna.

PANNA 23 VIII  22 IX
Miesiąc dynamicznych 
przedsięwzięć. Teraz sprawy 
zawodowe wysuną się zde-
cydowanie na pierwszy plan. 
Pragniesz za wszelką cenę wykorzystać ko-
rzystną sytuację, bowiem wszystkie chwy-
ty są dozwolone. Kłopoty finansowe? Kto 
ich nie ma… W centrum uwagi Koziorożec 
a może Lew?

WAGA 23 IX  23 X
Wydarzenia najbliższych 
dni powinny Ci wyjaśnić 
niejedno. Może właśnie te-
raz zrozumiesz, na czym polega istot-
ny sens niektórych zamierzeń oraz czy 
warto się w to włączać aż tak na poważ-
nie, jak myślisz. Wodnik nie opuści Cię 
w potrzebie.

SKORPION 24 X  21 XI
Nie wszczynaj sporu z uko-
chaną osobą. Za moment ma-
jówka, fiołki powinny rozkwi-
tać, a Tobie zbiera się na awantury? Nie rób 
tego, do niczego dobrego to nie doprowadzi. 
Spokojna rozmowa rozpoczęta we właści-
wym momencie - może sprawić cuda! Nie-
zawodny partner spod znaku Strzelca?

STRZELEC 22 XI  21 XII
Otrzymana w tych dniach 
propozycja będzie wymaga-
ła namysłu. Jeśli nawet ktoś 
zechce Twoją decyzję przyspieszyć, sta-
raj się znaleźć odpowiednio dużo czasu 
na rozważenie jej pod każdym wzglę-
dem. To ważne! Pamiętaj o Pannie, nie 
drocz się z Bliźniętami.

KOZIOROŻEC 22 XII  19 I
Poczynając od tego miesiąca 
przez cały miesiąc będziesz 
dysponować niespożytą ener-
gią w sprawach dotyczących 
rodziny, dobytku, praw własności i innych 
spraw majątkowych. Spróbuj też swoich 
możliwości w czymś, co dotąd wydawało 
Ci się trudne do zrealizowania. Trzymaj 
z Rybami.

WODNIK 20 I  18 II
Kłopoty z kimś bliskim, 
z jakimś jego mało przemy-
ślanym posunięciem. Jeśli 
dostatecznie wcześnie wkroczysz i jasno 
postawisz sprawę, incydent nie narobi 
hałasu i jest szansa, że się nie powtórzy. 
Pod koniec miesiąca wzrost energii i na-
tężenie uczuć. Życzliwy znak - Waga.

RYBY 19 II  20 III
Dni ważnych spraw i skom-
plikowanych sytuacji. Trze-
ba więc będzie uważać na 
każdy krok, który przyjdzie postawić. 
Nie wszystko się uda. Uważaj, by nicze-
go nie zrobić na łapu-capu, bo inaczej 
gafa zawodowa lub w życiu osobistym 
gotowa! Imponuje Ci Baran?

HOROSKOP NA MAJ

Taka sobie myśl:
Dom może zastąpić Ci 
cały świat, ale cały świat 
nie zastąpi Ci domu.

UŚMIECHNIJ SIĘ
***

Do gościa przy stoliku podchodzi kelner i pyta:
– Czy mógłby pan szybciej jeść tę rybę?
– A dlaczego?
– Sanepid przyszedł.

***
Żona czeka na męża, już trzecia w nocy. Nagle otwierają się drzwi 
i wchodzi pijaniutki mąż. Żona do niego:
– Co to jest, o której to Ty wracasz!
– Jakie wracasz? Jakie wracasz? Tylko po gitarę wpadłem...

***
Mama woła dziecko na podwórku:
– Jaaaaaaaaaaaaaasiu do dooooomu!
– A co?! Spać mi się chce?
– Nie! Głodny jesteś!

KUCHNIA 
NASZA  

CODZIENNA

Te niepozorne nasionka kry-
ją w sobie potężną leczniczą 
moc i dawkę energii, która 
wzmocni i odżywi organizm. 
Są niezwykle pożywne i za-
pewniają nieocenione korzy-
ści zdrowotne.
Przez wieki nasiona Chia były 
używane jako podstawowe 
pożywienie dla Indian z po-
łudniowo-zachodniej części 
dzisiejszego Meksyku. Mogli 
spożyć zaledwie 1 łyżeczkę na 
dzień i maszerować 24 godzi-
ny bez przerwy.

P I A N K O - G A L A R E T K A

HUMORESKA

Gdy odwróciła się karta historii, 
okazało się, że była znaczona.

(Włodzimierz Ścisłowski)

stawiamy na kolejne 5–10 minut. Przed 
włożeniem pianko-galaretki do lodów-
ki ponownie ją ubijamy. Przygotowana 
pianko-galaretka dodana do zmiksowa-
nych owoców, np. mango czy do dże-
mów lub innych przetworów, jogurtów, 
chłodnych lub podgrzanych owsianek 
daje sycący deser.
 Smacznego!

Z NASION CHIA

Składniki:
 ▪ 1 łyżka stołowa nasion Chia,
 ▪ 9 łyżek stołowych wody.

Przygotowanie:
Wymieszać nasiona z wodą. Ostawić 
na 5–10 minut, po czym powstający 
żel ubić trzepaczką – zapobiegniemy 
powstawaniu grudek i jeszcze raz od-

W 2009 roku zatwierdzone przez Unię Europejską jako produkt spożywczy nasiona Chia są coraz po-
wszechniej dostępne w sprzedaży i coraz śmielej wykorzystywane w naszej kuchni.
Ze względu na swoje różnorodne właściwości, nasiona chia powinny znaleźć się w naszej codziennej 
diecie. Można je przyrządzać i spożywać na wiele sposobów w zależności od potrzeby i upodobań jako 
dodatek do sałatek, owsianki, musli, ugotowanych kasz, ziemniaków, jako posypka do warzyw, dodatek 
do koktajli, zmielone nasiona chia można łączyć z mąką do wypieku ciast, chleba, naleśników, do pud-
dingów, sosów, zagęszczania zup, można kiełkować.
Nasiona chia w połączeniu z wodą tworzą żel (podobnie jak siemię lniane) i tę ich właściwość wykorzy-
stamy do przygotowania niecodziennego, a jakże prostego deseru.
Spożywane chia w takiej postaci zapobiegają zbyt szybkiemu wchłanianiu węglowodanów, co jest ważne 
np. dla osób z cukrzycą. 


