
Tegoroczne Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie RSM „Bawełna” 
odbywało się w dniach 22, 23, 24, 
25, 26, 29, 30, 31 maja. Podobnie 
jak w roku poprzednim podzielone 
było na osiem części – drugi już rok 
jedno zebranie obejmuje członków 
oczekujących i członków zamiesz-
kałych w budynkach 501 i 503 przy 
ul. Gorkiego w osiedlu „Zbiorcza”. 
Na każdej części obowiązywał ten 
sam porządek obrad, obejmujący 
13 punktów. Na ósmej, ostatniej 
części Walnego ogłoszono wyni-
ki głosowań wszystkich uchwał 
w sprawach przewidzianych po-
rządkiem obrad, w tym także wyniki 
wyborów do Rady Nadzorczej i do 
poszczególnych Rad Osiedli.
Relację z obrad zamieszczamy na 
stronach 6–8.

Moim 
zdaniem 
Walne Zgromadzenie naszej Spółdzielni 

odbyliśmy, jak zwykle od ośmiu lat, zgodnie z na-
szym statutem w częściach; po raz drugi w ośmiu. 
Dokonaliśmy oceny funkcjonowania Spółdzielni 
w ubiegłym roku i podjęliśmy niezbędne uchwały, 
wybraliśmy nową Radę Nadzorczą i rady siedli. 
Na wszystkich częściach było nas obecnych 
323 członków, pomimo wyborów, które winny 
zaowocować zwiększeniem aktywności naszej 
spółdzielczej społeczności. Według mnie świadczy 
to, że model przyjęty w 2007 roku w nowelizacji 
Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, odgór-
nie narzucający wszystkim mieszkańcom zasobów 
spółdzielczych obradowanie na jednym walnym 
zgromadzeniu, z możliwością obrad w częściach, 
ze względu na wielkość danej spółdzielni, nie zdaje 
egzaminu. Na istniejących do 2008 r. zebraniach 
grup członkowskich była inna atmosfera, uczest-
nicy wypowiadali się o najbardziej interesujących 
ich sprawach, o problemach im najbliższych 
czyli budynku, terenu osiedla, pracy gospodarzy 
i konserwatorów, planach remontowych itp. Dla 
pomysłodawców zmian nie liczyły się opinie 
przedstawiane przez naszych reprezentantów, 
że dotychczasowe zasady, obowiązujące prak-
tycznie od 1 stycznia 1921 roku, po uchwaleniu 
29 października 1920 r. przez Sejm Rzeczypospo-
litej Ustawy o spółdzielniach, polegające na tym, 
że to sami spółdzielcy ustalają w statucie formę 
przeprowadzania corocznej oceny funkcjonowa-
nia organów zarządzających i nadzorczych ich 
spółdzielni, sprawdzały się. Powojenne szykany 
i dezawuowanie przez nową władzę ludową go-
spodarki spółdzielczej, odbieranie majątku, a na-
wet likwidowanie wielu spółdzielni, jako obcych 
klasowo podmiotów gospodarczych, nie spowodo-
wały upadku spółdzielczości. A po 1956 r. wresz-
cie uświadomiono sobie, że to właśnie taka forma 
grupowej własności, co prawda nie państwowej 
– wówczas jedynej słusznej, pozwoli nowym 
władzom partyjno-państwowym, uregulować 
wiele dziedzin naszej gospodarki i rozwiązać 
problemy, z którymi nie dawały sobie autentycz-
nie rady. Dlatego więc zapalono zielone światło 
i zaczęły powstawać bądź zostały reaktywowane 
organizacje spółdzielcze. Największe zaniedbania 
były w mieszkalnictwie. Zaczęły więc najliczniej 
w całym kraju powstawać spółdzielnie mieszkanio-
we. Również w Łodzi. Tworzyli je młodzi ludzie, 
bo im najbardziej doskwierał brak samodzielnego 
mieszkania. W powstałej 7 grudnia 1958 r. naszej 
Spółdzielni w skład zarządu wchodzili ludzie nie 
przekraczający trzydziestki, a w zebraniu założy-
cielskim brali udział ich rówieśnicy, bądź niewie-
le starsi koledzy i współpracownicy z ZPB im. 
Marchlewskiego. Władza próbowała zachować 
wpływy, ale dość często jej kandydaci do władz 
nie znajdowali uznania rad nadzorczych. Spółdziel-
czość mieszkaniowa bardzo ceniła sobie samorząd-
ność i starała się, w miarę możliwości, walczyć 
o nią na każdym kroku. A efekty w postaci nowych 
mieszkań, nowych osiedli mówiły same za siebie. 
Nowe ustawy w czasach PRL dotyczące spółdziel-
czości z 1961 r. oraz z 1982 r. nie zmieniły ogól-
nych zasad funkcjonowania ustalonych w 1920 
roku. Uszanowano je, bowiem spółdzielcy dobitnie 
pokazywali, że prowadzą dobrą i właściwie zarzą-
dzaną oraz nadzorowaną formę gospodarowania. 
Od 17 lat mamy odrębną ustawę o spółdzielniach 
mieszkaniowych; od 10 lat niesprawdzające się 
reguły funkcjonowania ich organów samorządo-
wych. Czas na powrót do jednej rodziny spółdziel-
czej, do jednej ustawy. Czas na reaktywowanie 
dobrego imienia spółdzielczości mieszkaniowej, 
najlepszej formy zarządzania wielobudynko-
wych osiedli i znacznych części polskich miast. 
Dlaczego? O tym za miesiąc. A teraz cieszmy się 
wakacjami naszych dzieci czy też wnuków oraz 
okresem urlopowym, tak często przez wszystkich 
pracujących oczekiwanym.

 Sylwester Pokorski

W Walnym Zgromadzeniu wzięło łącznie, we wszystkich ośmiu częściach, 
udział 323 członków. W trakcie obrad odbyły się wybory 14-osobowego składu 
Rady Nadzorczej i członków poszczególnych rad osiedli.
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W maju obradowało Zwyczajne Walne Zgromadzenie RSM „Bawełna”. 
Jednym z ważniejszych punktów porządku obrad tegorocznego zebrania 
były wybory nowej Rady Nadzorczej i Rad Osiedli.

Wsiąść do pociągu byle jakiego, Nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet, Ściskając w ręku 
kamyk zielony, Patrzeć jak wszystko zostaje w tyle… – ilu z nas marzy już by uciec 
od codzienności i obowiązków. Wszystkim życzymy udanych wakacji i urlopów.

Następny numer 
ukaże się  
27 lipca  
2017 r. NAKŁAD 9000 

egzemplarzy

Sprawozdanie z Walnego
Walne Zgromadzenie RSM „Bawełna” 2017 r.

Krajowa Rada Spółdzielcza jak co roku organizuje uroczyste obchody Dnia Spół-
dzielczości, a tegoroczne posłanie brzmi: Dzięki spółdzielniom nikt nie jest wyklu-
czony. Oto fragment posłania:
„W czasach, gdy na całym świecie narastają nierówności dochodów, dobrze jest 
pamiętać, że istnieją rozwiązania tego problemu. Jednym z najważniejszych jest 
model spółdzielczy. Jego uznana na szczeblu międzynarodowym definicja, jego 
zasady i wartości wyróżniają go spośród wszystkich innych form przedsiębiorstw. 
Te zasady stanowią, że członkostwo w spółdzielni jest otwarte bez jakiejkolwiek 
dyskryminacji w stosunku do ludzi, którzy akceptują warunki członkostwa.”
Pełny tekst przesłania drukujemy na str. 9.

Złap słońce
Rozpoczęły się wakacje. 
Część dzieci spędzać je bę-
dzie w mieście. Namawiamy 
do aktywnego, ale bezpiecz-
nego spędzania czasu. Oby 
nie było sytuacji takich jaką 
opisujemy na str. 4 w arty-
kule „Niebezpieczne zabawy 
na dachu wieżowca”.

1 lipca  – Międzynarodowy 
Dzień Spółdzielczości



2
Z okazji wakacji  

wszystkim dzieciom (i dorosłym)  
życzymy dużo słońca, wielu przygód  
i miłego, beztroskiego wypoczynku. 

W kwietniu i maju 2017 r. posie‑
dzenia Zarządu RSM „Baweł‑
na” odbyły się w dniach 12, 20, 
21 i 26 kwietnia oraz 9, 17 i 24 
maja. Na posiedzeniach oraz 
w sprawach pilnych w trybie 
roboczym między posiedzenia‑
mi w kwietniu i maju 2017 r. 
Zarząd podjął decyzje m.in. 
w następujących sprawach:

Sprawy członkowsko
‑mieszkaniowe
Wg stanu na 30 kwietnia 2017 r. 
Spółdzielnia miała 8.680 członków, 
w tym 8.656 członków zamieszku-
jących i 24 członków oczekujących. 
W kwietniu i maju 2017 r. w poczet 
członków Spółdzielni przyjęto 46 
osób, a skreślono z rejestru 52 człon-
ków.

Wstrzymano na kolejny okres 1 
roku postępowanie eksmisyjne w sto-
sunku do byłego członka Spółdzielni 
wykreślonego za zadłużenia w opła-
tach za używanie mieszkania. Już 
wcześniej Spółdzielnia wstrzymała 
postępowanie eksmisyjne w związku 
z tym, że dłużnik podpisał ze Spół-
dzielnią porozumienie o ratalnej spła-
cie zadłużenia. Dłużnik wywiązywał 
się z porozumienia przez miniony rok 
i zadłużenie znacząco zmalało, więc 
nadal wstrzymane zostały działania 
Spółdzielni w kierunku eksmisji.

Wszczęto natomiast postępowa-
nie eksmisyjne w stosunku do innego 
byłego członka Spółdzielni niepłacą-
cego za mieszkanie. W tym przypad-
ku także wstrzymano na pewien okres 
prowadzenie postępowania eksmisyj-
nego i podpisano porozumienie dając 
dłużnikowi możliwość spłaty zadłu-
żenia w ratach, jednak dłużnik nie 
dotrzymał warunków porozumienia.

Organizacja Walnego 
Zgromadzenia
Na posiedzeniach w kwietniu i maju 
Zarząd podjął szereg decyzji zwią-
zanych ze zwołanym na 22–31 maja 
2017 roku zwyczajnym Walnym Zgro-
madzeniem RSM „Bawełna”, m.in. 
ustalony został porządek obrad oraz 
rozszerzone o kwestię monitoringu 
zasobów mieszkaniowych kierunki 
rozwoju Spółdzielni przedstawiane 
do uchwalenia przez Walne Zgro-

madzenie, ustalony został sposób za-
wiadomienia członków Spółdzielni 
o zwołanym Walnym Zgromadzeniu, 
sposób udostępnienia dokumentów 
na Walne Zgromadzenie do wglądu 
dla członków, projekty uchwał Wal-
nego Zgromadzenia. Na wniosek 
Komisji Wyborczej podjęto decy-
zję o umieszczeniu list kandydatów 
do Rady Nadzorczej i Rad Osiedli 
na stronie internetowej Spółdzielni, 
a także o umożliwieniu Komisji Wy-
borczej notarialnego zabezpieczania 
dokumentów wyborczych w okresie 
między poszczególnymi częściami 
Walnego Zgromadzenia.

Sprawy terenowo prawne
Podpisano protokoły z rokowań, 
przygotowane przez Wydział Praw 
do Nieruchomości w Departamencie 
Gospodarowania Majątkiem Urzędu 
Miasta Łodzi w sprawie rozwiąza-
nia umów o oddanie w użytkowanie 
wieczyste działek gruntu nr 47/22 
i nr 47/20 w obrębie W-29 oraz dzia-
łek nr 227/40 i nr 227/25 w obrębie 
P-7 w Łodzi. Na rozwiązanie tych 
umów zgodę wyraziło Walne Zgroma-
dzenie RSM „Bawełna” w 2016 roku 
(uchwały nr 8/1/2016 i nr 9/1/2016 
z dnia 25.05.2016 r.).

Roboty remontowe, 
wymiana stolarki okiennej
Podjęto decyzje o zrefundowaniu 
członkom Spółdzielni kosztów wy-
miany okien we własnym zakresie 
w kolejności wynikającej z list okre-
ślających kolejność wymiany/refun-
dacji – dotyczy dwudziestu dwóch 
mieszkań w osiedlu „Słowiańskie” 
i trzech w osiedlu „Zbiorcza”. Po-
nadto przyspieszono refundację czę-
ści poniesionych kosztów wymiany 
okien we własnym zakresie dwóm 
osobom z Olechowa oraz przyspie-
szono z przyczyn technicznych wy-
mianę stolarki okiennej w jednym 
z mieszkań w osiedlu „Słowiańskie”.

Zmieniono zakres rzeczowy pla-
nu remontów dla osiedla „Słowiań-
skie” w 2017 roku w ten sposób, 
że zrezygnowano z planowanego 
w ramach Robót terenowo-drogowych 
remontu nawierzchni od północnego 
szczytu budynku nr 160, natomiast 
rozszerzono zakres Roboty instalacyj-

Z prac  
Rady Nadzorczej 

W kwietniu 2017 roku 
Rada Nadzorcza RSM „Bawełna” odbyła jedno posiedzenie, na którym:
1.  Lustratorzy przeprowadzający badanie lustracyjne pełnej działalności Spółdzielni za lata 2013–

2015 brali udział w posiedzeniu w punkcie obrad dotyczącym omówienia przebiegu i wyników lustracji. 
Lustratorzy ocenili, że lustracja wypadła pozytywnie i nie zgłosili zastrzeżeń do działalności Spółdzielni 
w badanym okresie, ani wniosków do realizacji przez organy Spółdzielni. Lustratorzy omówili zakres 
i ustalenia, jakich dokonali podczas badania lustracyjnego i jakie zawarli w protokóle lustracji.

2.  Rada Nadzorcza postanowiła przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu swoje stanowisko ws. listu 
polustracyjnego z dnia 7.03.2017 r. z lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2013–2015, przepro-
wadzonej przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP oraz wnosi do Walnego Zgromadzenia 
o podjęcie uchwały zatwierdzającej powyższe stanowisko Rady Nadzorczej.

3.  W nawiązaniu do pisma Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP o planowanym 
w 2017 roku zwołaniu VII Krajowego Zjazdu oraz uwzględniając wniosek Zarządu o zgłoszenie propozycji 
kandydatów na delegata i zastępcę delegata, jakich miałby przedstawić Zarząd Walnemu Zgromadzeniu 
w przygotowywanych projektach uchwał, Rada Nadzorcza wytypowała p. Waldemara Pawelskiego – 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jako kandydata na delegata oraz p. Sylwestra Pokorskiego – Prezesa 
Zarządu, jako kandydata na zastępcę delegata.

4.  Uchwaliła zmiany opłat za zimną wodę i odprowadzanie ścieków dla lokali w budynku przy 
ul. Fabrycznej 9 w Andrespolu:

–   uchwaliła stawkę opłaty za odprowadzanie ścieków dla lokali przy ul. Fabrycznej 9 w Andrespolu 
w wysokości 3,52 zł/m³ (dotychczasowa stawka 3,41 zł/m³).

  Zmiana stawki jest następstwem podwyżki ceny za odprowadzanie ścieków, wprowadzonej 
od 1 maja 2017 roku Uchwałą Rady Gminy Andrespol z dnia 29 marca 2017 roku.

–   stawka opłaty za zimną wodę pozostaje w dotychczasowej wysokości, tj. 2,62 zł/m³ wody. Zgodnie 
z Uchwałą Rady Gminy Andrespol z dnia 29 marca 2017 roku cena za zimną wodę pozostaje bez 
zmiany.

Termin wprowadzenia zmian stawek opłat od 1 maja 2017 r.
5.  Przyjęła informację Zarządu na temat spraw związanych ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia 

w 2017 roku, w tym informację o rozszerzeniu punktu Zamierzenia i kierunki rozwoju Spółdzielni, 
zawartym w sprawozdaniu z działalności Spółdzielni za 2017 r., o zapis dotyczący wprowadzenia 
monitoringu zasobów mieszkaniowych Spółdzielni, w celu podniesienia bezpieczeństwa zamieszkiwania 
w zasobach RSM „Bawełna”. Objęcie terenu danej nieruchomości monitoringiem uzależnione będzie 
od stopnia dewastacji na danym terenie.

Rada jednogłośnie i bez uwag przyjęła powyższe do wiadomości, nie zgłaszając sprzeciwu.
6.  Uchwaliła zmiany stawek opłat za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę.
Zmiana stawek opłat za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę wynika z rozliczeń kosztów ciepła po-

niesionych na potrzeby c.o. i c.w.u. w 2016 roku i uwzględnia szacunkowe wzrosty kosztów energii 
cieplnej na 2017 r.

Termin wprowadzenia zmian stawek opłat od 1 maja 2017 r.
7.  Ustaliła na 2017 rok zasady dofinansowania bądź sfinansowania wypoczynku letniego dla dzieci 

i młodzieży zamieszkujących w zasobach RSM „Bawełna”, organizowanego przez TKKF „Dzikusy”, zmie-
niając je w stosunku do dotychczas obowiązujących w ten sposób, że w 2017 roku dofinansowanie 
otrzymują dzieci i młodzież, których „rodzice lub opiekunowie są członkami Spółdzielni i zamieszkują 
w zasobach Spółdzielni”, a nie jak było dotychczas:

„rodzice lub opiekunowie są członkami Spółdzielni albo zamieszkują w zasobach Spółdzielni”.
Pełne zasady prezentujemy na stronie 10. tej gazety oraz na stronie internetowej Spółdzielni.
8.  Przyjęła do wiadomości Informację na temat realizacji prac związanych z wykonaniem postanowień 

ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w przedmiocie wyodrębnienia nieruchomości będących w za-
sobach RSM „Bawełna”, która jest kontynuacją tematu i obejmuje działania Spółdzielni podejmowane 
od 17.10.2016 r. do 10.04.2017 r.

9.  Podjęła uchwałę ws. wyrażenia zgody na nabycie bez bonifikaty od Gminy Łódź prawa własności 
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 219/5 w Łodzi w obrębie W-35, przyległej do nieruchomości 
stanowiącej własność RSM „Bawełna”, położonej przy ul. Kazimierza Odnowiciela 4, zabudowanej 
budynkiem mieszkalnym nr 231 A.

10.  Dokonała wyboru ze swego grona dwóch członków do udziału w charakterze obserwatorów 
z dostępem do materiałów w pracach Komisji ds. wyboru firmy do kompleksowego utrzymania czystości 
i porządku w budynkach i na terenach przyblokowych nieruchomości osiedli „Żubardź” i „Koziny” oraz 
pomieszczeń administracji tych osiedli w budynku przy ul. Klonowej 39.

11.  Rozpatrzyła pismo członka z osiedla „Żubardź” dot. skargi na działalność Zarządu odnośnie kartoteki 
konta i wyliczenia nadpłaty w opłatach za lokal i udzieliła zainteresowanemu odpowiedzi.

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, 
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nie zwraca. Rozpowszechnianie wszelkich materiałów redakcyjnych bez zgody Wydawcy jest zabronione. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. Druk ODDI Poland.

ne o prace polegające na wykonaniu 
przeglądów gazowych i kominowych.

Postanowiono zawrzeć w tym 
roku umowy z wykonawcami na ca-
łość robót ociepleniowych ściany za-
chodniej budynku nr 503 przy ul. Gor-
kiego 24 i ściany zachodniej budynku 
nr 503 przy ul. Gorkiego 26, przy 
czym w obydwu przypadkach w 2017 
roku nastąpi wykonanie części prac 
ujętej w planie rzeczowo-finansowym 
funduszu remontowego dla osiedla 
„Zbiorcza” na 2017 rok, a pozostała 
część wykonana będzie w I kwartale 
2018r. i zostanie uwzględniona w pla-
nie na 2018 rok.

Podjęto decyzję o wykupieniu 
od Veolia Energia Łódź, S.A. w Ło-
dzi węzłów cieplnych znajdujących 
się w trzech nw. budynkach należą-
cych do Spółdzielni:
–  bud. nr 30W przy ul. Uniejow-

skiej 4,
–  bud. nr 46 przy ul. Turoszow-

skiej 16,
–  bud. nr 64 przy ul. Turoszow-

skiej 4.
Więcej na ten temat napiszemy 

w następnym numerze naszej gazety.
Przyjęto do wiadomości przed-

stawione przez kierowników działów 
Spółdzielni opinie na temat wywią-
zywania się w I kwartale 2017 roku 
z umów stałych przez firmy obsługu-
jące Spółdzielnię.

Przyjęto do wiadomości meldun-
ki kierowników Administracji Osiedli 
o stanie technicznym placów zabaw 
i znajdujących się na nich urządzeń 
zabawowych dla dzieci.

Podjęto decyzję o zakupie i za-
montowaniu urządzeń zabawowych 
na placu zabaw dla dzieci między 
blokami nr 147–150 na Olechowie.

Utrzymanie czystości 
i eksploatacja zasobów
W związku z wypowiedzeniem przez 
Zakład Usług Komunalnych Jan Izy-
dorczyk umowy o sprzątanie osiedli 
„Koziny” i „Źubardź” w kwietniu 
ogłoszono nabór firm do wykonywa-
nia tej usługi. Ogłoszenie opubliko-
wane zostało w Dzienniku Łódzkim 
i na stronie internetowej Spółdzielni 
w części ogólnodostępnej, wywieszo-
ne w biurach Zarządu i administracji 
osiedlowych. Informacja o naborze 
firmy ukazała się także w poprzednim 
numerze naszej gazety. Spośród złożo-
nych ofert pięciu firm wybrano ofertę 
firmy rekomendowaną przez powo-
łaną do tego celu komisję z udziałem 
obserwatorów z Rady Nadzorczej. 
Pomimo iż wybrano ofertę najniższą 
cenowo, jest ona i tak wyższa, niż 
dotychczasowa, wobec czego kosz-
ty utrzymania czystości na osiedlach 
„Żubardź” i „Koziny” przekroczą 
założenia tegorocznego planu gospo-
darczo-finansowego.

Opłaty i koszty
Zatwierdzono wysokość miesięczne-
go zużycia wody w poszczególnych 

lokalach, stanowiącego podstawę wy-
liczenia opłat za wodę od 1.05.2017 r.

Ustalono wynikające z rozlicze-
nia kosztów energii cieplnej za 2016 r. 
stawki opłat centralnego ogrzewania 
dla wynajmowanych lokali użytko-
wych.

Przyjęto do wiadomości infor-
mację Działu Czynszów, Kredytów 
i Wkładów Mieszkaniowych w spra-
wie rozliczenia z członkami z tytułu 
dopłat/nadpłat za centralne ogrzewa-
nie i wodę w mieszkaniach w 2016 
roku.

Zatwierdzono uaktualniony wy-
kaz stawek opłat za lokale w RSM 
„Bawełna” – wykaz znajduje się 
na naszej stronie internetowej – do-
stępny dla zalogowanych.

Na wnioski mieszkańców zmie-
niono stawki zaliczkowe na poczet 
centralnego ogrzewania ich miesz-
kań, w tym dla czternastu mieszkań 
na wyższe, a dla pięciu mieszkań 
zaliczkę ustaloną w oparciu o ubie-
głoroczne zużycie ciepła obniżono, 
uwzględniając prośby zaintereso-
wanych i przedstawione przez nich 
uzasadnienia. W jednym przypadku 
rozpatrzono odmownie prośbę o obni-
żenie zaliczki, biorąc pod uwagę wy-
sokość kosztów już zużytego w 2017 
roku ciepła w tym mieszkaniu.

Odstąpiono od naliczenia odsetek 
za nieterminowo wniesione opłaty 
za używanie mieszkania przez człon-
ka Spółdzielni.

Na prośbę dzierżawcy terenu pod 
jednym z pawilonów handlowych 
na Olechowie rozłożono na raty na-
leżność z tytułu podatku od nierucho-
mości.

Omówiono i przyjęto do wiado-
mości wyniki ekonomiczne Spółdziel-
ni za okresy od stycznia do marca 
i od stycznia do kwietnia 2017 roku.

Przyjęto do wiadomości infor-
mację o podjętych przez Z-cę Pre-
zesa ds. Ekonomicznych oraz Kie-
rownika Działu Czynszów Kredytów 
i Wkładów Mieszkaniowych decy-
zjach w sprawie rozłożenia na raty 
zaległości za używane lokale miesz-
kalne w I kwartale 2017 roku.

Najem lokali i dzierżawa 
terenu
Postanowiono odpłatnie udostępnić 
teren:
–  część działki należącej do nieru-

chomości przy ul. Szczytowej 4/6 
– Politechnice Łódzkiej Centrum 
Komputerowe w celu umieszcze-
nia w gruncie urządzeń podziem-
nych na potrzeby podłączenia 
Szkoły Podstawowej Nr 139 przy 
ul. Giewont 28 w Łodzi do sieci 
telekomunikacyjnej.

–  część działki należącej do nie-
ruchomości składającej się 
z budynków nr 227 i nr 228 
przy ul. Bolesława Szczodrego 
5 i ul. Bolesława Szczodrego 3 
– Polskiej Spółce Gazownictwa 
Sp. z o.o. w celu wykonania 
przyłącza gazowego do sąsiedniej 
działki nie należącej do zasobów 
Spółdzielni.
Wynajęto lokal użytkowy w pa-

wilonie nr 49 przy ul. Brzechwy 
7 oraz lokal użytkowy w budynku 
nr 72 przy ul. Okrzei 40 w osiedlu 
„Koziny”. Rozłożono na raty wpłatę 
kaucji zabezpieczającej, którą winien 

wnieść nowy najemca jednego z lokali 
użytkowych.

Wyrażono zgodę na czasowe wy-
najęcie terenu:
–  na Olechowie przy blokach 

nr 138 i 160 – na prowadzenie 
sprzedaży lodów w okresie let-
nim,

–  na Janowie przy pawilonie han-
dlowym, w którym znajduje się 
pizzeria – na ogródek letni.
Wynajęto część powierzch-

ni ścian na budynkach nr 501 przy 
ul. Gorkiego 6/8 i 10/12 oraz nr 503 
przy ul. Gorkiego 28 z przeznacze-
niem na banery reklamowe oraz 
zmieniono warunki umowy o umiesz-
czenie na ścianie pawilonu nr 49 przy 
ul. Brzechwy 7 tablicy reklamowej 
przez najemcę jednego z lokali użyt-
kowych w tym pawilonie.

Wynajęto pomieszczenie w piw-
nicy budynku nr 141 w osiedlu „Sło-
wiańskie” mieszkance tego budynku 

z przeznaczeniem na dodatkową ko-
mórkę.

Działalność społeczno
wychowawcza
Przyjęto sprawozdanie Ogniska 
TKKF „Dzikusy” ze zorganizowa-
nej w dniu 28 kwietnia br. w Szkole 
Podstawowej Nr 205 XVII Spartakia-
dy Szkół Podstawowych dla klas III 
i z wykorzystania środków finanso-
wych przekazanych przez Spółdziel-
nię na organizację Spartakiady.

Przekazano kwotę 1.700 zł na or-
ganizowaną z Ogniskiem TKKF „Dzi-
kusy” Spartakiadę Szkół Podstawo-
wych dla klas VI w dniu 26.05.2017r. 
w Szkole Podstawowej nr 205 na Ole-
chowie oraz kwotę 1.200 zł na zakup 
pucharów, medali, nagród i napojów 
dla uczestników Turnieju Piłkarskiego 
dla dzieci w dniu 28.05.2017 r.

 Oprac.: E.S.

Z PRAC ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI  
W KWIETNIU I MAJU 2017 R.

W poprzednim numerze zamieścili-
śmy napisaną przez dzieci petycję 
w sprawie montażu placu zabaw. 

I nowy plac zabaw przy blokach 147–148–
149–150 już jest i chciałoby się powiedzieć 

pracuje pełną parą. Na placu chętnie ba-
wią się najmłodsi mieszkańcy. Zaglądają 
tu także całe grupy przedszkolne. Na zdję-
ciu grupa dzieciaków z Przedszkola 234. 
 M.K.
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Zachęcamy do czytania  
cyklu o patronach naszych ulic.  
Zdradzimy bowiem tajemnicę, że na najbliższym festynie w quizach  
pytanie o bohaterów osiedlowych ulic na pewno się pojawi. 

Ruszyła kolejna 
edycja konkursu 

na najładniej 
ukwiecony balkon 

w zasobach 
RSM „Bawełna”.

Chęć wzięcia w nim udziału zgło-

siło dotychczas 6 osób: po jednej 

z Kozin i Olechowa i cztery osoby 

z  Żubardzia. Balkony zapre-

zentujemy w  kolejnym numerze 

gazety.

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

numer KRS 0000032002
ogłasza przetarg ograniczony i nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności 
lokali położonych w Łodzi przy:
ul. Ziemowita 5 m. 1 o pow. 47,63 m2, parter, 2 pokoje+kuchnia, którego cena wynosi 151.700,- zł,
ul. Uniejowska 4 m. 52 o pow. 45,00 m2, II p, 2 pokoje+kuchnia, którego cena wynosi 137.000,- zł,

Przetargi odbędą się w dniu 10.07.2017 r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Przybyszewskiego 163 od godz. 1100.
Oferty pisemne należy składać w terminie do dnia 6.07.2017 r. w sekretariacie Spółdzielni, ul. Przybyszewskiego 
163, pok. 113 w godz. 800 – 1500.

Oferta powinna zawierać:
1.  imię i nazwisko osoby, adres zamieszkania, numer członkowski,
2.   zapewnienie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności 

wskazanego lokalu,
3.  zobowiązanie do zapłacenia ceny lokalu w ciągu 30 dni od zakończenia przetargu,
4.   zaoferowanie przez osobę przystępującą do przetargu cenę lokalu co najmniej o 2.000,- zł wyższą od 

ceny znajdującej się w ogłoszeniu.
5.   zobowiązanie do pokrycia kosztów zawarcia aktu notarialnego umowy o ustanowienie prawa odrębnej 

własności lokalu,
6.   wskazanie numeru rachunku bankowego, na który nastąpić ma zwrot wadium w razie nie wygrania 

przetargu,
7.   zobowiązanie do pokrycia kosztów nabycia gruntu w nieruchomości przy ul. Ziemowita 5 w kwocie 

206,02 zł, przy ul. Uniejowskiej 4 w kwocie 365,76 zł,
8.   zobowiązanie do pokrycia kosztów operatu szacunkowego w kwocie 430,50 zł dla lokalu przy 

ul. Uniejowskiej 4 m. 52.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie do dnia 6.07.2017 r. wadium w wysokości 10% ceny 
lokalu, tj.
–  na lokal 1 przy ul. Ziemowita 5 kwotę 15.170,- zł,
–  na lokal 52 przy ul. Uniejowskiej 4 kwotę 13.700,- zł,
na rachunek bankowy Spółdzielni PKO BP S.A. 3 O/Łódź nr konta 92 1020 3378 0000 1402 0010 8365.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Spółdzielni.

Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie Spółdzielni, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb 
mieszkaniowych.
Lokale można oglądać w dniach 3–5.07.2017 r. w godz. 1000 – 1400 po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu 
w administracji os. „Słowiańskie” ul. P. Kołodzieja 21, tel. 42 670-95-03, os. „Żubardź” i „Koziny” ul. Klonowa 
39, tel. 42 651 55 24.

Szczegółowe warunki przetargu określa Regulamin dostępny w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie 
internetowej www.rsmbawelna.pl. 
Informację o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 8, 9 lub telefonicznie 42- 641-63-33, 
wew. 10, 29.

12.  Rozpatrzyła pismo członka z osiedla „Sienkiewiczowskie” dot. braku podjęcia działań naprawczych 
przez Spółdzielnię i administrację osiedla dot. awarii budynku powodujących występowanie mostków 
cieplnych i zalewania mieszkania i odłożyła udzielenie odpowiedzi do czasu kolejnego posiedzenia w dniu 
18.05.2017 r., ze względu na konieczność zapoznania się z efektami zleconych do przeprowadzenia 
służbom technicznym dalszych działań.

13.  Przyjęła do wiadomości informacje członków Rad Osiedli „Słowiańskie”, „Zbiorcza”, Sienkiewiczow-
skie”, „Żubardź” i „Koziny” na temat spraw jakimi zajmowały się Rady od czasu poprzedniego posiedzenia 
Rady Nadzorczej.

14.  W sprawach wniesionych Rada przyjęła do wiadomości informacje na temat:
–   propozycji zmian do Regulaminu konkursu na najładniej ukwiecony balkon w okresie letnim oraz 

na najefektowniej udekorowany balkon w okresie świąteczno-noworocznym, które to Komisja 
Wewnątrzspółdzielcza przedstawi na jednym z kolejnych posiedzeń Rady,

–   spotkań, jakie odbyli trzej przedstawiciele Rady Nadzorczej i Rad Osiedli z posłami, w sprawie 
projektów zmian dotyczących spółdzielczości. W dniu 3.04.2017 r. spotkali się z posłem Kukiz’15 
p. Piotrem Aplem, a w dniu 13.04.2017 r. z posłem Prawa i Sprawiedliwości p. Waldemarem 
Budą, który jest też wiceprzewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. prawa spółdzielczego, 
którego celem jest wypracowanie propozycji zmian prawa dotyczącego spółdzielni, w szczególności 
mieszkaniowych,

–  rozliczeń kosztów zużycia ciepła i wody za 2016 r., które trafiły już do wszystkich mieszkańców,
–  kontroli ZUS przeprowadzonej w kwietniu br., która nie wykazała nieprawidłowości.
15.  Następne posiedzenie Rady Nadzorczej planowane jest na 18.05.2017 r.
W maju 2017 roku 
Rada Nadzorcza RSM „Bawełna” odbyła jedno posiedzenie, na którym:
1.  Po analizie wyników gospodarczo-finansowych Spółdzielni za I kwartał 2017 roku przyjęła je bez 

uwag do akceptującej wiadomości, a działalność Spółdzielni w tym okresie oceniła jako dobrą.
2.  Rozpatrzyła Informację w sprawie rozliczeń kosztów zużycia ciepła i wody za 2016 r. i przyjęła 

ją do wiadomości, z adnotacją, że Spółdzielnia będzie monitorowała zwłaszcza te budynki, gdzie poziom 
wody niezbilansowanej jest zbyt wysoki.

3.  Uchwaliła zmiany do Regulaminu konkursów na najładniej ukwiecony balkon w okresie letnim oraz 
na najefektowniej udekorowany balkon w okresie świąteczno-noworocznym. Powodem wprowadzenia 
kolejnej zmiany do Regulaminu jest umożliwienie wzięcia udziału w Konkursie nie tylko członkom 
Spółdzielni posiadającym tytuł prawny do lokalu, w którym znajduje się zgłoszony do Konkursu balkon, 
ale również członkom ich rodzin, mieszkającym w przedmiotowym lokalu.

Treść Regulaminu dostępna jest w administracjach osiedli oraz na stronie internetowej Spółdzielni.
4.  Rozpatrzyła pismo członka z osiedla „Sienkiewiczowskie” dot. braku podjęcia działań naprawczych 

przez Spółdzielnię i administrację osiedla dot. awarii budynku powodujących występowanie mostków 
cieplnych i zalewania mieszkania i udzieliła zainteresowanemu odpowiedzi.

5.  Przyjęła do wiadomości informacje członków Rad Osiedli „Słowiańskie” i „Zbiorcza” na temat 
spraw jakimi zajmowały się Rady od czasu poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej. Rady Osiedli 
„Sienkiewiczowskie”, „Żubardź” i „Koziny” nie miały w tym czasie posiedzeń.

6.  W sprawach wniesionych Rada przyjęła do wiadomości informacje na temat:
–   XVII Spartakiady dla uczniów klas III szkół podstawowych, zorganizowanej m.in. przez Ognisko 

TKKF „Dzikusy”, która odbyła się w dniu 28 kwietnia 2017 roku,
–   planowanej na dzień 26.05. br. m.in. przez TKKF „Dzikusy”, XVII Spartakiady uczniów klas VI szkół 

podstawowych,
–   wyników wyboru firmy do kompleksowego utrzymania czystości i porządku w budynkach 

i na terenach przyblokowych nieruchomości osiedli „Żubardź” i „Koziny” oraz pomieszczeń biura 
administracji w budynku przy ul. Klonowej 39 – wybrana została firma Usługi Czystościowo-
-Komunalne s.c.,

–   przygotowań do Walnego Zgromadzenia – karty wyborcze w wyborach do Rady Nadzorczej i Rad 
Osiedli będą codziennie deponowane u notariusza,

–   seminarium Forum Zarządców Nieruchomości Spółdzielczych, w którym uczestniczył dr Jerzy Jan-
kowski, który zachęcał zgromadzonych do zainteresowania się rządowym programem Mieszkanie 
Plus,

–   tekstu autorstwa Waldemara Pawelskiego, który ukazał się w marcowym numerze gazety „Tęcza 
Polska”,

–  całkowitej spłaty zadłużenia przez członka z osiedla „Zbiorcza”.
Rada Nadzorcza, po rozpatrzeniu sprawy jego zadłużenia na posiedzeniu w dniu 29.10.2015 r. odło-

żyła wówczas podjęcie decyzji o jego wykreśleniu i bieżąco monitorowała spłatę zaległości. Obecnie 
z zadowoleniem przyjęła informację o całkowitej spłacie zaległości.

Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 18.05.2017 r. było ostatnim posiedzeniem Rady Nadzorczej 
kadencji 2014–2017.

W czerwcu 2017 roku 
Rada Nadzorcza RSM „Bawełna” odbyła jedno posiedzenie, rozpoczynając tym samym nową kadencję 

2017–2020.
1.  Posiedzenie zwołała i otworzyła Przewodnicząca Prezydium Walnego Zgromadzenia p. Jadwiga 

Miller.
2.  Członkowie Rady dokonali wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej RSM „Bawełna”, którym 

została p. Jadwiga Miller z osiedla „Koziny”.
3.  Następnie wybrano Z-cę Przewodniczącej, którym został p. Andrzej Rudnicki z osiedla „Sienkie-

wiczowskie” oraz Sekretarza, którym została p. Małgorzata Konwerska z osiedla „Żubardź”.
4.  Rada Nadzorcza do realizacji swoich zadań powołała trzy komisje: Komisję Rewizyjną, Komisję 

Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi oraz Komisję Wewnątrzspółdzielczą. Jednocześnie ustalono, 
że Komisja Statutowa zostanie powołana, jeśli zaistnieje taka potrzeba.

5.  Następnie przystąpiono do wyboru przewodniczących komisji. Rada Nadzorcza w wyniku gło-
sowania powierzyła funkcję przewodniczącej Komisji Rewizyjnej p. Jolancie Kopeć z osiedla „Zbiorcza”, 
funkcję przewodniczącego Komisji GZM p. Jackowi Olczakowi z osiedla „Sienkiewiczowskie”, a funkcję 
przewodniczącego Komisji Wewnątrzspółdzielczej p. Jadwidze Antosik z osiedla „Słowiańskie”.

6.  Biorąc pod uwagę indywidualne propozycje członków Rady ustalono składy poszczególnych 
powołanych komisji. W skład Komisji Rewizyjnej weszli, obok przewodniczącej Jolanty Kopeć: p. Jadwiga 
Antosik, p. Paweł Booss, p. Lucjan Kołada – osiedle „Słowiańskie”, p. Krystyna Kałdońska – osiedle 
„Żubardź” oraz p. Dariusz Papużyński i p. Marcin Pawelski – osiedle „Zbiorcza”.

W skład Komisji GZM weszli, obok przewodniczącego p. Jacka Olczaka: p. Paweł Booss i p. Grażyna 
Zakrocka – osiedle „Słowiańskie”, p. Grzegorz Klimecki – osiedle „Sienkiewiczowskie”, p. Jolanta Kopeć, 
p. Dariusz Papużyński i p. Marcin Pawelski – osiedle „Zbiorcza” oraz p. Paweł Pawłowicz – osiedle „Koziny”.

W skład Komisji Wewnątrzspółdzielczej weszli, obok przewodniczącej p. Jadwigi Antosik: p. Krystyna 
Kałdońska – osiedle „Żubardź”, p. Grzegorz Klimecki – osiedle „Sienkiewiczowskie”, p. Lucjan Kołada 
i p. Grażyna Zakrocka – osiedle „Słowiańskie” oraz p. Paweł Pawłowicz – osiedle „Koziny”.

7.  Ustalono, że w każdy pierwszy wtorek miesiąca odbywają się dyżury członków Rady Nadzorczej. 
Dyżury odbywają się w dwuosobowym składzie i dochodzi do nich w przypadku, gdy członek Spółdzielni 
zgłosi chęć konsultacji z członkami Rady Nadzorczej. Członkowie Rady ustalili składy i terminy dyżurów.

8.  Przewodnicząca Rady Nadzorczej poinformowała, że postanowiła zwołać pierwsze posiedzenia 
Rad Osiedli. Odbędą się one w siedzibie Zarządu, przy ul. Przybyszewskiego 163 w dniu 19.06.2017 
roku: godz. 16:00 Rada Osiedla „Koziny”, godz. 16:30 Rada Osiedla „Żubardź”, godz. 17:00 Rada Osiedla 
„Zbiorcza”, godz. 17:30 Rada Osiedla „Sienkiewiczowskie” i godz. 18:00 Rada Osiedla „Słowiańskie”.

9.  Następne posiedzenia Rady Nadzorczej planowane są na 6.07.2017 r. godz. 17:00 oraz 
na 24.08.2017 r. o godz. 17:00.

 Oprac.: I.G.

W poprzednim numerze ga‑
zety przenieśliśmy się z cy‑
klem „Patroni naszych ulic” 
na Koziny.

Dziś dalej przemieszczamy 
się drogami tego osiedla, by za-
trzymać się przy ulicy imienia 
jednego z najwybitniejszych hi-
storiografów średniowiecza – Jana 
Długosza. Urodził się 1 grudnia 
1415 r. w Brzeźnicy na ziemi sie-
radzkiej. Wychowany w domu 
o patriotycznych korzeniach, pod 
okiem ojca, który brał udział w Bi-
twie pod Grunwaldem, z historią 
obcował już od najmłodszych lat, 
a swoje zainteresowania rozwi-
nął podczas nauki na Wydziale 
Sztuk Wyzwolonych Akademii 
Krakowskiej, gdzie studiował 
m.in. Kroniki Wincentego Kad-
łubka. Nie ukończywszy jednak 
studiów, najprawdopodobniej 
z przyczyn materialnych, został 
sekretarzem w kancelarii bi-
skupa krakowskiego Zbigniewa 
Oleśnickiego – człowieka, który 
wywarł wielki wpływ na polską 
politykę XV w. i na poglądy sa-
mego Jana Długosza. Docenił on 
zalety umysłu młodego Długosza, 
jego talent organizacyjny i praco-
witość. Obdarzył go też zaufa-
niem, umożliwiając mu udział 
w najważniejszych wydarzeniach 
politycznych ówczesnej Europy: 
Długosz m.in. uczestniczył w ko-
ronacji Władysława Jagielloń-
czyka, w soborze powszechnym 
w Bazylei i pielgrzymował do Je-
rozolimy. Po śmierci Oleśnickie-
go przyjął święcenia kapłańskie 

i został kanonikiem krakowskim. 
Uzyskane doświadczenia politycz-
ne przydały mu się podczas póź-
niejszej służby na dworze króla 
Kazimierza Jagiellończyka, gdzie 
działał aktywnie jako dyplomata, 
a podczas swojej pracy prowadził 
m.in. negocjacje z najemnikami 
krzyżackimi o przekazanie stro-
nie polsko-litewskiej Malborka* 
oraz innych zamków, uczestniczył 
też w rokowaniach pokojowych 
z krzyżakami, uzasadniając prawa 
Polski do Pomorza i Prus, a tak-
że brał udział w misjach dyplo-
matycznych do Czech i Węgier. 
Miał także duże zasługi w zawar-
ciu pokoju toruńskiego w 1466 
roku. Był również wychowawcą 
królewskich synów, a o jego sku-
teczności jako dobrego pedagoga 
może świadczyć fakt, że wszyscy 
jego podopieczni stali się wpły-
wowymi osobistościami swoich 
czasów – wychował bowiem 
czterech królów (Władysława 
II Jagiellończyka – króla Czech 
i Węgier, Jana I Olbrachta – króla 
Polski, Aleksandra Jagiellończyka 
– króla Polski i wielkiego księcia 
Litwy i Zygmunta I Starego – kró-
la Polski, za którego panowania 
Polska przeżywała swój „złoty 
wiek”), jednego świętego (św. 
Kazimierza) i jednego prymasa 
Polski (Fryderyka Jagiellończy-
ka). Za swoje osiągnięcia został 
wysunięty przez króla na stano-
wisko arcybiskupa lwowskiego, 
nie doczekał jednak jego objęcia. 
Zmarł 19 maja 1480 r. w Kra-
kowie, a jego szczątki zostały 

w 1880 r. przeniesione z katedry 
wawelskiej do Krypty Zasłużo-
nych na Skałce.

Świat zapamiętał Jana Dłu-
gosza nie tylko jako znakomitego 
dyplomatę, ale przede wszyst-
kim jako wybitnego kronikarza, 
który pozostawił po sobie sporą 
spuściznę pisarską. Znalazły się 
w niej m.in. życiorysy biskupów, 
żywoty świętych, spisy godeł 
i herbów rycerskich. Ale pozycją, 
którą można uznać za dzieło jego 
życia, są z pewnością „Roczniki, 
czyli kroniki sławnego Królestwa 
Polskiego”, opisujące historię Pol-
ski od czasów legendarnego Piasta 
i chwili powstania państwa Miesz-
ka, do czasów współczesnych 
Długoszowi. Roczniki podzie-
lone są na 12 ksiąg, a poprzedza 
je „Chorografia”, która szczegó-
łowo opisuje sieć hydrograficz-
ną, ukształtowanie powierzchni 
oraz miast Polski, Litwy i Rusi. 
Pisanie Roczników Długosz 
rozpoczął prawdopodobnie ok. 
1455 r. i tworzył je aż do swo-
jej śmierci w 1480 r. Podczas 
swojej pracy wiele czerpał z ar-
chiwalnych dokumentów i kro-
nik, uzupełniając zapisy swoimi 
obserwacjami i przemyśleniami, 
nie zawsze obiektywnymi, oraz 
zasłyszanymi plotkami. Tworząc, 
pisarz lubił bawić się słowem, 
zasiewając czasem ziarno nie-
pewności i pozostawiając ocenę 
niektórych opisywanych faktów 
czytelnikowi. Spisanie minio-
nych i współczesnych Długoszo-
wi dziejów miało pomóc kolejnym 

pokoleniom w zachowaniu świa-
domości narodowej o prawach 
do utraconych ziem oraz ocalić 
historię kraju od zapomnienia. 
Sam kronikarz tak pisał w jednym 
ze swoich listów: „Podjąłem się 
przekazać na piśmie roczniki dzie-
jów Polski, a także innych ludów 
sąsiadujących z Polską, ponieważ 
boleję, że wiele przesławnych 
godnych poznania dzieł, tak cza-
sów przeszłych, jak i nowszych, 
idzie w wieczną niepamięć.”

*  „Klęska wyprawy polskiego pospo-
litego ruszenia ze złożoną z czeskich 
i niemieckich najemników armią 
Zakonu w bitwie pod Chojnicami 
18 września 1454 roku rozpoczęła 
krzyżacką kontrofensywę, w wyniku 
której Zakon odbił większość miast 
i twierdz, wraz ze zdobytym ostatecz-
nie 14 lipca 1455 roku Królewcem. 
Brak pieniędzy na dalsze finanso-
wanie wojsk najemnych zatrzymał 
postępy kontrofensywy Zakonu, 
a niespłacenie wierzytelności wobec 
krzyżackich wojsk zakończyło się 
sprzedażą 8 czerwca 1457 roku twier-
dzy w Malborku królowi polskiemu 
przez stanowiących jego załogę cze-
skich najemników.” (źródło: internet).

 I.G.

PATRONI NASZYCH ULIC  
– JAN DŁUGOSZ

Artykuł cyklu „Z notatnika 
prawnika” zamieszczamy 
wyjątkowo na str. 9. W tym 
numerze Pani mecenas przy-
bliży nam temat: „Kiedy doko-
nanie darowizny nie pomniej-
szy wartości spadku?”
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Pogoda  

wyjątkowo sprzyja w tym roku bujnej zieleni.  
W naszym obiektywie  

uchwyciliśmy tereny przed budynkami Żubardzia i Kozin. 

Mądry spółdzielca... przed szkodą
Zalane ulice, powalone drzewa, kil-
kaset interwencji strażaków... Wroc-
ław po wielkiej ulewie. Małopolska, 
Opolszczyzna, Łódzkie, Dolny 
Śląsk, Wielkopolska dotknięte wi-
churami. Setki zerwanych dachów, 
tysiące rodzin bez prądu. Na Pomo-
rzu też wiało.

Pan Ryszard relacjonuje w jed-
nej z telewizji:

– „Powalone ogromne drzewo, 
no pogoda taka, a nie inna i co? 
Uszkodziło mi auto... Wyszedłem 
z dziećmi właśnie, mieliśmy jechać 
na kręgle, no i pojechaliśmy sobie. 
Drzewo zniszczyło dachy i zbiło 
szyby...”.

Kilka dni później znowu cała 
Polska słyszy w serwisach infor-
macyjnych o zniszczonym bloku 
w jednym z miast Małopolski. 
Odpadła ogromna połać elewacji 
jednego z wieżowców i tylko cud, 
ze nikomu nic się nie stało. Połać, 

która spadła na chodniki w trakcie 
potężnej wichury mogła bez wątpie-
nia zabić przypadkowego przechod-
nia. W okolicach Łodzi jakiś czas 
temu drzewo rosnące na prywatnej 
działce złamało się i przewróciło 
wprost na przejeżdżający samochód. 
Kierowca pojazdu zginął na miejscu.

Przykładów nawałnic, wichur 
a nawet huraganów i cyklonów, gra-
dobić i podtopień spowodowanych 
ulewami można by mnożyć w nie-
skończoność. I tak już niezmiennie 
od lat. Z każdym kolejnym rokiem 
nadchodzi nowy sezon katakli-
zmów. Polska aura już od wielu lat 
przestała być sielska i spokojna, 
a pogoda wygląda z roku na rok 
na bardziej dynamiczną.

Jak my, świadkowie, a często 
uczestnicy tych zdarzeń radzimy 
sobie z ich ekonomicznymi skutka-
mi? Jak czujemy się odpowiedzialni 
za należyte zabezpieczenie mienia 

i swoich rodzin przed skutkami 
zniszczeń materialnych, czy też 
możliwych uszczerbków na zdro-
wiu, których konsekwencją może 
być długotrwałe leczenie czy utrata 
pracy?

Są dobre wiadomości
Z roku na rok coraz więcej z nas 
dostrzega konieczność zadbania 
o siebie i swoje mienie. Coraz więcej 
z nas dostrzega konieczność posia-
dania odpowiedniej polisy od na-
stępstw szkód wywołanych żywio-
łami, które mogą wystąpić zarówno 
w naszym majątku, jak i mieć swoje 
konsekwencje w postaci uszczerbku 
na naszym zdrowiu.

Statystki Towarzystw Ubezpie-
czeniowych jednak pozostają dale-
kie od doskonałości. Większa część 
społeczeństwa nadal nie dostrzega 
potrzeby ubezpieczania siebie i swo-
jego mienia od zdarzeń losowych. 

Zdarzyło mi się słyszeć na jednym 
z łódzkich osiedli, na którym od-
padła część elewacji, szczęśliwie 
nie tak ogromna jak w przywołanej 
Małopolsce, że to wina wykonawcy 
i spółdzielni, że doszło do fuszer-
ki... Prosta klarowna ocena jed-
nego z mieszkańców, bez wglądu 
w dokumentację, wydana naprędce 
w rozmowie z sąsiadem. Pewnie 
na każdym osiedlu znajdzie się taki 
„błyskawiczny ekspert”... W rze-
czywistości nie doszło do żadnych 
uchybień, po prostu miało miejsce 
zdarzenie losowe, spowodowane 
bardzo dynamiczną pogodą. Po pro-
stu ŚLEPY LOS! W innej historii, 
po kolejnej wichurze, biedni poszko-
dowani lamentują w telewizji, że zo-
stali bez dachu nad głową i mówią 
o ogromnych zniszczeniach, zadając 
do kamery pytania o odbudowę... 
Pytania o pieniądze, których nie ma. 
Pomoc ze strony Państwa to często 

tylko ułamek potrzeb w obliczu któ-
rych stają poszkodowani.

Ważna polisa, z dookreśloną 
sumą ubezpieczenia i zakresem, 
daje olbrzymie prawdopodobień-
stwo całkowitej i komfortowej 
odbudowy zniszczeń. Jeśli dojdzie 
do uszczerbku na zdrowiu, pienią-
dze z polis zapewniających ochronę 
życia i zdrowia pozwolą na dodat-
kowe wsparcie poszkodowanego, 
niezależnie od zapewnionych przez 
publiczną służbę zdrowia procedur. 
Jeśli dojdzie do najgorszego – zgonu 
osoby poszkodowanej, środki z poli-
sy pozwolą na jej godny pochówek 
bez obciążania budżetu pozostałej 
rodziny, a często także na zapłatę 
zobowiązań po osobie zmarłej i bez-
pieczeństwo finansowe jej członków 
rodziny.

Ubezpieczenia są potrzebne. Nie 
ma co oglądać się na innych, szukać 
winnych zdarzenia... Oni często rze-

czywiście mogą się odnaleźć. Rów-
nie często jednak winnym będzie 
po prostu zwyczajnie silny wiatr, 
wielka ulewa, lokalny cyklon, czy 
choćby zwykły łazienkowy wężyk, 
który nie pytając nikogo o zgodę pękł 
sobie bezczelnie i zalał cztery piętra 
w pionie, powodując olbrzymie, 
na naszą kieszeń, skutki materialne, 
swojego nieuzgodnionego z nami 
pęknięcia. Przepraszam za lekki cy-
nizm, ale nauczona doświadczeniem 
zawodowym, słuchając poszkodo-
wanych, którzy upatrują przezorno-
ści i z definicji doszukują się odpo-
wiedzialności w osobach trzecich, 
sami nie biorąc do głowy, że warto 
było mieć polisę, myślę sobie:

-Szanowni Państwo, nie oglą-
dajmy się na innych, lecz zacznijmy 
od siebie! Najpierw ubezpieczmy 
siebie i swój majątek!

 A. Przybył

Zmiana firmy porządkowej 
na osiedlach „Żubardź” i „Koziny”
Z dniem 1 lipca 2017 r. nastąpi 
zmiana firmy zajmującej się porząd-
kiem w budynkach i na terenach 
przyblokowych osiedli „Żubardź” 
i „Koziny”. Z końcem czerwca 
kończy bowiem działalność prowa-
dzony przez p. Jana Izydorczyka 
Zakład Usług Komunalnych. Pan 
Jan współpracował ze Spółdziel-
nią przez 23 lata i podjął decyzję 
o przejściu w tym roku na emery-
turę. Dziękujemy mu za wszystkie 
przepracowane lata i życzymy 
wszystkiego dobrego.

Nowa firma: Usługi Czystoś-
ciowo- Komunalne Alicja Maj 
vel Majewska, Tomasz Maj vel 
Majewski i Jakub Światłowski 
sc. została wyłoniona w drodze 
przeprowadzonego w Spółdzielni 
konkursu ofert. Ogłoszenie o kon-
kursie zamieszczaliśmy w naszej 
gazecie.

Już teraz spółka zapoznawa-
na jest przez kierownika osiedli 
p. Jolantę Bartoszek z procedura-
mi obowiązującymi w Spółdzielni 
i specyfiką poszczególnych nieru-
chomości. Tereny naszych osied-
li, zwłaszcza Żubardzia, firmie 
są znane, gdyż spółka prowadzi 
usługi porządkowe dla sąsiadu-
jącej z nami SM „Żubardź”. Jak 
się dowiedzieliśmy przy podpi-
sywaniu umowy, które nastąpiło 
22 czerwca, nowa firma przejmie 
od poprzednika 4 z 16 pracujących 
dotychczas gospodarzy domów. 
Firma posiada około 30-letnie 
doświadczenie w prowadzeniu 
powierzanych jej usług, co jak 
sama podkreśla współwłaściciel-
ka spółki jest dobrą rekomendacją.

 K.Sz.

Niebezpieczne zabawy 
na dachu wieżowca
W dniu 22.06.2017 r. w godzinach 
wieczornych p. Andrzej Piętal – 
technik zatrudniony w administra-
cji osiedla Słowiańskie otrzymał 
wiadomość od mieszkańca z bloku 
155, że na pobliskim innym wie-
żowcu – na bloku nr 213 przy ul. 
Zakładowej 61 – dzieci biegają 
po dachu budynku. Dominik Ró-
życki – technik, który w swoim 
zakresie obowiązków ma nadzór 
na tym budynkiem, zaalarmowany 
telefonicznie przez swego kolegę, 
natychmiast zjawił się na osiedlu. 
Stwierdził, że na dach budynku 
dzieci dostały się wybijając szybę 
zbrojeniową w jednym z okienek 
na łączniku.

Dzieciarni w tym czasie już 
nie było, a ich powrót spłoszyła 
obecność pracownika spółdzielni.

W celu zabezpieczenia okien-
ka przed ponownym wejściem 
na dach niepowołanych osób we-
zwano firmę ślusarską „ZETA” 

p. Zygmunta Rośniaka, współpra-
cującą z RSM „Bawełna”, który 
przybył w niespełna godzinę. Za-
bezpieczono okno blachą.

Tego dnia tragedii udało się 
uniknąć. Ale co by było gdyby-
śmy nie otrzymali telefonu od lo-
katora z bloku 155, gdyby które-
muś z dzieci stała się krzywda.

Apelujemy tym razem 
do wszystkich młodych ludzi 
o rozsadek. Zaczęły się waka-
cje, jest tyle bezpiecznych miejsc 
do zabawy na osiedlu i w mieście. 
Dbajcie o siebie i swoje bezpie-
czeństwo. Nie przysparzajcie 
rodzicom kłopotów i niepotrzeb-
nych stresów.

A Panu z bloku 155 serdecz-
nie dziękujemy, także w imieniu 
nieznanych nam rodziców nie-
sfornych dzieciaków.

  P.S.

Co roku organizowany 
jest w Spółdzielni konkurs 
na najładniej ukwiecony 
balkon. Ale niektórzy 
z naszych mieszkańców 
wolą zagospodarowywać 
większą powierzchnię 

i dbają o tereny przed blokiem. Zakładają i pielęgnują, sa-
modzielnie bądź wspólnie z gospodarzem domu, ogródki przed oknami swoich mieszkań. Proszę spojrzeć jak 

pięknie tego roku wyglądają przyblokowe tereny – zdjęcia przesłali administratorzy budynków na Żubardziu i Kozinach. 

Zielone ogródki
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Pytanie: jak długo spółdzielcy dają się bezkarnie obrażać?  
od początku roku jest coraz silniej artykułowane.  
Do prokuratury wpływają wnioski o zniesławienia i pociągnięcie  
do odpowiedzialności tych, którzy oczerniają i bezpodstawnie obrażają.

Jeszcze raz o p. Senator Lidii Staroń i Prezesie Zenonie Procyku
W środowisku spółdzielczym nie milkną głosy krytyki wobec prób zniesławia-
nia i bezpodstawnych oskarżeń wobec spółdzielczości mieszkaniowej oraz 
proponowanych zmian prawa spółdzielczego. 
Zachęcamy do uważnej lektury artykułu dr. Jerzego Jankowskiego „Oskarżo-
ny będzie oskarżał”. Natomiast we Wrocławiu w dniu 25.05.2017 r. na kon-
ferencji prasowej Ruchu Społecznego Obrony Mieszkańców został upublicz-

niony list otwarty do pani Senator Lidii Staroń autorstwa przewodniczącego 
tego Ruchu i przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Wrocław-Południe” p. Mirosława Lacha.
 Na prośbę Prezesa Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP 
zamieszczamy go w naszej gazecie. 

PROBLEMY SPÓŁDZIELCZOŚCI

Dr Jerzy Jankowski

Oskarżony będzie oskarżał

Zakończyła się, trwająca 
blisko 17 lat sprawa Zeno-
na Procyka, byłego prezesa 
Zarządu Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Pojezierze” 
w Olsztynie. Temida, która 
„jest ślepa” wydała wyrok 
uniewinniający i oczysz-
czający głównego oskarżo-
nego. Można przy tej okazji 
pytać i wiele rzeczy, m.in. 
faktyczną rolę senator Sta-
roń i faktyczne motywy jej 
działania w sprawach spół-
dzielczości.

Próby likwidacji spółdzielczo-
ści i jej kompromitowania trwa-
ją w Polsce od ćwierćwiecza. 
Prawdziwa ofensywa nastąpiła 
jednak kilkanaście lat temu kiedy 
okazało się, że temat spółdziel-
czości i walka z rzekomymi jej 
patologiami, to doskonały mate-
riał na różne kampanie polityczne 
i wyborcze. Tropiciele zła w spół-
dzielczości szczególnie upodobali 
sobie spółdzielnie mieszkaniowe, 
co da się dość łatwo wytłuma-
czyć. W całej Polsce w spółdziel-
czych budynkach zamieszkuje ok. 
10 mln ludzi. Rzucanie kłamstw 
o powszechnym złodziejstwie, 
przekupstwie i łamaniu praw 
tych ludzi przez niegodziwych 
prezesów - malwersantów zawsze 
może skutkować zbudowaniem 
dość licznego elektoratu. Trzeba 
przyznać, że są politycy, którzy 
posługując się przykładem jed-
nej czy dwóch spółdzielni zrobili 
polityczne kariery. Tak się stało 
w przypadku nikomu wcześniej 
nieznanej Lidii Staroń. Dzięki 
fali kłamstw i pomówień zdobyła 
mandat poselski, a w obecnej ka-
dencji sprawuje urząd senatora. 
Swoją drogą ciekawe jak czuje się 

reprezentantka Narodu, kiedy Sąd 
Najwyższy orzeka, iż poprzednie 
16 lat jej działań w sprawie spół-
dzielni to jedynie oszczerstwa, 
które doprowadziły do tragedii 
kilkudziesięciu osób.

„Szczęście ludzką 
krzywdą szyte”
Te słowa polskiego noblisty Hen-
ryka Sienkiewicza z „Trylogii” 
jakże pasują do działalności se-
nator Staroń. Dziś, tak, możemy 
tak mówić, znając wyrok Sądu 
Najwyższego w bodaj najtragicz-
niejszej ze spraw, będącej dziełem 
wspomnianej parlamentarzystki. 
Od kilkunastu lat jest „na salo-
nach” politycznych, bardzo chęt-
nie zapraszana przez stacje te-
lewizyjne, radiowe oraz prasę. 
Koncepcja okazała się słuszna, 
zamiast zajmować się trudnymi 
sprawami wymagającymi rzetel-
nej wiedzy merytorycznej, skupi-
ła uwagę na niedoli „uciskanych” 
spółdzielców. Demagogiczne 
hasła zawsze łatwo sprzedać 
społeczeństwu, które z natury 
jest wrażliwe na krzywdę swoją 
czy innych. Do tego wystarczy 
dorzucić tezę o postkomunistycz-
nej pajęczynie i betonie a sukces 
zapewniony. Senator, niegdyś po-
słanka Staroń niewątpliwie taki 
sukces odniosła. Jest w stanie 
sprzedać mediom każdą swoją 
tezę o zepsutych nadmiarem wła-
dzy prezesach, zarządach i radach 
nadzorczych a nawet o koniecz-
ności likwidacji spółdzielczości. 
Twierdzi, że każdy jednostkowy 
przypadek nadużyć dyskwalifi-
kuje kilka tysięcy spółdzielczych 
wspólnot w kraju. I nie ważne 
jest zadowolenie setek tysięcy 
spółdzielców, bo jest to zjawisko 
od strony marketingowej zupełnie 
nieprzydatne. Celem jest „wyło-
wienie” przypadku patologiczne-
go a następnie prowadzenie ostrej 
kampanii w mediach. Nieważne 
przy tym, czy ktoś zostanie znie-
sławiony, pomówiony, czy brutal-
nie skrzywdzony.

Tak właśnie stało się w przy-
padku prezesa Procyka, jego 
rodziny i grupy pracowników 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Poje-
zierze”. Pisaliśmy już o tym prob-
lemie, kiedy w 2016 r. Sąd Apela-
cyjny w Gdańsku oczyścił prezes 
Procyka ze wszystkich stawia-
nych mu zarzutów. Kilkanaście 

lat temu niesłuszne oskarżenie go 
i zarzucanie mu ciężkich nadużyć 
i przestępstw w Spółdzielni otwo-
rzyło Lidii Staroń drogę do Sejmu 
RP. Kariera rozwijała się szybko 
wręcz błyskotliwie dzięki pod-
grzewaniu emocji w społeczeń-
stwie, wywoływaniu odruchów 
żalu, współczucia i poczucia 
solidarności z pokrzywdzonymi. 
Bezpodstawne przetrzymywanie 
niewinnego człowieka w areszcie, 
utrata zdrowia, zastraszanie jego 
rodziny przez CBŚ, śmierć czte-
rech niewinnych osób itd. to fakty, 
którymi parlamentarzystka zupeł-
nie się nie przejmuje. Jak się wy-
daje, nic jest w stanie zmienić jej 
postawy do chwili obecnej.

„Żadna władza  
nie może stać  
ponad prawem”
Ta prawnicza maksyma staro-
żytnych Rzymian nie ma chyba 
zastosowania w przypadku osoby 
senator Staroń. Zarówno w tym, 
jak i w innych przypadkach próbu-
je stawać ponad prawem. Oskar-
żenia formułuje bardzo szybko, 
bez koniecznych dowodów. I nie 
ważna jest kolejna zasada praw-
na mówiąca o domniemaniu nie-
winności. W taki właśnie sposób 
w 2005 r. doprowadziła do nie-
słusznego aresztowania Procyka, 
rzucając lawinę pomówień i kłam-
liwych oskarżeń. Dzięki podjętej 
„walce” ze spółdzielczą patologią 
i układem zdobyła 12 tys. głosów 
w wyborach parlamentarnych 
i weszła do Sejmu. Kiedy Procyk 
stracił pracę i siedział za krata-
mi, posłanka współpracowała 
zapamiętale ze Stowarzyszeniem 
Obrony Spółdzielczości. W licz-
nych wywiadach dla mediów bar-
dzo chętnie opowiadali o najróż-
niejszych przestępstwach prezesa 
i jego popleczników. Oczywiście 
członkowie Stowarzyszenia za-
wsze zachowywali anonimowość 
bojąc się... właściwie nie wiado-
mo kogo lub czego. Prezes Procyk 
miał ich zdaniem brać łapówki 
w różnej postaci, m.in. od firm 
startujących w przetargach lub 
od osób starających się o miesz-
kania. Zdaniem Stowarzyszenia 
i posłanki potwierdzali to także 
pracownicy Spółdzielni, którzy 
także zachowywali anonimowość.

(Nie) należy wysłuchiwać 
drugiej strony 

Nikt nie słuchał żadnych wy-
jaśnień oskarżonego byłego pre-
zesa. Opinia społeczna bowiem 
znała już wyrok i była przekonana 
o całkowitej jego winie. Jak bo-
wiem można słuchać, a tym bar-
dziej wierzyć komuś, kto siedzi 
w więzieniu. Sam ten fakt działał 
na jego niekorzyść i z góry ska-
zywał na niepowodzenie w tym 
sporze. Już na samym początku 
bardzo wiele wskazywało na bez-
podstawność oskarżeń formuło-
wanych przez posłankę Staroń. 
Organy ścigania przebadały 
od 2000 r. blisko 200 wątków 
związanych ze sprawą z czego 
161 nie znalazło potwierdzenia 
w faktach, a w latach 2000 – 2005 
umorzono 114 śledztw. Nieważne 
także było to, że dochodzenia pro-
kuratorskie nie potwierdzały winy 
prezesa Procyka. Pierwszy proces 
przed Sądem w Ostródzie zakoń-
czył się w 2010 r. uniewinnieniem 
od 18 z 20 zarzutów. Sąd Okrę-
gowy w Elblągu uniewinnił także 
z tych dwóch ostatnich. Jednak 
dla parlamentarzystki z Olsztyna 
nie miało to żadnego znaczenia. 
Ostateczny wyrok uniewinniający 
z lipca 2016 r. miał kończyć spra-
wę. Prokurator generalny i mini-
ster sprawiedliwości złożył kasa-
cję do Sądu Najwyższego, który 
w kwietniu tego roku kasację od-
rzucił, oczyszczając ostatecznie 
byłego prezesa ze wszystkich 
zarzutów.

Zenon Procyk jest człowie-
kiem wolny i oczyszczonym 
z wszelkich zarzutów. To oczywi-
ście nie wróci jemu zdrowia, spo-
koju całej rodziny, życia czterem 
ofiarom całej nagonki urządzonej 
przez obrońców spółdzielczości, 
zdrowia kilkunastu osobom, ani 
nie zrekompensuje utraty pracy 
i dobrego imienia. Senator Sta-
roń, zatwardziała w swoich irra-
cjonalnych postawach twierdzi 
niezmiennie, że Procyk jest prze-
stępcą, nie uznaje wyroków są-
dów i nie ma zamiaru przepraszać 
Zenona Procyka. Cóż, starożytni 
mawiali, że każdy człowiek może 
się mylić, jednak tylko głupiec 
tkwi w błędzie.

Teraz natomiast czekamy 
na odpowiedź Zenona Procyka. 
Jak sam zapowiedział wytoczy 
sprawy z powództwa cywilnego 
oraz sprawy karne, domagając się 
zadośćuczynienia, jak również 
ukarania winnych jego niesłusz-
nego oskarżenia i zniesławienia.
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Jednym z punktów porządku obrad Walnego  

było wręczenie nagród w konkursie na najpiękniej rozświetlony balkon  
w okresie świąteczno-noworocznym  

– na zdjęciu p. Piotr Pokrętowski z osiedla Słowiańskie odbiera nagrodę. 

Walne Zgromadzenie oraz wszyst-
kie jego części otwierał Przewod-
niczący Rady Nadzorczej RSM 
„Bawełna” p. Waldemar Pawel-
ski, przedstawiając wybrane 
30.03.2017 r.: Prezydium Walnego 
Zgromadzenia, Komisję Wybor-
czą oraz Komisję Skrutacyjną. Na 
każdej części, na początku zebra-
nia, wybierano spośród obecnych 
członków 2 obserwatorów, którzy 
zasiadali przy stole prezydialnym. 
Odczytywano porządek obrad, 
który na każdej części był taki 
sam, zgodnie z ustawą o spółdziel-
niach mieszkaniowych i statutem 
Spółdzielni.

Kolejnym punktem porządku 
obrad były wybory do Rady Nad-
zorczej i do poszczególnych Rad 
Osiedli. Na wszystkich częściach 
Przewodnicząca Komisji Wy-
borczej p. Katarzyna Szczepa-
niak informowała w jaki sposób 
należy głosować, aby głos był 
ważny, a ponadto przekazywała, 
że stosowne pouczenie o sposo-
bie głosowania znajduje się na 
kartach wyborczych. Przy wy-
dawaniu kart Komisja Wyborcza 
stawiała stempel na mandacie, 
a przy wrzucaniu kart do urny 
przekreślała go. Przewodnicząca 
Komisji Wyborczej na poszcze-
gólnych częściach informowała, 
że wszystkie wyniki wyborów 
ogłoszone zostaną na ostatniej 
części Walnego Zgromadzenia 
w dniu 31 maja 2017 r.

Przewodnicząca Komisji 
Wyborczej informowała również 
o tym, że po każdej z części Wal-
nego Zgromadzenia, z wyjątkiem 
części 8 „Sienkiewiczowskie”, 
protokoły cząstkowe Komisji 
Wyborczej, wraz z kartami do 
głosowania znajdującymi się 
w zamkniętych kopertach, bę-
dzie zabierał do depozytu nota-
riusz z kancelarii notarialnej przy 
ul. Piotrkowskiej 56 p. Andrzej 
Sierociński, za pokwitowaniem 
notarialnym. Wszystkie pobrane 
dokumenty notariusz oddał na 
ostatniej 8 części Walnego Zgro-
madzenia „Sienkiewiczowskie” 
w dniu 31 maja 2017 r.

W dalszym punkcie nastę-
powało uhonorowanie laureatów 
konkursu na najefektowniej ude-
korowany balkon w okresie świą-
teczno-noworocznym – odbywało 
się ono na tych częściach, do któ-
rych zaliczeni zostali poszczególni 
laureaci, czyli na części „Kozi-
ny”, „Bydgoska”, „Słowiańskie-
-Dwusetki” i „Słowiańskie-Setki”. 
Wręczenia dyplomów i nagród 
książkowych dokonywali Prze-
wodniczący Rady Nadzorczej 

p. Waldemar Pawelski, Prezes 
RSM „Bawełna” p. Sylwester 
Pokorski i Przewodniczący właś-
ciwych Rad Osiedli.

Następnie głos zabierał Pre-
zes Spółdzielni p. Sylwester Po-
korski, przedstawiając sprawo-
zdanie z działalności Spółdzielni 
za 2016 rok, którego skrót przeka-
zaliśmy Państwu w poprzednim 
numerze gazety. Później Prezes 
przekazywał głos kierownikowi 
administracji, której dotyczy-
ła odbywająca się akurat część 
Walnego, aby zdał sprawozdanie 
z rocznej pracy administracji. 
Wymieniano roboty remontowe 
wykonane na osiedlach w 2016 r. 
oraz przedstawiano zamierzenia 
remontowe na 2017 r., swoje wy-
stąpienia uzupełniając wyświet-
lanymi na ekranie prezentacjami 
fotograficznymi.

Kolejnym mówcą był Prze-
wodniczący Rady Nadzorczej 
p. Waldemar Pawelski, który za-
prezentował zebranym sprawo-
zdanie z działalności Rady Nad-
zorczej w 2016 r. Jak nadmienił, 
Rada Nadzorcza, która właśnie 
kończy swoją kadencję, działała 
w 14-osobowym składzie, a jej 
członkowie działali w trzech 
komisjach problemowych: Re-
wizyjnej, Gospodarki Zasobami 
Mieszkaniowymi i Wewnątrz-
spółdzielczej. Zarówno Rada, jak 
i poszczególne Komisje spotykały 
się na plenarnych posiedzeniach 
minimum raz w miesiącu. Zgod-
nie ze słowami Przewodniczącego 
zaległości członków w opłatach 
za lokale zmniejszyły się i należy 
mieć nadzieję, że będzie to stała 
tendencja. Zobowiązania Spół-
dzielni muszą być i są płacone 
w terminie, więc występowanie 
zaległości oznacza konieczność 
kredytowania jednych człon-
ków przez innych i dlatego tak 
ważne jest egzekwowanie zadłu-
żeń. Kończąc swoje wystąpienie 
i podsumowując sprawozdanie, 
które w swojej szczegółowej i pi-
semnej formie było dostępne dla 
członków Spółdzielni w siedzibie 
Spółdzielni oraz na stronie inter-
netowej Spółdzielni, Przewod-
niczący przedstawiał w imieniu 
i z upoważnienia Rady Nadzor-
czej wnioski, które Rada Nad-
zorcza sformułowała w oparciu 
o dokonywane cyklicznie oceny 
działalności Spółdzielni, jak 
również po szczegółowym roz-
patrzeniu osiągniętych w 2016 
roku przez Spółdzielnię wyników 
gospodarczo-finansowych i biorąc 
pod uwagę wyniki badania Bie-
głego Rewidenta:
1.  wniosek o zatwierdzenie:
 –  sprawozdania z działalno-

ści Spółdzielni za 2016 rok 
wraz z kierunkami rozwoju,

 –  sprawozdania finansowego 
Spółdzielni za 2016 rok,

 –  podziału nadwyżki bilanso-
wej za 2016 rok w sposób 
zaproponowany w sprawo-
zdaniu z działalności Spół-
dzielni.

2.   wniosek o udzielenie człon-
kom Zarządu RSM „Baweł-
na” absolutorium za działal-
ność w 2016 roku.

Sprawozdania z działalności 
w 2016 r. Rad Osiedli zaprezen-
towali ich Przewodniczący.

Następnie Przewodnicząca 
Prezydium otwierała dyskusję nad 
sprawozdaniami – jej przebieg 
przedstawimy Państwu w dalszej 
części relacji, w podziale na po-
szczególne części Walnego Zgro-
madzenia.

Po zamknięciu dyskusji prze-
chodzono do punktu 8 porządku 
obrad, czyli do rozpatrzenia sta-
nowiska Rady Nadzorczej RSM 
„Bawełna” w sprawie wyników 
lustracji pełnej działalności Spół-
dzielni za lata 2013-2015, przepro-
wadzonej przez Związek Rewizyj-
ny Spółdzielni Mieszkaniowych 
RP, zawartych w protokóle lustra-
cji z dnia 24.02.2017 r. i w liście 
polustracyjnym z dnia 7.03.2017 
roku i głosowano w celu podjęcia 
uchwały o zatwierdzeniu stanowi-
ska Rady Nadzorczej RSM „Ba-
wełna” podsumowującego wyni-
ki lustracji w związku z brakiem 
wniosków polustracyjnych.

W tym punkcie porządku 
obrad na wszystkich częściach 
Walnego Zgromadzenia głos po-
nownie zabierał Przewodniczący 
Rady Nadzorczej p. Waldemar 
Pawelski. Informował zebranych 
czym jest lustracja i wyjaśniał, 
że obejmuje ona sprawdzenie 
wszelkich aspektów działalności 
Spółdzielni. Przedmiotowa lustra-
cja, przeprowadzona w terminie 
od 6.12.2016 r. do 24.02.2017 r. 
przez uprawnionych lustrato-
rów, objęła okres 2013–2015, co 
w części pokrywa się z kadencją 
Rady Nadzorczej 2014–2017. 
Lustratorzy wyrazili zadowolenie 
ze sposobu w jaki prowadzona 
jest działalność RSM „Baweł-
na”, a list polustracyjny z dnia 
7.03.2017 r. nie zawierał żadnych 
wniosków do zrealizowania przez 
Spółdzielnię i zawierał następują-
ce podsumowanie:

„Na tle ustaleń zawartych 
w protokole lustracji oraz oceny 
niniejszego listu polustracyjnego 
stwierdzić należy, że działalność 
Spółdzielni w latach 2013–2015 
prowadzona była prawidłowo 
i Związek nie formułuje wniosków 
do przedstawienia Walnemu Zgro-
madzeniu.”

Rada Nadzorcza przyjęła ten 
fakt z dużym zadowoleniem, bo 
podsumowanie to potwierdza to, 
co Rada Nadzorcza weryfikowała 

na bieżąco, podczas swojej ka-
dencji.

Po głosowaniu w sprawie 
rozpatrzenia stanowiska Rady 
Nadzorczej Robotniczej Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Baweł-
na” w sprawie listu polustracyj-
nego z dnia 07.03.2017 roku, 
następowało głosowanie uchwał, 
o których wspomniał wcześniej 
p. Waldemar Pawelski, czyli ws. 
zatwierdzenia sprawozdań, nad-
wyżki oraz udzielenia absoluto-
rium członkom Zarządu.

W punkcie 10 członkowie 
podejmowali uchwały ws. wy-
boru delegata i zastępcy delegata 
na VII Krajowy Zjazd Związku 
Rewizyjnego Spółdzielni Miesz-
kaniowych RP. Pismo, jakie Zwią-
zek Rewizyjny Spółdzielni Miesz-
kaniowych RP nadesłał do RSM 
„Bawełna”, informując Spół-
dzielnię o planowanym w 2017 
roku zwołaniu VII Krajowego 
Zjazdu Związku, było do wglądu 
dla członków w biurze Zarzą-
du Spółdzielni. Przewodnicząca 
Prezydium Walnego Zgromadze-
nia p. Jadwiga Miller na każdej 
części informowała w tym punk-
cie porządku obrad, iż zgodnie 
z art. 38 § 1 pkt 12 ustawy Prawo 

spółdzielcze oraz § 9 pkt 11 Sta-
tutu Spółdzielni wybór delegata 
na zjazd Związku należy do kom-
petencji Walnego Zgromadzenia, 
a Zarząd, jako kandydata na dele-
gata i kandydata na jego zastępcę, 
uwzględnił w projektach uchwał 
osoby zaproponowane przez Radę 
Nadzorczą, która na posiedzeniu 
w dniu 20.04.2017 roku wytypo-
wała jako kandydata na delegata 
p. Waldemara Pawelskiego oraz 
na zastępcę delegata p. Sylwestra 
Pokorskiego. Osoby te, zdaniem 
Rady Nadzorczej, winni reprezen-
tować Spółdzielnię na Zjeździe 
Związku jako najbardziej kompe-
tentne w sprawach dotyczących 
naszej Spółdzielni i spółdziel-
czości mieszkaniowej.

Nikt z członków Spółdzielni, 
w przewidzianym terminie do 
zgłaszania poprawek do projek-
tów uchwał, nie zgłosił innych 
kandydatów.

Punkt 11 porządku obrad na 
każdej części Walnego Zgroma-
dzenia relacjonował Zastępca Pre-
zesa ds. Eksploatacyjnych p. Tade-
usz Szymański, przy współudziale 
p. Eligiusza Niewiadomskiego 
z Działu Technicznego. Na ekranie 
wyświetlana była mapa obrazująca 

sytuację przedstawioną we wnio-
sku. Omawiana działka stanowi 
wąski pas gruntu należący do linii 
regulacyjnej ulicy Sarniej i nie 
podlega zabudowie. Aby za grunt 
zbędny dla Spółdzielni nie pono-
sić opłat z tytułu podatku od nie-
ruchomości i opłaty za użytkowa-
nie wieczyste gruntu w skali roku 
wynoszący ok. 300 zł (z tendencją 
wzrostu opłaty), należy rozwiązać 
z Gminą Łódź umowę dot. usta-
nowienia wieczystego użytkowa-
nia w części odnoszącej się do tej 
działki ewidencyjnej.

Również punkt 12 omawiał 
Z-ca Prezesa wraz z p. E. Nie-
wiadomskim. Sprawa dotyczyła 
wyrażenia zgody na zbycie prawa 
użytkowania wieczystego grun-
tu położonego w Łodzi przy ul. 
Powstańców Wielkopolskich 19 
i wyrażenia zgody na zbycie pra-
wa własności w/w nieruchomości.

Po podjęciu uchwały w tej 
sprawie Przewodnicząca Prezy-
dium Walnego Zgromadzenia 
zamykała poszczególne części 
Walnego Zgromadzenia, a po 
zakończeniu części 8 „Sienkie-
wiczowskie” zamknęła ponadto 
obrady Walnego Zgromadzenia 
jako całości.

A teraz szczegóły 
poszczególnych części 
Walnego Zgromadzenia:

Na części 1 „Koziny” nikt nie 
zgłosił się do dyskusji.

Na części 2 „Bydgoska” w dys-
kusji udział wzięli:

– mieszkanka z ul. Bydgo-
skiej 42 bl. 87, która na wstępie 
podziękowała kierownikowi 
osiedla p. Jolancie Bartoszek za 
to, że zgodnie z zamierzeniami 
remontowymi na 2017 r. blok 87 
zostanie częściowo docieplony 
i pomalowany. Jednocześnie Pani 
zwróciła się z prośbą do Zarządu 
Spółdzielni, by blok 87 został 
wyremontowany w całości, a nie 
tylko częściowo. Pani J. Palus 
zdaje sobie sprawę z faktu, że ta 
nieruchomość nie ma na to wy-
starczających pieniędzy i że nie 
będzie również dofinansowania 
z Unii Europejskiej, ale można 
pożyczyć pieniądze od innego 
bloku. Dzięki temu, pożyczając 
pieniądze wzajemnie pomiędzy 
blokami na ul. Bydgoskiej, można 
by wyremontować je wszystkie po 
kolei, w całości. Drugą kwestią, 
jaką poruszyła, była działalność 

Rady Osiedla „Żubardź”, która 
jej zdaniem jest niepotrzebna, 
bowiem jej działalność ogranicza 
się chyba wyłącznie do organizo-
wania konkursów na najładniejszy 
balkon. Powinno się zaprzestać 
organizowania konkursów na naj-
ładniejszy balkon, ponieważ bloki 
nie wyglądają na tyle dobrze, by je 
dekorować. Natomiast mieszkań-
ców, którzy dbają o swoje balkony 
i je dekorują we własnym zakresie 
można by było nagradzać bez or-
ganizowania żadnych konkursów.

– mieszkaniec z ul. Uniejow-
skiej 6 bl. 26 zasugerował zrobie-
nie podjazdu dla osób niepełno-
sprawnych od strony ul. Wielko-
polskiej. Mówił również o prob-
lemie występowania wody nie-
zbilansowanej oraz o rozliczaniu 
pomieszczeń kuchennych. Zapytał 
również czy firmy przeprowadza-
jące na osiedlu remonty płacą za 
wynajem pomieszczeń, z których 
w tym czasie korzystają? Na za-
kończenie ustosunkował się do 
jakości wykonywanych prac re-
montowych, przytaczając przy-
kład malowania dwa lata temu 
klatki schodowej w bl. 26.

Odpowiedzi jako pierw-
sza udzieliła kierownik osiedla 

p. Jolanta Bartoszek. Wyjaśniła, 
że osoby niepełnosprawne mogą 
wygodnie podjeżdżać od strony 
ul. Uniejowskiej, gdyż nie ma 
tam progów i jest równy chodnik. 
Natomiast od strony ul. Wielko-
polskiej, od momentu powstania 
budynku, są schody, część terenu 
należy do Spółdzielni, a część do 
Miasta i nie można tam zrobić 
podjazdu, bo byłoby to niebez-
pieczne dla dzieci czy dla matek 
z wózkami, bowiem podjazd ten 
wychodziłby prosto na ulicę. 
Będzie tam zrobiona poręcz. 
Odnośnie do malowania klatki 
schodowej, to malowanie to było 
poprawiane, jednak powierzchnia 
jest tam tak nierówna, że nie moż-
na tego zrobić lepiej niż jest. Ze 
ściany nie sypie się z powodu źle 
wykonanych prac, a dlatego, że 
mieszkańcy niszczą tę powierzch-
nię, rysując po niej np. wnoszo-
nymi/znoszonymi rowerami czy 
innymi przedmiotami.

W temacie podjazdów dla 
osób niepełnosprawnych głos 
zabrał również Zastępca Prezesa 
ds. Eksploatacyjnych p. Tadeusz 
Szymański, który zadeklarował, 
że spotka się z lokatorem bl. 26 
i przedyskutuje z nim ten temat. 

W dniach od 22 do 31 
maja br. odbywało się 
coroczne, podzielone na 
8 części, Walne Zgroma-
dzenie RSM „Bawełna”. 
We wszystkich częś-
ciach wzięło udział łącz-
nie 323 członków.
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wzięło udział łącznie 323 członków.

Odnośnie poruszonego tematu 
wody niezbilansowanej, Zastępca 
Prezesa wyjaśnił, że wodomierze 
podlegają legalizacji co 5 lat i pro-
dukowane są tak, by wytrzymały 
ten 5-letni okres. Po tym okresie 
tych wodomierzy się nie napra-

wia, tylko wyrzuca. Nie są ideal-
ne, ale na chwilę obecną nie ma 
nic lepszego. To, że na niektórych 
nieruchomościach poziom wody 
niezbilansowanej jest ujemny, 
może oznaczać na przykład źle 
działający wodomierz.

Odnośnie ogrzewania Z-ca 
Prezesa przypomniał, że na „Żu-
bardziu” znajdują się bloki, w któ-
rych kuchnie mają bardzo duże 
rury, zwane świecami. Od wielu 
lat pojawiał się tam taki problem, 
że mieszkańcy, przy łagodnych zi-
mach, nie uruchamiali centralnego 
ogrzewania, tylko ogrzewali loka-
le ciepłem pochodzącym z tych 
świec. Powodowało to drastycz-
ne wzrosty kosztu jednej jednostki 
podzielnikowej. Temat był grun-
townie analizowany i aby temu 
przeciwdziałać Rada Nadzorcza 
podjęła decyzję o zmianie do Re-
gulaminu rozliczeń, aby przypisać 
300 jednostek podzielnikowych 
na każdą kuchnię. Dzięki temu 
rozliczenia są bardziej sprawied-
liwe i czytelne dla wszystkich 
mieszkańców. Odnośnie tematu 
wynajmu pomieszczeń spółdziel-
czych firmom remontującym, 
Z-ca Prezesa wyjaśnił, że Spół-
dzielnia, jako inwestor, jest zo-
bowiązana do zapewnienia takich 
pomieszczeń. Firmy remontujące 
płacą za prąd i wodę, a po zakoń-
czeniu prac sprzątają i odmalowu-
ją te pomieszczenia.

Odnosząc się do wypowiedzi 
poprzedniej lokatorki Zastępca 

Prezesa powiedział, że jeśli chodzi 
o remonty na nieruchomościach, 
to ideałem byłoby móc zrobić 
wszystko we wszystkich budyn-
kach. Spółdzielnia miała w tym 
zakresie duże plany, bazując na 
obiecanych dotacjach z Unii Eu-

ropejskiej, lecz w rezultacie oka-
zało się, że spółdzielczość z tych 
dotacji nie będzie mogła skorzy-
stać. Następnie odpowiedział, 
że dla niego, jako dla Zastępcy 
Prezesa ds. Eksploatacyjnych, 
Rada Osiedla jest bardzo potrzeb-
na. Do jej zadań należy przede 
wszystkim opiniowanie funduszu 
remontowego, czyli m.in. pilno-
wanie tematów pożyczek między 
nieruchomościami, czyli żeby jed-
na nieruchomość zbyt dużo tych 
pieniędzy nie wzięła i by można 
było w określonym czasie te pie-
niądze zwrócić. Rada Osiedla opi-
niuje również sprawy członkow-
skie, spotyka się z dłużnikami.

– mieszkanka z ul. Bydgoskiej 
37 bl. 95 powiedziała, że analizo-
wała to, co było opisane w gaze-
cie „RSM „Bawełna” – Mój dom” 
odnośnie skrótu sprawozdania 
z działalności Spółdzielni w 2016 
r. i 2,60 zł miesięcznie za ogrzanie 
metra kwadratowego powierzchni 
na osiedlu „Żubardź” to najwyż-
szy koszt ze wszystkich osiedli 
Spółdzielni. Czy Spółdzielnia 
podejmuje jakieś działania, by te 
koszty obniżyć lub ewentualnie 
czy można coś zrobić, by je obni-
żyć? W porównaniu bowiem np. 
z kosztami na osiedlu „Słowiań-
skie”, to jest różnica prawie 1 zł 
na metrze kwadratowym. Zwró-
ciła uwagę, by Rada Osiedla „Żu-
bardź” dokładniej sprawdzała ja-
kość prac wykonywanych na tere-
nach zewnętrznych, bo np. w mar-

cu br. na trawniku leżały jeszcze 
niezebrane zeszłoroczne liście. 
Zaapelowała również, by w więk-
szej częstotliwości ustawiać kosze 
na śmieci na osiedlu, by nie mu-
sieć oglądać śmieci rzucanych na 
trawniki.

Odpowiedzi udzielił Zastępca 
Prezesa p. T. Szymański, tłuma-
cząc, że powodem wyższej stawki 
na osiedlu „Żubardź” w porówna-
niu np. z osiedlem „Słowiańskie” 
jest m.in. wiek budynków i inny 
sposób ich zaprojektowania niż 
budynków nowszych. Ponadto, 
na osiedlu „Słowiańskie” i „Sien-
kiewiczowskie” w 2004 r. Spół-
dzielnia wykupiła węzły cieplne 
i wyremontowała je we własnym 
zakresie i na własny koszt, na-
tomiast na osiedlach „Żubardź” 
i „Koziny” węzły należą nadal 
do firmy Veolia, więc opłaty za 
ogrzewanie są wyższe, a stawki 
określone są według innych ta-
ryf za ciepło. Nieopomiarowane 
piony również zwiększają koszty 
ogrzania metra kwadratowego. 
Jednak, jeśli chodzi o opłaty za 
ciepło, to pomimo tego, że Spół-
dzielnia ma też stare osiedla, to 
w zakresie oszczędności ciepła 
jest liderem na rynku łódzkim.

Innych chętnych osób do za-
brania głosu nie było.

Na części 3 „Zbiorcza” złożono 
wniosek formalny o ograniczenie 
czasu wystąpień członków Spół-
dzielni do 2 minut. W wyniku 
przeprowadzonego głosowania 
18 członków było za wnioskiem, 
2 członków przeciw.

Do dyskusji zgłosił się miesz-
kaniec ul. Zbiorcza 25 bl. 27 po-
informował, że otrzymuje sygnały 
na temat pewnego niezadowolenia 
wśród mieszkańców, ponieważ 
biuro Spółdzielni jest zbyt odle-
głe od poszczególnych osiedli. 
W związku z tym jest sugestia, by 
w przyszłości pomyśleć o tym, by 
Spółdzielnię podzielić na mniej-
sze jednostki, wg dotychczasowe-
go podziału administracyjnego. 
Dodał, że ze względu na ogra-
niczony czas wypowiedzi resztę 
kwestii poruszy w korespondencji 
z Zarządem i Radą Nadzorczą.

Innych chętnych osób do za-
brania głosu nie było.

Na części 4 „Tybury” w dyskusji 
udział wzięli:

– mieszkanka z ul. Czarn-
kowskiej 9/13 bl. 76, która po-
ruszyła temat bloków, w których 
ciepła woda zostanie podłączona 
do węzła. Mieszkańcy bloku 76 
już w latach 2015-2016 zgłaszali 
chęć, by również w ich budynku 
podłączyć ciepłą wodę do węzła. 
Miało to zostać ujęte w planie na 
2017 r., a nie zostało. Pani wyjaś-
niła, że wie, że blok jest zadłużo-
ny, ale po to jesteśmy Spółdziel-
nią, by dbać o wszystkie bloki. 
Lokatorka odniosła się również 
do estetyki budynków i otoczenia 
osiedla, apelując, by zadbać o czy-
stość i aby Rada Osiedla również 
zwróciła na to uwagę.

Odpowiedzi udzieliła kie-
rownik osiedla p. Jolanta Barto-
szek, wyjaśniając, że mieszkańcy 
bloku 76 niedługo dostaną pismo 
ws. braku możliwości przyłącze-
nia w ich bloku ciepłej wody do 
węzła cieplnego w 2017 r. Doda-
ła, że istnieje możliwość przyłą-
czenia c.w. do węzła w 2018 r., 
ale ponieważ nieruchomość jest 
na minusie, konieczne byłoby 
wówczas zwiększenie stawki 
o 1 zł i utworzenie, tzw. fundu-
szu celowego. Po trzech latach, 
po zakończeniu budowy i podłą-
czeniu ciepłej wody użytkowej 
i spłaceniu przez nieruchomość 
zobowiązań finansowych, moż-
na by było wysokość stawki 
ponownie przywrócić do kwoty 
2 zł. Taka propozycja na piśmie 
zostanie dostarczona wszystkim 
mieszkańcom budynku, potrzeb-
na jest na to bowiem ich zgoda 
i współpraca. Następnie wymie-
niła najważniejsze prace remon-
towe, jakie zostały wykonane na 
tej nieruchomości w przeciągu 
ostatnich lat. Odnośnie terenów 
osiedla, to wyjaśniła, że miesz-
kańcy muszą być świadomi tego 
gdzie kończy się teren Spół-
dzielni, a zaczyna teren Miasta. 
Na osiedlu natomiast będzie pra-
cować od 1 lipca br. nowa firma 
sprzątająca i nastąpi zmiana go-
spodarzy domów.

– Pani z bl. 76 zabrała głos po-
nownie i zwróciła uwagę na fakt, 
że balkony wymagają ponownego 
wykonania remontów.

Kierownik p. J. Bartoszek od-
powiedziała, że remonty balkonów 
były przeprowadzane w 2009 r. 
i balkony nie wymagają kolej-
nych remontów. Gwarancja na te 
prace wynosiła 3 lata. Dwa lata 
po upływie gwarancji okazało się, 
że są pewne usterki – zostały one 
naprawione już w kilku mieszka-
niach. Były również przeprowa-
dzane oględziny balkonów. W dniu 
25.05. br. będą przeprowadzane ko-
lejne oględziny balkonów i na tych 
balkonach, na których wymagane 
będzie wykonanie dodatkowych 
prac, zostaną takie prace wykonane.

Innych chętnych osób do za-
brania głosu nie było.

Na części 5 „Gorkiego i Oczeku‑
jący” nikt nie zgłosił się do dyskusji 
i 14 głosami za, przy braku głosów 
przeciw, zamknięto dyskusję.

Na części 6 „SłowiańskieDwu‑
setki” w dyskusji udział wzięli:

– mieszkanka z ul. Zakłado-
wej 57 bl. 208, która poruszyła 
temat osiedlowych placów zabaw, 
które, mimo że tak wychwalane 
przez kierownika osiedla, są jed-
nak bardzo uciążliwe dla lokato-
rów mieszkających tuż przy nich. 
Pani mieszka na parterze, a przez 
pobliski plac zabaw słyszy ciągły 
hałas, który najbardziej dokuczli-
wy jest latem, przy otwartych ok-
nach. Jest to nie do wytrzymania. 
Na koniec podsumowała, że mówi 
się, że dzieci muszą się gdzieś ba-
wić, ale czy ona nie ma prawa do 
spokoju i odpoczynku?

Odpowiedzi udzielił kierow-
nik osiedla p. Piotr Sumiński 
wyjaśniając, że przecież plac 
zabaw w tym miejscu był już od 
momentu powstania tam osiedla. 
W ostatnim czasie został jedynie 
zmodernizowany, dla bezpie-
czeństwa dzieci. Wielkością na-
tomiast zajmuje taki sam teren 
jak zawsze. Ponadto p. P. Sumiń-
ski powiedział, że ma sygnały od 
wielu mam i babć, które również 
mieszkają w pobliżu tego placu 
zabaw i są bardzo zadowolone 
z jego bliskiej lokalizacji.

– mieszkaniec z ul. Bolesława 
Szczodrego 6 bl. 226a zaapelował 
o zorganizowanie spotkania władz 
Spółdzielni z mieszkańcami bloku 
na temat możliwości docieplenia 
budynku.

Odpowiedzi udzielił kierow-
nik p. P. Sumiński wyjaśniając, 
że zdaje sobie sprawę z tego, że 
mieszkańcy tego bloku są bardzo 
zainteresowani przeprowadze-
niem remontu czy naprawy ele-
wacji zachodnio-południowej, od 
strony balkonów i szczytu. Takie 
plany były. Przypomniał, że Spół-
dzielnia już 3 lub 4 razy spotkała 
się w tej sprawie z mieszkańcami, 
w jednym ze spotkań uczestniczył 
nawet Przewodniczący Rady Nad-
zorczej p. W. Pawelski. Ustalono 
wówczas, że odpis na fundusz re-
montowy wynosi rocznie prawie 
72.400 zł. Zgodnie z życzeniem 
mieszkańców zostały zrobione 
projekty docieplenia, pozwole-
nia na budowę oraz kosztorysy. 
To wszystko jest gotowe i nie ma 
żadnego problemu by się spotkać 
i rozmawiać w tej sprawie, ale 
żeby zacząć prace wielkości pół 
miliona złotych, to trzeba mieć 
fundusze. Powiedział, że nale-
ży pamiętać, że oprócz remontu 
ścian, potrzebne są tam także re-
monty balkonów i to je należałoby 
wykonać jako pierwsze. 

Głos zabrał również Zastęp-
ca Prezesa ds. Eksploatacyjnych 
p. Tadeusz Szymański, który jako 
termin spotkania z mieszkańcami 

zaproponował początek czerwca 
tego roku.

– mieszkaniec z ul. Bolesła-
wa Szczodrego 6 bl. 226a zapytał 
czy jest możliwość zorganizowa-
nia spotkania z władzami miasta, 
ws. latarni na osiedlu. Są one za-
rdzewiałe i prezentują się bardzo 
źle, szpecąc wszystko co ładnego 
zostało zrobione na osiedlu.

Odpowiedzi udzielił kierow-
nik p. P. Sumiński, który potwier-
dził, że latarnie rzeczywiście 
wyglądają brzydko i w planach 
jest ich wymiana. Być może od 
2018 r. będą one systematycznie 
wymieniane.

– mieszkanka z ul. Bolesława 
Szczodrego 6 bl. 226a również 
poruszyła temat bloku 226 a. Jej 
zdaniem to jak ten blok wygląda, 
to wina tych, którzy go budowali 
i którzy go odbierali. Lokatorzy 
od 2014 roku czekają na prze-
prowadzenie prac na ich bloku 
i ciągle nie ma na to pieniędzy. 
Pani zaapelowała, by pożyczyć 
je od innych nieruchomości. 
Wspomniała również o klatkach 
schodowych, które od prawie 20 
już lat, od 1998 r. nie były remon-
towane i ściany pękają. Dobrze, 
że chociaż wokół bloku i na klatce 
schodowej jest czysto. Poruszyła 
również sprawę parkingu przed 
blokiem, gdzie parkuje prawie 
pół osiedla.

Zastępca Prezesa ds. Eksplo-
atacyjnych p. Tadeusz Szymański 
raz jeszcze powiedział, że na po-
czątku czerwca br. zorganizowane 
zostanie spotkanie z mieszkań-
cami bloku, prosi jednocześnie 
o zapewnienie dużej frekwencji. 
Będzie wtedy omawiany stan fun-
duszu remontowego, plany Spół-
dzielni w stosunku do tego bloku, 
rozważone zostanie czy Spółdziel-
nia będzie w stanie zorganizować 
np. kredyt kupiecki itp. Natomiast 
drobne roboty, nie wymagające 
dużych nakładów finansowych, 
Spółdzielnia postara się wykonać 
jak najszybciej.

– mieszkanka z ul. Anny Ja-
giellonki 2 bl. 214 powiedziała, 
że chce zwrócić uwagę na pozy-
tywy na osiedlu. Osiedle jest co-
raz piękniejsze, jest sporo nowych 
nasadzeń, jest coraz czyściej i jest 
bardzo zadowolona. Na osiedlu 
został otwarty mini dom kultury 
i dzieci mają gdzie się spotykać 
i spędzać miło czas. Dodatkowo 
bardzo doceniła coroczną inicja-
tywę osiedlowej Wigilii, która in-
tegruje mieszkańców. Pani dodała, 
że rozumie, że na placach zabaw 
jest głośno, ale przecież dzieci 
muszą się gdzieś bawić i nie moż-
na ich trzymać w zamknięciu.
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wybieraliśmy nową Radę Nadzorczą i Rady osiedli  

na kadencję 2017–2020. 

– mieszkaniec z ul. Bolesła-
wa Szczodrego 1 bl. 230 zwrócił 
uwagę, że na osiedlu są wspólnoty 
mieszkaniowe, które zdążyły już 
ocieplić wszystkie swoje bloki 
i wymienić instalacje elektryczne 
i wodne, gdy tymczasem miesz-
kańcy Spółdzielni i bl. 230 ciągle 
zbierają pieniądze, a prace remon-
towe wykonywane są tylko częś-
ciowo. Blok 230 ani razu nie został 
umalowany. Klatka schodowa zo-
stała raz pomalowana i częściowo 
zostały wyremontowane balkony.

Odpowiedzi udzielił kierow-
nik p. P. Sumiński, wyjaśniając, 
że Spółdzielnia również chciałaby 
móc kompleksowo remontować 
wszystkie budynki, ale środki fi-
nansowe są ograniczone i trzeba 
posiłkować się tym co jest. Nieru-
chomość, o której mówił lokator, 
składa się z bloku 229 i 230. Nie-
dawno w bloku 230 był przepro-
wadzany remont balkonów, w tym 
roku zaś będzie generalny remont 
balkonów w bloku 229 i dokoń-
czenie bloku 230, a następnie 
docieplane będą dwa szczyty. 
Zostały już też zrobione wejścia 
do klatek schodowych, wraz z wy-
mianą oświetlenia.

Po wykonaniu prac plano-
wanych w tym roku, zostanie 
tej nieruchomości ok. 33 tysię-
cy złotych i to jest kwota, którą 
będzie dysponować ta nierucho-
mość.

Nikt inny nie zgłosił się już do 
dyskusji.

Na części 7 „SłowiańskieSetki” 
w dyskusji udział wzięli:

– mieszkaniec z ul. Piasta 
Kołodzieja 19 bl. 127 poruszył 
i skrytykował wiele kwestii, 
m.in. uschnięte drzewka przy 
ul. Dąbrówki, puste gazony przy 
ul. Hetmańskiej i ul. Zakłado-
wej, zardzewiałe słupki przy ul. 
Zakładowej, zaniedbane parkin-
gi zarośnięte trawą, zbyt mały 
parking przy ul. Ziemowita. Od-
niósł się do sposobu dokonywa-
nia nasadzeń, które w jego opinii 
przeprowadzane są niewłaściwie 
i skrytykował sposób odśnieża-
nia na osiedlu. Następnie zapytał 
Prezesa Spółdzielni czy chociaż 
raz był na osiedlu „Słowiańskim” 
po ulewie. Polecił, by przyjrzeć 
się wtedy chodnikom. Odniósł 
się także do dewastacji słupków 
na ul. Wrześnieńskiej, o której 
wspominał Prezes Spółdzielni 
podczas sprawozdania, sugerując, 
że pewnie były wykonane z pia-
sku i wody i dlatego zostały łatwo 
zniszczone.

Jako pierwszy odpowiedział 
kierownik osiedla p. Piotr Su-
miński, odnosząc się do tematu 
słupków, parkingów i chodników, 
wyjaśniając, że wszystkie główne 
chodniki przy ul. Piasta Kołodzie-
ja, ul. Dąbrówki czy ul. Ziemowi-
ta należą do Miasta i Spółdzielnia 
nie ma prawa ich remontować. 
Wspomniane parkingi również 
nie należą do Spółdzielni, jednak 
dzięki głosowaniom w budżecie 
obywatelskim będzie można uzy-
skać dla mieszkańców nowe miej-
sca parkingowe. Inicjatywa, by na 
osiedlu była wystarczająca ilość 
miejsc parkingowych powinna na-
leżeć do mieszkańców i powinni 
być oni aktywni w głosowaniach 
na budżet obywatelski.

Następnie głos zabrał Prezes 
Spółdzielni p. Sylwester Pokorski 
pytając dlaczego ze zgłoszeniem 
wszystkich swoich uwag lokator 
czekał do Walnego Zgromadzenia, 
zamiast zwrócić się z nimi bieżą-
co do administracji. Następnie 
odniósł się do tematu dewastacji 
słupków przy ul. Wrześnieńskiej 
wyjaśniając, że słupki nie były 
z piasku, lecz były to słupki be-
tonowe, które zostały zniszczone. 
I co dziwne nikt tego nie widział 
ani nie słyszał. Pan Prezes powie-
dział również, że kontroluje osied-
la i w wielu momentach swoje 
uwagi przekazuje bezpośrednio 

pracownikom administracji. Za-
rząd Spółdzielni kontroluje to co 
jest i stara się oszczędnie gospo-
darować pieniędzmi członków.

– mieszkanka z ul. Dąbrów-
ki 8 bl. 119 powiedziała, że jako 
członek Rady Nadzorczej i Rady 
Osiedla uważa, że osiedle sprzą-
tane jest bardzo dobrze, a firmy 
sprzątające wywiązują się ze 
swoich obowiązków. Jej zdaniem 
to jak osiedle wygląda zależy też 
w dużej mierze od tego jak o nie 
dbają sami mieszkańcy. Przywo-
łała w tym miejscu przykład tego, 

że mieszkańcy czasem zamiast 
wrzucać śmieci do śmietnika, 
zostawiają je obok oraz że część 
lokatorów nie sprząta po swo-
ich psach. Zaapelowała więc, by 
mieszkańcy zwracali sobie nawza-
jem uwagę i dbali o swoje osiedle.

– mieszkanka z ul. Dąbrówki 
6 bl. 120 powiedziała, że dopiero 
na jej osobiste interwencje u kie-
rownika osiedla p. P. Sumińskiego 
lub u Z-cy Prezesa p. T. Szymań-
skiego sprawy dotyczące jej blo-
ku są załatwiane. Jako przykład 
podała przypadki zalań jej miesz-
kania, czy remont balkonu. Jej 
zdaniem blok jest traktowany po 
macoszemu. Pani zwróciła rów-
nież uwagę na to, że klatki, które 
były jakiś czas temu malowane, 
po zaledwie dwóch, trzech latach, 
zostały zupełnie niepotrzebnie 
pomalowane ponownie i zostały 
na to wyrzucone pieniądze z fun-
duszu remontowego. Po 15 maja 
br. lokatorka zgłaszała do admi-
nistracji wyłączenie centralnego 
ogrzewania, zgłoszenie zostało 
przyjęte, jednak nic nie zostało 
w tej sprawie zrobione i 26 maja 
musiała interweniować ponownie, 
ponieważ kaloryfery były nadal 
ciepłe. Pani zapytała po co do 
mieszkańców są wysyłane ksią-
żeczki opłat za mieszkanie? Jest 
to nikomu niepotrzebne, a z pew-
nością generuje koszty. Dlaczego 

Spółdzielnia nie interesuje się tym 
komu są potrzebne te książeczki, 
a komu nie, zwłaszcza, że wiele 
osób dokonuje opłat internetowo. 
Zapytała także czy nie można 
zakazać przyklejania reklam na 
drzwiach do klatek schodowych, 
od tego są tablice ogłoszeń i słu-
py ogłoszeniowe. Drzwi przez to 
wyglądają obskurnie, a oprócz 
tego przy usuwaniu tych reklam 
uszkadza się też farbę, którą po-
kryte są drzwi. Poruszyła również 
kwestię śmietnika położonego 
przy ul. Piasta Kołodzieja, który 

porównała do Sodomy i Gomo-
ry. Dodatkowo zasygnalizowała, 
że z pojemnika na zbiórkę selek-
tywną wszystko się wysypuje, bo 
jest tak przepełniony. Zapytała 
kiedy zostanie to opróżnione. Pani 
zauważyła jednak, że poprawiła 
się skuteczność i efektywność pra-
cy firmy sprzątającej.

Odpowiedzi udzielił kierow-
nik osiedla p. Piotr Sumiński. 
Wyjaśnił, że wszystkie roboty 
wykonywane muszą być po kolei 
i w swoim czasie. Bloki 120 i 121 
są przewidziane w przyszłym roku 
do generalnego remontu, ale trzeba 
też zdawać sobie sprawę z tego ile 
nieruchomość posiada środków. 
W tej nieruchomości zostało wy-
konane już wiele prac. Odnośnie 
pojemników do zbiórki selektyw-
nej, to zgodnie z umową zawartą 
przez Miasto, wywóz odpadów 
następuje z reguły pod koniec 
każdego miesiąca. Na pojemnikach 
znajdują się numery telefonów do 
firmy wywożącej, administracja 
u niej interweniuje, ale lokatorzy 
sami też mogą zadzwonić i zgłosić 
przepełniony pojemnik. Jeśli cho-
dzi o oklejanie drzwi wejściowych 
reklamami, to kierownik przyznał, 
że sam pilnuje tego tematu i firma 
Cleaner wie, że każde ogłoszenie 
ma usuwać. Jednak czasem trud-
no jest usunąć wszystkie na czas, 
bo szybko pojawiają się następne. 
Kierownik p. P. Sumiński powie-
dział, że nie można mówić, że 
ten blok jest zapomniany i trak-
towany po macoszemu, bo wiele 
robót zostało w nim wykonanych. 
Rozwiązując problemy i usterki 
administracja najpierw stara się 
podejmować działania najszybsze 
i najbardziej ekonomiczne, a gdy te 
nie przynoszą rezultatu, wówczas 
analizuje się dalej i szuka innych 
dróg rozwiązania problemu.

W temacie książeczek opłat za 
mieszkanie głos zabrała Zastęp-
ca Prezesa ds. Ekonomicznych 
p. Elżbieta Kitowska wyjaśniając, 
że w gazecie „RSM „Bawełna”-
-Mój Dom” wielokrotnie pisano 
o tym, że jeśli ktoś nie potrzebuje 
książeczki, to może to zgłosić do 
Spółdzielni i wówczas nie będzie 
mu ona dostarczana. Bardzo wiele 
osób już zrezygnowało z książe-
czek, ale niektórym, zwłaszcza 
starszym, nadal są one potrzebne. 
Jeśli ktoś książeczki nie potrzebu-
je, wystarczy to zgłosić w Spół-
dzielni.

– mieszkanka z ul. Ziemowita 
2 bl. 100 powiedziała, że chciałaby 
zwrócić uwagę na kwestie bezpie-
czeństwa. Blok znajduje się przy 
szkole i w momentach organizacji 
wszelkich imprez rekreacyjno-
-sportowych, ulica Ziemowita, któ-
ra jest bardzo mała, zostaje zapcha-
na przez dużą ilość samochodów. 
Bardzo ogranicza to widoczność 
kierowców. Czy nie można by było 
wybudować obok szkoły parkingu, 
np. wielopoziomowego?

Drugą sprawą jaką poruszyła 
p. J. Prószyńska była kwestia bra-
ku miejsc parkingowych przy jej 
bloku, który jest budynkiem ogro-
dzonym. Czy prawdą jest, że będą 
wycinane drzewa, by zrobić więcej 
miejsc parkingowych? Powinno 
być tak, by każdy z mieszkańców 
bloku miał prawo do miejsca do 
parkowania, ponieważ obecnie 
osoby, które mają po kilka samo-
chodów, zabierają miejsca innym. 
Może wprowadzić jakieś opłaty za 

miejsce parkingowe dla osób, które 
mają więcej niż dwa samochody?

Odpowiedzi udzielił kierow-
nik osiedla p. P. Sumiński wyjaś-
niając, że w dużym stopniu sytu-
acja z brakiem miejsc parkingo-
wych zmieni się po realizacji tego 
zadania w budżecie obywatelskim. 
Szkoła również zostanie ogrodzo-
na i będzie miała więcej miejsc 
parkingowych. Nie jest natomiast 
rolą administracji rozwiązywanie 
konfliktów sąsiedzkich o miejsca 
parkingowe. Odnośnie wycinki 
drzew pod miejsca parkingowe 
kierownik osiedla p. P. Sumiński 
nie posiadał żadnych informacji.

– mieszkanka z ul. Dąbrówki 
20 bl. 150 odnośnie przyklejania 
reklam na drzwi klatek schodo-
wych powiedziała, że faktycznie 
nie ma wpływu na to kto przyjdzie 
i je przyklei. Zauważyła jednak, 
że w dużej mierze zależy to też od 
samych mieszkańców. Denerwuje 
ją kładzenie przez lokatorów ulo-
tek i reklam na skrzynkach pocz-
towych, bo sprzątnięcie ich jest 
dodatkową pracą dla gospodarza. 

Pani powiedziała, że mieszka na 
osiedlu od 29 lat i uważa, że w sto-
sunku do lat minionych, obecny 
kierownik osiedla p. P. Sumiński, 
sumiennie wykonuje swoją pracę 
i należą mu się podziękowania. 
Wiele zależy od samych lokato-
rów – gdyby zechcieli być lepsi, 
to i na osiedlu byłoby lepiej.

– mieszkaniec z ul. Piasta 
Kołodzieja 21 bl. 129 stwierdził, 
że kierownik osiedla p. P. Sumiń-
ski szybko reaguje na zgłoszenia 
i pewne sprawy załatwia od ręki. 
Nawet w soboty sam kontroluje 
jak wykonywane są niektóre prace.

Innych zgłoszeń do dyskusji 
nie było.

Na części 8 „Sienkiewiczow‑
skie” złożono wniosek formalny 
o zamknięcie dyskusji, argumen-
tując to tym, że sprawozdania 
z działalności Spółdzielni, Rady 
Nadzorczej i Rad Osiedli były 
przedstawione drobiazgowo, 
a członkowie Spółdzielni mieli 
dostęp zarówno do wszystkich 
materiałów omawianych na Wal-
nym Zgromadzeniu, jak i do pra-
cowników Spółdzielni.

Lokator z ul. Ketlinga bl. 17 
zapytał czy chce się w ten sposób 
zamknąć usta członkom Spół-
dzielni? Zapytał czy członkowie 
wiedzą w ogóle co to jest dys-
kusja? Następnie sam przytoczył 
definicję dyskusji, powołując się 
na encyklopedię.

Przegłosowano wniosek for-
malny o zamknięcie dyskusji.

Za wnioskiem głosowało 12 
członków, przeciw 0. Dyskusję 
zamknięto.

***
Na ósmej, ostatniej części Walne-
go Zgromadzenia, ogłoszono wy-
niki głosowań wszystkich uchwał 
w sprawach przewidzianych porząd-
kiem obrad oraz wyniki wyborów do 
Rady Nadzorczej RSM „Bawełna” 
i poszczególnych Rad Osiedli.

Podjęto następujące uchwały:
– w głosowaniu tajnym – ws. 

wyborów do Rady Nadzorczej 
RSM „Bawełna” oraz ws. wyborów 
do Rad Osiedli RSM „Bawełna”

– w głosowaniu jawnym: ws. 
zatwierdzenia stanowiska Rady 
Nadzorczej ws. wyników lustracji, 
za którym głosowało łącznie 227 
członków, przeciw 1 (obecnych 
podczas tego głosowania było 
237 członków); ws. zatwierdzenia 
sprawdzania z działalności RSM 
„Bawełna” za 2016 rok wraz z kie-
runkami rozwoju Spółdzielni oraz 
zatwierdzenia sprawdzania finan-
sowego za 2016 rok, za którym 

głosowało łącznie 228 członków, 
przeciw 1 (obecnych podczas tego 
głosowania było 233 członków); 
ws. podziału nadwyżki bilansowej 
za 2016 rok, za którym głosowało 
228 członków, 0 przeciw (obecnych 
233 członków) ws. udzielenia abso-
lutorium Prezesowi p. Sylwestrowi 
Pokorskiego, za którym głosowało 
228 członków, 1 przeciw (obec-
nych 233 członków); ws. udzie-
lenia absolutorium Z-cy Prezesa 
p. Elżbiecie Kitowskiej, za którym 
głosowało 227 członków, 1 prze-
ciw (obecnych 233 członków); 
ws. udzielenia absolutorium Z-cy 
Prezesa p. Tadeuszowi Szymań-
skiemu, za którym głosowało 226 
członków, 1 przeciw (obecnych 233 
członków); ws. wyboru delegata na 
VII Zjazd, za którym głosowało 219 
członków, 0 przeciw (obecnych 233 
członków); ws. wyboru zastępcy 
delegata, za którym głosowało 219 
członków, 0 przeciw (obecnych 233 
członków); ws. wyrażenia zgody na 
rozwiązanie z Gminą Łódź zawartej 
umowy o oddanie RSM „Bawełna” 
w użytkowanie wieczyste gruntów 
położonych przy ul. Zbiorczej, 
w pasie drogowym ulicy Sarniej, 
za którym głosowało 204 człon-
ków, 0 przeciw (obecnych 233 
członków) i ws. wyrażenia zgody 
na zbycie prawa użytkowania wie-
czystego gruntu położonego w Ło-
dzi przy ul. Powstańców Wielko-
polskich 19, za którą głosowało 200 
członków, 0 przeciw (obecnych 233 
członków).

 I.G.
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W  czasach, gdy na całym 
świecie narastają nie-
równości dochodów, 
dobrze jest pamiętać, 

że istnieją rozwiązania tego prob-
lemu. Jednym z najważniejszych 
jest model spółdzielczy. Jego 
uznana na szczeblu międzyna-
rodowym definicja, jego zasady 
i wartości wyróżniają go spośród 
wszystkich innych form przed-
siębiorstw. Te zasady stanowią, 
że członkostwo w spółdzielni jest 
otwarte bez jakiejkolwiek dys-
kryminacji w stosunku do ludzi, 
którzy akceptują warunki człon-
kostwa.

To otwarte członkostwo umoż-
liwia dostęp do tworzenia boga-
ctwa i eliminacji ubóstwa. Wynika 
to ze spółdzielczej zasady ekono-
micznego uczestnictwa członków: 
„Członkowie uczestniczą w sposób 
sprawiedliwy w tworzeniu kapitału 

swojej spółdzielni i demokratycz-
nie go kontrolują”. Ponieważ spół-
dzielnie zorientowane są na ludzi, 
a nie na koncentrację kapitału – 
upowszechniają bogactwo w bar-
dziej sprawiedliwy sposób.

Otwarty dostęp do spółdzielni 
rozciąga się na wszystkie sekto-
ry gospodarki: usługi finansowe, 
rolnictwo i rybołówstwo, handel, 
ochronę zdrowia, mieszkalnictwo, 
ubezpieczenia, rzemiosło i prze-
mysł – jest obecna wszędzie tam, 
gdzie rynek oparty o kapitał nie 
jest w stanie realizować potrzeb 
ludzi, którzy sami decydują się 
zorganizować.

Spółdzielnie, w swej istocie 
niedyskryminacyjne, wspierają 
zewnętrzną równość poprzez siód-
mą zasadę Troski o społeczność 
lokalną. Angażują się na rzecz 
zrównoważonego rozwoju tych 
społeczności – w zakresie ekolo-

gii, a także ich rozwoju społeczne-
go i ekonomicznego. To zaanga-
żowanie uwidacznia się na całym 
świecie poprzez wsparcie spół-
dzielni dla różnych działań lokal-
nych, wyszukiwanie miejscowych 
źródeł zaopatrzenia i podejmowa-
nie decyzji z uwzględnieniem ich 
wpływu na społeczność.

Poza zogniskowaniem na lokal-
nych społecznościach, spółdzielnie 
dążą również do wskazywania 
wszystkim ludziom na świecie 
korzyści płynących z ich modelu 
ekonomicznego i społecznego. Glo-
balizacja powinna być realizowana 
m.in. poprzez system wartości spół-
dzielczych – w przeciwnym razie 
rodzi więcej nierówności i okru-
cieństw, które sprawiają, że staje się 
ona czynnikiem destabilizującym.

Spółdzielnie osiągają swo-
je rezultaty nie jako organizacje 
charytatywne, ale jako przedsię-

biorcze organizacje samopomocy. 
Umożliwiło im to powiększenie 
skali działania w oparciu o struk-
tury federacyjne i oferowanie co-
raz bardziej różnorodnych usług. 
Światowy Monitor Spółdzielczy 
donosi, że samych 300 najwięk-
szych spółdzielni osiąga roczne 
obroty przeszło 2,5 biliona dola-
rów. Przeszło 250 milionów ludzi 
zdobywa swoje środki do życia 
poprzez spółdzielnie. To właśnie 
jest tworzenie bogactwa i upo-
wszechnianie go w najszerszym 
stopniu.

Ten wpływ jest jedną z przy-
czyn, dla których UNESCO 
(Organizacja Narodów Zjedno-
czonych dla Wychowania, Nauki 
i Kultury) włączyła ostatnio spół-
dzielnie do swojej listy niemate-
rialnego dziedzictwa kulturalnego 
ludzkości. UNESCO ustanowiło 
tę listę w 2003 roku w przekona-

niu, że doświadczenia ludzkości 
nie są definiowane jedynie przez 
zabytki materialne, ale również 
przez praktyki i tradycje. Pań-
stwa członkowskie są uprawnione 
do dokonywania takich nominacji, 
a Niemcy uczyniły to w uznaniu 
spółdzielni, zauważając, że „dążą 
one do bardziej sprawiedliwego 
rozwoju procesów globalizacji”.

Należy odnotować, że nie tyl-
ko nierówności dochodów są pla-
gą tego świata. Zwłaszcza kobie-
ty i grupy mniejszościowe często 
są pozbawiane dostępu do działań 
kluczowych dla poprawienia ich 
sytuacji życiowej. Niedyskrymi-
nacja zdefiniowana w zasadach 
spółdzielczych jest wielowymia-
rowa: odnosi się do płci, rasy, 
pozycji społecznej, orientacji 
politycznej, wyznawanej religii 
– i zapewnia, że nikt nie jest wy-
kluczony.

Z okazji tegorocznego Mię-
dzynarodowego Dnia Spółdziel-
czości, Międzynarodowy Związek 
Spółdzielczy nawołuje spółdziel-
nie na całym świecie, by zastano-
wiły się nad nieszczęściami spo-
wodowanymi przez wzrastające 
nierówności, by dążyły do zapew-
nienia równości w swoich społecz-
nościach lokalnych i by wspólnie 
uczyniły świat lepszym miejscem.

Platforma Coops for 2030 
(www.coopsfor2030.coop) ofe-
ruje spółdzielniom możliwość 
zobowiązania się do podjęcia ini-
cjatyw na rzecz realizacji Celów 
Zrównoważonego Rozwoju ONZ, 
a Międzynarodowy Związek Spół-
dzielczy zachęca wszystkie spół-
dzielnie do podjęcia działań w tym 
zakresie.

Źródło:  
Krajowa Rada Spółdzielcza

OD REDAKCJI: Oby tyl-
ko polskie społeczeństwo 
i jego władze chciały życzli-
wiej i w sposób obiektywny 
spojrzeć na spółdzielczość, 
szczególnie sferę mieszkal-
nictwa w naszym kraju. 

Dzięki spółdzielniom nikt nie jest wykluczony
Posłanie na Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości

Kiedy dokonanie darowi‑
zny nie pomniejszy wartości 
spadku?
Darowizna jest jedną z umów 
powszechnie zawieranych w dzi-
siejszych czasach. Polepszenie się 
warunków życiowych powoduje 
przyrost naszego stanu majątko-
wego i tym samym coraz częściej 
decydujemy się na przekazanie 
go za życia naszym najbliższym. 
Czynność ta nabiera szczególnego 
znaczenia w aspekcie praw spad-
kowych i dziedziczenia po doko-
naniu darowizny. W dzisiejszym 
artykule zaprezentuję podstawo-
we regulacje obejmujące wyłą-
czenie ze spadku darowizn a tym 
samym sytuacje, w których doko-
nanie darowizny nie pomniejsza 
wartości spadku.

Obowiązujące przepisy sta-
nowią, że nie dolicza się do spad-
ku drobnych darowizn, które 
są zwyczajowo przyjęte w danych 
stosunkach (np. kieszonkowe wy-

Z notatnika 
prawnika

WYNIKI  
WYBORÓW
Walne Zgromadzenie RSM 
„Bawełna” Uchwałami 1/1/2017 
i 2/1/2017 zatwierdziło składy 
organów Spółdzielni na kaden-
cję 2017–2020. Przy każdym 
nazwisku podajemy liczbę zdo-
bytych w wyborach głosów. 

Rada Nadzorcza RSM „Bawełna”:
Rudnicki Andrzej 200 głosów
Miller Jadwiga 199 głosów
Kołada Lucjan 194 głosy
Pawłowicz Paweł 193 głosy
Olczak Jacek 193 głosy
Antosik Jadwiga 189 głosów
Kopeć Jolanta 186 głosów
Konwerska Małgorzata 186 głosów
Papużyński Dariusz 173 głosy
Klimecki Grzegorz 168 głosów
Booss Paweł 163 głosy
Kałdońska Krystyna 162 głosy
Zakrocka Grażyna 161 głosów
Pawelski Marcin 141 głosów

Rada Osiedla „Koziny”:
Górska Ewa 42 głosy
Krakowiak Elżbieta 41 głosów
Piwiec Antoni 40 głosów
Miller Jadwiga 39 głosów
Pawłowicz Paweł 38 głosów
Ślipski Józef 34 głosy

Rada Osiedla „Żubardź”:
Pędziwiatr Władysław 62 głosy
Smolarek Andrzej 62 głosy
Krawczykowska Mirosława 61 głosów
Turek Andrzej 61 głosów
Wróblewski Leszek 61 głosów
Kowalczyk Kazimierz 60 głosów
Matusiak Stanisław 59 głosów
Kałdońska Krystyna 56 głosów
Konwerska Małgorzata 55 głosów
Szczepaniak Marianna 55 głosów

Rada Osiedla „Zbiorcza”
Toruniewski Edmund 36 głosów
Papużyński Dariusz 35 głosów
Szmit Małgorzata 35 głosów
Piaseczny Jacek 34 głosy
Kopeć Jolanta 33 głosy
Kita Zbigniew 31 głosów
Sztuka Stanisław 31 głosów
Pawelski Marcin 29 głosów

Rada Osiedla „Słowiańskie”
Staroń Feliks 115 głosów
Lewandowski Andrzej 114 głosów
Zakrocka Grażyna 112 głosów
Jóźwik Izabela 111 głosów
Szymarek Andrzej 111 głosów
Sierakowski Witold 110 głosów
Spychalska Iwona 109 głosów
Furtak Małgorzata 107 głosów
Kołada Lucjan 107 głosów
Płóciennik Maria 107 głosów
Ślusarczyk Jacek 105 głosów
Ruszkiewicz Roman 102 głosy
Bartoszek Andrzej 100 głosów
Antosik Jadwiga 96 głosów
Wierzbicka-Kałuża Julita 96 głosów
Kowal Bogusław 94 głosy
Booss Paweł 87 głosów

Rada Osiedla „Sienkiewiczowskie”
Gogel Artur 29 głosów
Stępień Władysław 29 głosów
Klimecki Grzegorz 28 głosów
Machała Jan 28 głosów
Witoń Grzegorz 28 głosów
Olczak Jacek 27 głosów
Rudnicki Andrzej 27 głosów
Krawczyk Jan 23 głosy

płacane dzieciom, prezenty uro-
dzinowe). Rozstrzygając o tym, 
czy daną darowiznę można zali-
czyć do drobnych należy zawsze 
brać pod uwagę zwyczaje przyjęte 
w danych stosunkach. Przykłado-
wo dla rodzin o wysokim statusie 
finansowym drobną darowizną 
może być na przykład samochód 
na urodziny. W przypadku rodzi-
ny o niskim statusie finansowym 
z pewnością taka skala darowizny 
nie może zostać pominięta dla 
ustalenia wartości spadku. Pod-
legają wyłączeniu także koszty 
poniesione przez spadkodawcę 
na wychowanie I wykształcenie 
swoich dzieci, ale tylko pod wa-
runkiem, że koszty te nie przewyż-
szają znacząco przeciętnych po-
noszonych w danym środowisku. 
Można także poprzez oświadcze-
nie spadkodawcy zawarte w akcie 
darowizny zwolnić przyszłego 
spadkobiercę od obowiązku zali-
czenia przekazanej mu darowizny 
na rzecz schedy spadkowej. W ta-
kiej sytuacji spadkobierca obda-
rowany uczestniczy w podziale 
spadku na zasadach ogólnych 
a dokonana darowizna nie zosta-
je uwzględniona w ramach do-
konywanego działu spadku. Dla 

zobrazowania powyższych regu-
lacji przedstawiam przykładowy 
scenariusz: ojciec podarował 
jednemu z synów przed śmiercią 
mieszkanie o wartości około100 
tys. zł, dwaj pozostali synowie nie 
otrzymali żadnej darowizny. War-
tość pozostawionego spadku wy-
nosi 150 tys. zł (oczywiście bez 
uwzględnienia już przekazanego 
darowizną mieszkania). Dzięki 
wyłączeniu darowizny ze schedy 
spadkowej spadkobierca, na rzecz 
którego ojciec dokonał darowi-
zny, będzie uczestniczył w dziale 
spadku na zasadach ogólnych, 
czyli na równi z pozostałymi 
spadkobiercami. Każde zatem 
z trojga dzieci otrzyma więc 
po 1/3 spadku, czyli po 50 tys. zł. 
Gdy z oświadczenia spadkodaw-
cy bądź okoliczności nie wynika, 
że dana darowizna została uczy-
niona ze zwolnieniem od obo-
wiązku zaliczenia jej na poczet 
schedy spadkowej to wartość 
przekazanej darowizny podlega 
doliczeniu do wartości spadku. 
Następnie dla każdego ze spad-
kobierców oblicza się jego udział 
w spadku. Na poczet obliczonego 
udziału zalicza się wartość do-
konanej darowizny, która będzie 

podlegała zaliczeniu. Innymi 
słowy od wartości udziału przy-
padającego na danego spadko-
biercę odejmowana jest wartość 
otrzymanej darowizny. Wartość 
przedmiotu darowizny jest ob‑
liczana według stanu w jakim 
przedmiot darowizny znajdo‑
wał się w chwili jej dokonania, 
a według cen z chwili otwarcia 
spadku. Ustalenie cen z chwili 
otwarcia spadku dokonywane 
jest najczęściej w trybie bie‑
głego rzeczoznawcy do spraw 
szacunku i wyceny nierucho‑
mości. W przypadku, gdy wartość 
darowizny przekracza wysokość 
schedy spadkowej danego spad-
kobiercy, nie jest on zobowiązany 
do zwrotu nadwyżki ale jest po-
mijany przy dokonywaniu działu 
spadku. Wracając zatem do na-
szego przykładu opisanego wy-
żej: w sytuacji gdy jeden z synów 
został obdarowany mieszkaniem 
o wartości 100 tys. nie będzie 
on brał udziału w dziale spadku 
o wartości 150 tys. zł, bowiem po-
zostałych dwóch synów otrzyma 
w ramach działu spadku po 75 tys. 
zł. Zgodnie z wyżej zaprezento-
waną regułą mimo, iż jeden z sy-
nów uzyskał w wyniku dokonanej 

darowizny wyższą wartość niż 
pozostałych dwóch synów w ra-
mach działu spadku, nie będzie on 
zobowiązany do zwrotu nadwyżki 
pozostałym spadkobiercom.

Reasumując można stwier-
dzić, że opisane powyżej wyłą-
czenia pozwalają na swobodne 
podejmowanie przez spadkodaw-
ców decyzji jednak, aby zamie-
rzony cel został osiągnięty wy-
maga to szczegółowej analizy pod 
kątem skutków jakie może dana 
czynność darowizny wywołać. 
W przeciwnym wypadku pomimo 
naszych najszczerszych zamiarów 
wola nasza nie odniesie zamierzo-
nego skutku.

Ponieważ dokonanie daro-
wizny może także powodować 
zmianę oczekiwanych rezultatów 
działu spadku poprzez obowiązek 
doliczenia darowizn dokonanych 
na rzecz spadkodawców, to bę-
dzie to temat kolejnego artykułu 
w kolejnym wydaniu.

Jadwiga  
Chmielewska-Furmankiewicz

Kancelaria Radcy Prawnego 
obsługująca Spółdzielnię

Zasady dofinansowania bądź sfinansowania wypoczynku letniego dla dzieci 
i młodzieży organizowanego przez TKKF „Dzikusy”

Rada Nadzorcza RSM „Bawełna” 
na posiedzeniu w maju 2017 r. usta-
liła się zasady dofinansowania bądź 
sfinansowania ze środków na dzia-
łalność społeczno-wychowawczą, 
wypoczynku letniego w 2017 r. dla 
dzieci zamieszkujących w zaso-
bach RSM „Bawełna”, organizowa-
nego przez TKKF „Dzikusy”.

Kwota ogółem dofinansowania 
bądź sfinansowania wypoczynku 
letniego nie powinna przekroczyć 
20.000,- zł.

Kwotę dofinansowania na akcję 
letnią w 2017 roku dla jednej osoby 
ustala się w wysokości 200,- zł.

Dofinansowanie otrzymują 
dzieci i młodzież, która nie ukoń-

czy 16 lat do końca 2017 roku, ich 
rodzice lub opiekunowie są człon-
kami Spółdzielni i zamieszkują 
w zasobach Spółdzielni, rodzice 
lub opiekunowie nie zalegają wobec 
Spółdzielni z opłatami za używanie 
lokalu ani ze spłatą kredytu miesz-
kaniowego lub zaległości mają roz-
łożone na raty i wywiązują się z nich 
terminowo.

Rodzice lub opiekunowie chcą-
cy skorzystać z dofinansowania po-
bytu dziecka na koloniach czy obo-
zie winni złożyć stosowne podanie 
skierowane do Zarządu Spółdzielni.

Spółdzielnia może całkowicie 
sfinansować pobyt dziecka, którego 
rodzice lub opiekunowie są w trud-

nej sytuacji finansowej (np. korzy-
stają z dodatku mieszkaniowego 
bądź zawieszenia spłaty kredytu), 
a jednocześnie spełniają kryteria jak 
przy dofinansowaniu.

Sfinansowanie wyjazdu doty-
czy obozu lub kolonii o najniższej 
cenie.

O sfinansowanie pobytu dzie-
cka na koloniach czy obozie może 
występować poza rodzicami/opie-
kunami szkoła, do której uczęszcza 
dziecko.

To samo dziecko może otrzy-
mać pomoc finansową jeden raz 
w roku kalendarzowym.

Listy osób ubiegających się 
o dofinansowanie lub sfinansowa-

nie pobytu dziecka na koloniach czy 
obozie sporządzają odpowiednio 
Administracje Osiedli. Listy te winny 
być zaopiniowane przez właściwą 
Radę Osiedla i wraz z wnioskiem 
przedłożone Zarządowi Spółdziel-
ni, który podejmuje ostateczną 
decyzję. Decyzja Zarządu jest 
podstawą do przekazania środków 
pieniężnych bezpośrednio na konto 
organizatora.

W przypadku gdy osoba dofi-
nansowana nie skorzystała ze skie-
rowania, organizator zobowiązany 
jest do zwrotu przekazanych mu 
środków finansowych, w terminie 
uzgodnionym ze Spółdzielnią.

 I.G.
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Organizowane cyklicznie spartakiady i turnieje dowodzą  

jak ważna jest dla młodzieży chęć rywalizacji, sprawdzenia się,  
wola zwycięstwa, a nade wszystko  

dobrze i bezpiecznie zorganizowana wspólna integracja i zabawa.

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 niedzielę 28 maja 
2017 r. został przeprowa-
dzony turniej piłkarski 

dla dzieci z rocznika 2006–2007. 
W turnieju uczestniczyło 50-cio-
ro dzieci, w większości z naszych 
osiedli oraz kilkunastu ich opieku-
nów. Impreza została zorganizo-
wana przy ul. Dąbrówki 1 na Or-
liku przy Szkole Podstawowej 
nr 205. Organizatorami turnieju 
byli Ognisko TKKF „Dzikusy” 
i Akademia Futbolu Widzew przy 
pomocy Rady Osiedla Olechów-
-Janów oraz naszej Spółdzielni.

W turnieju uczestniczyły naj-
lepsze europejskie drużyny pił-
karskie. Tak, tak. Bowiem dzieci 
postanowiły przybrać nazwy ulu-
bionych klubów. I tak na Orliku 
grały: FC Barcelona, Real Ma-
dryt, Atletico Madryt, Juventus 
Turyn, AS Monaco i oczywiście 
Bayern Monachium. Mecze były, 
jak przystało na takie wspaniałe 
kluby, bardzo zacięte i fascynu-
jące. Organizatorzy zapewnili 

wszystkim graczom słodki po-
częstunek oraz wodę mineralną, 
która bardzo się przydała, bowiem 
to była bardzo upalna niedziela. 
Wielogodzinne zawody – roze-
grano 16 meczów – skończyły 
się uroczystym podsumowaniem 
turnieju.

Wyniki rozgrywek przed-
stawiały się jak na zdjęciu wy-
żej. Ze względu na to, że każdy 
z uczestników chciał zobaczyć ta-
belę rozgrywek wyrywano ją sobie 
nawzajem i doprowadzono niemal 
do jej zniszczenia. Dzięki zapobie-
gliwości naszej Redakcji udało się 
ją w pewnym momencie sfotogra-
fować i możemy zaprezentować 
wyniki cząstkowe wszystkich me-

czów i sumę punktów zdobytych 
przez każdą z drużyn.

Puchar Prezesa RSM „Ba-
wełna” za I miejsce zdobyła dru-
żyna FC Barcelona. Puchar Pre-
zesa Ogniska TKKF „Dzikusy” 
za II miejsce otrzymała drużyna 
Atletico Madryt; zaś Puchar Aka-
demii Futbolu Widzewa za III 
miejsce zdobył Juventus Turyn. 
Puchary wręczali Sylwester Po-
korski – prezes RSM „Baweł-
na”, Władysław Stępień – pre-
zes TKKF Ogniska „Dzikusy” 
i Krzysztof Kaszuba z Akademii 
Futbolu RTS Widzew.

Następnie spośród uczestni-
ków turnieju wyłoniono trzech 
najlepszych graczy, którzy otrzy-

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

Spartakiada klas szóstych 
W dniu 26 maja 2017 roku 

o godzinie 10.00 w sali 
gimnastycznej Szkoły 

Podstawowej nr 205 na Olechowie 
odbyła się kolejna – XVII Sparta-
kiada Szkół Podstawowych klas 
szóstych.

Organizatorem imprezy, jak 
co roku, było Ognisko TKKF 
„Dzikusy”, Rada Osiedla Ole-
chów-Janów oraz Szkoła Podsta-
wowa nr 205. Nagrody, puchary 
i medale ufundowane zostały 
przez RSM „Bawełna” oraz Astral 
Media.

W imprezie udział wzięli 
uczniowie czterech Szkół Podsta-
wowych nr 34, 141, 204, 205. Za-
wody były bardzo emocjonujące, 
bowiem o pierwsze miejsce, które 
często się zmieniało, rywalizowa-
ły SP nr 204 i SP nr 205. Dopiero 
ostatnia konkurencja zdecydowa-
ła, że triumfowała szkoła nr 205. 
Młodym zawodnikom kibicowała 
grupa ok. 100 ich koleżanek i ko-
legów, głośno ich dopingując. 

Organizowana spartakiada do-
wiodła jak dla młodzieży ważna 
jest chęć rywalizacji, sprawdze-
nia się, wola zwycięstwa. Ponad-
to dobrze przygotowana impreza, 

bezpiecznie przeprowadzona daje 
szanse większej integracji kilku 
szkół, jak również jest czasem 
na bardzo dobrą zabawę.

W trakcie Spartakiady Łódz-
ki Kurator Oświaty p. Grzegorz 
Wierzchowski wręczył Odzna-
czenia „Za Zasługi dla Sportu”. 
Odznaki srebrne przyznane zo-
stały p. Agnieszce Krajewskiej 
– nauczycielce WF w SP nr 205 
i członkowi Zarządu Ogniska 
TKKF „Dzikusy” oraz p. Wojcie-
chowi Ulatowskiemu – Dyrekto-
rowi Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących nr 8 w Łodzi i Prezesowi 
Zarządu Wojewódzkiego Łódzkie-
go TKKF.

Odznakę brązową odebrała 
p. Adriana Muszyńska – nauczy-
cielka WF z Gimnazjum nr 36 
i członek Ogniska TKKF „Dzi-
kusy”.

Prezes Ogniska TKKF „Dzi-
kusy” p. Władysław Stępień, ko-
rzystając z jubileuszu Ogniska, 
wręczył Odznaki 35-lecia i chu-
sty okolicznościowe Łódzkiemu 
Kuratorowi Oświaty p. Grzego-
rzowi Wierzchowskiemu, Preze-
sowi Towarzystwa Olimpijczy-
ków Polskich p. Mieczysławowi 

Nowickiemu, Z-cy Prezesa RSM 
„Bawełna” p. Tadeuszowi Szy-
mańskiemu, Dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 204 p. Renacie 
Frankowskiej-Chyle i Z-cy Dyrek-
tora Szkoły Podstawowej nr 205 
p. Krystynie Rzadkowskiej.

 K.Sz.

T U R N I E J  P I Ł K A R S K I

Jeśli nie korzystasz z książeczki opłat 
Ponownie przypominamy Państwu, że istnieje możliwość rezygna-
cji z otrzymywania książeczek na opłaty eksploatacyjne za lokal. 
Prosimy więc, aby osoby dla których są one zbyteczne zgłosiły 
to do Spółdzielni pismem bądź e-mailem. Poniżej zamieszczamy 
przykładowy wzór takiego zgłoszenia.

 
Łódź, dnia …....................................

 
…............................................ 

imię nazwisko
 

…............................................
adres

 
RSM „Bawełna” 
ul. Przybyszewskiego 163 
93-120 Łódź

 
Podanie

W związku z dokonywaniem płatności przelewem bankowym/zlece-
niem stałym proszę o nie drukowanie książeczki opłat.

 
…...............................................

podpis

mali tytuły i statuetki. Najlepszym 
zawodnikiem została Klaudia 
Kielczewska, najlepszym bram-
karzem – Michael Kaczorowski, 
a królem strzelców – Dominik 
Staszczyk.

A na koniec wszyscy jed-
nym chórem powtarzali: kto jest 
najlepszy – WIDZEW, kto jest 
najlepszy – WIDZEW, kto jest 
najlepszy – WIDZEW, WIDZEW, 
WIDZEW!  K.Sz.

Od lewej na zdjęciu: Grzegorz Wierzchowski – Łódzki Kurator Oświa-
ty, Tadeusz Szymański – Z-ca Prezesa RSM „Bawełna”, Mieczysław 
Nowicki – olimpijczyk i Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich 
oraz Władysław Stępień Prezes TKKF Ogniska „Dzikusy” 
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Rozmowa z p. Jadwigą Miller – przewodniczącą 
Rady Nadzorczej RSM „Bawełna” wybranej na 
kadencję 2017–2020 r.

Nigdy nie miałam żyłki przywódczej. Mój długoletni związek 
ze spółdzielczością, który zaprocentował sporym doświadczeniem, 
sprawił, że teraz już czuję się pewnie i stanie na przodzie przychodzi 
mi z łatwością.

Ludzie,  
których 

warto poznać

Redakcja: Za nami kolejne 
Walne Zgromadzenie i należy 
przy tym podkreślić, że szczegól‑
nie ważne, bo obejmowało wybo‑
ry do Rady Nadzorczej i do Rad 
Osiedli. Dla Pani zaś chyba także 
szczególnie szczęśliwe, bo w wyni‑
ku głosowań mieszkańców naszej 
spółdzielni będzie Pani członkiem 
obu organów. Na pierwszym po‑
siedzeniu nowej Rady Nadzorczej 
została Pani wybrana na przewod‑
niczącą tej Rady. Gratulujemy 
i chciałybyśmy na początek zapytać 
jak się Pani z tym czuje? – bowiem 
często powierzane są Pani funkcje 
kierownicze w różnych organach, 
nie tylko samorządowych. Jest 
Pani Przewodniczącą Komisji Hi‑
storycznej Spółdzielczości Miesz‑
kaniowej Regionu łódzkiego, już 
od kilku lat pełni Pani funkcję 
Przewodniczącej Prezydium na‑
szego Walnego Zgromadzenia, była 
Pani Przewodniczącą Rady Osiedla 
„Koziny”, teraz została Pani Prze‑
wodniczącą Rady Nadzorczej.

Jadwiga Miller: Jest to dla 
mnie wielki zaszczyt, a powierzenie 
mi funkcji Przewodniczącej Rady 
Nadzorczej RSM „Bawełna” stano-
wi dla mnie przysłowiową wisienkę 
na torcie, jest ukoronowaniem całej 
mojej dotychczasowej, wieloletniej 
działalności. Mam jednakże świado-
mość tego, że jest to duży obowiązek 
i przede mną ogrom pracy. Pewnie 
nie zgodziłabym się na objęcie tej 
funkcji, gdyby nie ludzie, którzy 
dotychczas pracowali w tej Radzie 
i ukształtowali bardzo mocno jej ran-
gę i pozycję. Bardzo pozytywnie oce-
niam bowiem zarówno poprzednią 
Radę Nadzorczą, jak i jej Przewod-
niczącego p. Waldemara Pawelskie-
go. Cieszę się, że będę mogła wzorce 
czerpać z pracy kolegów z tamtej ka-
dencji i bazować na ich doświadcze-
niu i wiedzy. Ważne jest także to, że 
znaczną część tych ludzi znam bardzo 
dobrze. Przez wiele lat z nimi współ-
pracowałam. Z wieloma w obecnej 
Radzie będę nadal pracować. Wiem, 
że są to osoby z dużą wiedzą spół-
dzielczą, uczciwe, solidne, że mogę 
na nich polegać i że razem uda nam 
się stworzyć zespół, który będzie do-
brze dbał o Spółdzielnię.

R.: Jakie Pani cechy sprawia‑
ją, że sprawdza się Pani na takich 
stanowiskach, i to że w Pani zdol‑
ności kierownicze wierzy bardzo 
wiele ludzi?

J.M.: Nie wiem, trudno mi 
powiedzieć, bo naprawdę nie mam 
w sobie żadnej przywódczej żyłki. 
Powiem szczerze, że kiedyś nie lubi-
łam podejmować tego typu wyzwań 
i uciekałam od odpowiedzialnych, 
kierowniczych stanowisk, mimo 
że miałam takie propozycje i mo-
głam zrobić karierę. Bałam się i nie 
chciałam podejmować tego ryzyka. 
Jednak, gdy już się za coś biorę, to 

jestem obowiązkowa i bardzo się 
angażuję w swoją pracę, również 
emocjonalnie. Myślę, że obserwo-
wanie mojej mamy, która całe życie 
była działaczką, jak i mój długoletni 
związek ze spółdzielczością, który 
zaprocentował sporym doświadcze-
niem, sprawił, że teraz już czuję się 
pewnie i stanie na przodzie przycho-
dzi mi z łatwością.

R.: Ze spółdzielczością jest 
Pani związana już przeszło 40 lat. 
Ale tak samo długo związana jest 
Pani z jednym budynkiem, w któ‑
rym Pani zamieszkuje na przestrze‑
ni wszystkich tych lat. Sprawia to, 
że w swojej okolicy jest Pani osobą 
rozpoznawalną. Czy mieszkańcy 
często zaczepiają Panią i zgłaszają 
swoje problemy? Np. stoi Pani po 
bułki, a tu ktoś mówi, że przed jego 
blokiem należałoby coś poprawić.

J.M.: Oczywiście, że takie sytu-
acje się zdarzają. Słyszę: Pani Jadziu, 
żarówka się nie pali. Pani Jadziu, tu 
jest niepozamiatane. Czasem mam 
ochotę odpowiedzieć, że przecież nie 
jestem gospodarzem. Ktoś zgłasza mi 
na przykład na ulicy, że nie pali się 
latarnia. Tłumaczę, że to nie jest teren 
naszej Spółdzielni i żeby zgłosił to 
do oświetlenia ulic. To w odpowiedzi 
słyszę: to niech Pani zadzwoni. Jak 
tylko mogę, to tłumaczę współmiesz-
kańcom gdzie winni szukać pomocy 
w rozwiązaniu swoich konkretnych 
problemów zamieszkiwania, cze-
go mogą oczekiwać i wymagać od 
spółdzielni, a co leży w gestii innych 
instytucji, do których także mogą wy-
stąpić w celu uzyskania informacji 
czy konkretnych działań. Wiedzę taką 
daje mi bowiem praca w spółdziel-
ni. Cieszę się, że mogę się nią dzie-
lić z innymi. Ludziom się wydaje, że 
mogę więcej niż inni, a to nieprawda, 
mogę tyle co wszyscy inni. Ja wiem 
czasem więcej i tą wiedzą chętnie się 
dzielę.

R.: Jako dotychczasowa Prze‑
wodnicząca Rady Osiedla „Ko‑
ziny” styka się Pani z głosami 
mieszkańców. Co możemy zro‑
bić więcej dla tych najstarszych 
osiedli? Jakie są ich oczekiwania 
względem Spółdzielni? Na Walnym 
Zgromadzeniu czasem przewija się 
zastrzeżenie, że Olechów ma festyn, 
spartakiady dla dzieci, a Żubardź 
i Koziny nie mają nic, poza pacz‑
kami świątecznymi, które trafiają 
tylko do nielicznej grupy, najuboż‑
szej, najbardziej potrzebującej. Co 
z pozostałymi mieszkańcami?

J.M.: Festynu im nie zaproponu-
jemy, bo nie mamy na to odpowied-
niego miejsca. Poza tym najprawdo-
podobniej przyszłoby na niego mało 
osób. Nie mamy też takiego zaplecza 
szkolnego, jak na Olechowie, które 
szykuje na festyn występy artystycz-
ne. Ci starsi mieszkańcy nie pójdą też 
do okolicznych ośrodków kultury, 
bo nie mają na to siły. Ja mam inne 

marzenie związane z tymi najstarszy-
mi osiedlami, chociaż nie wiem czy 
możliwe do zrealizowania. Marzą mi 
się zewnętrzne windy na budynkach. 

R.: Może to dobre wyzwanie 
dla nowej Rady Nadzorczej? Jakie 
ma Pani plany na obecną kadencję 
Rady?

J.M.: Planów to ja mogę mieć 
dużo, ale nie wszystkie są łatwe 
do zrealizowania, jak chociażby te 
wspomniane przeze mnie windy. 
Musimy być realistami i podejmować 
działania w miarę posiadanych środ-
ków. Ale myślę, że życie będzie nam 
podpowiadało czym mamy się zaj-
mować i na czym skupiać swoje wy-
siłki. Z pewnością nie braknie głosów 
mieszkańców, którzy będą nam coś 
podpowiadać czy sugerować. Jestem 
dobrej myśli, zwłaszcza widząc ten 
skład. Liczę na to, że będzie nam się 
dobrze pracowało, bo czynnik ludzki 
jest w pracy bardzo ważny.

R.: Prowadzenie Rady Nadzor‑
czej przypada na wyjątkowy czas 
dla naszej Spółdzielni – przed nami 
60. rocznica powstania spółdziel‑
ni. Jak by Pani podsumowała ten 
okres jako Przewodnicząca Komi‑
sji Historycznej?

J.M.: 60 lat to szmat czasu dla 
jednego podmiotu, ale fakt, że przez 
ten okres udało się nam – jako Spół-
dzielni – przetrwać, utrzymać silną 
pozycję na rynku – nadal jesteśmy 
jedną z większych spółdzielni w re-
jonie łódzkim – najlepiej świadczy 
o nas i o społeczności „Bawełny”. 
Funkcjonujemy i mamy się dobrze, 
mimo licznych u schyłku XX w. 
podziałów RSM „Bawełna”. Stano-
wimy przykład dobrze prowadzonej 
gospodarki budynkami. Rozwijamy 
się. Zarażamy swoją pasją inne spół-
dzielnie, z którymi tworzymy Stowa-
rzyszenie Forum Zarządców Nieru-
chomości Spółdzielczych. 60-lecie to 
dobra okazja do wspomnień wszyst-
kich tych lat. Żyje jeszcze wielu na-
szych dawnych członków, jak choćby 
członek założyciel RSM „Bawełna” 
p. Jan Wlaźlik. Myślę, że uroczyste 
obchody winny skupić właśnie takich 
ludzi, by zobaczyli, że ich dzieło jest 
kontynuowane i że kondycja Spół-
dzielni jest nadal, niezmiennie, bar-
dzo dobra.

R.: Ale krąg osób zaintere‑
sowanych życiem spółdzielni, 
a zwłaszcza jej dziejami, z roku na 
rok zmniejsza się. Obecne zaintere‑
sowanie członków swoją Spółdziel‑
nią, jak pokazują kolejne Walne 
Zgromadzenia, nie napawa dumą. 
W obradach Walnego uczestniczy 
ok. 3% członków. Jak ocenia Pani 
tegoroczne Walne?

J.M.: Pozytywnie, choć uwa-
żam, że szkoda, że wciąż przycho-
dzi na nie tak mało członków. Zdaję 
sobie jednak sprawę, że jeśli chodzi 
o takie osiedla jak Żubardź czy Ko-
ziny, to wpływ na to z pewnością 

ma wiek mieszkańców. Oni cza-
sami choćby chcieli, to nie mają 
już siły przyjść. Choć i tak należy 
podziwiać tych, którzy nawet o la-
skach przychodzą, byle tylko uczest-
niczyć w zebraniu. Patrząc na to boli 
mnie to, że młodzi ludzie w ogóle 
się nie garną do tego, by ten jeden 
raz w roku zainteresować się tym, 
co dzieje się w Spółdzielni. To samo 
widać na przykładzie składów Rady 
Nadzorczej, Rad Osiedli. A przecież 
zaraz jakaś zmiana pokoleniowa 
musi nastąpić.

Oceniając samo Walne muszę 
powiedzieć, że przebiegło sprawnie. 
Co z pewnością zawdzięczamy do-
bremu przygotowaniu organizacyj-
nemu oraz doświadczeniu zdobytemu 
na poprzednich Walnych.

R.: A jak by Pani podsumo‑
wała problemy, które mieszkańcy 
poruszają na Walnym Zgroma‑
dzeniu?

J.M.: Niestety problemy są ciągle 
te same, dotyczące osiedli i ubolewam 
nad tym, że cały czas nie może my wy-
edukować mieszkań ców, by wie dzieli, 
że większość tych spraw mogą na bie-
żąco załatwić w swoich administra-
cjach. Podczas Walnego powinniśmy 
dyskutować nad przedstawionymi 
sprawozdaniami.

R.: Z tego wynika, że decyzja 
Sejmu z 2007 r., która zmusiła spół‑
dzielnie do organizacji Walnych 
Zgromadzeń w podziale na części, 
nie była trafiona.

J.M.: Zdecydowanie. Na daw-
nych grupach członkowskich miesz-
kańcy mieli możliwość wypowie-
dzieć się na interesujące ich bieżące 
tematy i poruszyć drobne sprawy. 
Mogli zgłosić swoje wnioski, które 
kierowane były do dalszego pro-
cedowania i to miało sens. W tej 
chwili ludzie zgłaszają na Walnym 
swoje osiedlowe problemy, licząc, że 
zostaną one wysłuchane. W przypad-
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ku naszej Spół-
dzielni jest na 
szczęście tak, 
że głosy miesz-
kańców są bra-
ne pod uwagę, 
a kłopoty przez 
nich zgłaszane 
są sprawdzane i we-
ryfikowane. W innych 
spółdzielniach dyskusja 
na Walnym ściśle może 
dotyczyć tylko przedsta-
wionych sprawozdań.

R.: Porozmawiajmy 
chwilę o Pani… prywat‑
nie. Gościła Pani na ła‑
mach naszej gazety w lutym 
2013 r. Wtedy był to zale‑
dwie 50. numer gazety, 
dzisiejsza rozmowa 
z Panią ukaże się już 
w numerze 102! Te 
cztery lata szybko minęły, praw‑
da? Czy w tym czasie coś szczegól‑
nego w Pani życiu się zmieniło?

J.M.: W moim prywatnym ży-
ciu za wiele się nie zmieniło. Płynie 
sobie wolniutko i spokojnie, tak jak 
powinno, bez żadnych niemiłych nie-
spodzianek. Jedyną zmianą, na duży 
plus, jest pojawienie się w moim 
domu suczki Gali, która szybko stała 
się ukochaną towarzyszką.

R.: Wkraczamy w okres letni, 
przed nami wakacje – jakie ma 
Pani plany na ten czas? Czy tylko 
ukochana działka, którą pamięta‑
my z poprzedniej rozmowy?

J.M.: Nie, nie tylko, chociaż 
działka nadal jest moim oczkiem 
w głowie. Porobiłam tam znów masę 
nowych nasadzeń, bo uwielbiam ota-
czać się kwiatami i kolorami. Lubię 

jak śpiewają ptaki. No 
i teraz lubię cały ten 
zgiełk, który wytwarza 
swoją obecnością Gala. 
Czasami aż boję się, co 
na to szczekanie powie-
dzą moi sąsiedzi i tu na 
działce i w domu. Ale, 
jak dotychczas, swoim 
psim wdziękiem zaskar-

bia sobie wszystkich.
Wakacje też planujemy 

z psiną. Jedziemy do Stare-
go Folwarku nad Wigry. Wy-
brałam to miejsce właśnie ze 
względu na to, że będziemy 
mogli zabrać ze sobą sunię. 

Jest cudowna, ale bardzo głoś-
na, a tam nikomu nie będzie 

przeszkadzać.
R.: Widać, że pies daje Pani 

dużo radości.
J.M.: Bardzo dużo. Mimo że 

Gala jest już wiekowa, bo w lipcu 
skończy 12 lat, to u mnie jest dopie-
ro od dwóch lat. Przez ten czas zdą-
żyłyśmy się jednak już niezmiernie 
zaprzyjaźnić i dlatego nie chcę jej 
zostawiać na wakacje. Jest przecież 
częścią naszej rodziny, więc jeśli 
wyjeżdżamy, to wyjeżdżamy razem.

R.: W takim razie życzymy 
miłego wypoczynku i owocnej ka‑
dencji w Radzie Nadzorczej.

Dziękujemy za rozmowę. 
K.Sz. i I.G.

Od kilku lat Administracja 
Osiedli „Żubardź” i „Koziny” 
występowała z pismami do 
Urzędu Miasta Łodzi, w spra-
wie wyremontowania chodnika 
wzdłuż bl. 56 przy ul. Tybury 
3. Teren jest własnością gmi-
ny Łódź i od dawna wymagał 
gruntownej naprawy. Chodnik 
jest w bardzo złym stanie: płyty 
są nierówne, pokruszone i po-
pękane, co stwarza zagroże-
nie dla pieszych.

Do tej pory administracja 
uzyskiwała jedynie informacje 
o braku środków na wykona-
nie powyższych prac. Jednak 

po kolejnym piśmie skierowa-
nym do urzędu w kwietniu br. 
Departament Spraw Społecz-
nych, Wydział Gospodarki Ko-
munalnej przy ul. Piotrkowskiej 
175, ku naszej wielkiej radości, 
przesłał informację, iż Rada 
Osiedla Bałuty-Centrum 
uwzględniła powyższe prace 
w planach realizacyjnych tego 
roku i przeznaczyła wymagane 
środki finansowe na wymianę 
chodnika przy ul. Tybury.

Prace zostaną wykonane 
jeszcze w 2017 r.

 R.P.-J.

DOBRA WIADOMOŚĆ DL A MIESZK AŃCÓW BL . 56 
PRZY UL .T YBURY 3

Miasto wymieni chodnik

WISIENKA NA  TORCIE,  CZYLI 
DZIĘKI DOŚWIADCZENIU NIE BOJĘ SIĘ STAĆ NA  PRZODZIE



12 Rozerwij się!
Poziomo: 1. fajtłapa, niedorajda, 6. umowa 
o pracę, 7. już jej nie ma na placu Zbawicie-
la, 8. daw. bagatelka, drobiazg, 9. największe 
jezioro wśród jezior augustowskich, 12. …
schabowy z kapustą, 13. ptak z czarną „czap-
ką”, 14. łódź wydrążona z pnia, 18. ma źródła 
w Górach Kantabryjskich, 19. świętopietrze, 
20. poślubił matkę, 21. śródziemnomorska 
ryba, 22. alkohol o anyżowym smaku.
Pionowo: 2. jedna z najmniejszych roślin, 
3. obojętna elektrycznie cząstka elemen-
tarna, 4. ręczna prądnica, 5. współzałoży-
ciel Partii Razem, 9. barokowe biurko, 10. 
prawy dopływ Popradu, 11. dolna krawędź 
dachu, 15. znany węgierski autobus, 16. 
lejtnant, 17. lustrzanka.

Poziomo: piędź, sizal, trawy, Anafi, Verne, 
Balice, leser, Osijek, niet, smardz, inia, Peł-
tew, oczy.
Pionowo: igrce, dzwon, Minnelli, farfocle, 
Valentino, Rosiewicz, Ebro, Samuel, Jurata, 
krzywa.

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

Coraz rzadziej spotykane są w naszych domach kalendarze z wyrywanymi 
karteczkami na każdy dzień. A szkoda, bo wielu ciekawych rzeczy można do-
wiedzieć się z tego kalendarza. Ostatnio zrywając kolejną kartkę natknęłam 
się na dość niecodzienną informację. Postępujące globalne ocieplenie zagraża 
wielu naturalnym cudom świata, które w niedługim czasie mogą zupełnie znik-
nąć z mapy świata.

1. Wielka Rafa Koralowa, Australia
Emitowany dwutlenek węgla jest pochłaniany przez oceany. W wyniku 

tego poziom kwasowości oceanów się zwiększa. Ma to katastrofalny skutek 
dla zwierząt, które budują zewnętrzne wapienne szkielety i muszle. W kwaśnej 
wodzie po prostu rozpuszczają się.

2. Wenecja, Włochy
W wyniku regularnych powodzi do końca stulecia może okazać się miej-

scem nie nadającym się do zamieszkania.
3. Morze Martwe
Wody Morza Martwego obniżają się co roku o 70–80 cm. Eksperci uwa-

żają, że jezioro może całkowicie wyschnąć za 50 lat. Duży wpływ na to miała 
decyzja Izraela z 1964 r. o skierowaniu rzeki Jordan do jeziora Tyberiadzkiego, 
aby dostarczyć mieszkańcom Izraela wodę.

4. Malediwy
Kraj złożony z 1190 wysp. Położony jest niestety zaledwie 2 m nad po-

ziomem morza. Jeśli poziom morza będzie się podnosił, to państwo zniknie 
zupełnie z map świata.

5. Alpy
Z powodu ocieplenia się klimatu Alpy tracą 3% swojego lodowca rocznie. 

Niektórzy naukowcy twierdzą, że lodowiec może zniknąć całkowicie do 2050 r.
6. Seszele
Te 115 wysp położonych na Oceanie Indyjskim borykają się z erozją plaż 

– wynikającą poniekąd z obumierania koralowców. Jeżeli poziom wody będzie 
się podnosił, niektóre z tych wysp znikną. 

7. Lodowiec Athabasca, Kanada
Najczęściej odwiedzany lodowiec w Ameryce Północnej. W ciągu ostat-

nich 125 lat lodowiec zmalał o 1,5 km na południowej krawędzi. Lodowiec 
kurczy się obecnie w swoim najszybszym tempie i traci nawet do 3 metrów 
rocznie.

źródło: kalendarz rodzinny

BARAN 21 III ‑ 20 IV
Twoim planom zagrażają 
pewne trudności. Wszystko 
może ułożyć się dobrze, ale 
potrzeba Ci dużo cierpliwości. Rekom-
pensatą dla Ciebie może być powodzenie 
w sprawach uczuciowych i jakiś niespo-
dziewany przypływ gotówki. Nie pozwa-
laj zbytnio wtrącać się w swoje sprawy 
Wadze.

BYK 21 IV  21 V
Nie rozpamiętuj tego, co się 
stało i nie szukaj winnych. 
Nieraz trzeba coś poświęcić, 
aby osiągnąć ważniejsze cele. Ożywienie 
towarzyskie pod koniec tygodnia może 
być początkowo męczące, ale potem się 
rozluźnisz. Plany urlopowe jeszcze raz 
przedyskutuj z Koziorożcem.

BLIŹNIĘTA 22 V  20 VI
Duże różnice zdań między 
Tobą a przyjaciółmi wpra-
wią Cię w niemałe zdziwie-
nie i zakłopotanie. Nie daj się sprowo-
kować do kłótni. Przełomowy moment 
w życiu bardzo bliskiej Ci osoby będzie 
powodem dodatkowego stresu. Przetrzy-
maj jakoś ten tydzień. Unikaj Skorpiona.

RAK 21 VI ‑ 22 VII
Masz tyle spraw do załatwie-
nia, że niektóre z nich zaczy-
nają Ci się wymykać spod 
kontroli. Zastanów się nad organizacją 
pracy i sensownością pewnych przedsię-
wzięć. Możesz odczuć pewne dolegliwo-
ści sercowe. Uważaj na to co mówisz, bo 
możesz obrazić życzliwego Ci Wodnika.

LEW 23 VII  22 VIII
Początkowo uczucie zawodu 
i niezadowolenia, ale w su-
mie zapowiada się dosyć 
pomyślny tydzień. Wszystko rozwija się 
po Twojej myśli. Choć sporo trzeba się 
jeszcze napracować - rezultaty zadziwią 
nie tylko Ciebie. Nie zwalniaj więc tem-
pa. Najlepsze porozumienie ze Strzelcem.

PANNA 23 VIII  22 IX
Mimo pewnych wyraźnie do-
strzeganych plusów w sytua-
cji zawodowej, nie będzie to 
układ, który by Cię zadowolił. Rozejrzyj 
się za czymś lepszym, a właśnie w tych 
dniach może być okazja znalezienia 
się oko w oko z dużą szansą. Tylko nie 
stchórz! Możesz liczyć na pomoc Bliźniąt.

WAGA 23 IX  23 X
Nie komplikuj sobie zby-
tecznie spraw codziennych. 
A taką właśnie skłonność 
będziesz zdradzać w tych dniach. Nie 
wiadomo dlaczego, bowiem toczące się 
sprawy będą proste i nie wymagające 
nadzwyczajnych zabiegów. Rozmowa 
z dobrze zorientowanymi Rybami może 
okazać się pomocna.

SKORPION 24 X  21 XI
Twoje plany na przyszłość 
nabiorą wreszcie realnych 
kształtów, ale musisz poświę-
cić im jeszcze energii i zaangażowania. 
Nowe zawarte znajomości mogą okazać 
się bardzo pomocne. Pod koniec tygodnia 
pomyśl o wypoczynku - po prostu wyjedź 
gdzieś i zrelaksuj się - może z Bykiem?

STRZELEC 22 XI  21 XII
Jeśli jeszcze nie ustaliłeś 
dokładnej trasy podróży wa-
kacyjnej, to czy nie sądzisz, 
że już najwyższy czas? Póki masz czas 
i mnóstwo chęci a i pogoda sprzyja - nie 
ma na co czekać. Prawdopodobny przy-
pływ gotówki. Nie wydaj wszystkiego 
w sekundę! Nie trać czasu na sprzeczki 
Rakiem.

KOZIOROŻEC 22 XII  19 I
Pełnia Księżyca w pierwszej 
dekadzie lipca sprzyjać będzie 
romantycznym nastrojom. Ale 
miłość, o którą zabiegasz, musi być cał-
kowicie dobrowolna. Jeśli w porę tego 
nie zrozumiesz, to wkrótce przekonasz się 
o tym dotkliwie. W rozmowach na tematy 
zawodowe z Lwem bądź dyplomatą.

WODNIK 20 I  18 II
Nareszcie wakacje i czas 
urlopów! Chociaż jeszcze 
nigdzie daleko nie możesz 
wyjechać, ale już poczujesz letnie roz-
leniwienie… Zdobądź się jednak na do-
datkowy wysiłek, by załatwić wszystkie 
zaległe i bieżące sprawy. Dzięki temu ur-
lop będzie beztroski. Miły będzie Baran.

RYBY 19 II  20 III
Spacery i rozmowy z kimś 
miłym, kto równie przychyl-
nym okiem, jak Ty na niego, 
będzie patrzył na Ciebie. Warto zastano-
wić się nad sposobami przedłużenia tej 
znajomości na dalsze miesiące… Sprawa, 
o której dowiesz się teraz od Panny, po-
winna Cię zainteresować.

HOROSKOP NA LIPIEC

Taka sobie myśl:
Jeżeli Twój „Plan A” nie wy-
palił, alfabet ma jeszcze 
31 innych liter. WYLUZUJ!

UŚMIECHNIJ SIĘ
***

Dwaj kumple siedzą w barze i piją piwo.
– Ja, jak się napiję, to nikogo się nie boję – mówi jeden z nich.
– Nawet własnej żony?
– Nie, no… tak to się jeszcze nigdy nie schlałem.

***
– Jak nazywa się najlepszy czworonożny przyjaciel człowieka?
– Łóżko.

***
Żona szyje sukienkę na maszynie, a mąż stoi nad nią i krzyczy:
– Teraz w lewo! Jeszcze bardziej! Prosto! Uważaj, nie za szybko!
– Przecież ty nie umiesz szyć! – odpowiada żona – Po co te twoje 
głupie komentarze?
– Chciałem ci tylko pokazać jak się czuję, gdy jedziemy samocho-
dem.

KUCHNIA 
NASZA  

CODZIENNA

Teraz, gdy w sklepach 
cały rok możemy kupić 
świeże owoce, robienie 
przetworów nie opła-
ca się. Ale warto zimą 
sięgnąć po smak na-
szego polskiego lata. 
Moja propozycja jest 
prosta i szybka, a do 
tego pyszna i bez po-
pularnego Żelfixa.

T R U S K A W K I

Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru na-
desłali: p. Elżbieta Jachimek z osiedla „Słowiańskie” i p. Danu-
ta Ostaszewska-Kalinowska z osiedla „Żubardź”. Gratulujemy!

MIE JSCA, KTÓRE MOGĄ ZNIKNĄĆ

Całość przesypać cukrem i zostawić 
na noc.
Następnie wstawić na ogień, zagotować, 
zebrać szum i gotować jeszcze 1 minutę. 
Odstawić do całkowitego ostygnięcia.
Czynność krótkiego gotowania powtó-
rzyć jeszcze 3 razy. Na gorąco wlać 
do wyparzonych słoiczków, dobrze za-
kręcić, ułożyć do góry dnem i przykryć 
ściereczką. Pozostawić tak do powolne-
go ostygnięcia.
 Smacznego zimą!

N A  B A N I

Składniki:
 ▪ 2 kg ładnych dojrzałych, suchych 

truskawek z szypułkami,
 ▪ 2 kg cukru,
 ▪ ok. 100 ml spirytusu.

Przygotowanie:
Truskawki umyć, osączyć, każdą wziąć 
za ogonek i zanurzyć w spirytusie wla-
nym do kieliszka od wina. Potem ode-
rwać szypułkę i truskawkę wrzucić 
do przygotowanego szerokiego garnka. 

Zróbmy konfiturę według starej, babcinej receptury, w której truskawki są całe, 
nie rozpadają się i zachowują kolor – konfiturę truskawkową na spirytusie.


