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Po wykonaniu odczytów z podzielników i wodomierzy oraz po przekazaniu przez Spółdziel-
nię kosztów dotyczących zużytego ciepła i dostarczonej wody firma „ista” przystąpiła do
dokonania rozliczeń indywidualnych. Będą one przekazane Państwu do końca marca 2015 r.

W dniu 12.02. br. odbyło się coroczne spotkanie z wykonawcami robót
remontowych, którzy w 2015 r. będą wykonywać na terenie spółdziel-
ni prace remontowe. Relacja ze spotkania na str 3.

NAKŁAD 9000

egzemplarzy

Moim
zdaniem
Zakończył się tegoroczny karnawał.

Minął on praktycznie bez echa. To już nie
te czasy, kiedy wyczekiwaliśmy Świąt, No-
wego Roku i czasu po nim, w którym or-
ganizowano bale i zabawy. Wspomnienia-
mi z nich żyliśmy do następnych świąt.
Obecnie zaś najważniejszym dniem są
„zaimportowane” zza oceanu Walentynki.
Do niego wszyscy się przygotowują, a półki
w sklepach uginają się od serduszek i in-
nych gadżetów, oczywiście w kolorze
czerwonym, czyli kolorze miłości, zako-
chanych. 14 lutego wszystkie restauracje,
kawiarnie, puby, sale kinowe, centra hand-
lowe są wypełnione bawiącym i uradowa-
nym tłumem ludzi. Jeśli ktoś był nieprze-
zorny i nie zarezerwował sobie gdzieś
stolika, to znalezienie miejsca dla większej
ilości osób graniczy z cudem. Nam niestety
Walentynki przyniosły bardzo złą wiado-
mość w postaci pożaru mostu Łazienkow-
skiego w naszej stolicy. Niby normalny, wy-
dawałoby się pożar, ale jednak mający bar-
dzo duże znaczenie, świadczące o organi-
zacji naszego państwa i jego służb. Złej or-
ganizacji. Nikt nie monitorował okolic
mostu. Nie było szczególnego nadzoru. Jak
się później dowiedzieliśmy każdy robił co
bez mała chciał pod mostem i w jego wnęt-
rzu, bowiem różni operatorzy telekomuni-
kacyjni kładli i przeciągali swoje kable bez
specjalnych zezwoleń. Nikt nad tym nie pa-
nował, pomimo, że tego typu obiekty mają
znaczenie strategiczne. Mnie jednakże bar-
dzo zaniepokoiła jedna wiadomość do-
tycząca odcięcia od świata Ministerstwa
Obrony Narodowej, pomimo zapewnień, że
dotyczyło to, podobno, tylko internetu.
A to jest bardzo ważna służba państwowa
odpowiedzialna za nasze bezpieczne życie
w Polsce. Nikt specjalnie się tym nie
przejął, bowiem te sprawy po 3-4 dniach ze-
szły na plan dalszy, bo wówczas naj-
ważniejszą kwestią okazał się protest rol-
ników i ich najazd na Warszawę. A przecież
na terytorium naszego sąsiada, na Ukrainie
toczy się praktycznie normalna wojna. Co
prawda w jej wschodniej części, ale to jest
wojna, bo giną ludzie. Pomimo podpisanego
porozumienia, pomimo wielu uzgodnień
i podobno skutecznych działań polityków
i dyplomatów. Jedynym zaś skutecznym ich
działaniem są różnego rodzaju marsze, na
które zjeżdżają się prawie wszyscy przy-
wódcy europejscy. Niestety tylko medial-
nym, bo są relacje i wywiady, poważne ko-
mentarze, interesujące czołówki gazet,
newsy telewizyjne… czyli para idzie
w gwizdek.

Pożar mostu Łazienkowskiego jest
przykładem braku dobrego gospodarza,
źle dbającego, niedoglądającego swojego
mienia i niezabezpieczającego go przed
zniszczeniem lub ingerencją tych co mają
złe intencje. Dlatego kończąc powracam do
spraw naszego spółdzielczego gospodaro-
wania i nieustannych prób zniszczenia na-
szych osiągnięć. Jeśli chcemy mieć wkrót-
ce takie pożary w naszym najbliższym oto-
czeniu, to przyklaskujmy reformatorom i lu-
dziom, którzy nie mając doświadczenia, nie
mając wizji i nie zdając sobie sprawy ze
skutków swoich działań, próbują nas uni-
cestwić. Nie przyjmują do wiadomości, że
mieszkanie dla naszych członków jest
często jedynym majątkiem jaki posiadają.

Sylwester Pokorski

Druki rozliczeń zawierją wszystkie niezbędne informacje o kosztach ciepła i wody.

Następny numer
gazety ukaże się

2 kwietnia 2015 r.

Jak co roku przed 31 marca wszyscy użytkownicy lokali otrzymają druki
rozliczeń indywidualnych.A teraz dla przypomnienia przekazujemy wyjaśnienia
do każdej pozycji zawartej na druku.

JUBILEUSZ 50-LECIA WYDZIAŁU
VIII Zjazd Absolwentów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego

i Wydziału Zarządzania.
Obchody Jubileuszu 50-lecia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego

Uniwersytetu Łódzkiego a także VIII Zjazd Absolwentów Wydziału
Ekonomiczno-Socjologicznego i Wydziału Zarządzania odbędą się

w dniach 24-26 września 2015 r.
W ramach obchodów zaplanowano w dniach 24-25 września 2015 r.

konferencję naukową „Gospodarka i Społeczeństwo” oraz 26 września 2015 r.
uroczystą Sesję Jubileuszową w Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina.

Przewidziano również liczne wydarzenia towarzyszące. Ze szczegółami można się
zapoznać na stronie http://www.jubileuszes.uni.lodz.pl/

W związku z wystąpieniem Spółdziel-
ni do UMŁ w sprawie samowolnego we-
jścia na teren naszej nieruchomości
przy ul. Gorkiego 6/8 i 10/12, o czym pi-
saliśmy w poprzednim numerze Gazety,
w dniu 3.02.2015 r. w siedzibie Spółdziel-
ni odbyło się spotkanie z udziałem
przedstawicieli Zarządu Dróg i Trans-
portu oraz Wydziału Zarządzania Ru-
chem UMŁ. Podczas spotkania uznano
argumenty Spółdzielni, iż nie wolno bez
uprzedzenia zmieniać obowiązujące-
go od ok. 20 lat kierunku ruchu wzdłuż
naszego budynku na ciągu pieszo-jezd-
nym. Ustalono, że zostanie on nadal za-
chowany. Zarząd Dróg i Transportu
miał zdemontować samowolnie usta-
wione znaki drogowe. My zaś zobo-
wiązaliśmy się do zamontowania przy
wjeździe na ciąg znaku D-52 „Strefa ru-
chu” pod znakiem D-3 „Droga jedno-
kierunkowa” oraz do zmiany znaków
przed wjazdem na skrzyżowanie Gor-
kiego – Wujaka z trójkąta „Ustąp
pierwszeństwa” na znak D-53 „Koniec
strefy ruchu” (wiąże się to z bezwzględ-
nym podporządkowaniem wyjeżdża-
jących z takiej drogi).

Jak widać decyzje zza biurka nie za-
wsze są dobre, ale najważniejsze, że
udało się dojść do porozumienia.

Samowola miasta przy ul. Gorkiego c.d.
RUCH DROGOWY PRZY BL. 501

ROZLICZENIA CIEPŁA
I WODY ZA 2014 R.

się urządzenia bez zdalnego odczytu, choć rozliczenie takiego wodo-
mierza jest droższe dla użytkownika, bo zgodnie z umową z firmą „ista”
naliczana jest podwójna opłata za rozliczenie. Rozliczeniu podlegają
pełne koszty dostawy wody i ciepła do budynku i tylko one. Rozliczenia
prowadzone są odrębnie dla każdego budynku. Liczymy, że to przypo-
mnienie zaoszczędzi wielu z nas czasu, by zrozumieć istotę i zawiłości
dostarczanych druków.

W bieżącym numerze ponawiamy artykuł jaki zamieściliśmy w 63 wy-
daniu naszej Gazety, o tym jak czytać druki rozliczeń indywidualnych
ciepła i wody w naszej Spółdzielni. Choć jeszcze rozliczenia są w trak-
cie realizacji i nie zostały Państwu przekazane, dobrze już dziś przypo-
mnieć sobie zasady rozliczeń i poznać znaczenie poszczególnych
pozycji zawartych na drukach. Na stronach środkowych gazety za-
mieszczamy przykładowe tegoroczne rozliczenie ciepła i wody wraz ze
szczegółowymi wskazówkami do wszystkich pozycji druków. O ile w po-
przednim roku przedstawiliśmy rozliczenie dla lokalu, gdzie ciepło do-
starczane jest z sieci, będącej własnością Veolii Energia Łódź – dawniej
Dalkia, to w bieżącym numerze rozliczenie dotyczy lokalu ze Stoków
zasilanego z lokalnej kotłowni gazowej, do której energię w postaci gazu
dostarcza PGNiG.

Przypomnijmy jeszcze tylko, że za lokal opomiarowany w RSM „Ba-
wełna” uważa się lokal posiadający do rozliczeń wody wodomierze
z ważną cechą legalizacyjną i podzielniki z modułem radiowym do zdal-
nego, elektronicznego odczytu. W przypadku wodomierzy dopuszcza
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Aby mieć pewność,

że zgłoszenie jest skutecznie załatwiane,
zawsze żądajmy podania numeru

pod którym nasze zgłoszenie zapisano w Rejestrze zgłoszeń.2

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

Z prac
Rady Nadzorczej
W styczniu 2015 roku Rada
Nadzorcza RSM „Bawełna” od-
była jedno posiedzenie.

1. W ramach spraw dotyczących sto-
sunku członkostwa Rada Nadzorcza pod-
jęła 55 uchwał w sprawie wykreślenia
z grona członków Spółdzielni 55 człon-
ków oczekujących, którzy nie wnosili
opłat tytułem kosztów manipulacyjnych.
2. Przyjęła przedłożone przez Komisje
Rady Nadzorczej: Rewizyjną, GZM,
Wewnątrzspółdzielczą sprawozdania
z działalności za 2014 rok ustalając, że
Rada Nadzorcza wróci do sprawozdania
Komisji Rewizyjnej, które zostanie uzu-
pełnione o wnioski, po zakończeniu ba-
dania sprawozdania z działalności Spół-
dzielni za 2014 rok.
3. Zatwierdziła przedłożone przez Ko-
misje Rady Nadzorczej: Rewizyjną, GZM,
Wewnątrz-spółdzielczą plany pracy tych
Komisji na 2015 rok.
4. Uchwaliła Aneks nr 5 do Regulami-
nu opłat za lokale w RSM „Bawełna” do-
tyczący ustalania zaliczkowych stawek
opłat obowiązujących do czasu rozli-
czenia kosztów ciepłej wody za pierwszy
okres rozliczeniowy dla lokali w nowych
budynkach przyjętych do eksploatacji
oraz w budynkach, w których wykonano
instalację centralnej ciepłej wody użyt-
kowej.
5. Uchwaliła stawki opłat za ciepłą
wodę dla lokali w budynkach przy
ul. Klonowej 41 i ul. Długosza 29/31.
6. Rada Nadzorcza przyjęła informację na
temat wstępnych ustaleń co do terminów
i miejsc odbycia poszczególnych części
Walnego Zgromadzenia w 2015 roku.
7. Rozpatrzyła i przyjęła do wiado-
mości Informację nt. ilości złożonych
wniosków i zawartych umów w Spół-
dzielni w sprawie przeniesienia własności
lokali, a także struktury zasiedlenia oraz
ilości członków – stan na 31.12.2014 r.
8. Przyjęła do wiadomości informacje
członków Rad Osiedli „Słowiańskie”,
„Zbiorcza”, „Żubardź”, „Koziny” i „Sien-
kiewiczowskie” na temat spraw, jakimi
zajmowały się te Rady na swoich posie-
dzeniach w okresie od ostatniego posie-
dzenia Rady Nadzorczej.
9. Rozpatrzyła i udzieliła odpowiedzi na
wystąpienie Polskiego Towarzystwa
Mieszkaniowego ws. propozycji przy-
stąpienia przez Spółdzielnię do PTM
w charakterze członka wspierającego.
10. Rada przyjęła do wiadomości:
– zaproszenie na tegoroczne ferie zi-
mowe, organizowane przez TKKF „Dzi-
kusy”, przy finansowym wsparciu przez
RSM „Bawełna”,
– informację o planowanym przez Ko-
misję Wewnątrzspółdzielczą Rady Nad-
zorczej, przy współpracy z Radami
Osiedli, zorganizowaniu wśród członków
Spółdzielni akcji na najpiękniej ukwie-
cony balkon lub ogródek przyblokowy,
a w okresie świąt Bożego Narodzenia na
najpiękniej oświetlony balkon lub ogró-
dek,
– informację nt. zaniechania konty-
nuacji inwestycji polegającej na budowie
dwóch budynków mieszkalnych wielo-
rodzinnych w os. „Słowiańskie”, tj. na-
rożników nr 119A przy ul. Dąbrówki 8a
oraz nr 125A przy ul. Dąbrówki 10a,
– informację, że dostawca ciepła Dal-
kia, obecnie będzie funkcjonował pod na-
zwą Veolia Environnement. Nazwa Dal-
kia będzie używana jedynie na terenie
Francji.
11. Następne posiedzenie Rady Nad-
zorczej planowane jest na 26 lutego
2015 r.

Oprac.: I.G.

Z prac Zarządu Spółdzielni w styczniu 2015 r.
W styczniu 2015 r. posiedzenia Zarządu
RSM „Bawełna” odbyły się w dniach 7,
8, 21 i 28. Na posiedzeniach tych Zarząd
podjął decyzje m.in. w następujących
sprawach:

Sprawy członkowsko-
-mieszkaniowe
W dniu 31.12.2014 r. Spółdzielnia liczyła
9.018 członków, w tym 8.840 członków za-
mieszkujących i 178 członków ocze-
kujących. W styczniu 2015 r. w poczet
członków Spółdzielni przyjęto 28 osób,
a skreślono z rejestru 34 osoby.

Określono wysokość kwoty należnej od
członków oczekujących z tytułu kosztów

manipulacyjnych za 2015 rok – w bieżącym
roku kwota ta wynosi 60 zł.

Postanowiono wszcząć postępowanie
eksmisyjne w stosunku do osoby, która za
niepłacenie czynszu utraciła członkostwo
w Spółdzielni i tytuł prawny do mieszka-
nia.

W stosunku do 5 osób zalegających
z opłatami za mieszkanie podjęto postępo-
wania o pozbawienie członkostwa w Spół-
dzielni, natomiast odnośnie do 6 osób,
które spłaciły swoje zadłużenia, uchylono
uchwały o podjęciu takich postępowań.

Określanie przedmiotu
odrębnej własności lokali
Podjęto uchwały w sprawie określenia
przedmiotu odrębnej własności lokali w nie-
ruchomościach zabudowanych
– budynkiem nr 204 przy ul. Lutomier-

skiej 103A,
– budynkiem nr 203 przy ul. Lutomier-

skiej 105.
Podpisano protokół z rokowań, przy-

gotowany przez Wydział Praw do Nieru-
chomości w Departamencie Gospodaro-
wania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na
rzecz RSM „Bawełna” zabudowanej nie-
ruchomości gruntowej (działki nr 345/5
i nr 345/6), położonej w Łodzi przy
ul. Kasprzaka 11a, będącej w posiadaniu
Spółdzielni.

Sprawy inwestycyjne
Podjęto decyzję o zaniechaniu kontynuacji
inwestycji polegającej na budowie na-
rożników nr 119A przy ul. Dąbrówki 8a
i nr 125A przy ul. Dąbrówki 10a, uznając,
że nie ma szansy na skuteczną realizację tej
inwestycji. Decyzja ta poprzedzona została
przeprowadzoną przez Dział Członkowsko-
Mieszkaniowy analizą prowadzonych in-
westycji i sprzedaży mieszkań na terenie
Łodzi na rynku pierwotnym oraz analizą
sprzedaży mieszkań na Olechowie.

Roboty remontowe, wymiana
stolarki okiennej
Zaktualizowano wg stanu na 31 grudnia
2014 r. listy określające kolejność wymia-
ny bądź refundacji kosztów wymiany we
własnym zakresie okien i drzwi balkono-
wych w mieszkaniach na poszczególnych
osiedlach. Listy zawierają:
• w osiedlu „Koziny” – 718 pozycji,
• w osiedlu „Żubardź”– 1291 pozycji,
• w osiedlu „Zbiorcza” – 944 pozycje,
• w osiedlu „Słowiańskie” – 1722 pozycje,
• w osiedlu „Sienkiewiczowskie” – 541

pozycji + osobna lista dla budynku przy
ul. Fabrycznej 9 w Andrespolu – 8 po-
zycji.
Listy są do wglądu dla członków

Spółdzielni w biurze Zarządu Spółdzielni
pok. 121 i w Administracjach Osiedli.

Zatwierdzono na 2015 rok Cenniki do
sporządzania rozliczeń finansowych
Spółdzielni z członkami w zakresie napraw
wewnątrz lokali w zasobach RSM „Ba-
wełna”.

Uchwalono plany rzeczowo-finansowe
funduszu remontowego dla poszczególnych
osiedli na 2015 rok. Plany zamieszczone są
na naszej stronie internetowej, a w gazecie
„Mój Dom – RSM „Bawełna” opublikuje-
my je w marcowym wydaniu Gazety.

Podjęto decyzję o zawarciu umowy
z Zakładem Instalacyjno-Budowlanym
Grzegorza Witonia na obsługę instalacji an-
ten zbiorczych Azart w osiedlu „Słowiań-
skie” – po zakończeniu współpracy z nami
przez Zakład Montażu i Naprawy Anten Lu-
cjana Kołady, który dotychczas zajmował
się Azartem.

Postanowiono powierzyć p. Janowi
Dziakońskiemu prowadzącemu firmę
Zakład Budowlano-Usługowy przeprowa-
dzenie przeglądów pięcioletnich budynków
w osiedlach „Koziny”, „Zbiorcza” oraz
części budynków „setek” na Olechowie.

Przyjęto do wiadomości opinie Kie-
rowników Działów Spółdzielni nt. wy-

wiązywania się w IV kwartale 2014 roku
z umów stałych przez firmy obsługujące
Spółdzielnię.

Opłaty i koszty
Przyjęto do wiadomości i zaakceptowano
zmianę ceny jednostkowej za wykonanie
operatu szacunkowego przez rzeczoznaw-
cę majątkowego z firmy, której Spółdziel-
nia w razie potrzeby zleca sporządzenie ope-
ratów.

Podjęto decyzje dotyczące wierzytel-
ności z tytułu opłat za mieszkania w dwóch
przypadkach, w których egzekucja komor-
nicza od dawna okazywała się bezskuteczna
i nie ma perspektyw, aby sytuacja ta uległa
zmianie (w jednym przypadku – licytacja
mieszkania, w drugim – śmierć dłużnika).

Odstąpiono od naliczenia odsetek człon-
kowi Spółdzielni od wniesionej po termi-
nie dopłaty z tytułu rozliczenia centralne-
go ogrzewania mieszkania.

Na wniosek lokatora podwyższono
wysokość zaliczki pobieranej na poczet cen-
tralnego ogrzewania jego mieszkania.

Rozłożono na trzy raty zadłużenie jed-
nego z najemców z tytułu czynszu za po-
mieszczenia w budynku na Olechowie wy-
najmowane na cele gospodarcze.

Zmieniono wysokość opłat za wywóz
śmieci, należnych od niektórych najemców
lokali użytkowych i dzierżawców terenu.

Przyjęto do wiadomości i zaakcepto-
wano informację dotyczącą sald bilansu
otwarcia kosztów do rozliczenia centralnego
ogrzewania i podgrzania wody za 2014 rok.

Omówiono i przyjęto do wiadomości
wyniki ekonomiczne Spółdzielni za okres
styczeń-listopad 2014 roku.

Najem lokali i dzierżawa terenu
Podjęto decyzję o wynajęciu pomieszcze-
nia w piwnicy budynku przy ul. Czarn-
kowskiej 9/13 z przeznaczeniem na maga-
zyn.

Działalność społeczno-
-wychowawcza
Przeznaczono kwotę 1.500 zł na nagrody,
napoje i słodycze dla uczestników imprez,
które zostaną przeprowadzone w dniach
12-13 lutego 2015r. dla dzieci i młodzieży
w ramach Ferii Zimowych w mieście, or-
ganizowanych przez Ognisko TKKF „Dzi-
kusy”. Szerzej o feriach z „Dzikusami”
piszemy na stronie 3 gazety.

***
Na wniosek 2 członków Spółdzielni wy-
rażono zgodę na udostępnienie im do
wglądu protokółu z wyboru oferty firmy ista
Polska Sp. z o.o. na wymianę wodomierzy
w zasobach Spółdzielni w 2009 roku,
mimo że protokół ten nie należy do katalogu
dokumentów, do których członkowie mają
ustawowo zagwarantowane prawo dostępu.

W związku z nadesłanym zaproszeniem
do przystąpienia przez Spółdzielnię w cha-
rakterze członka wspierającego do Polskiego
Towarzystwa Mieszkaniowego Zarząd po-
stanowił przedstawić Radzie Nadzorczej
swoje negatywne stanowisko w tej sprawie,
wynikające z faktu, iż Spółdzielnia należy
już do Związku Rewizyjnego Spółdzielni
Mieszkaniowych RP i w ramach tego
związku działa w kierunkach i celach, ja-
kie proponuje PTM.

Oprac.: E.S.

O czym należy
poinformować Spółdzielnię?
Do Spółdzielni wpłynął list od właścicielki lokalu w osiedlu „Żubardź”, której została wymieniona
stolarka okienna. Pani pisze, że nie dotarły do niej żadne pisma informujące o uwzględnieniu
okien do wymiany, ani nie podpisywała protokołów kwalifikujących, a w jej mieszkaniu przeby-
wał wtedy inny lokator.

Drodzy Państwo! Pracownik Spółdzielni nie jest wszechwiedzący. Jeżeli ktoś wynajmuje
mieszkanie, to powinien nas o tym poinformować. Inaczej przyjmuje się, że w lokalu przebywa
osoba z nim związana i wszelkie sprawy niewymagające szczegółowej weryfikacji stanu posia-
dania tytułu prawnego do lokalu są z taką osobą załatwiane. Przykładem może tu być kwalifi-
kacja okien do wymiany, odpowietrzenie grzejników czy wymiana zaworów termostatycznych.

Pani pisze, że została potraktowana jak intruz i nie wiedziała o sprawie, bo Spółdzielnia nie
zadała sobie trudu nawiązania z nią kontaktu. A czy ta Pani zadała sobie trud powiadomienia
Spółdzielni, że w lokalu przebywa osoba, z którą nie należy omawiać spraw dotyczących miesz-
kania?

Nasi pracownicy muszą być w takich sprawach jednoznacznie informowani. Nawet jak w na-
szych lokalach zamieszkują nasi bliscy, tj. rodzice, dziadkowie, rodzeństwo. Nie mówiąc już
o osobach obcych, wynajmujących mieszkania.

W takim samym stopniu dotyczy to również przypadków zmiany nazwiska po ślubie lub roz-
wodzie, adresu do korespondencji, zgonu osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu czy w przy-
padku podziału majątku.

Zdecydowanie usprawni to naszą pracę na bardzo wielu płaszczyznach i pozwoli na unik-
nięcie nieprzyjemnych sytuacji. I.G.

Nie jesteśmy
anonimowi
Ten temat już poruszaliśmy w naszej ga-
zecie, ale kolejne pismo od członka
Spółdzielni skłania nas, byśmy znowu
o tym przypomnieli.

Jedna z mieszkanek, opisując nam
swój problem, napisała m.in. że „zgłosze-
nie sprawy do administracji powoduje, iż pan
administrator z łaską i zdenerwowaniem in-
formuje mnie, że ma inne ważniejsze spra-
wy. Po krótkiej wymianie zdań (.) wysyła
pracownika na dach, który oprócz obej-
rzenia kolejny raz dachu nic nie robi
z usterką”.

Szanowni Państwo. Pracownicy Spół-
dzielni nie są bezimiennymi urzędnikami, trud-
nymi do zidentyfikowania. Każdy z nas nosi
identyfikator z imieniem i nazwiskiem, a od-
bierając telefon przedstawia się. Dodatkowo,
aby mieć pewność, że Wasze zgłoszenie jest
skutecznie załatwiane, zawsze żądajcie po-
dania numeru, pod którym jest ono zapisy-
wane, każda administracja prowadzi bo-
wiem Rejestr zgłoszeń. Zapamiętajmy rów-
nież datę i godzinę dokonania zgłoszenia.
W ten sposób będzie nam łatwiej prześledzić
sprawę i zweryfikować pracę zatrudnionych
osób, a w przypadku niewywiązywania się
z obowiązków, pozwoli na szybkie wy-
ciągnięcie konsekwencji. I.G.

OGNISKO TKKF „DZIKUSY”
Organizacja Pożytku Publicznego

Nr KRS 0000221224
W roku 2014 z uzyskanych środków przekaza-
nych przez Państwo w ramach 1% Ognisko
TKKF „Dzikusy” przeznaczyło na:

1.299,00 zł – Remont stołówki na terenie ośrodka
w Sulejowie

1.800,00 zł – Dofinansowanie do wypoczynku dzieci
podczas akcji letniej

285,00 zł – Na rozwój sekcji skoków narciarskich
1.200,00 zł – Na rozwój sekcji siatkówki

Dziękujemy!

Listy

Przekaż
1% podatku



Remonty naszych budynków to ważna, jeśli nie najważniejsza sprawa
w Spółdzielni. Dlatego poświęcamy temu tematowi wiele uwagi.
W bieżącym numerze przedstawiamy Bank Wykonawców
i spotkanie jakie odbyło się z wybranymi do Banku wykonawcami. 3

Remonty 2015 r.
BankWykonawców na 2015 r.
Wzorem lat ubiegłych drukujemy pełen wykaz firm budowlano-remontowych, ja-
kim w 2015 r. powierzać będziemy wykonanie robót remontowych w naszych osied-
lach.

Przypomnijmy, że Bank Wykonawców tworzony jest co roku na podstawie
przeprowadzanego naboru firm, ogłaszanego w prasie lokalnej i na łamach na-
szej gazety oraz na stronie internetowej Tekst ogłoszenia zamieściliśmy w paź-
dziernikowym numerze naszej gazety.

W wyniku postępowania konkursowego w poszczególnych kategoriach ro-
bót zakwalifikowano do Banku Wykonawców następujące firmy:

Roboty ogólnobudowlano-remontowe
1. „Brat-Bud” – Firma Handlowo-Usługowa
2. „Olimp” Specjalistyczne Prace Wysokościowe Maciej Matuszczak
3. P.P.H.U. Dajmos Maciej Jarmółkiewicz
4. Usługi Komunalne Jan Izydorczyk
5. „Wald-Bud” Zakład Robót Budowlanych Waldemar Kosiacki
6. WEKO Grzegorz Kociuba, Tomasz Wesołowski Sp. J.
7. Zakład Instalacyjno-Budowlany Grzegorz Witoń
8. Zakład Remontowo-Budowlany Andrzej Czubak
9. „Budistan” Stanisław Martynowski

10. Zakład Budownictwa Ogólnego Jan & Jarosław Leśniewscy Sp. j.

Roboty dekarsko-blacharskie
1. Przedsiębiorstwo Budowlane „Castor”
2. Zakład Instalacyjno-Budowlany Grzegorz Witoń

Roboty terenowo-drogowe
1. Transport Drogowy Towarowo-Osobowy Zbigniew Gołąb
2. „WALD-BUD” Zakład Robót Budowlanych Waldemar Kosiacki
3. „Brat -Bud” – Firma Handlowo-Usługowa
4. Zakład Remontowo-Budowlany Andrzej Czubak

Roboty ślusarskie
1. „Zeta” Zygmunt Rośniak
2. Zakład Instalacyjno-Budowlany Grzegorz Witoń

Roboty instalacyjne, sanitarne wod.-kan., c.o. i gaz
1. Zakład Instalacyjno-Budowlany Grzegorz Witoń
2. Zakład Instalacji Sanitarnych CO i Gaz Jacek Krawczyk
3. OMBUH Włodzimierz Mróz
4. Tibex sp. z o.o.

Roboty elektryczne, w tym wymiana domofonów
1. Zakład Instalacji Elektrycznych Stanisław Cuprjak
2. „Remedium” Piotr Szkopiński
3. Zakład Instalacji Elektrycznych Piotr Walczak
4. Zakład Instalacyjno-Budowlany Grzegorz Witoń

Wykonanie i wymiana okien drewnianych na PCV
1. „Studio Okno” sp. z o.o.
2. P.P.H.U. „Petecki”

Wykonanie i wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych
1. „Zeta” Zygmunt Rośniak
2. ASSA ABLOY MERCOR sp. z o.o.
3. P.P.H.U. „Petecki”

Uszczelnienie i malowanie złącz międzypłytowych techniką alpinistyczną
„OLIMP” Specjalistyczne Prace Wysokościowe Maciej Matuszczak

Konserwacja zieleni wysokiej i niskiej (przycinki, wycinki drzew i krzewów,
frezowanie pniaków), nasadzenia
1. „DENDROBUD” Wioletta Filip, Marek Urbaniak
2. Usługi Komunalne Mariusz Laskowski
3. Transport Drogowy Towarowo-Osobowy Zbigniew Gołąb

Usługi dezynsekcji, deratyzacji, dezynfekcji i czyszczenia zsypów.
1. „Protectum” Krzysztof Wojciechowski
2. „Be Insekt” Mariola Napieraj
3. WDS Serwis Sebastian Tyślik

Udrożnienia instalacji kanalizacji sanitarnej
1. WDS Serwis Sebastian Tyślik
2. Zakład Instalacyjno-Budowlany Grzegorz Witoń

Badania termowizyjne
P.P.H.U. Dajmos Maciej Jarmółkiewicz

Wdniu 12.02. br. odbyło się co-
roczne spotkanie z wykonaw-
cami robót remontowych, któ-

rzy w 2015 r. będą wykonywać na terenie
Spółdzielni wszelkie prace remontowe.
Obecni byli członkowie Zarządu, kie-
rownik działu technicznego i kierownicy
osiedli.

Spotkanie otworzył Prezes Pokorski,
który, powitał wszystkich obecnych
i określił cel spotkania, jakim było usta-
lenie zasad współpracy na 2015 r. Na-
stępnie głos zabrał Z-ca prezesa Tadeusz
Szymański.

Prezes Szymański podziękował ze-
branym mówiąc, że rok 2014 zamknął się
sukcesem i 99% robót zostało wykonanych
wg standardów obowiązujących w RSM
„Bawełna”. Pozytywne z pewnością jest to,
że do banku wykonawców (który prezen-
tujemy obok) zostały wybrane firmy, któ-
re już znają nasze zasoby, a przede wszyst-
kim wymagania jakie są przez Spółdziel-
nię stawiane. Rozmowy dotyczyły oparcia
działań w 2015 roku na zasadach indywi-
dualnego partnerstwa. „...to ma być part-
nerstwo w biznesie...” – zaakcentował
Prezes Szymański. Nasze wymagania prak-
tycznie nie zmieniają się od wielu lat. Ocze-
kujemy od firm zaangażowania i bardzo
dobrego wykonawstwa.Aby umiejętnie do-
stosować wymogi Spółdzielni do możli-
wości wykonawców poproszono ich
o przedstawienie swoich wniosków, do-
tyczących właśnie tej wzajemnej współpra-
cy. Przedsiębiorcy zwracali uwagę, że
często zbyt późno dowiadują się o możli-
wości wykonywania prac na rzecz RSM
„Bawełna”, co może przyczynić się do tego,
że muszą rezygnować z innych prac u in-
nych inwestorów. Następnie poruszono
kwestie stosowania kar umownych, które
wg wykonawców kształtują się u nas na
dużo wyższym poziomie niż u innych in-
westorów. Przewidywane w umowach
kary umowne za nieterminowe bądź złe wy-
konanie robót remontowych mają być mo-
bilizujące, nie mogą być jednak elementem
doprowadzającym bez mała do bankruct-
wa danej firmy. A sami wykonawcy pod-
kreślali, że są przedsiębiorcami nieposia-
dającymi licznego zaplecza pracowniczo-
prawnego i apelowali, by uznany inwestor,

jakim jest nasza Spółdzielnia, brał to pod
rozwagę. Sami zaś zobowiązywali się do
rzetelnej i efektownej pracy na rzecz zle-
cającego. W rezultacie szerokiej dyskusji
ustalono, że do 16.03. br. wykonawcy
otrzymają wstępny harmonogram wyko-
nania planowanych prac, tak by w oparciu
o to mogli również zorganizować sobie pra-
ce u innych inwestorów.

Odnośnie kar stosowanych w umo-
wach podkreślono, że, bez względu na
szczupłość obsługi administracyjnej, sze-
fowie firmy winni bardziej dbać o to, by
w razie jakichkolwiek utrudnień w pracach,
czy to pogodowych czy personalnych,
wszystko dokumentować, tak by w później-
szych rozmowach można było się odpo-
wiednio wytłumaczyć z ewentualnego
opóźnienia. Natomiast sama wysokość
kar w zawieranych umowach będzie przed-
miotem wzajemnych, partnerskich nego-
cjacji. Ponadto, w związku z sugestią kie-
rownika osiedla „Słowiańskie” p. Piotra
Sumińskiego, dotyczącej niskiej dbałości
o porządek na placu budowy bądź w jego
pobliżu, będzie wprowadzona w umo-
wach możliwość jednostronnego upom-
nienia w formie „mandatów” przez naszych
nadzorujących pracowników. Wysokość
mandatów również będzie podlegała ne-
gocjacjom.

Podsumowując Prezes Pokorski po-
wiedział, że liczy na to, iż z każdym rokiem
będzie wzrastała świadomość mieszkań-
ców, że budynki są żywym organizmem
i tak jak każdy z ludzi potrzebuje pożywie-
nia i odzienia, tak budynki potrzebują
ciągłych nakładów w postaci wielu, wielu
prac. Żeby mieć możliwość realizacji po-
wyższego, winniśmy dążyć do tego, by co-
roczny fundusz remontowy zbliżał się do
wielkości 3% wartości odtworzeniowej bu-
dynku. Spółdzielnia zaś od wykonawców
oczekuje dużego zaangażowania, dobrej
pracy i świadomości, że wykonują ją na
rzecz wielotysięcznej rzeszy członków
Spółdzielni, członków, którzy ich będą ob-
serwować i oceniać postępy prac.

Kończąc, cały czas, jak co roku, za-
chęcamy naszych mieszkańców do zgłasza-
nia swoim administracjom bieżących uwag
na temat prac wykonywanych przez za-
trudnione przez nas firmy. I.G.

Spotkanie
z wykonawcami robót
w RSM „Bawełna”

Szachowe II GRAND PRIX
OLECHOWA – JANOWA

ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BAWEŁNA”
z siedzibą w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 163

ogłasza nabór firm do realizacji robót kominiarskich
w zasobach mieszkaniowych spółdzielni.

I. Oferta wraz z podaniem cen netto powinna obejmować następujący zakres robót:

– kontrolę przewodów wentylacyjnych i spalinowych / cena za 1 lokal mieszkalny
– sprawdzenie szczelności przewodów (próba dymna) / cena za 1 przewód
– wykonanie przeglądów przewodów kominowych i wentylacyjnych kamerą / cena za 1 przewód
– udrożnienie kanałów z opisem technologii / cena za 1 kanał
– przedłużenie przewodów wentylacyjnych rurą z blachy kwasoodpornej (rura pojedyncza / dwupłasz-

czowa) / cena za 1 m.b. przewodu + robocizny
– montaż turbowentów na przewodzie/kominie / cena za 1 szt. + robocizna
– uszczelnienie kominów z opisem technologii / cena za 1 m.b. przewodu
– inwentaryzację przewodów kominowych z wykonaniem opinii kominiarskiej / cena za 1 przewód
– zabezpieczenie wylotów kominów siatką / cena za 1 wylot – siatka o oczkach 30x30 mm
– usuwanie ptasich gniazd / cena za 1 szt.

II. Do oferty prosimy dołączyć informację o firmie zawierającą przede wszystkim: stan zatrudnienia
(posiadane uprawnienia kominiarskie), informacje o posiadanym sprzęcie do wykonywania robót,
referencje z ostatnich trzech lat oraz okres gwarancji na wykonane usługi.

III. Oferent jest związany ofertą do dnia 31.03.2016 r.

IV. Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Roboty kominiarskie w RSM „Bawełna”
w 2015 r.” ul. Przybyszewskiego 163, p. 113 w sekretariacie Spółdzielni do dnia 3.03.2015 r. do
godz. 12.00. Oferty, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

V. Informacji dodatkowych udziela p. Zdzisław Jakóbczak, tel. 42 641 63 33, wew. 13, tel. kom.
500 268 252 w godz. 8.00–16.00.

VI. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, prowadzenia negocjacji z oferentami
w zakresie oferowanej ceny oraz odstąpienia od konkursu ofert bez podania przyczyn.

Osiedlowych miłośników szachów zapraszamy do uczestnictwa w turnieju szachowym
jaki organizuje Ognisko TKKF „Dzikusy” w swojej siedzibie przy ul. Kmicica 15.

Turniej rozpoczyna się cyklem spotkań w dniu 21.02.2015 r. w sobotę o godz.
11:00. Następne rozgrywki odbywać się będą w każdą kolejną sobotę: 28.02.; 07.03.;
14.03.; 21.03.; 28.03.

Wszelkie ewentualne odstępstwa od podanych terminów będą ogłaszane na tur-
nieju poprzedzającym zmiany. Zgłoszenia uczestników organizatorzy przyjmują w dniu
rozgrywek.

Zarząd Ogniska Towarzystwa Krzewienia
Kultury Fizycznej „Dzikusy”, RSM „Ba-
wełna”, Rada Osiedla Olechów-Janów –
jednostka pomocnicza UMŁ oraz Dyrek-
cja Szkoły Podstawowej nr 205 byli or-
ganizatorami ferii zimowych w mieście
dla dzieci i młodzieży w 2015 roku.

Na zajęcia sportowe organizowane
w ferie zapraszaliśmy dzieci w poprzednim
numerze naszej gazety. I tak w dniu
12.02.2015 r. o godz. 10:00 na terenie
Szkoły Podstawowej nr 205 przeprowa-
dzono „Dzień Sportu” rozgrywając siedem
konkurencji rekreacyjnych: tenis stołowy,
rzuty do kosza, slalom z piłką, rzuty piłką
do hula hop, strzały na bramkę (konku-
rencje przeprowadzono osobno dla dziew-
cząt i dla chłopców), turniej szachowy, war-
cabowy. W każdej konkurencji nagradza-
no trzech najlepszych zawodników, którzy
otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane
przez RSM „Bawełna”. Ponadto wszyscy
uczestnicy otrzymali napoje oraz pączki.

W dniu 13.02.2015 o godz. 16:30 na
siłowni Ogniska TKKF „Dzikusy” zorga-
nizowane zostały zawody kulturystyczne
dla młodzieży powyżej 16 roku życia.
W zawodach uczestniczyło siedmiu za-
wodników, którzy rywalizowali między
sobą w czterech konkurencjach : wycis-
kanie sztangi, przysiady ze sztangą, pom-
pki na poręczach, delfin. Konkurencje
kulturystyczne przeprowadził instruktor
Ogniska Przemysław Stępień.

Ferie Zimowe
z Ogniskiem
TKKF „Dzikusy”

W pierwszej dekadzie lutego
do Państwa skrzynek po-
cztowych dostarczyliśmy
broszurę Urzędu Miasta Ło-
dzi o prowadzeniu właściwej
gospodarki odpadami. Zachę-
camy do zapoznania się z jej
treścią. Urząd Miasta wskazuje
jak postępować z odpadami
wytwarzanymi w codziennym
życiu i jak ograniczać ilość
powstających śmieci.

Do cyklu „Branże spółdzielcze”
wrócimy w następnym numerze.
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Zgodnie z obowiązującym w RSM „Bawełna” Regulaminem rozliczeń kosztów gzm,

rozliczenia ciepła i wody dokonywane są w pierwszym kwartale roku
i obejmują zużycia za poprzedni rok kalendarzowy.

Do mieszkańców druki rozliczeniowe przekazywane są do końca marca każdego roku.

1. Analizę rozpoczynamy od tabeli C. USTA-
LONE JEDNOSTKI ZUŻYCIA umieszczo-
nej na samym dole:
poz. C.1 – to określenie rodzaju urządzenia.
W zdecydowanej większości mieszkań wystę-
pują podzielniki. Ale w budynkach nowych za-
instalowane są już ciepłomierze.
poz. C.2 – to numer urządzenia (znajduje się:
w podzielnikach nad wyświetlaczem;
w ciepłomierzach na czołowej ich stronie).
poz. C.3 – stan końcowy. Naciskając przycisk
na podzielniku wyświetlą się nam dwie liczby
(naprzemiennie) – aktualny stan zużycia od
01.01.2014 r. oraz stan na 31 grudnia 2014 r.,
który jest na rozliczeniu.
poz. C.4 – stan początkowy– to zawsze ZERO.
Podzielniki na koniec każdego roku zerują się.
poz. C.5 – różnica. W przypadku rozliczeń
rocznych ta pozycja jest zawsze równa ze
wskazaną w poz. C.3.
poz. C.6 – wskaźnik „UF”. Każdy grzejnik ma
przypisany swój wskaźnik korygujący, zmniej-
szający bądź zwiększający (gdy jest zamonto-
wany za duży grzejnik) zużycie. Każdy został
poinformowany o jego wielkości w momencie
rozpoczęcia rozliczania za pomocą podzielni-
ków w RSM „Bawełna”.
poz. C.7 – jednostka zużycia. Ta pozycja po-
kazuje ilość zużytych jednostek po zastosowa-
niu wskaźnika korygującego „UF” (jest to
wynik mnożenia C.5 razy C.6).
poz. C.8 – to współczynnik „LAF”.
Współczynnik korygujący wskazania ze wzglę-
du na położenie mieszkania w budynku.
O jego wielkości też każdy został wcześniej
poinformowany. Jest jednakowy dla danego
mieszkania.
poz. C.9 – obliczeniowe jednostki zużycia. Jest
to wynik mnożenia poz. C.7 i poz. C.8. Ten
wskaźnik jest wykorzystywany do obliczenia
„kosztów zużycia c.o.” w tabeli A poz. A2.

2. Przechodzimy teraz do tabeli B. OKREŚLE-
NIE KWOT JEDNOSTKOWYCH
poz. B.1 – koszty c.o. Pokazują zużycie ciepła
na ogrzewanie budynku w jednostkach fizycz-
nych (gigadżulach) oraz koszt tego w złotów-
kach na podstawie faktur otrzymanych od
producenta ciepła.
poz. B.2 – koszty pomieszczeń wspólnych
zgodnie z Regulaminem szczegółowych za-
sad rozliczania kosztów G.Z.M. ustalone są
procentowe stawki udziału w kosztach ogrze-
wania całego budynku – ciepła przeznaczo-
nego na ogrzewanie klatek schodowych, piw-
nic, wspólnych pomieszczeń itp. Każdy
z członków został poinformowany o ustalo-
nej wielkości procentowego udziału dla da-
nego budynku.
W tym wypadku wynosi on 23%. Dlatego
koszt ogrzewania pomieszczeń wspólnych
został wyliczony wg zasady 19.332,09 x 23%
= 4.446,38. A ponieważ powierzchnia wszyst-
kich lokali wynosi, w tym konkretnym przy-
padku 978,50 m2, wylicza się jednostkowy
koszt ogrzania powierzchni pomieszczeń
wspólnych na kwotę 4,544078 za m2. Ten
wskaźnik jest wykorzystywany do obliczenia
„kosztów pomieszczeń wspólnych” w tabeli
A poz. A.1
poz. B.3 – koszty zużycia c.o. Jest to oblicze-
nie wartości jednej obliczeniowej jednostki
zużycia dla całego budynku. Koszty c.o. ujęte
w poz. B.1 pomniejszone o koszty pomiesz-
czeń wspólnych z poz. B.2 dają wartość ujętą
w omawianej tutaj pozycji.
Dalej mamy informację dotyczącą ilości obli-
czeniowych jednostek zużycia w całym bloku,
czyli jest to suma zużyć we wszystkich loka-
lach. Po podzieleniu kwoty kosztów zużycia
c.o. przez ilość jednostek zużycia w danym
bloku otrzymujemy wartość 1 obliczeniowej
jednostki zużycia budynku, która wykorzysty-
wana jest do obliczenia „kosztów zużycia c.o.”
w tabeli A poz. A2.
poz. B.4 – opłata stała. Jest to pozycja z faktur
otrzymywanych od dostawcy ciepła. Tak jak
w przypadku energii elektrycznej czy też gazu,
w rachunkach, które każdy z nas otrzymuje,
jest zawarta opłata za gotowość świadczenia
usług (dostawy prądu czy gazu), tak też
i w tym przypadku jest to stała opłata za goto-
wość dostarczania ciepła w ciągu całego roku.
Ta kwota za gotowość, czyli opłata stała po-
dzielona przez powierzchnię wszystkich lokali
w budynku, daje wskaźnik ile kosztuje goto-
wość za 1 m2 każdego mieszkania w budynku,
wykorzystywany do obliczenia „opłaty stałej”
w tabeli A poz. A4.

Objaśnienia – rozliczenie
centralne ogrzewanie

poz. B.5 – koszty rozliczenia. Wynikają one
z umowy z firmą rozliczeniową ISTA. Kwota
przypadająca na budynek jest dzielona przez
ilość urządzeń we wszystkich mieszkaniach,
czyli wskazuje ilość podzielników w danym
budynku. Wynik tego działania to jednostkowa
cena rozliczenia 1 podzielnika, która jest wy-
korzystywana do obliczenia „kosztów rozli-
czenia” w tabeli A poz. A5.

3. I dochodzimy teraz do części najważnie-
jszej, czyli omówienia tabeli A, a więc wyli-
czenia dokładnych kosztów za centralne

ogrzewanie dla naszego mieszkania.
poz. A.1 – koszty pomieszczeń wspólnych,
czyli: stawka obliczona w poz. B.2 pomnożona
przez wielkość naszego mieszkania (ilość m2)
daje wynikową kwotę kosztów tych pomiesz-
czeń dla mieszkania.
poz. A.2 – koszty zużycia c.o., czyli: stawka
wyliczona w poz. B.3, pomnożona przez ilość
obliczeniowych jednostek zużycia z poz. C.9,
daje wynikową kwotę kosztów centralnego
ogrzewania dla naszego mieszkania.
poz. A.3 – koszty c.o., czyli: jest to suma poz.
A.1 i A.2.

poz. A.4 – opłata stała, czyli stawka oblicze-
niowa w poz. B.4 pomnożona przez wielkość
naszego mieszkania (ilość m2) daje wynikową
kwotę kosztów gotowości dla mieszkania.
poz. A.5 – koszty rozliczenia, czyli: stawka
wyliczona w poz. B.5 pomnożona przez ilość
urządzeń (podzielników) w
mieszkaniu daje wynikową kwotę kosztów za
rozliczenie centralnego ogrzewania w naszym
mieszkaniu.

poz. A.6 – koszty użytkowania, czyli: jest to
suma poz. A.3, poz. A.4 i poz. A.5.

poz. A.7 – przedpłata to suma zaliczek,
wpłacanych w ciągu całego roku 2014 w ra-
mach comiesięcznych opłat eksploatacyjnych
na: „c.o. opłata stała” i „c.o. opłata zmienna”.
poz. A.8 – Wynik rozliczenia czyli różnica po-
między poz. A.7 i poz. A.8. Jeśli koszty użyt-
kowania (A.7) były wyższe niż zaliczki (poz.
A.8) to należy dopłacić wskazaną w rozlicze-
niu kwotę. Jeśli koszty użytkowania (poz. A.7)
były niższe niż zaliczki (poz. A.8), to wówczas
należy się Państwu zwrot kwoty wskazanej
w rozliczeniu.

J A K C Z Y T A Ć D R U K R O Z
c.o.
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Dla lepszego zrozumienia prowadzonego w spółdzielni sposobu rozliczeń oraz
– na co pisząc ten artykuł liczmy – dla wyeliminowania reklamacji niezasadnych, wynikających
z braku znajomości zasad czy wątpliwości związanych z określeniem pozycji rozliczenia
– zamieszczamy druki jakie Państwo otrzymaliście i szczegółowe do nich wskazówki.

wych kosztów rozliczenia dla jednego miesz-
kania – użytkownika, która jest zamieszczona
w tabeli A w poz. A.7 „koszty rozliczenia
wody”.

3. I tak jak w przypadku centralnego ogrze-
wania dochodzimy do części najważniejszej,
czyli omówienia tabeli A, więc wyliczenia
kosztów za dostarczenie zimnej wody i pod-
grzanie ciepłej wody dla naszego mieszkania:
poz. A.1 – koszty wspólne c.w., czyli stawka
wyliczona w poz. B.2 pomnożona przez wiel-
kość naszego mieszkania w m2 daje kwotę tych
kosztów.

poz. A.2 – koszty zużycia c.w., czyli stawka
wyliczona w poz. B.3 pomnożona przez ilość
zużytej ciepłej wody z poz. C.7 daje kwotę
kosztów zużycia c.w. w mieszkaniu.
poz. A.3 – koszty c.w.u., czyli jest to suma poz.
A.1 i poz. A.2.
poz. A.4 – opłata stała c.w., czyli: stawka wy-
liczona w poz. B.4 pomnożona przez wielkość
mieszkania w m2 daje wynikową kwotę kosz-
tów gotowości dla mieszkania.

poz. A.5 – koszty zużycia z.w. mieszkania,
czyli ilość zużytej zimnej wody opisanej
w poz. C.5, C.6 i C.7 pomnożonej przez cenę

zimnej wody z poz. B.5 daje koszty zużycia
wody w mieszkaniu w 2014 r.
poz. A.6 – koszty wody niezbilansowanej,
czyli stawka za wodę określona w poz. B.6 po-
mnożona przez procentowy udział wody nie-
zbilansowanej w całości zużycia danego
mieszkania, dają udział w globalnych kosztach
tej wody dla tego mieszkania.
poz. A.7 – koszt rozliczenia wody, czyli kwota
opisana w poz. B.7.
poz. A.8 – koszty, czyli suma, w tym przy-
padku poz. A.5, poz. A.6 i poz. A.7.
poz. A.9 – koszty użytkowania, czyli suma po-
zycji A.3, A.4 i A.8.

poz. A.10 – przedpłata, czyli suma zaliczek
wpłacanych w ciągu całego 2013 roku w ra-
mach całomiesięcznych opłat eksploatacyj-
nych za mieszkanie na: „c.w. opłata stała”,
„c.w. podgrzanie”, „c.w. zimna woda do pod-
grzania” i „zimna woda-wodomierz”.
poz. A.11 – Wynik rozliczenia czyli różnica
pomiędzy poz. A.9 i poz. A.10.
Jeśli koszty użytkownika (poz.A.9) są wyższe
od wpłaconych zaliczek (poz. A.10) to należy
dopłacić wskazaną kwotę. Jeśli zaś koszty
użytkownika (poz. A.9) są niższe niż przedpłaty
(poz. A.10), to wówczas należy się Państwu
zwrot kwoty ustalonej w rozliczeniu.

L I C Z E N I O W Y

UWAGA!
Zaprezentowane rozliczenia dotyczą konkretnego mieszkania w naszej
Spółdzielni. Przekazane Państwu rozliczenia mogą się nieznacznie różnić od
przedstawionych tutaj wzorów ze względu na specyfikę każdego budynku.

1. Analizę rozpoczynamy też od tabeli
C.USTALENIE JEDNOSTEK ZUŻYCIA.
poz. C.1 – urządzenia zainstalowane w lokalu
przy czym Ł oznacza w łazience K w kuchni.
W tym przypadku występują tylko dwa wodo-
mierze.
poz. C.2 – numery urządzeń.
poz. C.3 – stan końcowy czyli stan odczytany
na dzień 31.12.2014 r.
poz. C.4 – stan początkowy czyli stan na dzień
01.01.2013 r.
poz. C.5, C.6 i C.7 – roczne zużycia odnoto-
wane na tych wodomierzach, przy czym
roczne zużycie ciepłej wody w tym lokalu wy-
nosi 27,1840 m3 i ta ilość przeniesiona jest do
tabeli A w poz. A.2 „koszty zużycia c.w.”. Zaś
zużycie zimnej wody w tym lokalu wynosi
154,8480 m3, bowiem w tym przypadku do
wskazania zużycia odnotowanego na wodo-
mierzu ciepłej wody dodajemy zużycie wody
zimnej i suma zużyć przeniesiona jest do tabeli
A w poz. A.5 „koszty zużycia z.w. – mieszka-
nia”.

2. Przechodzimy teraz do tabeli B OKREŚ-
LENIE KWOT JEDNOSTKOWYCH:
poz. B.1 – koszty ciepłej wody użytkowej
zużycie ciepła na podgrzanie wody w jednost-
kach fizycznych (gigadżulach) oraz koszt tego
podgrzania w złotówkach na podstawie faktur
otrzymywanych od producenta ciepła.

poz. B.2 – koszty wspólne c.w. To wydzielona
z kosztów c.w.u. (poz. B.1) część kosztów
ustalona procentowo dla każdego budynku,
zgodnie z załącznikiem do Regulaminu szcze-
gółowych zasad rozliczania kosztów G.Z.M.,
a dotycząca utrzymania stałej gotowości do
przesyłu wody o temperaturze nie mniejszej
niż 55°C, do wszystkich mieszkań. W tym wy-
padku jest to 30 %. W pozycji tej jest wyli-
czony jednostkowy koszt wspólny c.w. na
kwotę 6,055646 zł/m2. Ten wyliczony wskaź-
nik jest wykorzystany do obliczenia „kosztów
wspólnych c.w.” w tabeli A poz. A1.
poz. B.3 – koszty zużycia c.w. Jest to pozycja,
w której oblicza się wartość pogrzania 1 m3

wody ciepłej dla całego budynku. Od kosztów
c.w.u. (poz. B1) odejmuje się koszty wspólne
c.w. (poz. B.2) i sumę dzieli się przez ilość
zużytej ciepłej wody przez cały budynek. Wy-
liczony wskaźnik jest wykorzystywany do ob-
liczenia „kosztów zużycia c.w.” w tabeli poz.
A.2.
poz. B.4 – opłata stała c.w. Jest to pozycja
z faktur otrzymanych od dostawcy ciepła, czyli
Dalkii Łódź. I tak jak to opisywaliśmy w przy-
padku centralnego ogrzewania, jest to opłata
za gotowość świadczenia usług dostarczania
ciepła w ciągu całego roku do podgrzania
wody. Wartość wykazana na tej pozycji jest po-
dzielona przez ilość m2 wszystkich obsługiwa-
nych lokali i obliczony wskaźnik na 1 m2 jest
wykorzystany w tabeli A poz. A.4 do oblicze-
nia „opłaty stałej c.w.” dla danego mieszkania.
poz. B.5 – koszty zużycia z.w. W tej pozycji
mamy zawartą informację dotyczącą kosztów
wody zużytej przez użytkowników wszystkich
lokali oraz ile tej wody zużyli, czyli jest to
wskazanie sumy zużyć odnotowanych na
wszystkich wodomierzach w tym budynku.
Cena 1 m3 wody w 2014 r. wynosiła
7,879998 zł i ten wskaźnik jest wykorzystany
w tabeli A w poz. A.5 „koszty zużycia z.w. –
mieszkania”.
poz. B.6 – koszt wody niezbilansowanej.
Zgodnie z informacją podaną na dole druku
rozliczenia wody w pozycji „wskazówki”
zużycie zimnej wody w budynku wyniosło
w 2014 r. 1.740 m3, zgodnie ze wskazaniami
wodomierza głównego i fakturami jakie otrzy-
maliśmy od dostawcy wody – ZWiK różnica
pomiędzy tą wielkością a sumą wskazań wodo-
mierzy mieszkaniowych jest określana poję-
ciem wody niezbilansowanej. Wartość tej
różnicy pokrywają proporcjonalnie do swojego
zużycia wszyscy użytkownicy lokali, co skut-
kuje stosownym wyliczeniem w tab. A w poz.
A.6 „koszty wody niezbilansowanej”.
poz. B.7 – koszt rozliczenia wody. Podobnie
jak to wyjaśnialiśmy przy rozliczaniu central-
nego ogrzewania wynikają one z podpisanej
umowy z firmą rozliczającą ISTA. Kwota
przypadająca na budynek podzielona przez
ilość użytkowników daje kwotę jednostko-

A teraz przeanalizujemy rozliczenie wody
w tej samej nieruchomości:

Objaśnienia
– rozliczenie wody

woda
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Co dokładnie należy

do obowiązków zatrudnionych firm sprzątających?
Jakie obowiązki spoczywają

na administratorach budynków?

Kontakt
z administratorem
Administratorzy pracują najbliżej mieszkań-
ców. Bezpośrednio opiekują się poszczególnymi
budynkami i starają się rozwiązywać problemy
mieszkańców związane z zamieszkaniem. Oto
wykaz wszystkich administratorów wraz z kon-
taktowymi telefonami komórkowymi i adresami
e-mailowymi:
Administracja osiedla „Słowiańskie”, tel.
42 670 95 03, 42 670 70 42.
Kierownik adm. p. Piotr Sumiński.
Administratorzy:
Alina Kobus administrowane bloki: 100-110
i 116-122, jak również zespół garaży przy ul.
Ziemowita 2b i Zakładowej 32/36, tel. kom. 505
150 863, e-mail: akobus@rsmbawelna.pl.
Małgorzata Krasowska administrowane bloki:
111-114, 125-146, tel. kom. 505 150 842, e-mail:
mkrasowska@rsmbawelna.pl.
Andrzej Szlawski administrowane bloki: 147-
-156, 158-160, 216, 217, 219, 220, 221, 221A,
222A, 226A, tel. kom. 505 150 859, e-mail: asz-
lawski@rsmbawelna.pl.
Beata Jachimczak administrowane bloki: 201-
-214, 218, 218a, 223, 224, 227, 227a, 228, 229,
229A, 230, 231, 231a, 232, 233, tel. kom. 505 131
497, e-mail: bjachimczak@rsmbawelna.pl.

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

Administracja osiedla „Zbiorcza”, tel. 42 674
89 49, tel. 42 676 28 97.
Kierownik adm. p. Andrzej Jaroszczyk.
Administratorzy:
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 budynki:
Górska 2, 4, 3/5, 7/9, Szczytowa 4/6, Rawska 3, 7,
Wilcza 2, Gołębia 1/3, 5, tel. kom. 505 150 845,
e-mail: elkowalczyk@rsmbawelna.pl.
Aleksandra Czekalska administrowane bu-
dynki: Zbiorcza 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21,
23, 25, Sarnia 4, Stylonowa 7, tel. kom. 505 150
846, e-mail: aczekalska@rsmbawelna.pl.

Administracja osiedli „Żubardź” i „Koziny”,
tel. 42 651 55 24.
Kierownik adm. p. Jolanta Bartoszek.
Administratorzy:
Renata Psonka-Andrzejczak administrowane
budynki: Tybury 3, 10, Klonowa 28/30, 32, 38/40,
Kasprzaka 60/62, 64a, Okrzei 4/12, 30/36, 40, 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, Więckowskiego 97, Lo-
rentza 8, Srebrzyńska 45, Włókniarzy 198, tel. kom.
505 150 840, e-mail: mgazda@rsmbawelna.pl.
Jacek Piaseczny administrowane budynki:
Czarnkowska 9/13, Gandhiego 3a, Tatarakowa 15,
Lutomierska 83/101, 103a, 105a, 109a, 111,
Wrześnieńska 67/69, 71/73, Sierakowskiego
1/5, Uniejowska 4, 4a, 6, Turoszowska 5, 16, tel.
kom. 505 150 862, e-mail: jpiaseczny@rsmba-
welna.pl.
Aneta Wyrowska administrowane bloki: Byd-
goska 25, 27/29, 35, 37, Lutomierska 156, 158,
Uniejowska 1/3, Limanowskiego 168, tel. kom.
501 463 291, e-mail: awyrowska@rsmbawelna.pl.
Danuta Lewandowska administrowane bu-
dynki: Bydgowska 40, 42, 44, 46, Klonowa 35/37,
41, tel. kom. 505 150 853, e-mail: dlewan-
dowska@rsmbawelna.pl.

Przyjmowanie i załatwianie interesantów
w spółdzielni odbywa się następująco: sekreta-
riat spółdzielni, Zespół Doradczo-Samorządowy,
Dział Księgowości Eksploatacyjnej Dział Tech-
niczny, Stanowisko ds. Analiz Ekonomicznych
czynne są przez cały tydzień (za wyjątkiem so-
bót i niedziel) w godzinach 8.00-16.30; Dział
Członkowsko-Mieszkaniowy, Dział Czynszów,
Kredytów i Wkładów Mieszkaniowych, Dział Or-
ganizacyjny czynne są w poniedziałki, środy,
czwartki, piatki w godzinach 8.00-16.30, we wtor-
ki w godzinach 8.00-18.00, Administracje osied-
lowe: w okresie od 1.09. do 30.06. przyjmują in-
teresantów w poniedziałki, środy, czwartki
i piątki w godz. 8.00-17.00, we wtorki w godzi-
nach 8.00-18.00, w okresie od 1.07. do 31.08.
w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz.
8.00-16.30, we wtorki w godz. 8.00-18.00.

STYCZEŃ
1. Przyjęcie sprawozdań z działalności

Komisji Rady Nadzorczej – Rewi-
zyjnej, GZM, Wewnątrzspółdzielczej,
za 2014 rok.

2. Zatwierdzenie planów pracy Komisji
Rady Nadzorczej – Rewizyjnej, GZM,
Wewnątrzspółdzielczej na 2015 rok.

3. Informacja Zarządu na temat plano-
wanego zwołania Walnego Zgroma-
dzenia RSM „Bawełna”.

4. Rozpatrzenie wniosków o wykreśle-
nie lub wykluczenie z grona członków
Spółdzielni.

LUTY
1. Podjęcie uchwały w sprawie zasad za-

liczania członków RSM „Bawełna” do
poszczególnych części zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia w 2015 r.

2. Przyjęcie sprawozdań z działalności
Rad Osiedli za 2014 rok.

3. Rozpatrzenie wniosków o wykreśle-
nie lub wykluczenie z grona członków
Spółdzielni.

MARZEC
1. Podjęcie uchwał w sprawach na-

leżących do kompetencji Rady Nad-
zorczej w związku z planowanym
zwołaniem Walnego Zgromadzenia.

2. Przyjęcie sprawozdania z działal-
ności Spółdzielni za 2014 r. oraz
sprawozdania finansowego za 2014 r.

3. Ocena działalności Spółdzielni za
2014 r. – uchwalenie wniosków do
Walnego Zgromadzenia.

4. Przyjęcie sprawozdania z działal-
ności Rady Nadzorczej za 2014 rok.

5. Przedstawienie wstępnych wyników
rozliczeń mediów ze szczególnym

uwzględnieniem występujących za-
grożeń (np. woda niezbilansowana).

6. Rozpatrzenie wniosków o wykreśle-
nie lub wykluczenie z grona członków
Spółdzielni.

KWIECIEŃ
1. Sprawy związane z organizacją Wal-

nego Zgromadzenia.
2. Informacja nt. realizacji prac związa-

nych z wykonaniem postanowień
Ustawy o spółdzielniach mieszkanio-
wych w przedmiocie wyodrębnienia
nieruchomości RSM „Bawełna”.

3. Ustalenie stawek opłat zaliczkowych
za c.o. i c.w. obowiązujących od
1.05.2015 r.

4. Zasady dofinansowania bądź sfinan-
sowania wypoczynku letniego dla
dzieci i młodzieży organizowanego
przez TKKF „Dzikusy” na 2015 rok.

5. Rozpatrzenie wniosków o wykreśle-
nie lub wykluczenie z grona członków
Spółdzielni.

MAJ
1. Analiza wyników gospodarczo-

-finansowych Spółdzielni za I kwar-
tał 2015 r.

2. Przedstawienie wyników rozliczeń
mediów za 2014 rok.

3. Rozpatrzenie wniosków o wykreśle-
nie lub wykluczenie z grona członków
Spółdzielni.

CZERWIEC
1. Omówienie przebiegu Walnego Zgro-

madzenia i wdrożenie działań związa-
nych z ewentualną realizacją wnio-
sków wypływających w trakcie zebrań
poszczególnych części Walnego Zgro-
madzenia.

2. Rozpatrzenie wniosków o wykreśle-
nie lub wykluczenie z grona członków
Spółdzielni.

LIPIEC
1. Informacja nt. realizacji prac związa-

nych z wykonaniem postanowień
Ustawy o spółdzielniach mieszka-
niowych w przedmiocie wyodręb-
nienia nieruchomości RSM „Ba-
wełna”.

2. Rozpatrzenie wniosków o wykreśle-
nie lub wykluczenie z grona członków
Spółdzielni.

SIERPIEŃ
1. Analiza wyników gospodarczo-fi-

nansowych za I półrocze 2015 roku.
2. Rozpatrzenie wniosków o wykreśle-

nie lub wykluczenie z grona członków
Spółdzielni.

WRZESIEŃ
1. Wybór firmy do badania sprawozdania

finansowego Spółdzielni za 2015 r.
2. Przedstawienie analizy porównaw-

czej zużycia mediów w zasobach
Spółdzielni za I półrocze 2015 r.

w odniesieniu do roku poprzedniego
– wnioski.

3. Rozpatrzenie wniosków o wykreśle-
nie lub wykluczenie z grona członków
Spółdzielni.

PAŹDZIERNIK
1. Wybór członków Rady Nadzorczej do

udziału w pracach Komisji ds. wybo-
ru wykonawców na roboty remonto-
we w 2016 roku.

2. Informacja nt. realizacji prac związa-
nych z wykonaniem postanowień
Ustawy o spółdzielniach mieszka-
niowych w przedmiocie wyodręb-
nienia nieruchomości RSM „Ba-
wełna”.

3. Rozpatrzenie wniosków o wykreśle-
nie lub wykluczenie z grona członków
Spółdzielni.

LISTOPAD
1. Analiza wyników gospodarczo-

-finansowych Spółdzielni za III
kwartały 2015 r.

2. Rozpatrzenie wniosków o wykreśle-
nie lub wykluczenie z grona członków
Spółdzielni.

GRUDZIEŃ
1. Uchwalenie ramowego harmonogra-

mu obrad Rady Nadzorczej na 2016
rok.

2. Uchwalenie planu gospodarczo-finan-
sowego RSM „Bawełna” na 2016 rok.

Ramowy harmonogram pracy Rady
Nadzorczej RSM „BAWEŁNA” na 2015 rok

W związku z inicjatywą Rady Nadzorczej, dotyczącą przy-
bliżenia naszym mieszkańcom obowiązków firm sprzątających
w zakresie utrzymania porządku, jak również roli administ-
ratorów poszczególnych nieruchomości w nadzorze nad ich
pracą, jak i innych zadaniach wynikających z procedury obo-
wiązującej w naszej spółdzielni, przekazujemy w tym miejscu
poniższa informację.

Do zadań firm sprzątających należy utrzymanie czystości i porządku w bu-
dynkach i na terenach przyblokowych. W ramach tego, firmy sprzątające mają
obowiązek:

– utrzymania w stałym stanie czystości klatek schodowych, w tym m.in.
schodów, balustrad, piwnic, pralni, suszarni, mycia okien na klatkach scho-
dowych, mycia szyb w wejściach do klatek schodowych, mycia tablic ogłosze-
niowych i skrzynek na listy, zmywanie na bieżąco wszelkich napisów
pojawiających się na elementach wyposażenia budynku,

– utrzymania w stałej czystości i porządku terenów przyblokowych,
w tym m.in. omiatania, zbierania i grabienia liści z terenów zielonych,
opróżniania koszy przydomowych, omiatania i dezynfekowania śmietników,
sprzątania śmietników i stanowisk kontenerów po każdorazowym wywo-
zie nieczystości, usuwania traw i chwastów z chodników i krawężników,

– stałej pielęgnacji zieleni i rabat kwiatowych, koszenia trawników,

– bieżącego usuwania śniegu, lodu i błota pośniegowego z chodni-
ków i ciągów pieszo-jezdnych oraz posypywania ich piaskiem,

– usuwania piasku z chodników, dojść do klatek, ciągów pieszo-
-jezdnych po ustaniu przyczyny jego zastosowania,

– skutecznego i szybkiego doręczania mieszkańcom korespondencji
od Spółdzielni, w tym naszej Gazety,

– wywieszania na klatkach schodowych ogólnych ogłoszeń zlecanych
przez Spółdzielnię i zdejmowanie ich po dezaktualizacji,

– bieżącej wymiany spalonych i uzupełnienia brakujących żarówek
na klatkach schodowych, piwnicach i w pomieszczeniach gospodarczych.

Natomiast do obowiązków administratora należy nadzór nad utrzyma-
niem czystości, porządku i właściwego stanu technicznego w budynkach i na
terenach, nadzór nad dostarczaniem mieszkańcom korespondencji od
Spółdzielni, informowanie mieszkańców o sprawach dotyczących zamiesz-
kiwania na administrowanym terenie oraz funkcjonowania Spółdzielni.

Rozważamy, wzorem naszych zachodnich sąsiadów i praktycznie całej
Europy, wywieszanie kartek, na których to, każdego roboczego dnia, osoba
odpowiadająca za utrzymanie porządku, składałaby swój podpis. Jest jednak
jeden problem, bowiem zauważamy, że bardzo często ogłoszenia wywieszane
przez Spółdzielnię są zrywane. Wynika to z tego, że niektóre osoby, z gor-
szym wzrokiem, wolą przeczytać sobie taką informację w domu, ale często

również jest to akt zwykłych chuliganów, którym wszystko przeszkadza.To nie
powinno mieć miejsca, bowiem, to co jest wieszane na tablicy ogłoszeniowej
„Bawełny” zdejmować powinien wyłącznie gospodarz domu lub admi-
nistrator.

Najważniejsze jest jednak jedno: by na osiedlach i w budynkach było
czysto. Do tego dążymy i tego staramy się pilnować i przestrzegać. Dlate-
go w każdym numerze naszej gazety, z reguły na stronie 6, po lewej stro-
nie, zamieszczamy numery telefonów do administratorów budynków.
Dane kontaktowe umieszczane są również na tablicach informacyjnych, na
klatkach schodowych. Jeśli mają Państwo uwagi, jeśli cokolwiek się dzieje,
prosimy to zgłaszać. Jeśli nie widzicie Państwo reakcji ze strony odbierających
uwagi, to prosimy o zgłaszanie ich najpierw do kierownika właściwej ad-
ministracji osiedla, a w ostateczności do sekretariatu pod telefonem rów-
nież ze strony 6 lub internetowo na adres: poczta@rsmbawelna.pl

A o tym co dokładnie winniśmy mieć w pamięci przy zgłaszaniu
usterek itp. piszemy na stronie 2 niniejszego wydania Gazety w rubryce
„Listy”, w tekście „Nie jesteśmy anonimowi”.

Nawet najlepiej napisane regulaminy nie sprawdzą się, gdy nie będziecie
Państwo na bieżąco reagować. Nie bądźmy obojętni gdy widzimy w naszym
otoczeniu jakieś niedoskonałości. Bądźmy gospodarzami na naszych osied-
lach i czujmy się odpowiedzialni za utrzymanie na nich porządku. I.G.

Prawa i obowiązki firm sprzątających i administratorów

Zmiany kadrowe w administracjach osiedli

Jolanta Bagińska
– objęła po p. Marcinie Kanierze,

który już w Spółdzielni
nie pracuje,

funkcję administratora
budynków 501 i 503.

Renata Psonka-Andrzejczak
– dotychczas pracownik Działu

Członkowsko-Mieszkaniowego, obec-
nie administrator, zastępujący chorą
p. Ewę Bukowską. Budynki admini-

strowane: Tybury 3, 10, Klonowa
28/30, 32, 38/40, Kasprzaka 60/62,

64a, Okrzei 4/12, 30/36, 40.

Zbigniew Stysiński
– dawniej technik osiedla

„Sienkiewiczowskie”, obecnie
technik w administracji osiedli

„Żubardź” i „Koziny” –
„opiekuje się” budynkami Kozin.

Artur Otwinowski
– dawniej technik

dla budynków osiedla „Koziny”,
obecnie technik

„opiekujący się” wszystkimi
budynkami Janowa.

Os. SienkiewiczowskieOs. „Żubardź” i „Koziny”Os. „Żubardź” i „Koziny”Os. „Zbiorcza”



7
Oczekiwania jeśli chodzi o prace remontowe są olbrzymie.
Od 2012 r. przez kolejne cztery lata wydatki na remonty
są ograniczane spłatą kredytu inwestycyjnego,
którego spłata na szczęście dobiega już końca.

Redakcja: Miło nam dzisiaj gościć ko-
lejnego prezesa spółdzielni mieszkaniowej,
która została utworzona z podziału RSM
„Bawełna”. Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Czerwony Rynek” wydzieliła się w 1981
roku i jest w kolejności drugą po Spółdziel-
ni Mieszkaniowej „Zarzew” córką „Ba-
wełny”. Bawełna przekazała wówczas no-
wej Spółdzielni 108 tysięcy mkw. po-
wierzchni użytkowej mieszkań. Ile mkw.
powierzchni pozostaje w administracji
Waszej Spółdzielni dzisiaj?

Dariusz Banachowski: Obecnie SM
„Czerwony Rynek” posiada 218 tys. mkw.
powierzchni lokali mieszkalnych i do tego
jeszcze kilka tysięcy powierzchni lokali
użytkowych, czyli w sumie ponad 220 tys.
mkw. Można więc powiedzieć, że podwoi-
liśmy to co otrzymaliśmy od „Bawełny”.
Ale po to przecież się wydzieliliśmy, żeby
dalej inwestować i się rozwijać. Dzisiaj, już
jako spółdzielnia eksploatacyjna, dobrze
funkcjonujemy. Jeśli chodzi o strukturę or-
ganizacyjną mamy trzy osiedla: „Piastów”,
„Zarzewska” i „Czerwony Rynek”, które
zorganizowane są w ramach dwóch admini-
stracji.

R.: Ma Pan spore doświadczenie na
polu spółdzielczości mieszkaniowej. Był
Pan m.in. wiceprezesem Pabianickiej
Spółdzielni Mieszkaniowej. Jak długo?

D.B.: Przez 10 lat, od października 2000
roku. Wcześniej pracowałem jeszcze w małej
spółdzielni inwestycyjnej, a także zajmo-
wałem się zarządzaniem nieruchomościami
pełniąc funkcję Dyrektora Zakładu Gospo-
darki Komunalnej w Pabianicach. Niewątpli-
wie największe szlify zdobyłem w Pabia-
nickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, która
jest jedną z największych w Polsce. Przeni-
ka się z Pabianicami na wskroś, obejmując
prawie całą powierzchnię miasta. W po-
równaniu z Pabianicami, Spółdzielnia „Czer-
wony Rynek” to dużo mniejsze „poletko” do
gospodarowania. Tam było 308 budynków,
tutaj mam 70, ale za to olbrzymich, bo
np. 10-klatkowe wieżowce.

R.: A jaka jest różnica między Łodzią
a Pabianicami, jeśli chodzi o zarządzanie?

D.B.: Łódź, jako miasto, jest inna, inne
są też oczekiwania mieszkańców. Są czujni
i wymagający. Można powiedzieć, że jako
prezes jestem na widoku i „ pod kontrolą”.
W mniejszych miastach zarządy i admini-
stracje kierują się troszeczkę innymi pra-
wami. Nie chciałbym wchodzić w meandry
tego, ale jest inaczej. Choć zarówno i tam
w Pabianicach i tu w Łodzi można by poda-
wać przykłady na plus i minus. „Czerwony
Rynek” był jednak dla mnie dużym wyzwa-
niem i gdybym tego nie doświadczył, to
dużo bym, jako człowiek, stracił. Jest to
takie doświadczenie, które procentuje.

R.: Ale przyzna Pan, że chwile tuż po
objęciu przez Pana stanowiska Prezesa nie
były proste, prawda? Jakiś czas przed ob-
jęciem przez Pana stanowiska prezesa
grupa członków Spółdzielni wystąpiło do
sądu z pozwem o dokonanie podziału
Spółdzielni. Stało się tak, ponieważ nie
zwołano Walnego Zgromadzenia, które

mogłoby podobny wniosek rozpatrzeć.
Sąd Okręgowy w Łodzi podzielił Spółdziel-
nię na dwie odrębne.

D.B.: Nie chciałbym wracać do tamtych
czasów. Trudno odwracać głowę do tyłu
idąc do przodu, bo łatwo się potknąć. Ale
rzeczywiście było tak jak Pani mówi. Do
podziału na szczęście nie doszło i trochę
w tym mojej zasługi – ale nie tylko mojej.

R.: No właśnie, bo Spółdzielnia od
tego wyroku się odwołała. Czy apelacja
była już więc składana za Pana urzędo-
wania?

D.B.: Tak i na szczęście Spółdzielnia po-
została w kształcie pierwotnym. Dzięki
temu, uważam, uzyskała szansę by istnieć da-
lej i poprawiać swoją kondycję. Gdyby do-
szło do podziału, Spółdzielnia „Czerwony Ry-
nek” popadłaby w duże problemy finansowe.
Po czterech latach urzędowania na „Czer-
wonym Rynku” mogę więc powiedzieć, że
sporo się udało i jest spokojnie. Nie ma za-
grożeń z tytułu płynności finansowej, a dobre
wyniki osiągamy zwłaszcza jeśli chodzi
o windykację należności. Zobowiązania
mieszkańców względem Spółdzielni z tytułu
opłat eksploatacyjnych – to rząd około 4%
ogólnych przepływów finansowych – to na-
prawdę niewiele.

R.: A czy konflikt między osiedlami
został zażegnany? Bo to było powodem
chęci wydzielenia się.

D.B.: Nie ma już żadnego konfliktu.
Jego powodem było wówczas postrzeganie
finansowania robót kosztem innych osiedli.
Dzisiaj tego nie ma, bowiem plany remon-
towe na kolejne lata pokazują, że zobo-
wiązania względem Spółdzielni każdego
z osiedli są niemal identycznej wysokości.

R.: Czy sytuacja jaką Pan zastał tuż po
objęciu stanowiska nie wystraszyła Pana?
Nie było momentu, że pomyślał Pan:
„W co ja się wpakowałem?”

D.B.: Nie, nie wystraszyłem się. Potrze-
bowałem jednak chwili, by na spokojnie zo-
rientować się jak wyjść z tego impasu.
Rzeczywiście, w pierwszych dniach mojej
pracy zastałem na biurku wyrok mówiący
o podziale Spółdzielni. Bardzo mnie on za-
skoczył. Co gorsze, było już bardzo nie-
wiele czasu, by zdążyć złożyć apelację
i zahamować wykonanie wyroku.

R.: Ile metrów kwadratowych po-
wierzchni wydzieliłoby się ze Spółdzielni?

D.B.: Cały Piastów, czyli mniej niż
połowa zasobów. Warto tu nadmienić, że
osiedle, które by się wydzieliło, nie miałoby
praktycznie przychodów z działalności gos-
podarczej, bo większość lokali użytkowych
znajduje się na osiedlu „Czerwony Rynek”
i na osiedlu „Zarzewska”. Byłoby im o wiele
trudniej, bo przecież wiadomo, że przy-
chody z działalności gospodarczej kiero-
wane są na obniżenie kosztów eksploatacji.

R.: Czyli jak Pan zaczął swoje urzę-
dowanie z wysokiego C to później już
chyba musiało być prosto, prawda?

wony Rynek” doświadczyła kiedyś takiego
splendoru jak ten film. Moje nazwisko rów-
nież zostało wymienione, tyle że z błędem,
jaki dość często jest popełniany przy moim
nazwisku i zamiast Banachowski widnieje
Bałachowski. Cóż, jak widać do historii nie
przejdę.

R.: Czy Pan osobiście bywał kiedyś
w Lajkoniku?

D.B.: Przyznaję, że pamiętam jednego
Sylwestra, którego w czasach technikum
budowlanego spędziłem właśnie tam. Do
głowy by mi wówczas nie przyszło, że kie-
dyś będę Prezesem Spółdzielni posiadającej
w swoich zasobach ową restaurację, a co
więcej, że zostanie ona wykorzystana do,
jak by na to nie patrzeć, oscarowego filmu.

R.: Czekamy więc na Oscary. Będzie
Pan oglądał?

D.B.: Oczywiście, 22 lutego nie śpię! Co
więcej, kusi mnie, by w razie, gdyby film
zdobył nagrodę, odpalić fajerwerki na
osiedlu. Pomyślę wtedy również o uczcze-
niu tego tablicą pamiątkową.
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Ludzie,
których

warto poznać

D.B.: Ten proces cały czas trwa, bowiem
oczekiwania mieszkańców cały czas są duże.
Oczekiwania jeśli chodzi o prace remonto-
we są olbrzymie. Od 2012 r. przez kolejne
cztery lata wydatki na remonty są ograniczane
spłatą kredytu inwestycyjnego, którego
spłata na szczęście dobiega już końca. Suk-
cesywnie wymuszało to na Spółdzielni ogra-
niczenie działań remontowych średnio o kwo-
tę miliona złotych rocznie. Po stronie fi-
nansowej mamy już sytuację ustabilizo-
waną. Najgorsze jest jednak ciągłe zaskaki-
wanie nas przez ustawodawców i wyroki Try-
bunału Konstytucyjnego. Zmienne prawo
i „majstrowanie” – powiem to dobitnie,
przy spółdzielczości mieszkaniowej, nie
służy ani jej mieszkańcom ani zarządzającym.

R.: Czy w ramach Spółdzielni prowa-
dzicie działalność społeczno-wychowawczą,
macie jakieś kluby, świetlice? A może
współpracujecie z jakimś podmiotem, tak
jak nasza Spółdzielnia, który taką działal-
ność prowadzi?

D.B.: Bolączką Spółdzielni jest to, że
w pewnym momencie zaniechała działalności
społeczno-wychowawczej, do tego stopnia,
że na jednym z Walnych Zgromadzeń miesz-
kańcy przegłosowali nawet zlikwidowanie
świetlicy na osiedlu Piastów. Działalność kul-
turalno-oświatowa ogranicza się w tym mo-
mencie do tej prowadzonej przez Rady
Osiedli. Organizują one wyjazdy, wyciecz-
ki, imprezy, ale nie jest to duża skala. Mamy
nadzieję, że uda nam się w tym roku zacie-
śnić współpracę z klubem sportowym „Me-
talowiec”, do którego uczęszczają m.in.
dzieci naszych członków.

R.: Porozmawiajmy teraz o związku
pomiędzy Waszą Spółdzielnią a nomino-
wanym do Oscara filmem „Ida”. Za jedną
z lokalizacji do zdjęć posłużyła dawna re-
stauracja Lajkonik, znajdująca się w na-
leżącym do Was budynku przy ul. Rzgow-
skiej 50A. Jak doszło do współpracy z pro-
ducentami filmu?

D.B.: Jestem szczęśliwy, że ten zaszczyt
spotkał akurat naszą Spółdzielnię, bo w Ło-
dzi tak naprawdę jest wiele miejsc, które na-
dawałyby się do tego filmu. Można powie-
dzieć, że Lajkonik to swoista ikona tej dziel-
nicy, co dostrzegli i docenili filmowcy, oraz
oczko w głowie mieszkańców „Czerwone-
go Rynku”. Niestety jego kondycja i stan
techniczny przez lata mocno podupadły,
bowiem wykorzystywanie lokali użytko-
wych w tej Spółdzielni nie zawsze przebie-
gało w racjonalny sposób. Nie ma jednak tego
złego, bo to właśnie zatrzymanie się czasu dla
Lajkonika 30 lat temu, sprawiło, że okazał się
idealny dla filmowców szukających klima-
tu lat 60-tych. Tak więc na koniec swojego
żywota Lajkonik został doceniony. Mówię:
na koniec żywota, bowiem w tym miejscu po-
wstanie teraz Zakład Opieki Zdrowotnej
Salve. Cieszy mnie jedno: Lajkonik prze-
chodzi w niepamięć w „realu”, natomiast
w filmie będzie trwał wiecznie. Warto rów-
nież wspomnieć o tym, że „Czerwony Rynek”
miał szansę zaistnieć w tym filmie zarówno
poprzez zdjęcia kręcone w Lajkoniku, jak
i poprzez wymienienie nazwy Spółdzielni
w podziękowaniach w napisach końcowych.
Życzyłbym sobie, żeby Spółdzielnia „Czer-

R.: A proszę nam opowiedzieć o sobie
troszeczkę prywatnie? Jak Pan spędza wol-
ny czas?

D.B.: Czas swój dzielę między pracę
a moją trzy i pół letnią wnuczkę Antoninę
Klarę. Mam więc dla kogo żyć. Nie mam nie-
stety zbyt wiele czasu dla siebie, choć mam
w planach wiecznie odkładaną siłownię. Nad-
gonię wszystko na emeryturze.

R.: Kończąc naszą rozmowę chciała-
bym zapytać czego życzyć „Czerwonemu
Rynkowi”?

D.B.: Myślę, że tego, by nie zaskoczyło
nas nic spoza podwórka spółdzielczego.
Jako spółdzielnia damy sobie radę, jeśli
tylko ktoś nie zwiąże nam rąk.

R.: Więc tego życzymy całej spółdziel-
czości mieszkaniowej.

Dziękujemy za rozmowę K.Sz. i I.G.
P.S. Film zdobył Oscara, ale, jak poinformował
nas Prezes Czerwonego Rynku, zgody na fajer-
werki nie uzyskał. Nie mniej wszyscy cieszymy
się z sukcesu naszego filmu.

Rozmowa z p. Dariuszem Banachowskim – prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej „Czerwony Rynek”.

Zgłoś czy potrzebna
Ci książeczka!

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

-..................................

-...................................

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

PODANIE
W związku z dokonywaniem płatności przelewem ban-
kowym/zleceniem stałym proszę o nie drukowanie
książeczki opłat.

-.................................................
podpis

Oscarowy Prezes,
czyli nasza córka – „Czerwony Rynek”
na czerwonym dywanie



8 Rozerwij się!
POZIOMO: 1. wywarte wrażenie, 6. gro-
mada, chmara, 7. obóz jeniecki, 8. ogni-
sko juhasów, 9. Siwak bądź Siekierski, 12.
wyspy na Morzu Karaibskim, 13. plaś-
nięcie, 14. jedno z imion Gómeza, piłka-
rza z Nikaragui, 18. ciągnięta sieć, 19. pro-
kurator bez nominacji, 20. przekrasek
mróweczka, 21. futro z Podhala, 22. drze-
wo o twardym drewnie.
PIONOWO: 2. małe dziecko, brzdąc, 3.
strzępy puszystego materiału, 4. włóczę-
ga, poniewierka, 5. roślina z Marsylii, 9.
dowódca misji Apollo 11, 10. kobieca
postać z zamku, 11. japońskie miasto
w prefekturze Ibaraki, 15. solenizant
z 28 listopada, 16. szwedzka rzeka lub ja-
poński samochód, 17. głośne zawołanie.

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI
STYCZNIOWEJ

Poziomo: zrost, zebry, człek, Wiech,
makak, Aniela, kanar, bokser, Łapy,
aspekt, jack, gęgawa, Ivan.
Pionowo: Rózia, sjena, żeliwiak,
Bruce Lee, mikołajki, Konopacka,
karb, odstęp, szelak, rytuał.

Pierwsze trzy osoby, które
nadeślą prawidłowo rozwiązaną

krzyżówkę na adres: RSM
„Bawełna” 93-120 Łódź,

ul. Przybyszewskiego 163,
z dopiskiem na kopercie „Krzyżówka”,

otrzymają nagrody (nie dotyczy
pracowników RSM „Bawełna”).

K U C H N I A
N A S Z A
CODZIENNA
W centrum Polski czasem tęskni-
my za kuchnią serwowaną w gó-
rach czy nad morzem. Z minionych
ferii zimowych na Wybrzeżu po-
został mi smak zupy rybnej, którą
dziś polecam. Aromatyczną zupę
rybną można przygotować w wers-
ji na szybko: ze świeżych lub
mrożonych filetów podsmażonych
na maśle z cebulą i zalanych bu-
lionem warzywnym z kostek Knor-
ra czy Winiary. Całość doprawiamy
śmietaną, posypujemy natką –
i już mamy pyszną, gorącą zupę –
idealną na lekki lunch lub na obiad.
Ale możemy zadać sobie więcej
trudu i ugotować zupę z prawdzi-
wego zdarzenia, taką jak serwują
kucharze w dobrych restauracjach.

Jeszcze nigdy ludzkość nie żyła w takim lęku jak
obecnie i nigdy nie miała po temu tylu powodów.

(Bertrand Russell)

BARAN
Nadchodzi miesiąc cie-
kawych perspektyw. Prze-
tnie Ci drogę bardzo in-
teresująca osoba. Warto
zwrócić na nią żywszą
uwagę, pojawi się bo-

wiem szansa na piękny flirt. Tylko, żeby Bliź-
nięta nie dowiedziały się o tym... Inaczej wy-
buchnie wielka awantura, większa niż owa
niewinna przygoda.

BYK
Twoje działanie w spra-
wie, która wyniknie właś-
nie teraz, wymagać bę-
dzie bardzo precyzyjnej
analizy każdego ruchu.
Od tego zależy późniejsze

powodzenie. A więc - krocz bez zbędnego po-
śpiechu, ponaglania i zaskakiwania nagłymi
decyzjami. Uwagi Koziorożca o „twardym
byczym karku” pomiń milczeniem.

BLIŹNIĘTA
Nadchodzi ważna pora,
kiedy trzeba będzie trzy-
mać rękę na pulsie wszyst-
kich wydarzeń - zarówno
zawodowych jak i pry-
watnych. Mądre posu-

nięcia i rozsądne postępowanie będą procen-
towały już w niedalekiej przyszłości. W domu
jakieś niedopowiedzenia z Panną. Najlepiej
wyjaśnić je od ręki!

RAK
Ten miesiąc przyniesie
radykalną zmianę na-
stroju i humoru. Wyko-
rzystaj więc te dni na
sprawy odkładane na
później, bowiem - na

przekór poprzednim horoskopom - teraz po-
wiedzie się niejedno. Nawet to, co spisałeś już
na straty. Skorpion na dłużej opanuje Twoje
myśli. Warto zacieśnić kontakty.

LEW
Weźmiesz na swój grzbiet
sprawę, która okaże się
bardziej kłopotliwa, niż
można było wcześniej
przypuszczać. Będzie więc
z nią sporo zachodu i bie-

ganiny. A w końcu może okazać się, że Twój
trud na niewiele się zdał. Nie okazuj rozcza-
rowania takim rozwojem sytuacji w obecności
Raka.

PANNA
Dużo nowych spraw i -
niestety - towarzyszących
im wydatków. Wprawi
Cię to w podły humor
i spowoduje nerwowe po-
stępowanie. W dodatku

jedna z osób, będąca powodem napięć, do-
datkowo popełni jakąś gafę lub błąd, co jesz-
cze spotęguje Twoją irytację. Ta ostatnia
szybko minie. Pomoże Strzelec.

WAGA
Trudne dni. Wewnętrzne
rozdrażnienie może być
zaraźliwe, stąd też napię-
cia w domu, a w układach
partnerskich ciche dni.
W pracy możesz mieć po-

czucie, że wszystko wali Ci się na głowę i nie
nadążasz. Cokolwiek masz sobie do zarzuce-
nia, nie oceniaj tego tak krytycznie. Sprzyja Ci
Byk.

SKORPION
W pracy kilka słów uzna-
nia pod Twoim adresem
wprowadzi Cię w dobry
nastrój. Ale nie zapomi-
naj, że wokół Ciebie są
też ludzie, dla których

Twoje sukcesy są solą w oku i którzy mogą
pomieszać Ci szyki. Nie przeocz przez to
okazji do zrobienia rokującego niezłe zyski
interesu z Rybami.

STRZELEC
Wydawało się, że szczęś-
cie jest tak blisko, a jed-
nak niektóre sprawy za-
czną się komplikować.
Za bardzo się spieszysz.
Twoje działanie charak-

teryzuje nerwowość i kiepska organizacja.
Poradź się osób bardziej doświadczonych
i jeszcze raz przemyśl taktykę działania. Nadal
możesz liczyć na Barana.

KOZIOROŻEC
Przed Tobą nadal zawiłe,
ale w zamian wiele obie-
cujące, sprawy. Kolejna
znajomość zawarta w tych
dniach może w krótkim
czasie rozwinąć się w ser-

deczną przychylność. Warto o to zabiegać, choć
będzie Cię to kosztowało sporo zachodu.
Uważaj w tych dniach, by bez powodu nie
pokłócić się z Wodnikiem.

WODNIK
Czeka Cię trochę zamie-
szania w sprawach, o któ-
rych teraz najczęściej
myślisz. Warto zdecydo-
wać się na to, co najlepiej
przemawia Ci do prze-

konania. Licz bardziej na własną intuicję niż
rady osób z bliskiego otoczenia, niezbyt zo-
rientowanych w czym rzecz. Irytująca będzie
Waga.

RYBY
Twoja pasja w pewnej
dziedzinie życia udzieli
się także osobie mocno
związanej z Tobą uczu-
ciowo. Będziesz bardzo
zadowolony z takiego

obrotu sprawy. Twój entuzjastyczny stosunek
do życia zmąci rozmowa z jakimś urzędnikiem,
w którym obudzi się Lew. Nie lekceważ go i za-
stosuj się do poleceń.

H O R O S K O P N A M A R Z E C

U Ś M I E C H N I J S I Ę
• • •

Mąż pyta żonę blondynkę:
– Kochanie, dlaczego masz jedną skarpetkę zieloną, a drugą
niebieską?
– Nie wiem, a najdziwniejsze jest to, że mam jeszcze jedną
taką parę.

• • •
Co to jest żona i teściowa w samochodzie?
Zestaw głośnomówiący!

• • •
Jedną z niewyjaśnionych tajemnic tego świata jest to w jaki
sposób 6 czekoladek może zmienić się w 6 kilogramów nad-
wagi u kobiety.

Codziennie rano staraj
się czytać listę najbogat-
szych. Jeśli cię na niej
nie ma, idź do pracy.

Taka sobie myśl P R Z Y J A Ź Ń
Pospolity przyjaciel nigdy nie widział Twojego płaczu...
Prawdziwy przyjaciel ma ramiona przemoknięte Twoimi łzami...

Pospolity przyjaciel nie zna imion Twoich rodziców...
Prawdziwy przyjaciel ma ich numery telefonów...

Pospolity przyjaciel przynosi butelkę wina na prywatkę...
Prawdziwy przyjaciel przychodzi wcześniej i pomaga przygotować wszystko i zostaje potem
by pomóc posprzątać

Pospolity przyjaciel będzie zły, gdy Go obudzisz swoim telefonem...
Prawdziwy przyjaciel spyta: dlaczego zajęło Ci to tyle czasu?.

Pospolity przyjaciel próbuje rozmawiać o Twoich problemach...
Prawdziwy przyjaciel pomaga Ci je rozwiązać...

Pospolity przyjaciel, gdy Cię odwiedza zachowuje się jak gość...
Prawdziwy przyjaciel otwiera sam lodówkę i czuje się jak u siebie w domu...

Pospolity przyjaciel myśli, że przyjaźń jest skończona jak jest jakiś problem...
Prawdziwy przyjaciel wie, że przyjaciół poznaje się w biedzie...

Pospolity przyjaciel oczekuje, że zawsze będziesz przy nim jak ma jakieś kłopoty...
Prawdziwy przyjaciel stara się zawsze być przy innej osobie, która ma kłopoty...

DZIEŃ DOBRY
Czasem do szczęścia trzeba niewiele,
Wystarczy słowo, uśmiech słoneczny
Lub dobre serce, kogoś bliskiego,
Troska, tęsknota, odzew serdeczny
Tylko dwa słowa wystarczą miłe,
Płynące z serca, oddane szczerze,

By poczuć błogość skrzydeł anioła
I ciepło, które znaczy tak wiele.
Dobrze mieć takie czułe oparcie,
Gdy szczęście świtem na Ciebie czeka.
Małe DZIEŃ DOBRY, kawałek wiersza,
może osłodzić życie człowieka.

(źródło internet)

rzywną kostką rosołową wrzucamy po-
krojone w kostkę ziemniaki, liść lauro-
wy i ziele angielskie. Powoli gotujemy,
aż ziemniaki będą półmiękkie. Następnie
dodajemy podsmażoną włoszczyznę
z papryką. Całość doprowadzamy do
wrzenia i dodajemy rybę – jeśli mamy
głowę ryby zaczynamy gotować ją razem
z ziemniakami, jeśli mamy tylko filety,
aby ich nie przesuszyć dodajemy je teraz.
Wszystko przyprawiamy solą, pieprzem
i sokiem z cytryny. Jeśli cięgle kolor zupy
jest mało wyrazisty dosypujemy słodkiej
papryki. Gdy ryba się zetnie zestawiamy
garnek z ognia i powoli dodajemy do
zupy kwaśną śmietanę. Pozostaje już tyl-
ko posypać naszą zupę natką z pietrusz-
ki i skropić sokiem z cytryny.

Smacznego! KIM

Zupa
rybna
Składniki:
– ok. 700 gramów ryby – najlepszy jest

dorsz i głowa łososia, ale i kawałki
różnych ryb wrzucone do zupy też będą
dobre,

– włoszczyzna,
– kilka ziemniaków,
– śmietana 18%,
– ząbek czosnku,
– oliwa z oliwek,
– liść laurowy,
– ziele angielskie,
– pieprz,
– słodka czerwona papryka,
– odrobina soku z cytryny lub octu.

Przygotowanie:
Na oliwie smażymy włoszczyznę i czer-
woną paprykę pokrojoną w cienkie paski
– tu tkwi cały sekret pięknego koloru tej
wspaniałej zupy. W międzyczasie do
garnka z rybnym bulionem lub z wa-

Przepraszamy naszych czytelników, których ostatni tekst zamiesz-
czony w tej rubryce zdenerwował lub zaszokował. Dołożymy więk-
szych starań, by Wydawnictwo z którym współpracujemy od
początku wydawania naszej Gazety, dostarczało nam humoreski
o bardziej neutralnych tematach.
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