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Tylko wspólne działania Miasta, Zarządców i Mieszkańców oraz czynne uczestnictwo
we wdrażaniu nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w naszym
mieście umożliwi prawidłowe jego funkcjonowanie i osiąganie stawianych celów.

W kwietniu odbywało się Walne Zgromadzenie RSM „Bawełna”
– przez osiem kolejnych dni członkowie mogli uczestniczyć w ob-
radach tego najwyższego organu Spółdzielni.

NAKŁAD 9000

egzemplarzy

Moim
zdaniem
Ten numer naszego pisma ukazuje się

tuż po Zielonych Świętach, kończących
okres wielkanocny. Jesteśmy już po walnym
zgromadzeniu. Jak zwykle, ale już 5 raz,
przekazujemy sprawozdanie z jego prze-
biegu. Piąta relacja, poprzedzona piątymi
dylematami. A wcześniej piąte przedsta-
wienie prac remontowych zrealizowanych
w latach poprzednich i piąte zamierzenia na
bieżący rok. Czujemy, jako redakcja, dużą
satysfakcję, bowiem co roku, w trakcie ob-
rad, znajdujemy coraz większe potwier-
dzenie, że koncepcja takiego pisma-infor-
matora o tym co dzieje się w naszej
spółdzielni, zdaje egzamin. I postaramy się
być takimi zawsze, blisko Was Drodzy Czy-
telnicy, relacjonujący to co jest nam naj-
bliższe i przedstawiający sprawy Was do-
tyczące. Bo tylko te problemy są naj-
ważniejsze. Nie będziemy mieli swoich
głów wysoko w chmurach, ale będziemy
twardo stąpać po naszej bawełnianej ziemi.
Naszej małej, maleńkiej ojczyźnie.

Chcemy zapoczątkować ideę lokalne-
go patriotyzmu, aby również wszystkie lo-
kalne media przekazywały w większości
informacje o naszym najbliższym oto-
czeniu. Gazety codzienne i inne media, nie-
stety nie przekazują za dużo łódzkich in-
formacji. Często więcej wiemy o tym co
się dzieje w Warszawie czy też innych re-
gionach naszego kraju, niż w naszym
mieście. Żyjemy polityką ogólnopolską,
przeżywamy rocznice smoleńskie, anali-
zujemy i kłócimy się na temat kolejnych
wersji katastrofy, związków partnerskich,
in vitro, powstania następnej partii czy ru-
chu politycznego, a ostatnio rekonstrukcją
rządu, a sprawy Łodzi są na drugim czy też
trzecim miejscu, bowiem jeszcze dochodzą
informacje z zagranicy o wojnach, kata-
klizmach, katastrofach, nie wspominając
o swoistych połajankach udzielanych nam
przez wszystkowiedzącą Unię z zagro-
żeniami odebrania nam przyznanej dotacji
bądź nierozliczeniem już wykonanych
prac.

A w naszym kochanym mieście ile jest
ciekawych miejsc, tajemniczych zaułków,
pięknych parków i ogrodów? Ile jest
wspaniałych szkół, gimnazjów, liceów,
uczelni, w których uczy bardzo wielu
wartościowych pedagogów i uczonych,
w których rodzą się dzięki nim wielkie
talenty, liczni olimpijczycy, znani, nietu-
zinkowi ludzie? Ile jest instytucji kultu-
ralnych, którymi kierują uznani artyści czy
animatorzy? Ile jest dobrych przedsię-
biorstw, nie pomijając naszej sfery czyli
spółdzielczości mieszkaniowej, na czele
których stoi wielu znakomitych me-
nedżerów i praktyków gospodarczych?
Tak do końca nie wiemy, bo o dobrych rze-
czach się nie pisze; bo dobra wiadomość
to zła wiadomość dla mediów; bo nie ma
w niej sensacji i zagrożenia karą. Bądźmy
więc dobrzy i oczekujmy dobra ze
strony napotykanych ludzi. Poznaj-
my się. Cieszmy się osiągnię-
ciami, i swoimi i innych.
Niech to Święto napełni
nas mocą i pełnią ra-
dości.

Sylwester
Pokorski

ŚMIECI
PO NOWEMU

W lipcu czeka nas rewolucja.

Wdniach 15-19 i 22-24 kwietnia od-
bywały się poszczególne części

zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RSM „Bawełna” zwołanego w trybie § 10
Statutu naszej Spółdzielni.

Najwyższy w Spółdzielni organ obra-
dował, podobnie jak w latach poprzednich
w dziewięciu częściach. Nie zmienił się też
sposób podziału członków i kwalifiko-
wania ich do danej części Walnego.
Wszystkie spotkania przebiegały zgodnie
z tym samym porządkiem obrad, który
wraz z otwarciem i zamknięciem obrad
obejmował w tym roku osiem punktów.
Podobnie jak w ubiegłym roku frekwen-
cja była bardzo niska. W Walnym uczest-
niczyło 332 członków z 9.422 zrzeszonych
w Spółdzielni, co stanowi zaledwie 3,5%.

Podjęto łącznie 7 uchwał w spawach: za-
twierdzenia sprawozdania z działalności
Spółdzielni za 2012 r. (267 głosów za i 3
przeciw), podziału nadwyżki bilansowej
za 2012 r. (267 głosów za bez głosów prze-
ciwnych), udzielenia absolutorium człon-
kom Zarządu (p. S. Pokorski – 268
głosów za i 4 przeciw, p. E. Kitowska – 264
głosów za i 4 przeciw, p. T. Szymański –
266 głosów za i 2 przeciw), wyboru
p. Waldemara Pawelskiego na delegata na
VI Krajowy Zjazd Związku Rewizyjne-
go Spółdzielni Mieszkaniowych RP (267
głosów za i 5 przeciw), wyboru p. Syl-
westra Pokorskiego na z-cę delegata (268
głosów za i 2 przeciw).

Szczegóły obrad zamieszczamy na
stronach 4 i 5.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, który zacznie funkcjonować od 1 lipca 2013 r. przyniesie wiele
gruntownych zmian w zakresie organizacji odbioru śmieci z naszych nieruchomości i w samym naliczaniu opłat za
śmieci. W zakresie gromadzenia i przygotowania odpadów do wywozu – bo tylko wywóz gwarantuje miasto – obowiązani

będziemy do wyposażenia nieruchomości w niezbędne pojemniki, czyli do ich zakupu lub wydzierżawienia, a następnie ich
bieżącej konserwacji i dezynfekcji.

Zmienną i podlegającą korektom w ciągu 14 dni od zaistnienia zmiany pozostanie też składana deklaracja o wysokości
opłat za gospodarowanie odpadami, a więc i sama opłata. Dotychczas ustalona stawka za wywóz śmieci obowiązywała
w Spółdzielni przynajmniej przez cały okres rozliczeniowy. Po pierwszym lipca każda zmiana osób zamieszkujących
zgłoszona do Spółdzielni rodzi obowiązek korekty deklaracji. Niewykonywanie tego obowiązku jest wykroczeniem skar-
bowym, gdyż nowa opłata za śmieci podlega przepisom ustawy „Ordynacja podatkowa”.

Zadeklarowana w naszej Spółdzielni metoda zbierania odpadów w sposób selektywny może także zostać przez urzęd-
ników miejskich zakwestionowana, co skutkować będzie wyższą opłatą. O tym bowiem, czy selektywna zbiórka odpadów
prowadzona jest w sposób prawidłowy decydować będzie firma odbierająca te odpady. W przypadku nie segregowania
odpadów lub prowadzenia tego w sposób nieprawidłowy, firma wywozowa odbierze śmieci jako odpady zmieszane i powia-
domi o tym Urząd Miasta Łodzi. Ten po sprawdzeniu zasadności powiadomienia – choć nie do końca wiadomo jak to uczyni
– nałoży w drodze decyzji administracyjnej na właściciela nieruchomości wyższą opłatę.

Aby więc uniknąć takich sytuacji przypomnijmy sobie zasady segregacji odpadów. Czytaj na str. 7

S P R AW O Z D A N I E
Z W A L N E G O Z G R O M A D Z E N I A 2 0 1 3 R .

Opłata za wywóz odpadów komunalnych, jaka wnoszona będzie po 1 lipca do gminy, podlega zapisom
ordynacji podatkowej, co daje jej charakter nowego podatku. Uchylanie się od jej wnoszenia bądź
przedstawianie nieprawdziwych danych do jej wyliczenia jest wykroczeniem skarbowym.
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„Według badań oraz plotek nie chodzimy do bibliotek.
Omijamy też księgarnie, Lud do książek się nie garnie”

(fragment wiersza A. Dynkiewicza zamieszczonego w poprzednim numerze).
Czy jednym z powodów jest sytuacja opisana poniżej?
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Z prac
Rady Nadzorczej

W marcu 2013 roku Rada Nadzorcza RSM „Ba-
wełna” odbyła jedno posiedzenie.

1. W ramach spraw dotyczących stosunku człon-
kostwa, Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu wniosków
podjęła następujące uchwały i decyzje:

a) o wykreśleniu z grona członków Spółdzielni
pięciu osób posiadających spółdzielcze własnościowe
prawo do lokalu mieszkalnego w osiedlach : „Słowiań-
skie” i „Koziny”. Dwie osoby – małżeństwo – zgłosiły
się na posiedzenie Rady Nadzorczej lecz nie przed-
stawiły żadnej propozycji spłaty zadłużenia, które wy-
nosi ponad czternaście tysięcy złotych. Trzy osoby nie
zgłosiły się na posiedzenie Rady Nadzorczej.
Zadłużenia wynoszą odpowiednio ponad 10, 12 i 14
tysięcy złotych,

b) o wykreśleniu z grona członków Spółdzielni
jednej osoby posiadającej tytuł prawny do mieszkania
własnościowego w osiedlu „Żubardź”. Osoba ta nie
zgłosiła się na posiedzenie Rady Nadzorczej.
Zadłużenie wynosi ponad trzydzieści trzy tysiące
złotych,

c) o wykreśleniu z grona członków Spółdzielni
dwóch osób z osiedla „Słowiańskie” i osiedla „Żubardź”.
W obu przypadkach osoby te utraciły prawo do loka-
lu, nie wypowiedziały członkostwa, a innych praw do
lokalu w Spółdzielni nie posiadają. Na posiedzenie
Rady Nadzorczej osoby te nie zgłosiły się,

d) o wykreśleniu z grona członków Spółdzielni
59 członków oczekujących, którzy nie wnosili każde-
go roku opłat tytułem kosztów manipulacyjnych.
Nikt z członków oczekujących nie zgłosił się na po-
siedzenie Rady Nadzorczej mimo powiadomienia,

e) o uchyleniu uchwały Rady Nadzorczej ze skut-
kiem od daty jej podjęcia dot. wykreślenia z grona
członków Spółdzielni jednej osoby z osiedla „Sien-
kiewiczowskie”. Uchwałę tę podjęto z uwagi na pod-
jęcie przez zainteresowaną działań zamiany zajmo-
wanego lokalu,

f) w dwóch przypadkach wnioski o wykreślenie
z grona członków Spółdzielni Rada odłożyła, w jed-
nym przypadku na wniosek zainteresowanej do roz-
patrzenia na posiedzeniu w kwietniu 2013 roku,
w drugim przypadku z uwagi na spłacenie części
zadłużenia. Rada Nadzorcza postanowiła, że wróci do
rozpatrzenia wniosku gdyby zainteresowany za-
przestał spłacać zadłużenie.

2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej, Komisji
GZM i Komisji Wewnątrzspółdzielczej, Rada Nad-
zorcza przyjęła bez uwag sprawozdanie z działalności
Spółdzielni za 2012 rok wraz z kierunkami rozwoju
oraz sprawozdanie finansowe za 2012 rok.

Rada Nadzorcza, na podstawie dokonywanych cy-
klicznie ocen działalności Spółdzielni, jak również po
szczegółowym rozpatrzeniu osiągniętych w 2012
roku przez Spółdzielnię wyników gospodarczo-
-finansowych, biorąc pod uwagę wyniki badania
Biegłego Rewidenta zawarte w Opinii i Raporcie, oce-
niła działalność Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Bawełna” w 2012 roku jako dobrą, dającą pełną gwa-
rancję dalszego dobrego funkcjonowania Spółdzielni
i postanowiła przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu:

a) wniosek o zatwierdzenie:
– sprawozdania z działalności Spółdzielni za

2012 rok wraz z kierunkami rozwoju,
– sprawozdania finansowego Spółdzielni za

2012 rok,
– podziału nadwyżki bilansowej za 2012 rok

w sposób zaproponowany w sprawozdaniu z działal-
ności Spółdzielni,

b) wniosek o udzielenie członkom Zarządu
RSM „Bawełna” absolutorium za działalność w 2012
roku.

3 Rada Nadzorcza postanowiła swoje spra-
wozdanie z działalności za 2012 rok w wersji przyję-
tej, przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu do rozpat-
rzenia.

4. W nawiązaniu do pisma Związku Rewizyjnego
Spółdzielni Mieszkaniowych RP o planowanym
w 2013 roku zwołaniu VI Krajowego Zjazdu oraz
uwzględniając wniosek Zarządu o zgłoszenie propo-
zycji kandydatów na delegata i zastępcę delegata , ja-
kich miałby przedstawić Zarząd Walnemu Zgroma-
dzeniu 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.

5. Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości in-
formacje Przewodniczącego Rady Osiedla „Sienkie-
wiczowskie” na temat spraw jakimi zajmowała się Rada
na swoim posiedzeniu w okresie od ostatniego posie-
dzenia Rady Nadzorczej. Rady Osiedli „Słowiańskie”,
„Zbiorcza”, „Koziny” i „Żubardź” nie miały w tym
czasie posiedzeń.

6. Rada Nadzorcza ustaliła na 2013 rok zasady
dofinansowania bądź sfinansowania ze środków na
działalność społeczno-wychowawczą, wypoczynku let-
niego dla dzieci i młodzieży zamieszkujących w za-
sobach RSM „Bawełna”, organizowanego przez
TKKF „Dzikusy”. Pełen tekst Zasad publikowany jest
oddzielnie.

Jednocześnie Rada Nadzorcza przyjęła do ak-
ceptującej wiadomości, że Spółdzielnia w 2013 roku
będzie współuczestnikiem organizowanych przez
TKKF „Dzikusy” imprez rekreacyjno-sportowych
jak niżej:

– Spartakiada szkół podstawowych dla klas III
– 19.04.2013 r.

– Spartakiada szkół podstawowych dla klas
VI – 24.05.2013 r.

– Dzień Dziecka w tym turniej w piłkę nożną
dziewcząt – 1.06.2013 r.

– Turniej w piłkę nożną dzieci – 15.06.2013 r.
– Olimpiada Przedszkolaków – 7.12.2013 r. oraz
– organizatorem Festynu – 14.09.2013 i jubi-

leuszu 55-lecia Spółdzielni – 7.12.2013 r.
7. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie

wyrażenia zgody na nabycie od Gminy Łódź z 90%
bonifikatą prawa własności gruntu położonego w Łodzi

Z prac Zarządu Spółdzielni w marcu i kwietniu 2013 r.
W marcu 2013 r. posiedzenia Zarządu
RSM „Bawełna” odbyły się w dniach
6, 13, 20 i 27 a w kwietniu 2013 r.
w dniach 3 i 4, 10, 17 i 24.

Sprawy członkowsko-
-mieszkaniowe
Wg stanu na 28 lutego 2013r. Spółdzielnia
miała 9.492 członków, w tym 9.020 członków
zamieszkujących i 472 członków ocze-
kujących, a według stanu na 31 marca w wg
stanu na 31 marca 9.422 członków, w tym
9.010 członków zamieszkujących i 412
członków oczekujących. W marcu 2013 r.
w poczet członków Spółdzielni przyjęto 15
osób, a skreślono z rejestru 19 osób. W kwiet-
niu 2013 r. w poczet członków przyjęto 18
osób, a skreślono z rejestru 28 osób.

W marcu podjęto postępowania o pozba-
wienie członkostwa w Spółdzielni w stosunku
do 14 członków zalegających z opłatami za
mieszkania i uchylono prowadzenie takiego
postępowania wobec 5 członków, którzy
spłacili zadłużenie. Wyznaczono 6-miesięczny
okres próby na sprawdzenie, czy były członek
Spółdzielni, który spłacił zadłużenia w opła-
tach za mieszkanie i wystąpił z prośbą
o przywrócenie członkostwa, będzie już re-
gularnie wnosił należne opłaty. Po upływie
okresu próby sprawa przywrócenia mu człon-
kostwa w Spółdzielni skierowana zostanie do
rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą.

W związku z tym, że w mających się od-
być 25.03.2013 r. przetargach na cztery
mieszkania w osiedlu „Żubardź” nie wpłynęły
żadne oferty, postanowiono po dyskusji, że
ustalony zostanie następny termin przetargów,
a ogłoszenie ich nastąpi w połowie maja br.

W kwietniu podjęto postępowania o po-
zbawienie członkostwa w Spółdzielni w sto-
sunku do 2 członków zalegających z opłata-
mi za mieszkania oraz uchylono prowadze-
nie takiego postępowania wobec 1 osoby, któ-
ra spłaciła zadłużenie. Zawieszono postępo-
wania eksmisyjne wobec dwóch osób, które
mają zadłużenia w opłatach za mieszkania –
w jednym przypadku zawieszono postępo-
wanie eksmisyjne na 6 miesięcy, w drugim na
1 rok – ze względu na to, że osoby te spłaciły
jednorazowo znaczną część swoich długów,
a pozostałą zobowiązały się spłacać w usta-
lonych ze Spółdzielnią ratach oraz płacić
czynsz bieżący.

Określanie przedmiotu odrębnej
własności lokali
Rozpatrzono wniosek do projektu uchwały
określającej przedmiot odrębnej własności lo-
kali w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
nr S3-S7 przy ul. Kmicica 4-6 w Łodzi,
zgłoszony przez osoby posiadające prawo do
jednego z lokali w tym budynku, a następnie
podjęto uchwałę w sprawie określenia przed-
miotu odrębnej własności lokali ww. nieru-
chomości.

Roboty remontowe, wymiana
stolarki okiennej
W marcu postanowiono zrefundować człon-
kom Spółdzielni koszty wymiany okien we
własnym zakresie w kolejności wynikającej
z list określających kolejność wymiany/re-
fundacji:
– dla osiedla „Słowiańskie” – dotyczy sied-

miu mieszkań,
– dla osiedla „Żubardź” – dotyczy dziesię-

ciu mieszkań
– i dla osiedla „Koziny” – dotyczy jednego

mieszkania.
Ponadto, uwzględniając pozytywną opi-

nię Rady Osiedla „Zbiorcza”, przyspieszono
częściowo refundację poniesionych kosz-
tów wymiany okien we własnym zakresie jed-
nej osobie na osiedlu „Zbiorcza” ze wzglę-
du na jej sytuację finansową i zdrowotną.

Rozszerzono zakres rzeczowy planu re-
montowego osiedla „Słowiańskie” o remont
wejść do klatek schodowych w budynku
nr 223 przy ul. Leszka Białego 9, a sfinan-
sowanie tych prac nastąpi z różnicy między
kwotą planowaną a wydatkowaną na malo-
wanie klatek schodowych w powyższym
budynku.

Dokonano wyboru firm do wykonywania
robót kominiarskich w zasobach Spółdzielni
w 2013 roku.

Wyrażono zgodę na skrócenie okresu
wypowiedzenia przez firmę Instalatorstwo
Elektryczne J. Gozdal umów o konserwację
zasobów Spółdzielni i prace konserwacyjne
wykonywane dotychczas przez tę firmę po-
stanowiono powierzyć w takim samym za-
kresie i na takich samych warunkach Zakładowi
Instalacyjno-Budowlanemu G. Witonia.

W kwietniu podjęto decyzje o refundacji
członkom Spółdzielni kosztów wymiany
okien we własnym zakresie w kolejności wy-

nikającej z list określających kolejność wy-
miany/refundacji:
– dla osiedla „Zbiorcza” – dotyczy dwóch

mieszkań,
– dla osiedla „Koziny” – dotyczy dziewię-

ciu mieszkań
– i dla osiedla „Słowiańskie” – dotyczy jed-

nego mieszkania.

Opłaty i koszty
W marcu omówiono i przyjęto do wiadomości
wyniki ekonomiczne Spółdzielni za okres
styczeń-luty 2013 roku.

Postanowiono zawiesić postępowanie eg-
zekucyjne skierowane do nieruchomości
(działki gruntu) należącej do dwojga dłużni-
ków (zadłużenie w opłatach za mieszkanie),
przyjmując w to miejsce ich zobowiązanie do
uregulowania zadłużenia w ratach, a ponadto
kontynuując egzekucję należności z renty jed-
nego z dłużników.
Czterem dzierżawcom terenów Spółdzielni
rozłożono na miesięczne raty należności
z tytułu podatku od nieruchomości i wie-
czystego użytkowania gruntu.

Określono szacunkowy poziom wzrostu
kosztów energii cieplnej na 2013 rok na po-
trzeby wyliczenia indywidualnych opłat za-
liczkowych od 1.05.2013 r. za centralne
ogrzewanie oraz podgrzanie wody. Zarówno
dla opłat stałych, jak i zmiennych przyjęto
wzrost o 15% dla kosztów ogrzewania i o 10%
dla kosztów podgrzania wody (liczony od pod-
stawy, którą stanowią wyniki indywidualnych
rozliczeń kosztów za rok 2012).

Ustalono miesięczne stawki czynszu za na-
jem lokali mieszkalnych w poszczególnych
nieruchomościach – w Spółdzielni jest czter-
naście takich nieruchomości, w których znaj-
dują się mieszkania wynajmowane.

W związku z mającym nastąpić od 1 lip-
ca 2013 roku przejęciem przez gminy obo-
wiązku wywozu śmieci wypowiedziano (ze
skutkiem na 30 czerwca 2013 r.) dotychcza-
sowe umowy między Spółdzielnią a firmą
„Remondis” o wywóz śmieci z zasobów
mieszkaniowych Spółdzielni oraz trzech
wspólnot mieszkaniowych zarządzanych
przez Spółdzielnię.

W kwietniu zatwierdzono wysokość mie-
sięcznego zużycia wody w poszczególnych
lokalach, stanowiącego podstawę wyliczenia
opłat za wodę od 1.05.2013 r.

Ustalono wynikające z rozliczenia kosz-
tów energii cieplnej za 2012 r. stawki opłat
centralnego ogrzewania dla wynajmowa-
nych lokali użytkowych oraz stawki opłat za
centralne ogrzewanie i ciepłą wodę w pawi-
lonach handlowo-usługowych nr 47 i 47A
przy ul. Przybyszewskiego 161 i 163 oraz
w pawilonie nr 49 przy ul. Brzechwy 7A.

Rozłożono na raty dopłatę należną od na-
jemców lokali użytkowych – jednego na
osiedlu „Koziny” i jednego na Olechowie –
z tytułu rozliczenia kosztów centralnego
ogrzewania.

Rozłożono na raty kwotę należną od jed-
nego z dzierżawców terenu Spółdzielni z ty-
tułu podatku od nieruchomości.

Odstąpiono od naliczania odsetek za nie-
terminowo wniesione opłaty za używanie
mieszkań przez dwóch członków Spółdzielni.

Na wnioski członków w 12 przypadkach
zmienione zostały stawki zaliczkowe na poczet
centralnego ogrzewania, w tym dla 10 miesz-
kań – na wyższe, a dla 2 mieszkań, po uwzględ-
nieniu przedstawionego przez wnioskodawców
uzasadnienia, zaliczki ustalone w oparciu
o ubiegłoroczne zużycie ciepła zostały obniżone.

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

Najem lokali i dzierżawa terenu
W marcu wyrażono zgodę na zmianę najemcy
pawilonu handlowo-usługowego na Żubar-
dziu, oraz na zmianę dzierżawcy terenu pod jed-
nym z pawilonów handlowych przy ul. Zakłado-
wej na Olechowie, przy czym w obydwu przy-
padkach rodzaj prowadzonej w pawilonach
działalności gospodarczej pozostał bez zmian.

Wynajęto mieszkańcom pomieszczenia gos-
podarcze w piwnicach bloków nr 109, 114, 205
i 222 w osiedlu „Słowiańskie” z przeznaczeniem
na dodatkowe komórki. Dokonano korekty po-
wierzchni i wysokości czynszu w odniesieniu do
dwóch wynajmowanych dodatkowych komó-
rek w budynku nr 117 na Olechowie.

Wyrażono zgodę na wydzierżawienie
przez właściciela jednego z pawilonów,
stojących na terenie dzierżawionym od
Spółdzielni przy ul. Zakładowej w osiedlu
„Słowiańskie”, ściany bocznej pawilonu
z przeznaczeniem na umieszczenie reklamy.

Podjęto decyzję o odpłatnym udostęp-
nieniu PGE Dystrybucja SA części terenu na-
leżącego do nieruchomości przy ul. Ziemo-
wita 2 w celu wybudowania linii kablowej SN
pomiędzy stacjami transformatorowymi znaj-
dującymi się przy ul. Zakładowej 38A
i ul. Zakładowej 50A na Olechowie.

W kwietniu wynajęto pomieszczenia gos-
podarcze w piwnicach bloków nr 135 i 207
w osiedlu „Słowiańskie” oraz bloku nr 21
w osiedlu „Sienkiewiczowskie” z przezna-
czeniem na dodatkowe komórki dla osób
mieszkających w budynkach, w których
znajdują się wynajęte pomieszczenia.

Wyrażono zgodę na wynajęcie pomiesz-
czenia w piwnicy bloku 149 w osiedlu
„Słowiańskie” na magazyn dla firmy kon-
serwatorskiej, która przejęła konserwację
zasobów mieszkaniowych na Olechowie
i Janowie w zakresie elektrycznym i domo-
fonów; wcześniej pomieszczenie to było
używane do tych samych celów przez po-
przednika obecnej firmy.

Działalność społeczno-
-wychowawcza
W ramach współorganizacji w kwietniu
z Ogniskiem TKKF „Dzikusy” XIII Sparta-
kiady Szkół Podstawowych dla klas III prze-
kazano Ognisku kwotę 1900 zł na nagrody,
słodycze i napoje dla uczestników Spartakiady.

***
Poza ww. sprawami Zarząd na posiedze-
niach:

– w marcu zwołał zebrania trzech wspól-
not mieszkaniowych na Janowie, którymi za-
rządza Spółdzielnia oraz zajmował się orga-
nizacją Walnego Zgromadzenia RSM „Ba-
wełna” ustalając porządek obrad i sposób
zawiadomienia członków o zwołaniu zwy-
czajnego Walnego Zgromadzenia RSM „Ba-
wełna” oraz miejsce wyłożenia dokumentów
na Walne Zgromadzenie do wglądu dla
członków Spółdzielni, a także przyjmując pro-
jekty uchwał Walnego Zgromadzenia.

– w kwietniu zajmował się również tema-
tami związanymi ze zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniem RSM „Bawełna” oraz z mają-
cym nastąpić od 1.07.2013 roku przejęciem przez
gminy obowiązku wywozu śmieci i wyni-
kającymi z tego faktu obowiązkami Spółdziel-
ni i niezbędnymi do podjęcia czynnościami dla
wdrożenia zmian w gospodarce odpadami
w naszych zasobach mieszkaniowych.

Mieszkaniec Janowa napisał do nas:
Na wiersz „Przecieki z Biblioteki” (chodzi
o zamieszczony tekst na str. 8 poprzedniego
numeru naszej gazety – dopisek red.) bierze
mnie pusty śmiech.

Dwa lata temu zapisałem się do bibliote-
ki przy Ketlinga. Przyznaję moją winą jest zgu-
biona karta. Pewnego dnia bibliotekarka była
tak nieprzyjemna, że rzuciłem książkami
i wyszedłem. Po miesiącu (do najbliższej
biblioteki 1,2 km) skruszony próbowałem
znowu skorzystać z usług rzeczonej bibliote-
ki. – Przecież miał pan już nie przychodzić –
usłyszałem. Po półtora miesiącu sytuacja po-
wtórzyła się, tylko, że miła pani była bardziej
zdenerwowana. Przyznaję, że nawet naj-

Listy
większa wina nie usprawiedliwia takiego za-
chowania. Przecież może mi uprzejmie wle-
pić karę czy naganę. Gdyby biblioteka była
prywatna, nie byłoby takiej sytuacji, bo
obsłudze zależałoby na klientach. W tym
względzie widzę wyższość kapitalizmu.
PS
Jest to dla mnie sytuacja uciążliwa, gdyż
przeciętnie czytam 1 książkę na dwa tygodnie.

Od redakcji:
Niestety niewiele możemy pomóc. Bibliote-
ka nie znajduje się w naszych zasobach. Ale
liczymy, że tekst ten przeczyta właśnie ta biblio-
tekarka. A może inni, po lekturze pisma,
zmienią choć trochę swoje postępowanie wo-
bec spotykanych na co dzień ludzi?



3Staramy się przekazywać Państwu jak najwięcej bieżących informacji
z życia naszej spółdzielni, ale ważna jest też historia
oraz dotychczasowy dorobek spółdzielczości mieszkaniowej.

przy ul. Lutomierskiej 83/101, 103A, 105A, 109A, 111
będącego w wieczystym użytkowaniu Robotniczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna”, oznaczonego
jako:

1) działka nr 243/60 o powierzchni 13 mkw.,
2) działka nr 243/63 o powierzchni

2474 mkw.,
3) działki nr 243/98 o powierzchni 3327 mkw.

i nr 243/99 o powierzchni 3145 mkw.,
4) działka nr 243/69 o powierzchni 149 mkw.,
5) działki nr 243/75 o powierzchni 573 mkw.

i nr 243/105 o powierzchni 1626 mkw.,
6) działki nr 243/103 o powierzchni 636 mkw.

i 243/104 o powierzchni 845 mkw.
8. Rada Nadzorcza przyjęła informacje Zastępcy

Prezesa p. Tadeusza Szymańskiego na temat wpro-
wadzania nowego systemu gospodarowania odpada-
mi komunalnymi – temat ten będzie kontynuowany
oraz wstępnych wyników rozliczeń ciepła i wody za
2012 rok.

W kwietniu 2013 roku Rada Nadzorcza RSM
„Bawełna” odbyła jedno posiedzenie.

1. W ramach spraw dotyczących stosunku człon-
kostwa, Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu wniosku pod-
jęła uchwałę w sprawie wykreślenia z grona członków
Spółdzielni jednej osoby posiadającej spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu w osiedlu „Koziny”.
Zaległości wynosiły ponad 15 tysięcy złotych. Osoba
ta nie zgłosiła się na posiedzenie Rady Nadzorczej
mimo, iż na prośbę zainteresowanej przesunięto ter-
min rozpatrzenia wniosku z 21 marca na 10 kwietnia
2013 roku.

2. Rada Nadzorcza uchwaliła zmiany stawek
opłat za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę oraz zmia-
ny stawek opłat za zimną wodę i odprowadzenie ście-
ków dla mieszkań przy ul. Fabrycznej 9 w Andrespolu.
Zmiana stawek opłat za centralne ogrzewanie i ciepłą
wodę wynika z rozliczeń kosztów ciepła poniesionych
na potrzeby c.o. i c.w. w 2012 roku i uwzględnia sza-
cunkowe wzrosty kosztów energii cieplnej na 2013 r.
Natomiast uchwalenie zmiany stawek opłat za wodę
i ścieki dla mieszkań w Andrespolu jest następstwem
podwyżki cen za pobór wody oraz odprowadzanie ście-
ków, wprowadzonej od 1 maja 2013 r. uchwałami Rady
Gminy w Andrespolu.

3. Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości In-
formację na temat realizacji prac związanych z wy-
konaniem postanowień ustawy o spółdzielniach miesz-
kaniowych w przedmiocie wyodrębnienia nierucho-
mości będących w zasobach RSM „Bawełna”, która
jest kontynuacją tematu i obejmuje działania Spółdzielni
podejmowane do 31.03.2013 roku. Rada Nadzorcza
stwierdziła, że działania Spółdzielni nie budzą za-
strzeżeń, przyjęła również do wiadomości, że do
końca marca 2013 roku Spółdzielnia zawarła 1.959 ak-
tów notarialnych na odrębną własność lokali.

4. Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości in-
formacje Przewodniczących Rad Osiedli „Koziny”,
„Żubardź”, „Zbiorcza” oraz członka Rady Osiedla
„Słowiańskie” na temat spraw jakimi zajmowały się
Rady Osiedli na swoich posiedzeniach w okresie od
ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej. Rada Osiedla
„Sienkiewiczowskie” nie miała w tym czasie posie-
dzenia.

Rada Nadzorcza postanowiła wyjaśnić sprawę
złożonej ustnie rezygnacji z pełnienia funkcji Prze-
wodniczącej Rady Osiedla „Słowiańskie” i członka tej
Rady Osiedla przed podjęciem działań regulaminowych
związanych z uzupełnieniem składu Rady Osiedla.

5. Rada Nadzorcza przyjęła informację Zarządu
na temat spraw związanych ze zwołaniem Walnego
Zgromadzenia w 2013 roku nie wnosząc uwag.

Jednocześnie Rada Nadzorcza przyjęła informa-
cję, że grupa 26 osób w tym 24 członków Spółdzielni
z osiedla „Słowiańskie” złożyła na piśmie wniosek
o wprowadzenie pod obrady Walnego Zgromadzenia
i zamieszczaniu w porządku obrad punktów o brzmie-
niu „Zmiany w personalnym składzie Zarządu RSM
„Bawełna” i Racjonalizacja wydatków i kosztów
w działalności RSM „Bawełna”. Zarząd rozpatrzył
złożony wniosek i po analizie zawartych w nim pro-
jektów uchwał w zestawieniu z kompetencjami Wal-
nego Zgromadzenia stwierdził, iż żadna ze zgłoszonych
we wniosku propozycji uchwał w kompetencjach tych
się nie mieści. Zarząd zainteresowanym udzielił od-
powiedzi i sprawę skierował do Rady Nadzorczej, jako
organu posiadającego kompetencje w zakresie pod-
noszonych w tym piśmie tematów.”

Rada Nadzorcza po szczegółowym przeanalizo-
waniu złożonego wniosku ustaliła, że przewodniczący
Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu w częś-
ciach skupiających członków z osiedla „Słowiańskie”
odniesie się do spraw poruszonych w złożonym
wniosku.

6. Rada Nadzorcza rozpatrzyła dwa wystąpienia
członków Spółdzielni z osiedla „Słowiańskie” do-
tyczące:

– sprawdzenia celowości i legalności wydat-
kowanych środków na ogrodzenie skweru przy
ul. Anny Jagiellonki 6,

– wyjaśnienia dwóch dokumentów dotyczących
kwalifikacji stolarki okiennej i udzieliła zaintereso-
wanym odpowiedzi.

7. Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości in-
formację Zastępcy Prezesa na temat wprowadzania no-
wego systemu gospodarowania odpadami komunal-
nymi – temat ten będzie kontynuowany.

8. Po zapoznaniu się z treścią pisma Rady
Osiedla Zbiorcza skierowanego do p. Hanny Zda-
nowskiej Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie pro-
testu mieszkańców osiedla „Zbiorcza” dot. plano-
wanego przebiegu „trasy konstytucyjna” bardzo
blisko budynków usytuowanych przy ul. Zbior-
czej, Rada Nadzorcza postanowiła poprzeć protest
mieszkańców i swoje poparcie odnotowała na piśmie
Rady Osiedla.

9. Przewodniczący Rady Nadzorczej poinfor-
mował, że zwołał posiedzenie Komisji Skrutacyjnej
Walnego Zgromadzenia.

10. Następne posiedzenie Rady Nadzorczej pla-
nowane jest na 23 maja 2013 roku.

Oprac.: U.G.

Lokale użytkowe
do wynajęcia

RSM „Bawełna” wynajmie w osiedlu
„Koziny”:
• lokal użytkowy przy ul. 1 Maja 76

w parterze budynku wielolokalowe-
go nr 15 o powierzchni 87 mkw. (par-
ter 65 mkw. i piwnica 22 mkw. Lokal
do wynajęcia od 1.07.2013 r.

• lokal użytkowy przy ul. Długosza 27
w parterze budynku wielolokalowe-
go nr 13 o powierzchni 107,19 mkw.
(parter 81,99 mkw. i piwnica
25,20 mkw. Lokal do wynajęcia od
1.08.2013 r.

Szczegółowych informacji udziela nasza
Administracja Osiedli „Żubardź” i „Koziny”
ul. Klonowa 39, tel. 42 651 55 24.

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

numer KRS 0000032002

ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej włas-
ności 4 lokali położonych w Łodzi przy:
• ul. Bydgoskiej 27/29, 41 o pow. 34,20 mkw., I piętro, 1 pokój z kuchnią, którego cena

wynosi 97.300,- zł,
• ul. Czarnkowskiej 9/13, m. 31 o pow. 42,10 mkw., parter, 2 pokój + kuchnia, którego cena

wynosi 118.000,- zł,
• ul. Bydgoskiej 25, m 19a o pow. 44,80 mkw., parter, 2 pokoje + kuchnia, którego cena

wynosi 137. 600,- zł,
• ul. Bydgoskiej 25, m. 28a o pow. 81,20 mkw., parter, 2 pokoje + kuchnia, którego cena

wynosi 237.600,- zł,
• lokal 19a, 28a to lokale nowo utworzone o wysokim standardzie wykończenia (stan de-

weloperski).
Przetargi odbędą się w dniu 10.06.2013 r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Przyby-

szewskiego 163 od godz. 11 00.
Oferty pisemne należy składać w terminie do dnia 6.06.2013 r. w sekretariacie

Spółdzielni, ul. Przybyszewskiego 163, pok. 113 w godz. 8.00-16.00.

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 niebędącą członkiem cenę lokalu co najmniej o 1.000zł. 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.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie do dnia 6.06.2013 r. wadium

w wysokości 10% ceny lokalu tj.:
– na lokal 41 przy ul. Bydgoskiej 27/29 – kwotę 9.730,- zł,
– na lokal 31 przy ul. Czarnkowskiej 9/13 – kwotę 11.800,- zł,
– na lokal 19a przy ul. Bydgoskiej 25 – kwotę 13.760,- zł,
– na lokal 28a przy ul. Bydgoskiej 25 – kwotę 23.760,- zł

na rachunek bankowy Spółdzielni PKO BP S.A. 3 O/Łódź nr konta 19 1020 3378 0000 1602
0014 4501.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Spółdzielni.
Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie Spółdzielni, którzy nie mają zaspo-

kojonych potrzeb mieszkaniowych.
Lokal można oglądać w dniach 20-29.05.2013 r. w godz. 10.00-15.00 po uprzednim

telefonicznym zgłoszeniu w administracji os. „Żubardź-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.
Na stronie internetowej można zobaczyć zdjęcia lokali usytuowanych przy ul. Bydgoskiej 25.

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

Urodził się 11 października 1815
roku we wsi Słupia, koło Śre-
mu w Wielkopolsce, w rodzinie
dzierżawcy folwarku. Edukację
rozpoczął w 1827 r. w poz-

nańskim gimnazjum im. Marii Magda-
leny, które znane było z wysokiego po-
ziomu nauczania. Nie ukończył go jed-
nak, zostając wcielonym do pruskiej ar-
mii, gdzie odbył służbę wojskową.

W drugiej połowie lat 30-tych trafił do
Turwii, majątku rolnego należącego do
generała Dezyderego Chłapowskiego,
dawnego napoleońskiego oficera, stając
się jednym z najzdolniejszych uczniów.
Majątek ten słynął z wysokiej kultury rol-
nej, postępowych metod gospodarowa-
nia i z eksperymentowania z nowymi
technikami rolnymi. Później Jackowski
pracował w majątku w Źrenicy koło Środy
Wielkopolskiej, a następnie dzierżawił
folwark Pobereże, na Podolu.

W międzyczasie ożenił się z Marią
Lichtneker, z którą miał dwóch synów –
Mieczysława i Tadeusza Kryspina oraz
córkę Józefę. W 1850 r. wrócił wraz z ro-
dziną do Wielkopolski i zakupił majątek
ziemski Pomarzanowice, koło Pobie-
dzisk, gdzie gospodarował do 1885 roku.
Jednocześnie zajmował się także działal-
nością społeczno-gospodarczą, a szcze-
gólnie bliska była mu idea „pracy u pod-

staw”, czyli ofiarna praca gospodarcza
i oświatowo-kulturalna, traktująca lud
jako podstawę narodu. Wiązało się to
z silnym przekonaniem o konieczności

szerzenia edukacji i rozbudzania świa-
domości narodowej wśród najbiedniej-
szych warstw społeczeństwa.

Pierwszym prekursorem pracy orga-
nicznej na ziemiach polskich był, wspo-

minany już wcześniej, Dezydery Chła-
powski. Idąc tym tropem Jackowski
wstąpił do Towarzystwa Rolniczego,
w którym aktywnie działał pisząc arty-

kuły do „Ziemianina”,
a w 1861 został jednym
z członków-założycieli
Centralnego Towarzystwa
Gospodarczego.

W 1863 r. został tzw. ko-
misarzem cywilnym na po-
wiat średzki, gdzie, w taj-
nym komitecie, odpowiadał
za organizowanie pomocy
dla powstańców stycznio-
wych. Został za to areszto-
wany przez policję pruską
i trafił do więzienia do
Gniezna, później do poz-
nańskiej Cytadeli, a wresz-
cie do berlińskiego Moa-
bitu, gdzie w 1864 r.,
w tzw. procesie berlińskim,
został uniewinniony z po-
wodu braku jednoznacz-
nych dowodów. W po-
wstaniu styczniowym zginął

jego syn Mieczysław. Przede wszystkim
zamiast pisać urzędowe odezwy do władz
zaczął działać praktycznie. Sam brał
udział w zebraniach, nawet w najbardziej
odległych miejscach, wkrótce, oprócz
zebrań wiejskich, wyznaczono też co-
roczne zebrania delegatów w Poznaniu.

Aby do udziału w zebraniach zachęcić
również młodzież urządzane były wysta-
wy, losowania narzędzi rolniczych, zwie-
dzanie wzorowych gospodarstw, a gdy
kasa była pusta, Jackowski potajemnie za-
silał ją z własnej kieszeni. Próbował za-
poznawać chłopów z nowymi zasadami ra-
cjonalnego gospodarowania oraz samo-
dzielności i aktywności ekonomicznej. Nie-
zwykle ważna była w tym wszystkim edu-
kacja i kształtowanie postaw patriotycz-
nych, dlatego też kółka stawiały na tra-
dycję, kultywując lokalne obrzędy, stroje
ludowe i przywiązanie do lokalnych
wspólnot, a sam Jackowski angażował się
w drukowanie i kolportowanie prasy
w celu oświecenia ludu.

Szerzenie oświaty rolniczej i wpaja-
nie świadomości narodowej można uznać
za główne nurty jego działalności.
W okresie kiedy kółka rolnicze były pod
patronatem Jackowskiego ich liczba
wzrosła z 30 do ponad 200, a on sam
nazywany był „królem chłopów”. Chciał
uczynić z ziemian świadomych swej
polskości gospodarzy. W ten sposób, rea-
lizując swoje cele, doprowadził do wy-
kształcenia się licznej grupy średnich
i bogatych rolników, działających soli-
darnie oraz świadomych politycznie
i narodowo. Był zwolennikiem rozwoju
przemysłu i stosowania nowoczesnych
metod uprawy ziemi i hodowli (zaowo-
cowały tu nauki jakie pobrał w mło-
dości). W Dzienniku Poznańskim w 1873
roku pisał:

„(...)gospodarstwa chłopskie stanowią
podstawę i grunt narodowego bytu, in-
teres ogólny wymaga zachowania ich eg-
zystencji, aby cały naród był oświecony,
by czuł swą rzeczywistą godność.”

Jackowski współpracował również
z Towarzystwem Moralnych Interesów,
w ramach którego podjął się wydawania
czasopisma „Orędownik”, z jego inicja-
tywy powstały też czasopisma „Rocznik
Kółek” (w 1875) i „Poradnik Gospo-
darski” (w 1889).

Zmarł 14 stycznia 1905 roku w Poz-
naniu, a uroczystości żałobne 17 stycz-
nia przekształciły się w wielką mani-
festację patriotyczną społeczeństwa wiel-
kopolskiego i można tam było usły-
szeć m.in. takie głosy:

„... Leży tu Polak, w którym nie było
zdrady, który gorąco i całym sercem uko-
chał świętą ziemię naszą i pracę około
spraw społecznych – toteż każdy z nas
umiał ocenić czystą Jego duszę, nieska-
zitelny charakter i gorącą miłość Jego,
jaką pałał ku braci swej, mając zawsze
na oku dobro i dla dobra niezmordowa-
nie pracując...”

„... On pierwszy naprawdę chciał
i w tem cała tajemnica, że taki owoc jego
praca przyniosła, że z jego siewu takie
bujne kłosy porosły! Słusznie też nie
z barwnych kwiatów, lecz z pełnych
kłosów wieńce ci przez niego najwięcej
ukochani dzisiaj przyniosą. Imienia jego,
które jest, stało się dla nas synonimem
czynu, nikt w Polsce nigdy nie zapomni”.

We Wronczynie, gdzie spoczął, zos-
tała mu poświęcona, składająca się z kil-
ku odcinków, ścieżka dydaktyczna.
Pierwszy z odcinków zaczyna się przy za-
bytkowym cmentarzu przykościelnym, na
którym znajdują się groby zasłużonych
Wielkopolan, m.in. grobowiec rodziny
Jackowskich. Kolejne odcinki ścieżki
prowadzą na punkt widokowy i tereny
rekreacyjne nad jeziorem Wronczyń-
skim Małym oraz obok dworku Jac-
kowskich z przełomu XVIII i XIX wie-
ku nad jezioro Wronczyńskie Duże. Ma-
ksymilianowi Jackowskiemu została też
poświęcona, wydana w 2005 r., książka,
autorstwa Janusza Karwata, będąca dwu-
nasta książką z serii biograficznej „Kro-
niki Wielkopolski”. I.G.

Kontynuując, rozpoczęty w poprzednim numerze naszej gazety, cykl „Pionierzy
spółdzielczości”, dzisiaj chcemy Państwu przedstawić sylwetkę kolejnego
działacza – Maksymiliana Jackowskiego.

Pionierzy Spółdzielczości
Maksymilian Jackowski

Potrzebne
mieszkanie
na parterze

Do redakcji naszej gazety zwrócił się
o pomoc mieszkaniec z Lutomier-
skiej 101a z budynku nr 202. Osiem-
dziesięciolatek – jak przedstawił się
– poszukuje mieszkania na zamia-
nę. Obecnie zajmuje jednopokojowy
lokal na czwartym piętrze w budynku.
Jednak zdrowie i siły utrudniają mu co-
dzienne wchodzenie po schodach. Za
naszym pośrednictwem szuka za-
miennego lokalu. Osoby zaintereso-
wane prosimy o kontakt poprzez re-
dakcję tel. 500 268 195 lub na e-mail:
kszczepaniak@rsmbawelna.pl.



Tegoroczne Walne Zgromadzenie rozpo-
częło obrady w dniu 15 kwietnia, kiedy
to odbyła się część przeznaczona dla
członków osiedla „Koziny” a zakoń-

czyło w dniu 24 kwietnia, kiedy obradowali
mieszkańcy os. „Sienkiewiczowskie” Każdą
część zebrania otwierał Przewodniczący Rady
Nadzorczej p. Waldemar Pawelski, który witał
przybyłych, przedstawiał Prezydium Walnego
Zgromadzenia oraz Komisję Skrutacyjną. Oba
te organy zostały powołane uchwałami Rady
Nadzorczej. Uchwały jak i skład prezydium i ko-
misji podaliśmy w poprzednim numerze gaze-
ty, gdzie szeroko przedstawialiśmy organizację
Walnego. Następnie, na każdym zebraniu, wy-
bierano spośród obecnych członków po dwóch
obserwatorów i przewodnicząca prezydium
p. Jadwiga Miller odczytywała porządek obrad.
Przewodnicząca informowała również o pi-
semnym wniosku, jaki wpłynął do Spółdzielni
od dwudziestu czterech członków Spółdzielni
w zakresie rozszerzenia porządku obrad Wal-
nego. Dotyczył on wprowadzenia pod obrady
Walnego Zgromadzenia i zamieszczenia w po-
rządku obrad punktu 7 o brzmieniu »Zmiany
w personalnym składzie Zarządu RSM „Ba-
wełna”« i punktu 8 o brzmieniu »Racjonaliza-
cja wydatków i kosztów w działalności RSM
„Bawełna”«. Przewodnicząca zebrania infor-
mowała, że Zarząd rozpatrzył złożony wniosek
i po analizie zawartych w nich projektów
uchwał stwierdził, iż żadna ze zgłoszonych we
wniosku propozycji uchwał nie mieści się
w kompetencjach Walnego. Zgłaszane wnioski
są w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej. Za-
tem Zarząd skierował sprawę do rozpatrzenia
przez Radę Nadzorczą o czym zainteresowanych
powiadomiono pisemnie.

W dalszej kolejności Prezes RSM „Ba-
wełna” p. Sylwester Pokorski na każdej części
Walnego Zgromadzenia przedstawiał spra-
wozdanie z działalności Spółdzielni za rok
2012 wraz z kierunkami rozwoju Spółdzielni,
sprawozdanie finansowe za 2012 rok oraz pro-
jekt podziału nadwyżki bilansowej za 2012 rok.
Na początku swojego wystąpienia przywitał ze-
branych, przedstawił osoby uczestniczące w ze-
braniu z ramienia Spółdzielni i administracji, po
czym zawiadamiał o realizacji obowiązku za-
mieszczenia poprzedniego sprawozdania za
2011 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym i Mo-
nitorze Spółdzielczym. I tak 4 czerwca 2012 r.
XX Wydział KRS wydał postanowienie o za-
mieszczeniu wzmianki o złożeniu do KRS
sprawozdań finansowego i z działalności za
2011 r. wraz z opinią biegłego rewidenta
i uchwałą Walnego Zgromadzenia z 2012 r.
o zatwierdzeniu sprawozdań. Pełne sprawoz-
danie opublikowano w 24. numerze Monitora
Spółdzielczego z 28.06.2012 r. Przechodząc do
wyników działalności za 2012 r. Prezes przy-
pomniał, że w poprzednim numerze naszej ga-
zety „Mój Dom”, prezentowaliśmy obszerny
skrót ze sprawozdania z działalności Spółdziel-
ni. Sylwester Pokorski omawiał zatem jedynie
wybrane zagadnienia z działalności prowa-
dzonej w ubiegłym roku. Gospodarka w spół-
dzielni realizowana była – jak przedstawiał ze-
branym – w ramach niezmienianych od lat za-
sad organizacyjnych i terytorialnych Spółdziel-
ni. Jedyną zmianą w strukturze pracy była ko-
lejna zmiana kierownika największego nasze-
go osiedla – Osiedla „Słowiańskie”. Koszty ja-
kie Spółdzielnia poniosła w 2012 r. na eks-
ploatację zasobów wyniosły 46 mln 127 tys. zł.
Przychody za ten okres sięgnęły kwoty 46
mln 530 tys. zł. Co oznacza, że w 99,4% wy-
datkowaliśmy uzyskane, w głównej mierze od
członków, środki. Jednocześnie świadczy to o ra-
cjonalnej gospodarce i prawidłowym planowaniu
działalności. Prezes przedstawił także wyniki na
centralnym ogrzewaniu i wodzie, zauważając,
że system indywidualnego rozliczania tych
mediów globalnie jest dla Spółdzielni korzystny.
Średnie opłaty za ciepło w naszej Spółdzielni –

1,73 zł/mkw. powierzchni kształtują się znacz-
nie poniżej opłat pobieranych w innych pod-
miotach na terenie Łodzi. Pozwala to na za-
oszczędzenie w skali roku ok. 7 mln złotych i to
jest nasz wspólnie wypracowany sukces. Pre-
zes Pokorski podkreślił, że na tych osiedlach,
gdzie większość mieszkańców to ludzie w star-
szym wieku, koszty ogrzewania są wyższe, prze-
kraczają średnio 2 zł/mkw. p.u. Osoby te przez
większość czasu przebywają w domach i po-
trzebują ciepła przez cały dzień. Ale opłaty, któ-
re wnoszą i tak są niższe niż te w innych
spółdzielniach. W dalszej części swojego wy-
stąpienia Prezes przytoczył działania dotyczące
prowadzonej przez Spółdzielnię działalności
społeczno-wychowawczej, przedstawiając krót-
ko przebieg akcji prowadzonych wspólnie
z TKKF „Dzikusy”: dofinansowywania wy-
jazdów dzieci na ferie zimowe i letnie, zakupu
nagród na spartakiady, olimpiady oraz organi-
zacji corocznego festynu „Hop do szkoły”.

Tradycją stało się też przekazywanie paczek
świątecznych dla najbardziej potrzebujących
mieszkańców „Żubardzia” i „Kozin”. Prezes
przypomniał również o odsłoniętym z okazji 25-
-lecia osiedla „Słowiańskie” kamieniu z tablicą
pamiątkową. Poruszając temat zaległości
w opłatach p. Pokorski prosił, by na zagadnie-
nie spojrzeć szerzej, przez pryzmat prowadzo-
nych rozliczeń ciepła i wody, bo to one w więk-
szej mierze powodują notowane w spółdzielni
zadłużenia. Dzieje się tak dlatego, że prawie
90% niedopłat z tytułu rozliczeń wpływa do
Spółdzielni w ratach. Za 2011 r. do spółdzielni
winno spłynąć w kwietniu, po przekazaniu
rozliczeń, 926 tys. złotych. Praktycznie jednak
środki te nie są przekazywane tak szybko, bo
wpływają na konto Spółdzielni przez cały rok
ratami uzgodnionymi ze spółdzielnią. I jest to
odwrotne do sytuacji wyliczonych nadpłat,
które zgodnie z wnioskami użytkowników lo-
kali w dużej mierze bez zwłoki ze strony
Spółdzielni przekazujemy na Państwa indywi-
dualne konta bankowe. W ubiegłym roku aż
1 mln 986 tys. zł nadpłat z tytułu rozliczenia za
2011 r., zgodnie z Państwa wnioskami, prze-
kazaliśmy na Wasze konta – mówił prezes.
Biorąc te aspekty zaległości udało się zmniej-
szyć zadłużenie w spółdzielni o 37 tysięcy zł
w zakresie opłat czynszowych i o 45 tysięcy zł
w skali roku z tytułu kredytów mieszkaniowych,
które wciąż jeszcze nieliczni spłacają do Spół-
dzielni. Omawiając temat kontroli zewnętrznych
jakie były w 2012 r. przeprowadzone w Ba-
wełnie Prezes przedstawił wyniki prowadzonych
działań ze strony PKO BP SA, ZUS-u i biegłego
rewidenta. Żadna z tych kontroli nie wykazała
uchybień. Przeciwnie, ich wyniki były po-
chwalne i podkreślano w nich dobrą kondycję
Spółdzielni. Niewielkie zastrzeżenia pod kątem
Spółdzielni miały jedynie służby miejskie
kwestionując czystość niektórych placów zabaw
sprawdzając je tuż po zimie. Prezes przedstawił
też zamierzenia i kierunki rozwoju jakie wy-
znaczyła sobie RSM „Bawełna” na nadchodzący
okres. Znalazły się wśród nich m.in. budowa
dwóch narożników na Olechowie, o ile warunki
na rynku będą sprzyjające prowadzeniu inwe-
stycji, modernizacja kolejnych dźwigów oso-
bowych w wieżowcach, kontynuacja dociepleń
budynków i rozbudowa węzła cieplnego o funk-

cję dostawy ciepłej wody użytkowej do budynku
przy ul. Stylonowej 7 w osiedlu „Zbiorcza”.
Kończąc około dwudziestominutowe wy-
stąpienie p. Pokorski wspominał o zagrożeniach
jakie niesie nam najbliższa przyszłość. Pierw-
sze z nich, związane jest z mającą wejść
w życie od lipca tzw. ustawą śmieciową, wg któ-
rej obowiązek wywozu śmieci przejmie gmina.
Będzie drożej, ale i gorzej, a cały bałagan jaki
wówczas nastąpi spadnie na barki zarządcy
nieruchomościami, który musi zatroszczyć się
o wynajem pojemników, ich czyszczenie, de-
zynfekcję i ewentualne naprawy. Dotychczas
mieliśmy to zagwarantowane umową z firmą
wywozową. Według nowych przepisów Mias-
to odpowiadać będzie jedynie za odbiór śmie-
ci, a cała reszta z tym związana będzie obo-
wiązkiem zarządców. Tak więc poniesiecie
Państwo de facto – przemawiał prezes – wyższe
koszty niż dotychczas i wyższe niż te które
ogłaszają w mediach jako stawki za wywóz od-
padów. Drugie zagrożenie związane jest z pro-
jektami ustaw złożonymi w Sejmie, które
w swym obecnym brzmieniu prowadzą prak-
tycznie do likwidacji spółdzielni mieszkanio-
wych, gdyż zakładają obowiązek tworzenia
wspólnot mieszkaniowych wraz z pierwszym
wyodrębnieniem lokalu. Nikt jednak dotychczas
nie mówi, że wspólnoty najczęściej sprawdzają
się w przypadku nowych budynków. Nasze naj-
starsze bloki mające ponad 50 lat, wymagają
ciągłych nakładów, a więc wysokich środków
finansowych na utrzymanie. Ich uzyskanie
może być trudne bez wsparcia, jak to jest
w spółdzielniach, sąsiednich nieruchomości.
Dziękując za uwagę Prezes RSM „Bawełna”
prosił o wspólny wysiłek w walce o dalszy byt
spółdzielni mieszkaniowych.

Po przedstawieniu sprawozdania z działal-
ności głos zabierał p. Waldemar Pawelski, któ-
ry omawiał kierunki działań Rady Nadzorczej
za ubiegły rok. Przewodniczący Rady w swo-
im wystąpieniu wspominał o zmianie składu RN,
gdzie z racji objęcia funkcji kierownika osied-
la „Słowiańskie” swoją rezygnację z członko-
stwa w Radzie złożył p. Piotr Sumiński. Jego
miejsce od 22 listopada 2012 r. w oparciu o pa-
ragraf 22 Statutu Spółdzielni zajął p. Paweł
Płuciennik z osiedla Sienkiewiczowskie, który
uzyskał w ostatnich wyborach do Rady danej ka-
dencji, bezpośrednio po wybranych do Rady, naj-
większą ilość głosów. Pan Pawelski informował
zgromadzonych, że zebrania Rady odbywają się
cyklicznie przynajmniej raz w miesiącu i Rada
zajmuje się wszystkim tym czym żyje nasza
spółdzielnia. Przy Radzie w 2012 r. działały trzy
komisje problemowe: Rewizyjna, Gospodarki
Zasobami Mieszkaniowymi i Wewnątrz-
spółdzielcza, które wnikliwie rozpatrują wszyst-
kie skierowane do Rady sprawy. Skrót tematów
posiedzeń Rady zamieszczany jest w każdym
numerze naszej gazety. W zeszłym roku Rada
podjęła 456 uchwał. Przykrą koniecznością,
z jaką spotyka się RN – jak mówił przewod-
niczący – jest kwestia wykluczeń członków,
głównie za zadłużenia w opłatach. Rada zawsze
podchodzi do spraw indywidualnie, próbując
zrozumieć przyczyny nie wywiązywania się
członka z obowiązków wnoszenia opłat. Ale na-
leży zdawać sobie sprawę w tym momencie
także z tego, że jeśli zaległości są bardzo duże,

wieloletnie, to pozostali członkowie w pewien
sposób kredytują dłużników. Zarówno Spółdziel-
nia, jak i Rada Nadzorcza wielokrotnie starają
się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom takich
osób, ale nie zawsze można. Dlatego ponad 400
uchwał, jakie RN podjęła w 2012 r. dotyczyły
wykluczenia lub wykreślenia zadłużonych
mieszkańców. Zagrożenie wykreśleniem ze
spółdzielni często jednak mobilizowało loka-
torów do spłaty zaległości.

Wszyscy chcielibyśmy, aby w naszej
Spółdzielni można było zrobić jak najwięcej za
najmniejsze pieniądze – mówił dalej p. Pawel-
ski – ale rozliczani jesteśmy w ramach danego
bloku. Każdy budynek ma swoje potrzeby
i przeznaczoną na to konkretną kwotę. W razie
potrzeby można dokonywać pożyczek między
budynkami, czy nawet między osiedlami, ale
oczywiście nie są to pożyczki bezzwrotne,
a my staramy się, by Państwa pieniądze wyko-
rzystywać jak najlepiej. Podsumowując pan Pa-
welski przekazał, że kondycja finansowa RSM
„Bawełna” jest dobra, a nawet bardzo dobra
i daje to gwarancję na dobre funkcjonowanie
Spółdzielni w kolejnych latach. W związku
z tym, w imieniu Rady Nadzorczej, zgłasza
wnioski o zatwierdzenie sprawozdania finan-
sowego za 2012 r. i o udzielenie absolutorium
Zarządowi. Następny punkt porządku przewi-
dywał dyskusje nad sprawozdaniami. A po
nich punkty dotyczące podjęcia uchwał.

Pierwsze uchwały dotyczyły zatwierdzenia
sprawozdań za 2012 r oraz podziału nadwyżki
bilansowej za 2012 r. Trzy kolejne udzielenia ab-
solutorium członkom Zarządu Spółdzielni,
każdemu z osobna. W punkcie siódmym po-
rządku obrad było zaś głosowanie nad wyborem
delegata na VI Krajowy Zjazd Związku Rewi-
zyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP i jego
zastępcy. Rada Nadzorcza wytypowała na de-
legata p. W. Pawelskiego, a jako jego ewen-
tualnego zastępcę, gdyby z przyczyn losowych
nie mógł on uczestniczyć w Zjeździe, p. S. Po-
korskiego. Głosowania były ostatnim punktem
obrad Walnego i po nich przewodnicząca ze-
brania zamykała obrady.

Wyniki głosowań nad uchwałami prezen-
tujemy Państwu na końcu artykułu.

Teraz przyjrzyjmy się jak przebiegały
poszczególne części Walnego:

Część I „Koziny”
Zebranie, podobnie jak w latach ubiegłych,

odbyło się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
przy ul. Drewnowskiej 88, a udział wzięło w nim
34 członków. Po otwarciu dyskusji nad spra-
wozdaniami głos zabrała mieszkanka z ul. Ta-
tarakowej pytając, czy sukces „Bawełny” można
było osiągnąć jeszcze niższym kosztem i że
chciałaby, aby w planowaniu Spółdzielni zna-
lazło się miejsce na jakieś oszczędności, bowiem
dla każdej rodziny liczy się teraz nawet 10 zł.
Stwierdziła przy tym, że, wg niej, zorganizo-
wanie kina letniego czy odsłonięcie na osiedlu
„Słowiańskie” kamienia z tablicą pamiątkową
było niepotrzebnym wydatkiem. Poruszyła też
temat śmietnika na swojej ulicy. Odpowiedzi
udzielił pani z-ca prezesa T. Szymański pod-
kreślając to, że Spółdzielnia oszczędza i planując
wszystkie swoje działania zawsze bierze pod
uwagę koszty, pilnując by były optymalne.
Podał przy tym, że kino letnie nie było organi-
zowane przez Spółdzielnię ale przez jednostkę
samorządową gminy – Radę Osiedla „Ole-
chów-Janów”. Spółdzielnia nie poniosła więc
w związku z tym żadnych kosztów, a jedynie po-
magała przy organizacji dostarczając m.in.
krzesła. W kwestii śmietnika na ul. Tatarakowej
z-ca prezesa stwierdził, że spółdzielnia zrobiła
wszystko by miejsce to mogło być estetyczne.
Śmietnik jest ogrodzony i zamykany, a to jak wy-
gląda świadczy tylko o jego mieszkańcach
i niewiele służby administracyjne mogą z tym
zrobić.

Następnie pani z Kasprzaka chciała wiedzieć
skąd Spółdzielnia bierze pieniądze na pokrycie
zaległości czynszowych, skoro, jak przedsta-
wiono w sprawozdaniu, wszystkie swoje zo-
bowiązania płaci w terminie. Z-ca prezesa
p. E. Kitowska poinformowała, że przy tak dużej
jednostce jaką jest nasza Spółdzielnia, utrzy-
mujące się zaległości globalnie nie wpływają na
kondycję finansową. Ponadto za terminowe
opłaty otrzymujemy bonifikaty, np. z firmy Dal-
kia i są one opłacalnym działaniem. Mieszkanka
pytała też o różnice w opłatach za śmieci na po-
szczególnych posesjach. P. E. Kitowska wy-
jaśniła, że koszty śmieci są różne w poszcze-
gólnych nieruchomościach, chociażby z uwagi
na inne ilości osób zamieszkujących te nieru-
chomości. Z-ca prezesa przypomniała też, że od
1 lipca każdy już będzie płacił taką samą opłatę
od osoby, niezależnie gdzie mieszka. Ostatnie
pytanie lokatorki z Kasprzaka dotyczyło tego czy
Spółdzielnia rozważa likwidację bojlerów ga-
zowych. Kierownik administracji osiedla
„Żubardź” i „Koziny” p. Jolanta Bartoszek od-
powiedziała, że tam gdzie lokatorzy wystąpili
z takimi wnioskami podejmowane są działania
związane z likwidacją bojlerów. Obecnie temat
ten dotyczy dwóch budynków. Dyskusja trwała
niespełna piętnaście minut i przebiegała spo-
kojnie, a udzielane wyjaśnienia zadowoliły
osoby występujące z konkretnymi pytaniami.

Część II „Bydgoska”
To zebranie również odbyło się w Zespole

Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Drew-
nowskiej 88, a udział w nim wzięło 42 człon-
ków. Dyskusja trwała wyjątkowo krótko, a jako
pierwsza głos zabrała pani Jadwiga z ul. Byd-
goskiej. Chciała złożyć wniosek o skrócenie
zebrań, tłumacząc to tym, że wszystkie infor-
macje przekazane przez prezesa i następnie przez
przewodniczącego Rady były dostępne w ga-
zecie „Mój Dom” a teraz mówcy tylko je po-
wtarzają. Na wniosek mieszkanki odpowiedziała
pani mecenas Jadwiga Chmielewska-Furman-
kiewicz, stwierdzając, że prezentacja sprawoz-
dań zarówno przez prezesa Zarządu, jak i prze-
wodniczącego Rady Nadzorczej jest koniecznym
do głosowań nad sprawozdaniami wymogiem
prawnym. Ta sama Pani skierowała w stronę
władz spółdzielni także zarzut, iż Spółdzielnia
powinna zadbać o to, by na Walnym Zgroma-
dzeniu było jak najwięcej członków. Przewod-
nicząca Prezydium p. J. Miller poinformo-
wała, że wszyscy członkowie otrzymali pisemne
zaproszenia na zebrania, a sprawa ich przyby-
cia i udziału jest już indywidualną decyzją każde-
go. Nad niską frekwencją zebrań wielokrotnie
już ubolewaliśmy, nawołując także w naszej
gazecie do uczestnictwa w zebraniach.

Część III „Tybury”
Ostatnie już zebranie w Zespole Szkół Po-

nadgimnazjalnych przy ul. Drewnowskiej 88
zgromadziło 34 osoby. Wśród pytań, w ramach
dyskusji nad sprawozdaniami, dwa dotyczyły
kwestii uregulowania sprawy gruntów na ul. Ty-
bury i Czarnkowskiej. Odpowiedzi udzieliła kie-
rownik Działu Technicznego p. Katarzyna
Szczepaniak przedstawiając stan prawny
zgłoszonych nieruchomości. Padło również
pytanie o przyłączenie ciepłej wody do ist-
niejących węzłów cieplnych, bo na „Żubardziu”
wciąż jest dużo budynków z bojlerami gazo-
wymi. Kierownik osiedla p. J. Bartoszek wy-
jaśniła, że jeśli większość mieszkańców budynku
zadeklaruje chęć przyłączenia ciepłej wody
użytkowej i zaakceptuje, związane z tym, kosz-
ty do poniesienia, to działania są podejmowa-
ne. Jedna z lokatorek prosiła też o wyjaśnienie
pozycji rozliczenia – koszty wspólne c.w.u. Wy-
jaśnień udzielił z-ca prezesa p. T. Szymański,
przedstawiając na przykładzie przygotowanym
schemacie budynku mieszkalnego, który po-
równał do żywego organizmu ludzkiego,
obieg wody ciepłej w budynku, podkreślając,
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że obowiązkiem zarządcy jest stała gotowość do
dostarczania do wszystkich mieszkań wody
o temperaturze 55 stopni Celsjusza. Wprowa-
dzenie tej pozycji do rozliczenia było wynikiem
wielu analiz wywołanych licznymi głosami
mieszkańców, głównie tych którzy wiele płacą
za wodę w sytuacji, gdy lokale puste lub z nie-
wielkim zużyciem kosztów praktycznie nie
ponoszą , a woda także dla nich musi być utrzy-
mywana w instalacji gorąca. Z-ca prezesa przy-
pomniał też, że obszerną informację o wpro-
wadzeniu do rozliczeń tej pozycji zamieściliś-
my w grudniowym numerze gazety „Mój Dom”
z 2011 r., w artykule „Zmiany w regulaminie roz-
liczenia energii cieplnej w RSM „Bawełna”. Lo-
katorka z ul. Lutomierskiej pytała jeszcze kie-
dy zostanie naprawiony chodnik przed jej blo-
kiem, gdyż dojście do budynku jest fatalne i na
chodniku stoi woda. Kierownik administracji
p. J. Bartoszek odpowiedziała, że w bieżącym
roku w planie przewidziano pilniejszy remont
dachu na tym budynku, a jeśli finanse pozwolą,
to chodnik zostanie wyremontowany w na-
stępnym roku. I na tej części Walnego pytania
mieszkańców szybko wyczerpały się i po prze-
widzianych porządkiem obrad głosowaniach
zamknięto zebranie.

Część IV „Zbiorcza”
Zebranie odbyło się w Szkole Podstawowej

Nr 4 przy ul. Piłsudskiego 101 i przybyło na nie
30 członków. Na tej części dominująca była te-
matyka rozliczeń ciepłej wody i podobnie jak

na części trzeciej z-ca prezesa p. Szymański wy-
jaśniał znaczenie i przyczyny pojawienia się na
rozliczeniu pozycji „koszty wspólne c.w.u.”,
posługując się przygotowanym schematem bu-
dynku z rozprowadzeniem instalacji, nie bez ko-
zery porównywanym przez niego do układu
krwionośnego człowieka. Jedna z mieszkanek
tego osiedla poruszyła też, ciągle powracający,
temat wody niezbilansowanej. I tu z-ca preze-
sa udzielał wyjaśnień, informując, że jest to za-
gadnienie trudne, bo praktycznie nie do wyeli-
minowania. Przyczyn powstawania wody nie-
zbilansowanej jest bardzo wiele od tych za-
leżnych od ingerencji człowieka po te wyni-
kające z niedoskonałości samych wodomierzy.
Zagadnienie chętnie podnoszone jest przy tym
przez żądną sensacji prasę, bo lokatorzy z pre-
tensjami zwracają się do zarządców o wyeli-
minowanie tego zjawiska, a zarządy nic z tym
zrobić nie mogą. Niezainteresowany tematem
jest też sam dostawca wody, czyli Zakład
Wodociągów i Kanalizacji, który ustawowo ma
zabezpieczony obowiązek rozliczeń zareje-
strowanej na wodomierzu głównym wody przez
Spółdzielnię z lokatorami. Tak więc nam po-
zostaje jedynie – mówił z-ca prezesa – apelo-
wać do Państwa o to by każdy z użytkowników
lokali samodzielne sprawdzał okresowo funk-
cjonowanie wodomierzy w swoich mieszka-
niach. Dużo czasu w dyskusji zabrało też wy-
stąpienie jednego z mieszkańców bloku 27, któ-
ry raczej przedstawiał swoją opinię na różne
spółdzielcze tematy niż zadawał konkretne py-
tania. Lokator wyszedł na środek i przemawiał
nie do Zarządu, lecz do członków, stwierdził bo-
wiem, słusznie zresztą, że to oni są najważnie-
jszym gremium, a pracownicy Spółdzielni mają
realizować zadania na ich rzecz. Następnie za-
rzucił Spółdzielni, że nie dostaje odpowiedzi na
swoje pisma, a otrzymane dokumenty, o które

się zwraca, są niekompletne, bez nazwisk. Od-
powiedzi udzielił prezes Pokorski, tłumacząc,
że spółdzielnia odpowiada na każde pismo
i członek miał umożliwiony dostęp do wszyst-
kich dokumentów o jakie prosił. W przypadku
jednak, gdy pan żądał ksero dokumentów, za-
warte w nich dane członków w były wykreśla-
ne ze względu na ochronę danych osobowych.
Po wystąpieniu lokatora głos zabrała jeszcze
p. Jolanta Kopeć – przewodnicząca Rady Osiedla
Zbiorcza, odpierając zarzut nie ignorowania
zgłaszanych przez członka spraw, stwierdzając,
że Pan ten nigdy nie występował do Rady
Osiedla o żadne wyjaśnienia czy dokumenty.

Pojawiło się też pytanie o grunt pod blokiem
25 na Zbiorczej 21. Kierownik Działu Tech-
nicznego p. Katarzyna Szczepaniak wyjaśniła,
że Spółdzielnia już dawno złożyła wniosek w tej
sprawie i zbierała wnioski od współwłaścicieli.
Jednak w jednym z lokali, po śmierci członka,
pojawił się spadkobierca i gmina zawiesiła
postępowanie do czasu złożenia przez niego sto-
sownego wniosku o wykup gruntu. Z chwilą gdy
spadkobierca złoży wniosek będzie można na-
być grunt. Po zamknięciu dyskusji do przegłoso-
wania sekretarz zebrania odczytywała kolejne
uchwały. Dalsza część zebrania przebiegła
w ciszy i skupieniu.

Część V „Członkowie oczekujący”
Zebranie członków oczekujących odbyło

się w Szkole Podstawowej Nr 34 przy ul. Ćwi-
klińskiej 9 o godz. 15.00. Przybyło na nie
trzech z przeszło czterystu zrzeszonych
w Spółdzielni członków oczekujących. W tym
miejscu warto dodać, że jeszcze kilka lat temu
w RSM „Bawełna” zarejestrowanych było po-
nad tysiąc członków nie posiadających
w Spółdzielni lokali. Z roku na rok sukcesyw-
nie, na wnioski działu członkowsko-mieszka-
niowego, osoby nie regulujące opłat manipula-
cyjnych za obsługę członkowską są wykreślani
z grona członków. Scenariusz obrad Walnego,
mimo niewielkiej frekwencji zgodnie ze Statu-
tem spółdzielni, został przeprowadzony, a wszyst-
kie uchwały na podstawie zgłoszonego przez jed-
nego z przybyłych na zebranie członków nie były
odczytywane na głos. Zebrani zapoznawali się
z ich treścią z rzutnika, co jeszcze bardziej przy-
spieszyło realizację obrad. Po głosowaniach prze-
wodnicząca Prezydium zakończyła zebranie.

Część VI „Gorkiego”
Drugie, po „Członkach oczekujących”

piątkowe, zebranie również odbyło się w Szko-
le Podstawowej Nr 34 przy ul. Ćwiklińskiej 9.
Przybyło na nie 17 członków. Zebrani po
wysłuchaniu sprawozdań nie mieli żadnych py-
tań i po zamknięciu obrad szybko rozeszli się
do domów. Jakkolwiek dyskusja nad sprawoz-
daniami nie była podjęta, po zakończeniu ob-
rad, dwie z przybyłych pań zwróciły się do pre-
zesa Spółdzielni z pytaniami dotyczącymi par-
kowania przed budynkami i uciążliwości związa-
nymi z działającym w pobliżu marketem.

Część VII „Słowiańskie-Dwusetki”
Ta część Walnego Zgromadzenia odbyła się

w Szkole Podstawowej Nr 205 przy ul. Dąbrów-
ki 1 i przybyło na nią 51 członków. Podczas dys-
kusji po sprawozdaniach, podobnie jak w po-
przednim roku, powrócił temat dociepleń blo-
ków. Pani z bloku 216 pytała kiedy będzie do-
cieplony jej blok i dlaczego niektóre budynki są
już docieplone, mimo że wybudowane zostały
później. Odpowiedział z-ca prezesa p. T. Szy-
mański, wyjaśniając, że w naszej gazecie „Mój
Dom” były co najmniej trzy artykuły na temat
ociepleń, a raczej, mówić precyzyjnie, na temat
naprawiania wad technologicznych budynków,
które powstawały w latach 80-tych. Stwierdził
przy tym, że blok 216 nie jest w najbliższym cza-
sie przewidziany do ociepleń, ale na wnioski
mieszkańców, po przedstawieniu im kosztów
i źródeł finansowania roboty mogą być podjęte.

Dla zobrazowania jednak korzyści z ociepleń
z-ca prezesa przytoczył wyniki audytu energe-
tycznego, jaki dla celów swojej pracy naukowej
wykonała jedna z mieszkanek naszego osiedla.
Audyt dotyczył budynku przy ul. Ziemowita 15
i wynikało z niego, że największe oszczędnoś-
ci, jeśli chodzi o uzyskanie komfortu cieplne-
go, daje nie ocieplenie bloku a wymiana okien.
Inwestycja zwraca się już po nieco więcej niż
czterech latach. Zwrot kosztów poniesionych na
ocieplenie to okres przeszło dwudziestu lat. Głos
zabrał też kierownik osiedla „Słowiańskie”
pan P. Sumiński udzielając odpowiedzi na py-
tanie w kwestii powodów pojawiania się za-
grzybień w mieszkaniach. Po przeprowadzonej
analizie – mówił – okazało się, że pierwszą
rzeczą wpływającą na powstawanie grzyba
w lokalach jest zbytnia wilgotność i niespraw-
na wentylacja. Drugą – niesprawny ciąg komi-
nowy. A dopiero trzeci czynnik to przemarzające
ściany. Samo docieplenie ścian, bez wyelimi-
nowania dwóch pozostałych czynników nie da
więc wiele w naszej walce z zagrzybieniem.

Mieszkanka bloku 224 chciała wiedzieć, czy
Spółdzielnia wykonała analizy po zmniejszeniu
mocy na jej bloku i co z nich wynika. Z-ca pre-
zesa odpowiedział, że w 2011 r. ograniczyliśmy
moc o 5-10% na niektórych węzłach, a do koń-
ca czerwca bieżącego roku przymierzamy się do
kolejnej akcji zmniejszania mocy. Kierownik Su-
miński na wystąpienie mieszkanki o uciążliwości
gołębi, zwrócił uwagę, że problemy jakie one po-
wodują są w dużej mierze winą mieszkańców,
którzy karmią ptaki zbyt blisko mieszkań, zamiast
w wyznaczonych miejscach. Kierownik za-
pewnił, że administracja postara się dosiatkować
i udrożnić wszystkie kominy na osiedlu. Inna lo-
katorka chciała wiedzieć, dlaczego jeśli pokrętło
termostatu na grzejniku jest nastawione na po-
zycję „3”, to grzejnik grzeje na połowie swojej
powierzchni i czy nie powinien być cały letni.
Odpowiedzi udzielił inżynier Krzysztof Jarno,
wyjaśniając, że grzejnik na „3” ma za zadanie
uzyskanie temperatury ok. 18-20 stopni w po-
mieszczeniu. W wielu przypadkach uzyskanie jej
następuje dość szybko, tak, że nie cała po-
wierzchnia grzejnika zdąży się nagrzać a ter-
mostat już wyłącza pobór ciepła.

Po tych i kilku jeszcze innych pytaniach z za-
kresu bieżącej eksploatacji budynków zakoń-
czono dyskusję i zebrani podjęli głosowania nad
uchwałami.

Część VIII „Słowiańskie-Setki”
Zebranie odbyło się również w Szkole Pod-

stawowej Nr 205 przy ul. Dąbrówki 1 i zgro-
madziło 52 członków. W swoim wystąpieniu
przewodniczący Rady Nadzorczej szerzej niż na
wcześniejszych grupach omawiał wniosek
członków o rozszerzenie porządku obrad o punk-
ty dotyczące zmian personalnych w Zarządzie
i racjonalizację kosztów w działalności. Dwu-
dziestu czterech członków, którzy złożyli,
wspomniany wniosek zamieszkują bowiem
w „setkach”. Przewodniczący Rady p. Walde-
mar Pawelski uzasadnił przyczyny odrzucenia
wniosku: zgodnie ze Statutem i zapisami usta-
wy Prawo spółdzielcze, kompetencje związane
ze zmianami składu Zarządu należą do Rady
Nadzorczej. Walne Zgromadzenie może swoje
stanowisko co do członków Zarządu wyrazić je-
dynie poprzez nie udzielenie absolutorium.
Jeśli zaś chodzi o racjonalizację kosztów i wnio-
skowaną zmianę Kancelarii Prawnej do obsługi
Spółdzielni przewodniczący przedstawił wyniki
analiz za lata ubiegłe, z których jasno wynikają
efekty pracy zatrudnionego Zespołu Radców. Za
okres działalności prawnej Spółdzielnia w wy-
niku prowadzonych postępowań sądowych wy-
grała szereg skomplikowanych spraw z kon-
trahentami i gminą, co pozwoliło na oszczęd-
ności rzędu 7 mln złotych. Ponadto jesteśmy
jedną z nielicznych spółdzielni, gdzie radcowie
bezpłatnie przyjmują członków Spółdzielni
i rozpatrują ich sprawy nie tylko o tematyce
spółdzielczej. W skali roku udzielają porad dla
około 200 członków. Wniosek członków
zakładał również wznowienie prac Komisji
Statutowej. Przewodniczący Pawelski stwierdził,
iż Komisja ta jest komisją nadzwyczajną i Rada
Nadzorcza może ją powoływać w każdym mo-
mencie. Jeśli tylko członkowie Spółdzielni

zaproponują kierunki zmian do statutu, Rada
natychmiast powoła do pracy komisję.

Podczas dyskusji podobnie jak na wcześ-
niejszych częściach pojawiły się głosy w kwes-
tii wody niezbilansowanej i docieplania bu-
dynków. Na pytanie pani z bloku 151 dlaczego
podczas dociepleń kładziona jest taka gruba war-
stwa styropianu, inspektor nadzoru inżynier
K. Jarno wyjaśnił, że jest to wymóg Prawa bu-
dowlanego. Natomiast lokatorka z bloku 111
chciała wiedzieć co mieszkańcy powinni zrobić,
by ich blok docieplono. Z-ca prezesa p. Szy-
mański po raz kolejny wyjaśnił, że wystarczy
by grupa mieszkańców złożyła wniosek, wów-
czas Spółdzielnia wykona odpowiednie wyli-
czenia, przygotuje stosowną dokumentację
techniczną i przedstawi mieszkańcom do ak-
ceptacji zarówno kosztorys, jak i warunki wy-
konania docieplenia. Padły też pytania od
mieszkanki z bloku 110, która zainteresowana
była sposobem windykacji zadłużeń czynszo-
wych. Odpowiedzi udzieliła z-ca prezesa ds. eko-
nomicznych i jednocześnie główna księgowa
RSM „Bawełna” pani Elżbieta Kitowska. Wy-
jaśniła, że Spółdzielnia jest w dobrej kondycji
finansowej, a za terminowe regulowanie na-
leżności uzyskuje bonifikaty. Wszystko to po-
zwala na utrzymywanie właściwej gospodarki
finansowej mimo zadłużeń kilku procento-
wych. Zaległości w opłatach czynszowych to
problem ogólnopolski, a pocieszające jest to, że
w Bawełnie zaległości nie rosną, przeciwnie,
w ubiegłym roku spadły o 37 tysięcy złotych.
W 2012 r., aby zmniejszyć zaległości, ro-
zesłaliśmy 2874 upomnienia. Ważnym działa-
niem w tym zakresie jest też rozkładanie za-
ległości na raty. W 2012 r. przeszło 588 tysięcy
złotych było rozłożonych na raty. W stosunku
do uporczywych dłużników Rada Nadzorcza po-
dejmuje decyzje wykreślające z grona członków
Spółdzielni – w zeszłym roku wykreślono 16
osób. Na przestrzeni 2012 r. do sądu oddaliśmy
94 sprawy. Również kilka razy do roku wy-
wieszamy na klatkach schodowych informacje
o zaległościach. Następnie głos zabrał miesz-
kaniec budynku przy ul. Ziemowita 13 mówiąc,
że wszyscy chcieliby, by mieszkało się ciepło
i czysto, jednak osiedle, w którym mieszka jest
zaniedbane i brudne, a zimą drogi źle odśnieżane.
Jak stwierdził jedną z przyczyn takiego stanu rze-
czy jest zatrudnianie do sprzątania osób z drugą
grupą inwalidzką. Na zarzuty odpowiadał kie-
rownik osiedla p. P. Sumiński, prezentując

zdjęcia dokładnie odśnieżonych chodników.
Z całą stanowczością stwierdził, że na osiedlu
jest czysto, a zaraz po zimie gospodarze domów
wygrabili wszystkie osiedlowe trawniki. Słowa
kierownika poparła mieszkanka bloku 147.
Wsparła ją też inna lokatorka oświadczając, że
akcja „Zima” dała świetne efekty, a gospodarz
domu bardzo dobrze sprząta w jej budynku. Po-
dobnego zdania była też pani z bloku 130, po-
twierdzając, że osiedle było dobrze odśnieżone
i podczas gdy w innych częściach miasta brnęła
w śnieżnych zaspach, tutaj przechodziło się
„suchą nogą”. Jednocześnie pani zapytała, czy
mieszkańcy jej bloku w jakiś sposób czerpią ko-
rzyści z pieniędzy z wynajmu pomieszczeń na
działalność gospodarczą, która znajduje się
w podwórku jej bloku. Odpowiedzi udzieliła
p. E. Kitowska informując, że przedmiotowa nie-
ruchomość jest wielobudynkowa i składa się
z budynków nr 125, 128, 130 i 131. Lokale użyt-
kowe na tej nieruchomości to lokale własnoś-
ciowe, rozliczane po kosztach. Stąd nierucho-
mość nie ma żadnych pożytków. Następnie głos

zabrała lokatorka z bloku 150 mówiąc, że
w marcu malowane były klatki schodowe,
a już na ścianach pojawiły się odpryski. Kie-
rownik administracji osiedla, zdziwiony odparł,
że mieszkańcy budynku byli zadowoleni z ja-
kości malowania, ale jeśli teraz wychodzą jakieś
niedoróbki, to on osobiście to sprawdzi, a fir-
ma, która to wykonywała, usunie je na własny
koszt.

Część IX „Sienkiewiczowskie”
Ostatnia część Walnego Zgromadzenia od-

była się również w Szkole Podstawowej Nr 205
przy ul. Dąbrówki 1 i przybyło na nią 29
członków. Dyskusję rozpoczął pan z bloku 19,
historyk, jak się wszystkim przedstawił, który
podziękował za zorganizowanie w ubiegłym
roku konferencji pt.; „Likwidacja spółdzielni
mieszkaniowych... i co dalej?” Stwierdził, że ta
konferencja, wpisując się idealnie w Między-
narodowy Rok Spółdzielczości, zrobiła bardzo
dużo, by pokazać w jaki sposób należy bronić
spółdzielczości, która jest wartością nadrzędną.
Złożył prezesowi Pokorskiemu wyrazy uznania
i podziękowania za jej przygotowanie. Następnie
do głosu doszedł mieszkaniec bloku 17, który
przybył na zebranie z wielostronicowym wy-
stąpieniem, pełnym swoich uwag do pracy
Spółdzielni. Chciał, m.in. wiedzieć jaki jest
w Spółdzielni fundusz zasobowy. Stwierdził,
przy tym, że nie pytałby o to, gdyby miał do-
stęp do dokumentów, ale nie każdy może
przyjść do Spółdzielni w godzinach jej pracy.
Pytał dlaczego Spółdzielnia dopuściła do wy-
boru do Rady Osiedla osobę, która nie miesz-
ka w zasobach RSM „Bawełna”. Oświadczył,
że nie ma też dobrego wrażenia z pracy admi-
nistracji, a zwłaszcza z dokonanej, wadliwej,
według niego, przycinki drzew. Odpowiedzi
udzieliła na początku pani prezes Kitowska wy-
jaśniając, że bilans księgowy był zamieszczo-
ny na stronach internetowych Spółdzielni oraz
był dostępny w siedzibie Zarządu. Następnie
przedstawiła członkom i zainteresowanemu
lokatorowi wyniki bilansowe na koniec roku
2012. Poinformowała, że na bieżącą działalność
Spółdzielni nie były zaciągane żadne kredyty,
jesteśmy bowiem w dobrej kondycji finansowej.
Kredyty zaciągane były przed 1992 rokiem na
budowę mieszkań i są sukcesywnie spłacane
przez mieszkańców. W sprawie członka Rady
Osiedla głos zabrał prezes S. Pokorski cytując,
statutowe określenie zwrotu „członek zamiesz-

kujący” i stwierdzając, że osoba, o której wspo-
minał lokator bloku 17 posiada prawo do lokalu
na osiedlu „Sienkiewiczowskim” i z tej racji ma
prawo zasiadać w Radzie Osiedla. Odpowiedzi
w sprawie wycinki drzew udzieliła kierownik
osiedla p. Małgorzata Furtak. Wyjaśniła, że drze-
wa, o których mówił lokator, były bardzo duże
i groziły złamaniem. Przycinki dokonała firma
znająca się na chirurgii drzew i zrobiła to
w sposób prawidłowy, o czym świadczą już
nowe odrosty. Ostatnie pytanie zadała pani
z Kmicica 4a. Chciała wiedzieć kto zarządza
zanieczyszczonymi i zaniedbanymi terenami po-
między sklepem Biedronka a rurami ciepłowni-
czymi. Kierownik Furtak odpowiedziała, że te-
ren ten należy do gminy. Spółdzielnia każdego
roku, zwraca się do nich o posprzątanie terenu
co przynosi niewielki efekt. Po zgłoszonym
wniosku o zamknięcie dyskusji przystąpiono do
głosowań nad uchwałami. Z racji tego, że była
to już ostatnia część Walnego głosowania były
zarazem głosowaniami podsumowującymi
wszystkie części Walnego Zgromadzenia.
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Wszyscy chcielibyśmy, aby w naszej Spółdzielni można było zrobić
jak najwięcej za najmniejsze pieniądze, ale rozliczani jesteśmy
w ramach danego bloku. Każdy budynek ma swoje potrzeby
i przeznaczoną na to konkretną kwotę.



Wypoczynek, zabawa i sukcesy od najmłodszych lat
– wszystko to można osiągnąć ze znanymi już wszystkim „Dzikusami”

– ogniskiem Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej
działającym na Janowie.6

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 jak
również zespół garaży przy ul. Ziemowita 2b,
tel. kom. 505 150 863, e-mail: akobus@rsmba-
welna.pl.
Małgorzata Krasowska administrowane bloki:
111-114, 125-146, tel. kom. 505 150 842, e-mail:
mkrasowska@rsmbawelna.pl.
Andrzej Szlawski administrowane bloki: 116-
-122, 147-160, 216, 217, 219, 220, 221, 221A,
226A, tel. kom. 505 150 859, e-mail: aszlaw-
ski@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:
epietruszewska@rsmbawelna.pl.
Jerzy Gołębiowski administrowane bloki: 1-11,
51-53, 55, 57, 60, tel. kom. 505 150 848, e-mail:
jgolebiowski@rsmbawelna.pl.

Administracja osiedla „Zbiorcza”, tel. 42 674
89 49, tel. 42 676 28 97.
Kierownik adm. p. Andrzej Jaroszczyk.
Administratorzy:
Marcin Kaniera administrowane budynki: Gor-
kiego 6/8, 10/12, 24, 26, 28, tel. kom. 509 807
333, e-mail: mkaniera@rsmbawelna.pl.
Elżbieta Kowalczyk administrowane budynki:
Górska 2, 4, 3/5, 7/9, Szczytowa 4/6, Rawska 3,
7 Wilcza 2, Gołębia 1/3, 5, tel. kom. 505 150 845,
e-mail: elkowalczyk@rsmbawelna.pl.
Aleksandra Czekalska administrowane bu-
dynki: Zbiorcza 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21,
23, 25, Sarnia 4, Stylonowa 7, tel. kom. 505 150
846, e-mail: aczekalska@rsmbawelna.pl.

Administracja osiedli „Żubardź” i „Koziny”,
tel. 42 651 55 24.
Kierownik adm. p. Jolanta Bartoszek.
Administratorzy:
Ewa Bukowska administrowane budynki: Tybury
3, 10, Klonowa 28/30, 32, 38/40, Kasprzaka
60/62, 64a, Okrzei 4/12, 30/36, 40, tel. kom. 505
150 857, e-mail: ebukowska@rsmbawelna.pl.
Magdalena Gazda administrowane budynki:
Kasprzaka 10, 11, 11a, 28/34, Długosza 1/5, 27,
29/31, 1-go Maja 76, 84/86, Więckowskiego 97, Lo-
rentza 8, Srebrzyńska 45, Włókniarzy 198, tel. kom.
505 150 840, e-mail: mgazda@rsmbawelna.pl.
Jacek Piaseczny administrowane budynki:
Czarnkowska 9/13, Gandhiego 3a, Tatarakowa 15,
Lutomierska 83/101, 103a, 105a, 109a, 111,
Wrześnieńska 67/69, 71/73, Sierakowskiego
1/5, Uniejowska 4, 4a, 6, Turoszowska 5, 6, 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.

Świat obiegła ostatnio informacja o Angelinie
Jolie, która świadoma swego zagrożenia ra-
kiem poddała się profilaktycznie mastekto-
mii. Fakt, my kobiety zwykle dbamy o uro-
dę, figurę, ale nie o zdrowie. A czasami tak
mało trzeba. Jak zapowiadaliśmy w po-
przednim numerze wracamy do sprawy
badań mammograficznych, jakie 1 marca
bieżącego roku, już po raz piąty, były prze-
prowadzane w mammobusie zaparkowanym
przy ul. Zakładowej na Olechowie.

Tego dnia badaniu poddało się sześćdzie-
siąt pań. Było to niemal o połowę mniej
chętnych niż w zeszłym roku, kiedy mam-
mobus odwiedziła setka kobiet. Dlaczego
ciągle jeszcze, my kobiety, tak niechętnie dba-
my o swoje zdrowie? Przecież takie badanie
może uratować życie. Narzekamy na służbę
zdrowia, a to badanie było bezpłatne i prak-
tycznie pod samym domem – w środku wiel-
kiego osiedla mieszkaniowego. Dlaczego
zdecydowało się odwiedzić mammobus tak
mało osób?

Rozmawialiśmy z jedną z Pań, która miała
wykonane badanie mammograficzne już po raz
szósty. Pani Maria stara się badać regularnie,

więc gdy tylko zobaczyła informację o mam-
mobusie od razu się zgłosiła. Jak nam po-
wiedziała, mammobus podzielony był na
dwie części: poczekalnię z recepcją oraz
miejsce, w którym wykonywano badanie.
Wszystko trwało w sumie nie dłużej niż
10-15 minut. Rozpoczynało się wypełnie-
niem ankiety z pytaniami typu: kiedy ostatni
raz miała Pani wykonywaną mammografię lub
ile razy w życiu miała już Pani wykonywane
takie badanie? Organizatorzy pomyśleli nawet
o przygotowaniu okularów dla Pań, które
miałyby trudności z wypełnieniem ankiety. Na-
stępnie przechodziło się na badanie, podczas
którego, przy użyciu promieni rentgenowskich,
wykonywano serię zdjęć gruczołu. Jak po-
wiedziała nam pani Maria, badanie nie było bo-
lesne, a personel był bardzo miły i chętnie
udzielał wszelkich informacji. Aspektem, na
który zwracały uwagę panie, były również bar-
dzo przyzwoite warunki higieniczne panujące
w czystym i ciepłym busie. Po zakończonym
badaniu Panie otrzymywały mały upominek
z próbkami kosmetyków.

Czas oczekiwania na wyniki to okres od 2
do 3 tygodni. Wyniki przysyłane są pocztą,

dobre – listem zwykłym, a te, wymagające dal-
szej konsultacji – listem poleconym. Dodat-
kowo Panie miały otrzymać sms-a z infor-
macją, gdzie należy się zgłosić w sprawie
ewentualnych, kolejnych badań.

Pani Maria wspomniała również o atmos-
ferze jaka panowała wśród przybyłych pań.
Chwaliły bardzo takie inicjatywy organizo-
wania bezpłatnych badań. Jedyne uwagi jakie
można było usłyszeć to pytania czemu podobne
przedsięwzięcia nie są organizowane w bar-
dziej przystępnych godzinach (mammobus stał
tylko do godziny 17-stej) lub podczas week-
endów, tak by z badań mogły skorzystać
również dłużej pracujące panie. A więc może
to jest ta bariera małej frekwencji pań?

Miejmy nadzieję, że w kolejnych latach
więcej będzie tak świadomych kobiet jak
pani Maria, regularnie się badających
i dbających o swoje zdrowie, a niniejsza
krótka relacja z badań pozwoli być może roz-
wiać niepokój czy nieufność do badań z mam-
mobusa. I.G.

Ognisko TKKF Dzi-
kusy wspiera trzy
amatorskie zespoły
siatkarskie (jeden
męski i dwa żeńskie).
Drużyny regularnie
trenują w Szkole
Podstawowej nr 205
i uczestniczą w roz-
grywkach Łódzkiej
Amatorskiej Ligi Siat-
kówki. I odnoszą suk-
cesy.

W dniu 13.04.2013 r. w Szkole Podsta-
wowej nr 205 odbyła się uroczystość ofi-
cjalnego zakończenia rozgrywek XVI edy-
cji Łódzkiej Amatorskiej Ligi Siatkówki or-

ganizowanej przez Klub Sympatyków Piłki
Siatkowej przy wsparciu Urzędu Miasta
Łodzi. Uroczystość zaszczycili swoją obec-
nością p. Małgorzata Niemczyk – Posłanka

na Sejm RP, a przede wszystkim wspaniała
siatkarka, a także p. Longina Lefik – Dy-
rektor Wydziału Sportu UMŁ, p. Władysław
Stępień – Prezes Ogniska TKKF Dzikusy
i p. Sylwester Pokorski – Prezes RSM „Ba-
wełna”, którzy wraz z Członkami Zarządu
Klubu Sympatyków Piłki Siatkowej p. Woj-
ciechem Ulatowskim i p. Jarosławem Skurą
wręczyli wyróżnienia najlepszym drużynom
i zawodnikom w poszczególnych ligach.

Żeńska drużyna siatkarek uzyskała po
ciężkiej, ale bardzo widowiskowej grze ty-
tuł wicemistrza Ekstraklasy, a drużyna męs-
ka zajęła trzecie miejsce zdobywając w tym
roku brązowy medal w Ekstraklasie. Dla
przypomnienia w ubiegłym roku męska
drużyna zdobyła I miejsce i złote medale.
Gratulujemy!

W dniu 19 kwietnia 2013
roku na sali gimnastycznej
Szkoły Podstawowej nr 205
w Łodzi odbyła się XIII

Spartakiada uczniów klas III Szkół Pod-
stawowych. Celem imprezy jak zawsze
było propagowanie masowego udziału
dzieci w prostych formach ruchowych dla
rozwijania ich sprawności ogólnej i dobrego
samopoczucia. Tego typu imprezy naje-
fektywniej kształtują wśród młodzieży
umiejętności zespołowego współdziałania,
współzawodnictwa oraz kibicowania
drużynie własnej i przeciwnej. Zawody in-
tegrują nie tylko szkoły z określonego te-
renu ale także stanowią o integracji z ro-
dzicami i młodzieżą. a nade wszystko
stwarzają warunki do czynnego wypo-
czynku.

W imprezie udział wzięło 250 uczniów
reprezentujących 5 widzewskich szkół
podstawowych: nr 34, 204, 205, 114, 141.

Organizatorem imprezy było Ognisko
TKKF „Dzikusy”, Rada Osiedla Olechów-
Janów jednostka pomocnicza UMŁ, RSM
„Bawełna” oraz Szkoła Podstawowa nr 205.
Nagrody oraz puchary i medale ufundo-
wane zostały przez RSM „Bawełna”. Na ten
cel Spółdzielnia przekazała 1900 zł ze środ-
ków na działalność społeczno-wycho-
wawczą.

Końcowa klasyfikacja drużyn biorących
udział w konkurencji ukształtowała się na-
stępująco:

I miejsce i puchar Prezesa RSM „Ba-
wełna” – Szkoła Podstawowa nr 205 – 49
pkt., II miejsce i puchar Prezesa Ognis-

ka TKKF „Dzikusy” – Szkoła Podstawo-
wa nr 204 – 42 pkt., III miejsce i puchar
Dyrektora SP nr 205 – Szkoła Podstawo-
wa nr 114 – 34 pkt., IV miejsce – Szkoła
Podstawowa nr 34 – 20 pkt., V miejsce –
Szkoła Podstawowa nr 141 – 18 pkt. – choć
dobra zabawa i rywalizacja godna mistrzów
wskazywała, że nie ma na sali podziałów na
zwycięzców i pokonanych. Po zakończeniu
rozgrywek wszystkie dzieci otrzymały
słodycze, ciastka, napoje. Trzy pierwsze ze-
społy otrzymały dodatkowo okolicznoś-
ciowe medale złote za pierwsze miejsca,
srebrne za drugie i brązowe za trzecie
miejsce oraz szaliki. Czwarty szaliki a piąta
drużyna sportowe koszulki.

Wśród gości z ramienia organizatorów
obecni byli: p. Wojciech Ulatowski – Prezes
Łódzkiego TKKF i Władysław Stępień –
Prezes Ogniska TKKF „Dzikusy”, p. Syl-
wester Pokorski – Prezes RSM „Bawełna”
i p. Elżbieta Kitowska – Z-ca Prezesa RSM
Bawełna, p. Piotr Sumiński – Przewod-
niczący Rady Osiedla Olechów-Janów i jed-
nocześnie kierownik Osiedla „Słowiańskie”,
p. Magdalena Bujnowicz – Dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 205 p. Andrzej Rudnicki –
przedstawiciel Rady Osiedla „Sienkiewi-
czowskie” oraz p. Małgorzata Furtak – Kie-
rownik Osiedla „Sienkiewiczowskie”, którzy
wręczali uczestnikom zawodów nagrody.

Dofinansowanie
do kolonii

organizowanych przez
TKKF „Dzikusy”

W 2013 roku obowiązują następujące
zasady dofinansowania bądź sfinanso-
wania ze środków na działalność społecz-
no-wychowawczą, wypoczynku letniego
dla dzieci zamieszkujących w zasobach
RSM „Bawełna”, organizowanego przez
TKKF „Dzikusy”:

Kwota ogółem dofinansowania
bądź sfinansowania

wypoczynku letniego nie powin-
na przekroczyć 20.000,- zł

Kwotę dofinansowania na akcję letnią
w 2013 roku dla jednej osoby ustala się
w wysokości 200,- złotych. Dofinansowa-
nie otrzymują dzieci i młodzież, która nie
ukończy 16 lat do końca 2013 roku, ro-
dzice lub opiekunowie są członkami
Spółdzielni albo zamieszkują w zasobach
Spółdzielni i nie zalegają wobec Spółdziel-
ni z opłatami za używanie lokalu ani ze
spłatą kredytu mieszkaniowego lub za-
ległości mają rozłożone na raty i wywiązują
się z nich terminowo.

Rodzice lub opiekunowie chcący sko-
rzystać z dofinansowania pobytu dziecka
na koloniach czy obozie winni złożyć sto-
sowne podanie skierowane do Zarządu
Spółdzielni.

Spółdzielnia może całkowicie sfinan-
sować pobyt dziecka, którego rodzice lub
opiekunowie są w trudnej sytuacji finan-
sowej (np. korzystają z dodatku miesz-
kaniowego bądź zawieszenia spłaty kre-
dytu), a jednocześnie spełniają kryteria jak
przy dofinansowaniu.

Sfinansowanie wyjazdu dotyczy obo-
zu lub kolonii o najniższej cenie.

O sfinansowanie pobytu dziecka na
koloniach czy obozie może występować
szkoła, do której uczęszcza dziecko bądź
rodzice lub opiekunowie.

Stosowne podanie winno być skiero-
wane do Zarządu Spółdzielni.

To samo dziecko może otrzymać po-
moc finansową jeden raz w roku kalen-
darzowym.

Listy osób ubiegających się o dofi-
nansowanie lub sfinansowanie pobytu
dziecka na koloniach czy obozie sporzą-
dzają odpowiednio Administracje Osiedli.
Listy te winny być zaopiniowane przez
właściwą Radę Osiedla i wraz z wnioskiem
przedłożone Zarządowi Spółdzielni, który
podejmuje ostateczną decyzję. Decyzja
Zarządu jest podstawą do przekazania
środków pieniężnych bezpośrednio na
konto organizatora.

W przypadku gdy osoba dofinanso-
wana nie skorzystała ze skierowania, or-
ganizator zobowiązany jest do zwrotu
przekazanych mu środków finansowych,
w terminie uzgodnionym ze Spółdzielnią.

XIII SPARTAKIADA
uczniów klas III

Szkół Podstawowych

Pierś do przodu

Medale na zakończenie
sezonu siatkarskiego

Srebrne medalistki
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„Regulamin czystości i porządku na terenie miasta Łodzi” już w 2007 r.
wprowadził obowiązek selektywnej zbiórki odpadów.
Większość gospodarstw domowych segregację śmieci już prowadzi.
A wszystkim innym zasady segregacji przypominamy.

W prasie – także naszej – częs-
to ostatnio powraca temat śmie-
ci. A to za sprawą wprowa-
dzanych nowych zasad gospo-

darowania odpadami komunalnymi. Od
1 lipca za wywóz śmieci odpowiadają
gminy. To one organizują odbiór odpadów
z naszych nieruchomości – zawierają
umowy z firmami wywozowymi. A nam –
mieszkańcom – wydawałoby się, pozostaje
jedynie wnoszenie opłat – i to niemałych
– do kasy miejskiej. Niestety jest inaczej.
Spółdzielni jako zarządcy nieruchomoś-
ciami tych obowiązków bowiem przyby-
wa i za większość będą musieli zapłacić
spółdzielcy.

Pierwszym z obowiązków, który chce-
my w tym numerze przedstawić Państwu
było wypełnienie i złożenie do UMŁ de-
klaracji o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi dla po-
szczególnych nieruchomości. Deklaracje
te zawierają dwie bardzo ważne informa-
cje wpływające na wysokość opłaty za
śmieci: zdeklarowaną liczbę osób za-
mieszkałych w lokalach i przyjętą metodę
zbierania odpadów – selektywnie bądź nie.
Na oba te czynniki kształtowania opłat
chcemy dziś zwrócić Państwa uwagę
i szczególnie uczulić do poważnego ich
traktowania.

Termin złożenia deklaracji upłynął 15
maja. Spółdzielnia z obowiązku tego wy-
wiązała się. Jednak zanim zaczęto wy-
pełniać druki deklaracji zbierano oświad-
czenia o liczbie osób zamieszkałych w lo-
kalach naszej spółdzielni. Jak się okazało
nie było to łatwe. Na potrzeby ustalenia wy-
sokości opłat do gminy przekazano użyt-
kownikom lokali mieszkalnych do wy-
pełnienia oświadczenia sprawie ilości
osób zamieszkałych w lokalach a do właś-
cicieli i najemców lokali użytkowych
skierowano druk, w którym należało po-

dać liczbę zatrudnionych z tytułu prowa-
dzonej działalności gospodarczej. W zbie-
ranych oświadczeniach nie zawarto pyta-
nia o wyborze metody zbierania odpadów:
czy w sposób segregowany czy niesegre-
gowany Decyzję tę komentuje poniżej
Z-ca Prezesa ds. eksploatacyjnych p. Ta-
deusz Szymański.

Na dzień 14 maja oświadczenia złożyło
80% użytkowników lokali w naszej
Spółdzielni mimo kilkakrotnych prób do-
tarcia do wszystkich mieszkań i informo-
wania o konieczności złożenia oświadczeń
na klatkach schodowych i w naszej gaze-
cie, ale i tak jest to wynik bardzo dobry.
Tam więc gdzie oświadczenie nie zostało
złożone ilość osób do deklaracji ustalono
na podstawie danych zgłoszonych wcześ-
niej do ewidencji działu czynszów. Oś-
wiadczenia jednak wciąż wpływają. Od
osób które ich dotychczas nie złożyły, ale
i odnotowujemy już także oświadczenia
zmieniające stan zamieszkania wcześniej
zgłoszony. W tym miejscu musimy pod-
kreślić, że wszelkie zmiany ilości osób
w nieruchomościach wymagać będą korekt
deklaracji w ciągu 14 dni od zaistnienia
zmiany. Zatem z naszej strony będzie to
ciągła praca z wyliczaniem nowych wy-
miarów opłat do odprowadzenia do Urzę-
du i drukowania nowych opłat eksploata-
cyjnych dla lokali, w których zaszła zmia-
na osób zamieszkałych.

Informujemy, że sporządzono łącznie 91
deklaracji, odrębnie dla nieruchomości
zamieszkałych i nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy (czyli nieru-
chomości z lokalami użytkowymi). Łączne
zobowiązanie wobec UMŁ na dzień 15
maja wyliczono w kwocie 213.809 zł. Do-
tychczas koszt wywozu nieczystości z za-
sobów Spółdzielni wynosił 154.743,31 zł
(dane wg faktur za marzec 2013 r.). Wy-
liczona opłata po raz pierwszy wniesiona
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Od dwóch lat próbowaliśmy uchwy-
cić w obiektywie kwitnące śliwy
purpurowe. W tym roku za sprawą

nagłych zmian pogody – po kilku upalnych
dniach przez kilka następnych utrzymywały
się opady – drzewa szybko, pięknie za-
kwitły. Prezentowany dotychczas betono-
wy pejzaż bloku 501 w osiedlu „Zbiorcza”
zamienił się w ukwieconą alejkę. Nieste-
ty dwa dni utrzymały się na drzewie
kwiatki, które szybko opadły pozosta-

wiając nadal wiosenny, choć już nie tak ko-
lorowy pejzaż. Ale, przypomnijmy, jesz-
cze w tym roku rozpocznie się remont ele-
wacji tego, największego w Spółdzielni bu-
dynku. Ściany bloku od strony balkonów
zostaną docieplone i pomalowane ciepłymi
słonecznymi kolorami. Miejmy nadzieję,
że zmieni to na trwałe krajobraz tego te-
renu. I w następnym roku oko cieszyć będą
nie tylko drzewa.

K.Sz. Część budżetu miasta Łodzi na
2014 r., w kwocie 20 mln zł,
została wydzielona i stanowi

Budżet obywatelski. O jego przezna-
czeniu mają zdecydować mieszkańcy.
W ramach budżetu Obywatelskiego
można zgłaszać zadania będące w ges-
tii gminy czy powiatu do zrealizowa-
nia przez Miasto na terenie należącym
do gminy. Muszą to być zadania jed-
noroczne, możliwe do zrealizowania
w ciągu jednego roku. Ich szacunkowa
wartość nie powinna przekroczyć trzech
mln złotych przy zadaniach lokalnych
i pięć mln złotych przy zadaniach ogól-
nomiejskich.

Od 30 kwietnia do 28 czerwca 2013 r.
można składać propozycje zadań do rea-
lizacji z budżetu obywatelskiego. Zapro-
ponuj na co wydać pieniądze w 2014 roku.

Z tych środków można wybudować park
osiedlowy, poprawić stan chodników i oś-
wietlenia ulic, czy te przeznaczyć środki
na prowadzenie profilaktycznej działalności
informacyjnej i edukacyjnej, w szczegól-
ności dla dzieci i młodzieży itd.

Każdy projekt musi być poparty przez
minimum 15 mieszkańców Osiedla.

Te zadania, które uzyskają największą
liczbę głosów i zmieszczą się w limicie
środków przeznaczonych na budżet oby-

watelski, mają być realizowane w 2014 r.
W ten sposób mieszkańcy Łodzi będą
mogli bezpośrednio wpływać na to, jak są
wydawane środki z budżetu miasta.

Wszelkich informacji oraz pomocy
można uzyskać w Administracji Osiedla
„Słowiańskie” u Kierownika Administracji
i jednocześnie Przewodniczącego Rady
Osiedla „Olechów-Janów” pana Piotra
Sumińskiego, tel. 503- 028- 623.

P.S.

Zaplanuj zmianę
swojej okolicy

Kwitnąca śliwa

To musimy wiedzieć
o segregacji

będzie przez naszych mieszkańców w lip-
cu br. i podkreślenia wymaga fakt, że jako
swoisty podatek opłaty do przekazania
gminie podlegają zaokrągleniu do pełnych
złotych. K.Sz.

Segregacja odpadów powinna stać
się już naszym naturalnym odru-

chem, powinniśmy być świadomi jej za-
let i korzyści – mówi Z-ca Prezesa ds.
eksploatacyjnych p. Tadeusz Szymań-
ski. „Regulamin czystości i porządku na
terenie miasta Łodzi” wprowadzony
1.06.2006 r. z późniejszymi zmianami –
na właścicieli nieruchomości wprowadził
od 1.01.2007 r. obowiązek selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych. W naszej
spółdzielni począwszy od 1.01.2008 r.
wprowadziliśmy „uproszczoną” selek-
tywna zbiórkę odpadów komunalnych. We
wszystkich dotychczasowych miejscach
składowania śmieci zostały podstawione
dwa dodatkowe pojemniki. 240-litrowy
z napisem „mokre bio” i 1100-litrowy
„tylko selektywna zbiórka – papier, szkło,
tworzywa sztuczne”.

Wprowadzony system był prosty
oraz łatwo i szybko zaakceptowany
przez mieszkańców. Dodatkowo Zarząd
spółdzielni podjął decyzje o zamknięciu
śmietników. Powyższe decyzje spowo-
dowały spadek kosztów wywozu śmieci
oraz zróżnicowanie stawek na poszcze-
gólne nieruchomości. W zbieranych od
mieszkańców oświadczeniach nie zawie-
raliśmy pytania o wyborze metody segre-
gowania śmieci – tak lub nie. Uznaliśmy,
że wprowadzony w 2008 r. obowiązek se-
gregacji w dalszym ciągu obowiązuje.
W jaki bowiem sposób zarządca nieru-
chomości, jakim jest Spółdzielnia ma
wypełnić deklarację jeśli na 30 lokali 25
opowie się za segregacją a 5 na nie.
Według mnie, zawarty w deklaracji o wy-
sokości opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi punkt E. 41 „Oś-
wiadczam, iż odpady z nieruchomości
będą zbierane w sposób selektywny –
nieselektywny” jest nieporozumieniem.
Segregacja odpadów jest naszym obo-
wiązkiem. Zbieranie odpadów w sposób
nieselektywny powinno być karane wyższą
stawka niż to wynika z Uchwały Rady
Miejskiej. W dniu 1.05.2004 r. – to już 9 lat
– staliśmy się członkiem Unii Europejskiej,
a szlachectwo zobowiązuje. Nawet jeśli
chodzi tylko o śmieci.

W ramce po prawej stronie przypo-
mnijmy więc jeszcze raz, jak należy se-
gregować śmieci.

T.Sz.



POZIOMO: 1. zegarek lub jacht, 6. po-
jazd wygładzający lód, 7. można po nie
sięgać, 8. film Wajdy z 1959 r., 9. imię
córki L. Zamenhofa, 12. główne mias-
to Czeczenii, 13. autor Ścieżek pol-
nych, 14. niezdolność połykania, 18.
największe miasto Norwegii, 19. trujący
przysmak Koreańczyków, 20. chwa-
sty, które kłują, 21. przyjaciółka Fran-
za Kafki, 22. pierwsza ofiara awiacji.
PIONOWO: 2. najczystsze miasto
USA, 3. dawna nazwa Niżnego Nowo-
grodu, 4. język każdej władzy, 5. klien-
ci Netii, 9. Władysław III lub książę
Konrad, 10. pałeczka do czerwonego
barszczu, 11. daw. producent mate-
riałów fotograficznych, 15. cienka oklei-
na drewniana, 16. choroba wywołana
niedoborem witaminy C, 17. Ami
i Druh.
ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI

MARCOWEJ
Poziomo: łoszę, Liroy, Flora, opcja,
kwiat, ateizm, nonet, arszyn, ryby,
Oetker, fiut, ciupka, łęki.
Pionowo: odlew, zorka, simpleks,
rozjazdy, kontrafał, Innsbruck, tata,
rżenie, zakupy, Nergal.

Pierwsze trzy osoby, które
nadeślą prawidłowo rozwiązaną

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

ul. Przybyszewskiego 163,
z dopiskiem na kopercie

„Krzyżówka”,
otrzymają nagrody.

Składniki:
— szklanka mąki pszennej
— 1/2 szklanki mąki ziemniaczanej
— kostka masła
— 4 jajka
— szklanka cukru
— łyżeczka esencji waniliowej
— 2 łyżeczki proszku do pieczenia
— około 60 dag rabarbaru
— na blachę: olej i tarta bułka

Sposób przygotowania:
Roztop masło i odstaw, aby ostygło.
Utrzyj żółtka z cukrem, a białka ubij na
sztywno. Do kogla-mogla domieszaj
stopione masło. Dodaj esencję zapa-
chową. Gdy masa będzie jednolita, po-
woli wsypuj obie mąki i proszek do pie-
czenia. Cały czas mieszaj, żeby nie było
grudek. Delikatnie połącz z ubitą pianą.
Nagrzej piekarnik do 175°C. Blachę po-
smaruj olejem i wysyp tartą bułką (albo
wyłóż pergaminem). Wlej ciasto do for-
my.

Rabarbar oczyść, odrzuć włókna,
pokrój na kawałki długości około dwóch
centymetrów. Na wierzchu ciasta ułóż
ciasno kawałki rabarbaru. Piecz około
45 minut. Po upieczeniu możesz posy-
pać ciasto cukrem pudrem.

Pycha. Ciasto można też podawać
małym dzieciom.

KIM

K U C H N I A N A S Z A C O D Z I E N N A
Rabarbar w roli głównej – choć
coraz rzadziej go widzimy na
rynkach, a jeszcze rzadziej przy-
rządzamy z nim pyszne słodkie
bułeczki i ciasta – wspomnienie
mojego dzieciństwa. Rabarbar
można też przyrządzać na wiele
różnych sposobów. Oto kilka
z nich: ciasto kruche z rabarbarem
i kruszonką, ciasto drożdżowe
z rabarbarem, drożdżówki z ra-
barbarem i truskawkami, tartalet-
ki z rabarbarem, biszkopt z ra-
barbarem i bitą śmietaną, pudding
z rabarbarem, jabłkami i sosem
karmelowym, zapiekanka z ra-
barbaru, naleśniki z rabarbarem
i daktylami, creme brulee z ra-
barbarem, tuńczyk z rabarbarem.
Wszystkie przepisy można zna-
leźć w internecie. Ja polecam
proste a pyszne ciasto.

Pieniądze dają bardzo mało szczęścia,
chociaż nie przeszkadzają w życiu.

(Bohdan Łazuka)

Majowe ciasto z rabarbarem

BARAN
Zapowiedź pewnych
zmian w kręgu towa-
rzyskim. Być może nie
będzie to wcale takie
złe. Odświeżenie kon-

taktów ma szansę dobrze wpłynąć na ota-
czającą Ciebie atmosferę. Ewentualny wy-
jazd zaplanowany na koniec miesiąca jest ter-
minem trafnie wybranym. Szczególnie, jeś-
li u celu spotkasz Byka.

BYK
Twój upór w sprawie,
która teraz wypłynie,
nie będzie właściwą
reakcją na towa-
rzyszące jej okolicz-

ności. Bardziej potrzebny i pomocny będzie
wspólny dla wszystkich kierunek działania.
To przyspieszy osiągnięcie wymiernych efek-
tów. Okaż więcej czułości Koziorożcowi. Bar-
dzo potrzebuje wsparcia.

BLIŹNIĘTA
Niezależnie od tego, jak
i z kim spędzisz urodzi-
ny, będą one radosne,
pogodne i przyniosą Ci
wytchnienie od co-

dzienności. Zwłaszcza w sobotę i niedzielę bę-
dziesz w doskonałym nastroju, w który wpra-
wi Cię perspektywa spędzenia czasu w miłym
gronie. Dłuższą pogawędkę zarezerwuj dla
Lwa.

RAK
Nadchodzący miesiąc
przyniesie nieoczeki-
wane wyzwanie w spra-
wach zawodowych i roz-
budzi Twoje ambicje.

Przypływ energii wykorzystaj też do wzięcia
się za inne, nawet skomplikowane sprawy,
które od dawna czekają swojej kolejki. Skor-
pion kusi Cię wyprawą na majówkę „w si-
nej dali”?

LEW
Liczne typowo letnie po-
kusy. Dowiesz się, zu-
pełnie przypadkowo,
o sympatii Barana do
Twojej osoby. Co z tym

fantem zrobić? Jak uniknąć komplikacji w życiu
osobistym, ale jednocześnie nie być obo-
jętnym wobec uczuć, choćby przelotnych?
Wybrniesz z tego bardzo sprytnie, można
pozazdrościć.

PANNA
Najwyższy czas
uporządkować zaległe
sprawy, gdyż nowe i in-
teresujące propozycje
mogą pojawić się w tym

miesiącu. Trzeba je poważnie przemyśleć! Ja-
kaś sprawa skomplikuje Ci pod koniec mie-
siąca sprawy osobiste. Chyba pora na ser-
deczniejsze rozmowy i wyjaśnienie pew-
nych sporów z Wagą.

WAGA
Nowe okoliczności mogą
zmienić bieg Twoich
spraw i interesów. Czuj-
nie strzeż wszystkiego,
na czym Ci teraz bardzo

zależy. Nie pozwalaj sobie na słowo za dużo
ani na żaden gest, który mógłby zaszkodzić
wszystkiemu, czym się zajmujesz i co chcesz
obecnie osiągnąć. Twój znak - Bliźnięta.

SKORPION
W swoim postępowaniu
okaż więcej dynamizmu
i zdecydowania. W czwar-
tej dekadzie maja nie
licz jednak na zbyt wie-

le. Bądź przygotowany na to, że ktoś będzie
chciał zburzyć Twój misternie zbudo-
wany porządek działań. Wyciągnij z tego
wnioski i obierz inną taktykę. Dobrym
doradcą - Ryby.

STRZELEC
Ten miesiąc też nie
sprzyja polowaniom.
Siedź więc cicho w swo-
jej czatowni i nie zabie-
raj głosu, bo możesz

mieć trudności z właściwym uzasadnieniem
swoich racji. Dodatkowo narazisz się na
uszczypliwe uwagi kolegów. W sumie
miesiąc różnych zagrożeń. Nawet pod
bardzo czułą kuratelą Wodnika.

KOZIOROŻEC
Nie wyobrażaj sobie, że
najważniejszym na świe-
cie jesteś właśnie Ty.
Jest prócz Ciebie kilka
ważnych osób - czy tego

chcesz, czy nie. I musisz czasami liczyć się
z ich zdaniem. Nadchodzące dnie dotkliwie
przypomną Ci o tym. Propozycja Strzelca bę-
dzie dość dziwaczna, ale warta podjęcia na
próbę.

WODNIK
Nie warto kontynuować
niedawno podjętych roz-
mów na temat zmiany
profilu działalności gos-
podarczej. Z czasem

przekonasz się, jak ryzykowna byłaby to ini-
cjatywa. Staraj się też nie dopuścić do strat,
jakie mogą powstać z powodu niefrasobli-
wości Raka. Bacznie obserwuj jego poczy-
nania.

RYBY
Kilka ważnych rozmów
będzie miało miejsce
w tym miesiącu. Trzeba
będzie umieć wyciągnąć
z nich właściwe wnioski.

Przydadzą się jeszcze w tym miesiącu.
Sprzeczka z zaprzyjaźnioną Panną może
doprowadzić do skrajnych rozwiązań, więc
poważnie zastanów się, czy nie lepiej pójść
na kompromis!

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

8 Rozerwij się!

U Ś M I E C H N I J S I Ę
• • •

Bardzo skąpa szkocka mama zwykła mawiać do synka:
– Pamiętaj, żebyś zdejmował okularki, jak na nic nie patrzysz.

• • •
Szkot kupuje najtańszy chleb.
– Przykro mi – odpowiada ekspedientka - niestety, od dziś pieczywo
podrożało.
– Wobec – tego poproszę chleb wczorajszy.

• • •
Baca wziął teściową na Giewont. Trzyma ją nad przepaścią i mówi:
– Mój dziad swoją teściową ciupażką zaciupał, mój ojciec swoją
teściową w Dunajcu utopił, a jo… puscom cię wolno.

Matematyka? Królowa, nauka
Jest postrachem każdego nieuka.
Straszy człowieka sinus, cosinus,

Męczy w równaniach każdziutki minus.

Na klasówkach przed oczami gwiazdki?
Nie, to tylko koszmarne pierwiastki.

Kiedy bawisz się w funkcje
Boisz się, że głowie grożą punkcje.

Szósty raz rozwiązujesz równanie
I czujesz jak twe ciało ogarnia drganie.

A geometria i logika
To dopiero jest gimnastyka.

Lecz kiedy wreszcie pojmiesz zasady
Matematyczne triki i rady,

Każde zadanie staje się proste,
Wszystko układa się w trele miłosne.

I wtedy rozumiesz, staje się jasne
– twoje myślenie nie jest już ciasne,
Widzisz to wyraźnie jak na neonie
MATEMATYKA siedzi na tronie!

Tomasz Regulski, Daniel Dominiak
Źródło: Internet

Dla zmęczonych nauką gimnazjalistów, maturzystów
i wszystkich innych uczniów dedykujemy wiersz napi-
sany przez szóstoklasistów.

„Królowa nauk”
Kto się na gorą-
cym sparzył, ten
na zimne dmucha

Z KSIĘGI
PRZYSŁÓW
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