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W połowie maja rozpoczynają się obrady Walnego Zgromadzenia. Za-
chęcamy do udziału w nim członków naszej Spółdzielni. Porządek obrad,
identyczny na każdej z ośmiu części, obejmować będzie 14 punktów.

Biegła Rewident zakończyła badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 r. wy-
dając pozytywną opinię na temat badanego dokumentu. Kondycja Spółdzielni jest bardzo dobra
co podkreśla Rada Nadzorcza kierując wniosek do Walnego o zatwierdzenie sprawozdania.

NAKŁAD 9000

egzemplarzy

Moim
zdaniem
Maj rozpoczyna się czterema dnia-

mi wolnymi i też takimi się zakończy,
bowiem we czwartek 26-go, w pięk-
ne święto naszych Mam, jest święto
Bożego Ciała, po którym prawie pól
Polski korzysta z dni wolnych. Wios-
na dość powolnie się budzi do życia
ze względu na kapryśną pogodę. Niby
jest już ciepło, jednakże dają znać o so-
bie zimne podmuchy wiatru. Nie
można więc definitywnie pożegnać się
z kurtkami czy płaszczami. Nie
mogłem też wykonać kolejnych zdjęć
pięknie kwitnących drzew przed moim
blokiem, co czyniłem przez ostatnie
pięć lat, bowiem kwiaty nie były tak
rozwinięte oraz nie było należytego
doświetlenia słońca, a po pierwszym
deszczu niestety wszystkie płatki
opadły. Mam nadzieję, że właśnie
maj rozweseli nasze serca bujną,
piękną i soczystą zielenią. A my bę-
dziemy mogli z należytą uwagą i roz-
tropnością wysłuchać Państwa uwag
i spostrzeżeń w trakcie dorocznych ob-
rad naszego Walnego Zgromadzenia,
które podsumuje naszą pracę w całym
ubiegłym roku sprawozdawczym. Za-
chęcam więc wszystkich do uważnej
lektury materiałów prezentowanych
w bieżącym wydaniu naszej Gazety
i jak najliczniejszego udziału w po-
szczególnych częściach tego zebrania.
Tych zaś, którzy chcieliby szerszej in-
formacji, zapraszam do administracji
osiedlowych bądź do siedziby za-
rządu, by przejrzeć całość dokumen-
tów sprawozdawczych. Można rów-
nież przy okazji zapytać czy też pro-
sić o wyjaśnienie, udostępniających
materiały, pracowników Spółdzielni.
Każda wiosna rozpoczyna okres po-
rządkowania najbliższego otoczenia,
bez względu jaka była poprzedzająca
ją zima. Sprzątamy, zamiatamy, do-
cinamy, przycinamy, malujemy. Nie
zawsze dokładnie, nie zawsze facho-
wo. Dziękuję w tym miejscu tym, któ-
rzy przekazują nam swoje uwagi do-
tyczące chociażby wysokości przyci-
nanych żywopłotów czy też uczu-
lających naszych pracowników na
żyjące w nich wróbelki, chroniące się
przed agresywnymi srokami. Uwagi
przekazywane nam traktujemy bardzo
życzliwie i wyciągamy z nich wnio-
ski na przyszłość. Rozpoczynamy
również drugą edycję konkursu na
najładniej ukwiecony balkon. Lubimy
kwiaty, lubimy zieleń, zróbmy więc
wszystko, aby nasze budynki, nasze
otoczenie wraz z następowaniem cie-
plejszych dni coraz piękniej wy-
glądały. W związku z tym już teraz
rozpoczynamy przypominanie wszyst-
kim posiadaczom psów o obowiązku
sprzątania po swoich milusińskich;
apelujemy, by nie wyrzucać reklam na
skrzynki pocztowe, bowiem często
one z nich spadają na posadzkę klatek
tworząc często astronomiczne stosy
papieru oraz przypominamy o zasa-
dach związanych z gospodarką od-
padami, bowiem ostatnio zdarzają
się przypadki wyrzucania do pojem-
ników na śmieci gruzu, co wiąże się
z dodatkowymi, wcale niemałymi,
kosztami .Będziemy więc przypomi-
nać o tym w kolejnych dwóch wyda-
niach naszej gazety. Na koniec zaś
żałuję, że wielkie święto związane
z 1050-leciem chrztu Polski czyli po-
wstania naszego Państwa przeszło
praktycznie niezauważone przez więk-
szość naszego społeczeństwa.

Sylwester Pokorski

Następny numer
ukaże się

23 czerwca 2016 r.

Spółdzielnia w liczbach

Skrót sprawozdania
z działalności za 2015 r.
Rada Nadzorcza RSM „Bawełna” na posiedzeniu w dniu 31.03.2016 r. przyjęła
sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2015 r. wraz z kierunkami rozwoju
oraz sprawozdanie finansowe po badaniu ksiąg rachunkowych przez
Biegłą Rewident. Rada Nadzorcza, na podstawie dokonywanych cyklicznie
ocen działalności Spółdzielni, jak również po szczegółowym rozpatrzeniu
wyników gospodarczo-finansowych za miniony rok oraz w oparciu o opinię
biegłej Rewident, postanowiła skierować wniosek do Walnego o zatwier-
dzenie tegoż sprawozdania.

Obszerny skrót sprawozdania kierowanego do Walnego drukujemy na
stronach 6-7-8.

Takie wizualizacje naszych terenów przybloko-
wych na Olechowie przedstawiła nam jedna z firm
zgłoszonych do konkursu na wybór Wykonawcy do
konserwacji zieleni. Wyniki postępowania Komisji
do wyboru firm zajmujących się pielęgnacją ziele-
ni przedstawiliśmy w poprzednim numerze gazety.
Na zdjęciu wizualizacja placu przed blokiem 143A.

Walne Zgromadzenie RSM „Bawełna”

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni, w którym ma prawo uczestniczyć każdy
członek Spółdzielni. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad, poda-
nym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych.

zrealizowane zamierzenia. Natomiast zawsze trzeba wszystkim, ko-
lejny raz, powtarzać co to jest spółdzielczość, bowiem często my sami
o tym zapominamy. Przypomnę więc siedem Zasad Spółdzielczych
uchwalonych przez Międzynarodowy Związek Spółdzielczy: Dobro-
wolnego i otwartego członkostwa; Demokratycznej kontroli członków;
Ekonomicznego uczestnictwa członków; Autonomii i niezależności;
Edukacji, szkolenia i informacji; Współpracy między spółdzielniami
i Troski o społeczność lokalną. C.d. na str. 3

Przed nami kolejne ósme już walne zgromadzenie członków naszej
Spółdzielni. Od 16 maja będziemy się spotykać na ośmioczęściowych
obradach. W porównaniu do poprzednich lat mamy jedno zebranie
mniej, bowiem ubywa nam członków oczekujących i Rada Nadzorcza
postanowiła, że ci członkowie włączeni zostaną do części Gorkiego.
Z naszej gazety dowiadujecie się Państwo przez cały rok dokładnie
o działalności RSM „Bawełna”. Uzupełnieniem tych wiadomości są za-
mieszczone w bieżącym numerze materiały sprawozdawcze, infor-
macje dotyczące przebiegu walnego oraz miejsc, w których można się
zapoznać z dokumentami źródłowymi. Nasi członkowie, otrzymują
pełne informacje niezbędne do podejmowania decyzji w trakcie obrad
najważniejszego organu każdej spółdzielni. Dlatego swoje uwagi po-
święcę najpierw sprawom ogólnym, podobnie jak w roku ubiegłym, ale
już nie w kontekście obaw przed zmianami w ustawach dotyczących
spółdzielczości, bo one, na szczęście, przeszły już do historii jako nie-
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Świat pędzi, a my w tym pędzie rzadko
zwracamy uwagę na potrzeby innych.
Zwolnijmy! Wsłuchajmy się w innych!

Bądźmy dla siebie mili, życzliwi.2
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Z prac Zarządu Spółdzielni w marcu 2016 r.
W marcu 2016 r. posiedzenia Zarządu
RSM „Bawełna” odbyły się w dniach 2,
9, 16, 21, 23 i 30. Na posiedzeniach tych
rozpatrzone zostały m.in. następujące
sprawy:

Sprawy
członkowsko-mieszkaniowe
W dniu 31.03.2016 r. Spółdzielnia liczyła
8.828 członków, w tym 8.742 członków za-
mieszkujących i 86 członków oczekujących.
W marcu 2016 r. w poczet członków Spółdziel-
ni przyjęto 23 osoby, a skreślono z rejestru 29
osób.

Uchylono uchwałę o podjęciu postępo-
wania o pozbawienie członkostwa w Spółdziel-
ni w stosunku do członka Spółdzielni, który za-
legał z opłatami za mieszkanie po tym, jak
spłacił on zadłużenie.

Odmówiono przyjęcia w poczet członków
i zawarcia umowy o ustanowienie spółdziel-
czego lokatorskiego prawa do mieszkania po
zmarłej matce osobie, która jest zadłużona wo-
bec Spółdzielni i mieszkając w tym lokalu nie
wnosi należnych opłat.

Ogłoszono przetargi ograniczone i nie-
ograniczone na jedno mieszkanie na Żubardziu
i jedno w osiedlu „Zbiorcza” oraz przetarg nie-
ograniczony na mieszkanie w osiedlu „Słowiań-
skie”. Ogłoszenie o przetargach ukazało się
w Dzienniku Łódzkim, w naszej gazecie oraz
na stronie internetowej, a także było wywieszone
w biurach Zarządu i Administracji Osiedli.

Organizacja
Walnego Zgromadzenia
Zarząd zwołał zwyczajne (czyli sprawozdaw-
cze) Walne Zgromadzenie RSM „Bawełna”,
które odbędzie się w 8 częściach w dniach 16,
17, 18, 19, 20, 23, 24 i 25 maja 2016 roku.

Ustalony został wstępnie porządek obrad
Walnego Zgromadzenia i polecono komórkom
organizacyjnym przygotowanie tematów uję-
tych w tym porządku obrad.

Uchwalone zostały dwa wnioski do Walnego
Zgromadzenia dotyczące rozwiązania zawartych
z Gminą umów o wieczyste użytkowanie w za-
kresie odnoszącym się do czterech działek
położonych w pasach drogi – dwóch w osiedlu
„Koziny” i dwóch w osiedlu „Zbiorcza”.

Skierowano do Walnego Zgromadzenia
w celu zatwierdzenia sprawozdanie finansowe
Spółdzielni wraz ze sprawozdaniem z działal-
ności Spółdzielni za 2015 rok. Było to po-
przedzone spotkaniem z biegłą rewident, któ-
ra przeprowadziła badanie sprawozdania fi-
nansowego Spółdzielni za 2015 rok. Biegła
przedstawiła opinię z badania sprawozdania
stwierdzając, że opinia jest bez zastrzeżeń,
czyli najlepsza, jaką biegły może wystawić.
W podsumowaniu opinii czytamy, że:
„zbadane sprawozdanie finansowe we wszyst-
kich istotnych aspektach:
a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje is-
totne dla oceny sytuacji majątkowej i finan-
sowej jednostki na dzień 31.12.2015 r., jak też
jej wyniku finansowego za rok obrotowy od
01.01.2015r. do 31.12.2015 r.,
b) zostało sporządzone, zgodnie z wyma-
gającymi zastosowania zasadami (polityką) ra-
chunkowości oraz na podstawie prawidłowo
prowadzonych ksiąg rachunkowych,
c) jest zgodne z wpływającymi na treść
sprawozdania finansowego przepisami prawa
i postanowieniami statutu jednostki.

Sprawozdanie z działalności Robotniczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna” w Łod-
zi jest kompletne w rozumieniu art. 49, ust. 2
ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim in-
formacje, pochodzące ze zbadanego spra-
wozdania finansowego, są z nim zgodne.”

Ze sprawozdaniami oraz opinią biegłego
rewidenta członkowie mogą zapoznać się na
stronie internetowej RSM „Bawełna” w częś-
ci dostępnej po zalogowaniu lub w biurze
Spółdzielni na ul. Przybyszewskiego 163,
gdzie do wglądu można otrzymać także raport
biegłego z badania bilansu, a skrócona wers-

ja sprawozdania z działalności Spółdzielni za
2015 rok znajduje się w tym numerze gazety
„Mój Dom” na stronach 6-8.

Roboty remontowe, wymiana sto-
larki okiennej
Postanowiono zrefundować członkom Spół-
dzielni koszty wymiany okien we własnym za-
kresie w kolejności wynikającej z list okreś-
lających kolejność wymiany/refundacji – do-
tyczy siedmiu mieszkań w osiedlu „Koziny”,
jednego w osiedlu „Żubardź” i jednego w osied-
lu „Słowiańskie”.

Przyspieszono refundację poniesionych
kosztów wymiany okien we własnym zakresie
dwóm osobom z osiedla „Zbiorcza” i jednej –
z osiedla „Słowiańskie” ze względu na sytua-
cję życiową tych osób oraz po uzyskaniu po-
zytywnych opinii właściwych Rad Osiedli.

Przyspieszono z przyczyn technicznych
wymianę okien i drzwi balkonowych w jednym
z mieszkań w osiedlu „Zbiorcza”.

Powierzono p. Janowi Dziakońskiemu
prowadzącemu firmę Zakład Budowlano-
Usługowy przeprowadzenie przeglądów rocz-
nych budynków w osiedlach „Żubardź”, „Ko-
ziny”, „Zbiorcza” i w części budynków,
tzw. „setek” w osiedlu „Słowiańskie” oraz prze-
glądów pięcioletnich pozostałych budynków
w osiedlu „Słowiańskie” i budynków w osied-
lu „Sienkiewiczowskie”.

Zatwierdzono wyniki prac komisji kon-
kursowych i wybrano firmy wskazane przez ko-
misje:
1) do utrzymania i pielęgnacji terenów zie-
lonych w zasobach mieszkaniowych Spółdziel-
ni w 2016 roku,
2) do wykonywania robót kominiarskich
w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni
w 2016 r. Listy wybranych firm znajdują się na
naszej stronie internetowej. O firmach do pie-
lęgnacji zieleni pisaliśmy w naszej gazecie
w marcu, a o kominiarskich piszemy w tym wy-
daniu na stronie 3.

Opłaty i koszty
Omówiono i przyjęto do wiadomości wyniki
ekonomiczne Spółdzielni za okres styczeń-
luty 2016 roku.

Odstąpiono od naliczenia części odsetek
za nieterminowo wniesione opłaty za używa-
nie jednego z mieszkań na Janowie oraz od
wniesionej z opóźnieniem dopłaty za 2013 rok
z tytułu rozliczenia zużycia c.o. i wody w jed-
nym z mieszkań w osiedlu „Słowiańskie”.

Dwóm dzierżawcom terenów Spółdzielni
rozłożono na miesięczne raty należności z ty-
tułu podatku od nieruchomości.

Podjęto decyzję o spisaniu w koszty na-
leżności głównej i odstąpieniu od naliczania od-
setek z tytułu rozliczenia kosztów c.o. i wody
za 2012 rok; mieszkanie, którego dotyczy
zadłużenie, zostało zlicytowane w 2012 roku,

a miejsce pobytu jego ówczesnego właścicie-
la, a zarazem dłużnika Spółdzielni jest nieznane.

Przyjęto do wiadomości informację o de-
cyzjach w sprawie rozłożenia na raty za-
ległości za używane lokale mieszkalne, pod-
jętych w IV kwartale 2015 roku przez Kie-
rownika Działu Czynszów Kredytów
i Wkładów Mieszkaniowych (do 10 rat) oraz
przez Z-cę Prezesa ds Ekonomicznych (w przy-
padkach, gdy liczba rat była większa niż 10).

Określono szacunkowy poziom wzrostu
kosztów energii cieplnej na 2016 rok na po-
trzeby wyliczenia indywidualnych opłat za-
liczkowych od 1.05.2016 r. za centralne ogrze-
wanie oraz podgrzanie wody, ustalając sza-
cunkowy wzrost opłat stałych (za c.o. i c.w.u.)
o 5,0%, a opłat zmiennych o 15,0% za centralne
ogrzewanie i o 10,0 % za ciepłą wodę użytkową.
Ustalając powyższe wzrosty wzięto pod uwa-
gę zwiększone koszty wynikające ze zmiany cen
zakupu ciepła, a w przypadku c.o. również
łagodną zimę w 2015 roku, a co za tym idzie
niskie zużycie energii cieplnej stanowiące
podstawę do wyliczenia indywidualnych zali-
czek na następny okres grzewczy. Pomimo przy-
jętego szacunkowego wzrostu kosztów prze-
ciętna płacona przez członków zaliczka kwo-
towo pozostanie na poziomie z 2015 roku.

Uchwalone zostały nowe stawki czynszu
za najem lokali mieszkalnych, które będą
obowiązywały od 1.05.2016 r. (dot. dwunas-
tu mieszkań).

Zmieniono wysokość opłat za wywóz
śmieci, należnych od niektórych użytkowników
lokali użytkowych i dzierżawców terenów
pod pawilonami – w związku ze zmianą ilości
osób zatrudnionych w tych lokalach.

Uchwalono Aneks nr 3 do Zasad windy-
kacji w Robotniczej Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Bawełna” – jako następstwo mającej is-
totne znaczenie dla prowadzonych przez
Spółdzielnię działań windykacyjnych – no-
welizacji kodeksu postępowania cywilnego.

Najem lokali i dzierżawa terenu
Wynajęto pomieszczenie suszarni w piwnicy
budynku nr 28 w osiedlu „Sienkiewiczowskie”
mieszkańcowi tego budynku z przeznaczeniem
na dodatkową komórkę.

Wydzierżawiono teren pod zabudowę
wnęki w jednym z pawilonów w osiedlu
„Słowiańskie”. Zmieniono warunki umowy
dzierżawy terenu pod innym z pawilonów hand-
lowych na tym osiedlu.

Działalność społeczno-wychowawcza
Przekazano kwotę 2.000 zł na organizowaną
przez TKKF Ognisko „Dzikusy” w dniu
22.04.2016 r. w Szkole Podstawowej nr 205 na
Olechowie Spartakiadę dla dzieci z klas III –
pieniądze te przeznaczone są na zakup pu-
charów, medali i innych nagród dla uczestni-
ków spartakiady.

Z prac
Rady Nadzorczej

W marcu 2016 roku Rada Nadzorcza RSM „Bawełna”
odbyła jedno posiedzenie, na którym:
1. W ramach spraw dotyczących stosunku członkostwa,
po rozpatrzeniu wniosków, podjęła następujące uchwały:
a) w sprawie wykreślenia członka posiadającego
spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu w osiedlu „Sien-
kiewiczowskie”. Członek zgłosił się na posiedzenie Rady
Nadzorczej, lecz nie przedstawił żadnej propozycji spłaty
zadłużenia, które wynosi ponad siedemnaście tysięcy
złotych.
b) w sprawie wykreślenia członka posiadającego
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w osiedlu
„Żubardź”. Członek nie zgłosił się na posiedzenie Rady Nad-
zorczej, a jego zadłużenie na dzień podjęcia uchwały wy-
nosiło blisko dziewięć tysięcy złotych.
c) w sprawie wykreślenia z grona członków Spółdziel-
ni 19 członków oczekujących, którzy nie wnoszą opłat ty-
tułem kosztów manipulacyjnych, do czego zobowiązuje Sta-
tut Spółdzielni.

Nie rozpatrywano wykreślenia dwóch osób wy-
mienionych w załączniku do wniosku: pierwsza z nich
w międzyczasie złożyła podanie o wypowiedzenie człon-
kostwa. Druga zgłosiła się na posiedzenie Rady, na którym
ustalono, że zgłosi się do Działu Członkowsko-Mieszka-
niowego i zdecyduje czy chce pozostać członkiem ocze-
kującym i będzie wywiązywać się ze statutowych obo-
wiązków, czyli wnosić coroczne opłaty manipulacyjne czy
nie.
2. Podjęła 3 uchwały w sprawach należących do jej kom-
petencji w związku z planowanym zwołaniem Walnego
Zgromadzenia:
a) dot. powołania Prezydium Walnego Zgromadzenia,
trybu i zasad zmian w składzie Prezydium oraz sposobu
głosowania w ramach Prezydium,
b) dot. powołania i zasad funkcjonowania Komisji
Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Robotniczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna”,
c) dot. liczby członków, składu, sposobu ukonstytuowania
oraz zasad funkcjonowania Komisji Wyborczej, w sprawie
wzoru kart do głosowania oraz w sprawie wezwania do
zgłaszania kandydatów w celu przeprowadzenia wyborów
uzupełniających do Rady Osiedla „Zbiorcza” przez Wal-
ne Zgromadzenie Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Bawełna”.

Pełen tekst wyżej wymienionych uchwał jest publi-
kowany na stronie internetowej Spółdzielni.
3. Na wniosek Komisji Rewizyjnej, Komisji GZM i Ko-
misji Wewnątrzspółdzielczej, przyjęła bez uwag spra-
wozdanie z działalności Spółdzielni za 2015 rok wraz z kie-
runkami rozwoju oraz sprawozdanie finansowe za 2015 rok.

Na podstawie dokonywanych cyklicznie ocen działal-
ności Spółdzielni, jak również po szczegółowym rozpat-
rzeniu osiągniętych w 2015 roku przez Spółdzielnię wy-
ników gospodarczo-finansowych, biorąc pod uwagę wy-
niki badania Biegłego Rewidenta zawarte w Opinii i Ra-
porcie, oceniła działalność Robotniczej Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Bawełna” w 2015 roku jako dobrą, dającą pełną
gwarancję dalszego dobrego funkcjonowania Spółdzielni
i postanowiła przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu:
1) wniosek o zatwierdzenie:
- sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2015 rok

wraz z kierunkami rozwoju,
- sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 rok,
- podziału nadwyżki bilansowej za 2015 rok w sposób

zaproponowany w sprawozdaniu z działalności
Spółdzielni.

2) wniosek o udzielenie członkom Zarządu RSM „Ba-
wełna” absolutorium za działalność w 2015 r.
4. Przyjęła swoje sprawozdanie z działalności za 2015
rok i postanowiła przedłożyć je Walnemu Zgromadzeniu
do rozpatrzenia.
5. Podjęła uchwałę ws. wyrażenia zgody na dokonanie
zmian w uchwale Rady Nadzorczej nr 4/2/2015 ws. zawarcia
z „Astral Media” Spółką z o.o. umowy na użytkowanie sie-
ci TVK w osiedlu „Sienkiewiczowskie”. Nowe propono-
wane warunki umowy to: umowa zawarta na czas nie-
określony oraz opłata jednorazowa w wysokości 70 zł net-
to + obowiązujący podatek VAT za każdy budynek udo-
stępniony w osiedlu „Sienkiewiczowskie”.
6. Z zadowoleniem przyjęła do wiadomości informa-
cję w sprawie rozliczeń kosztów zużycia ciepła i wody za
2015 rok. Temat występowania wody niezbilansowanej,
mimo że jej wskaźnik wykazuje ciągle tendencję spadkową,
będzie w dalszym ciągu monitorowany.
7. Rozpatrzyła Informację dotyczącą możliwości ubie-
gania się w 2016 r. o środki unijne w ramach „Perspekty-
wy na lata 2014-2020”. Z dużym niezadowoleniem przy-
jęto fakt, że w 2016 roku spółdzielnie mieszkaniowe nie
są jeszcze uwzględnione jako beneficjenci do uzyskania
środków unijnych i nie ma możliwości w bieżącym roku
uzyskania jakichkolwiek środków czy pożyczek.

Firmy do wykonywania usług
kominiarskich w 2016 r.
W wyniku postępowania komisji do spraw wyboru firm do wykonywania robót kominiarskich w 2016 r.
do prac w tym zakresie wybrane zostały następujące firmy:
1. Usługowy Zakład Kominiarski Piotr Rojek.
2. „Eurodach” Budownictwo-Handel.
3. Konsorcjum firm Alfatechnik sp. z o.o. i Wacob sp. z o.o.
4. Ag-Mar Usługi Kominiarskie.
5. Usługi Kominiarskie Ryszard Szylkiewicz
Pełny wykaz firm współpracujących z naszą Spółdzielnią w zakresie robót remontowych, komi-
niarskich i pielęgnacji zieleni zamieszczony jest na stronie internetowej RSM „Bawełna” i tablicy
ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni przy ul. Przybyszewskiego 163.

Podziękowania
dla Administracji
„Słowiańskie”
Do Spółdzielni wpłynął list od miesz-
kanki osiedla Olechowa, który publiku-
jemy poniżej:
„Składam na ręce Pana Prezesa pochwały
dla działalności personelu admi-
nistracji mieszczące-
go się przy ulicy Pias-
ta Kołodzieja 21
osiedla Słowiańskie.

Bezinteresownie
pomogli mi odzyskać
moje osobiste dokumenty i klucze
od mieszkania, które nieostrożnie wrzuciłam
do puszki na ubrania mieszczącej się przy
ulicy Bolka Świdnickiego.

Wyszukali firmę, która zbiera ubrania
z tych puszek. Telefonicznie ściągnęli pra-
cowników, którzy otworzyli puszkę, co po-
zwoliło odzyskać bardzo ważne dla mnie
rzeczy.

Powiadomili mnie o godzinie kiedy
przyjadą pracownicy tej firmy. Dlatego nie
musiałam stać na zimnie.
Sprawdzili telefonicznie czy odzyskałam
swoje dokumenty.

Nie jestem jedyną osobą będącą bar-
dzo zadowoloną z pracy tego konkretnego
personelu. Bo słowa uznania dla nich
słyszałam od innych osób mieszkających
na tym osiedlu. Pewnie jestem jedną z nie-

licznych wysyłających
pochwały pisemnie
na ręce Pana Preze-
sa.

Według mojej
oceny praca tego
personelu świadczy

pozytywnie o bardzo dobrym od-
działywaniu i motywacji Pana Prezesa na
swój personel. Przykład idzie od „Góry”.

Jest nam niezmiernie miło, gdy do
Spółdzielni wpływają takie pisma
i z przyjemnością je publikujemy. A pra-
cownikom administracji osiedla
„Słowiańskie” gratulujemy.

I.G.

Listy



Każdego roku sytuacja gospodarczo finansowa naszej Spółdzielni
i ogólnie spółdzielczości mieszkaniowej
oraz kierunki rozwoju RSM „Bawełna”
prezentowane są na Walnym Zgromadzeniu. 3

Postanowiono wystąpić z inicjatywą przygotowania
pism do Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz do Mar-
szałka Województwa Łódzkiego odnośnie pomijania
spółdzielczości mieszkaniowej w możliwości uzyskiwania
środków unijnych. Zdecydowano również, by ponownie na-
wiązać kontakt z parlamentarzystami województwa łódz-
kiego, tak by nie pozostać biernym w temacie uzyskania
dla spółdzielni funduszy unijnych i zadziałać w tym temacie
wspólnymi siłami.
8. Przyjęła do wiadomości informacje członków Rad
Osiedli na temat spraw jakimi zajmowały się Rady od cza-
su poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
9. W sprawach wniesionych przyjęła do wiadomości in-
formacje na temat:
- planowanych na kwiecień br. posiedzeniach Komisji

Statutowej,
- podstawowych danych ekonomiczno-finansowych

dot. sektora spółdzielczego w roku 2014 i ich zmian
w latach 2011-2014,

- posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady
Spółdzielczej z dnia 30.03.2016 r.,

- XVI Spartakiady dla uczniów klas III oraz pikniku
z olimpijczykami organizowanych przez Ognisko
TKKF „Dzikusy”.

10. Następne posiedzenie ustalono na 21.04.2016 r.

W kwietniu 2016 roku Rada Nadzorcza RSM „Bawełna”
odbyła jedno posiedzenie, na którym:
1. W ramach spraw dotyczących stosunku członkostwa,
po rozpatrzeniu wniosków, podjęła uchwały w sprawie wy-
kreślenia z grona członków Spółdzielni 18 członków
oczekujących, którzy nie wnoszą opłat tytułem kosztów ma-
nipulacyjnych, do czego zobowiązuje Statut Spółdzielni.
Nie rozpatrywano wykreślenia dwóch osób wymienionych
w załączniku do wniosku: pierwsza z nich podejmie decyzję
o pozostaniu członkiem po uzyskaniu informacji z banku
odnośnie środków na książeczce mieszkaniowej, a druga
spłaciła część zaległych opłat.
2. Uchwaliła zmiany stawek opłat za centralne ogrze-
wanie i ciepłą wodę.

Zmiana stawek opłat za centralne ogrzewanie i ciepłą
wodę wynika z rozliczeń kosztów ciepła poniesionych na
potrzeby c.o. i c.w.u. w 2015 roku i uwzględnia szacunkowe
wzrosty kosztów energii cieplnej na 2016 r. Termin wpro-
wadzenia zmian stawek opłat od 1 maja 2016 r.
3. Przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Sta-
tutowej, zaopiniowała pozytywnie projekt zmian do Sta-
tutu RSM „Bawełna” przygotowany przez Komisję Sta-
tutową oraz uchwaliła wniosek do Walnego Zgromadzenia
w sprawie zmian do Statutu.
4. Podjęła uchwałę ws. wyrażenia zgody na ustano-
wienie na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej, której
udziałowcem jest w 100% Miasto Łódź, służebności prze-
syłu dla urządzeń (głównie magistrali i przyłączy wodno-
kanalizacyjnych) posadowionych w gruntach będących
w użytkowaniu RSM „Bawełna” (grunty będące własnością
Spółdzielni i te oddane Spółdzielni w użytkowanie wie-
czyste). Koszty opłaty za ustanowienie służebności prze-
syłu ustalone zostaną w oparciu o wycenę ujętą w opera-
cie szacunkowym sporządzonym na koszt ŁSI przez
uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.
5. Przyjęła do wiadomości Informację na temat reali-
zacji prac związanych z wykonaniem postanowień ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych w przedmiocie wyod-
rębnienia nieruchomości będących w zasobach RSM „Ba-
wełna”, która jest kontynuacją tematu i obejmuje działania
Spółdzielni podejmowane od 20.10.2015 r. do 12.04.2016 r.
6. Przyjęła informację Zarządu na temat spraw związa-
nych ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia w 2016 roku
nie wnosząc uwag.
7 Ustaliła na 2016 rok zasady dofinansowania bądź sfi-
nansowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży
zamieszkujących w zasobach RSM „Bawełna”, organizo-
wanego przez TKKF „Dzikusy”. Ustalone zasady prezen-
tujemy na stronie 10, a także na stronie internetowej
Spółdzielni.
8. Przyjęła do wiadomości informacje członków Rad
Osiedli „Sienkiewiczowskie” i „Zbiorcza” na temat spraw
jakimi zajmowały się Rady od czasu poprzedniego posie-
dzenia Rady Nadzorczej. Rady Osiedli „Żubardź”, „Koziny”
i „Słowiańskie” nie miały w tym czasie posiedzeń.
9. W sprawach wniesionych Rada przyjęła do wiado-
mości informacje na temat:
- propozycji zmian do Regulaminu konkursu na

najładniej ukwiecony balkon w okresie letnim oraz
na najefektowniej udekorowany balkon w okresie
świąteczno-noworocznym, które to Komisja We-
wnątrzspółdzielcza przedstawi na kolejnym posie-
dzeniu Rady,

- problemu drzewek sadzonych na osiedlach samo-
wolnie przez lokatorów. Problemem mają się zająć
Rady Osiedli.

10. Następne posiedzenie planowane jest na 5.05.2016 r.
I.G.

cijańskim i prawami kościelnymi, wyrzekł się
błędów pogaństwa i przeszedł na łono matki-
Kościoła. Pierwszy więc książę polski Miesz-
ko dostąpił łaski chrztu za sprawą wiernej
żony.”

Podsumowując, można przyjąć, że Dąbrów-
ka odegrała bezpośrednią i najważniejszą rolę
w podjęciu decyzji o chrzcie, natomiast sama de-
cyzja o przyjęciu chrześcijaństwa była osobis-
tym wyborem Mieszka I. Której z teorii by nie
przyjąć faktem jest, że w 966 roku państwo pol-
skie, wraz z podbitymi wcześniej plemionami,
weszło w skład europejskiej rodziny państw
chrześcijańskich.

Wpływ Dąbrówki na męża był wielki. Nie
tylko stała się dla niego nauczycielką nowej wia-
ry, ale także szerzyła wiedzę na temat zachod-
niej kultury europejskiej, pod wpływem której
znajdowały się wówczas Czechy. To również za
jej pośrednictwem z Pragi docierały do nasze-
go kraju informacje o polityce europejskiej.

Jej małżeństwo z Mieszkiem trwało 12 lat,
przerwała je śmierć Dąbrówki w 977 roku. Owo-
cem tego związku była najprawdopodobniej
dwójka dzieci: syn – Bolesław, zwany później
Chrobrym – późniejszy król Polski oraz córka
Świętosława Sygryda.

Po śmierci Dąbrówki sojusz polsko-czeski
został zerwany. I.G.

uwadze średniowieczne realia matrymonialne
mogła mieć wtedy około 30 lat. Według czeskiej
tradycji, Mieszko i Dąbrówka spotkali się na gra-
nicy w Hradcu, a ceremonia zaślubin odbyła się
w Czechach. Następnie młoda para pojechała do
Polski i zamieszkała w nowym, solidnym zamku,
do którego Mieszko przeniósł swą rezydencję
i który posiadał najpotężniejsze umocnienia
obronne na dawnych ziemiach polskich.

Mimo że z całą pewnością przyjęcie przez
Polskę chrztu podyktowane było korzyściami po-
litycznymi, to wg wielu źródeł niemałą rolę
w doprowadzeniu do niego odegrała też sama
Dąbrówka.

Według Thietmara, Dąbrówka przez blisko
rok czyniła starania mające wpłynąć na decyz-
ję Mieszka o przyjęciu chrztu w obrządku
łacińskim. Jako jeden z przykładów podaje fakt,
że chcąc zdobyć zaufanie i posłuch u męża nie
zachowywała przez jakiś czas przepisów o nie-
jedzeniu mięsa w czasie postu, jednocześnie
modląc się o nawrócenie Polski. Dzięki temu
Mieszko I przystał na namowy małżonki. Oto
co pisze Thietmar: „Owa wyznawczyni Chrys-
tusa, widząc swego małżonka pogrążonego
w wielorakich błędach pogaństwa, zastana-
wiała się usilnie nad tym, w jaki sposób mogła
by go pozyskać dla swojej wiary. Starała się go
zjednać na wszelkie sposoby. (...)Umyślnie
postępowała ona przez jakiś czas zdrożnie,
aby później móc długo działać dobrze.(…)
Pracowała więc nad nawróceniem swego
małżonka i wysłuchał jej miłościwy Stwórca.”

Wg innych źródeł, Dąbrówka dopiero wte-
dy zgodziła się na ślub z Mieszkiem, któremu
przecież zależało na sojuszu polsko-czeskim, gdy
zdecydował się on na przyjęcie chrztu. Tak pi-
sze o tym Gall Anonim: „Mieszko (…) zażądał
w małżeństwo jednej bardzo dobrej chrześcijanki
z Czech, imieniem Dąbrówka. Lecz ona od-
mówiła poślubienia go, jeśli nie zarzuci owego
zdrożnego obyczaju i nie przyrzeknie zostać
chrześcijaninem. Gdy zaś on na to przystał, że
porzuci ów zwyczaj pogański i przyjmie sa-
kramenta wiary chrześcijańskiej, pani owa
przybyła do Polski z wielkim orszakiem do-
stojników świeckich i duchownych, ale nie pier-
wej podzieliła z nim łoże małżeńskie, aż powoli
a pilnie zaznajamiając się z obyczajem chrześ-

Patroni naszych ulic – Dąbrówka
Rok 2016 jest rokiem szczególnym. Obcho-
dzimy bowiem 1050 rocznicę Chrztu Polski, wy-
darzenia, które zapoczątkowało proces chrys-
tianizacji Polski, a także stało się symbolicznym
początkiem państwa polskiego. Główne uro-
czystości Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski,
pod hasłem „Gdzie Chrzest tam nadzieja”, od-
były się 14 kwietnia w Gnieźnie oraz 15 i 16
kwietnia w Poznaniu. I tak się szczęśliwie
składa, że właśnie w kwietniu, kolejnym pat-
ronem, którego imię uświetnia olechowskie uli-
ce i którego chcemy Państwu zaprezentować, jest
osoba bardzo ściśle związana z tą uroczystoś-
cią i mająca na nią bardzo duży wpływ. Jest to
Dobrawa z dynastii Przemyślidów, znana także
jako Dąbrówka – żona Mieszka I.

Ta czeska księżniczka (czes. Doubravka)
urodziła się ok. 930 roku, jako córka księcia Bo-
lesława I Srogiego. Wątpliwości budzi forma jej
imienia i pytanie która jest tak naprawdę po-
prawna, bowiem według rozmaitych źródeł, na-
zywana była Dobrawą, Dubrawką, Dobrawką,
Dobrowką, a wreszcie też Dąbrówką. Najbar-
dziej prawdopodobne i wg historyków charak-
teryzujące się największą wiarygodnością wers-
je to Dobrawa i Dąbrówka. Pierwsza z nich, po-
dawana przez niemieckiego kronikarza Thiet-
mara, biskupa merseburskiego, oznacza „Dobra”.
Drugiej wersji używa Gall Anonim i jest ona
również oparta na XIII/XIV wiecznych rocz-
nikach poznańskich, w których określana była
jako „Dambrowka”.

Prawdopodobnie nie uda się rozstrzygnąć,
która wersja imienia jest prawdziwa.

Jednym z głównych powodów, dla których
w ogóle doszło do małżeństwa Dąbrówki z pol-
skim księciem Mieszkiem I była potrzeba za-
warcia sojuszu polsko-czeskiego. Zależało na
nim zarówno Mieszkowi, jak i ojcu Dąbrówki,
Bolesławowi I Srogiemu, których miało to
wzmocnić politycznie. Tak więc, zgodnie z za-
piskami Galla Anonima, w 965 roku Dobrawa
przybyła do Polski w otoczeniu dostojników
świeckich i duchownych. Możliwe, że był wś-
ród nich również późniejszy pierwszy biskup
Polski – Jordan.

Zgodnie z przekazami innego dziejopisarza
– Kosmasa z Pragi, Dąbrówka w dniu ślubu była
„kobietą podeszłego wieku”. Mając jednak na

DYLEMATY PRZED WALNYM 2016
C.d. ze str. 1
Spółdzielczość mieszkaniowa to ogromna sfera
gospodarki, która sama daje sobie radę za-
rządzając ogromną ilością budynków, ogromnymi
terenami dobrze utrzymanymi, prowadząc działal-
ność społeczno-wychowawczą, kulturalną, oś-
wiatową oraz sportowo-rekreacyjną. To widać na
każdym kroku, w każdej miejscowości, małej czy
dużej. Jest to najbardziej efektywna forma za-
rządzania nieruchomościami w naszym kraju.

Spółdzielczość to forma gospodarowania, do
której budżety – centralny i samorządowe – nic
nie dokładają. Spółdzielczość nic generalnie
Państwo nie kosztuje.

Natomiast przez ponad 26 lat, od chwili prze-
mian ustrojowych w 1989 roku, jesteśmy nęka-
ni przez kolejne rządzące ekipy. Tak, tak nęka-
ni, bo inaczej nie można powiedzieć o po-
mysłach „uzdrawiania” spółdzielczości, szcze-
gólnie mieszkaniowej, dokonując ponad pię-
ćdziesięciokrotnie, istotnych zmian ustawo-
wych. Szczególnym wyrazem tego było wyrzu-
cenie w grudniu 2000 r. z ustawy Prawo spółdziel-
cze przepisów dotyczących „mieszkaniówki”
i uchwalenie odrębnej ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych, a następnie jej nowelizacja
z 14 czerwca 2007 r.

Obligatoryjne walne zgromadzenia to roz-
wiązania narzucone odgórnie wszystkim
spółdzielcom mieszkaniowym, jakby dotych-
czasowe zapisy, oddające w ręce samych
spółdzielców sprawy wewnętrznego uregulo-
wania kwestii najwyższego organu w każdej
spółdzielni były złe i niefunkcjonalne. A rze-
czywistość jest taka, że nie dość, że tego typu for-
muła zebrań się nie sprawdza, to jeszcze gene-
ruje dodatkowe koszty obciążające członków
spółdzielni, w postaci opłat za wynajmowanie
zdecydowanie większych sal na zebrania po-
szczególnych części oraz sfinansowania listow-
nego zawiadamiania wszystkich członków. Całe
szczęście, że jest możliwość odbywania obrad
walnego w częściach. Po pierwsze jest to u nas
swoistego rodzaju kontynuacja grup członkow-
skich; a po drugie proszę sobie wyobrazić koszt
wynajęcia Atlas Areny, bowiem członków „Ba-
wełny” jest prawie 9 tysięcy. Podobne za-

strzeżenia dotyczą ograniczenia długości kadencji
do 3 lat dla rad nadzorczych oraz ograniczenia
uczestnictwa w ich pracach do dwóch kadencji
dla każdego chętnego do pracy społecznej w tym
organie.

Obowiązek powstania nieruchomości jed-
nobudynkowych, to kolejny przykład narzuco-
nego rozwiązania. Nikogo z ówczesnych pro-
jektodawców, jak również tych, którzy za tą no-
welizacją głosowali nie interesowało, że osied-
la mieszkaniowe były projektowane jako zwar-
te kompleksy 4-ro, 5-cio czy też np. 8-mio bu-
dynkowe zawierające w sobie wszystkie nie-
zbędne urządzenia dla właściwego funkcjono-
wania tegoż kompleksu, tzn. śmietniki, place za-
baw, tereny zielone, piaskownice, chodniki,
ciągi pieszojezdne, trzepaki itp. Te zapisy były
brutalne. Spółdzielnie zmuszone były podzielić
te kompleksy. Architekci, urbaniści czy geode-
ci – z „krwawiącymi sercami”, nie zgadzając się
wewnętrznie z tymi bzdurnymi zapisami, musieli
dokonywać „gwałtu” na tych nierozerwalnych
funkcjonalnie kompleksach budynkowych i przy-
gotowywać projekty podziału, a następnie sztucz-
nie je dzielić. Nieodwracalnie! Skutek tych
działań już daje się odczuwać i będzie coraz bar-
dziej odczuwalny.

Nowe prawo dla spółdzielni mieszkaniowych
jest potrzebne, ale takie, które ma służyć roz-
wojowi całej spółdzielczości. Niech w tym
uczestniczą sami spółdzielcy, bo to oni wiedzą
co jest dla nich najlepsze, bo to oni mają prawo
do podjęcia samodzielnej decyzji, tym bardziej,
że dla wielu z nich mieszkanie w budynku
spółdzielczym jest jedynym majątkiem jaki po-
siadają. Mam nadzieję, że apele ze strony naszego
Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkanio-
wych RP skierowane do Pana Prezydenta odniosą
skutek.

W ubiegłym roku na walnym przekazywa-
liśmy, że spółdzielczość mieszkaniowa będzie
mogła korzystać ze wsparcia funduszy unijnych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjne-
go (RPO) Województwa Łódzkiego – Perspek-
tywa na lata 2014-2020. Odbyliśmy szereg spot-
kań w Urzędzie Marszałkowskim dot. pozyska-
nia jako beneficjent środków unijnych, a w ra-

mach planu remontowego zarezerwowaliśmy
kwotę 832.000 zł jako wkład własny na realiza-
cję różnych zadań termomodernizacyjnych. In-
formowano nas, że Urząd musi przygotować sto-
sowne formularze oraz przygotować uregulo-
wanie sposobu ubiegania się beneficjentów
o środki w ramach RPO. Przewidywano, że do-
kumentacja będzie dostępna na przełomie roku
i najpóźniej w I kwartale 2016 r. ruszy nabór
wniosków.

Niestety nic takiego nie nastąpiło, wręcz
przeciwnie w 2016 roku nie znaleźliśmy się jako
spółdzielczość mieszkaniowa wśród benefi-
cjentów, czyli podmiotów uprawnionych do
występowania z wnioskami o środki Unii Euro-
pejskiej. Po raz kolejny ta możliwość jest
przekładana na następny rok. W ramach Forum
Zarządców Nieruchomości Spółdzielczych, sto-
warzyszenia skupiającego reprezentantów ponad
60 spółdzielni mieszkaniowych z naszego wo-
jewództwa, podejmiemy wspólną akcję uświa-
damiającą Urzędowi Marszałkowskiemu ko-
nieczność weryfikacji stanowiska i docenienia roli
naszego sektora gospodarki w zagospodarowa-
niu środków unijnych.

I na koniec poruszam sprawy dotyczące efek-
tów oszczędności w zakresie ogrzewania miesz-
kań. Co roku, za wyjątkiem roku 2014, uświa-
damiałem kwestie finansowe decyzji podjętej kil-
kanaście lat temu, w wyniku której założyliśmy
wszędzie zawory termostatyczne, a następnie po-
dzielniki kosztów. Efekty były znakomite, bo-
wiem co roku w naszych portfelach czy kiesze-
niach pozostawało ogromnie dużo pieniędzy. Wg
moich szacunków, w cenach bieżących, to kwo-
ta ok. 7 milionów złotych rocznie. System ten
działa już u nas 16 lat. Policzmy ile wszyscy za-
oszczędziliśmy. Trochę to kosztowało wysiłku
i zmiany naszych przyzwyczajeń. Nie u wszyst-
kich. Ale wyniki świadczą same za siebie. To co
było przekazywane w postaci różnorodnych
wniosków i żądań podczas naszych zebrań,
zebrań grup członkowskich na początku lat
dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia, że chcie-
liśmy płacić za to co sami zużywamy przerodziło
się w konkretne działania. I mamy konkretne
efekty. SP

CZY UŻYTKOWANIE WIECZYSTE MOŻE BYĆ
TAŃSZE?

Coraz większa ilość naszych członków decyduje się
przekształcić swoje lokale w odrębną własność. Wiele osób
nie wie jednak, że od chwili wyodrębnienia samodzielnie
muszą dbać o wiele spraw, jak choćby na przykład uiszcza-
nie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Posta-
nowiliśmy zatem w ramach naszego cyklu porad prawnych
przybliżyć Państwu kwestię możliwości uzyskania bonifikaty
w opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

Na wstępie wyjaśnijmy zatem czym jest i z czym wiąże
się odrębna własność lokalu mieszkalnego. Jest to prawo włas-
ności, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub użyt-
kowy, położony w budynku wielolokalowym. Właścicielo-
wi przysługuje prawo własności do lokalu oraz nierozerwalnie
z tym prawem związany udział w nieruchomości wspólnej.
Nieruchomością wspólną jest grunt oraz części budynku
i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli
lokali (np. strych, klatki schodowe, ale także instalacje ga-
zowe czy kanalizacyjne).

Właściciel lokalu położonego w budynku wieloloka-
lowym jest więc jednocześnie właścicielem lokalu oraz
współwłaścicielem gruntu, na którym stoi budynek oraz tych
części nieruchomości, które służą do wspólnego użytku
wszystkich właścicieli lokali. Właściciel odrębnego lokalu ma
zatem pełne prawo rozporządzać swoim lokalem i ponosi rów-
nież wszystkie koszty związane z jego eksploatacją i użyt-
kowaniem. Musi również, wraz z innymi właścicielami lo-
kali, ponosić koszty utrzymania i eksploatacji nieruchomości
wspólnej.

Zatem członkowie Spółdzielni jak i inne osoby posia-
dające odrębną własność lokalu mieszkalnego zobowiązane
są uiszczać opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego
gruntu.

Powstaje zatem pytanie czy jest możliwe obniżenie
opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego? Oczywiście
ustawa o gospodarce nieruchomościami przewiduje w art. 74
ustęp 1 możliwość udzielenia stosownej bonifikaty. Zgodnie
z brzmieniem wskazanego przepisu osobom fizycznym,
których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa
domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za któ-
ry opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, właściwy organ
udziela na ich wniosek 50% bonifikaty od opłat rocznych z ty-
tułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli
nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele
mieszkaniowe. Podkreślić należy, że ma to jednak być dochód
wszystkich członków danego gospodarstwa domowego
przeliczony na jedną osobę.

Pamiętajmy jednak, że udzielona bonifikata nie jest bo-
nifikatą stałą i dotyczy tylko danego roku, w którym składa-
ny jest wniosek. Podkreślenia wymaga, że w ustawie o gos-
podarce nieruchomościami nie wskazano, jaka ma być treść
wniosku, ani jakie dokumenty należy do niego dołączyć, jed-
nak nie ulega wątpliwości, że powinny to być dokumenty,
z których wynika wysokość dochodu uprawniająca do za-
stosowania bonifikaty. Ponadto w ustawie nie określono ter-
minu na złożenie wniosku o udzielenie bonifikaty, więc wnio-
ski takie mogą być przez osoby fizyczne składane także po
terminie wnoszenia opłat rocznych. Chociaż, aby wniosek zos-
tał rozpatrzony w ustawowym terminie płatności tj. do dnia
31 marca każdego roku należy go złożyć do końca lutego. Tym
samym właściciele wyodrębnionych lokali powinni samo-
dzielnie złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Miasta Łodzi
załączając do niego wymagane dokumenty.

Podobne reguły stosuje się w przypadkach, gdy osobom
o niskich dochodach przysługuje spółdzielcze prawo do lo-
kalu (zarówno spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu miesz-
kalnego jak i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu).
Zgodnie bowiem z ustępem 2 ww. artykułu osoby, o których
mowa w ust. 1, którym przysługują spółdzielcze prawa do lo-
kali, korzystają z bonifikaty w formie ulgi w opłatach z ty-
tułu udziału w kosztach eksploatacji budynków. Wysokość
ulgi powinna odpowiadać wysokości bonifikaty od opłaty rocz-
nej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości grun-
towej, udzielonej spółdzielni mieszkaniowej, proporcjonal-
nie do powierzchni lokali zajmowanych przez osoby upraw-
nione do bonifikaty. W przeciwieństwie do osób, które po-
siadają odrębną własność lokalu w przypadku spółdzielcze-
go prawa do lokalu wniosek taki należy złożyć w Spółdziel-
ni a dokładnie w administracji danego osiedla ponieważ or-
gan udziela spółdzielni mieszkaniowej bonifikaty od opłaty
rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości grun-
towej, proporcjonalnie do powierzchni lokali zajmowanych
przez osoby uprawnione do bonifikaty. Jednocześnie pod-
kreślić należy, że bonifikaty w formie ulg w opłatach
przysługują, jak było to już wskazywane, osobom fizycznym,
a nie spółdzielniom mieszkaniowym. Stąd też takie ważne jest
złożenie przez lokatora stosownego wniosku w administra-
cji osiedla.

Reasumując omawiany przepis art. 74 ustawy o gos-
podarce nieruchomościami wprowadził obligatoryjną obniżkę
opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nierucho-
mości gruntowych, przeznaczonych lub faktycznie wyko-
rzystywanych na cele mieszkaniowe, przysługującą wyłącznie
osobom spełniającym opisane powyżej przesłanki. Pamiętać
jednak należy, że omawiana bonifikata nie jest stosowana
„z urzędu”, lecz wyłącznie na wniosek. Wniosek taki w przy-
padku osób posiadających odrębną własność lokalu winien
zostać złożony osobiście we właściwym Urzędzie Miasta, na-
tomiast osoby posiadające spółdzielcze prawo do lokalu po-
winny swój wniosek złożyć w administracji osiedla. Ponad-
to dla ułatwienia naszym lokatorom oceny czy mogą ubie-
gać się o bonifikatę administracje osiedla wywieszają na tab-
licy informacyjnej na klatach schodowych informację o wy-
sokości wynagrodzenia uprawniającego do uzyskania ulgi
(czyli 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce na-
rodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być
wnoszona wynikającą z ogłoszenia Prezesa GUS).

radca prawny Piotr Andrzejewski
z Kancelarii Radcy Prawnego

Jadwigi Chmielewskiej-Furmankiewicz

Z notatnika
prawnika



Mieliśmy już w kwietniu prawdziwie wiosenne, słoneczne dni.
Niektórzy dla obserwowania wiosny mają park niemalże pod oknami.

Zapraszamy na spacer po parku nad Jasieniem.4

W niedzielę 7 lutego br. pracownik
Centrum Zarządzania Kryzysowe-
go zawiadomił administratora bu-
dynku nr 141 na osiedlu „Słowiań-
skie” o akcji gaśniczej przeprowa-
dzonej w jednym z mieszkań.

Straż podjęła akcję po powiadomieniu
przez lokatora bloku zlokalizowanego na-
przeciwko, który zauważył ogień. Admi-
nistrator, zgodnie z obowiązującymi w Spół-
dzielni procedurami, udał się na miejsce zda-
rzenia, gdzie stwierdzono, że powodem wy-
stąpienia ognia było zwarcie instalacji elek-
trycznej przy niewłaściwie zamontowanym
wentylatorze w kominie wentylacyjnym
w kuchni oraz wg wstępnej oceny funkcjo-
nariuszy Straży Pożarnej – niedrożność ko-
mina wentylacyjnego.

Z oględzin przeprowadzonych w dniu na-
stępnym wykluczono jednak stan komina

jako bezpośrednią przyczynę wystąpienia
ognia- komin był częściowo osiatkowany
i drożny. Mieszkanie, w którym doszło do
spięcia nie było objęte kontrolą podczas prze-
glądu i prób szczelności instalacji gazowej
ani okresową kontrolą przewodów wentyla-
cyjnych, która miała miejsce w lutym 2015 r.
z uwagi na brak lokatora. Lokal jest nieza-
mieszkany, w trakcie remontu. Prawdopo-
dobnie do zwarcia na instalacji doszło na sku-
tek pozostawienia włączonego do sieci nie-
prawidłowo podłączonego wentylatora.

Akcja gaśnicza została zakończona,
a źródło ognia ugaszone, bez spowodowania
większych strat w mieszkaniu.

Słowa uznania należą się lokatorowi
z bloku naprzeciwko, który widząc co się nie
dzieje, nie pozostał bierny, lecz zareagował
i powiadomił o zdarzeniu odpowiednie
służby. Miejmy oczy otwarte i działajmy kie-
dy zachodzi taka potrzeba.

I.G.

Fotorelacja ze Zbiorczej
Park nad Jasieniem jest najbliższym dla na-
szych członków zamieszkałych w osiedlu
„Zbiorcza” przy ul. Zbiorczej i Sarniej
miejscem wypoczynku. Budynki przy ul.
Zbiorczej zlokalizowane są bowiem w bli-
skim sąsiedztwie parku. Z parku widać na-
sze bloki. Ten rozległy teren mimo bli-
skości usytuowania przy ruchliwej ulicy
Al. Rydza Śmigłego jest odskocznią od
wielkiego miasta. Pełen jest zacisznych,
zielonych miejsc dla starszych mieszkań-
ców naszego osiedla, ale też zlokalizowane
tu place zabaw, boisko oraz parkowa
siłownia przyciągają dzieci i ich rodziców.

K.Sz.

Foto: Redakcja

Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności
(PESEL) jest centralnym zbiorem danych prowadzonym
w Polsce przez ministra właściwego do spraw informaty-
zacji na mocy ustawy o ewidencji ludności. Rejestr służy
do gromadzenia podstawowych informacji identyfikujących
tożsamość i status administracyjno-prawny obywateli
polskich oraz cudzoziemców zamieszkujących na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.

Numer PESEL jest to 11-cyfrowy, stały symbol nu-
meryczny, jednoznacznie identyfikujący określoną osobę
fizyczną. Zbudowany jest z następujących elementów:
– cyfry 1-6 zakodowana data urodzenia z określeniem

stulecia urodzenia
– cyfry 7-10 nr serii z oznaczeniem na 10 cyfrze płci
– cyfra 11 cyfra kontrolna
Numeryczny zapis daty urodzenia przedstawiony jest w na-
stępującym porządku: dwie ostatnie cyfry roku, miesiąc
i dzień. Dla odróżnienia poszczególnych stuleci przyjęto
następującą metodę kodowania:
– dla osób urodzonych w latach 1900 do 1999 – mie-

siąc zapisywany jest w sposób naturalny, tzn. dwu-
cyfrowo od 01 do 12

– dla osób urodzonych w innych latach niż 1900 – 1999
dodawane są do numeru miesiąca następujące wiel-
kości:
• dla lat 2000-2099 – od nr 21 – styczeń do nr 32 –

grudzień
• dla lat 2100-2199 – od nr 41 – styczeń do nr 52 –

grudzień
• dla lat 2200-2299 – od nr 61 – styczeń do nr 72 –

grudzień
Przyjęta metoda kodowania miesiąca urodzenia po-

zwala na rozróżnienie aż 5 stuleci.
Informacja o płci osoby, której zestaw informacji jest

identyfikowany, zawarta jest na 10. (przedostatniej) pozycji
numeru PESEL cyfra parzysta oznacza płeć żeńską, a cyf-
ra nieparzysta płeć męską.

Jedenasta cyfra jest cyfrą kontrolną służącą do wy-
chwytywania przekłamań numeru. Jest ona generowana
na podstawie pierwszych dziesięciu cyfr. Aby sprawdzić
czy dany numer PESEL jest prawidłowy, należy, zakładając,
że litery a-j to kolejne cyfry numeru od lewej, obliczyć wy-
rażenie:
1×a + 3×b + 7×c + 9×d + 1×e + 3×f + 7×g + 9×h + 1×i + 3×j

Następnie należy odjąć ostatnią cyfrę otrzymanego
wyniku od 10. Jeśli otrzymany wynik nie jest równy cyfrze
kontrolnej, to znaczy, że numer zawiera błąd. Ale jedno-
cześnie trzeba wiedzieć że: jeśli ostatnią cyfrą otrzyma-
nego wyniku jest 0, w wyniku odejmowania otrzymamy licz-
bę 10, podczas gdy suma kontrolna jest cyfrą. Oznacza
to tyle, że cyfra kontrolna winna być równa 0. W wyniku
niezbyt precyzyjnego opisu na stronie MSW ten aspekt jest
często pomijany i prowadzi do błędów w sprawdzaniu po-
prawności numeru PESEL.

Przykład dla numeru PESEL 44051401358:
1*4 + 3*4 + 7*0 + 9*5 + 1*1 + 3*4 + 7*0 + 9*1 + 1*3 + 3*5
= 101
Wyznaczamy resztę z dzielenia sumy przez 10:
101:10 = 10 reszta = 1

Jeżeli reszta = 0, to cyfra kontrolna wynosi 0. Jeżeli
reszta ? 0, to cyfra kontrolna będzie uzupełnieniem resz-
ty do 10, czyli w podanym przykładzie jest to cyfra 9:
10 – 1 = 9
Wynik 9 nie jest równy ostatniej cyfrze numeru PESEL,
czyli 8, więc nasz przykładowy numer jest błędny.

(źródło strona MSW)

PESEL bez tajemnic
Choć wszyscy jesteśmy już od dawna oswojeni z naszym
numerem PESEL to czy wiemy o nim wszystko? Jakie in-
formacje o nas koduje?

Akcja gaśnicza
na Olechowie
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5O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia
zawiadomieni zostali wszyscy członkowie Spółdzielni na piśmie
co najmniej na 21 dni przed terminem pierwszej części Walnego.

Organizacja Walnego Zgromadzenia
Walnego Zgromadzenia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna” w Ło-
dzi odbywanego w częściach w dniach 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, i 25 maja 2016 roku.

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia i każdej jego części.
2. Przedstawienie Prezydium Walnego Zgromadzenia powołanego uchwałą Rady Nad-

zorczej nr 22/3/2016 z dnia 31.03.2016 roku, Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgro-
madzenia powołanej uchwałą Rady Nadzorczej nr 23/3/2016 z dnia 31.03.2016
roku i Komisji Wyborczej Walnego Zgromadzenia powołanej uchwałą Rady
Nadzorczej nr 24/3/2016 z dnia 31.03.2016 roku.

3. Wybór 2 obserwatorów na daną część Walnego Zgromadzenia.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Wręczenie odznaki honorowej „Zasłużony dla RSM Bawełna” osobom uhono-

rowanym nią w 2016 roku.
6. Wręczenie dyplomów laureatom konkursu na najefektowniej udekorowany

balkon w okresie świąteczno-noworocznym 2015/2016.
7. Wybory uzupełniające do Rady Osiedla „Zbiorcza”.
8. Przedstawienie sprawozdań:

a) z działalności Spółdzielni za 2015 rok wraz z kierunkami rozwoju Spółdzielni
oraz sprawozdaniem finansowym za 2015 rok oraz projektem podziału nad-
wyżki bilansowej za 2015 rok,

b) z działalności Rady Nadzorczej za 2015 rok i dyskusja nad sprawozdaniami.
9. Głosowanie w celu podjęcia uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2015 rok wraz z kie-
runkami rozwoju Spółdzielni oraz sprawozdaniem finansowym za 2015 rok,

b) podziału nadwyżki bilansowej za 2015 rok,
c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za działalność w 2015 roku:

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

10. Rozpatrzenie wniosku TT/5/169/2016 i głosowanie w celu podjęcia uchwały w spra-
wie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Oddział Miasto
Łódź nieruchomości zabudowanej położonej w Łodzi w obrębie W-35, oznaczonej
jako działka nr 232/7 o powierzchni 70 mkw. uregulowanej w księdze wieczys-
tej nr LD1M/00180876/0.
Działka znajduje się w osiedlu „Sienkiewiczowskie” i jest zabudowana budyn-
kiem trafostacji, której koszty budowy poniósł nabywca.

11. Rozpatrzenie wniosków TT/6/184/2016 i TT/8/298/2016 i głosowanie w celu pod-

jęcia uchwał w sprawie wyrażenia
zgody na rozwiązanie niżej wymie-
nionych umów o oddanie gruntów
w użytkowanie wieczyste Robotni-
czej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ba-
wełna”, zawartych z Gminą Łódź:
a) wniosku TT/6/184/2016 do-

tyczącego umowy Rep. A. nr I-
2968/69 z dnia 21.05.1969 r.
w części odnoszącej się do
działek położonych w osiedlu
„Koziny” w obrębie P-7:
– działka nr 227/25 o pow. 127

m? znajdująca się w linii regu-
lacyjnej ul. Zygmunta Lorentza,

– działka nr 227/40 o pow. 3 mkw. znajdująca się w linii regulacyjnej ul. Jana
Augustyniaka, uregulowanych w księdze wieczystej nr LD1M/00293605/5,

b) wniosku TT/8/298/2016 dotyczącego:
– umowy Rep. A nr I-667/72 z dnia 26.01.1972r. w części odnoszącej się do

działki nr 47/20 o pow. 18 mkw. stanowiącej część działki nr 47/13, ure-
gulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00036640/3 i

– umowy Rep.A nr I-7192/72 z dnia 3.10.1972r., w części odnoszącej się do
działki nr 47/22 o pow. 68 mkw. stanowiącej część działki nr 47/14, ure-
gulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00037427/1.

Działki położone są w osiedlu „Zbiorcza” w obrębie W-29 w linii regulacyjnej
ul. Przędzalnianej i znajdują się we władaniu Zarządu Dróg i Transportu
w Łodzi.

12. Rozpatrzenie wniosku TT-15/772/2016 i głosowanie w celu podjęcia uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej (lokal użytkowy)
oznaczonej nr 1U/32/214 o pow. 28,95 mkw. (akt ustanowienia odrębnej włas-
ności Rep. A nr 634/2016) położonej w budynku nr 214 przy ul. Anny Jagiellonki 2
w osiedlu „Słowiańskie” w Łodzi na rzecz obecnego najemcy lokalu.

13. Sprawozdanie z prac Komisji Statutowej Rady Nadzorczej obejmujące projekt zmian
do Statutu Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna” i głosowanie w celu
podjęcia uchwały dotyczącej zmian do Statutu Spółdzielni, jak w wyżej wymie-
nionym projekcie.

14. Zamknięcie obrad.

Dokumenty
w sprawach objętych porządkiem obrad
Walnego podlegają wyłożeniu do wglądu

członków Spółdzielni:
1. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2015 rok wraz z kierunkami roz-

woju Spółdzielni jest do wglądu w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Przy-
byszewskiego 163 pokój 108. Jest też publikowane na stronie internetowej
Spółdzielni – www.rsmbawelna.pl (w części kodowanej).

2. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2015 rok wraz z opinią i raportem
biegłego rewidenta jest do wglądu w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy
ul. Przybyszewskiego 163 pokój 106. oraz jest publikowane na stronie in-
ternetowej Spółdzielni (w części kodowanej).

3. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2015 rok jest do wglądu
w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Przybyszewskiego 163 pokój 117
oraz publikowane jest na stronie internetowej Spółdzielni (w części kodo-
wanej).

4. Materiały do rozpatrzenia punktów 10, 11 i 12 porządku obrad są do wglądu
w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Przybyszewskiego 163 pokój 111.

5. Lista kandydatów w wyborach uzupełniających do Rady Osiedla „Zbiorcza”
publikowana jest na stronie internetowej Spółdzielni – www.rsmbawelna.pl
(w części kodowanej).

6. Sprawozdanie do punktu 13 i projekt zmian do Statutu są do wglądu w sie-
dzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Przybyszewskiego 163 pokój 116, po-
nadto projekt zmian do Statutu publikowany jest na stronie internetowej
Spółdzielni – www.rsmbawelna.pl (w części kodowanej).

7. Protokół ze zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2015 roku jest do wglądu
w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Przybyszewskiego 163 pokój 116
oraz u kierowników poszczególnych Administracji Osiedli.

8. Projekty uchwał w sprawach wynikających z porządku obrad – od 29 kwiet-
nia 2016 roku do wglądu w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Przyby-
szewskiego 163 pokój 116.

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

Ponadto informujemy, że:
– o zwołanym Walnym Zgromadzeniu powiadomiona została Krajowa Rada

Spółdzielcza oraz Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP,
– członkowie Spółdzielni przed wejściem na salę obrad, za okazaniem dowodu

osobistego, podpisują listę obecności i pobierają mandat do głosowania.

Uchwałą Nr 22/3/2016 Prezydium Walnego Zgroma-
dzenia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej

„Bawełna” w Łodzi w składzie:

Przewodniczący – p. Jadwiga Miller, Zastępca Przewod-
niczącego – p. Paweł Pawłowicz i Sekretarz – p. Jolanta Ko-
peć. Ustalono jednocześnie, że zmiana składu Prezydium
może nastąpić na czas obrad danej części Walnego Zgro-
madzenia w przypadku nieobecności spowodowanej nad-
zwyczajnymi okolicznościami którejkolwiek z osób
wchodzących w skład Prezydium. W przypadku nieobecności
Przewodniczącego zastępuje go Zastępca Przewod-
niczącego, a gdyby i on był nieobecny – kolejna osoba z lis-
ty rezerwowej – na cały czas trwania obrad danej części.

W miejsce nieobecnego Zastępcy Przewodniczącego
lub Sekretarza lub gdy Zastępca Przewodniczącego zastę-
puje Przewodniczącego – na jego miejsce wchodzi kolejna
osoba z listy rezerwowej – na cały czas trwania obrad da-
nej części. Rada ustaliła przy tym listę rezerwową Prezydium
w osobach p. Andrzej Rudnicki, p. Piotr Sumiński, p. Jad-
wiga Antosik.

Decyzje Prezydium zapadają większością głosów
w głosowaniu jawnym. Członek Prezydium ma prawo żądać
zamieszczenia w protokóle z Walnego Zgromadzenia
wzmianki o zdaniu odrębnym w głosowaniu nad decyzją Pre-
zydium.

W pracach Prezydium współuczestniczą obserwatorzy
w zakresie określonym Statem RSM „Bawełna”.

Uchwałą Nr 23/3/2016 Komisję Skrutacyjną
w ilości 6 osób, w składzie:

Elżbieta Gwiazda – członek Spółdzielni zamieszkały
w osiedlu „Sienkiewiczowskie”, Beata Jachimczak – członek

Spółdzielni z osiedla „Koziny”, Barbara Jachura – członek
Spółdzielni z osiedla „Słowiańskie”, Artur Otwinowski –
członek z osiedla „Słowiańskie” i Agnieszka Zakrzewska –
członek Spółdzielni z osiedla „Żubardź”.Komisja sprawdza
listy obecności członków na poszczególnych częściach Wal-
nego Zgromadzenia.

Do zadań Komisji na każdej części Walnego należy
sprawdzanie list obecności w celu ustalenia ilości obecnych
na obradach członków uprawnionych do głosowań oraz ob-
liczenie wyników głosowań jawnych i podawanie ich do Pre-
zydium Walnego Zgromadzenia w celu ich ogłoszenia.

Uchwałą Nr 24 /3/2016 Komisję Wyborczą
do przeprowadzenia wyborów uzupełniających

do Rady Osiedla „Zbiorcza” w składzie:

Gabriela Granosik – członek oczekujący, Alina Kobus –
członek Spółdzielni z osiedla „Słowiańskie”, Elżbieta
Kozłowska – członek Spółdzielni z osiedla „Zbiorcza”, Aga-
ta Ocińska – członek Spółdzielni z osiedla „Koziny” i Kata-
rzyna Szczepaniak – członek Spółdzielni z osiedla „Zbiorcza”.

Na swoim pierwszym posiedzeniu Komisja na prze-
wodniczącego Komisji Wyborczej wybrała Katarzynę Szcze-
paniak a na sekretarza Agatę Ocińską.

Tą samą uchwałą Rada Nadzorcza wezwała członków
Spółdzielni do zgłaszania kandydatów do Rady Osiedla
„Zbiorcza”. Termin zgłaszania kandydatów ustalono na
dzień 21.04.2016 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia).
Do tego czasu wpłynęła do Komisji Wyborczej kandyda-
tura jednego członka, którego sylwetkę prezentujemy po-
wyżej.

KANDYDAT DO RADY
OSIEDLA „ZBIORCZA”

Edmund Toruniewski — zam. w Łodzi
przy ul. Zbiorczej — emeryt.

Byłem wieloletnim działaczem w Spółdziel-
ni „Bawełna” za co 15.06.1976 r. odzna-
czony zostałem srebrną odznaką przez
Centralny Związek Spółdzielni Budo-
wnictwa Mieszkaniowego, a w dniu
24.01.1983 r. zostałem odznaczony złotą
Honorową Odznaką również przez Cen-
tralny Związek Spółdzielni Budownictwa
Mieszkaniowego. W chwili obecnej dys-
ponuję czasem aby pracować społecznie
w RSM „Bawełna” i spełniać oczekiwania
mieszkańców mojego osiedla.

Porządek obrad

Rada Nadzorcza
RSM „Bawełna” na posiedzeniu
w dniu 31.03.2016 r. powołała:

Foto: redakcja



W maju odbywać się będą obrady Walnego Zgromadzenia.
Jednym z punktów porządku obrad jest zatwierdzenie sprawozdania

z działalności Spółdzielni za 2015 r.
Warto więc zapoznać się nim wcześniej.

Zakończyliśmy już kolejny rok sprawozdawczy. Biegła rewi-
dent zweryfikowała nasze sprawozdanie finansowe za 2015
rok. Przekazała raport oraz pozytywną opinię na temat ba-

danego dokumentu, a w dniu 29.03.2016 roku na posiedzeniu Ko-
misji Rewizyjnej Rady Nadzorczej RSM „Bawełna” omówiła
wyniki badania.

Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę
Nadzorczą w dniu 31.03.2016 roku.

W maju odbędzie się Walne Zgromadzenie RSM „Bawełna”,
dlatego też wzorem lat ubiegłych prezentujemy skrót sprawozda-
nia z działalności Spółdzielni w 2015 roku.

Organizacja Spółdzielni
Działalnością RSM „Bawełna” kierował Zarząd w trzyosobo-

wym składzie, który odbył 50 posiedzeń.
Bieżącą kontrolę i nadzór sprawowała Rada Nadzorcza, licząca

czternaście osób, która odbyła 12 posiedzeń.
Siedziba Zarządu Spółdzielni mieści się w Łodzi przy ul. Przy-

byszewskiego 163.
W ramach podziału zasobów Spółdzielni na jednostki organi-

zacyjne funkcjonuje 5 wyodrębnionych osiedli: „Zbiorcza”,
„Słowiańskie”, „Sienkiewiczowskie”, „Żubardź”, „Koziny”.

Administrowanie zasobami odbywało się przez cztery admini-
stracje osiedlowe (os. „Żubardź” i os. „Koziny” mają wspólną
administrację).

W ramach skarg i wniosków przyjmowali w siedzibie
Spółdzielni:
– w każdy wtorek, Prezes Spółdzielni oraz jego Zastępcy,
– w każdy pierwszy wtorek miesiąca dyżury pełnili członkowie

Rady Nadzorczej.
Bezpłatnych porad prawnych dla naszych członków udzielała

Kancelaria Radcy Prawnego Jadwigi Chmielewskiej-Furmankie-
wicz, która prowadzi kompleksową obsługę prawną Spółdzielni.
Porady udzielane były w siedzibie Spółdzielni, w każdy wtorek.

W dniach 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 i 29 kwietnia 2015 roku, zgod-
nie z ustawowym obowiązkiem, odbyło się Walne Zgromadzenie
RSM „Bawełna”. Zatwierdzone sprawozdanie z działalności
Spółdzielni i sprawozdanie finansowe za 2014 r. postanowieniem
Sądu Rejonowego w Łodzi z dnia 20.05.2015 r., zostały wpisane
w Krajowym Rejestrze Sądowym. Sprawozdanie finansowe RSM
„Bawełna” za 2014 r. zostało opublikowane w Monitorze Spółdziel-
czym „B” Nr 20 z dnia 12.06.2015 r.

W 2015 roku Spółdzielnia wydała 12 numerów miesięcznika
„RSM Bawełna Mój Dom” – od numeru 73 do 84. Gazeta przygo-
towywana jest przez zespół redakcyjny, wyłoniony spośród pra-
cowników Spółdzielni.

Struktura zasobów
Zasoby administrowane przez RSM „Bawełna” wg stanu na

31.12.2015 r. to:
a) 223 budynki mieszkalne wielorodzinne (136 nieruchomości)

i 14 domków jednorodzinnych (14 nieruchomości), w których
jest:
• 8.261 mieszkań (strukturę mieszkań przedstawia wykres

nr 1),
• 225 garaży, w tym: 179 własnościowych, 46 odrębna włas-

ność,

• 106 lokali użytkowych, w tym: 50 własnościowych, 48 wy-
najmowanych (własność Spółdzielni), 5 odrębna własność
i 3 na potrzeby Spółdzielni (administracje osiedlowe),

b) 14 zespołów garaży wolno stojących (13 nieruchomości),
w których łącznie są 234 garaże, w tym: 121 własnościowych,
7 odrębna własność i 106 wynajmowanych (własność
Spółdzielni),

c) 6 pawilonów wolno stojących (5 nieruchomości), pawilony
handlowo-usługowe, siedziba Zarządu i administracja osiedla.

RSM „Bawełna” zarządza ponadto trzema budynkami na-
leżącymi do wspólnot mieszkaniowych na Janowie, w których ma

ustanowione prawo własności do garażu o powierzchni 11,48 mkw.
oraz lokalu użytkowego 35,34 mkw.

Powierzchnia użytkowa administrowanych zasobów to:
a) lokale mieszkalne 408.194,16 mkw.
b) lokale użytkowe 15.834,92 mkw.
c) garaże ogółem 7.735,26 mkw.

Powierzchnia gruntów będących w administrowaniu RSM
„Bawełna” wynosi 505.044,48 mkw., w tym:
• grunty wyodrębnione 119.607,43 mkw.
• grunty należące do RSM „Bawełna” 385.437,05 mkw.

Na dzień 31.12.2015 roku RSM „Bawełna” zrzeszała 8.851
członków w tym: 8.756 członków zamieszkałych i 95 członków
oczekujących.

Działalność eksploatacyjna
Gospodarka finansami prowadzona była w oparciu o plan gos-

podarczo-finansowy uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu
18.12.2014 r. – uchwała nr 1/12/2014.

Na administrowanie zasobami Spółdzielnia poniosła łączne
koszty w wysokości 47.669.047,20 zł, z tego na:
1. eksploatację 27.267.825,89 zł
2. zimną wodę i odprowadzanie ścieków 5.029.354,22 zł
3. gospodarkę cieplną (centralne ogrzewanie i ciepła woda)

14.271.738,86 zł
4. pozostałą działalność operacyjną, finansową i inną

1.100.128,23 zł
Łączne przychody wyniosły 51.371.538,41 zł, w tym:

1. eksploatacja 29.437.475,39 zł
2. zimna woda i odprowadzanie ścieków 5.173.215,06 zł
3. gospodarka cieplna (centralne ogrzewanie i ciepła woda)

15.260.460,61 zł
4. pozostała działalność operacyjna, finansowa i inna

1.500.387,35 zł

Spółdzielnia przez cały okres sprawozdawczy posiadała dobrą
kondycję finansową. Zobowiązania regulowała terminowo i z tego
tytułu uzyskiwała dodatkowe korzyści, jak chociażby otrzymywa-
ne bonifikaty w opłatach za ciepło. Łącznie na przestrzeni 2015 roku
kwota uzyskanych z tego tytułu bonifikat przekroczyła 170.000,00 zł.

Wyniki na poszczególnych odcinkach prowadzonej działal-
ności w 2015 roku ukształtowały się następująco:

1. eksploatacja (+) 2.169.649,50 zł
2. zimna woda i odprowadzanie ścieków (+) 143.860,84 zł
3. gospodarka cieplna (centralne ogrzewanie i ciepła woda)

(+) 988.721,75 zł
4. pozostała działalność operacyjna, finansowa i inna (+)

400.259,12 zł
Spółdzielnia w 2015 roku zapłaciła podatek dochodowy

w kwocie 365.582,00 zł
Na osiągnięty wynik na działalności eksploatacyjnej w wyso-

kości (+) 2.169.649,50 zł złożyły się:
a) nadwyżka przychodów nad kosztami eksploatacji i utrzy-

mania nieruchomości – wynik dodatni (+) 855.305,95 zł,
przy czym:

• dla 72 nieruchomości wyniki są dodatnie na łączną kwotę
(+) 1.986.982,16 zł

• dla 90 nieruchomości wyniki są ujemne na łączną kwotę
(– ) 1.131.676,21 zł

Wyniki nieruchomości w poszczególnych osiedlach przedsta-
wia tabela nr 1.

b) nadwyżka przychodów nad kosztami z własnej działal-
ności gospodarczej (pożytki Spółdzielni z najmu lokali
użytkowych, garaży, dzierżawy gruntów i inne) – wynik
dodatni w wysokości (+) 1.314.343,55 zł. W tej grupie
znajduje się m.in. 6 nieruchomości stanowiących mienie
Spółdzielni, tj. 5 nieruchomości z pawilonami wolno
stojącymi i 1 nieruchomość garażowa przy ul. Zakłado-
wej 32/36.

Uzyskane w 2015 roku wyniki zostaną rozliczone następująco:
• różnica między przychodami a kosztami eksploatacji i utrzy-

mania danej nieruchomości, zgodnie z Ustawą o spółdzielniach
mieszkaniowych, zwiększy odpowiednio przychody lub koszty
eksploatacji i utrzymania tej nieruchomości w roku następnym,

• dodatni wynik na centralnym ogrzewaniu i ciepłej wodzie oraz
dodatni wynik na zimnej wodzie i odprowadzaniu ścieków po-
zostają do rozliczenia z członkami Spółdzielni w 2016 roku,

• wynik na pozostałej działalności operacyjnej, finansowej i innej
(400.259,12 zł) oraz pożytki z własnej działalności gospodar-
czej Spółdzielni (1.314.343,55 zł), po pomniejszeniu o podatek
dochodowy (365.582,00 zł), stanowią nadwyżkę bilansową
w kwocie (+) 1.349.020,67 zł, którą Zarząd proponuje prze-
znaczyć na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieru-
chomości.

Od kilku lat stawki opłat, w zależności od ponoszonych kosz-
tów, są różnicowane na nieruchomości i w 2015 roku dla lokali
mieszkalnych wynosiły:
• eksploatacja – członkowie spółdzielni: 1,00/1,50/1,60 /1,70

/1,80/1,90 zł/mkw. p.u. (osoby niebędące członkami mają
stawki wyższe o 0,34 zł),

• odpis na fundusz remontowy od 1,20 do 2,60 zł/mkw. p.u.
• podatki i opłaty lokalne (mieszkania spółdzielcze) od 0,08 do

0,43 zł/mkw. p.u.
Stawki opłat za śmieci – wynikają z decyzji odgórnych i wy-

nosiły: dla zasobów w Łodzi 7,00 zł od osoby, dla Andrespola w za-
leżności od ilości osób w gospodarstwie domowym: 8,00 / 13,00 /
20,00 / 27,00 zł od gospodarstwa.

SPÓŁDZIELNIA W LICZBACH
Skrót ze sprawozdania z działalności RSM „Bawełna” za 2015 rok

Tabela nr 1

Osiedle

Wyniki nieruchomości na 31.12.2015 rok

Ogółem suma wyników nieruchomości
W tym:

suma wyników dodatnich suma wyników ujemnych

kwota (zł) ilość
nieruchomości kwota (zł) ilość

nieruchomości kwota (zł) ilość
nieruchomości

1 2 3 4 5 6 7

Zbiorcza -85 185,19 30 141 093,95 10 -226 279,14 20

Słowiańskie 1 578 067,31 50 1 652 238,56 34 -74 171,25 16

Sienkiewiczowskie -524 599,01 26 28 778,82 5 -553 377,83 21

Żubardź -87 766,69 36 88 589,51 14 -176 356,20 22

Koziny -25 210,47 20 76 281,32 9 -101 491,79 11

Spółdzielnia
ogółem 855 305,95 162 1 986 982,16 72 -1 131 676,21 90

6
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Pełny tekst sprawozdania
wyłożony jest do wglądu członków
w pokoju 108 w siedzibie Spółdzielni
przy ul. Przybyszewskiego 163.

Gospodarka cieplna
Koszty i przychody centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej

wody (c.w.) przedstawia tabela nr 2.

Fundusz remontowy
Przychody i wydatki z funduszu remontowego przedstawia

tabela nr 3.

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

Szczegółowe informacje o prowadzonych w osiedlach pracach
remontowych zamieszczane były na bieżąco na łamach naszej ga-
zety.

Działalność społeczno-wychowawcza
W ramach działalności społeczno-wychowawczej Spółdzielnia

sfinansowała dla 18 osób i dofinansowała dla 14 osób wypoczy-
nek letni dzieci i młodzieży. Zakupiła i przekazała 205 paczek
świątecznych dla najuboższych członków. Tradycyjnie, we wrześ-
niu, zorganizowała rodzinną imprezę plenerową (festyn) p.n.
„Hop do szkoły”. Finansowo wspierała imprezy rekreacyjno-
sportowe organizowane przy współudziale TKKF „Dzikusy”
i szkół działających na terenie naszych osiedli, a mianowicie: or-
ganizację ferii zimowych w mieście, spartakiadę dla uczniów klas
III i VI szkół podstawowych, turniej piłki nożnej oraz olimpiadę
przedszkolaków.

Celem organizowanych imprez było zachęcenie dzieci i młod-
zieży do aktywności fizycznej, integracja mieszkańców oraz dobra
i miła zabawa.

Wydatki na cele społeczno-wychowawcze wyniosły 103.585,90
zł, przy czym ok. 35% pokryte zostało z wpłat wniesionych przez
firmy reklamujące swoje produkty i usługi w czasie festynu oraz inne
wpłaty na cele społeczno-wychowawcze (łączne wpłaty brutto wno-
siły 41.383,98 zł, z tego odprowadzony został podatek VAT w kwo-
cie 5.706,99 zł).

Zaległości w opłatach za używanie lokali
Zadłużenie lokali mieszkalnych, użytkowych i innych wobec

Spółdzielni z tytułu opłat eksploatacyjnych, zasądzonych odsetek
i kosztów sądowych przedstawia tabela nr 4 na stronie 8.

Działania windykacyjne prowadzone były zgodnie z obo-
wiązującymi w tym zakresie zasadami i przedstawiają się nastę-
pująco:

Do osób zalegających z opłatami łącznie wysłano 2.043 pisma,
powiadomienia, wezwania do zapłaty. Ponadto w listopadzie wy-
wieszone zostały na klatkach schodowych informacje o łącznej wy-
sokości zadłużenia mieszkańców danej klatki. W przypadku
dysponowania numerem telefonu dłużnika bądź adresem e-mail
pracownicy Działu Czynszów niezwłocznie po upływie terminu
wpłaty wysyłają informacje przypominające o jej braku.

W wyniku braku działań ze strony członków zmierzających do
spłaty zadłużeń Spółdzielnia skierowała do sądu 77 spraw. Po otrzy-
maniu wyroków sądowych, w przypadku braku zapłaty zadłużeń,
sprawy były kierowane do egzekucji komorniczej, łącznie skiero-
wano 39 spraw. W sytuacjach znacznych zadłużeń prowadzona jest
egzekucja z własnościowego prawa do lokalu. Sytuacja dotyczy 10
lokali, dla których zadłużenie na 31.12.2015 r. wynosi 307.573,91 zł
(lokale do licytacji).

W celu przyspieszenia przydziału lokali socjalnych osobom
z orzeczoną eksmisją z prawem do takiego lokalu, Spółdzielnia
podpisała z Urzędem Miasta Łodzi 7 porozumień, z czego Miasto
przydzieliło już 5 lokali. Pozostałe 2 lokale, zgodnie z porozumie-
niami zostaną przydzielone do 31.03.2016 r.

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

W 2015 r. podjętych zostało 159 decyzji o rozłożeniu spłaty za-
ległości na raty, w tym:
– 122 dotyczyły rozłożenia spłaty zaległości do 10 rat płatnych

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

Część osób zadłużonych korzysta również z możliwości otrzy-
mania dodatków mieszkaniowych.

W okresie styczeń-grudzień 2015 roku Urząd Miasta Łodzi
z tego tytułu przekazał na konta opłat członków kwotę
201.968,51 zł. Z dodatków mieszkaniowych na koniec 2015 roku
korzystało 109 członków.

Zaległości w spłacie kredytów mieszkaniowych
Kwota kredytów długoterminowych, zaciągniętych przed

majem 1992 roku, jaka pozostała do spłaty w banku, wg stanu na
31.12.2015 r. wynosiła 26.461.651,95 zł i dotyczyła 310 osób.

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

Zadłużenie członków wobec Spółdzielni z tytułu wyłożonych
przez nią środków wg stanu na 31.12.2015 r. wynosiło 75.643,63 zł
i dotyczyło 46 osób.

W ramach prowadzonych działań windykacyjnych do osób za-
legających ze spłatą kredytu Spółdzielnia wysłała 83 wezwania do
zapłaty. Skierowała do sądu 7 spraw i uzyskała 5 nakazów zapłaty.
Egzekucja komornicza, wg stanu na 31.12.2015 r., prowadzona
była w stosunku do 4 osób.

W uzasadnionych przypadkach podpisywane są porozumienia
na ratalną spłatę zadłużeń.

Tabela nr 2

Lp. Wyszczególnienie
Koszty i przychody centralnego ogrzewania i ciepłej wody za 2015 rok

Zbiorcza Słowiańskie Sienkiewicz. Żubardź Koziny Ogółem
Spółdzielnia

1 2 3 4 5 6 7 8

I Koszty

1 Centralne ogrzewanie (c.o.) 1 565 226,90 3 073 368,21 1 408 217,25 2 220 734,09 1 276 287,42 9 543 833,87

a) stałe 609 930,70 1 298 832,90 570 870,08 917 781,32 508 708,56 3 906 123,56

b) zmienne 955 296,20 1 774 535,31 837 347,17 1 302 952,77 767 578,86 5 637 710,31

2 Ciepła woda (c.w.) 723 887,51 2 244 598,40 899 318,95 596 350,55 263 749,58 4 727 904,99

a) stałe 145 752,92 489 744,33 230 163,13 123 425,97 56 570,40 1 045 656,75

b) zmienne 578 134,59 1 754 854,07 669 155,82 472 924,58 207 179,18 3 682 248,24

3 Razem c.o. i c.w. 2 289 114,41 5 317 966,61 2 307 536,20 2 817 084,64 1 540 037,00 14 271 738,86

a) stałe 755 683,62 1 788 577,23 801 033,21 1 041 207,29 565 278,96 4 951 780,31

b) zmienne 1 533 430,79 3 529 389,38 1 506 502,99 1 775 877,35 974 758,04 9 319 958,55

II Przychody c.o. i c.w. razem 2 484 206,05 5 712 765,79 2 447 016,12 2 969 149,55 1 647 323,10 15 260 460,61

1 Przychody c.o. 1 706 478,43 3 284 127,43 1 494 850,51 2 309 064,24 1 357 598,76 10 152 119,37

2 Przychody c.w. 777 727,62 2 428 638,36 952 165,61 660 085,31 289 724,34 5 108 341,24

III Wynik na c.o. i c.w. razem 195 091,64 394 799,18 139 479,92 152 064,91 107 286,10 988 721,75

1 Wyniki c.o. 141 251,53 210 759,22 86 633,26 88 330,15 81 311,34 608 285,50

2 Wyniki c.w. 53 840,11 184 039,96 52 846,66 63 734,76 25 974,76 380 436,25

IV

Średni koszt ogrzewa-
nia metra kwadrato-
wego powierzchni
miesięcznie (zł/m²)

1,97 1,58 1,68 2,53 2,44 1,92

Tabela nr 3

Lp. Wyszczególnienie
Przychody i wydatki z funduszu remontowego w 2015 roku

Zbiorcza Słowiańskie Sienkiewi-
czowskie Żubardź Koziny Ogółem

Spółdzielnia

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Odpisy od lokali i inne
przychody 1 751 409,28 4 032 008,90 1 344 126,82 1 842 464,94 1 078 252,29 10 048 262,23

2 Dodatnie wyniki za 2014 r. 129 374,84 160 593,91 27 376,10 203 117,56 441 267,12 961 729,53

3 Przychody ogółem (1+2) 1 880 784,12 4 192 602,81 1 371 502,92 2 045 582,50 1 519 519,41 11 009 991,76

4 Wydatki ogółem 1 794 522,23 4 111 008,16 1 357 965,15 2 026 797,58 1 471 392,97 10 761 686,09

5 Wynik ( poz. 3 – poz. 4 ) 86 261,89 81 594,65 13 537,77 18 784,92 48 126,44 248 305,67
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Polisy ubezpieczeniowe uwzględniają coraz więcej zdarzeń jakie mogą

przytrafić się nam w życiu. Nie o wszystkich jesteśmy informowani
przy zawieraniu umowy lub, co częściej się zdarza, nie wszystkie opcje

ochrony nas i naszych najbliższych uświadamiamy sobie.

Zadłużenia kredytowe w poszczególnych osiedlach przedsta-
wia tabela nr 5.

Realizacja przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
w zakresie wyodrębniania nieruchomości

Na dzień 31.12.2015 roku podjęte były uchwały w sprawie
określenia przedmiotu odrębnej własności lokali dla:
• 142 nieruchomości z budynkami mieszkalnymi (spośród 150),

w tym: os. Zbiorcza – 21; os. Słowiańskie – 47; os. Sienkiewi-
czowskie – 26; os. Żubardź – 31 os. Koziny – 17.
Z uwagi na nieuregulowane stany prawne do końca 2015 roku

nie było możliwości podjęcia uchwał w stosunku do 8 nierucho-
mości, w tym: os. Zbiorcza – 1; (uchwała podjęta 8 stycznia
2016 r.); os. Słowiańskie – 2; os. Żubardź – 3; os. Koziny – 2.
• 9 nieruchomości garażowych (spośród 13), w tym: os. Zbiorcza

– 5; os. Słowiańskie – 1; os. Żubardź – 2, os. Koziny – 1.
Z uwagi na nieuregulowane stany prawne do końca 2015 roku

nie było możliwości podjęcia uchwał w stosunku do 3 nierucho-
mości w os. Zbiorcza, a garaże przy ul. Zakładowej 32/36 stano-
wiące mienie Spółdzielni nie wymagają uchwały.

Dla 5 nieruchomości z pawilonami wolno stojącymi stano-
wiących mienie Spółdzielni nie są wymagane uchwały.

W 2015 roku Spółdzielnia zawarła 82 akty notarialne na od-
rębną własność lokali mieszkalnych, 13 na garaże i 1 na lokal użyt-
kowy.

Informacja na temat kontroli zewnętrznych
W 2015 roku w RSM „Bawełna” przeprowadzone zostały

następujące kontrole:
1. dwie kontrole przeprowadzone przez PKO BP S.A. Oddział III

w Łodzi:
• w dniu 20.11.2015 r., której celem było sprawdzenie zgod-

ności danych wykazywanych w oświadczeniu Spółdzielnio
o wielkości środków przekazywanych bankowi z tytułu
spłat pozyskanych od członków za okres od 1.07.2014 r. do
30.09.2015 r.

• w dniach 26 i 27.11.2015 r., której celem było sprawdzenie
prawidłowości prowadzenia przez Spółdzielnię ewidencji
analitycznej zadłużeń z tytułu kredytów mieszkaniowych,
weryfikacja wniosków o zawieszenie spłat rat złożonych
przez lokatorów, ocena terminowości oraz sprawdzenie wy-
sokości zwrotu nominalnych kwot umorzeń kredytów
mieszkaniowych przy ostatecznym rozliczeniu kosztów bu-
dowy. Kontrola obejmowała III i IV kwartał 2014 roku oraz
I, II, III 2015 roku.

Kontrole nie stwierdziły nieprawidłowości. Zaleceń nie
wydano.
2. kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w sierpniu 2015 roku, w zakresie stanu sanitarnego i technicz-
nego piaskownic będących pod nadzorem administracji osiedli
„Żubardź”, „Koziny” i „Sienkiewiczowskie”. Kontrola nie wy-
kazała żadnych uchybień.

3. kontrole Straży Miejskiej w zakresie stanu sanitarnego i po-
rządkowego na terenie osiedli „Żubardź” i „Koziny”, które nie

wykazały zaniedbań Spółdzielni. W kilku przypadkach wydano
jedynie zalecenia dotyczące usunięcia graffiti z elewacji ze-
wnętrznych. Zalecenia każdorazowo były wykonywane nie-
zwłocznie.
Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2015 rok, któ-

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

Pełna treść sprawozdania publikowana jest na stronie in-
ternetowej Spółdzielni.

Tabela nr 4

Lp. Wyszczególnienie

Zaległości w opłatach na 31.12.2015 r.

Zbiorcza Słowiańskie Sienkiewi-
czowskie Żubardź Koziny Ogółem

Spółdzielnia

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Zaległości w opłatach
eksploatacyjnych 195 049,98 622 309,97 307 295,90 515 892,94 302 063,57 1 942 612,36

2
Zaległości z tytułu zasądzo-
nych odsetek i kosztów
sądowych

49 286,43 120 008,74 76 957,42 240 804,51 111 149,16 598 206,26

3 Zaległości ogółem (1+2) 244 336,41 742 318,71 384 253,32 756 697,45 413 212,73 2 540 818,62

Tabela nr 5

Lp. Wyszczególnienie
Zadłużenie kredytowe na 31.12.2015 r.

Zbiorcza Słowiańskie Sienkiewiczowskie Ogółem
Spółdzielnia

1 2 3 4 5 6

1 Kredyt mieszkaniowy pozostający do spłaty w banku

a) kwota zobowiązania kredytowego (zł) 54 080,05 21 353 092,19 5 054 479,71 26 461 651,95

b) ilość osób 1 240 69 310

2 Zadłużenie kredytowe członków wobec Spółdzielni

a) kwota zadłużenia (zł) - 68 420,24 7 223,39 75 643,63

b) ilość osób - 39 7 46

Na paskach telewizyjnych serwisów informacyjnych znowu szokująca
wiadomość. Psy pogryzły dziecko. Dziewczynka jechała osiedlową drogą
na rowerze, kiedy nagle zaatakowały ją psy jednego z mieszkańców oko-
licznych domków. Podobno nie należą do ras agresywnych, jedynie lu-
bią kontrolować swoje terytorium. Uznały widać, że dziecko naruszyło
tę przestrzeń. W taki sposób zachowanie zwierząt tłumaczył fachowiec
w telewizyjnym komentarzu. Dziecko odniosło szereg ran i czeka je kil-
ka bolesnych zabiegów.
Nie ma roku, żeby kilka podobnych zdarzeń nie obiegło mediów. Obu-
rzenie społeczne kierowane do właścicieli agresywnych zwierząt, bądź
argumenty na obronę zachowania psów ze strony znawców ich natury,
ścierają się przez kilka godzin czy dni na łamach mediów. Po krótkim cza-
sie temat cichnie. Zostaje tylko cierpienie poszkodowanego dziecka i jego
rodziców oraz kłopoty finansowe.
Poszkodowane dziecko, zanim dojdzie do zdrowia przejdzie szereg skom-
plikowanych zabiegów, potem długie i kosztowne leczenie z obszaru me-
dycyny estetycznej. W tym czasie dziecko będzie wyłączone z zajęć szkol-
nych i codziennych zabaw rówieśniczych. Te wszystkie przykrości trze-
ba będzie dziewczynce wynagrodzić. Najprawdopodobniej opiekunowie
prawni dziecka zwrócą się do właściciela psów z roszczeniem finanso-
wym za utratę zdrowia dziecka i poniesione krzywdy.
Tego typu roszczenia to na ogół duże kwoty. Często sięgają tysięcy, bądź
nawet setek tysięcy złotych. Jeśli w wyniku zdarzenia poszkodowany sta-
je się osobą niepełnosprawną może rościć do sprawcy, w tym wypadku
właściciela psów, o wypłatę renty.
Widać więc jasno, że przykrości, choć jedynie natury finansowej, nie ominą
także opiekunów zwierząt. Często kwoty należnych odszkodowań są tak

wysokie, że doprowadzają właścicieli zwierząt do
przysłowiowej ruiny finansowej.
Każdy właściciel zwierzęcia musi liczyć się z konsek-
wencjami w przypadku zdarzenia z udziałem pupila. Także
właściciel małego ratlerka, jamnika, czy kundelka, który
na spacerze poszarpie spodnie przypadkowego prze-
chodnia czy ugryzie go w kostkę, bądź też w inny sposób
naruszy nietykalność cielesną osoby trzeciej nie uniknie

odpowiedzialności.
Poszkodowany z dużym prawdopodobieństwem zwróci się z roszczeniem
do właściciela zwierzęcia. Nawet, jeśli nie doszło do poważniejszego po-
gryzienia, a jedynie zniszczenia odzieży, sprawa może okazać się skom-
plikowana. Poszkodowany może doznać traumy, urazu psychicznego
i rościć sobie do właściciela zwierzęcia o zadośćuczynienie.
Właściciele czworonożnych pupili, spacerujący osiedlowymi uliczkami
rzadko kiedy zdają sobie sprawę, jaka odpowiedzialność ciąży na nich
w związku z posiadaniem zwierzęcia. W przypadku zdarzenia muszą na-
prawić szkody wyrządzone przez zwierzę osobie trzeciej. Nawet jeśli bę-
dzie to równoznaczne z popadnięciem przez nich w poważne kłopoty fi-
nansowe.
Należna uwaga i opieka nad zwierzęciem to podstawa, żeby uniknąć przy-
krych zdarzeń. Gdyby jednak do nich doszło, warto mieć wcześniej wy-
kupione ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
z włączoną opcją posiadania psa. Jeśli jest to pies rasy agresywnej, trze-
ba koniecznie ten fakt zaznaczyć w chwili zawierania ubezpieczenia.
W przypadku posiadania ochrony ubezpieczeniowej przez właściciela psa,
który stał się sprawcą przykrego zdarzenia, roszczenia poszkodowane-
go zostaną zaspokojone z polisy. Jeśli tak się stanie, środki finansowe o które
rości sobie poszkodowany do właściciela zwierzęcia, będą mu wypłaco-
ne do wysokości uznanej przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe kwoty
i do wyczerpania sumy gwarancyjnej, czyli środków dostępnych w ra-
mach polisy właściciela zwierzęcia. Każdy kto ma psa, powinien się za-
opatrzyć w polisę odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
z włączoną opcją posiadania psa. Na wszelki wypadek.

A. Przybył Uniqa S.A.

Problem ulotek i gazetek reklamowych
porozrzucanych po klatkach schodo-
wych znany jest chyba każdemu z nas.
Znany i niezwykle irytujący.

Gdy znajdujemy je wrzucone do
skrzynek pocztowych, to często
pierwszą reakcją większości z nas jest

położenie ich po wyjęciu bezpośrednio
na samej skrzynce. Czasem wręcz ze
złością rzucamy je po prostu na podłogę.
Ilu z nas zabiera ulotki do domu, by tam,
po przeczytaniu czy też nie, przeznaczyć
je do wyrzucenia do kosza na makula-
turę? Z naszych obserwacji wynika, że
niewielu! Dużo łatwiej zostawić je na
skrzynce, przyczyniając się do tego, że
partery naszych klatek schodowych
wyglądają jak pobojowiska czy wręcz jak
wysypiska śmieci. Wystarczy bowiem
podmuch wiatru podczas otwierania
drzwi wejściowych, by wszystkie papiery
zaczęły fruwać, zawalając całą po-
sadzkę i schody. Zdjęcie zamieszczone
obok jest obrazem, który często widać
na naszych klatkach. Czy ktoś z nas po-
myślał o tym jak łatwo wtedy poślizgnąć
się na takiej gazetce i ulec nieszczęśli-
wemu wypadkowi?

Do tego by szybko pozbyć się ulo-
tek jesteśmy pierwsi. A kto z nas się
schyli, by pozbierać te porozrzucane?
Gospodarz domu nie pracuje przecież
przez 24 godziny na dobę. A my zos-
tajemy pośród tych śmieci.

Drodzy Państwo, weźcie sprawy
w swoje ręce, a raczej weźcie ulotki re-
klamowe w swoje ręce i po prostu wy-
rzućcie je do przeznaczonego na papier
kosza. Nie przechodźmy obojętnie wo-
bec bałaganu, licząc na to, że sprzątnie
go ktoś inny. Nie oglądajmy się na

sąsiadów i nie uprawiajmy „spychologii”.
Jeśli sami nie zadbamy o czystość
i porządek wokół, to nikt za nas tego nie
zrobi.

Administracje osiedli przygotowały
specjalne informacje, apelujące o nie-
pozostawianie gazetek i innego typu
ulotek na skrzynkach pocztowych. Dbaj-
my o porządek.

I.G.

Mądry spółdzielca...
przed szkodą

By nie utonąć pośród śmieci
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Na każdym kroku staramy się Państwu przypominać, że mieszkamy wspólnie
w blokach wielolokalowych. Musimy więc w swoich zachowaniach
przejawiać dbałość o relacje międzysąsiedzkie, działać zgodnie
z obowiązującymi w Spółdzielni regulaminami, w tym porządku domowego.

To nie jest kupa roboty!

W dniu 18.04. br. firma Remondis nie ode-
brała odpadów z posesji przy ul. Górskiej
3/5, bowiem w pojemniku znajdował się
gruz! O wszystkim dowiedzieliśmy się
z oficjalnego pisma otrzymanego z Wydziału
Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta
Łodzi, w którym ostro zwrócono Spółdziel-

ni uwagę na przedmiotowy incydent.
Sytuacja, która miała miejsce w osied-

lu „Zbiorcza” to skandal. Nie wolno wy-
rzucać gruzu do śmietnika i lokatorzy po-
winni o tym wiedzieć. Każdy kto planuje re-
mont w swoim mieszkaniu jest zobowiązany
wystąpić w formie pisemnej do właściwej
administracji. Otrzymuje wówczas dokład-
ne warunki techniczne wykonania tych
prac. Zostaje również poinformowany
o tym, że wszelkie pozostałości po remon-
cie, takie jak na przykład właśnie gruz, musi
wywieść na wysypisko na swój własny
koszt. O tym wszystkim mówi także obo-
wiązujący w RSM „Bawełna” Regulamin
obowiązków Spółdzielni i członków w za-

kresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad
rozliczeń Spółdzielni z członkami zwal-
niającymi lokale oraz rozliczeń z tytułu do-
datkowego wyposażenia lokali, §3. Jest on
dostępny na naszej stronie internetowej po
zalogowaniu.

Do wrzucenia gruzu na ul. Górskiej
nikt się nie przyznaje. Nikt również nic nie
widział ani nic nie wie. W takich sytuacjach
lokatorzy muszą brać pod uwagę, że jeżeli
nie znajdzie się osoba winna, kosztami
wywozu gruzu, który będzie musiała za-
mówić administracja osiedla, zostaną ob-
ciążeni wszyscy lokatorzy posesji, do któ-
rej należy śmietnik.

Bądźmy więc świadomi konsekwencji,
jakie pociąga za sobą łamanie ustalonych re-
gulaminów i przepisów i dla dobra wszyst-
kich członków przestrzegajmy przyjętych
w Spółdzielni zasad. I.G.

Systematycznie staramy się przypominać
Państwu o sprzątaniu po swoich psach.
Chcemy uczestniczyć w propagowaniu tej
inicjatywy i zachęcać właścicieli czworo-
nogów do czynnego brania w niej udziału,
a co więcej, do stosowania się do obo-
wiązujących w Łodzi przepisów. Nie ma
w tym nic wstydliwego, świadczy to
wręcz o naszym poczuciu odpowiedzial-
ności i obowiązku. Dbajmy o to, by nasze
otoczenie było czyste i zadbane i edukuj-

my w tym temacie już najmłodszych.
Sprawmy, by nie tylko dla kolejnych po-
koleń (vide zdjęcie), ale również dla nas sa-
mych, usunięcie nieczystości po swoim pu-
pilu było czymś naturalnym, a wstydem by
było pozostawienie psich odchodów na
trawniku czy chodniku. Dbajmy wspólnie
o nasze środowisko, dbajmy o estetykę naj-
bliższego otoczenia. Wystarczy tylko
chcieć!

I.G.

PRZEPISY PORZĄDKOWE
W RSM „BAWEŁNA”
Pamiętajmy, że obowiązujący w naszej Spółdzielni regulamin porządku do-
mowego reguluje m.in. kwestie porządkowe dla posiadaczy psów i selektywną
zbiórkę odpadów. I tak:

Posiadanie zwierząt w lokalach dozwolone jest w ilości i na warunkach nie
stanowiących uciążliwości ani zagrożenia dla otoczenia. Posiadacze zwierząt
obowiązani są do przestrzegania przepisów sanitarno-porządkowych, w szcze-
gólności zaś do:
– wyprowadzania psów w kagańcach i na smyczy w miejscach publicznych,
– posiadania torebek lub urządzeń do zbierania odchodów zwierząt wypro-

wadzanych,
– nie wprowadzania zwierząt do piaskownic, na place zabaw ani tereny

boisk.
Mieszkańcy zobowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów.

Nieczystości należy wyrzucać do odpowiednich pojemników na ten cel prze-
znaczonych i do zsypów nie zanieczyszczając przy tym otoczenia.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy wyrzucać do pojemnika wy-
znaczonego na ten cel przez administracje osiedla.

Regulamin ten określa też kwestie parkowania, niezastawiania klatek scho-
dowych i korytarzy piwnicznych zużytym czy nieużywanym sprzętem domo-
wym czy instalowania anten satelitarnych oraz krat w oknach. Tematami tymi
zajmiemy się w kolejnych wydaniach gazety.

Z pełnym tekstem regulaminu możecie się Państwo zapoznać w swojej ad-
ministracji osiedla lub na stronie internetowej spółdzielni w części po zalogo-
waniu.

K.Sz.

Os. Zbiorcza

Osiedle Sienkiewiczowskie
Osiedle

Słowiańskie

Osiedle
ŻubardźPlace zabaw sprawdzone

Kierownicy administracji osiedli przekazali meldunek, że stan
techniczny osiedlowych placów zabaw nie stwarza zagrożenia
dla najmłodszych mieszkańców, a korzystanie z zabawek jest
bezpieczne. Miejscowo konieczne będą drobne naprawy, jak
np. wymiana zużytych lub spękanych siedzisk, częściowo wy-
miana listew ławkowych, czy odmalowanie huśtawek w celu
poprawy ich estetyki.

W osiedlu „Słowiańskie” dziewięć placów zabaw wyposażo-
nych jest w nowe urządzenia zabawowe, posiadające stosowne
atesty i certyfikaty. W tym roku planowana jest modernizacja ko-
lejnych trzech placów.

To jak wyglądają nasze place zabaw prezentujemy na zdjęciach
obok.

I.G.

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

Administracja osiedla „Sienkiewiczowskie”,
tel. 42 670 66 64, 42 670 66 63.
Kierownik adm. p. Małgorzata Furtak.
Administratorzy:
Małgorzata Pawlak administrowane bloki: 16,
S1-S7, S9-S11, Z1 (1-7), Z2 (1-7), tel. kom. 505
150 852, e-mail: mpawlak@rsmbawelna.pl.
Elżbieta Gwiazda administrowane bloki: 12-15,
17-30, tel. kom. 505 150 851, e-mail: egwiaz-
da@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:
Agata Jakubczyk-Kaźmierska administrowa-
ne budynki: Gorkiego 6/8, 10/12, 24, 26, 28, tel.
kom. 509 285 342, e-mail: ajakubczykkazmiers-
ka@rsmbawelna.pl
Elżbieta Kowalczyk administrowane budynki:
Górska 2, 4, 3/5, 7/9, Szczytowa 4/6, Rawska 3, 7,
Wilcza 2, Gołębia 1/3, 5, tel. kom. 505 150 845,
e-mail: elkowalczyk@rsmbawelna.pl.
Aleksandra Czekalska administrowane bu-
dynki: Zbiorcza 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21,
23, 25, Sarnia 4, Stylonowa 7, tel. kom. 505 150
846, e-mail: aczekalska@rsmbawelna.pl.

Administracja osiedli „Żubardź” i „Koziny”,
tel. 42 651 55 24.
Kierownik adm. p. Jolanta Bartoszek.
Administratorzy:
Renata Psonka-Andrzejczak administrowane
budynki: Tybury 3, 10, Klonowa 28/30, 32, 38/40,
Kasprzaka 60/62, 64a, Okrzei 4/12, 30/36, 40, tel.
kom. 500 268 207, e-mail: rpsonka@rsmbawelna.pl.
Magdalena Gazda administrowane budynki:
Kasprzaka 10, 11, 11a, 28/34, Długosza 1/5, 27,
29/31, 1-go Maja 76, 84/86, Więckowskiego 97, Lo-
rentza 8, Srebrzyńska 45, Włókniarzy 198, tel. kom.
505 150 840, e-mail: mgazda@rsmbawelna.pl.
Jacek Piaseczny administrowane budynki: Czarn-
kowska 9/13, Gandhiego 3a, Tatarakowa 15, Lu-
tomierska 83/101, 103a, 105a, 109a, 111, Wrześ-
nieńska 67/69, 71/73, Sierakowskiego 1/5, Unie-
jowska 4, 4a, 6, Turoszowska 5, 16, tel. kom. 505
150 862, e-mail: jpiaseczny@rsmbawelna.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.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu
w dniu 21.04.2016 r. ustaliła za-
sady dofinansowania bądź sfi-
nansowania w 2016 r. ze środków

na działalność społeczno-wychowawczą, wy-
poczynku letniego dla dzieci zamieszkujących
wzasobachRSM„Bawełna”,organizowanego
przez TKKF „Dzikusy” jak niżej:

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

Kwotę dofinansowania na akcję letnią
w 2016 roku dla jednej osoby ustalono
w wysokości 200,- zł.

Dofinansowanie otrzymują dzieci
i młodzież, która:
- nie ukończy 16 lat do końca 2016 roku,
- ich rodzice lub opiekunowie są człon-

kami albo zamieszkują w zasobach
Spółdzielni,

- ich rodzice lub opiekunowie nie zale-
gają wobec Spółdzielni z opłatami za
używanie lokalu ani ze spłatą kredytu
mieszkaniowego lub zaległości 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 mieszka-
niowego bądź zawieszenia spłaty kredytu),
a jednocześnie spełniają kryteria jak przy do-
finansowaniu. Sfinansowanie wyjazdu do-
tyczy obozu lub kolonii o najniższej cenie.

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

Stosowne podanie winno być skiero-
wane do Zarządu Spółdzielni.

To samo dziecko może otrzymać
pomoc finansową jeden raz w roku ka-
lendarzowym.

Listy osób ubiegających się o dofi-
nansowanie lub sfinansowanie pobytu
dziecka na koloniach czy obozie spo-
rządzają odpowiednioAdministracje Osiedli.
Listy te winny być zaopiniowane przez
właściwą Radę Osiedla i wraz z wnioskiem
przedłożone Zarządowi Spółdzielni, któ-
ry podejmuje ostateczną decyzję. Decyz-
ja 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.

Warto przy tym dodać, że z oferty ko-
lonijnej czy obozowej TKKF Ogniska
„Dzikusy” mogą skorzystać dzieci ze
wszystkich osiedli „Bawełny” nie tylko
Olechowa i Janowa.

„Dzikusy” w akcji. I mowa tu nie tylko o drużynach,
które przyzwyczaiły już nas do sukcesów sportowych,

ale także o władzach Ogniska, które myślą już
o akcji letniej dla dzieciaków.

Prace ubiegłorocznych kolonistów

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

Serdecznie zapraszamy do wzięcia
udziału w kolejnej edycji konkur-
su na najładniej ukwiecony bal-

kon. W zeszłym roku konkurs cieszył się
dużą popularnością i spotkał się z bar-
dzo miłą i ciepłą reakcją ze strony na-
szych mieszkańców. A ponieważ w po-
wietrzu czuć cudowną wiosnę, wielu
z nas z pewnością z przyjemnością za-
mieni swoje balkony w kolorowe ogrody.

Zgłoszenia można składać we właś-
ciwych administracjach osiedli do 31
maja!

Warunkiem uczestnictwa jest człon-
kostwo w RSM „Bawełna” oraz tytuł
prawny do lokalu, którego balkon bę-
dziecie Państwo upiększać.

Regulamin konkursu i karty zgłoszeń
są dostępne w siedzibach administracji
oraz oczywiście na naszej stronie inter-
netowej www.rsmbawelna.pl, w zakład-
ce Regulaminy.

Nie wahajcie się! Niech nasze balkony
rozkwitną tysiącem kwiatów! I.G.

KONKURS!
– na najładniej
ukwiecony
balkon!

W dniu 22 kwietnia w sali gimnastycznej
Szkoły Podstawowej nr 205 odbyła się
kolejna, organizowana już po raz szes-
nasty, coroczna spartakiada uczniów
klas III. Uczestniczyły w niej szkoły pod-
stawowe nr 204, 205, 141, 114 i 34.

Jak zwykle o właściwe warunki i bez-
pieczeństwo rozgrywek zadbali TKKF
Ognisko „Dzikusy” i Dyrektor SP nr 205.
Współorganizatorami tej sportowej im-
prezy była nasza Spółdzielnia, która
ufundowała medale i puchary oraz Rada
Osiedli Olechów Janów- jednostka po-
mocnicza UMŁ. Od samego początku
młodych zawodników rozpierała energia

i ogromny duch walki. Nie szczędzili wy-
siłków by zapewnić swoim drużynom
zwycięstwo. Zwłaszcza, że rodzice, za-
proszeni goście i koledzy z zapałem
i głośnym dopingiem obserwowali kolej-
ne dyscypliny, nagradzając wszystkich

zawodników oklaskami. Walka była bar-
dzo wyrównana. Bowiem cztery szkoły
uzyskały 38, 36, 35 i 33 punkty. Zwy-
ciężyła po raz pierwszy Szkoła Podsta-
wowa nr 204 im. Stefana Kardynała
Wyszyńskiego.

Impreza realizowana była w ramach
programu „Trenuj z mistrzem”.
Gratulujemy! K.Sz.

Spartakiada klas III

Wdniu 2.04.2016 r. zakończył
się ligowy sezon 2015/2016
Amatorskiej Ligi Siatkówki

w Łodzi. Od października ubiegłego
roku 59 zespołów (w tym 16 żeńskich
i 43 męskie) rywalizowało w siedmiu
ligach. Zespoły rozegrały blisko 500
spotkań. Wśród ponad 800 startujących
zawodników i zawodniczek najmłodsze
osoby miały 14 lat, a najstarsze 65.

Na zakończeniu rozgrywek, które
jak zwykle odbyły się w sali gimna-
stycznej Szkoły Podstawowej nr 205 na
Olechowie, nie zabrakło gorącego do-
pingu kibiców. Nie zawiedli także za-
proszeni goście – p. Sylwester
Pawłowski – radny Rady Miejskiej
w Łodzi, p. Marek Kondraciuk – Dy-
rektor Wydziału Sportu UMŁ, p. Bo-
gusław Adamski – Prezes Łódzkiego
Związku Piłki Siatkowej, p. Władysław
Stępień – Prezes Ogniska TKKF Dzi-
kusy, który sprawuje opiekę nad całoś-
cią prac zespołów żeńskich oraz ze-
społu męskiego.

Jak zawsze milo nam przedstawić
wyniki tych rozgrywek, bo Zespoły
naszego Ogniska TKKF „Dzikusy”
sprawowały się bardzo dobrze.

W finale Ekstraklasy mężczyzn ze-
spół Ogniska TKKF „Dzikusy”, którego
trenerem jest p. Marek Sińczak, poko-
nał zespół TrenDino Volley 3:2. Zespół
Dzikusów ostatecznie uplasował się na
III miejscu w Ekstraklasie mężczyzn.

Jednocześnie najlepszym zawod-
nikiem Ekstraklasy mężczyzn sezonu
2015 / 2016 został Łukasz Łagodziń-
ski z drużyny TKKF „Dzikusy”.

W walce o piąte miejsce w Ekstra-
klasie kobiet zespół Ogniska TKKF
„Dzikusy” I wygrał z zespołem UKS
Fuks 3:2. Trenerką zespołu Dzikusów
I jest p. Alicja Andrzejczak. Żeński ze-
spół Dzikusy I zakwalifikował się do
Ekstraklasy w sezonie 2016/2017.

W I lidze kobiet Zespół Ogniska
TKKF „Dzikusy” II, którego trenerem
jest Robert Mastalerz grał o pierwsze
miejsce i przegrał 3:0 z zespołem EKS
Novamed ale już w meczu barażowym
o wejście do Ekstraklasy, zawodniczki
zespołu „Dzikusy” II pokonały zespół
„Wyborowe” wynikiem 3:2, a najlepszą
zawodniczką I ligi kobiet została Anna
Jezierska z zespołu „Dzikusy” II.

Warto przy tym wspomnieć, że za-
jęcia siatkarek i siatkarzy oraz rozgry-
wane mecze realizowane są w ramach
zadania: „12 miesięcy aktywności fi-
zycznej” dofinansowywanej przez Mi-
nisterstwo Sportu i Turystyki. K.Sz.

Wyniki
amatorskiej

Ligi Siatkówki
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Sukces zawdzięczamy dewizie firmy, jaką jest wierność
dawnym rodzinnym przepisom i wprowadzaniem na rynek wyrobów
bez konserwantów i sztucznych dodatków. A kluczem do sukcesu
jest siła rodziny i zgoda jaka panuje między nami.

Redakcja: Cieszymy się, że przyjął Pan
nasze zaproszenie i zgodził się na rozmowę.
Z całą pewnością nazwisko Miś na kulinar-
nej mapie Łodzi i naszego osiedla na Ole-
chowie jest godne odnotowania. Wasza ro-
dzinna firma „Braci Miś” jest jedną z bar-
dziej znanych i cenionych łódzkich firm
cukierniczych. I dodajmy – nazwisko Miś
znane jest już od trzech pokoleń. Prawda?

Jerzy Miś: Rzeczywiście, nazwisko Miś
w gastronomii pojawiło się już za sprawą na-
szego dziadka, który był szefem kuchni w re-
stauracji Tivoli, uchodzącej przed II wojną
światową za najwytworniejszy lokal w Łodzi,
a znanej też jeszcze długo po wojnie. Tata zaś
rządził kuchnią w Grand Hotelu, wówczas
najlepszego hotelu w Polsce. Ale na nas nie
skończy się dorobek firmy. Obecny jest tu dziś
ze mną bratanek Michał Miś, który już też pra-
cuje w tym biznesie jako czwarte pokolenie.
Jest cukiernikiem, absolwentem technikum
spożywczego, posiada dyplom mistrza w za-
wodzie. Zajmuje się w naszej firmie nie tylko
produkcją ciast i tortów, ale odpowiedzialny
jest za pozyskiwanie nowych klientów. Mój
syn Krzysztof natomiast, który jeszcze stu-
diuje na Uniwersytecie Łódzkim zarządzanie,
również pomaga w cukierni i w restauracji
Wiedeńska, tak że tradycja rodzinna będzie
z pewnością podtrzymana. Mamy godnych
następców.

R.: To tym bardziej miło nam to słyszeć,
bo wielu mieszkańców naszych osiedli na Ole-
chowie i Janowie, zapytanych o ulubione cias-
ta i ciastka, wskazuje Waszą cukiernię.
Twierdzą, że nie wyobrażają sobie, by cu-
kierni „Braci Miś” nie było przy ul. Zakłado-
wej. Na stałe wrośliście w tę centralną ulicę
osiedla i choć i tutaj konkurencja cukierni-
cza, jak w całej Łodzi, jest duża, macie wie-
lu swoich zwolenników. Kiedy powstała cu-
kiernia przy ul. Zakładowej?

J.M.: To była jedna z naszych pierwszych
cukierni, a pojawiliśmy się tam w momencie,
gdy tamtejsze budynki oddawane były do eks-
ploatacji. Jesteśmy na Olechowie już przeszło
25 lat.

A wszystkich cukierni mamy obecnie
w Łodzi 10 i jedną poza Łodzią.

R.: A kiedy i gdzie otworzyliście pierwszą
swoją cukiernię?

J.M.: Pierwsza była cukiernia przy ul. Mi-
lionowej, tam również znajduje się nasz oddział
produkcyjny. Inauguracja naszej działalności
przypadła w Tłusty Czwartek w 1989 roku.
Mamy zdjęcia pamiątkowe z tego dnia, na któ-
rych widać 200 -metrowe kolejki ustawiające
się po nasze pączki. Ledwo nadążaliśmy ze
smażeniem, a załoga cukierni wtedy była nie-
wielka. Uganialiśmy się przy piecach jak
w ukropie.

R.: Dlaczego zajęliście się z bratem
Włodzimierzem akurat tylko cukiernic-
twem, skoro zarówno Panów ojciec, jak
i dziadek, byli szefami kuchni znanych re-
stauracji?

J.M.: Tak, jak już wcześniej powiedziałem
nasze rodzinne zainteresowania gastronomią
wiążą się z początkiem XX wieku. Można po-
wiedzieć, że wpisaliśmy się na stałe w historię
Łodzi. Mówiąc żartem razem z bratem wy-
braliśmy cukiernictwo, bo nasz tata uznał,
że gotowanie jest zbyt trudne i doradził nam,
żebyśmy piekli ciastka. Posłuchaliśmy go.

R.: Mimo wszystko jednak po latach
spróbowaliście razem z bratem swoich sił
również w gotowaniu, ponieważ na Placu

Wolności otworzyliście Restaurację Wie-
deńska. Skąd pomysł na restaurację w kli-
macie Wiednia?

J.M.: Początkowo mieliśmy tam tylko ka-
wiarnię Cafe Wiedeńska. Wiedeńska dlatego,
że najładniejsze i najpiękniejsze kawiarnie są
według nas właśnie w Wiedniu. Jak z bratem
tam wyjechaliśmy, to obeszliśmy je wszystkie
i postanowiliśmy stworzyć jeszcze lepszą
w naszym rodzinnym mieście. Postaraliśmy się
o klimatyczny wystrój wnętrza z podwiesza-
nymi żyrandolami, wygodnymi, miękkimi fo-
telami, tak by można było tu spokojnie usiąść,
napić się kawy i zjeść ciastko. A ponieważ po-
mieszczenie nad kawiarnią było długo puste,
to zdecydowaliśmy o urządzeniu tam restau-
racji. Szefową kuchni została koleżanka mo-
jego śp. taty. I choć rzeczywiście prowadzenie
restauracji nie jest łatwe i zbytnio zyskowne
w naszym mieście cieszymy się z tej przygo-
dy. Dzięki restauracji i przychodzącym tam goś-
ciom poznałem wielu wspaniałych i ciekawych
ludzi.

R.: A jak w ogóle branża cukiernicza ra-
dzi sobie w Łodzi?

J.M.: Ciężko, bo konkurencja jest bardzo
duża. Na dodatek masę klientów zabierają
nam hipermarkety, gdzie człowiek kupi sobie
buty, koszulę, marchewkę, a przy okazji
pączka.

Ponadto w naszym mieście nie ma tradycji,
takiej np. jak w Krakowie, spędzania czasu
w restauracjach czy kafejkach. Nasze rodziny
są chyba biedniejsze, bardziej zaganiane, za-
pracowane.

Ale staramy się sobie radzić i myślę, że
nasz sukces zawdzięczamy dewizie firmy, jaką
jest wierność dawnym rodzinnym przepisom
i wprowadzaniem na rynek wyrobów bez kon-
serwantów i sztucznych dodatków. A kluczem
do sukcesu jest siła rodziny i zgoda jaka pa-
nuje między nami.

R.: Czy rozważał Pan w ogóle pójście inną
drogą niż ta związana z gastronomią?

J.M.: Przyznam, że ja swoje pierwsze kro-
ki stawiałem w Spółdzielni „Bawełna”. Przez
lata byłem pracownikiem administracji – in-
spektorem ds. technicznych najpierw przy
ul. Klonowej w osiedlu „Żubardź”. Później prze-
szedłem na Zarzew, a następnie, po odbyciu za-
sadniczej służby wojskowej, trafiłem na Wi-
dzew, który właśnie się budował. Zresztą bu-
downictwo od zawsze było moim hobby. W su-
mie w „Bawełnie” przepracowałem około 15
lat. Później, już jako Spółka Braci Miś, nadal
byłem blisko „Bawełny” poprzez współpracę
z TKKF Ogniskiem „Dzikusy” i Władkiem
Stępniem. Do dziś wspomagam organizowane
przez „Dzikusy” i Spółdzielnię spartakiady dzie-
ciaków ze szkół podstawowych, olimpiady
przedszkolaków, a dzikusowe kolonie przez
wiele lat odbywały się w naszym prywatnym
Domu Wczasowym w Przyjezierzu.

R.: Zrezygnował Pan z pracy w „Ba-
wełnie” bo rodzinne korzenie okazały się sil-
niejsze? Postawiliście wraz z bratem na cu-
kiernictwo. Obaj byliście zapatrzeni w swo-
jego ojca i dumni z jego osiągnięć.

J.M.: Tak, to prawda. Nasz tata potrafił
robić kulinarne cuda. Nikt tego już dziś nie po-
trafi. Pracował w najlepszych restauracjach
na całym świecie, od Bangkoku po Nowy
Jork. Prowadził restauracje w Paryżu, Lyonie,
Wiedniu. Ta ogromna wiedza i doświadczenie
procentowały tu bardzo.

R.: Za sprawą programów telewizyj-
nych o gotowaniu zawód kucharza jest zno-

R.: Pro-
pozycja Wa-
szej cukierni–
ciastko Eklezja –
zwyciężyła w ogło-
szonym przez UMŁ
konkursie na ciastko pro-
mujące Łódź. Proszę nam
opowiedzieć o tej inicjaty-
wie i o samym ciastku.

J.M.: Założeniem konkursu było stworze-
nie takiego słodkiego wypieku, który oddawałby
charakter Łodzi – określanej jako miasto czte-
rech kultur. I tak jak Poznań słynie z rogali świę-
tomarcińskich, a Toruń ze swoich pierników, tak
Łódź miała również kojarzyć się z pysznym wy-
robem. Wymyślona przez nas eklezja to kom-
pozycja niemieckiego piernika i migdałów, ro-
syjskiego miodu, żydowskich bakalii i polskiej
czekolady. Dodatek do ciastka stanowiła mała
książeczka z krótką historią Łodzi i rysunkami
czterech zabytków charakterystycznych dla
czterech kultur tworzących nasze miasto.
A sama nazwa odwołuje się do łączenia
różnych elementów i stylów w jedno, tak jak
Łódź połączyła w sobie różne kultury. Obecnie
ciastko jest sprzedawane wyłącznie na zamó-
wienie, ponieważ UMŁ niestety po pewnym
czasie zaniechał tej inicjatywy.

R.: Ale trafiliście również do Księgi Re-
kordów Guinessa za super tort w kształcie
stadionu Widzewa. Czy wielkość tortu zde-
cydowała o zamieszczeniu tego wypieku
w Księdze?

M.M.: Powodem był nie tyle sam tort co
umieszczenie na nim aż 900 świeczek! Sym-
bolizowały one 900 goli klubu piłkarskiego
Widzew – Łódź. Prawie spaliliśmy redakcję
Ekspresu Ilustrowanego, który był patronem
tej inicjatywy i w pomieszczeniach którego
odpaliliśmy świeczki. Przy 300 świeczkach
tort już przypominał pochodnię, więc proszę
sobie wyobrazić jak wyglądał przy 900. Szy-
kowali go wszyscy pracownicy cukierni nie-
mal przez tydzień.

R.: Nawiązując do tych wyjątkowych wy-
robów chciałybyśmy zapytać o najdziw-
niejsze zamówienie z jakim Panowie się ze-
tknęliście w swojej pracy i czy to jest spełnia-
nie tylko marzeń dziecięcych czy dorośli też
potrafią Was zaskoczyć?

J.M.: Potrafimy wykonać praktycznie
każde zamówienie. Dla dzieci są to najczęś-
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Ludzie,
których

warto poznać

wu modny, a czy taką samą popularnością
cieszy się zawód cukiernika? Czy łatwo
o ucznia w tym zawodzie?

J.M.: Nie, na tym polu panuje zupełna
pustka. Nie ma młodego narybku, młodzi nie
chcą się uczyć. Chcą od razu mieć wszystko
podane na tacy i zarabiać krocie. Obecnie,
np. nie mamy żadnego ucznia. Choć nasi
dawni uczniowie, wyszkoleni przez nas, wciąż
u nas pracują i bardzo dobrze radzą sobie
w zawodzie.

Jednak zawsze przy takich okazjach z roz-
rzewnieniem wspominam ekipę, z jaką współ-
pracował nasz tata. To byli super fachowcy,
których nazwiska ciągle pamiętam i proszę
o zamieszczenie ich w tym wywiadzie, gdyż
są godni zapamiętania: kierownik Grand Ho-
telu p. Zyner, jeden z szefów tamtejszej kuchni
p. Seremak, szefowie cukierni p. Bisior
i p. Jankowski, p. Stachlewski. Dziś takich
ludzi jest już coraz mniej.

R.: Nawiązując jeszcze do programów
telewizyjnych emitowanych obecnie do-
tyczących sztuki kulinarnej, na topie jest te-
raz Master Chef Junior, w którym małe
dzieci genialnie gotują i pieką. Czy Pan rów-
nież był takim małym kulinarnym geniu-
szem?

J.M.: Powiedzmy sobie szczerze. Pro-
gramy te są wyreżyserowane. Dzieci to swo-
iści aktorzy, którzy są przygotowywani do
określonych zachowań, odpowiedzi na wizji.
Geniusz przychodzi z wiekiem i wielką pracą.
My jako dzieci oczywiście trochę tacie poma-
galiśmy, wiele obserwowaliśmy. Ja jednak nie
wykazywałem większego talentu do kuchni.
Za to mój brat Włodek jako nastolatek zainte-
resował się gotowaniem i dziś świetnie daje
sobie z tym radę. Swoją pasję kulinarną roz-
wijał szkoląc się m.in. w Szwajcarii. On wy-
szedł spod dobrej ręki. Ale też od zawsze był
zdolny i bardzo zacięty w tym, by się jak naj-
lepiej wykształcić i by ciągle poszerzać swoją
wiedzę.

R.: Powiedział Pan, że brat od zawsze był
zdolny w tej dziedzinie, czy więc istnieje coś
takiego jak wrodzony smak i talent kuli-
narny?

M.M.: Jak w każdej dziedzinie talent jest
ważny, ale równie ważna jest praca, która po-
maga w jego kształtowaniu. Bez pracy wszyst-
ko się zmarnuje. I przede wszystkim trzeba
lubić to co się robi.

Spartakiada Klas III, o której piszemy na
stronie 10, to nie tylko rywalizacja spor-
towa. Co roku w trakcie tych rozgrywek
następują prezentacje taneczne
uczniów Szkoły Podstawowej nr 205.

Jak dowiedzieliśmy się od p. Mag-
daleny Czwartosz-Bujnowicz – Dyrek-
tora SP nr 205 na 799 uczniów szkoły
ponad 130 uczestniczy w zajęciach ta-
necznych i wielu z nich osiąga sukce-
sy w tej dziedzinie. Przypomnijmy cho-
ciażby zespół DNA, który każdego roku
uświetnia nasze Hop do szkoły i także
tańczył na spartakiadzie III klas. Tak zaś
wyglądali na spartakiadzie dzieciaki
w występach solowych. Pięknie. Brawo!

K.Sz.

Siła rodziny
czyli historia Łodzi w czterech pokoleniach

Tancerze ze SP 205

ciej torty nawiązujące do postaci z bajek. Na-
tomiast dorośli również mają swoje nietypowe
zachcianki. Kiedyś pani, której mąż był pas-
jonatem „Gwiezdnych wojen”, zamówiła dla
niego tort w kształcie figurki Mistrza Jedi –
Yody. Ale robimy również torty warzywne,
wyroby dla diabetyków, ciasteczka bezglute-
nowe. Na specjalne zamówienie przygotujemy
również ciasta np. dla wegan, których wyma-
gania żywieniowe są ściśle ograniczone.

R.: Czy pracując na co dzień pośród słod-
kości mają Panowie nadal ochotę je jeść?

J.M.: Codziennie trzeba czegoś spróbo-
wać. Dziwne tylko, że wszystkie koszule jakoś
zaczynają mi się kurczyć. Chyba żona jakoś
dziwnie je pierze.

R.: A co należy do Pana ulubionych wy-
robów cukierniczych?

J.M.: Zdecydowanie pączek. Mamy naj-
wspanialsze pączki w Łodzi i wcale się nie
chwalę. To nie tylko moja opinia. Jako dowód
mogę Państwu zdradzić, że ambasador Turcji
w Polsce bardzo często przyjeżdżał do nas spe-
cjalnie na pączki i nawet zabierał je do War-
szawy. Któregoś razu zaproponował nam wy-
jazd do Turcji, byśmy tam uczyli smażenia
pączków. Zgodziliśmy się. Jest tam miastecz-
ko Polonezköy, zwane też Adampolem,
założone na obrzeżach Stambułu z inicjatywy
ks. Adama Czartoryskiego, będące swoistym
zagłębiem polskich imigrantów, z polskim
kościołem, polskim domem kultury, polskim
wójtem. Obecnie jest to obszar głównie tury-
styczny i właśnie tam uczyliśmy smażyć
pączki. Z tego co jednak wiemy tamtejsi Polacy
zaniechali robienia pączków. Gorący, wilgot-
ny klimat powodował często „przegarowa-
nie” ciasta i pączki, mimo naszych nauk, po pro-
stu im nie wychodziły. A naprawdę się w tym
specjalizujemy i polecam je wszystkim czy-
telnikom. I zapraszam do naszych cukierni.

R.: My też zapraszamy i dziękujemy za
rozmowę.
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Kacper Gąsiorowski z kl. II

Rozmowa z panem Jerzym Misiem, współwłaścicielem sieci
cukierni Braci Miś w obecności bratanka Michała.

Julia Zgierska z kl. IV



12 Rozerwij się!
POZIOMO: 1. kuzyn nosorożca i ko-
nia, 6. awantura, bijatyka, 7. pulsowa-
nie serca, 8. imię żony George’a Busha,
9. tymczasowy obiekt budowlany, 12.
Flamandczyk przy sztalugach, 13. owad
znad mokrych łąk, 14. wielki bałagan,
nieporządek, 18. maślane lub sarnie, 19.
fairlady, 20. pilnował ogrodu Hesperyd,
21. miasto z koniem i młotkiem w her-
bie, 22. kraj z Rawanduzem.
PIONOWO: 2. Dymszówna lub Pal-
lenberg, 3. siostra Maszy i Olgi z dra-
matu A. Czechowa, 4. przywódca Ta-
tarów krymskich, 5. zrzędzenie, uty-
skiwanie, 9. sąsiad serialowych Gra-
czyków, 10. piąte co do wielkości mias-
to Bawarii, 11. mgławica w gwiazdo-
zbiorze Byka, 15. toruński klub żużlo-
wy, 16. producent przyczep i naczep,
17. miasto z Tower Bridge.

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI
Z POPRZEDNIEGO NUMERU
Poziomo: dżudo, bania, Lipno, atlas,
Resos, maślak, pląsy, kliper, Szał,
szwank, clip, Kneset, Adam.
Pionowo: żmije, denko, baptyści, Tina
Maze, repasacja, siąpawica, smyk, li-
zyny, płaksa, Rokita.

Pierwsze trzy osoby, które
w ciągu 10 dni od ukazania się gazety

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

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

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

K U C H N I A
N A S Z A
CODZIENNA
Eksperymentowanie w kuchni
nie ominęło wypiekania słod-
kości. Coraz częściej do ciast
dodawane są oprócz mar-
chewki także inne warzywa,
jak cukinia, szpinak, fasola
a nawet burak.
Ze strony internetowej pro-
wadzonej przez p. Monikę Pie-
karską zaczerpnęliśmy prze-
pis na ciasto z dodatkiem
szpinaku. „Fajnie się prezen-
tuje i świetnie smakuje. Za-
wsze to coś innego czym
możemy zaskoczyć swoich
gości” - tak na swoim blogu
napisała p. Monika.

BARAN
Miesiąc będzie dobry,
jeżeli będziesz pamiętał
o cnocie milczenia. Twoi
przyjaciele nie zawsze są
tak życzliwi, jak to oka-
zują, a ich rady nie za-

wsze tak szczere, jak zapewniają. Na sprawy oso-
biste popatrz z pewnym dystansem i postaraj się
bezstronnie ocenić samego siebie. Zaowocuje to
uznaniem w oczach Wagi.

BYK
Masz spore zaległości
w załatwianiu ważnych
spraw. Nazbierało się ich
tyle, że zaczynasz się gu-
bić. Jeśli dotychczas nie
złożyłeś jeszcze roczne-

go zeznania podatkowego, to zrób to natych-
miast. To ostatnie dni dla PIT-ów. O pomoc
w uregulowaniu pozostałych spraw poproś Ko-
ziorożca.

BLIŹNIĘTA
Nadchodzące wolne dni
wykorzystaj na pełny re-
laks i wypoczynek. Na-
leży Ci się to po dość in-
tensywnym krzątaniu się
wokół spraw zawodo-

wych. Jeśli gdzieś wyjedziesz, nie zabieraj ze
sobą telefonu. Ale czy to realne? W firmie
dadzą sobie radę bez Ciebie. Poświęć ten czas
Rybom.

RAK
Przed wszystkimi maj
w kalendarzu, a przed
Tobą maj w sercu! Twój
nastrój będzie odpowia-
dał chwili i wiosennej au-
rze. Znajdziesz lub nagle

spotkasz w pobliżu rzeczywiście kogoś miłego
i w sam raz na maj. Spodoba Ci się taka sytua-
cja, ale poza maj to się nie przeciągnie. Chyba,
że będzie to Byk…

LEW
Wszystko wskazuje na to,
że miesiąc ten będzie bar-
dzo pomyślny. Sprawy za-
wodowe i finansowe po-
winny układać się bez
większych przeszkód. Drob-

na sprzeczka z kimś bliskim wkrótce zostanie za-
pomniana. Nowe znajomości wpłyną na rozsze-
rzenie miłych kontaktów towarzyskich. Poświęć
więcej czasu Baranowi.

PANNA
Dobry miesiąc, sprzyja-
jące okoliczności, pomyśl-
ność w wielu poczyna-
niach. W życiu osobistym:
dla jednych - dobry, bez-
problemowy okres, dla in-

nych - sprzeczki, złe słowa, rozgoryczenie, a na-
wet podejrzliwość. Nic tak nie świadczy o mier-
ności, jak brak zaufania do partnera i do siebie!
Zaufaj radom Strzelca.

WAGA
Nadchodzi dobry okres
dla osób, które miały do
tej pory kłopoty z pracą,
czy też od początku maja
planują rozpocząć działal-
ność zawodową na własny

rachunek. Pomyślność będzie towarzyszyła ta-
kim poczynaniom, choć czasami trzeba będzie jej
pomóc własnym wysiłkiem i inicjatywą. Wodnik
dobrym partnerem.

SKORPION
Wiosenny nastrój, ochota
na miłą randkę i słuchanie
słodkich słówek. O to co
Ci się będzie marzyło
w nadchodzących wolnych
dniach. Więc czemu nie

próbować to zrealizować? Mało to osób w pierw-
szych dniach maja będzie w podobnej sytuacji?
Upatrz sobie właśnie taką bratnią duszę i ruszaj
w zaloty. Unikaj Byka.

STRZELEC
Dla jednych dobre, spo-
kojne, wręcz nudne dni,
dla innych natłok wyda-
rzeń, jakieś niewyjaśnione
sytuacje, niespójne działa-
nie i ryzykowne, brawu-

rowe przedsięwzięcie. Planowana na ten miesiąc
podróż może okazać się niewypałem, także
finansowym, a nowe znajomości kłopotliwe.
Jakaś sprzeczka z Panną?

KOZIOROŻEC
Warto rozejrzeć się za
kimś nowym, z kim roz-
mowy byłyby odkryciem
świeżych tematów, zwro-
tem w kierunku innych za-
interesowań niż dotych-

czasowe. Kimś, z kim przy okazji można by tro-
chę poflirtować - niezobowiązująco, ale mile.
Taki miesiąc to wymarzony relaks po bieżących
stresach. Uśmiechnij się do Lwa.

WODNIK
Uważaj na finanse w tym
miesiącu, z powodu ja-
kiegoś szaleństwa możesz
bardzo mocno nadwyrężyć
kieszeń. Jesteś przemę-
czony pracą lub nauką,

pomyśl o kilkudniowym wypoczynku. Pod koniec
miesiąca Twoja uwaga skupi się na sprawach do-
mowych - Rak przypomni Ci o swoich potrze-
bach.

RYBY
Wiosna w całej krasie,
a Ty wejdziesz w okres
nieomal jesiennych kap-
rysów i nastrojów. Nie pa-
miętaj o troskach, zmart-
wieniach i pojawiających

się kłopotach. Pamięć to straż umysłu - dobrze
jest czasami uwolnić się od tej straży. Inaczej
grożą Ci komplikacje nie tylko w życiu osobis-
tym. Miły będzie Skorpion.

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

U Ś M I E C H N I J S I Ę
• • •

- Kiedy odbyło się na Ziemi pierwsze referendum?
- W raju, gdy Pan Bóg stworzył kobietę, przyprowadził ją do
Adama i powiedział: „Wybierz sobie żonę”.

• • •
Informatyk wyjmuje masło z lodówki, patrzy 82% i mówi:
- Dobra, poczekam aż załaduje się całe.

• • •
Sędzia na rozprawie rozwodowej:
- Postanowiłem przyznać pańskiej żonie 2 tys. zł miesięcznie.
- Świetnie, Wysoki Sądzie - odpowiada mąż. - Ja też od czasu do
czasu dorzucę jej parę złotych od siebie. Aleksander Dumas (ojciec) jadł pewnego razu obiad u znanego lekarza Gistal'a,

który swoim gościom lubił przedkładać „książkę pamiątkową”.
- Mistrzu, czy mógłby pan coś wpisać do tej książki?
Dumas napisał: „Odkąd dr Gistal leczy rodziny, trzeba było zburzyć szpital...
- Pan mi pochlebia! - przerwał ucieszony lekarz.
Dumas uśmiechnął się i dokończył rozpoczęte zdanie: ... i założyć dwa cmentarze”.

***
Dumas - ojciec i Dumas - syn rozmawiali kiedyś na temat występu scenicznego
pewnej aktorki.
Syn zwierzył się:
- Ojcze, chcę ci powiedzieć, że pragnę się z tą artystką ożenić. Kocham ją i nic nie
jest w stanie nas rozdzielić...
- Nie dziwię ci się mój synu - odpowiedział ojciec - Gdy byłem w twoim wieku, też
chciałem się z nią ożenić...

***
Rouen jest miastem rodzinnym autora „Cyda”, Corneille'a, a zarazem miastem,
w którym zginęła na stosie Joanna d'Arc. W tym mieście stanął w charakterze
świadka w procesie teatralnym Aleksander Dumas - syn.
- Pański zawód? - pyta przewodniczący.
- Pisarz dramatyczny, jeśli wolno mi tak siebie nazwać w mieście, które wydało na
świat wielkiego Corneille'a.
Z kolei staje przed sądem młodziutka aktorka.
- Pani stan cywilny? - pyta sędzia.
- Dziewica, jeśli wolno mi to wyznać w mieście, gdzie spalono już jedną na stosie...

***
Karol Monselet świetnie ujął naiwną próżność Aleksandra Dumasa - ojca:
- Próżność jest częścią składową jego talentu. Dumas jest jak balon: Wzbija się
wtedy, gdy się nadyma.

Dla porządku przypominamy:
Aleksander Dumas ojciec pisał przede wszystkim powieści przygodowe związane
z historią Francji. Jego książki pełne były romansów, pojedynków na broń białą, spi-
sków i podstępów jak np. Trzej Muszkieterowie, Hrabia Monte Christo, Królowa
Margot.
Sławę Aleksandrowi Dumas synowi przyniosły powieści Dama kameliowa (adap-
tacja tego dzieła przez Verdiego znana jest jako opera Traviata), Cudzoziemka
oraz Sprawa Clémenceau.

AANNEEGGDDOOTTYY  ZZ   ŻŻYYCCIIAA
SSŁŁAAWWNNYYCCHH  LLUUDDZZII

Alexandre DUMAS

Nie biegnij
za szybko
przez życie.

Taka sobie myśl

Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru ponownie przysłał
p. Bogusław Rychlik z osiedla „Słowiańskie”.
Nagrodami w tym miesiącu są: dla pierwszej osoby - nagroda książkowa, dla
drugiej - płyta Bałuckiej Kapeli Podwórkowej, dla trzeciej - płyta z polskim fil-
mem fabularnym z 1937 r. pt. „Skłamałam”.

Leśny mech - ciasto
ze szpinakiem

Składniki:
• ciasto
• 450 g mrożonego szpinaku rozdrobnionego
• 1 szklanka mąki pszennej
• 1 szklanki mąki krupczatki
• 250 g cukru
• 3 duże jajka
• 3/4 szklanki oleju
• 3 łyżeczki proszku do pieczenia
krem
• 250 ml śmietanki 30 %
• 250 g serka mascarpone
• 1 łyżeczka cukru waniliowego oraz
• pestki granatu

Przygotowanie:
Szpinak rozmrozić a następnie dobrze odcisnąć
z wody. Jajka wbić do miski i dodać cukier, ubić
na puszystą masę. Następnie porcjami dodawać
olej oraz mąki wymieszane z proszkiem do pie-
czenia i odciśnięty szpinak. Masę przełożyć do
tortownicy o średnicy 24 cm wyłożonej pa-
pierem do pieczenia. Wstawić do piekarnika na-
grzanego do 175°C i piec do suchego patycz-
ka ok. 45 minut. Ciasto wystudzić i odciąć
wierzch (mniej więcej 1/3 wysokości ciasta).
Odkrojoną część ciasta pokruszyć. Śmietanę
ubić na sztywno, dodać cukier waniliowy.
Serek mascarpone wymieszać, następnie dodać
ubitą śmietanę i delikatnie wymieszać. Krem
wyłożyć na ciasto. Wierzch dokładnie obsypać
okruchami z odkrojonego wierzchu. Posypać
pestkami granata. Wstawić do lodówki do
schłodzenia.

Smacznego!
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