
Administracje Osiedli, dokonały przeglądu wszystkich budynków oraz przy-
ległych terenów, pod kątem przygotowania do zimy i zdały z tych przeglądów 
meldunki Zarządowi Spółdzielni, o czym szerzej piszemy na str. 5.
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Mimo, że nie udało się zdobyć prawa do organizacji EXPO 2022 
to nasze miasto już stało się bardziej rozpoznawalnym i kojarzo-
nym miejscem na mapie świata. 

Rusza kolejna edycja konkursu na najefektowniej przystrojony bal-
kon w okresie świąteczno-noworocznym. Zapraszamy do udziału 
w konkursie. Na zgłoszenia uczestników czekamy do 27.12.2017 r. 

Następny 
numer ukaże się 

21 grudnia  
2017 r. NAKŁAD 9000 

egzemplarzy

Zima nam nie straszna

Moim 
zdaniem 
Rozpoczął się kolejny sezon sportów zi-

mowych. Będziemy się emocjonować różnymi 
zawodami, oczekując z niecierpliwością inau-
guracji najważniejszej imprezy zimowej czyli 
XXIII Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu 
w dniach 9 – 25 lutego 2018 roku. To południo-
wokoreańskie miasto trzykrotnie ubiegało się 
o organizację zimowych igrzysk olimpijskich 
przegrywając nieznacznie rywalizację o igrzy-
ska w 2010 r. najpierw z Vancouver z Kanady, 
a potem w 2014 r. z Soczi z Rosji. Za trze-
cim podejściem było już bezkonkurencyjne. 
Obecny gospodarz igrzysk został wybrany 
przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski 
6 lipca 2011 roku w Durbanie już w pierwszej 
rundzie głosowania uzyskując 63 głosy, poko-
nując drugie Monachium o 38 głosów i trzecie 
francuskie Annecy o 45 głosów. Podziwiając 
konsekwencję organizatorów najbliższej zi-
mowej olimpiady, liczę na podobną reakcję 
władz naszego miasta i rozważenie ubiegania 
się ponownie za 5 lat o EXPO w 2027 roku 
lub za 7 lat o World EXPO czyli dużą wysta-
wę trwającą w danym mieście sześć miesięcy. 
Doświadczenie, jakie zdobyła Łódź w trakcie 
starania się o tę wystawę światową, powinno 
być dużym atutem w przyszłości i jednocześnie 
wytyczyć nowe kierunki rozwoju naszej aglo-
meracji. A wystawy światowe EXPO, to obok 
igrzysk olimpijskich oraz mistrzostw świata 
w piłce nożnej najbardziej oblegane imprezy 
na naszym globie. Jest więc o co walczyć.

Powracam jednak do sportów zimowych, 
bowiem w ostatnim tygodniu zawodnicy rywali-
zowali w biegach i skokach w Ruce w Finlandii. 
Nie poruszałbym tego tematu, gdybym w trakcie 
relacji telewizyjnej z biegów narciarskich kobiet, 
nie zainteresował się nowym logo COOP nad nu-
merami startujących pań. Okazuje się, że norwe-
ska sieć marketów spółdzielczych zdecydowała 
się w 2012 r. wejść w sponsoring jednego z najlep-
szych zespołów narciarskich, bo chce być identy-
fikowana ze sportowym trybem życia i zdrowym 
odżywianiem się. Marka jest obecna w przekazach 
medialnych z najważniejszych na świecie biegów 
masowych, w tym szwedzkiego Biegu Wazów 
i norweskiego Birkebainerrennet. Teraz jak widać 
prawdopodobnie wchodzi również w zawody 
bardzo popularnego Pucharu Świata w biegach 
narciarskich. To bardzo cieszy. Spółdzielczy spo-
sób gospodarowania jest bardzo popularny w bar-
dzo wielu krajach na świecie. Niestety w Polsce 
kojarzony jest, zresztą niesłusznie, z dawnym 
systemem. A mamy piękną ponad dwustuletnią 
spółdzielczą tradycję, zapoczątkowaną przez Sta-
nisława Staszica założyciela Hrubieszowskiego 
Towarzystwa Rolniczego Ratowania się Wspólnie 
w Nieszczęściach w 1816 r. Pierwsze spółdzielnie 
mieszkaniowe powstały na ziemiach polskich pod 
koniec XIX wieku. W Łodzi zaś 11 lutego 1915 
powołano Towarzystwo Lokator, a 20 czerwca 
1922 r. SM „Ogniwo”. My zaś, jako członkowie 
RSM „Bawełna” za tydzień wkraczamy w 60-
ty rok naszego istnienia i funkcjonowania. Ciesz-
my się i radujmy, bądźmy pełni zapału i dumni 
z naszych osiągnięć.

 Sylwester Pokorski

JESTEŚMY PRZYGOTOWANI 
DO ZIMY

UWAGA – WPŁACAJĄCY NA KSIĄŻECZKI OPŁAT
Z uwagi na coraz mniejszą skalę opłat wnoszonych za pośredni-
ctwem książeczek tzw. „czynszowych” w placówkach pocztowych 
bądź Banku PKO BP SA, nasza Spółdzielnia rozwiązała umowy 
z tymi instytucjami z dniem 31 grudnia 2017 roku. 

Informujemy więc wszystkich wpłacających za pośrednictwem 
blankietów, że od 1 stycznia 2018 roku zarówno Poczta Polska, jak 
i bank PKO BP SA będą pobierały swoje prowizje od dokonywa-
nych wpłat gotówkowych.

Nasza Łódź  stała  przed ogromną  szansą.  Znalazła  się 
bowiem, obok Buenos Aires i amerykańskiego Bloomin-
gton, w grupie trzech miast, które walczyły o organizację 
prestiżowej wystawy International Expo w 2022 roku.
  Tradycja  organizowania  tych  cyklicznych  imprez, 
prezentujących  dorobek  kulturowy,  naukowy  i  tech-
niczny krajów z całego świata, sięga aż 1851 roku, kiedy to w Londynie 
została otwarta pierwsza tego typu ekspozycja. W 1889 r. wystawa świa-
towa odbyła się w Paryżu i specjalnie na tę imprezę zbudowano wieżę 
Eiffla, która stała się najbardziej znanym obiektem Paryża i całej Francji, 
jak również wystaw światowych.
  Finalna bitwa o Expo 2022 rozegrała się właśnie w Paryżu 15 listopa-
da br., a o tym kto zostanie zwycięzcą decydowały państwa zrzeszone 
w Międzynarodowym Biurze Wystaw. Hasło przewodnie polskiej propo-
zycji brzmiało: „City Re:Invented”, czyli rewitalizacja miast  jako waru-
nek rozwoju aglomeracji na świecie. Łódź jest znakomitym przykładem 
miejsca, w którym w ostatnich latach rozpoczęto odnowę dawnych za-
budowań przemysłowych i podupadłych fabryk i przemienia się je w no-
woczesne przestrzenie handlowe, muzea, hotele i lofty. 
  Szerzej o tym wydarzeniu piszemy na str. 4.   I.G.

Dnia 2 grudnia 2017 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 205 
przy ul. Dąbrówki  1 na Olechowie odbędzie  się  kolejna Mini Olimpia-
da Przedszkolaków. Jak wspaniała jest to impreza z udziałem najmłod-
szych nie musimy chyba przekonywać. Każdy kto choć raz, jako rodzic, 
kibic czy gość, uczestniczył w niej był pod wrażeniem wielkiej woli walki 
małych zawodników, ich determinacji i radości z uzyskanych wyników.
  Oprócz turnieju, jak co roku będzie Mikołaj rozdający słodycze i drobne 
prezenty oraz goście specjalni.
  W imieniu Organizatorów, czyli SP nr 205, Ogniska TKKF „Dzikusy” 
oraz RSM „Bawełna” serdecznie wszystkich zapraszamy!

Wykorzystując sprzyjającą aurę, 
w poszczególnych osiedlach jesz-
cze trwają niektóre prace remon-
towe, które niebawem zostaną 
ukończone. Jednakże czujemy, 
że nadchodzą już chłodniejsze 
dni. Przygotowujemy się więc do 
zimy. W lokalach mieszkalnych 
większość z mieszkańców włą-
cza już, przynajmniej okresowo, 
ogrzewanie. Przypominamy w tym 
miejscu, że w budynkach posiada-
my automatykę pogodową, która 
reguluje intensywność ciepła uzy-
skiwanego w mieszkaniach w za-

leżności od temperatur zewnętrz-
nych, a zamontowane głowice 
termostatyczne nie dopuszczają 
do spadku temperatur w naszych 
zasobach poniżej 16ºC. Ważne 
jest to szczególnie dla sąsiadów 
mieszkań niezamieszkałych przez 
nikogo. Od chwili zamontowania 
ww. głowic nie powinny występo-
wać istotne różnice temperatur 
pomiędzy sąsiednimi mieszka-
niami i nie powinno występować 
zjawisko wyziębiania mieszkań. 
Jeśli mimo wszystko zauważycie 
Państwo taką różnicę, prosimy 

zgłosić ten problem w swojej ad-
ministracji osiedlowej.
 Ponadto prosimy o bieżące 
dbanie i dopilnowanie, by drzwi wej-
ściowe do budynków oraz okna na 

klatkach schodowych i w piwnicach 
były zamknięte. Wtedy zima nam 
istotnie nie zagrozi i nie wzrosną 
nam koszty ogrzania budynku i na-
szych mieszkań. K.Sz.
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W  dzisiejszych listach sprawa dosyć bulwersująca. Oto fragment listu, jaki wpłynął do naszej 
Redakcji:

Dzień dobry. Jestem mieszkańcem bloku nr 72 przy ul. Okrzei 40 (Koziny).
Proszę mi powiedzieć, czy to jest szczyt „dziennikarstwa”? Propaganda o sukcesach spółdzielni 

w każdym numerze, a czemu nie pokazujecie prawdy? Mój blok to sentencja „jakości” spółdzielni. 
Blok jest zaniedbany do granic wytrzymałości, co weekend zasrana winda, codziennie osikana 
klatka, brud na każdym kroku i śmieci pod blokiem na co dzień. Proszę zróbcie zdjęcia tego widoku 
i umieśćcie na pierwszej stronie gazetki z tytułem „Chluba spółdzielni”.

Zaraz po otrzymaniu tego listu Spółdzielnia wysłała na kontrolę bloku i terenu wokół niego audy-
tora wewnętrznego, by ocenił stan rzeczy.

Okazało się, że problemem jest pijący bezdomny, którego lokatorzy sami (!)wpuszczają 
do budynku.

Mężczyzna ten sypia na półpiętrach i załatwia się na klatce schodowej i do windy!!! Gospo-
darz załamuje ręce, bowiem, gdy tylko zdąży wyrzucić nieproszonego gościa, następnego dnia 
nie tylko znajduje go z powrotem na terenie posesji, ale również natrafia na odrażające „niespo-
dzianki” pozostawiane przez osobę, która najwidoczniej uważa windę za swoją osobistą ruchomą 
toaletę!!! Tak być nie może! Drodzy Państwo! Sami sobie gotujecie ten los. Dlaczego wpuszczacie 
na teren bloku obce osoby? Dlaczego otwieracie domofonem drzwi wejściowe nawet nie wiedząc 
komu? Dlaczego nie dzwonicie do Straży Miejskiej czy Policji widząc, że ktoś śpi na klatce? Poczuj-
cie, że to miejsce jest Waszym domem. Czy w swoim mieszkaniu również nie domykacie drzwi? 
Czy pozwalacie, by do Waszego pokoju wszedł nieznajomy i położył się pod oknem na dywanie? 
Nie. Więc dlaczego pozwalacie, by wchodził do Waszego bloku?

Lokator z Okrzei w swoim piśmie skarży się również na śmieci leżące pod budynkiem. A kto 
je tam zostawia? Komu nie chce się otworzyć śmietnika i wrzucić odpadków do kosza? To sami 
lokatorzy w  wiecznym pośpiechu rzucają worki przed wejściem do śmietnika i  pędzą dalej. 
Czy w swojej kuchni też rzucają nieczystości na podłogę obok kosza? Nie sądzę.

Mimo kilku niewielkich niedociągnięć, jak naklejki w windzie czy pomazana lampa przed 
wejściem do klatki (to zostało już usunięte), czy stojące na korytarzach rzeczy lokatorów i uła-
mana klamka przy jednym z  okien, kontroler stwierdził, że ogólny stan porządkowy budynku 
nie budzi zastrzeżeń. Blok jest zadbany, klatki schodowe zamiecione, parapety i windy czyste. 
Opinia lokatora z Okrzei była, zdaniem audytora, mocno przesadzona, a pojawiające się cyklicz-

nie zanieczyszczenia spowodowane są przebywaniem na terenie nieruchomości koczującej tam 
osoby bezdomnej.

Zarówno gospodarz domu, jak i  administrator zostali pouczeni, by w  sytuacji spotkania 
w  budynku tego pana, wzywali odpowiednie służby. Tylko dzięki konsekwencji i  współpracy 
mieszkańców z  administracją osiedla będzie można skutecznie wyeliminować ten problem 
i sprawić, by znów mieszkało się tam miło i bezpiecznie. Ale dużo tu zależy właśnie od Państwa 
samych.

Z ostatniej chwili:
Jak donoszą nam służby spółdzielni, kilka dni po kontroli sytuacja na Okrzei pogorszyła się, 
a na terenie nieruchomości nocleg zrobiło sobie już kilku bezdomnych – o efektach ich wizyty 
lepiej nie pisać, to zbyt ohydne.

Administracja osiedla jednak nie odpuszcza. Zmieniono kod do domofonu (być może osoby 
bezdomne znały numer i same wchodziły na klatkę)i będzie się to robić do skutku, aż włóczędzy 
się zniechęcą. Ponadto dzięki współpracy z  kilkoma lokatorami, którzy wyrazili chęć pomocy, 
sytuacja będzie na bieżąco kontrolowana i w razie potrzeby natychmiast będzie wzywana Straż 
Miejska lub Policja. 

Wszystkich Państwa, w trosce o nasze wspólne mienie, prosimy jednak o czujność i szybkie 
reakcje.

Jednocześnie podajemy pomocnicze numery telefonów: Straż Miejska całodobowa linia 
alarmowa nr 986, Policja nr 997 lub 112.

 I.G.

Jak bumerang  
wciąż powraca sprawa udostępniania postronnym osobom  

kodów do domofonu. Bulwersującą sprawę z tym związaną  
przedstawiamy w rubryce „Listy”.

W październiku 2017 r. po-
siedzenia Zarządu RSM „Ba-
wełna” odbyły się w dniach 
4, 10 i 18. Na posiedzeniach 
tych albo w trybie roboczym 
między posiedzeniami podję-
to decyzje m.in. w następują-
cych sprawach:

Sprawy członkowsko
mieszkaniowe
W dniu 30.09.2017 r. do rejestru 
członków Spółdzielni wpisa-
nych było 9.013 osób, w tym 24 
to członkowie oczekujący. W paź-
dzierniku skreślono z rejestru 19 
osób w związku z ustaniem człon-
kostwa (zgon albo zbycie lokalu), 
natomiast wpisane zostało do reje-
stru 57 osób, które uzyskały człon-
kostwo w związku z tym, że przed 
9.09.2017 r. posiadały albo po tej 
dacie nabyły spółdzielcze prawo 
do lokalu, a ponadto przyjęto 
w poczet członków 13 osób, któ-
re wystąpiły o członkostwo, a po-
siadają odrębną własność lokali 
w zasobach Spółdzielni (o tym, 
jak zmieniły się przepisy regulują-
ce uzyskanie członkostwa w Spół-
dzielni, pisaliśmy w poprzednich 
numerach naszej gazety).

Podjęto decyzję, że osobom, 
które przed wejściem w życie usta-
wy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmia-
nie ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych, ustawy – Ko-
deks postępowania cywilnego 
oraz ustawy – Prawo spółdzielcze 
wniosły udziały członkowskie, 
Spółdzielnia będzie wypłacała 
je po ustaniu członkostwa w razie 
zbycia lokalu.

Zatwierdzone zostały nowe 
wzory deklaracji członkowskiej 
dla osób fizycznych oraz dla osób 
prawnych.

Ogłoszono przetargi nie-
ograniczone na trzy mieszkania 
w zasobach naszej Spółdziel-
ni – dwa w osiedlu „Żubardź” 
i jedno na Olechowie. Ogłoszenia 
o przetargach ukazały się m.in. 
w Dzienniku Łódzkim, na naszej 
stronie internetowej i w paździer-
nikowym wydaniu naszej gazety.

Określanie przedmiotu 
odrębnej własności 
lokali, sprawy terenowo -
-prawne
Podjęto decyzję o odstąpieniu 
od nabycia własności działki 
nr 192/16 (do której obecnie 
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Oferta zamiany 
mieszkania

Zamienię mieszkanie w os. 
„Słowiańskie” – dwa pokoje + 
kuchnia, 38 m², na IV piętrze 
na lokal równorzędny na par-
terze lub I piętrze w os. „Sło-
wiańskie” lub w os. „Zbiorcza”. 
Tel. kontaktowy 693 681 007.

Spółdzielnia posiada prawo wie-
czystego użytkowania) zabudo-
wanej budynkami S3-S7 w osied-
lu „Sienkiewiczowskie” z uwagi 
na wysoką cenę wykupu. O spra-
wie tej pisaliśmy w październiku 
w artykule: Grunty: Pozostaje 
czekać na ustawę uwłaszczenio-
wą.

Roboty remontowe 
i wymiana stolarki 
okiennej
Zrefundowano członkowi Spół-
dzielni połowę kosztów wymia-
ny stolarki we własnym zakresie 
w jednym z mieszkań w osiedlu 
„Zbiorcza” oraz przyspieszono 
wymianę w dwóch mieszkaniach 
ze względu na stan techniczny, 
w jakim znajdowała się stolarka 
okienna.

Uzupełniono plan remontowy 
osiedla „Zbiorcza” na 2017 rok 
o dodatkowe prace remontowe 
finansowane ze środków bilansu 
otwarcia funduszu remontowego 
na 2017 rok dla tego osiedla.

Zmieniona została umowa 
stała o konserwację zasobów 
osiedla „Słowiańskie” – zmniej-
szono zakres prac o obsługę 

i konserwację instalacji anten 
zbiorczych oraz odpowiednio 
do tego zmniejszono wynagro-
dzenie dla usługodawcy.

Przyjęto do wiadomości opi-
nie Kierowników Działów Spół-
dzielni na temat wywiązywania 
się w III kwartale 2017 roku 
z umów stałych przez firmy ob-
sługujące Spółdzielnię.

Ustalono zasady wyboru wy-
konawców robót remontowych 
w Spółdzielni na 2018 rok. Ogło-
szenia o naborze firm do banku 
wykonawców na nadchodzący rok 
umieszczone zostały m.in. w Dzien-
niku Łódzkim, w październikowym 
wydaniu gazety „Mój Dom – RSM 
„Bawełna” oraz na naszej stronie 
internetowej w części ogólnodo-
stępnej. Oferty można składać 
do 27.11.2017 r. do godziny 12.00 
w biurze Zarządu Spółdzielni. Tego 
samego dnia od godziny 12.30 
rozpocznie prace powołana przez 
Zarząd komisja przy udziale mini-
mum dwóch spośród czterech ob-
serwatorów wybranych przez Radę 
Nadzorczą z jej grona. Informacja 
o firmach wybranych do banku wy-
konawców na 2018 rok umieszczo-
na zostanie jak co roku na tablicach 
ogłoszeń w biurze Zarządu i admi-
nistracjach osiedli, na naszej stronie 
i w naszej gazecie.

Opłaty i koszty
Omówiono i przyjęto do wiado-
mości wyniki ekonomiczne Spół-
dzielni za okres styczeń-sierpień 
2017 roku.

Na wniosek mieszkańca z osiedla 
„Zbiorcza”, uwzględniając przed-
stawione przez niego uzasadnienie 
obniżono zaliczkę na poczet central-
nego ogrzewania jego mieszkania 
ustaloną w oparciu o ubiegłoroczne 
zużycie ciepła.

Na prośbę mieszkanki osiedla 
„Koziny” sfinansowano zakup 
i montaż w jej mieszkaniu wo-
domierzy rozkładając na 10 mie-
sięcznych rat zwrot przez lokator-
kę poniesionych kosztów.

Przyjęto rozliczenie kosztów 
związanych z organizacją festy-
nu HOP DO SZKOŁY i zesta-
wienie wpływów od najemców 
powierzchni reklamowych na fe-
stynie.

W związku z tym, że podczas 
wykonywania instalacji c.w.u. 
mającej zastąpić piecyki gazowe 
w budynkach przy ul. Bydgoskiej 
25 i przy ul. Kasprzaka 28/34 nie 
do wszystkich mieszkań i lokali 
użytkowych doprowadzono tę in-
stalację (z powodu braku zgody 
niektórych mieszkańców i użyt-
kowników), postanowiono wystą-
pić do Veolii Łódź S.A. w sprawie 
zmniejszenia mocy zamówionej 
dla tych budynków, a użytkowni-
ków lokali bez c.w.u. nie obciążać 
opłatami stałymi za ciepłą wodę 
przypadającymi na każdy lokal 
w budynku niezależnie od indy-
widualnego zużycia wody.

Najem lokali i terenów
Wynajęto pomieszczenie po su-
szarni w piwnicy budynku nr 219 
w osiedlu „Słowiańskie” miesz-
kance tego budynku z przezna-
czeniem na dodatkową komórkę.

***
Podjęto decyzję o przeprowa-
dzeniu szkolenia wszystkich pra-
cowników Spółdzielni w zakresie 
nowych obowiązujących od maja 
2018 roku przepisów dotyczących 
ochrony danych osobowych.

Dokonano ustaleń co do sposo-
bu stosowania przepisów po zmia-
nach wprowadzonych ustawą 
z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie 
ustawy o spółdzielniach mieszka-
niowych, ustawy – Kodeks postę-
powania cywilnego oraz ustawy 
– Prawo spółdzielcze. Z uwagi 
na konieczność uchwalenia i za-
rejestrowania zmian do statutu 
w ciągu 12 miesięcy od wejścia 
w życie, tj. do 9 września 2018 
roku, Zarząd uznał za konieczne 
zorganizowanie przyszłorocznego 
Walnego Zgromadzenia w możli-
wie szybkim terminie, czyli praw-
dopodobnie w kwietniu.

 Oprac.: E.S.

Z PRAC ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI  
w październiku 2017 r.

Listy

Z prac 
Rady Nadzorczej 
W październiku 2017 roku Rada Nadzorcza 

RSM „Bawełna” odbyła jedno posiedzenie, 
na którym:

1.  Podjęła Uchwałę ws. zmiany stawek opłat zmien-
nych za centralne ogrzewanie dla 19 lokali opomiarowa-
nych, wymienionych w załączniku do wniosku.

2.  Uchwaliła zaliczkowe stawki opłat za ciepłą wodę 
dla lokali w budynkach: nr 92 przy ul. Bydgoskiej 25, nr 3 
przy ul. Kasprzaka 60/62 i nr 10 przy ul. Kasprzaka 28/34.

Wprowadzenie zaliczkowych opłat za ciepłą wodę 
związane jest z rozbudową węzłów cieplnych w ww. bu-
dynkach o funkcję ciepłej wody użytkowej dostarczanej 
do lokali.

Termin wprowadzenia opłat – od 1 listopada 2017 roku.
3.  Uchwaliła Aneks Nr 6 do Regulaminu opłat za lo-

kale w RSM „Bawełna”.
Uchwalona zmiana polega na wyłączeniu z opłaty zmien-

nej, o której mowa w § 7 ust. 3 Regulaminu opłat za lokale, 
ustalanej za m³ wody części kosztów zmiennych, określo-
nych w Regulaminie GZM, jako koszty zmienne wspólne, 
zakupu ciepła na cele utrzymania instalacji centralnej ciepłej 
wody użytkowej w ciągłej pracy, które są rozliczane na m2 
powierzchni użytkowej lokalu i doliczeniu ich do opłaty stałej 
ustalanej na m2 powierzchni użytkowej lokalu.

Zmiana ma zastosowanie do ustalania stawek opłat, 
poczynając od 01.05.2018 r.

4.  Podjęła uchwałę ws. podwyżki stawki odpisu 
na fundusz remontowy o 1 zł/m2 p.u. dla nieruchomości 
nr 76 przy ul. Czarnkowskiej 9/13 na okres 4 lat, począw-
szy od dnia 01.02.2018 r., w celu przyspieszenia terminu 
budowy instalacji ciepłej wody użytkowej na 2018 r.

5.  Dokonała wyboru ze swego grona czterech 
członków: p. Pawła Boossa, p. Marcina Pawelskiego, 
p. Pawła Pawłowicza i p. Andrzeja Rudnickiego do udziału 
w charakterze obserwatorów z dostępem do materiałów 
w pracach Komisji ds. wyboru wykonawców na roboty 
remontowe w 2018 roku.

6.  Przyjęła do wiadomości Informację na temat 
realizacji prac związanych z wykonaniem postanowień 
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w. przedmio-
cie wyodrębnienia nieruchomości będących w zasobach 
RSM „Bawełna”, która jest kontynuacją tematu i obejmu-
je działania Spółdzielni podejmowane od 20.06.2017 r. 
do 30.09.2017 r.

Rada Nadzorcza sugeruje, by włączyć Rady Osiedli 
w rozmowy z tymi właścicielami wyodrębnionych lokali, 
których zaległości płatnicze wstrzymują wydanie decyzji 
administracyjnych przez Miasto.

7.  Przyjęła do wiadomości informację Prezesa Spół-
dzielni p. Sylwestra Pokorskiego o tym, że w związku 
z wejściem w życie Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmia-
nie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – 
Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo 
spółdzielcze Zarząd podjął decyzję w zakresie stosowania 
art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 
o stosowaniu art. 22 i art. 29 ust. 1 i 1a ustawy o włas-
ności lokali do zarządzania nieruchomościami będącymi 
współwłasnością Spółdzielni w ten sposób, iż w zakresie, 
w jakim czynności przekraczające zakres zwykłego zarzą-
du należą do kompetencji Rady Nadzorczej bądź Walnego 
Zgromadzenia to uchwały tych organów są decydujące.

Ponadto, biorąc pod uwagę konieczność uchwalenia 
zmian do Statutu w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie 
ww. Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. oraz konsekwencje, 
jakie mogłyby nastąpić w razie niezarejestrowania tych 
zmian do 9.09.2018 r., Rada Nadzorcza podjęła decyzję 
o powołaniu Komisji Statutowej, w skład której weszli: 
p. Jadwiga Miller jako Przewodnicząca Komisji, p. Andrzej 
Rudnicki, p. Małgorzata Konwerska, p. Jolanta Kopeć, p. Ja-
dwiga Antosik i p. Jacek Olczak.

8.  Przyjęła do wiadomości informacje członków 
Rad Osiedli „Zbiorcza”, „Żubardź”, „Koziny”, „Słowiańskie” 
i „Sienkiewiczowskie” na temat spraw jakimi Rady zajmo-
wały się na swoich posiedzeniach w okresie od ostatniego 
posiedzenia Rady Nadzorczej.

9.  W sprawach wniesionych Rada przyjęła do wia-
domości informacje na temat:

–   kosztów uruchomienia i obsługi portalu ista24.pl 
– Zarząd rozważa ofertę nadesłaną do Spółdzielni,

–   panelu dyskusyjnego dla członków Stowarzyszenia 
Forum Zarządców Nieruchomości Spółdzielczych, 
który odbył się w dniu 29.09. br. oraz konferencji 
w dniu 3.10. br. dla członków Stowarzyszenia 
zwołanych w związku z wejściem w życie Ustawy 
z 20 lipca 2017 r.,

–   60-lecia Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, która 
obchodzona była 16.10.2017 r.,

–   zebrania Delegatów Spółdzielni Mieszkanio-
wych z województwa łódzkiego, który odbył się 
w siedzibie Zarządu w dniu 23.10.2017 roku, 
a którego przedmiotem był wybór kandydatów 
i ich zastępców do Rady Nadzorczej Związku 
Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP 
listy wojewódzkiej na VII Krajowy Zjazd Związku 
Spółdzielni Mieszkaniowych RP,

–   szkolenia z zakresu „Ochrony danych osobo-
wych” w związku z wejściem w życie z dniem 
25.05.2018 r. uregulowań zawartych w Roz-
porządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) z dnia 27.04.2016 r., które odbyli wszyscy 
pracownicy Spółdzielni.

10.  Następne posiedzenie planowane jest 
na 23.11.2017 r.

 I.G.
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W dniach 4–8 grudnia br.,  
na terenie biblioteki miejskiej w Szpitalu Specjalistycznym im. Mikołaja Kopernika 
przy ul. Pabianickiej 62 odbędzie się kiermasz przedmiotów  
wykonanych przez podopiecznych „Orpel”.

Historia Łodzi nierozerwal-
nie związana jest z branżą 
włókienniczą. To właśnie 
ta gałąź przemysłu stała się 
fundamentem, na którym 
zbudowano nasze miasto.

W drugiej połowie XIX wie-
ku Łódź stała się prawdziwą „zie-
mią obiecaną” dla tysięcy ludzi 
ze wsi i małych miasteczek. Ściąga-
ły tu rzesze rzemieślników, głównie 
tkaczy i prządków, dając początek 
rozwojowi przemysłu włókienni-
czego (bawełnianego, wełnianego, 
dziewiarskiego).

Pierwotnie większość czynności 
wykonywano ręcznie obsługiwany-
mi maszynami, co było niezwykle 
męczące i pracochłonne. Dopiero 
zastosowanie maszyn mechanicz-
nych przyspieszyło i ułatwiło pracę. 
Dzięki temu w latach 1860–1890 
Łódź przeszła z fazy rozwoju mia-
sta wczesnoprzemysłowego w fazę 
rozwoju wielkoprzemysłowego. Był 
to okres najbardziej intensywnego 
rozwoju przemysłu w dziejach nasze-
go miasta. Łódź stała się wówczas 
nie tylko największym ośrodkiem 
przemysłu włókienniczego w Króle-

stwie Polskim, ale także liczyła się 
w ówczesnej Europie.

W okresie międzywojennym 
przemysł włókienniczy znalazł się 
w stanie zastoju, spowodowanym 
czynnikami politycznymi oraz świa-
towym kryzysem gospodarczym po-
czątku lat 30.

Po II wojnie światowej, gdy na-
stąpiła zmiana ustroju politycznego 
i gospodarczego, Łódź otworzyła 
się na wschodnie rynki zbytu, po-
nownie mogąc rozwijać przemysł 
włókienniczy. Sztandarowymi łódz-
kimi zakładami były te z branży 
włókienniczej i bawełnianej. Jednak 
warunki pracy były bardzo trudne 
– fabryki dysponowały przestarza-
łym parkiem maszynowym, a praca 
na tkalni była ciężka – towarzyszył 
jej ciągły hałas, upał, duża wilgot-
ność i zapylenie.

Przemysł w większości opierał 
się na pracy kobiet, które na trwałe 
zapisały się w pamięci naszego mia-
sta i kraju. Sytuacja ta miała miejsce 
na początku 1971 roku. Po podwyż-
ce cen żywności, którą w grudniu 
1970 r. wprowadził rząd Władysła-
wa Gomułki, i przy groźbie obni-
żenia zarobków dla pracowników 
przemysłu włókienniczego, sytuacja 

tego sektora miała się dramatycznie 
pogorszyć.

Wówczas – 10 lutego 1971 r. – 
łódzkie włókniarki rozpoczęły strajk 
– jeden z największych w historii 
powojennej Polski. Pracę przerwali 
m.in. pracownicy Zakładów Prze-
mysłu Bawełnianego im. Juliana 
Marchlewskiego – jednej z naj-
większych łódzkich fabryk, któ-
ra w 1958 r. dała początek naszej 
Spółdzielni. Według szacunków, 
w kulminacyjnym momencie straj-
ków, 15 lutego 1971 r., protesto-
wało w Łodzi ok. 55 tysięcy osób, 
z czego 80% stanowiły kobiety. 
Efektem strajku było odstąpienie 
od podwyżek. Dla uczczenia tych 
wydarzeń i kobiet, które zapisały 
się w łódzkiej pamięci, w czerwcu 
2017 r. do Prezydent Miasta Łodzi 
p. Hanny Zdanowskiej trafiła, pod-
pisana przez półtora tysiąca osób, 
petycja ws. wzniesienia Pomnika 
Łódzkich Włókniarek.

Natomiast 13 października br. 
jedna z najpopularniejszych prze-
strzeni w Łodzi – rynek Manufak-
tury – mianowana została Rynkiem 
Włókniarek Łódzkich. Tablicę 
z nową nazwą odsłoniła prezydent 
Łodzi Hanna Zdanowska wraz z gru-

pą byłych pracownic zakładów włó-
kienniczych.

Pani Prezydent podkreśliła, 
że „Łódź stworzył przemysł włókien-
niczy, ale tak naprawdę – kobiety, któ-
re w nim pracowały. To jest skromny 
symbol dla wszystkich włókniarek, 
które ciężką pracą – niejednokrotnie 
okupioną zdrowiem – budowały teraź-
niejszość naszego miasta”. Niestety, 
początek lat 90-tych przyniósł w Ło-
dzi bardzo głęboki kryzys gospodarczy. 
W wyniku transformacji upadła więk-
szość zakładów z branży włókienniczej 
i bawełnianej, a kilkadziesiąt tysięcy 
włókniarek straciło pracę. Zatrudnie-
nie w przemyśle spadło do zaledwie 
30%. Obecnie przemysł włókien-

Warsztaty Terapii Zajęcio-
wej  dla  osób  upośledzo-
nych intelektualnie, działa-
jące przy Spółdzielni Usług 
Techniczno-Handlowych 
i Wdrożeń „Orpel” i kiero-
wane  przez  p.  Beatę  Ko-
złowską, w tym roku świę-
tować  będą  już  swoją  22 
Wigilię! Przez te wszystkie 
lata z pomocy terapeutycz-
nej skorzystało prawie 100 
osób,  które  swoje  umie-
jętności społeczne i zawo-
dowe mogą  rozwijać w  6 
pracowniach: plastycznej, 
krawieckiej,  ceramicznej, 
haftu i technik decoupage, 
gospodarstwa domowego 
oraz komputerowo-poligra-
ficznej. Podopieczni War-
sztatów tworzą torby, obru-
sy, bieżniki oraz ozdobne 
poduszki,  biżuterię,  ręcz-
nie malują na szkle, zdobią 
misy, wazony, zegary i lam-
py.  Specjalnie  na  Święta 
przygotują  też  różnokolo-
rowe stroiki oraz rozma-
icie udekorowane 
c h o i n e c z k i . 
Dzięki  nowo 
zakupionej 
wycinarce do 
papieru  na-
wet  najmniej 
sprawni ucznio-
wie Warsztatów będą 
mogli  przygotować  nie-
zwykłe  kartki  świątecz-
ne,  zmieniając  banalne 
kawałki  papieru w  pełne 

uroku przestrzenne lub ko-
ronkowe dekoracje 
Te wszystkie niecodzienne 
cudeńka  będziecie  mogli 
Państwo  zakupić  na  spe-
cjalnym świątecznym kier-
maszu, który odbędzie się 
w dniach 4–8 grudnia br., na 
terenie biblioteki miejskiej 
w  Szpitalu  Specjalistycz-
nym im. Mikołaja Koperni-
ka przy ul. Pabianickiej 62, 
w godzinach 9.00–15.00.
Wspomóżmy  uczestników 
Warsztatów  choć  niewiel-
kim  zakupem,  ale  przede 
wszystkich  doceńmy  ich 
pracę  i  serce,  które  wkła-
dają  w  każdą  stworzoną 
przez siebie rzecz. Dla nas 
to tylko parę złotych, a dla 
nich uczucie dumy,  że  zo-
stali zauważeni, a praca ich 
rąk została uznana za waż-
ną i potrzebną.
  I.G.

Fundusz remontowy 
po nowelizacji
W związku z wejściem w życie 
w dniu 9 września 2017 r. ustawy 
z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie 
ustawy o spółdzielniach mieszka-
niowych, ustawy – Kodeks postę-
powania cywilnego oraz ustawy 
– Prawo spółdzielcze i analizą 
w poprzednich artykułach wpro-
wadzonych nowelizacją zmian 
w kwestii nabycia i utraty człon-
kostwa, zasadnym jest poruszenie 
kwestii równie istotnej dla człon-
ków spółdzielni, jak również 
właścicieli lokali niebędących 
członkami – funduszu remonto-
wego.

Jest to jeden z podstawowych 
funduszy funkcjonujących w spół-
dzielni, który pozwala na utrzy-
mywanie zasobów i ich bieżące 
modernizowanie. Zapisy noweli 
w art. 4 wprowadziły zmiany 
do ust. 41 pkt 2 wskazując, iż spół-
dzielnia prowadzi „ewidencję 
i rozliczenie wpływów i wydatków 
funduszu remontowego, o którym 
mowa w art. 6 ust. 3 ewidencja 
i rozliczenie wpływów i wydat-
ków funduszu remontowego na po-
szczególne nieruchomości powin-
ny uwzględniać wszystkie wpływy 
i wydatki funduszu remontowego 
tych nieruchomości”.

Na czym zatem polega róż-
nica pomiędzy dotychczasowymi 
zasadami prowadzenia ewidencji 
i dokonywania rozliczeń z przed-

Z notatnika 
prawnika

miotowego funduszu pomiędzy 
przepisami obowiązującymi 
od 9 września 2017 r. a stanem 
wcześniejszym?

Zmiana dotyczy w rzeczywi-
stości dopisania wyrazu „rozli-
czenie”, natomiast w pozostałej 
części brzmienie przepisu nie 
uległo zmianie. Stąd problemy 
interpretacyjne dotyczące rozu-
mienia tego pojęcia i wpływu 
wprowadzonych zmian na moż-
liwość prowadzenia dotychcza-
sowych metod finansowania 
w skali spółdzielni. Ostatecznie 
również Ministerstwo Infrastruk-
tury i Budownictwa przychyliło 
się do stanowiska, iż w zakresie 
gospodarki funduszem remonto-
wym, wprowadzona nowela nie 
stanowi rewolucyjnych zmian, 
a bardziej uściśla związanie pro-
wadzonych ewidencji wpływów 
i wydatków powyższego funduszu 
w rozbiciu na poszczególne nieru-
chomości. Ustawodawca nie wy-
musza podziału funduszy w taki 
sposób, aby każda nieruchomość 
posiadała własny fundusz re-
montowy oraz aby w bieżącej 
działalności środki zgromadzone 
na funduszu remontowym danej 
nieruchomości mogły być w cią-
gu roku przeznaczane wyłącznie 
na remonty danej nieruchomości. 
Dotychczasowa zasada funk-
cjonowania spółdzielczego so-
lidaryzmu może być stosowana 
na dotychczasowych zasadach 
i w granicach obecnych regulacji 
wewnątrzspółdzielczych.

Wprowadzana zmiana nie 
daje również podstaw do żąda-
nia zwrotu przez członków spół-
dzielni środków zgromadzonych 
na koncie funduszu remontowego. 
Funkcjonowanie w ramach spół-
dzielni w dotychczasowym kształ-

cie uzasadnia twierdzenie, iż wola 
członków spółdzielni w zakresie 
potrzeb poszczególnych nieru-
chomości w ramach zgromadzo-
nego funduszu stanowić będzie 
podstawę do określania wyso-
kości opłat oraz kierunków jego 
wydatkowania. W tym zakresie, 
nie doznaje także wyłomu w gra-
nicach sprawowanego zarządu, 
w związku z treścią art. 27 usm 
zakres uprawnień i decyzyjności 
organów spółdzielni.

Należy się zatem zastanowić 
nad celowością przedmiotowej 
zmiany. Jeżeli źródłem uzasad-
nienia zmian dla ustawodawcy 
było dostosowanie przepisów 
do treści wyroku Trybunału Kon-
stytucyjnego z 2015 r. to na chwi-
lę obecną związek dokonanych 
zmian z przedmiotowym orze-
czeniem jest niewielki. Być może 
zamiarem ustawodawcy było po-
czynienie pierwszego kierunku 
z zamiarem rozszerzania zmian 
w powyższej regulacji, w po-
wiązaniu ze zmianami wprowa-
dzonymi w dalszej części noweli 
ustawy.

Na chwilę obecną wprowadzi-
ło jedynie zamieszanie interpreta-
cyjne i konieczność poszukiwania 
różnych sposobów wykładni.

Ostatecznie jednak należy 
uznać, iż dokonana nowela nie 
wprowadziła w zakresie praw i obo-
wiązków członków spółdzielni żad-
nych istotnych zmian.

W kolejnym artykule po-
staramy się Państwu przybliżyć 
dalsze zmiany mające wpływ 
na prawa i obowiązki członków 
spółdzielni.

Radca prawny 
Jadwiga Chmielewska

Furmankiewicz

niczy w Łodzi ma bardzo znikome 
znaczenie.

Nazwanie jednej z najdłuższych 
ulic w Łodzi Aleją Włókniarzy ma 
upamiętniać tę zasadniczą grupę za-
wodową wśród robotników łódzkich. 
Historia tej ulicy sięga początków lat 
siedemdziesiątych XX wieku, kiedy 
ta arteria komunikacyjna została wy-
tyczona wzdłuż torów kolei kaliskiej 
od ul. Pabianickiej do ul Zgierskiej, 
wchłaniając ulicę Towarową, No-
wotowarową i Letnią. Swoją obecną 
nazwę Aleja Włókniarzy otrzymała 
w 1977 r. W 2005 r. jej fragment, 
od al. Mickiewicza do ul. Pabiani-
ckiej, przemianowano na al. Jana 
Pawła II. 

Na Alei Włókniarzy 198 poło-
żony jest należący do naszej Spół-
dzielni budynek nr 48.

Przypomnijmy, że w Gminie 
nadal trwa postępowanie wyjaśnia-
jące dot. uzyskania właściwego ty-
tułu prawnego do tej nieruchomości, 
która posiada dwie księgi wieczyste. 
Jako ich właściciele wpisane są dwa 
różne podmioty, tj. Skarb Państwa 
oraz Akcyjne Towarzystwo Wyro-
bów Bawełnianych Izraela Poznań-
skiego, którego powstanie datuje się 
na 1899 rok. Czekamy na zmianę 
przepisów, w myśl których będzie 
można pomyślnie rozwiązać te za-
wiłości gruntowe.

 I.G.

Zapraszamy  
na świąteczne warsztaty!

PATRONI NASZYCH ULIC  
– ALEJA WŁÓKNIARZY
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Nie milkną dyskusje  

nad znowelizowaną ustawą  
o spółdzielniach mieszkaniowych.  

Jakie konsekwencje niosą ze sobą nowe zapisy?

W dzisiejszym numerze naszej gazety zamieszczamy przedruki pism zamieszczonych w Informacjach 
i Komunikatach nr 10/2017 r. „Informacje i Komunikaty” to pismo redagowane i wydawane  

przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

PROBLEMY SPÓŁDZIELCZOŚCI
Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 12 września 2017 r. skierowane do Prezes Rady 
Ministrów w sprawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – 
Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze.

 Warszawa, 12 września 2017 r.
Szanowna Pani 
Beata Szydło 
Prezes Rady Ministrów 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Dot.: ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowa-
nia cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2017 r., poz.1596).

Szanowna Pani Premier!
Działając w imieniu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, skupiającego środowisko spółdzielczości 

mieszkaniowej w Polsce, na podstawie przepisu art.240 § 3 pkt 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze 
(Dz.U.z 2017 r. poz.1560 t.j.), zgodnie z którym do zadań związku rewizyjnego należy reprezentowanie interesów zrzeszo-
nych spółdzielni wobec organów administracji państwowej (zwanego dalej: „Związkiem”), uprzejmie informuję, iż w dniu 
20 lipca 2017 r. została uchwalona przez Sejm RP ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – 
Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (dalej Ustawa). W dniu 2 sierpnia 2017 r. ustawa ta, 
pomimo licznych protestów organizacji spółdzielczych, spółdzielców oraz ekspertów prawnych, została podpisana przez 
Prezydenta RP. Ustawa weszła w życie z dniem 9 września 2017 r.

Ustawa ta dyskryminuje sektor spółdzielczości mieszkaniowej względem pozostałych sektorów spółdzielczych oraz 
innych podmiotów prywatnych np. spółek prawa handlowego czy deweloperów, i co najważniejsze, uniemożliwia realizację 
rządowego programu Mieszkanie Plus, choć spółdzielnie mieszkaniowe zostały objęte tym programem w uchwale Rady 
Ministrów nr 115/2016 z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Narodowego Programu Mieszkaniowego, poprzez:
a)   faktyczną likwidację funduszu udziałowego i zasobowego spółdzielni mieszkaniowych, spółdzielnie mieszkaniowe 

zostają pozbawione więc funduszy własnych, te istniejące nie mogą dalej budować swoich funduszy własnych, nowe 
natomiast będą pozbawione ich w całości, spółdzielnie mieszkaniowe jako jedyny sektor spółdzielczy tracą tym samym 
z mocy ustawy m.in. zdolność kredytową, przestana być przez to wiarygodnym partnerem biznesowym;

b)   naruszenia zasady wobec prawa, dotychczasowi członkowie spółdzielni mieszkaniowych będą odpowiadać do wyso-
kości zadeklarowanych udziałów, nowi, z uwagi na brak obowiązku wniesienia udziałów, takiej odpowiedzialności nie 
będą ponosić, dyskryminowani będą więc dotychczasowi członkowie;

c)   pozbawienie spółdzielni mieszkaniowych możliwości wykluczenia członków, którzy działają w sposób sprzeczny 
z przepisami prawa, naruszają porządek domowy pozostałych członków spółdzielni mieszkaniowych czy zalegają 
z opłatami względem spółdzielni mieszkaniowych, następuje więc dyskryminacja członków wywiązujących się ze swo-
ich obowiązków, gdy to oni de facto ponoszą koszty wygenerowane dla spółdzielni przez członków nie wywiązujących 
się z tych obowiązków;

d)   promuje zadłużanie się członków, gdyż stwarza mechanizm, zgodnie z którym nie można orzec o wygaśnięciu spół-
dzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu (spółdzielnia mieszkaniowa będzie mogła dochodzić wyłącznie na dro-
dze sądowej takiego wygaśnięcia), jeżeli najpóźniej przed zamknięciem rozprawy przed sądem pierwszej instancji, 
a jeżeli wniesiono apelację – przed sądem drugiej instancji członek spółdzielni uiści wszystkie zaległe opłaty, działa 
więc na szkodę pozostałych członków spółdzielni, którzy sumiennie wywiązują się ze swoich zobowiązań względem 
spółdzielni;

e)   wprowadza przepis, zgodnie z którym „zarząd spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości: ewidencję 
i rozliczenie wpływów i wydatków funduszu remontowego, o którym mowa w art. 6 ust. 3; ewidencja i rozliczanie 
wpływów i wydatków funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości powinny uwzględniać wszystkie wpły-
wy i wydatki funduszu remontowego tych nieruchomości”. Wejście tych zasad w życie uniemożliwi wykonywanie 
robót remontowych w budynku, ukończenie robót remontowych będących w toku, a zaplanowane prace remontowe 
na przyszłe okresy, nie będą mogły być wykonane. Tym samym nastąpi konieczność przerwania robót remontowych 
oraz poniesienia kar umownych przez spółdzielnię (jej członków);

f)   wprowadza rozwiązanie, zgodnie z którym wymagane będzie uzyskanie zgody współwłaścicieli na wykonywanie czyn-
ności przekraczających zakres zwykłego zarządu w szczególności na przeprowadzenie inwestycji na nieruchomości czy 
remonty, co będzie w takim wypadku utrudnione, a w wielu sytuacjach wręcz niemożliwe. Bardzo negatywnie odbije 
się to w przypadku pozyskanych przez spółdzielnie mieszkaniowe środków unijnych na kompleksową modernizację 
wielorodzinnych budynków mieszkalnych;

g)   z uwagi na wprowadzenie zakazu wykonywania czynności lustracyjnych przez osoby podległe członkom zarządu, a nie 
bezpośrednio im podległe, wyeliminowano z rynku pracy de facto prawie wszystkie osoby posiadające uprawnienia 
lustracyjne oraz doświadczenie w badaniu innych spółdzielni mieszkaniowych aniżeli te, w której takie osoby są zatrud-
nione;

h)   zgodnie ze stenogramem z 45 posiedzenia Senatu, poprawka nr 32, która miała na celu rozszerzenie zakazu wykony-
wania funkcji lustratora również osoby, które podlegają głównemu księgowemu została odrzucona (głosowanie nr 82). 
Głosowało 86 senatorów, 7 – za poprawką, 59 – przeciw poprawce, 20 wstrzymało się od głosu. Pomimo wskazanych 
wyników głosowania, w uchwale Senatu RP przekazanej do Sejmu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (druk 1766), 
wskazano, iż: „zdaniem Senatu wskazanym było rozszerzenie katalogu osób objętych zakazem pełnienia funkcji lu-
stratora w spółdzielni mieszkaniowej. Senat jest zdania, że funkcji tej nie powinny pełnić również osoby, które podle-
gają głównemu księgowemu w spółdzielni mieszkaniowej (poprawka nr 27)” oraz utrzymano jako przyjętą, pomimo 
odrzucenia poprawki przez Senat, poprawkę w brzmieniu: „Zakaz ten stosuje się także do innych osób, o ile podlegają 
członkowi zarządu, likwidatorowi lub głównemu księgowemu”. Przekazana Prezydentowi RP do podpisu przedmioto-
wa ustawa, która została podpisana przez Prezydenta RP zawiera więc istotną wadę legislacyjną, która oznacza, że jest 
ona niezgodna z określonym, między innymi w art.121 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, procesem legislacyjnym.

W związku z powyższym uprzejmie proszę Panią Premier o spotkanie celem przedstawienia zagrożeń związanych 
z ww. Ustawą mając w szczególności na uwadze, iż uniemożliwia ona realizację rządowego programu Mieszkanie Plus.

Z wyrazami szacunku 
Prezes Zarządu ZRSMRP 

Jerzy Jankowski

Pismo Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 5 września 2017 r. w sprawie nowelizacji ustawy o spółdziel-
niach mieszkaniowych do Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

 Warszawa dnia 5 września 2017 r.
Pan Jerzy Jankowski
Prezes Zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP

Szanowny panie Prezesie,
w odpowiedzi na wystąpienie z dnia 4 sierpnia 2017 r., przekazane przy piśmie Kancelarii prezesa Rady Ministrów 

z dnia 11 sierpnia 2017 r. (znak: SPRM.219.32.8.2017.AD.MG) chciałbym zapewnić, że kwestie związane z funkcjono-
waniem spółdzielni mieszkaniowych pozostają jednym z priorytetowych obszarów działania Ministerstwa Infrastruktury 
i Budownictwa. Podkreślenia wymaga, że na rynku nieruchomości podmioty te odgrywają znaczącą rolę jako inwestorzy 
i zarządcy. W związku z powyższym są one jednym z głównych podmiotów, które zostały uwzględnione w ramach Narodo-
wego Programu Mieszkaniowego, dalej NPM. Przedmiotowy program przyjęty przez Radę Ministrów w 2016 r. jest wyra-
zem nowego podejścia rządu do polityki mieszkaniowej. Przewidziane w programie działania obejmują zarówno wsparcie 
budowy mieszkań z przeznaczeniem dla osób o niskich i przeciętnych dochodach, jak i działania regulacyjne, usprawniające 
proces inwestycyjno-budowlany.

Odnosząc się do kwestii przyjętej przez Sejm RP w dniu 20 lipca 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze, informuję, iż ostateczna 
treść ww. aktu prawnego jest wyrazem woli parlamentarzystów. Chciałbym poinformować przy tym, że funkcjonowanie 
nowych rozwiązań prawnych w zakresie spółdzielczości mieszkaniowej po wejściu ich w życie, tj. dniu 9 września 2017 r., 
będzie przedmiotem analizy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

W przypadku konieczności zmiany regulacji, podjęcie stosownych czynności legislacyjnych możliwe będzie m.in. 
w ramach zaplanowanej w Narodowym programie Mieszkaniowym kompleksowej weryfikacji obowiązujących rozwią-
zań prawnych dotyczących funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych. Działania te prowadzone będą także pod kątem 
zmian, jakie należy wprowadzić dla zwiększenia aktywności istniejących spółdzielni w realizacji inwestycji mieszkanio-
wych oraz szerszego wykorzystania tej formy organizacyjno-prawnej przez nowopowstające podmioty chcące działać w ob-
szarze budownictwa mieszkaniowego, w tym, w zakresie realizacji własnych potrzeb mieszkaniowych. Wobec powyższego, 
w przypadku rekomendowania wprowadzenia zmian systemowych w tym zakresie, na podstawie opinii środowisk nauko-
wych i eksperckich przygotowany zostanie projekt założeń nowej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Niezależnie od powyższego chciałbym zwrócić uwagę, iż zostały już wprowadzone niektóre inne instrumenty wskaza-
ne w NPM dotyczące funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych oraz prowadzonych przez nie inwestycji budowlanych. 
Ustawą z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1442) umożliwiono ubieganie się o wsparcie finansowe na budowę loka-
li mieszkalnych, do których ustanowione zostanie spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, co przyczyni 
się do większej aktywności spółdzielni i usprawnienia ich działalności inwestycyjnej. Dzięki zmianom, jakie przyniosła 
przedmiotowa ustawa możliwe jest uzyskanie finansowania zwrotnego przez spółdzielnie mieszkaniowe na budowę lokali 
mieszkalnych, do których ustanowione zostanie spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, o co postulowali inwestorzy spo-
łecznego budownictwa czynszowego. Argumentem za dopuszczeniem do programu mieszkań spółdzielczych lokatorskich, 
są różnice w tym zakresie między nowym programem społecznego budownictwa czynszowego a programem realizowanym 
ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, który przewidywał wsparcie na tworzenie takich lokali. W przypadku 
programu byłego KFM-u, finansowanie mieszkań spółdzielczych lokatorskich stanowiło, co do zasady, podstawową formę 
wykorzystania poprzedniego instrumentu wsparcia przez spółdzielnie mieszkaniowe. Możliwość budowania przez spół-
dzielnie mieszkaniowe w ramach nowego programu wyłącznie mieszkań użytkowanych na zasadach najmu, a nie na zasa-
dach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, była w związku z tym odbierana przez część środowiska 
jako rozwiązanie pozbawiające je istotnej przewagi w konkurowaniu o środki finansowe oraz jako forma, która nie oddaje 
specyfiki celów spółdzielczości mieszkaniowej. Przyjęte rozwiązanie ma na celu aktywizację spółdzielni mieszkaniowych, 
które do tej pory nie przejawiały zbyt dużego zainteresowania ubieganiem się o preferencyjny kredyt w ramach rządowego 
programu popierania budownictwa mieszkaniowego, a ponadto ma za zadanie wykorzystanie potencjału spółdzielni miesz-
kaniowych w zakresie rozwoju mieszkalnictwa na wynajem.

Z poważaniem, z upoważnienia Ministra Infrastruktury 
Kazimierz Smoliński 

Sekretarz Stanu

Rokowania na zwycięstwo było całkiem obiecujące. Już 
w pierwszej turze odpadły Stany Zjednoczone, które wg opi-
nii wielu dyplomatów nie były dobrze przygotowane do Expo, 
o czym świadczy np. nagła zmiana decyzji w sprawie miejsca, 
w którym miałaby zostać zorganizowana wystawa – Minneapo-
lis w ostatniej chwili zastąpiono Bloomington w Minnesocie. 
Polska natomiast, uzyskując wraz z Argentyną po 46 punktów, 
przeszła do kolejnego etapu. Dynamiczna i świetnie przygo-
towana prezentacja polskiej delegacji, na czele której stał 
wicepremier p. Piotr Gliński wraz z Prezydent Miasta Łodzi 
p. Hanną Zdanowską, zebrała największe oklaski i została oce-
niona bardzo wysoko. To jednak nie wystarczyło. W decydują-
cej rozgrywce otrzymaliśmy bowiem o sześć (zaledwie sześć!) 
punktów mniej niż Buenos Aires – 56:62 i Expo 2022 „poje-
chało” do Ameryki Południowej. Buenos Aires, stolica znanej 
wszystkim na świecie Argentyny, z której pochodzi obecny 
papież Franciszek  i znanej ze wspaniałych piłkarzy, na czele 
z Leo Messim, dwukrotnych mistrzów świata z 1978 oraz 1986 
roku. Nam zaś Polakom jest bliska od 37 lat ze wspaniałego 
wykonania piosenki „Boskie Buenos” Kory i Maanamu.

Nie ma jednak co załamywać rąk i myśleć: „jak zwykle”. 
Tak bardzo dobry wynik Polski jest bowiem, mimo niekorzyst-
nego wyniku głosowania, ogromną szansą dla Łodzi. Nasze 
miasto nawiązało wiele międzynarodowych kontaktów, które 
mogą zaprocentować owocną współpracą. Po wielu spotka-
niach promocyjnych Łódź może stać się bardziej rozpoznawal-
nym i kojarzonym miejscem na mapie świata. Aby to jeszcze 
ułatwić warto byłoby nasze miasto uwidocznić w rozkładach 
jazdy pociągów międzynarodowych oraz w rozkładach lotów 
samolotowych. Wypracowany kapitał będzie można wyko-
rzystać w relacjach z zagranicznymi inwestorami – wszakże 
56 państw dało nam swoje poparcie! Podczas działań marketin-
gowych, które stanowiły etap na drodze do rywalizacji o orga-
nizację Expo, Łódź wyrobiła sobie mocną pozycję, która może 
okazać się solidną bazą na przyszłość. Być może tak trudną 
do wymówienia dla obcokrajowców nazwę naszego miasta, 
będą oni niedługo z łatwości podawać sobie z ust do ust. Przed 
nami wiele możliwości i otwartych drzwi. Cieszmy się więc 
z tego i skorzystajmy z szansy!

 I.G.

EXPO 2022 – nie składajmy broni
Cd. ze str. 1



5Segregacja śmieci  
nie jest taka straszna.  
Bądźmy eko.

Przed nami kolejna już odsłona konkursu na najefektowniej udekorowany balkon w okresie 
świąteczno-noworocznym. Przypominamy pokrótce zasady:

W konkursie mogą brać udział wszystkie chętne osoby będące członkami RSM „Bawełna” 
i posiadające  tytuł prawny do  lokalu na  terenie danego osiedla  lub członkowie  ich  rodzin 
zamieszkujący w lokalu, do którego przynależy balkon zgłoszony do konkursu.

Rozszerzenie kategorii uczestników jest wyjściem w Państwa stronę, często zdarzało się 
bowiem, że na przykład balkon pielęgnowała lub dekorowała żona, a prawo do lokalu posia-
dał tylko mąż i to właśnie on mógł startować w konkursie. W tym roku jest już inaczej.

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszeniowej, dostępnej we wszystkich 
administracjach osiedla oraz (wraz z Regulaminem konkursu) na naszej stronie internetowej.

W zimowej edycji mogą się Państwo zgłaszać swoje balkony aż do Wigilii, oczywiście 
w  dniach  i  godzinach  pracy  administracji.  Komisje  konkursowe  oceniać  będą  dekoracje 
w terminie pomiędzy 27 grudnia a 6 stycznia 2018 r., a do 10 stycznia podejmą decyzje o zwy-
cięzcach. Wyniki podamy w naszej gazecie oraz na stronie internetowej, a osoby nagrodzone 
uhonorujemy na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.  I.G.

KO N K U R S  N A  N A J E F E K T O W N I E J  U D E KO R O W A N Y  B A L KO N  
W  T E R M I N I E  Ś W I Ą T E C Z N O - N O W O R O C Z N Y M !

Mądry spółdzielca... przed szkodą
Październikowy dzień wstaje 
powoli. Piąta trzydzieści rano. 
Podnoszę żaluzje żeby spojrzeć 
w gęsto granatowy, ale jednak 
poranek. Widok nie budzi en-
tuzjazmu, kolejny już dzień 
leje nieprzerwanie. Za chwilkę 
kawa, jajecznica i budzę moich 
chłopaków którzy w błyska-
wicznym tempie przeprowadza-
ją poranną toaletę, pochłaniają 
śniadanie i wyskakują w pośpie-
chu do szkoły i pracy…

Wstaję wcześniej, bo lubię 
mieć chwilę na dzień dobry tyl-
ko dla siebie. Z przyjemnością 
szykuję śniadanie i prowiant 
do szkoły i pracy, w między-
czasie delektując się filiżanką 
espresso… Włączam telewi-
zor, żeby spojrzeć co słychać 
w bliższym i dalszym świecie. 
Jak dzień zaczęli inni?

Tego dnia kolejny, żółty pa-
sek w jednym z kanałów infor-
macyjnych, zwiastował ludzką 
tragedię. Tym razem złe wia-
domości dochodziły z bliskich 

memu sercu stron. Moje rodzinne 
miasto.. Wybuch gazu w bloku. 
Zniszczonych kilka mieszkań 
i trwają ustalenia dotyczące moż-
liwych ofiar. Widok na ekranie 
telewizora wstrząsający. Miesz-
kanie, w którym nastąpił wybuch 
było tylko jednym z kilku potęż-
nie zniszczonych lokali. Wielu 
ludzi pozostało bez domu tej 
nocy… Dopiłam kawę i poszłam 
budzić swoich najbliższych.

Kilka tygodni później spot-
kałam się z koleżanką z przy-
wołanego osiedla. Tak, jak 
i ja od wielu już lat pracuje 
w branży ubezpieczeniowej.

Kaśka – bo o Niej tu mowa 
– wspominając tamto zdarze-
nie, mówi do mnie tak:

– Agnieszka, ja tego nigdy 
nie zrozumiem… Uszkodzo-
nych w tej tragedii zostało dwa-
naście mieszkań. Słyszałam, 
że ŻADNE Z NICH NIE BYŁO 
UBEZPIECZONE! Dwanaście 
rodzin, wielu z nich cudem ca-
łych i zdrowych, pozostało bez 

łóżek, kuchenek, telewizorów… 
W zniszczonych mieszkaniach 
do całkowitego remontu. Skąd 
wziąć na to pieniądze??? Zbiór-
ka społeczna? Znajomi? Przy-
jaciele? Pewnie stąd dostaną 
wsparcie, tylko czy wystarczy? 
Wystarczy na bieżące opłaty, 
funkcjonowanie rodzin, zaku-
py, rachunki i odbudowę domu?

Kaśka mówi mi, że praw-
dopodobnie znajdzie się winny 
przyczyny wybuchu. Prawdopo-
dobnie nie miał ubezpieczenia 
mieszkania, ani takiego od od-
powiedzialności cywilnej. Sam 
dziś będzie się borykać z od-
budową własnego lokum. Czy 
będzie wydolny pokryć szkody 
sąsiadom, nawet jeśli wina zo-
stanie udowodniona? Mam sze-
reg wątpliwości, rzekła Kasia…

– Patrz Agnieszka, starzeję 
się i ciągle wielu spraw nie ro-
zumiem… Przyzwoita polisa 
ubezpieczenia mieszkania może 
kosztować około dwustu zło-
tych rocznie. To niewiele ponad 

szesnaście złotych w miesiącu. 
Zapewnia spokój w wielu sy-
tuacjach. Kilkanaście złotych 
w miesiąc, w obliczu tragedii 
bezcenne… Na co wydajemy 
kilkanaście złotych w miesiącu? 
Czasem na jedzenie, którego nie 
zjemy, bluzkę z ciucholandii, któ-
rej nigdy nie założymy bo ładna 
była tylko na manekinie, na pa-
pierosy, alkohol… bzdury czę-
sto… Dwanaście rodzin poszko-
dowanych, każda bez polisy… 
Bo po co ubezpieczenie? Właś-
nie po to, że pomimo wysokich 
norm i standardów konserwacji 
budynków, naszym sąsiadem 
może być starszy człowiek z cho-
robą Alzheimera, który zapomni 
wyłączyć gaz przed snem, albo 
szaleniec, który po zawodzie 
miłosnym będzie próbował piło-
wać rurę gazową żeby odebrać 
sobie życie, bądź para kochająca 
imprezy, gdzie na jednej z wielu 
ktoś nie dogasi papierosa… Two-
im sąsiadem może być każdy! 
Sam też możesz wstawić obiad 

i zasłabnąć, w wyniku czego wy-
buchnie pożar który strawi trzy 
mieszkania i pół klatki schodo-
wej Sąsiedzi zostaną bez dobyt-
ku… Sam zostaniesz Człowieku 
bez dobytku. Co wtedy? Dobrze 
mieć polisę? Czy nie?

Nie mam pieniędzy, te słowa 
najczęściej słyszy agent ubez-
pieczeniowy jak dzwoni spytać, 
czy może porozmawiać o polisie 
mieszkaniowej? Nie mam pienię-
dzy na polisę, mam na szklany 
wazonik z targu staroci, fast foo-
da dla wnuka z nadwagą, niepo-
trzebny mi suplement diety z te-
lewizyjnej reklamy. Na to mam, 
bo chcę!… Codziennie podejmu-
jemy decyzje…

Dwanaście mieszkań znisz-
czonych, żadne z nich nie było 
ubezpieczone. Dwanaście ro-
dzin w dużym dramacie finan-
sowym. Może by ich dziś spy-
tać, czy zapłaciliby wcześniej 
kilkanaście złotych w miesiącu, 
żeby teraz kupić łóżko, kuchen-
kę, telewizor, wyremontować 

łazienkę, przedpokój… Zgad-
nijcie, co by powiedzieli? Czy 
mieliby problem z wydaniem 
tak niewielkiej kwoty na polisę 
ubezpieczeniową? Prawdopo-
dobnie mniejszy, niż wcześniej.

Ludzie, przestańmy w koń-
cu myśleć, że nic się nie stanie, 
bo rzeczy się dzieją… Dziś 
tu, jutro gdzie indziej. Mą-
drość i dojrzałość to ODPO-
WIEDZIALNOŚĆ. Pracować 
na często jedyny majątek, jakim 
jest mieszkanie, całe życie i nie 
chronić go ubezpieczeniem… 
Czy to jest ODPOWIEDZIAL-
NE? Odpowiedzcie sobie Pań-
stwo na to pytanie sami.

Słuchałam Kaśki nie dowie-
rzając.

Dwanaście mieszkań znisz-
czonych i wszystkie bez polisy.

Czy około kilkanaście zło-
tych miesięcznie na polisę, 
to zbędny wydatek?

Poważnie zastanówmy się 
nad odpowiedzią…

 A. Przybył

Administracje Osiedli dokonały przeglądu budyn-
ków pod kątem przygotowania do sezonu zimowe-
go i zdały z tych przeglądów meldunki Zarządowi 
spółdzielni.

W szczególności wykonany został przegląd 
okienek piwnicznych pod kątem ich oszklenia 
i szczelności oraz drzwi wejściowych i okien 
na klatkach schodowych. Wszelkie stwierdzone 
uszkodzenia administracje usuwają na bieżąco, 
by nie dopuścić w zimie do niekontrolowanej 
ucieczki ciepła. Zabezpieczone zostały pomiesz-
czenia wodomierzy głównych w budynkach i ter-
micznie instalacja wodociągowa i kanalizacyjna. 
Zapewnienie o gotowości do usuwania ewentual-
nych opadów śniegu otrzymaliśmy także od przed-

stawicieli firm sprzątających budynki i tereny 
przyblokowe. W piaskownicach zgromadzono już 
i zabezpieczono przed zamarznięciem piach do po-
sypywania ulic. Firmy, z którymi zawarte mamy 
umowy na wykonanie usługi odśnieżania są go-
towe do podjęcia prac jeśli tylko zajdzie taka po-
trzeba.

Jesteśmy przygotowani do zimy
I jak co roku prosimy Państwa o zamykanie okien 
na klatkach schodowych i w piwnicach. Zwracanie 
uwagi na to czy drzwi do klatki schodowej są za-
mknięte. Nie narażajmy się na dodatkowe, niepo-
trzebne koszty.

 K.Sz.

Jak już wcześniej informowaliśmy surowce wtór-
ne, na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska 
z 29 grudnia ubiegłego roku, muszą być zbierane 
w trzech oddzielnych frakcjach. Oddzielnie papier, 
szkło oraz metale i tworzywa sztuczne. W tym 
celu do 31.12.2017 r. zgodnie z tym rozporządze-
niem Urząd Miasta Łodzi ustawi na terenach przed 
niektórymi naszymi budynkami po trzy pojemni-
ki typu dzwon. Każdy pojemnik będzie czytelnie 

oznakowany. Tereny już zostały urzędnikom mia-
sta wskazane. Przyjęto zasadę, że zestaw trzech 
pojemników obsługiwać będzie do 500 mieszkań-
ców.

W kolejnych numerach powrócimy do tematu 
właściwej segregacji, przedstawiając jakie kon-
kretne przedmioty czy opakowania powinny trafić 
do poszczególnych pojemników.

 K.Sz.

Jesteśmy przygotowani 
do zimy

Segregacja surowców wtórnych

Cd. ze str. 1
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Cieszymy się, że dzielą się Państwo z nami swoimi pasjami i osiągnięciami.  

Z radością bierzemy udział w spotkaniach,  
na które nas Państwo zapraszają i przedstawiamy  

ważne dla Państwa wydarzenia na łamach naszej gazety.

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

Administracja osiedla „Słowiańskie”, tel. 
42 670 95 03, 42 670 70 42.
Kierownik adm. p. Piotr Sumiński.
ADMINISTRATORZY:
Alina Kobus administrowane bloki: 100-131, 
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: 132-160, tel. kom. 505 150 842, e-mail: 
mkrasowska@rsmbawelna.pl.
Beata Nykiel administrowane bloki: 201-233, 
tel. kom. 505 131 497, e-mail: bnykiel@rsm-
bawelna.pl.

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

Administracja osiedla „Zbiorcza”, tel. 42 
674 89 49, tel. 42 676 28 97.
Kierownik adm. p. Andrzej Jaroszczyk.
ADMINISTRATORZY:
Jolanta Bagińska administrowane budynki: 
Gorkiego 6/8, 10/12, 24, 26, 28, tel. kom. 505 
150 858, e-mail: jbaginska@rsmbawelna.pl.
Elżbieta Kowalczyk administrowane budyn-
ki: Górska 2, 4, 3/5, 7/9, Szczytowa 4/6, Rawska 
3, 7, Wilcza 2, Gołębia 1/3, 5, tel. kom. 505 150 
845, e-mail: elkowalczyk@rsmbawelna.pl.
Aleksandra Czekalska administrowane 
budynki: Zbiorcza 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 
21, 23, 25, Sarnia 4, Stylonowa 7, tel. kom. 505 
150 846, e-mail: aczekalska@rsm bawelna.pl.

Administracja osiedli „Żubardź” i „Kozi-
ny”, tel. 42 651 55 24.
Kierownik adm. p. Jolanta Bartoszek.
ADMINISTRATORZY:
Magdalena Gazda administrowane budynki: 
Kasprzaka 10, 11, 11a, 28/34, Długosza 1/5, 
27, 29/31, 1-go Maja 76, 84/86, Więckowskie-
go 97, Lorentza 8, Srebrzyńska 45, Włókniarzy 
198, Bydgoska 44, 46, Okrzei 4/12, 30/36, 40, 
tel. kom. 505 150 840, e-mail: mgazda@rsm-
bawelna.pl.
Jacek Piaseczny administrowane budynki: 
Czarnkowska 9/13, Gandhiego 3a, Tatarako-
wa 15, Lutomierska 83/101, 103a, 105a, 109a, 
111, Wrześnieńska 67/69, 71/73, Sierakow-
skiego 1/5, Klonowa 35/37, 41, Tybury 3, 10, 
tel. kom. 505 150 862, e-mail: jpiaseczny@
rsmbawelna.pl.
Aleksandra Marcinkowska-Wrońska ad-
ministrowane bloki: Bydgoska 25, 27/29, 35, 
37, Lutomierska 156, 158, Uniejowska 1/3, 4, 
4a, 6, Limanowskiego 168, Turoszowska 5, 16,  
dwa zespoły garaży przy ul. Bydgoskiej 25 i Po-
wstańców Wielkopolskich 25, Klonowa 28/30, 
32, 38/40, Kasprzaka 60/62, 64a, Bydgoska 40, 
42, e-mail: amarcinkowskawronska@rsmba-
welna.pl.

Przyjmowanie i  załatwianie interesantów 
w  spółdzielni odbywa się następująco: 
sekretariat spółdzielni, Zespół Doradczo-
-Samorządowy, Dział Księgowości Eksplo-
atacyjnej Dział Techniczny, Stanowisko ds. 
Analiz Ekonomicznych czynne są przez cały 
tydzień (za wyjątkiem sobót i  niedziel) 
w godzinach 8.00-16.30; Dział Członkowsko-
-Mieszkaniowy, Dział Czynszów, Kredytów 
i  Wkładów Mieszkaniowych, Dział Orga-
nizacyjny czynne są w  poniedziałki, środy, 
czwartki, piątki w godzinach 8.00-16.30, we 
wtorki w godzinach 8.00-18.00, Administra-
cje osiedlowe: w okresie od 1.09. do 30.06. 
przyjmują interesantów w poniedziałki, śro-
dy, czwartki i piątki w godz. 8.00-17.00, we 
wtorki w godzinach 8.00-18.00, w okresie od 
1.07. do 31.08. w poniedziałki, środy, czwartki 
i piątki w godz. 8.00-16.30, we wtorki w godz. 
8.00-18.00.

Zgłaszanie awarii po godzinach pracy 
administracji: PRYM PPHU Grzelka and 
Grzelka Pogotowie Mieszkaniowe, tel. 
42 640 41 05, 42 640 41 06, 601 880 504.

Już wielokrotnie na łamach na-
szej gazety namawialiśmy senio-
rów mieszkających w naszych 
zasobach do aktywności. I mamy 
ku temu kolejny powód i dowód 
na to, że okres emerytury nie musi 
być nudny, smutny czy samotny. 
Wystarczy chcieć wyjść z domu, 
spotkać się z ludźmi, zarazić się ich 
pasjami, samemu rozwijać w sobie 
dawne hobby czy umiejętności.

Dziś przybliżymy Państwu 
działania skupione w ramach te-
atru, którego współtwórczynią 
i jedną z aktorek w drugiej poło-
wie życia została nasza koleżanka 
– emerytowany pracownik księgo-
wości p. Jadwiga Rogalska.

Otóż przy Akademii Huma-
nistyczno-Ekonomicznej w Ło-
dzi już od pięciu lat działa teatr 
seniorów ROINES. Tajemnicza 
nazwa teatru, jak zdradziła nam 
p. Jadwiga, to słowo senior czyta-
ny wspak. Teatr prowadzony jest 
pod kierunkiem Teresy Radzikow-
skiej-Binkowskiej przy Uniwersy-
tecie III Wieku.

Na zaproszenie pani Rogal-
skiej, miałam prawdziwą przy-
jemność uczestniczyć w spektaklu 

pt. „To się uda – sąd idzie”. Spek-
takl wystawiony został gościnnie 
21.10.2017 r. w Centrum Kultury 
Młodych przy ul. Lokatorskiej 13 
w Łodzi. Kameralna sala tego dnia 
praktycznie po brzegi wypełnio-
na była gośćmi. Niepowtarzalne-
go klimatu dopełniało usadzenie 
gości przy rozstawionych przed 
sceną stolikach, na których za-
palono nastrojowe lampki. Go-
ście częstowali się kawą, herbatą 
i ze skupieniem obserwowali sce-
nę, na której toczyła się rozprawa 
sądowa. Oskarżona była starość. 
Aby jeszcze bardziej podkreślić 
metaforyczny charakter sądowej 
konwencji, aktorka odgrywają-
ca rolę oskarżonej występowała 
w specjalnie zaprojektowanej 
na tę okazję masce.

Widzowie byli świadkami 
procesu, w którym występowały 
główne postaci każdego procesu: 
sędzia, prokurator (w tej roli nasza 
koleżanka), obrońca oraz korowód 
świadków i biegłych. Podczas ze-
znań kolejnych świadków przed-
stawiane były „winy” starości, 
ogólnie panujące stereotypy o tym 
jak ciężka i niemiła jest jesień ży-

cia, gdy nagle, nieoczekiwanie 
na scenę wkracza grupa rozśpie-
wanych i roztańczonych starszych 
ludzi śpiewając: „W głowie ciągle 
szumi, jeszcze by się chciało, ro-
bić to, co zakazane, czego zawsze, 
zawsze było mało…” i „Kocham 

cię życie, kocham cię, kocham cię 
nad życie”. Pod wpływem ich en-
tuzjazmu i radości starość zostaje 
całkowicie uniewinniona. 

Czyż nie jest to prawdziwe 
przesłanie? Cieszmy się z życia 
w każdym wieku, bądźmy aktywni, 

nie dajmy się starości pokonać, 
gnuśnieć i tylko narzekać.

Brawo!
Dla spektaklu, pomysłu i wszyst-

kich osób, które tak żywiołowo ode-
grały swoje role.

 K.Sz.

4 listopada w niemieckim mie-
ście Bad Freienwalde odbyły 
się zawody amatorskich drużyn 
w skoków narciarskich. W za-
wodach uczestniczyło pięciu 
zawodników trenujących przy 
Ognisku TKKF Ognisko „Dziku-
sy. Panowie nie po raz pierwszy 
pokazali na co ich stać zajmując 
dwa pierwsze miejsca w dwóch 
kategoriach wiekowych: Bartło-
miej Marczak w kategorii SK21 
i Jakub Mirowski w kategorii 
SK42. Ten drugi skoczył 39 me-
trów i wyrównał rekord Łodzi. 

Na podium stanęli też: Jakub 
Radziszewski zajmując dru-
gie miejsce w kategorii SK42 
i Adam Kujawa – trzeci w kate-
gorii SK21.

Zawodnikom gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów, 
zwłaszcza, że kolejne zawody 
odbędą się już 4 grudnia w Wi-
śle.

Zadanie zrealizowano w ra-
mach umowy z Ministerstwem 
Sportu i Turystyki jako akcję 12 
m-cy aktywności fizycznej. 

 K.Sz.

Narciarze 
„Dzikusów” 
na zawodach  
w Bad Freienwalde

To tytuł najnowszej książki Andrzeja Ziemowita 
Zimowskiego, która właśnie ukazała się na ryn-
ku wydawniczym. Jak poinformował nas autor 
(p. A. Zimowski jest mieszkańcem naszego Żu-
bardzia, był m.in. bohaterem wywiadu w nr 33 
gazety) jest to jego dwudziesta książka. „Krowa 
w esencji różanej”, jest zbiorem nagrodzonych 
sztuk teatralnych p. Zimowskiego, przerobio-
nych przez niego na opowiadania. Tytuł książki 
to tytuł podstawowego opowiadania, powstałe-

go na bazie sztuki, 
która od września 
ubiegłego roku kil-

kakrotnie już wystawiana była w wybranych 
Domach Kultury.

Książkę wydała Warszawska Firma Wy-
dawnicza, Warszawa, ul. Ratuszowa 11. Moż-
na zamówić ją przez internet na stronie: ksie-
garnia@wfw.com.pl, lub kupić w Akademickim 
Ośrodku Inicjatyw Artystycznych, ul. Zachod-
nia 54, w pomieszczeniu kawiarni na I piętrze, 
u pani Aleksandry Czerczyńskiej.

Zachęcamy do lektury. K.Sz.

Światowy Dzień Marszu

8 października 2017 roku Zarząd Łódzkiego Towa-
rzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej zorganizo-
wał imprezę masową pod nazwą „Światowy Dzień 
Marszu TAFISA 2017”.

Z ramienia zarządu imprezę zorganizowali 
i przeprowadzili: W-ce prezes Zarządu Lucjan Koła-
da, oraz Skarbnik Zarządu Władysław Stępień przy 
współpracy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
-Krajoznawczego Oddział Polesie.

Marsz rozpoczął się z dwóch punktów starto-
wych wyznaczonych przez przewodników PTTK. 
Grupy wyruszyły na trasy o godz. 10.30 z krańcówki 

tramwajowej na Dołach oraz z Placu Pamięci Na-
rodowej (Zgierska-Obelisk).

Trasa marszu obejmowała blisko 10 km i koń-
czyła się w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Łagiewnikach, gdzie obie grupy dotarły o godz. 
12.30.

Na mecie zorganizowano imprezę rekreacyjną 
dla wszystkich uczestników marszu. Przy muzy-
ce, ognisku z pieczonymi kiełbaskami i wspólnych 
sportowych konkurencjach upływały kolejne godzi-
ny spotkania.

 K.Sz.

TEATR ROINES – AKTYWNY SENIOR

Krowa w esencji różanej
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wciąż nowi lu-
dzie, opowiada-
ją o swoich pro-
jektach, często 
zaskakujących, 
ale jestem otwarty 
na różne propozycje, 
a mury czekają na ludzi 
i ich pasje.

 R.: Kwintesencją ta-
kiego myślenia jest przy-
jęta nowa nazwa dla tego 
miejsca – Zakłady Prze-
mysłów Twórczych. Kiedy 
oficjalnie zaistniała nad kom-
pleksem? 

S.Z.: Pięć lat po tym, gdy 
pierwsza grupa twórcza roz-
poczęła działalność w Wi-Mie, 
przypieczętowaliśmy ten jubile-
usz między innymi zmianą nazwy. 
Ma to być impulsem do realizacji 
kolejnych pomysłów. Zakłady Prze-
mysłów Twórczych, bo rzeczywiście 
jest ich tak wiele, przeróżnych i każdy 
na swój sposób inny, ale zawsze inno-
wacyjny, twórczy.

R.: Zatem szczerze życzymy 
dalszego rozwoju i już teraz 
umieszczamy WiMę na liście 
miejsc rodzinnych spotkań 
i niedzielnych wypadów.

 K.Sz. i I.G.

Ludzie,  
których 

warto poznać
Po

zn
aj

m
y s

ię
To miejsce to prawdziwa dolina kreatywna i szansa dla wielu młodych ludzi 
na rozwinięcie artystycznych skrzydeł. I przychodzą wciąż nowi ludzie, 
opowiadają o swoich projektach, często zaskakujących, ale jestem otwarty na różne 
propozycje, a mury czekają na ludzi i ich pasje.

Redakcja: Historia miejsca, o któ-
rym będziemy dzisiaj rozmawiać, sięga 
lat 80tych XIX wieku. Mało kto dziś 
o  tym pamięta, ale WiMa, bo o niej 
mowa, zlokalizowana przy obecnej Alei 
Piłsudskiego 133–135 to wielki kompleks 
fabryczny,  w  którym  była  ogromna 
przędzalnia, wraz z halami: przewijal-
ni, skręcalni, warsztatami konserwator-
skimi i mechanicznymi, zatrudniająca 
w okresie swojego rozkwitu ponad 8 ty-
sięcy robotników. A na pewno niewielu 
z łodzian wie, że nie jest to martwa prze-
strzeń, kompleks ten wciąż „żyje” i na 
nowo rozkwita. Co znajdziemy obecnie 
na terenie WiMy?

Stanisław Zaręba: W tych zabytko-
wych murach działa dziś około 50 firm, 
m.in. teatr „Zamiast” wyróżniony Złotą 
Maską recenzentów, laserowy paitball 
„Alfa Laser”, FabLab. Swoje punk-
ty mają tu także studio fotograficzne, 
studio nagrań, designerzy, projektanci. 
Częstymi gośćmi są studenci filmów-
ki, którzy korzystają z naszych wnętrz. 
U nas kręcone były kluczowe sceny do 
filmu Jana Komasy o powstaniu war-
szawskim „Miasto 44” oraz do „Powido-
ków” – ostatniego filmu Andrzeja Wajdy 
o profesorze Strzemińskim. To miejsce 
to prawdziwa dolina kreatywna i szansa 
dla wielu młodych ludzi na rozwinięcie 
artystycznych skrzydeł. Na razie wynaj-
mujemy ok. 6 tys. m² powierzchni. Cały 
kompleks liczy 60 tys. m² jest więc to 
przestrzeń otwarta na jeszcze bardzo 
wiele nowych projektów. Chciałbym 
dokonać rewitalizacji nie tylko zabytko-
wych murów pofabrycznych, ale zająć 
się też uporządkowaniem naszego stulet-
niego parku i stworzyć tu miejsce dla ga-
lerii sztuki. Marzy mi się, by w naszych 
przestrzeniach odbywały się pikniki, 
festyny, spotkania integracyjne różnych 
społeczności. Zapraszam wszystkich do 
współpracy i uczestnictwa w organizo-
wanych tu wydarzeniach.

R.: Odważył się Pan połączyć tu 
przeszłość z pełną inicjatyw twórczą 
przyszłością,  zagospodarowując  na 
nowo tę niełatwą i szarą przestrzeń. 
Jak Pan tu trafił i dlaczego tu właśnie 
postanowił Pan  zorganizować nowe 
centrum kulturalne dla Łodzi. 

S.Z.: Zakłady te przez wiele de-
kad odgrywały dla Łodzi bardzo ważne 
znaczenie. Tu zlokalizowany był jeden 
z prężniej działających, zarówno przed 
wojną jak i po wojnie, zakładów włó-
kienniczych w Łodzi i co ważne wytwo-
rzył on na przestrzeni tych lat bardzo bo-
gate zaplecze, nazwijmy to rekreacyjne 
dla zatrudnionych pracowników, które 
miało wiązać ludzi z fabryką. Był tu 
m.in. teatr przyzakładowy oraz działa-
jący z wielkim sukcesem klub sporto-
wy z wieloma sekcjami, dysponujący 
cenionymi w tym czasie sportowcami. 
Po zaprzestaniu produkcji w tych mu-
rach szkoda było po prostu zniweczyć 
cały ten dorobek. Zniszczyć, zburzyć te 
piękne hale, pozostawić w niebycie po-
nad 60 tys. m² przemysłowej powierzch-
ni. Szczęśliwie złożyło się, że Spółka 
w pracę której byłem zaangażowany 
posiadała ponad 25% udziałów fabryki, 

co pozwoliło jej w 2009 r. zablokować 
złożony przez Zarząd fabryki wniosek 
o upadłość i przejąć proces likwidacji 
fabryki. Aby nie zmarnować ulokowa-
nych w fabrykę udziałów postanowili-
śmy o nią w jakiś sposób zawalczyć. Stąd 
powstał pomysł i dążenie przeze mnie do 
zagospodarowania przestrzeni na nowo 
osobami i projektami, które znalazłyby 
zainteresowanie we współczesnej rze-
czywistości. 

R.: Zatrzymajmy się jednak jesz-
cze na chwilę przy dawnej  fabryce. 
Jaka jest jej historia?

S.Z.: Firmę w 1878 roku założył 
tutaj Juliusz Kunitzer, przy wsparciu 
finansisty Juliusza Heinzla. Wybudo-
wali przędzalnię i tkalnię bawełny. 
Przy fabryce w latach dwudziestych ub. 
wieku powstał Klub Sportowy Wi-Ma 
Łódź, a fabryczne budynki wzbogaciły 
się o największą w tym czasie w Polsce 
halę widowiskowo-sportową.

W latach trzydziestych XX w. fa-
brykę przejął łodzianin żydowskiego po-
chodzenia Oskar Kohn wraz z rodziną. 
Ich domem była willa przy ul. Targowej. 
Obecnie willę tę zajmuje Państwowa 
Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna 
i Teatralna im. Leona Schillera. W okre-
sie II wojny światowej fabryka została 
włączona do koncernu lotniczego Her-
mana Goeringa. Jako ciekawostkę po-
wiem, że w celu dokonania aktu sprze-
daży fabryki Hermanowi Goeringowi 
Niemcy wywieźli Oskara Kohna i jego 
małżonkę do Szwajcarii. Kohnowie nie 
wrócili już do swojego majątku; poza 
synem cała rodzina zginęła w getcie. 
Ważne jednak okazało się to, że dzięki 
sprzedaży fabryki Goeringowi Łódź 
stała się centrum lotniczym, miejscem 
strategicznym i ważnym dla samych 
Niemców, unikając m.in. bombardowań.

Wracając już do samej fabryki – 
w czasach swojej świetności pracowało 
tutaj, jak już wcześniej Panie powiedzia-
ły, 8 tysięcy robotników i produkowano 
tu 70 ton przędzy na dobę. 

W roku 1949 Widzewską Manu-
fakturę podzielono na trzy oddzielne 
przedsiębiorstwa: Widzewskie Zakłady 
Przemysłu Bawełnianego „1 Maja”, 
Widzewską Fabrykę Maszyn „Wifama” 
oraz „Anilanę”. WZPB „1 Maja” w roku 
2013 powróciły do swej pierwotnej, hi-
storycznej nazwy Widzewska Manufak-
tura. Produkcji w fabryce zaprzestano 
w 2009 r. z powodu ogromnej konku-
rencji azjatyckich rynków, ale Wi-Ma 
była najdłużej pracującą dużą przędzal-
nią w Polsce.

R.: I od tego czasu WiMa wpisuje 
się już na mapie Łodzi w przestrzeń 
działań z zakresu kultury?

S.Z.: Nie, nie tak szybko. Dopiero 
od sześciu lat Wi-Ma stanowi, jak to ład-
nie gdzieś nazwano, tzw. strefę działań 
alternatywnych. Po 2009 r. następował 
jednak trudny proces likwidacji zakła-
du. Musieliśmy stoczyć ciężką batalię 
o przetrwanie. Fabryka była bardzo 
mocno zadłużona. Musieliśmy znaleźć 
inwestora który pomoże nam. I w tym 
czasie wielkim naszym sukcesem była 
sprzedaż zbędnych już maszyn do Indii, 

Tajlandii, Kirgistanu i Uzbekistanu. 
W ten też sposób poznaliśmy grono bar-
dzo wpływowych osób z Azji, które po-
mogły finansowo spłacić długi i wdrożyć 
w życie pierwsze działania naprawcze.

R.:  Czy  przypuszczał  Pan,  że 
Pana losy zawodowe splotą się z tą fa-
bryką, że na stałe wpisze się Pan w jej 
najnowszą historię? 

S.Z.: Oczywiście, że nie. Często 
śmieję się, że ja syn prostego robotnika 
z Bałut w drugiej połowie swojego życia 
stałem się fabrykantem. Choć moje życie 
od najmłodszych lat kręciło się wokół tej 
okolicy. Róg ul. Przędzalnianej i dawnej 
Armii Czerwonej mieszkał mój dziadek, 
do którego przyjeżdżałem w odwiedzi-
ny. W branży włókienniczej pracuję od 
1997 r., podobnie jak moja żona. 

Tak więc powiązań można by było 
doszukiwać się na wielu płaszczyznach. 
Jednak to co już osiągnąłem w związku 
z tym miejscem przyszło niejako spon-
tanicznie. 

R.: Jak to się więc stało, że budyn-
ki pofabryczne zaczęły zamieniać się 
w kulturalną bazę Łodzi?

S.Z.: Impuls do tego dała dwójka 
ludzi, którzy mieli pomysł, by założyć 
tu klub i ośrodek muzyczny. „Bajkonur”, 
bo pod taką nazwą istnieją, był według 
mnie tym pierwszym kryształem wokół 
którego zaczęły narastać kolejne. W mo-
jej głowie był to punkt zwrotny, który 
sprawił, że postanowiłem iść w tym kie-
runku i otworzyć się na potrzeby mło-
dych, pełnych przeróżnych inicjatyw, 
ludzi, by mogli tu się realizować.

R.: Właśnie w uznaniu współpra-
cy  z  łódzkimi  instytucjami  kultury 
i za wrażliwość na potrzeby społeczne 
otrzymał Pan we wrześniu tego roku 
tytuł Mecenasa Łódzkiej Kultury od 
Prezydent  Miasta  Łodzi  p.  Hanny 
Zdanowskiej. Co wykształciło w Panu 
tą wrażliwość na drugiego człowieka?

S.Z.: Wszystko ma źródło w tym, 
że w swoim życiu spotykałem wiele 
starszych osób, które mnie ociosywały, 
kształtowały, ale także wspierały mnie 
i bezinteresownie mi pomagały. Uczyłem 
się wtedy tolerancji i otwartości na ludzi. 

Życie było wtedy inne, bardziej uspo-
łecznione. Wszyscy byliśmy wspólnotą. 
Teraz jest zupełnie inaczej i to jest złe. 
Popękało to wszystko, zostało to roz-

trzaskane. 

Częś-
ciowo przez 
podziały poli-
tyczne, częściowo przez 
degradację społeczną, 
wiele było tych czynni-
ków. Trzeba dużo pracować, 
by tą jedność odbudować. I ja się 
staram to robić w miarę swoich możli-
wości. Chcę oddać młodym ludziom to, 
co sam dostałem na swojej drodze życia. 
Dlatego ich wspieram, dlatego można się 
do mnie zgłosić z każdym pomysłem.

R.: I młodzi chętnie to robią. Ba, 
nawet Pana chwalą, że wyciąga Pan do 
nich pomocną dłoń, że gotowy jest Pan 
ich zawsze wysłuchać, współpracować. 
Czy warto wsłuchać się w młodzież? 
Czy mogą wnieść w te mury coś  in-
nego, nowego, czego w Łodzi nie ma 
jeszcze na taką skalę? 

S.Z.: Mocno w to wierzę. Gdyby 
było inaczej nie podejmowałbym trudu. 
W naszych przestrzeniach odbywają się 
liczne wydarzenia muzyczne: koncerty, 
festiwale tańca. Przez jakiś czas królował 
tu Hip Hop z całą swoją subkulturą, nie-
koniecznie mile widzianą gdzie indziej. 
Nasze wnętrza inspirują fotografów, któ-
rzy realizują tu swoje artystyczne wizje. 
Organizowany u nas kilka lat temu Euro-
pejski Festiwal Architektury Alternatyw-
nej i Festiwal „Zrób to sam” wzbudziły 
ogromne zainteresowanie krajowych 
i zagranicznych pasjonatów ekologii 
w architekturze. Ostatnio zorganizowany 
festiwal L’tronica był zaś jedną z więk-
szych imprez dla miłośników muzyki 
elektronicznej, przyciągnął do nas ok. ty-
siąc osób. Z kolei warsztaty z FabLab na 
stałe wpisały się już w to miejsce – or-
ganizowane przez nich spotkania groma-
dzą naprawdę wielu łodzian. Przychodzą 

ZAKŁADY PRZEMYSŁÓW TWÓRCZYCH, 
CZYLI DOLINA KREATYWNA NA  TERENIE WI-MY
Rozmowa z p. Stanisławem Zarębą – wiceprezesem Widzewskiej 
Manufaktury Sp. z o.o., uhonorowanym w bieżącym roku przez 
Prezydent miasta Łodzi tytułem Mecenasa Łódzkiej Kultury.

Likwidujemy AZART
Z dniem 1.01.2018 r. zaprzestajemy konserwacji i obsługi instalacji anten 
zbiorczych znanych większości starszym mieszkańcom jako AZART.
 Abonencki Zestaw Anten Radiowo-Telewizyjnych, czyli w skrócie AZART, 
choć dla wielu z naszych członków zapomniany i nieużywany, istnieje jeszcze 
w naszych zasobach, głównie na Olechowie i Janowie i co roku ponosiliśmy 
niewielkie koszty na jego konserwację.
 Przypomnijmy, że Antena Zbiorcza Radiowo-Telewizyjna popularna i sil-
nie rozwinięta w latach 90. ub. wieku montowana była na dachach budynków 
do odbioru programów TVP 1 i TVP 2, później też programów regionalnych 
TVP i pierwszych prywatnych, nadawanych w paśmie VHF lub UHF, oraz ra-
dia UKF z lokalnych nadajników. Sygnał był wzmacniany i w większości przy-
padków przenoszony na częstotliwości pasma VHF oraz rozprowadzany do 
gniazd antenowych w mieszkaniach, ponieważ był to obowiązek nałożony na 
administratorów nieruchomości. Po pojawieniu się telewizji kablowych i wraz ze zmianą w 2000 r. sposobu i kierunku nadawania 
sygnału do mieszkań na Olechowie i Janowie sygnał do gniazd abonenckich AZART zaczął być dostarczany z nowej instalacji 
Stowarzyszenia Astral. Mieszkańców, którzy jeszcze korzystają z AZART-u prosimy o pilne skontaktowanie się jednym z opera-
torów nadających sygnał telewizyjny na osiedlu w celu zawarcia umów abonenckich do odbioru programów telewizyjnych bądź 
o zainstalowanie samemu anteny do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej.



8 Rozerwij się!
Poziomo:  1. dziesięciornica, 6. pasy po-
łączone z wędzidłem, 7. kojarzony z aferą 
Watergate, 8. miejska lub pożarna, 9. kra-
ina między Dunajem, Cisą i Maruszą, 12. 
podniesienie kogoś na duchu, 13. Fedoro-
wicz albo Malczewski, 14. przylądek na 
Andamanach, 18. twórca bajki zwierzęcej, 
19. wieś w Beskidzie Żywiec kim, 20. po-
mysł, koncepcja, 21. trójskoczek, dwukrot-
ny mistrz olimpijski, 22. żyłka, zacięcie.
Pionowo: 2. jeden z rodzajów literac kich, 
3. Gierak bądź Senderek, 4. największe 
miasto Zagłębia Ruhry, 5. tracz długo-
dzioby, 9. ćwierćwiatr, 10. przebój „Bud-
ki Suflera”, 11. zaloty ptaków, 15. szybkie 
zbliżenie kamery, 16. złośliwość zawarta 
w wypowiedzi, 17. podanie, którego efek-
tem jest zdobycie bramki.

Poziomo: zięby, picuś, blues, szory, Tokio, 
prukwa, Maura, szabas, Olza, lipień, aria, 
Skórcz, Arab.
Pionowo:  igloo, biegi, niezguła, żubrów-
ka, tamponada, Kruszwica, opas, Zairka, 
briard, Sańczi.
Pierwsze  trzy  osoby,  które  w  ciągu 
10 dni od ukazania się gazety nadeślą 
prawidłowo rozwiązaną krzyżówkę na 
adres:  RSM  „Bawełna”  93120  Łódź, 
ul. Przybyszewskiego 163, z dopiskiem 
na  kopercie  „Krzyżówka”,  otrzyma-
ją nagrody  (nie dotyczy pracowników 
RSM „Bawełna”).

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI 
Z POPRZEDNIEGO NUMERU

Za kilka dni Mikołajki a po nich Boże Narodzenie. Każde dziecko wie, że list 
do św. Mikołaja trzeba koniecznie napisać, bo jeśli się tego nie zrobi, Mikołaj 
może zapomnieć, że miał przyjść z prezentem. My podpowiadamy, jak napi-
sać list do św. Mikołaja. Pamiętajcie, że nie ma się co rozpisywać, bo Mikołaj 
ma dużo listów do przeczytania. Lepiej konkretnie i rzeczowo przedstawić 
swoje prośby i zapewnić, że na prezenty się zasługuje. Pamiętajcie też 
o ozdobieniu listu jakimś rysunkiem lub wyklejanką – św. Mikołaj na pewno 
się ucieszy.

Napisz np. tak: 
Święty Mikołaju!
Mam na imię.................... mam..... lat i mieszkam 
w Łodzi.

Przez cały rok starałam/em się być grzeczna/y, 
nie rozrabiałem/am zbytnio i nie dokuczałem/łam 
rodzicom i rodzeństwu. Wiem, że spełniasz ma-
rzenia grzecznych dzieci, a ja byłem/łam 
w tym roku grzeczna/y, dlatego 
bardzo Cię proszę, byś podaro-
wał mi……... (tu wymień jaki 
chcesz dostać prezent).

Podpisz swój list i wyślij 
na adres:

Santa Claus  
Arctic Circle 96930 
Rovaniemi Finlandia 
www.santaclaus.fi

Ważne dla wszystkich dzieci 

BARAN 21 III  20 IV
Pochłonie Cię w tym miesią-
cu przede wszystkim praca. 
Będziesz mógł prawie spo-
kojnie realizować swój nowy pomysł. 
Z przełożonym lepiej nie zaczynaj, bo na 
dobre Ci to nie wyjdzie. Nie lekceważ na-
wet drobnego przeziębienia - późniejsze 
komplikacje mogą być groźne. Nareszcie 
doczekasz się odwiedzin Lwa.

BYK 21 IV  21 V
Koniecznie potrzebne jest Ci 
weselsze towarzystwo. Nie 
zamykaj się sam w czterech 
ścianach, bo wpadniesz w apatię. Dużo ru-
chu na świeżym powietrzu - niezależnie od 
pogody - powinno znacznie poprawić Twoje 
samopoczucie. W pracy jakiś znak sympatii 
dla Ciebie od kolegów spod znaku Barana.

BLIŹNIĘTA 22 V  20 VI
Nie igraj z ogniem. Twój 
beztroski stosunek do spraw 
serca mocno się daje we zna-
ki osobie, która liczy na Twoją wzajem-
ność. W domu ewentualność kłopotów. 
W pracy należy skoncentrować się na 
najważniejszym zadaniu. Korzystaj, jeśli 
tylko możesz, z uroków kapryśnej już je-
sieni. Może razem z Rybami?

RAK 21 VI  22 VII
Będzie kilka dobrych okazji, 
by zabłysnąć dowcipnym 
słowem i atrakcyjnym wy-
glądem. Teraz też szansa na interesującą 
znajomość. Będzie Ci zależało, żeby za-
trzymać ją dłużej niż te kilka dni. Wyma-
gać to będzie starań i zabiegów na które 
nie zawsze masz ochotę. Unikaj Wagi.

LEW 23 VII  22 VIII
Otrzymasz wyrazy pamięci 
i sympatii ze strony osób któ-
rych o to nie podejrzewasz. 
Będzie miło i sympatycznie. Również 
w tych dniach spodziewaj się wiadomo-
ści od kogoś bliskiego Twemu sercu. Nie 
zwlekaj z odpowiedzią - będzie bowiem 
niecierpliwie oczekiwana. Znak miły - 
Skorpion.

PANNA 23 VIII  22 IX
Napotkasz w tym miesiącu 
wiele trudności w załatwianiu 
najprostszych spraw. Bądź 
jednak cierpliwy a unikniesz dzięki temu 
wielu stresujących sytuacji. Możesz oczeki-
wać ciekawego spotkania z osobą, o której 
często myślisz. Będzie też okazja naprawić 
stosunki z Bykiem, któremu dokuczyłeś.

WAGA 23 IX  23 X
Nie zawierzaj nikomu swo-
ich najbliższych planów. Le-
piej trzymać je dla siebie do 
ostatniej chwili. Wcześniejsze gadulstwo 
może Ci zaszkodzić. Atmosfera rywaliza-
cji otaczać Cię będzie jeszcze jakiś czas. 
Sympatyczna znajomość z Wodnikiem 
zawarta w tych dniach przypadnie Ci do 
gustu.

SKORPION 24 X  21 XI
Przeżyjesz w najbliższych dniach 
kilka małych rozczarowań. No 
cóż, ludzie nie zawsze są tak 
życzliwi, na jakich wyglądają na początku zna-
jomości. Nie masz jednak czym się martwić, 
gdyż masz wokół siebie prawdziwych i odda-
nych przyjaciół. W sprawach finansowych nie 
najlepiej. Ale nie pożyczaj od Panny.

STRZELEC 22 XI  21 XII
Kilku przyjaciół liczy na 
spędzenie z Tobą miłego 
wieczoru. Przygotuj się więc 
do niego i zadbaj o jakieś atrakcje. Czeka 
Cię krótka podróż. Mimo niechęci do niej, 
okaże się ciekawa i przyjemna. Będziesz 
miał kilka interesujących propozycji 
związanych z pracą. Najlepszy kontakt 
z Bliźniętami.

KOZIOROŻEC 22 XII  19 I
W sprawach sercowych po-
czątkowo jeszcze małe trud-
ności, ale od połowy miesią-
ca znaczna poprawa i niejeden powód do 
zadowolenia. Pod koniec miesiąca długo 
oczekiwana wiadomość urzędowa. Wygo-
spodaruj czas na załatwienie ważnej oso-
bistej sprawy. Twoje znaki to Rak i Lew.

WODNIK 20 I  18 II
Nadchodzi okres znakomitej 
formy. Masz szansę zade-
monstrować swoją operatyw-
ność, energię i fantazję. Będziesz dwoił się 
i troił, aby wszędzie zajrzeć i wszystkiego 
dopilnować. Rozpiera Cię chęć niesienia 
pomocy innym. W tej dziedzinie możesz 
liczyć na sukcesy i uznanie Strzelca.

RYBY 19 II  20 III
Możliwa poprawa finansów. 
Już albo w najbliższej przy-
szłości. To powinno wyraźnie 
poprawić Twój nastrój. Teraz zaczniesz 
robić plany mogące być szansą na jakieś 
przedsięwzięcia dalekosiężne. Ktoś bli-
ski byłby rad, gdyby poczuł, że liczysz na 
jego radę i poparcie. Byk?

HOROSKOP NA GRUDZIEŃ

UŚMIECHNIJ SIĘ
***

Jak nazywa się żona św. Mikołaja?
– Merry Christmas.

***
Dzieci wybierają zawody aktorek, piosenkarzy, strażaków, policjan-
tów, itp. Tylko Jaś mówi, że chciałby zostać Świętym Mikołajem.
– Czy dlatego Jasiu, że roznosi prezenty? – pyta nauczycielka.
– Nie. Dlatego, że pracuje raz w roku.

***
Halo, czy to firma „Święta na telefon”?
– Tak.
– Co można u was zamówić?
– Mikołaja, Śnieżynkę, elfy, renifery, prezenty...
– To poproszę trzy Śnieżynki i dwa litry wódki.

KUCHNIA 
NASZA  

CODZIENNA

W  sklepach  i  witrynach 
ulicznych  już  od  połowy 
listopada królują świątecz-
ne artykuły, za moment po-
jawią się pięknie przystro-
jone  choinki,  a  na  dzieci 
w sklepach czekać będzie 
św. Mikołaj.
I to jemu dziś poświęcamy 
nasz przepis. Zachęcamy 
do  wspólnego  z  dziecia-
kami  przygotowania  kru-
chych maślanych  ciaste-
czek dla św. Mikołaja.

Każde marzenie dane 
jest nam wraz z mocą 
potrzebną do jego 
spełnienia.
 Richard Bach

NAPISZ LIST 
DO ŚW. MIKOŁA JA

CIASTECZK A  
DL A ŚWIĘTEGO  
MIKOŁA JA

Składniki:
 ▪ 200 g miękkiego masła lub marga-

ryny
 ▪ 325 g mąki
 ▪ 100 g cukru pudru (może być też 

cukier trzcinowy)
 ▪ 2 łyżeczki cukru waniliowego
 ▪ 2 łyżki mleka
 ▪ szczypta soli
 ▪ 45 g posiekanych orzechów
 ▪ 75 g suszonej żurawiny

Sposób przygotowania:
Orzechy i żurawinę drobno siekamy. 
Mąkę, cukier, cukier waniliowy i sól 
przesiewamy do miski. Dodajemy masło, 
posiekane orzechy i żurawinę i wszystko 
dokładnie mieszamy. Formujemy wałek 
o średnicy ok.7 cm, zawijamy go w folię 
aluminiową i wkładamy na dwie godziny 

Bogactwo i uroda nigdy nie wyjdą 
z mody.    (Roman Gorzelski)

do lodówki lub na 45 minut do zamra-
żalnika jeśli mamy miejsce i równą po-
wierzchnię, by wałek się nie odkształcił. 
Po tym czasie rozwijamy ciasto z folii 
i kroimy roladę ostrym nożem na 5–7 
mm plastry, rozkładamy na blasze na pa-
pierze do pieczenia w niewielkich odstę-
pach i pieczemy około 15 minut w 170–
180°C aż do uzyskania złotego koloru.

Ciasteczka i szklanka mleka to naj-
lepszy poczęstunek dla Mikołaja


