
W kwietniu obradowało Walne Zgromadzenie RSM „Bawełna”. Przez osiem 
dni Zarząd Spółdzielni i przedstawiciele Rady Nadzorczej spotykali się z człon-
kami przedstawiając im sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2017 r. 
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Na tegorocznym Walnym Zgromadzeniu podjęto 
8 uchwał, w tym przyjęto zmiany do Statutu. 

W ramach obchodów 60-lecia RSM „Bawełna” ogło-
szono konkurs literacki pt. „Bawełna i ja”. Szczegóły 
na str. 5.

Następny numer 
ukaże się  

21 czerwca 2018 r. NAKŁAD 9000 

egzemplarzy

Na Walne przyszło 213 członków z blisko 10 tysięcy zarejestrowanych w Spółdzielni.

Moim 
zdaniem 
Walne Zgromadzenie członków na-

szej Spółdzielni mamy za sobą. W tym 
numerze prezentujemy obszerną relację 
z ośmioczęściowych obrad. Najważniej-
sze, że podsumowano funkcjonowanie 
Spółdzielni w ubiegłym roku, podjęto 
stosowne uchwały zatwierdzające spra-
wozdanie za 2017 rok i podział nadwyż-
ki bilansowej oraz zatwierdzono zmiany 
w statucie. Wszystkie uchwały łącznie 
z obszernym, bardzo dokładnym protoko-
łem zostały złożone w Krajowym Rejestrze 
Sądowym, celem wpisania określonych 
prawem wzmianek w rejestrze spółdzielni 
oraz zatwierdzenia zmian dostosowujących 
nasz statut do przepisów Ustawy przyjętej 
przez Sejm RP 20 lipca ub.r. Będziemy 
więc oczekiwać z niecierpliwością na de-
cyzje sądowe. Na wszystkich częściach 
obecnych było 211 członków oraz dwoje 
pełnomocników. I jak co roku można na-
rzekać na niską frekwencję, ale nie zmie-
nia to faktu, że zmiany poczynione w 2007 
roku w ustawie o spółdzielniach mieszka-
niowych a wprowadzające obligatoryjnie 
walne zgromadzenia nie sprawdziły się 
kolejny dziesiąty już raz. Powrót do ze-
brań grup członkowskich i zebrania przed-
stawicieli winien nastąpić jak najszybciej, 
bowiem wtedy członkowie będą mogli 
wypowiadać się o wszystkich najbardziej 
interesujących ich problemach i sprawach 
czyli najbliższego otoczenia, ich budynku 
lub zespołu budynków, pracy obsługują-
cych ich pracowników, planach remon-
towych itp. Powinien być przywrócony 
ład spółdzielczy obowiązujący w innych 
branżach spółdzielczości zgodnie z du-
chem, chociażby Ustawy o spółdzielniach 
z 1920 roku, jak również późniejszych tego 
typu aktów prawnych, polegający na tym, 
że to sami spółdzielcy, w statucie, określają 
formę przeprowadzania corocznej oceny 
działania organów zarządzających i kon-
trolnych. Być może początkiem takiego 
procesu będzie np. I Debata Spółdzielcza, 
jaka odbyła się w Sejmiku Województwa 
Łódzkiego w dniu 8 maja br. Nasz Sejmik, 
jako pierwszy w kraju, zainicjował spotka-
nie spółdzielców różnych branż z samo-
rządem wojewódzkim. W trakcie debaty 
przekazano, że ruch spółdzielczy w Polsce 
to około 9 tysięcy czynnych podmiotów go-
spodarczych, które zrzeszają blisko 8 mln 
członków i zatrudniają ponad czterysta ty-
sięcy osób. Jest to więc znaczący potencjał 
gospodarczy i społeczny, mający wpływ 
na życie kilkunastu milionów obywateli 
naszego kraju. Spółdzielnie niezwykle 
efektywnie łączą w sobie działalność go-
spodarczą z odpowiedzialnością społecz-
ną. Ukierunkowują się na ludzi, co wynika 
z istoty spółdzielni jako podmiotu, który 
realizuje cele gospodarcze, społeczne i kul-
turalne członków poprzez współposiadanie 
i demokratycznie zarządzane przedsiębior-
stwo. W warunkach gospodarki rynkowej 
spółdzielczość ma do zrealizowania wiele 
funkcji i zadań, które są trudne do zastą-
pienia przez inne podmioty gospodarcze 
czy struktury organizacyjne, co szczegól-
nie dotyczy sfery mieszkalnictwa. Dlate-
go więc oczekuję, że decydenci wreszcie 
zastanowią się i zmienią swoje podejście 
do naszej działalności i zaczną wreszcie 
stanowić rozsądne prawo, ułatwiające ży-
cie kilkunastomilionowej rzeszy członków 
spółdzielni mieszkaniowych.

 Sylwester Pokorski

Sprawozdanie  
z Walnego 2018 r.

Tegoroczne Zwyczajne Walne Zgromadzenie RSM „Bawełna” odbyło się w ośmiu częściach w dniach 16, 17, 18, 19, 
20, 23, 24 i 25 kwietnia.
 W związku z wejściem w życie Ustawy z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, usta-
wy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze, w tym roku po raz pierwszy nie było części 
dotyczącej członków oczekujących. Uległy również zmianie nazwy dwóch części, co związane było ze zmianami nazw 
niektórych łódzkich ulic, i tak dotychczasowa część Tybury została określona jako Kutrzeby, a część Gorkiego jako 
Sacharowa.
 Na każdej części obowiązywał ten sam porządek obrad, obejmujący 11 punktów. Na ósmej, ostatniej części Walnego, 
ogłoszono wyniki głosowań wszystkich uchwał, które zostały podjęte oraz wyniki wyborów uzupełniających do Rady 
Osiedla „Żubardź” – członkowie uprawnieni do wzięcia udziały w wyborach znajdowali się na częściach 2 i 3.
 W Walnym Zgromadzeniu, łącznie na wszystkich częściach, wydano 213 mandatów osobom uprawnionym 
do uczestniczenia w obradach z głosem decydującym. Cd. na stronach 6–9.

Książeczki opłat z błędem
Tuż przed majowym długim weekendem nasze służby administracyjne przekazywały mieszkań-
com nowe książeczki opłat za lokale. Jak się niedługo okazało dla siedmiu bloków na Olechowie 
książeczki zawierały błędne oznaczenie budynku i mieszkania. Szczegóły na str. 5.

Uwaga konkurs
Rusza kolejna edycja konkursu na najbardziej ukwiecony 
balkon. Zapraszamy do udziału. Szczegóły konkursu na str. 5.

Wszystkim mamom i dzieciom
życzymy tego co dla nich najlepsze,

dużo miłości i radości.
Redakcja

Dzień Matki  
Dzień Dziecka
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Babcia Basia z Janowa zachęca 
do spacerów po osiedlu
Pani Barbara Błaszczyk, mieszkanka Janowa, chciała podzielić się z nami 
spostrzeżeniami jak piękne jest osiedle, w którym zamieszkuje. Na po-
czątku maja napisała do nas tak: „Nie mogę oprzeć się pokusie, by nie 
podzielić się z Państwem swoim zachwytem nad wiosną, która zawitała 
na osiedle. Spacerując po osiedlu zauważyłam poobcinane i wyrównane 
żywopłoty, wygrabione śmieci, pozbierane fruwające torebki foliowe, wy-
wieziony piasek „pozimowy”. Każdego dnia widać, że gospodarze domów 
dwoją się i troją , aby budynki i tereny przed blokami były czyściutkie, 
a zieleń zadbana.

Do tego wszystkiego jeszcze przemili pracownicy p. Mariusz 
i  p. Dominik biegają po osiedlu, dopilnowując wszystkiego, zagadując 
do mieszkańców. Czuje się ich młodzieńczy zapał i niczym nie zakłóconą 
chęć działania i pomocy mieszkańcom, osobom starszym. 

Jest naprawdę pięknie. Ptaki zakładają gniazda, trawy ziele-
nią się, słychać radosny śmiech dzieci bawiących się na bajecznie kolo-
rowych placach zabaw. 

Jak dobrze jest wyjść z domu i cieszyć oczy tą feerią wiosennych 
kolorów. Jest ciepło, cicho, czysto. Zapraszam na wiosenny spacer 
po osiedlu. 

 Babcia Basia”

Od redakcji: 
Bardzo nam miło, że coraz częściej słyszymy od naszych mieszkańców 
wyrazy uznania za wizerunek osiedli. I nie chodzi tu tylko o opisywany 
przez Panią Basię stan porządkowy osiedla, który jest podstawowym 
obowiązkiem służb administracyjnych. W innym miejscu tego numeru 
gazety – na str. 5 zamieszczamy fragmenty pisma mieszkańców Ole-
chowa. Wszystkie pisma cieszą nas.

Jeszcze niedawno Olechów i Janów uznawany był za betonową 
pustynię czy sypialnię Łodzi. Sukcesywnie prowadzone nowe zagospo-
darowanie terenów zielonych, wymiana i kolorowe doposażenie pla-
ców zabaw zmienia te utrwalone przez lata skojarzenia. Na osiedlach 
co rusz powstają nowe skwerki z ławeczkami, wymieniane są chodniki. 
Swoją działalność z roku na rok rozszerza tu, tak potrzebny na osied-
lach Ośrodek Kultury – Strefa Kultury Otwartej, od 2013 r. mieszczący 
się w jednym z lokali użytkowych RSM „Bawełna”.

Nie umniejszając naszej roli jako spółdzielni mieszkaniowej mu-
simy oddać także należny szacunek prężnie działającej i zabiegającej 
o poprawę zamieszkiwania na tych osiedlach Radzie Osiedli Olechów-
-Janów – jednostce samorządowej UMŁ. Dzięki staraniom Rady wiele 
z  podejmowanych przedsięwzięć dofinansowywanych jest z  kasy 
miasta. Choć trochę szkoda, że dotychczas nie udało się uzyskać w tych 
osiedlach środków z Budżetu Obywatelskiego. 

Zachęcamy do dzielenia się z nami opiniami na temat osiedli. 

Wszyscy chcemy mieszkać w dobrze zagospodarowanej,  
czystej i spokojnej okolicy.  

Wiele jednak w tej kwestii zależy od nas samych,  
od naszych zachowań i działań.

W marcu i kwietniu 2018 r. po-
siedzenia Zarządu RSM „Ba-
wełna” odbyły się w dniach 7, 
14, 16, 19, 21 i 29 marca oraz 
w dniach 4, 11, 18 i 25 kwiet-
nia. Na posiedzeniach oraz 
w sprawach pilnych w trybie 
roboczym między posiedze-
niami w marcu i kwietniu 
2018 r. Zarząd podjął decyzje 
m.in. w następujących spra-
wach:

Sprawy członkowsko
mieszkaniowe
Wg stanu na  28 lutego 
2018 r. do rejestru Spółdzielni 
wpisanych było 9.794 członków. 
W marcu i kwietniu 2018 r. przy-
jęto w poczet członków Spół-
dzielni 18 osób oraz wpisano 
do rejestru członków 660 osoby, 
które nabyły członkostwo z mocy 
prawa, natomiast skreślono z re-
jestru członków Spółdzielni 57 
osób, które na podstawie ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych 
utraciły członkostwo.

Ogłoszono i rozstrzygnię-
to przetargi na dwa mieszka-
nia: jedno na Kozinach, drugie 
na Żubardziu. Na każde z miesz-
kań wpłynęło po kilka ofert, spo-
śród których – zgodnie z reko-
mendacją komisji przetargowej 
– wybrane zostały oferty najko-
rzystniejsze cenowo.

Organizacja Walnego 
Zgromadzenia
Na posiedzeniach w marcu 
i kwietniu Zarząd zajmował się te-

matami sprawozdawczymi i zwią-
zanymi ze zwołaniem zwyczajne-
go Walnego Zgromadzenia RSM 
„Bawełna”. Ustalono miejsca, ter-
miny i porządek obrad Walnego 
Zgromadzenia, podjęto decyzje 
z zakresu sprawozdawczości oraz 
w kwestiach organizacji zebrań 
poszczególnych części Walnego 
Zgromadzenia, sposobu zawia-
domienia członków Spółdzielni 
o zwołanym Walnym Zgroma-
dzeniu, sposobu i miejsc udo-
stępnienia dokumentów na Wal-
ne Zgromadzenie do wglądu dla 
członków, projektów uchwał Wal-
nego Zgromadzenia, itd. Więcej 
o tegorocznym Walnym Zgro-
madzeniu znajdziecie Państwo 
na stronach 6–7–8–9.

Sprawy terenowoprawne
Postanowiono przedstawić właś-
cicielom nieruchomości S137 
na Olechowie oraz nieruchomości 
B205 na Żubardziu do podjęcia 
w trybie indywidualnego zbierania 
głosów uchwały w zakresie wyra-
żenia zgody dla RSM „Bawełna” 
jako zarządcy nieruchomości:
–   na zmianę przeznaczenia 

części wspólnych nierucho-
mości, tj. elewacji i części 
terenu zieleni przed V klatką 
schodową budynku nr 138 – 
dotyczy nieruchomości S137 
zabudowanej budynkami 
nr 137 przy ul. Zakładowej 
58, nr 138 przy ul. Zakłado-
wej 56 i nr 139 przy ul. Za-
kładowej 54 w osiedlu „Sło-
wiańskie”,

RSM Bawełna – ,,Mój dom” – pismo Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna”. Redaktor Naczelny Sylwester Pokorski, redaktorki: Katarzyna Szczepaniak i Izabela Gwardys. 
Adres redakcji 93-120 Łódź, ul. Przybyszewskiego 163, pok. 117. Telefon 42 6416333, w. 35, e-mail: mojdom@rsmbawelna.pl. Skład i łamanie Agencja Wydawnicza PAJ-Press. Ogłoszenia 
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–   na zmianę przeznaczenia 
części terenu zielonego zlo-
kalizowanego na działkach 
nr 243/104 i 243/105 – do-
tyczy nieruchomości B205 
zabudowanej budynkiem 
nr 205 przy ul. Lutomierskiej 
83/101 w osiedlu „Żubardź”,
przy czym Spółdzielnia będą-

ca współwłaścicielem nierucho-
mości głosowała za podjęciem 
obydwu uchwał. Po zebraniu 
podpisów wśród współwłaścicieli 
nieruchomości przez administra-
cje osiedli przyjęto do wiadomo-
ści, że uchwały zostały podjęte 
i skierowano je do realizacji.

Podpisano protokół z roko-
wań, przygotowany przez Wy-
dział Praw do Nieruchomości 
w Departamencie Gospodaro-
wania Majątkiem Urzędu Mia-
sta Łodzi w sprawie sprzedaży 
w drodze bezprzetargowej dział-
ki przy ul. Powstańców Wielko-
polskich 19 na rzecz RSM „Ba-
wełna” będącej dotychczasowym 
użytkownikiem wieczystym.

Z zadowoleniem przyjęto 
do wiadomości decyzję Wojewo-
dy Łódzkiego z dnia 10 kwietnia 
2018 r. w sprawie przyznania 
odszkodowania od Miasta Łodzi 
na rzecz RSM „Bawełna” z ty-
tułu wygaśnięcia prawa użytko-
wania wieczystego gruntu dzia-
łek nr 184/105, 184/107, 184/86 
i 184/84 w obrębie W-19. Decy-
zja ta stała się ostateczna w dniu 
5 maja br. i podlega wykonaniu.

Zatwierdzono uaktualniony 
wykaz nieruchomości w RSM 

Listy

Z prac 
Rady Nadzorczej 
W marcu 2018 roku Rada Nad-

zorcza RSM „Bawełna” odbyła 
dwa posiedzenia, na których:

1.  Podjęła uchwałę ws. liczby członków, 
składu, sposobu ukonstytuowania, głosowania 
oraz zasad funkcjonowania Komisji Wyborczej, 
ws. wzoru kart do głosowania oraz ws. wezwania 
do zgłaszania kandydatów w celu przeprowadze-
nia wyborów uzupełniających do Rady Osiedla 
„Żubardź” przez Walne Zgromadzenie, które 
odbędzie się w dniach 16–25.04.2018 r.

2.  Podjęła 2 uchwały w sprawach należących 
do kompetencji Rady Nadzorczej w związku z pla-
nowanym zwołaniem Walnego Zgromadzenia: 
ws. powołania Prezydium Walnego Zgromadze-
nia, trybu i zasad zmian w składzie Prezydium oraz 
sposobu głosowania w ramach Prezydium oraz 
ws. powołania i zasad funkcjonowania Komisji 
Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.

3.  Przyjęła bez uwag sprawozdanie z działal-
ności Spółdzielni za 2017 rok wraz z kierunkami 
rozwoju oraz sprawozdanie finansowe za 2017 
rok.

Na podstawie dokonywanych cyklicznie ocen 
działalności Spółdzielni, jak również po szczegóło-
wym rozpatrzeniu osiągniętych w 2017 roku przez 
Spółdzielnię wyników gospodarczo-finansowych, 
biorąc pod uwagę wyniki badania Biegłego Re-
widenta zawarte w Sprawozdaniu Niezależnego 
Biegłego Rewidenta z Badania Rocznego Sprawo-
zdania Finansowego, Rada Nadzorcza RSM „Ba-
wełna” oceniła działalność Robotniczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Bawełna” w 2017 roku jako dobrą, 
dającą pełną gwarancję dalszego dobrego funk-
cjonowania Spółdzielni i postanowiła przedłożyć 
Walnemu Zgromadzeniu: wniosek o zatwierdze-

Z PRAC ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI  
w marcu i kwietniu 2018 r.

„Bawełna” – wykaz znajduje się 
na stronie internetowej Spółdziel-
ni w części dostępnej po zalogo-
waniu.

Roboty remontowe, 
wymiana stolarki 
okiennej
Postanowiono zrefundować 
członkom Spółdzielni koszty 
wymiany okien we własnym za-
kresie w kolejności wynikającej 
z list określających kolejność wy-
miany/refundacji – dotyczy trzech 
mieszkań w osiedlu „Żubardź” 
i czterech w osiedlu „Zbiorcza”, 
natomiast jednej osobie z Ole-
chowa przyspieszono refundację 
części kosztów wymiany okien 
ze względu na jej sytuację życio-
wą oraz po uzyskaniu pozytywnej 
opinii Rady Osiedla „Słowiań-
skie”.

Postanowiono zrefundować 
jednemu z mieszkańców osiedla 
„Zbiorcza” koszty przeprowadze-
nia we własnym zakresie legalizacji 
wodomierzy w mieszkaniu i kosz-
tami tymi obciążyć firmę ista.

Wyrażono zgodę na moderni-
zację przez Telefonię Dialog Sp. 
z o.o. ich sieci telekomunikacyjnej 
istniejącej w budynkach Spółdziel-
ni w osiedlach „Żubardź” i „Ko-
ziny” oraz w budynkach przy ul. 
Wilczej 2, Gołębiej 1/3 i 5, Raw-
skiej 3 i 7 w osiedlu „Zbiorcza”.

Podjęto decyzję o zakupie 
i zamontowaniu urządzeń zabawo-
wych na placach zabaw dla dzieci 
między blokami nr 231–232–233 
i blokami nr 112–113–114 na Ole-
chowie oraz przed blokiem 503 
na Widzewie-Wschodzie.

Powierzono p. Janowi Dzia-
końskiemu, prowadzącemu firmę 
Zakład Budowlano-Usługowy 
przeprowadzenie przeglądów 
rocznych budynków w zasobach 
Spółdzielni.

Przyjęto do wiadomości 
przedstawione przez kierowni-
ków działów Spółdzielni opi-
nie na temat wywiązywania się 
w I kwartale 2018 roku z umów 
stałych przez firmy obsługujące 
Spółdzielnię.

Zatwierdzono wyniki prac 
komisji konkursowej i wybrano 
firmy wskazane przez komisję 
do wykonywania robót kominiar-
skich w zasobach mieszkanio-
wych Spółdzielni w 2018 roku. 
Lista wybranych firm znajduje 
się na naszej stronie internetowej 
i stronie 3 tego wydania gazety.

Opłaty i koszty
Zdecydowano o dokonaniu wpła-
ty przez Spółdzielnię do banku 
kwoty odpowiadającej sumie rat 
kredytu mieszkaniowego wyma-
galnych za I kwartał 2018 roku, 
należnych od 94 osób, które 
z dniem 31 grudnia 2017 r. naby-
ły uprawnienia do umorzenia nie-
spłaconej części kredytu mieszka-
niowego, ale wstrzymane zostało 
wystąpienie do banku z wnioska-
mi o umorzenie z uwagi na prze-
dłużające się konsultacje rządowe 
w sprawie kwestii podatkowych 
związanych z tymi umorzeniami.

Zmieniono niektóre warunki 
umowy z firmą Usługi Komunal-

ne Mariusz Laskowski sprzątają-
cą na terenie osiedla „Zbiorcza”, 
tj. zmieniono wykaz nieruchomo-
ści objętych umową oraz zwięk-
szono miesięczne wynagrodzenie 
ryczałtowe za niektóre usługi 
świadczone przez firmę, uwzględ-
niając przedstawione przez nią ar-
gumenty o wzroście ponoszonych 
kosztów. Podniesienie ryczałtu 
nie spowoduje przekroczenia za-
łożonych w planie gospodarczo-
-finansowym Spółdzielni kosztów 
sprzątania i konserwacji zasobów 
na 2018 rok.

Na prośbę Poczty Polskiej 
SA podjęto decyzję o uregulowa-
niu należności z tytułu prowizji 
za wpłaty dokonywane przez 
członków Spółdzielni w dniach 
2–4 stycznia br. (ok. 850 zł). 
W tych dniach placówki pocztowe 
przyjmowały wpłaty od naszych 
członków bez prowizji, pomimo 
iż rozwiązana została umowa mię-
dzy Spółdzielnią i Pocztą Polską, 
na mocy której nie indywidualni 
członkowie, tylko Spółdzielnia 
płaciła Poczcie za usługę. Wzię-
to pod uwagę, że choć umowa 
już nie obowiązywała, to jednak 
usługa została przez Pocztę wyko-
nana a członkowie Spółdzielni nie 
ponieśli kosztów prowizji, dlatego 
postanowiono pokryć te koszty.

Określono szacunkowy poziom 
wzrostu kosztów energii cieplnej 
na rok 2018 na potrzeby wylicze-
nia indywidualnych opłat zalicz-
kowych od 1.05.2018 r. za c.o. 
i podgrzanie ciepłej wody ustalając 
wzrost opłat zmiennych o 15,0% 
za centralne ogrzewanie i o 10,0% 
za ciepłą wodę użytkową, na-
tomiast opłaty stałe (zarówno 
za c.o., jak i za c.u.w.) pozostały 
bez zmian.

Zatwierdzono korektę wyni-
ków rozliczenia wody za 2016 
rok dla lokali w budynkach nr 149 
i nr 150 na Olechowie oraz rozli-
czenia centralnego ogrzewania 
za 2016 rok dla jednego z miesz-
kań na Żubardziu.

Podjęto decyzję w przedmio-
cie wypłacenia osobie uprawnio-
nej należności z tytułu zwrotu 
wkładu mieszkaniowego zwią-
zanego z jednym z mieszkań 
w osiedlu „Żubardź”.

Na wnioski mieszkańców 
w 10 przypadkach zmieniono 
stawki zaliczkowe na poczet cen-
tralnego ogrzewania ich mieszkań 
na wyższe, niż wynikają z ubie-
głorocznego zużycia ciepła.

Ustalono wynikające z rozli-
czenia kosztów energii cieplnej 
za 2017 r. stawki opłat centralne-
go ogrzewania dla wynajmowa-
nych lokali użytkowych.

Zatwierdzono wysokość mie-
sięcznego zużycia wody w po-
szczególnych lokalach, będącego 
podstawą do wyliczenia opłat 
za wodę od 1.05.2018 r.

Zatwierdzono uaktualniony 
wykaz stawek opłat obowiązują-
cych w RSM „Bawełna” – wykaz 
znajduje się na stronie interneto-
wej Spółdzielni w części dostęp-
nej po zalogowaniu.

Omówiono i  przyję to 
do wiadomości wyniki ekono-
miczne Spółdzielni za styczeń 

oraz za okresy od stycznia do lu-
tego i od stycznia do marca 2018 
roku.

Najem lokali i terenów
Wynajęto lokal użytkowy w bu-
dynku 214 w osiedlu „Słowiań-
skie”.

Wyrażono zgodę na czasowe 
wynajęcie terenu przed jednym 
z pawilonów handlowych przy 
ul. Zakładowej 56 właścicielowi 
tego pawilonu z przeznaczeniem 
na ekspozycję kwiatów, wiąza-
nek i dekoracji kwiatowych.

Na wniosek najemcy jednego 
z lokali w pawilonie 49 przy ul. 
Brzechwy 7A, przyjmując przed-
stawione przez niego argumenty, 
czasowo (na okres 3 miesięcy) 
obniżono stawkę czynszu za na-
jem.

Na prośbę dwóch właścicieli 
pawilonów handlowych na Ole-
chowie i na Janowie rozłożono 
im na raty należność z tytułu po-
datku od nieruchomości.

Wyrażono zgodę na prowa-
dzenie działalności gospodarczej 
(biuro) w części jednego z miesz-
kań w osiedlu „Koziny”.

Wynajęto teren pod dwa 
miejsca parkingowe w obrębie 
nieruchomości garażowej przy 
ul. Bydgoskiej 25A.

Działalność społeczno
wychowawcza
P r z e k a z a n o  k w o t ę 
1.700 zł na organizowaną w dniu 
26.04.2018 r. w Szkole Podstawo-
wej nr 205 na Olechowie przez 
Ognisko TKKF „Dzikusy” Spar-
takiadę Szkół Podstawowych dla 
klas III.

 Oprac.: E.S.
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Chcemy być bliżej Państwa potrzeb,  
by szybciej i skuteczniej reagować.  
Zachęcamy do zgłaszania nam nieprawidłowości  
poprzez nadesłanie zdjęcia telefonem czy wiadomości e-mailem.

Firmy kominiarskie pracujące 
dla RSM „Bawełna” w 2018 r.

W numerze 110 gazety z lutego 2018 r. zamieściliśmy ogłoszenie 
o  naborze  firm  do  realizacji  w  2018  r.  robót  kominiarskich 
w naszych budynkach.
  Informujemy, że konkurs ofert w  tym zakresie został  już za-
kończony i wybór firm dokonany przez specjalnie powołaną w tym 
celu komisję.
  W wyniku postępowania komisji do Banku Wykonawców robót 
kominiarskich w 2018 r. wybrane zostały następujące firmy:
1.   Usługowy Zakład Kominiarski Piotr Rojek,
2.   AG-MAR Usługi Kominiarskie,
3.   Usługi Kominiarskie Ryszard Szylkiewicz.
  Przypominamy,  że  lista  wszystkich  firm  współpracujących 
z  „Bawełną” w 2018  r. umieszczona  jest na stronie  internetowej 
Spółdzielni w  części  kodowanej  oraz  listy  te wywieszone  są na 
tablicach ogłoszeń w poszczególnych biurach administracji osied-
lowych i w siedzibie Zarządu Spółdzielni.  K.Sz.

SZYBKIE ZGŁOSZENIA
Drodzy lokatorzy, aby wyjść naprzeciw Waszym po-
trzebom, proponujemy, byście w razie zauważenia 
na osiedlu jakich nieprawidłowości, robili ich zdjęcia 
i od razu przesyłali je przy pomocy telefonu swoim 
administratorom lub na adres mailowy Spółdzielni: 
poczta@rsmbawelna.pl.
 Kontakt z administratorami, włącznie z podległy-
mi im budynkami, zamieszczany jest zawsze w na-
szej gazecie, a także można takie dane znaleźć na 
tablicach informacyjnych na klatkach schodowych.

W dzisiejszym numerze postać 
polskiego generała, działacza 
niepodległościowego i dowódcy 
powstania styczniowego na Żmu-
dzi – Zygmunta Sierakowskiego 
– patrona, znajdującego się w za-
sobach naszej Spółdzielni na Żu-
bardziu, budynku nr 222.

Zygmunt Erazm Gaspar 
Józef Sierakowski urodził się 
19.05.1827 r. w Lisowie na Wo-
łyniu, w rodzinie o tradycjach 
patriotycznych – jego ojciec wal-
czył i zginął w powstaniu listopa-
dowym 1831 roku.

Z. Sierakowski studiował 
na Uniwersytecie Petersburskim, 
najpierw na wydziale matema-
tycznym, później prawno-admini-
stracyjnym, jednocześnie mocno 
angażując się w działalność kon-
spiracyjną w środowisku polskiej 
młodzieży, a także w prowadzenie 
tajnej propagandy patriotycznej 
wśród ludności wiejskiej na Litwie.

Podniecenie polityczne wy-
wołane nastrojami rewolucyjny-
mi i narodowowyzwoleńczymi 

sprawiło, że w 1848 r., chcąc 
zorientować się w sytuacji pa-
nującej w Austrii, Z. Sierakow-
ski podjął próbę nielegalnego 
przekroczenia granicy rosyjsko-
-austriackiej. Został schwytany 
przez Rosjan i za karę wcielony 
bezterminowo do korpusu karne-
go carskiej armii, gdzie przeby-
wał do 1856 r., kiedy to na mocy 
amnestii po śmierci cara Miko-
łaja I został zwolniony. Podczas 
swojej służby Z. Sierakowski wy-
kazał się zdolnościami wojsko-
wymi i męstwem, szybko awan-
sował, a gdy w 1856 r. otrzymał 
stopień oficera, zdecydował się 
zostać w armii, a ponadto ukoń-
czył Akademię Sztabu Gene-
ralnego w Petersburgu. Z jego 
inicjatywy w 1857 r. powstało 
tajne Koło Oficerów Polskich – 
konspiracyjna organizacja woj-
skowa, łącząca idee rewolucyj-
no-demokratyczne ze zbrojnym 
przywróceniem Polsce. Koło 
Oficerów stało się organizacją 
przygotowującą kadry dowód-

cze dla przyszłego powstania 
niepodległości. Gdy w styczniu 
1863 r. wybuchło powstanie Z. 
Sierakowski odszedł z wojska 
rosyjskiego i z ramienia Rządu 
Narodowego został naczelni-
kiem wojennym województwa 
kowieńskiego i od swego her-
bu przyjął przydomek Dołęga. 
Dowodził 2.500-osobowym 
oddziałem, którego działalność 
toczyła się na Żmudzi, w lasach 
pod Rogowem. Początkowo se-
ria potyczek z oddziałami rosyj-
skimi kończyła się sukcesami, 
a walki pod Ginietynami, które 
odbyły się w dniach 9–21 kwiet-
nia 1863 r., zostały upamiętnio-
ne po 1990 r. na jednej z tablic 
na Grobie Nieznanego Żołnierza 
w Warszawie napisem „GINIE-
TYNIE 21 IV 1863”. Szczęście 
odwróciło się jednak 9 maja 
1863 r., kiedy to w trzydniowej 
bitwie pod Birżami, źle uzbrojo-
ny i wyszkolony oddział Z. Sie-
rakowskiego został pokonany, 
a on sam, ranny, trafił do niewoli, 

gdzie został na niego wydany 
wyrok śmierci. Został powieszo-
ny 27.06.1863 r. w Wilnie. Jego 
przyjaciel Aleksander Hercen na-
pisał w nekrologu: „Nie żywił on 
nawet cienia nienawiści do Rosji, 
a ukochanym jego marzeniem 
była niepodległa Polska i za-
przyjaźniona z nią wolna Rosja”. 
Ciało Z. Sierakowskiego pogrze-
bano w tajemnicy przed rodziną, 
w miejscu trudnym do identyfi-
kacji. Dopiero w ubiegłym roku 
litewscy archeolodzy dokonali 
odkrycia na Górze Zamkowej 
w Wilnie, podczas którego zna-
leźli szczątki 7 powstańców 
styczniowych, w tym m.in. Zyg-
munta Sierakowskiego, którego 
zidentyfikowano po ślubnej ob-
rączce z grawerem.

Zygmunt Sierakowski uzna-
wany był za niezwykle zdolne-
go dowódcę, mocno zaangażo-
wanego w kwestie wojskowe. 
Pracował nad finalizacją refor-
my sądownictwa wojskowego, 
a po udziale w Międzynarodo-

nie sprawozdania z działalności Spółdzielni 
za 2017 rok wraz z kierunkami rozwoju, sprawo-
zdania finansowego Spółdzielni za 2017 rok, po-
działu nadwyżki bilansowej za 2017 rok w sposób 
zaproponowany w sprawozdaniu z działalności 
Spółdzielni oraz wniosek o udzielenie członkom 
Zarządu RSM „Bawełna” absolutorium za działal-
ność w 2017 roku.

4.  Postanowiła swoje sprawozdanie z działal-
ności za 2017 rok w wersji przyjętej, przedłożyć 
Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia.

5.  Przyjęła sprawozdanie z działalności Komi-
sji Statutowej, zaopiniowała pozytywnie projekt 
zmian do Statutu RSM „Bawełna” w Łodzi przy-
gotowany przez Komisję Statutową i skierowała 
do Walnego Zgromadzenia, w celu uchwalenia 
zmian do Statutu jak w ww. projekcie.

6.  Przyjęła do wiadomości informację 
nt. ustaleń z posiedzenia Komitetu Obchodów 
60-lecia RSM „Bawełna” i podjęła decyzję ws. wy-
stąpienia z wnioskami o nadanie odznaczeń pań-
stwowych dla wytypowanych osób.

7.  Przyjęła do wiadomości informacje człon-
ków Rad Osiedli „Słowiańskie”, „Sienkiewiczow-
skie” i „Zbiorcza” na temat spraw jakimi zajmo-
wały się Rady na swych posiedzeniach w okresie 
od ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej. Rady 
Osiedli „Żubardź” i „Koziny” nie miały w tym czasie 
posiedzeń.

8.  W sprawach wniesionych Rada przyjęła 
do wiadomości następujące informacje nt.:

–  artykułu z dnia 6.03.2018 r. w gazecie „Po-
lityka” pt. „Czyściciele wieżowców” z negatywnym 
wydźwiękiem na temat spółdzielni mieszkanio-
wych,

–  spotkania redakcji gazety „Mój Dom” 
z p. Heleną Durys z Kozin, która w ramach ob-
chodów 60-lecia RSM „Bawełna” przekazała Spół-
dzielni swoje spółdzielcze pamiątki: odznaczenia 
i dyplomy,

–  decyzji Zarządu o zwołaniu Walnego Zgro-
madzenia w terminie 16–25 kwietnia 2018 r. Jak 
poinformował Prezes Spółdzielni p. Sylwester 
Pokorski zawiadomienia o Walnym nie będą wy-
syłane pocztą, lecz od dnia 23.03. br. wrzucane 
bezpośrednio do skrzynek pocztowych członków. 
Czynności te zostaną udokumentowane fotogra-
ficznie przez pracowników administracji osiedli. 
Pocztą zawiadomienia zostaną wysłane tylko 
do tych osób, które zgłosiły adres do korespon-
dencji inny niż w zasobach naszej Spółdzielni,

–  od dnia 26.03. br. mieszkańcom przekazy-
wane będą rozliczenia c.o., c.w. i z.w.,

–  na dzień 21.03.2018 r. Spółdzielnia liczy 
10.421 członków,

–  w dniu 20.03.2018 r. Administracja 
„Żubardź” i „Koziny” otrzymała telefoniczną in-
formację, od funkcjonariusza policji, że w bloku 
220 na osiedlu „Żubardź” nastąpił zgon lokatora. 
Policjanci wraz ze strażakami dostali się do lokalu 
wybijając szybę w lufciku okiennym,

–  w Gazecie Prawnej w dniach 20 i 21.03. br. 
ukazały się dwa artykuły w negatywny sposób 
opisujące spółdzielnie mieszkaniowe: „Błąd 
w ustawie może pozbawić dachu nad głową” 
oraz „W spółdzielniach brakuje demokracji”,

–  w dniu 20.03.2018 r. odwołano Zarząd SM 
im. B. Chrobrego, a w SM im. W. Jagiełły kwestio-
nuje się wybór członków Rady Nadzorczej,

–  podejmowane są dalsze kroki dot. umoż-
liwienia dozwolonego podjazdu i parkowania 
samochodów w okolicy siedziby Spółdzielni przy 
ul. Przybyszewskiego 163.

W kwietniu 2018 roku Rada 
Nadzorcza RSM „Bawełna” od-
była jedno posiedzenie, na któ-
rym:

1.  Uchwaliła zmiany stawek opłat za cen-
tralne ogrzewanie 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 2017 roku i uwzględ-
nia szacunkowe wzrosty kosztów energii cieplnej 
na 2018 r. Termin wprowadzenia zmian stawek 
opłat od 1 maja 2018 r.

2.  Omówiła i przedyskutowała wstępne 
wyniki rozliczeń kosztów zużycia ciepła i wody 
za 2017 r.

3.  Przyjęła do wiadomości informację 
na temat realizacji prac związanych z wyko-
naniem postanowień ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych w przedmiocie wyodręb-
nienia nieruchomości będących w zasobach 
RSM „Bawełna”, która jest kontynuacją tematu 
i obejmuje działania Spółdzielni podejmowane 
od 10.10.2017 r. do końca marca 2018 r.

4.  Zapoznała się z informacją nt. stanu zadłu-
żeń lokali mieszkalnych i użytkowych wg stanu 

na 31.03.2018 r. i zaakceptowała propozycję 
Komisji Wewnątrzspółdzielczej, aby poszczegól-
ne Rady Osiedli zaprosiły osoby wymienione 
w powyższej Informacji na rozmowy ws. zale-
głości. Jeśli takie rozmowy nie będą skutkowały 
zmniejszeniem się zaległości, wówczas Komisja 
Wewnątrzspółdzielcza zaprosi te osoby na swoje 
posiedzenie, w tym samym celu.

Nawiązując do Informacji nt. stanu zadłużeń 
lokali mieszkalnych i użytkowych wg stanu 
na 10.01.2018 r., po działaniach podjętych przez 
Rady Osiedli, Komisja, za zgodą Rady Nadzorczej, 
postanowiła zaprosić cztery osoby posiadające 
zaległości na posiedzenie Komisji Wewnątrzspół-
dzielczej planowane na 14.05.2018 r.

5.  Przyjęła informację Zarządu na temat spraw 
związanych ze zwołaniem Walnego Zgromadze-
nia w 2018 roku nie wnosząc uwag.

6.  Przyjęła do wiadomości informację nt. 
ustaleń z posiedzenia Komitetu Obchodów 
60-lecia RSM „Bawełna”. Na wniosek Komitetu 
Rada podjęła decyzję ws. zmianę kwalifikacji 
wniosku o przyznanie odznaczenia państowego 
p. Jadwidze Antosik z Brązowego na Srebrny 
Krzyż Zasługi. Ponadto Rada wstępnie zaopinio-
wała planowane wystąpienie do Krajowej Rady 
Spółdzielczej o przyznanie odznaczeń Zasłużony 
dla Spółdzielczości dla 29 wytypowanych osób.

7.  Przyjęła do wiadomości informacje człon-
ków Rad Osiedli „Sienkiewiczowskie”, „Zbiorcza”, 
„Żubardź” i „Koziny” na temat spraw jakimi zajmo-
wały się Rady na swych posiedzeniach w okresie 
od ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej. Rada 
Osiedla „Słowiańskie” nie miała w tym czasie po-
siedzeń.

8.  W sprawach wniesionych Rada przyjęła 
do wiadomości następujące informacje:

–  służby administracyjne do końca marca br. 
przekazały mieszkańcom indywidualne druki roz-
liczeń zużycia wody i kosztów ciepła. Od 3 kwiet-
nia br. przez trzy tygodnie trwa okres składania 
reklamacji.

–  ozdobne grafiki reklamowe na ścianach pa-
wilonów handlowych na ul. Zakładowej zostały 
zniszczone przez graffiti – Rada dyskutowała nad 
zasadnością ewentualnego objęcia tego terenu 
monitoringiem.

–  w związku ze zbliżającym się długim 
weekendem majowym Spółdzielnia w dniach 
30.04., 02.05. i 04.05.2018 r. pracować będzie 
w okrojonym składzie.

–  wszyscy członkowie Rady otrzymali link 
do strony internetowej z programem Państwo 
w państwie z 29.03.2018 r. pt. „Prezes może 
wszystko?”.

 Oprac.: I.G.

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

numer KRS 0000032002
ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie  i przeniesienie 
prawa odrębnej własności lokalu położonego w Łodzi przy:
ul. Ziemowita 21 m. 9 o pow. 36,85 m2,  IV p., 1 pokój + kuchnia, 
którego cena wynosi 122.800,- zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 11.06.2018 r. w siedzibie Spółdzielni przy 
ul. Przybyszewskiego 163 godz. 1100.
Oferty  pisemne  należy  składać  w  terminie  do  dnia  7.06.2018  r. 
w  sekretariacie  Spółdzielni,  ul.  Przybyszewskiego  163,  pok.  113 
w godz. 800–1500.
Oferta powinna zawierać:
1)   imię i nazwisko osoby, adres zamieszkania,
2)   zapewnienie  o  gotowości  zawarcia  umowy  o  ustanowienie 

i przeniesienie prawa odrębnej własności wskazanego lokalu,
3)   zobowiązanie do zapłacenia wylicytowanej ceny  lokalu w ciągu 

30 dni od zakończenia przetargu,
4)   zaoferowanie  przez  osobę  przystępującą  do  przetargu  cenę 

lokalu co najmniej o 2.000,- zł wyższą od ceny znajdującej się 
w ogłoszeniu,

5)   zobowiązanie do pokrycia kosztów zawarcia aktu notarialnego 
umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu,

6)   wskazanie numeru rachunku bankowego, na który nastąpić ma 
zwrot wadium w razie nie wygrania przetargu,

7)   zobowiązanie do pokrycia kosztów nabycia gruntu w nieruchomości 
w kwocie 112,04 zł,

8)   zobowiązanie do pokrycia kosztów wykupu gruntu w nieruchomości 
w kwocie 87,85 zł.

Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu  jest  wniesienie  do  dnia 
7.06.2018 r. wadium w wysokości 10% ceny lokalu tj. kwotę 12.280,- zł, 
na rachunek bankowy Spółdzielni PKO BP S.A. 3 O/Łódź nr konta 
92 1020 3378 0000 1402 0010 8365.
Za  datę  wniesienia  wadium  uważa  się  datę  wpływu  środków  na 
rachunek Spółdzielni.
Spółdzielnia zastrzega, że w związku z możliwością zgłoszenia 
roszczeń wskazanych w art. 11 ust. 2a w związku z art. 16¹ ust. 1 
Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przez uprawnione w nim 
osoby, może unieważnić niniejszy przetarg bez podania przyczyny 
na każdym etapie bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń 
przez uczestników.
Lokal można oglądać w dniu 4–05.06.2018 r. w godz. 1000–1500 po 
uprzednim telefonicznym zgłoszeniu w administracji os. „Słowiańskie” 
ul. P. Kołodzieja 21, tel. 42 670 95 03.
Szczegółowe warunki przetargu określa Regulamin dostępny w siedzibie 
Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.rsmbawelna.pl.
Informację  o  przetargu  można  uzyskać  w  siedzibie  Spółdzielni, 
pok. nr 8 lub telefonicznie 42-641-63-33, wew. 10.

wym Kongresie Statystycznym 
w Londynie w 1860 r., podczas 
którego zapoznał się m.in. z te-
matem wojskowego ustawodaw-
stwa karnego państw zachodnio-
europejskich, na ręce ministra 
wojny złożył własny projekt re-
formy wojskowej, postulujący 
zniesienie kar cielesnych.

Oddając się działaniom 
niepodległościowym uważał, 
że za walką narodowowyzwoleń-
czą powinna iść także przemiana 
społeczna, która stanie się podwa-
liną pod trwałe i mocne państwo.

Jego pamięć uczcili m.in. Jó-
zef Ignacy Kraszewski w powie-
ści „Moskal” i Maria Konopnicka 
w wierszu „O Zygmuncie Siera-
kowskim”, a w Muzeum Wojska 
Polskiego w Warszawie znajduje 
się jego szabla.

 I.G.

PATRONI NASZYCH ULIC  
– ZYGMUNT SIERAKOWSKI

Henryk Rzepkowski
został nowym członkiem Rady Osiedla „Żu-
bardź”. Na p. Rzepkowskiego w wyborach 
uzupełniających przeprowadzonych na tego-
rocznym Walnym Zgromadzeniu, głos oddało 
36 osób na 55 głosujących.

Nowy członek Rady 
Osiedla „Żubardź”
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Miesiąc maj w naszym mieście obfitował w wiele wydarzeń.  

Były urodziny Manufaktury, Noc Muzeów, Juwenalia. Trwają Senioralia.  
Przed nami Dzień Matki i Dzień Dziecka.  

Spędzajmy czas aktywnie.

AKTYWNY SENIOR…
Tuż przed nami piękny czas – Dzień Matki i Dzień Dziecka! Z tej właśnie okazji dziś 
polecamy atrakcyjne wydarzenia nie tylko dla seniorów.

DLA MAM I DZIECI:
–   25.05.2018, godz. 17.00 – Dzień Matki w Domu Kultury 502 przy ul. Sacharowa 18 – 

impreza plenerowa, podczas której muzykujące, śpiewające i tańczące dzieci z domu kultury 
wystąpią dla wszystkich mam z okazji ich święta. WIDZEW. Wstęp wolny.

–   26.05. o godz. 11.00 – Strefa Kultury Otwartej przy ul. Anny Jagiellonki 4 zaprasza wszystkie 
mamy do zaangażowanego przez ich dzieci teatru. Z okazji Dnia Matki odbędą się warsztaty 
artystyczne pt. „Zrób mamie teatr”. Na 45 minutowych warsztatach dzieci wykonają lalki 
typu pacynka i nauczą się je animować. Zapoznają się też ze scenariuszem, na podstawie 
którego wyreżyserują spektakl dla mam. Spektakl rozpocznie się o godz. 12.00. OLECHÓW. 
Koszt warsztatów 5 zł/dziecko.

–   1.06., godz. 11.00–19.00 w Dzień Dziecka Strefa Kultury Otwartej przy ul. Anny Jagiellonki 4 
zaprasza wszystkie dzieci na lemoniadę i stworzenie wspólnego Manifestu Dziecięcej Radości, 
w postaci Herbu Radości! Przed Strefą rozwinięta zostanie rolka papieru, na którym dzieci będą 
twórczo manifestować swoją radość i marzenia. W planach jest stworzenie ogromnego baneru/
flagi, który będzie stanowił Manifest Dziecięcej Radości, a o godz. 19.00, na koniec zabawy, 
podniesienie go i wykrzyczenie „dzieci mają głos”! OLECHÓW. Wstęp wolny.

DLA SENIORÓW:
–   25.05. o godz. 17.00 w Klubie Seniora działającym przy Strefie Kultury Otwartej przy 

ul. Anny Jagiellonki 4 odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu „Wieczór z pasją”, poświęcone 
tym razem sztuce rękodzieła artystycznego. OLECHÓW. Wstęp bezpłatny.

–   25.05. o godz. 18.00 w Centrum Animacji i Rewitalizacji RONDO przy ul. Limanowskiego 
166 w ramach Klubu Podróżników i Odkrywców odbędzie się prelekcja podróżnicza pt. „ 
Autostopem na całkowite zaćmienie słońca”. ŻUBARDŹ. Wstęp wolny.

–   26.05. o godz. 16.00 w Centrum Animacji i Rewitalizacji RONDO przy ul. Limanowskiego 
166 wieczorek taneczny dla seniorów „BAWMY SIĘ”. Zapisy: bilet do nabycia w Centrum 
Animacji i Rewitalizacji RONDO, tel.: 42 653 36 45. ŻUBARDŹ. Koszt 15 zł/bilet wstępu.

–   6.06.2018, godz. 18.00 w Domu Kultury 502 przy ul. Sacharowa 18 – W ramach cyklu: 
„Wieczór dla seniora” – koncert zespołu RETRO „Wszystkie kwiaty lata”. WIDZEW. 
Wstęp wolny.

–   16.06.2018, godz. 17.00 – Potańcówka dla seniorów. Zapisy od 4 czerwca osobiście w Domu 
Kultury 502 przy ul. Sacharowa 18 lub telefonicznie: 574 190 682. WIDZEW. Koszt biletu: 
12 zł, ilość miejsc ograniczona. 

DLA WSZYSTKICH:
–   3.06., o godz. 12.00 w Centrum Animacji i Rewitalizacji RONDO przy ul Limanowskiego 

166 obchody Dnia Sąsiada. 
  Dzień Sąsiada to świetna okazja do nawiązania nowych relacji bądź spotkania dawno 

niewidzianych sąsiadek i sąsiadów. Sąsiedzkie spotkania przyczynić się mogą do 
budowania tożsamości lokalnej, do nawiązywania trwałych przyjaźni i zwiększenia 
poczucia bezpieczeństwa. Zaangażujcie się – zbudujcie dobre relacje z Sąsiadami! Wspólnie 
zorganizujcie grilla, koncert, sąsiedzką kolację lub inne spotkanie – ważne, że RAZEM!

  Zgłoś pomysł na wspólne sąsiedzkie działanie, a Centrum Animacji i Rewitalizacji 
RONDO pomoże Ci je zrealizować! Wystarczy zgłosić swój pomysł: tel.: 42 653 36 45,  
e-mail: rondo@bok.lodz.pl. ŻUBARDŹ.

–   8.06.2018r., godz. 15.00 – Dom Kultury 502 przy ul. Sacharowa 18 „Kolorowy piknik 
w 502” impreza plenerowa w ramach projektu EIT Health CoActive. WIDZEW.  
Wstęp wolny.

–   2.06.2018 r., godz. 19.00 – Premiera spektaklu „Bóg” Woody’ego Allena Teatru TOTAL 
w reżyserii Łukasza Bzury. Dom Kultury 502 przy ul. Sacharowa 18. WIDZEW. Wstęp 
wolny.

–   23.06.2018 r., godz. 13.00 – Uroczyste zakończenie roku kulturalnego – koncerty i pokazy 
zespołów uczestników zajęć w Domu Kultury „502” przy ul. Sacharowa 18. WIDZEW. 
Wstęp wolny.

– i NIE TYLKO!

DOKARMIANIE PTAKÓW – 
Róbmy to z głową

Wprawdzie kilkukrotnie pisa-
liśmy już na naszych łamach 
na temat dokarmiania ptaków 
przez mieszkańców, jednak prob-
lem ten został poruszony również 
przez naszych członków podczas 
Walnego Zgromadzenia, więc 
do niego wracamy.

Lokatorzy skarżą się, że bez-
myślne wyrzucanie przez sąsia-
dów resztek jedzenia, pieczywa, 
a nawet makaronów i ziemnia-
ków (!) nie tylko nie jest dobre 
dla ptaków, ale bardzo uprzyk-
rza życie innym mieszkańcom 
i po prostu niszczy zasoby Spół-
dzielni.

Czy naprawdę takie postępo-
wanie ma na celu poprawę życia 
ptaków, czy może jest to sposób 
na pozbywanie się nadmiaru żyw-
ności? Polska tradycja uczy nas 
szacunku do chleba i tego, by nie 
wyrzucać go do śmietnika. Czy 
zatem wyrzucenie jego nadmiaru 
ptakom nie jest dla nas samych 
swego rodzaju usprawiedliwie-
niem, że jednak musimy go wy-
rzucić, bo po prostu kupujemy go 
za dużo? Czy naprawdę chodzi 
nam wtedy o dobro ptaków? Chy-
ba niezupełnie, bo przecież każdy 
miłośnik zwierząt wie, że właśnie 
chleb powoduje wiele chorób 
u ptaków, np. kwasicę i biegunki, 
a podanie im pożywienia, któ-
re było wcześniej solone, może 
doprowadzić nawet do śmierci 
ptaków. Odpadki jedzeniowe, 
rozrzucane po osiedlu, psują się, 
pleśnieją, gniją, a zjedzenie takie-
go zepsutego pożywienia może 
wywołać u ptaków szereg chorób. 

Jeśli więc naprawdę liczy się dla 
nas los latających stworzeń, to za-
inwestujmy w odpowiednie ziarno 
i przede wszystkim wysypujmy 
je w miejscach do tego przezna-
czonych. Nikt przecież nie chce, 
by gołębie brudziły okna, balko-
ny i elewacje naszych budynków. 
Przypomnijmy sobie, że dawniej 
w szkołach uczono, że ptaki do-
karmia się tylko podczas srogiej 
i śnieżnej zimy, w przeciwnym 
razie hamujemy ich naturalne 
instynkty do samodzielnego zdo-
bywania pożywienia i w pewien 
sposób uzależniamy je od siebie.

Dlatego miłośnicy gołębi, 
kierując się zdrowym rozsądkiem, 
powinni pójść na kompromis 
z miłośnikami miejskiej czystości 
i ograniczyć się do dokarmiania 
ptaków tylko zimą, w wytyczo-
nych miejscach i przede wszyst-
kim nie byle czym. Róbmy tak, by 
wszystkie strony były zadowolo-
ne. I.G.

STOSUJMY PARAFRAZĘ!
O tym, jak niezwykle ważne 
jest wykorzystywanie w kon-
taktach z lokatorami para-
frazy, mieliśmy okazję prze-
konać się zupełnie niedawno. 

Do Spółdzielni napisała loka-
torka, zdziwiona, że już prawie 
dwa miesiące oczekuje na odpo-
wiedź w sprawie, którą zgłaszała 
telefonicznie. Okazało się, że za-
szło nieporozumienie, polegające 
na tym, że pracownik admini-
stracji w rozmowie przez telefon 
odniósł wrażenie, że pani nie 
oczekuje już odpowiedzi na piś-
mie, bowiem wszystko zostało 
wyjaśnione.

Nie byłoby tej sytuacji, gdy-
byśmy w rozmowach z członkami 
Spółdzielni, czy też w codzien-
nych sytuacjach np. w rozmowach 
ze swoimi szefami, pracownika-
mi, rodziną, stosowali parafrazę.

Na czym ona polega? 
Jej schemat jest bardzo prosty, 
a wyjaśniamy go na przykładzie 
wyrażeń mogących się pojawić 
w kontaktach członek-pracownik 
Spółdzielni:

„Czy dobrze zrozumiałam, 
że nie oczekuje już Pani odpo-
wiedzi na piśmie w tej sprawie?” 
lub „Jeżeli dobrze Panią zrozu-
miałam, to wykonawca będzie 
mógł Panią zastać w domu 28.05. 
o godz.17.00, czy tak?”, albo 
„A więc twierdzi Pani, że zgła-
szała tę usterkę już w kwietniu?”.

Po użyciu parafrazy czekamy 
na potwierdzenie lub zaprzecze-
nie naszego rozmówcy i wtedy 

nie powinniśmy już mieć żad-
nych wątpliwości, bowiem uważ-
ne słuchanie ze zrozumieniem 
stanowi klucz to skutecznej ko-
munikacji.

A ja ze swojej strony rozu-
miem, że ten tekst Państwa zacie-
kawił i że przeczytacie też pozo-
stałe artykuły w naszej gazecie, 
czy tak? ;)

 I.G.

Senioralia
W naszej gazecie dużo miejsca 
poświęcamy seniorom i mamy 
nadzieję, że ci mieszkający w na-
szych zasobach tłumnie wzięli 
udział w V łódzkich Senioraliach, 
które rozpoczęły się 13 maja, 
a zakończą się już jutro, 25 maja.

Inauguracja obchodów miała 
miejsce w Pasażu Schillera. Roz-
począł ją koncert Ryszarda Ryn-
kowskiego, a Prezydent Łodzi 
p. Hanna Zdanowska przekazała 
przedstawicielom Miejskiej Rady 
Seniorów symboliczne klucze 
do bram miasta. W programie tych 

prawie dwutygodniowych uroczy-
stości znalazły się badania, pora-
dy, warsztaty, wykłady, zajęcia 
sportowe, wycieczki i wydarzenia 
kulturalne. W sumie było to ok. 
700 atrakcji! To świadczy o tym 
jak wszechstronne zainteresowa-
nia mają nasi seniorzy i jak bardzo 

są aktywni. Oni też chcą wyjść 
z domu, posłuchać muzyki, za-
tańczyć, obejrzeć przedstawienie, 
a nawet spróbować starochińskiej 
sztuki poruszania się, czyli tai chi. 
W tych dniach mogli wyszaleć się 
na całego i poczuć, że Miasto nie 
tylko otwiera się na młodych, ale 

też pamięta o łodzianach w wieku 
60+, dba o ich zdrowie, o rozwi-
janie pasji i poszerzanie wiedzy.

Udział w ponad 95% zapla-
nowanych wydarzeń był bezpłat-
ny, a imprezy odpłatne miały bar-
dzo obniżone ceny, tak by każdy 
chętny mógł bez zahamowań 

z nich skorzystać. Ponadto osoby 
posiadające Miejską Kartę Se-
niora mogły w tym okresie (czyli 

jeszcze do jutra) jeździć komuni-
kacją miejską za darmo.

 I.G.



5
Gorąco Państwa zachęcamy  
do udziału w konkursach jakie organizuje Spółdzielnia.  
Jednym z nich jest konkurs literacki  
z okazji 60-lecia naszej Spółdzielni.

Lato zbliża się wielkimi krokami  i aż kusi, by na naszych balkonach 
rozszalały  się  kwiatowe  kolory  i  zapachy.  Wszystkie  Rady  Osiedli 
podjęły decyzje ws. organizacji kolejnej edycji konkursu na najładniej 
ukwiecony  balkon,  dlatego  zachęcamy  Państwa  do  wzięcia  w  nim 
udziału i do zawalczenia, by to właśnie Wasz balkon został uznany za 
najpiękniejszy na całym osiedlu.

Wystarczy zgłosić  się do administracji  i wypełnić  zgłoszenie  lub 
pobrać je z naszej strony internetowej i wysłać na adres elektroniczny 
Spółdzielni: poczta@rsmbawelna.pl

Przypominamy,  że  w  konkursie  mogą  wziąć  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.

Należy  tylko  zadbać,  by  balkon  rozkwitał  wybranymi  roślinami 
przez całe lato, ponieważ Komisja Konkursowa, wybrana z członków 
Rad  Osiedli,  dokonuje  trzech  cyklicznych  przeglądów  zgłoszonych 
balkonów.

Zwycięzców, jak co roku, uhonorujemy podczas Festynu Hop do 
szkoły, który tradycyjnie odbędzie się w drugą sobotę września, czyli 
8 września, a zdjęcia balkonów zamieścimy w naszej gazecie.  I.G.

Konkurs na najładniej ukwiecony balkon – zapraszamy!

Tuż przed majowym długim week-
endem nasze służby administra-
cyjne przekazywały mieszkańcom 
nowe książeczki opłat za lokale. 
Zgodnie z przyjętymi w Spół-
dzielni procedurami wewnętrzny-
mi fakt dostarczania książeczek 
został poprzedzony informacjami 
na klatkach schodowych. Nieba-
wem, po rozniesieniu książeczek 
w os. „Słowiańskie” z tzw. Dwu-
setek zaczęli do administracji zgła-

szać się telefonicznie i osobiście 
mieszkańcy informując, że jakkol-
wiek na okładce książeczki widnieje 
ich adres wewnątrz nr konta banko-
wego i wydrukowany na blankie-
tach adres jest zupełnie inny. 

Reakcja naszej administracji 
była natychmiastowa – na klatkach 
schodowych wywieszono nowe ogło-
szenia informujące o pomyłce i pil-
nej potrzebie sprawdzenia czy dane 
na blankietach są zgodne z wcześniej-

szym oznaczeniem lokalu widnieją-
cym w starych książeczkach.

Jak się okazało błąd drukarni 
dotyczył siedmiu budynków, 200 
mieszkań na Olechowie na Dwu-
setkach.

Wszystkie pozostałe książecz-
ki, zarówno w os. „Słowiańskie” jak 
i w innych osiedlach naszej Spół-
dzielni były prawidłowo wydruko-
wane. Nikt już później nie zgłosił 
błędu w książeczkach. Nie odnoto-

waliśmy też zgłoszeń co do błęd-
nych wpłat.

Za powstałą sytuację serdecz-
nie Państwa przepraszamy. 

Biorąc pod uwagę zaistniały 
błąd zapewniamy, że wpłaty doko-
nane w maju przez wszystkich Pań-
stwa w oparciu o nowe książeczki 
podlegać będą bacznej analizie 
wykonanej przez Dział Czynszów. 

W tym miejscu jeszcze raz 
przypominamy, że osoby płacące 
czynsz przelewem powinny zgłosić 
ten fakt do Spółdzielni; książeczki 
opłat nie będą dla nich drukowane.

 K.Sz.

Nie kryjemy radości, że na Walnym Zgromadzeniu coraz częś-
ciej i śmielej mieszkańcy naszych budynków chwalą pracę na-

szych służb administracyjnych i porządkowych oraz zmieniający się 
wizerunek poszczególnych osiedli. 

Poniżej przedstawiamy fragmenty pisma jakie wpłynęło do Re-
dakcji Gazety od grupy członków z nieruchomości wielobudynko-
wej przy ul. Dąbrówki 6, 8 Piasta Kołodzieja 17 i Księżnej Kingi 1.

Za pośrednictwem naszej gazety mieszkańcy z bloków 119, 120, 
121, 122 na Olechowie serdecznie dziękują gospodarzom domów: 
p. Lucjanowi Piotrowskiemu, p. Grażynie Piotrowskiej oraz p. Fe-
liksowi Staroniowi za wzorową pracę, za ich trud wkładany każdego 
dnia w to by budynki i tereny wokół były czyste i zadbane. Pomimo 
ciężkiej pracy osoby te są zawsze miłe, uśmiechnięte i gotowe słu-
żyć pomocom mieszkańcom. To są nasze Popiołki z filmu „Dom” 
– napisali mieszkańcy. 

Pismo zawiera jeszcze jedno ważne przesłanie o docenienie pra-
cy gospodarzy. „My mieszkańcy powinniśmy dbać o zieleń, zbierać 
psie kupy, nie dokarmiać gołębi i nie zaśmiecać trawników”.

Cóż dodać? 
O ile nasze otoczenie byłoby milsze, gdyby tak było wszędzie.
 K.Sz.

Książeczki opłat z błędem

Podziękowania 
za pracę 
gospodarzy

Czy prawo 
do spokojnego 
mieszkania 
i odpoczynku 
jest dostatecznie 
chronione?
W dzisiejszym artykule chciała-
bym Państwu przybliżyć praw-
ne zabezpieczenia przewidziane 
dla właścicieli i posiadaczy lo-
kali w przypadku uciążliwego 
sąsiedztwa. Częstą przyczyną 
zakłócania tzw. miru domowego 
jest rozpowszechniona instytucja 
wynajmu lokali, w szczególności 
krótkoterminowego. Dla wynaj-
mujących właścicieli lokalu taka 
możliwość pobierania dochodu 
z posiadanego lokalu również 
może wydawać się kusząca. Na-
tomiast dla osób, które na stałe 
mieszkają w takim bloku, może 
to być prawdziwym utrapieniem. 
Nagminne przypadki łamania 
regulaminu domu, demolowania 
części wspólnych i interwencji 
Policji mogą wiązać się z nega-
tywnymi konsekwencjami rów-
nież dla właścicieli nierucho-
mości położonych w budynkach 
spółdzielczych. Jakie są zasady 
i granice odpowiedzialności 

Z notatnika 
prawnika

właścicieli lokali czerpiących 
korzyści z wynajmowania lokali 
na doby?

Zasada odpowiedzialności 
za łamanie prawa sąsiedzkiego zo-
stała określona w art. 144 Kodeksu 
Cywilnego. Zgodnie z tym przepi-
sem właściciel nieruchomości jest 
odpowiedzialny za działania za-
kłócające korzystanie z nierucho-
mości sąsiednich ponad przeciętną 
miarę, przy czym za nieruchomo-
ści sąsiednie w tym kontekście na-
leży uważać te lokale, które mogą 
podejmować działania wpływa-
jące na nasz lokal, a więc nawet 
oddalone o kilka pięter. I w tym 
kontekście nie ma znaczenia czy 
naruszenia są dokonywane przez 
właściciela, czy przez inną osobę 
korzystającą z tego lokalu. Ustale-
nie tej „przeciętnej miary” jest uza-
leżnione od okoliczności konkret-
nej sprawy, inaczej bowiem należy 
postrzegać korzystanie z nierucho-
mości położonej w sąsiedztwie lo-
kali mieszkalnych, a inaczej korzy-
stanie z nieruchomości położonej 
w sąsiedztwie lokali o przeznacze-
niu gospodarczym, czy też biuro-
wym. W każdym razie ustalenie 
właściwej miary korzystania z lo-
kalu jest uzależnione od przezna-
czenia nieruchomości i stosunków 
miejscowych. Należy mieć przede 
wszystkim na uwadze, że lokale 
położone w budynkach spółdziel-
czych podporządkowane są rów-
nież odpowiednim regulaminom 
i regulamin ten można traktować 
jako drogowskaz pozwalający 
na zakreślenie granic korzystania 

z nieruchomości lokalowej. Uciąż-
liwe działania niezgodne z przyję-
tym regulaminem bez wątpienia 
zostaną uznane za bezprawne za-
kłócanie praw sąsiedzkich.

Jakie działania i wobec kogo 
może podjąć osoba zamieszkująca 
w nieruchomości sąsiedniej, któ-
ra jest poddana oddziaływaniom 
ze strony osób naruszających re-
gulamin?

Po pierwsze przysługuje jej 
roszczenie o zaniechanie naruszeń 
i przywrócenie stanu zgodnego 
z prawem, czyli tak zwane rosz-
czenie negatoryjne. Jest to moż-
liwość ograniczenia ingerencji 
do poziomu, który nie wiąże się 
z naruszaniem stosunków sąsiedz-
kich przyjętych w danym miejscu. 
W wielu sporach sądowych poja-
wia się często powództwo o naru-
szenie dóbr osobistych. Do kate-
gorii dóbr osobistych zalicza się 
bowiem także prawo do integral-
ności, nietykalności, spokojnego 
mieszkania i odpoczynku. Głośny 
hałas jest także tzw. immisją czy-
li formą emitowania substancji 
(którą może być również hałas) 
oddziałującą na nieruchomości 
sąsiednie. Nie są to proste sprawy 
bowiem wymagają długotrwałego 
przygotowania materiału dowo-
dowego dla wykazania regular-
ności i uporczywości zjawiska. 
Pomocą w działaniu mogą być 
również środki prawne przewi-
dziane w zakresie wykroczeń, 
w których na skutek interwencji 
Policji może dojść do ukara-
nia osób naruszających spokój 

w miejscu zamieszkania. Nie jest 
również obojętna w tym zakresie 
rola sąsiadów, których współdzia-
łanie wspierające walkę z „intru-
zem” będzie stanowiło znaczący 
środek dowodowy dla oceny 
stopnia dokuczliwości. Ponie-
waż następstwa takich naruszeń 
mogą mieć różnoraki charakter 
nie wyłączając utraty zdrowia, 
to wykazanie takiego związku 
przyczynowego może prowadzić 
do zasądzenia znaczących sum 
z tytułu zadośćuczynienia. Pa-
miętać należy, że roszczenia takie 
zostaną skierowane do właściciela 
lokalu a zatem to on będzie od-
powiadał za zachowanie swoich 
najemców. W bardzo incydental-
nych sytuacjach może dojść tak-
że do sprzedaży spółdzielczego 
własnościowego prawa do loka-
lu w trybie art. 17 ze znaczkiem 
10 ustawy o spółdzielniach miesz-
kaniowych poprzez odpowiednie 
stosowanie art. 16 ustawy z dnia 
24.06.1994 r. o własności lokali.

Pamiętajmy zatem, że nasze 
prawo przewiduje szereg roz-
wiązań prawnych w przypadku 
naruszenia prawa do spokojnego 
zamieszkania i odpoczynku ale 
najbardziej skutecznym środ-
kiem jest rozwijanie świadomo-
ści, iż funkcjonujemy w obszarze 
zamieszkałym przez innych lo-
katorów i atmosfera spokojnego 
zamieszkania zależy w znacznej 
mierze od wzajemnego poszano-
wania.

Mec. Jadwiga Chmielewska
Furmankiewicz

Konkurs literacki „Bawełna i ja”
Z okazji  jubileuszu 60-lecia Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa 

„Bawełna” organizuje konkurs  literacki pod nazwą  „Bawełna  i  ja”. 
Celem konkursu jest: 
–    uczczenie 60.  rocznicy powstania Robotniczej Spółdzielni Miesz-

kaniowej „Bawełna” w Łodzi,
–    rozwijanie świadomości, czym jest spółdzielczość mieszkaniowa,
–    wzmacnianie poczucia przynależności do społeczności spółdziel-

czej.
W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które do 22 paź-

dziernika br. nadeślą do spółdzielni albo złożą w sekretariacie niepub-
likowane nigdzie wcześniej utwory  literackie własnego autorstwa  (pi-
sane wierszem lub prozą), w których istotną rolę odgrywa Robotnicza 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bawełna” w Łodzi, choć w szczególnych 
przypadkach jury może przyjąć również utwory odnoszące się ogólnie 
do spółdzielczości mieszkaniowej.

Mogą  być  to  prace  inspirowane  własnymi  wspomnieniami  albo 
opowieściami krewnych czy znajomych, mogą nawiązywać do wyda-
rzeń rzeczywistych lub opowiadać fikcyjną historię.

Forma utworu jest dowolna (np. wiersz, nowela, esej, opowiadanie, 
reportaż) pod warunkiem, że przy zachowaniu wymogów dotyczących 
objętości tekstu utwór stanowi zamkniętą, spójną całość. Maksymalna 
objętość  tekstu  zgłaszanego  do  konkursu  nie może  przekraczać  dla 
prac składanych:
–   w formie elektronicznej – 10.000 znaków (wliczając spacje).
–   w maszynopisie – 3 stron formatu A4,
–    w rękopisie – 6 stron formatu A4 (prace pisane odręcznie muszą 

być czytelne).
Prace oceniać będzie jury wyłonione przez Komitet Organizacyjny 

Obchodów 60-lecia RSM „Bawełna”,  jego werdykt będzie ostateczny, 
a rozstrzygnięcie nastąpi do 22 listopada 2018 roku. Wyniki ogłoszone 
zostaną w naszej gazecie i na stronie internetowej, nie wykluczamy też 
publikacji zwycięskich, a być może nawet wszystkich prac konkurso-
wych. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne 500 zł za I miejsce, 
300 zł za II i 200 zł za III miejsce oraz zaproszenia na uroczyste obcho-
dy jubileuszu naszej Spółdzielni.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie każdego, kto ma ukoń-
czone 18  lat. Nie musi być członkiem ani mieszkańcem naszej Spół-
dzielni, wystarczy, że chciałby podzielić się z nami opowieścią o niej.

Regulamin i karta zgłoszenia do konkursu znajdują się na stronie 
internetowej www.rsmbawelna.pl w części ogólnodostępnej (zakładka 
„konkurs literacki”) oraz w biurach Zarządu i Administracji Osiedli.



6 W dniach 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25  
odbywało się Walne Zgromadzenie RSM „Bawełna”  

podzielone na 8 części.

W związku z wejściem w życie 
Ustawy z 20 lipca 2017 r. o zmianie 
ustawy o spółdzielniach mieszkanio-
wych, ustawy – Kodeks postępowa-
nia cywilnego oraz ustawy – Prawo 
spółdzielcze, w tym roku po raz 
pierwszy nie było części dotyczą-
cej członków oczekujących. Uległy 
również zmianie nazwy dwóch czę-
ści, co związane było ze zmianami 
nazw niektórych łódzkich ulic, i tak 
dotychczasowa część Tybury zosta-
ła określona jako Kutrzeby, a część 
Gorkiego jako Sacharowa.

Na każdej części obowiązywał 
ten sam porządek obrad, obejmujący 
11 punktów. Na ósmej, ostatniej czę-
ści Walnego, ogłoszono wyniki gło-
sowań wszystkich uchwał, które zo-
stały podjęte oraz wyniki wyborów 
uzupełniających do Rady Osiedla 
„Żubardź” – członkowie uprawnieni 
do wzięcia udziały w wyborach znaj-
dowali się na częściach 2 i 3.

W Walnym Zgromadzeniu, 
łącznie na wszystkich częściach, 
wydano 213 mandatów osobom 
uprawnionym do uczestniczenia 
w obradach z głosem decydują-
cym.

Walne Zgromadzenie oraz 
wszystkie jego części otwierała Prze-
wodnicząca Rady Nadzorczej RSM 
„Bawełna” p. Jadwiga Miller, któ-
ra przedstawiała skład Prezydium, 
Komisji Skrutacyjnej i Wyborczej. 
Na każdej części wybierano dwóch 
obserwatorów, którzy zasiadali przy 
stole prezydialnym i przedstawiany 
był porządek obrad, który jedno-
cześnie wyświetlano na ekranie. 
Na każdej części Walnego, zgodnie 
z zapisami nowej ustawy z dnia 20 
lipca 2017 r., Komisja Skrutacyjna 
odczytywała listę pełnomocników 
członków Spółdzielni, którzy brali 
udział w Walnym Zgromadzeniu.

W punkcie 5 porządku obrad 
na części 1 „Koziny”, 2 „Bydgo-
ska”, 6 „Słowiańskie-Dwusetki” i 7 
„Słowiańskie-Setki” uhonorowano 
osoby, które zwyciężyły lub zosta-
ły wyróżnione w konkursie na na-
jefektowniej udekorowany balkon 
w okresie świąteczno-noworocznym 
2017/18, a zdjęcia ich balkonów pre-
zentowane były na rzutniku.

Wybory uzupełniające do Rady 
Osiedla „Żubardź”, czyli punkt 6 
porządku obrad, przeprowadzała Ko-
misja Wyborcza – wybory odbywały 
się w głosowaniu tajnym. Na częś-
ciach 1 – „Koziny”, 4 – „Zbiorcza”, 
5 – „Sacharowa”, 6 – „Słowiańskie-
-Dwusetki”, 7 – „Słowiańskie-Setki” 
i 8 – „Sienkiewiczowskie” nie było 
osób uprawnionych do otrzymania 
karty do głosowania.

Na części 2 „Bydgoska” i na czę-
ści 3 „Kutrzeby” Komisja Wyborcza 
przedstawiała listę kandydatów oraz 
informowała, w jaki sposób nale-
ży głosować, aby głos był ważny. 
Pouczenie o sposobie głosowania 

znajdowało się również na kartach 
wyborczych. Na obu tych częściach 
członkowie prosili o zaprezentowa-
nie się kandydatów. Przewodniczą-
ca Komisji Wyborczej p. Katarzyna 
Szczepaniak informowała, że, zgod-
nie z zapisami naszego Statutu, wraz 
z rozpoczęciem pierwszej części 
Walnego Zgromadzenia kandydaci 
nie mogą już prowadzić kampanii 
wyborczej, natomiast ich sylwetki 
zostały zaprezentowane w gazecie 
„RSM «Bawełna» – Mój Dom” oraz 
na stronie internetowej Spółdziel-
ni. Na 8 części „Sienkiewiczow-
skie” Komisja Wyborcza ogłosiła 
wyniki wyborów uzupełniających 
do Rady Osiedla „Żubardź”: kan-
dydat p. Henryk Rzepkowski został 
wybrany do Rady Osiedla „Żubardź” 
na okres do końca obecnej kadencji 
Rad Osiedli. Jego zdjęcie prezentuje-
my na stronie 3.

Punkt 7 porządku obrad to przed-
stawienie sprawozdań z działalności 
Spółdzielni za 2017 rok wraz z kie-
runkami rozwoju Spółdzielni oraz 
sprawozdaniem finansowym za 2017 
rok oraz projektem podziału nadwyż-
ki bilansowej za 2017 rok, z dzia-
łalności Rady Nadzorczej za 2017 
rok oraz z działalności Rad Osiedli 
za 2017 rok.

Sprawozdanie z działalności 
Spółdzielni na wszystkich częś-
ciach Walnego prezentował Prezes 
p. Sylwester Pokorski, który na wstę-
pie przypominał, że przez cały rok 
mieszkańcy otrzymywali gazetę 
„RSM «Bawełna» – Mój Dom”, 
w której publikowane były informa-
cje na temat Spółdzielni, zaś w wy-
daniu marcowo-kwietniowym ukazał 
się skrót sprawozdania – dlatego nie 
będziemy go Państwu ponownie opi-
sywać.

Na części 1 „Koziny” Prezes 
p. S. Pokorski powitał członka za-
łożyciela RSM „Bawełna” p. Jana 
Wlaźlika. Przypomniał także o wy-
buchu gazu, do którego doszło w nocy 
z 1 na 2 września 2017 r. w budynku 
przy ul. Lutomierskiej 156, chwaląc 
służby administracji za szybką reak-
cję i podjęcie niezbędnych działań, 
mających na celu zapewnienie loka-
torom bezpieczeństwa, a jednocześ-
nie zwracając uwagę na fakt, że nikt 
z mieszkańców bloku nie był ubez-
pieczony. 

Prezes p. S. Pokorski przedsta-
wiał również zamierzenia i kierun-
ki rozwoju Spółdzielni na 2018 r., 
omawiał projekt uchwały o podziale 
nadwyżki bilansowej za 2017 r. oraz 
informował o kontrolach zewnętrz-
nych, które odbyły się w RSM „Ba-
wełna” w minionym roku i które 
nie wykazały żadnych nieprawid-
łowości.

Na zakończenie Prezes p. Sylwe-
ster Pokorski przedstawiał i cytował 
fragment opinii wystawionej przez 
Kancelarię Biegłego Rewidenta – 
Barbary Cwanek-Łaseckiej, która 
była wybrana przez Radę Nadzorczą 
do przeprowadzenia badania spra-
wozdania Spółdzielni za 2017 rok: 
„Naszym zdaniem sprawozdanie 
z działalności zostało sporządzone 
zgodnie z mającymi zastosowanie 
przepisami i jest zgodne z informa-
cjami zawartymi w rocznym spra-
wozdaniu finansowym. Ponadto 
oświadczamy, iż w świetle wiedzy 

o jednostce i jej otoczeniu uzyska-
nej podczas badania sprawozdania 
finansowego, nie stwierdziliśmy 
w sprawozdaniu z działalności 
istotnych zniekształceń.”

Następnie sprawozdania z dzia-
łalności poszczególnych osiedli prze-
kazywali ich kierownicy, prezentu-

jąc na ekranie najważniejsze prace 
remontowe, jakie zostały wykonane 
w 2017 r. oraz omawiając zamierze-
nia remontowe na 2018 r.

Sprawozdanie z działalności 
Rady Nadzorczej na wszystkich 
częściach prezentowała Przewodni-
cząca Rady Nadzorczej p. Jadwiga 
Miller, która informowała, iż w mi-
nionym roku Rada Nadzorcza dzia-
łała w 14-osobowym składzie, ma-
jąc w swoim gronie przedstawicieli 
wszystkich Rad Osiedli i w obec-
nym składzie pracuje od momentu 
wyborów na Walnym Zgromadzeniu 
w maju 2017 r. Rada Nadzorcza 
spotykała się na plenarnych posie-
dzeniach minimum raz w miesiącu. 
W ramach Rady Nadzorczej działały 
trzy komisje stałe: Rewizyjna, Go-
spodarki Zasobami Mieszkaniowy-
mi i Wewnątrzspółdzielcza i każda 
z nich sprawowała nadzór nad dzia-
łaniem spółdzielni w swoim zakre-
sie. Każdy z członków Rady Nadzor-
czej należał do przynajmniej jednej 
Komisji, a najczęściej do dwóch. 
W każdy pierwszy wtorek miesiąca 
członkowie Rady Nadzorczej pełnili 
dyżury, przyjmując w ramach skarg 
i wniosków członków Spółdzielni. 
Po wyborach na Walnym Zgroma-
dzeniu w maju 2017 r. 14 członków 
Rady Nadzorczej kadencji 2017–
2020 weszło w skład Rad Osiedli, 
a czterech z nich pełni funkcję Prze-
wodniczącego Rady Osiedla. Po-
nadto członkowie Rady Nadzorczej 
brali udział w innych spotkaniach 
i zebraniach oraz pracach Komisji 
w charakterze obserwatorów z dostę-
pem do materiałów. Rada Nadzorcza 
w okresie sprawozdawczym podjęła 
32 uchwały, analizowała sprawo-
zdania finansowe, rozpatrywała in-
formacje dotyczące poszczególnych 
dziedzin działalności Spółdzielni 
i wybranych zagadnień, dokonywa-
ła oceny wykonywania przez Spół-
dzielnię jej zadań gospodarczych, 
zajmowała się sprawami członkow-
sko-mieszkaniowymi, rozpatrywała 
inne sprawy wynikające z bieżącej 
działalności Spółdzielni oraz roz-
patrywała wystąpienia członków 
Spółdzielni i innych osób w zakresie 
odnoszącym się do jej kompetencji. 
Ponadto, kontynuowała działania 
mające charakter sprzeciwu wobec 

nieustannych i niekorzystnych dla 
spółdzielczości projektów zmian 
prawa.

W tym miejscu Przewodnicząca 
Rady Nadzorczej p. J. Miller apelo-
wała do zgromadzonych członków, 
by oglądając w telewizji programy 
lub czytając artykuły o spółdziel-

czości mieszkaniowej, nie przyj-
mowali przekazywanych tam treści 
bezkrytycznie, często bowiem spół-
dzielczość jest w nich przedstawiana 
w „krzywym zwierciadle”, w sposób 
negatywnie wyolbrzymiony i krzyw-
dzący. Prosiła, by zwracać uwagę 
na to, że pojedyncze przypadki złe-
go gospodarowania majątkiem spół-
dzielczym lub podejścia do człon-
ków spółdzielni nie świadczą o tym, 
że tak wygląda i zachowuje się całe 
środowisko spółdzielcze. Pani J. Mil-
ler zaświadczyła, że sytuacja w RSM 
„Bawełna” jest dobra i bierze ona 
pełną odpowiedzialność za swoje 
słowa.

Kończąc swoje wystąpienie 
i podsumowując sprawozdanie Prze-
wodnicząca przedstawiała w imieniu 
i z upoważnienia Rady Nadzorczej 

wnioski, które Rada Nadzorcza 
sformułowała w oparciu o dokony-
wane cyklicznie oceny działalności 
Spółdzielni, jak również po szcze-
gółowym rozpatrzeniu osiągniętych 
w 2017 roku przez Spółdzielnię 
wyników gospodarczo-finansowych 
i biorąc pod uwagę wyniki badania 
Biegłego Rewidenta: wniosek o za-
twierdzenie sprawozdania z działal-
ności Spółdzielni za 2017 rok wraz 
z kierunkami rozwoju, sprawozdania 
finansowego Spółdzielni za 2017 
rok, podziału nadwyżki bilansowej 
za 2017 rok w sposób zapropono-

wany w sprawozdaniu z działalności 
Spółdzielni oraz wniosek o udzie-
lenie członkom Zarządu RSM „Ba-
wełna” absolutorium za działalność 
w 2017 roku.

Sprawozdania z działalności 
Rad Osiedli za 2017 rok zaprezen-
towali Przewodniczący poszczegól-
nych Rad Osiedli: na części 1 „Kozi-
ny” – p. Paweł Pawłowicz, na części 
2 „Bydgoska” i na części 3 „Kutrze-
by” – p. Małgorzata Konwerska, 
na części 4 „Zbiorcza” i na części 
5 „Sacharowa” – p. Jolanta Kopeć, 
na części 6 „Słowiańskie-Dwuset-
ki”, na części 7 „Słowiańskie-Setki” 
– p. Bogusław Kowal, na części 8 
„Sienkiewiczowskie” Przewodniczą-
cy Rady Osiedla „Sienkiewiczow-
skie” p. Andrzej Rudnicki, który 
podziękował poprzedniej kierownik 
osiedla p. Małgorzacie Furtak, do-
ceniając jej zaangażowanie w życie 
osiedla.

Następnie Przewodniczący 
Prezydium Walnego Zgromadzenia 
otwierał dyskusję nad sprawozda-
niami – jej przebieg przedstawiamy 
Państwu w dalszej części relacji, 
w podziale na poszczególne części 
Walnego Zgromadzenia.

Po zamknięciu dyskusji nastę-
powało głosowanie w celu podjęcia 
uchwał w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania z działalności Spół-
dzielni za 2017 rok wraz z kierun-
kami rozwoju Spółdzielni oraz spra-
wozdaniem finansowym za 2017 
rok, podziału nadwyżki bilansowej 
za 2017 rok, udzielenia absolutorium 
członkom Zarządu za działalność 
w 2017 roku. 

Wyniki głosowań zaprezentu-
jemy na zakończenie tej relacji.

Punkt 9 porządku obrad dotyczył 
rozpatrzenia wniosku w sprawie 
wyrażenia zgody na rozwiązanie 

umów o oddanie gruntów w użyt-
kowanie wieczyste RSM „Ba-
wełna”, zawartych z Gminą Łódź: 
umowy z dnia 15.04.1998 r. w części 
odnoszącej się do działki nr 184/102 
o pow. 110 m² stanowiącej część 
działki nr 184/36 i umowy z dnia 
12.09.2000 r., w części odnoszącej 
się do działki nr 184/104 o pow. 
22 m² stanowiącej część dział-
ki nr 184/55. Działki położone 
są w osiedlu „Zbiorcza” w obrębie 
W-19 w linii regulacyjnej ul. Pusz-
kina i znajdują się we władaniu 
Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi 

i oznaczone są w rejestrze gruntów 
jako „dr”.

Ten punkt porządku obrad 
na wszystkich częściach Walnego 
Zgromadzenia prezentował Zastęp-
ca Prezesa ds. Eksploatacyjnych 
p. Tadeusz Szymański. Na ekranie 
wyświetlana była mapa obrazująca 
sytuację przedstawioną we wnio-
sku. Zastępca Prezesa wyjaśniał, 
że działki, których dotyczy wnio-
sek, stanowią wąskie pasy gruntu, 
na których wybudowany jest chodnik 
dla pieszych i należą do linii regu-
lacyjnej ulicy Puszkina. Obciążone 
są nieodpłatną służebnością grunto-
wą na rzecz każdoczesnego właści-
ciela lub użytkownika wieczystego 
działki gruntu nr 183/34, polegają-
cą na prawie bezpłatnego przejścia 
i przejazdu przez działki 184/53, 
184/54, 184/55. Dodatkowo działka 
nr 184/102 obciążona jest służebnoś-
cią gruntową polegającą na prawie 
swobodnego przejazdu i przechodu 
bez prawa zatrzymywania się przez 
działkę nr 184/102 do nieruchomo-
ści oznaczonej jako działki grun-
tu nr 184/101, 184/103, 184/106, 
184/50, 184/100 i 184/99. Zgodnie 
z wypisem z rejestru gruntów z dnia 
05.03.2018 r. przedmiotowe dział-
ki posiadają oznaczenie „dr” jako 
działki drogowe i są we władaniu 
Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi. 
Działki nie podlegają innej zabudo-
wie. Spółdzielnia nie poniosła kosz-
tów związanych z budową istnieją-
cego chodnika. Utrzymanie działek 
przez Spółdzielnię jest ekonomicz-
nie nieuzasadnione. Opłaty z tytułu 
podatku od nieruchomości i opłaty 
rocznej za użytkowanie wieczyste 
gruntu za ww. działki po wzroście 
opłat za użytkowanie wieczyste będą 
wynosić w skali roku ok. 500 zł. 
Rozwiązanie umów o oddanie grun-

tu w użytkowanie wieczyste uwolni 
Spółdzielnię od wnoszenia zbęd-
nych opłat za grunt, którym włada 
Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi 
i jest przypisany do pasa drogowego 
ul. Puszkina.

Na żadnej części nikt z człon-
ków nie miał uwag ani pytań 
i członkowie głosowali uchwałę 
w sprawie wyrażenia zgody na roz-
wiązanie zawartych z Gminą Łódź 
umów o oddanie Robotniczej Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Bawełna” 
w Łodzi gruntów w użytkowanie 
wieczyste położonych w Łodzi 

Tegoroczne Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie 
RSM „Bawełna” odbyło 
się w ośmiu częściach 
w dniach 16, 17, 18, 19, 
20, 23, 24 i 25 kwietnia.

SPRAWOZDANIE Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA W 2018



7We wszystkich częściach Walnego 
udział wzięło łącznie 213 osób uprawnionych.

w części odnoszącej się do niżej 
wymienionych działek ewidencyj-
nych. Wyniki głosowania zaprezen-
tujemy pod koniec relacji.

Punkt 10 porządku obrad 
to sprawozdanie z prac Komisji 
Statutowej Rady Nadzorczej obej-
mujące projekt zmian do Statutu 
Robotniczej Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Bawełna” i głosowanie w celu 
podjęcia uchwały dotyczącej zmian 
do Statutu Spółdzielni.

Na wszystkich częściach Walne-
go Zgromadzenia Przewodniczący 
Prezydium Walnego Zgromadzenia 
p. Waldemar Pawelski informował, 
że zmiany do Statutu Spółdzielni 
związane są z wejściem w życie 
w dniu 9 września 2017 r. Ustawy 
z dnia 20 lipca 2017r. o zmianie 
ustawy o spółdzielniach mieszkanio-
wych, ustawy – Kodeks postępowa-
nia cywilnego oraz ustawy – Prawo 
spółdzielcze i koniecznością dosto-
sowania do niej zapisów Statutu. 
Na wszystkich częściach Walnego 
Zgromadzenia na ekranie prezen-
towana była treść przedstawiająca 
wykaz zmian do Statutu Spółdzielni. 
Następnie głos zabierała Przewodni-
cząca Komisji Statutowej p. Jadwiga 
Miller, która odczytywała sprawo-
zdanie z prac Komisji oraz infor-
mowała, że sprawozdanie i projekt 
zmian do Statutu wraz z tekstem jed-
nolitym były do wglądu w siedzibie 
Zarządu Spółdzielni, a ponadto pro-
jekt zmian do Statutu znajdował się 
na stronie internetowej Spółdzielni.

Przewodniczący Prezydium 
p. W. Pawelski pytał czy są jakieś 
pytania, wątpliwości, niejasności 
co do proponowanych zmian, bo-
wiem oprócz Komisji Statutowej 
na sali obecny jest także Zespół 
Radców Prawnych, który opraco-
wywał przedmiotowe zmiany i może 
udzielić wszelkich niezbędnych wy-
jaśnień. Na części 4 „Zbiorcza” loka-
tor z bl. 27 powiedział, że ma uwagi 
do projektu, ponieważ przeczytał 
projekt zmian do Statutu Spółdzielni 
i oprócz propozycji zmian związa-
nych z koniecznością dostosowania 
zapisów Statutu do Ustawy z 20 lipca 
2017 r., są również zmienione niektó-
re inne zapisy, jak np. § 14, zgodnie 
z którym do tej pory wszyscy uczest-

nicy Walnego Zgromadzenia mogli 
rejestrować jego przebieg, a teraz zo-
stały przemycone zapisy, że rejestro-
wać może tylko zarząd Spółdzielni. 
Lokator powiedział, że się na to nie 
zgadza i będzie głosować przeciwko 
projektowi zmian do Statutu.

Odpowiedzi udzielił mu Prze-
wodniczący Prezydium p. Walde-
mar Pawelski, tłumacząc, że nic nie 
zostało przemycone, a Spółdzielnia, 
zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych, która wchodzi w życie 
od 25 maja 2018 r., musi brać pełną 
odpowiedzialność za ochronę danych 
osobowych osób biorących udział 
w Walnym Zgromadzeniu, dlatego 
właśnie nagrywanie przebiegu Wal-
nego Zgromadzenia będzie możliwe 
wyłącznie przez Spółdzielnię, dla po-
trzeb sporządzenia protokołu z Walne-
go Zgromadzenia.

Na żadnej z pozostałych części 
Walnego Zgromadzenia nikt nie miał 
pytań.

Następnie Przewodniczący Pre-
zydium na wszystkich częściach 
wyjaśniał, że uchwała zawiera dwa 
załączniki: jeden zawiera wszystkie 
zmiany do Statutu Spółdzielni i był 
on do wglądu członków w siedzibie 
Zarządu Spółdzielni oraz na stronie 
internetowej Spółdzielni, a drugi sta-
nowi tekst jednolity Statutu uwzględ-
niający te zmiany – tekst jednolity 
również był do wglądu członków 
w siedzibie Spółdzielni. Głosując 
za uchwałą członkowie mieli głoso-
wać również za treścią obu załączni-
ków. Pytał czy jest to zrozumiałe dla 
członków i czy nikt nie ma żadnych 
uwag ani pytań.

Na żadnej z części Walnego 
Zgromadzenia nikt nie zgłosił za-
strzeżeń ani nie miał pytań ani uwag 
w tej sprawie. Po sprawdzeniu ile 
osób uprawnionych do głosowania 
jest w danej chwili na sali członko-
wie głosowali uchwałę ws. zmian 
do Statutu Spółdzielni – wyniki 
głosowania prezentujemy w dalszej 
części relacji.

Po tym głosowaniu następował 
ostatni punkt porządku obrad, czyli 
ich zamknięcie.

Przed zamknięciem obrad Prze-
wodniczący Prezydium Walnego 
Zgromadzenia p. Waldemar Pawel-

ski zwracał się z pytaniem do ob-
serwatorów, czy i ewentualnie jakie 
mają uwagi na temat przebiegu ob-
rad na danej części. Na żadnej części 
Walnego Zgromadzenia nikt z ob-
serwatorów nie zgłosił zastrzeżeń 
do przebiegu i prowadzenia zebrania, 
natomiast na części 3 „Kutrzeby” je-
den z obserwatorów pochwalił bar-
dzo sprawne przeprowadzenie obrad.

Na zakończenie części 2 
„Bydgoska” Prezes Spółdzielni 
p. Sylwester Pokorski podziękował 
p. Mirosławie Krawczykowskiej 
za udostępnienie na obchody 60-le-
cia RSM „Bawełna” kroniki Rady 
Osiedla „Żubardź”, a na części 3 
„Kutrzeby” p. Arturowi Otwinow-
skiemu za przekazanie archiwalnego 
numeru pisma „Domy spółdzielcze” 
z 1979 roku. Jednocześnie Prezes 
na wszystkich częściach Walnego 
Zgromadzenia prosił mieszkańców 
o przekazywanie lub wypożyczanie 
spółdzielczych pamiątek na czas 
obchodów Jubileuszu Spółdzielni 
oraz wszystkich obecnych zapraszał 
na Jubileusz obchodów 60-lecia, 
który zaplanowano na 6 grudnia 
2018 r. w Teatrze Muzycznym.

Następnie Przewodniczący 
Prezydium Walnego Zgromadzenia 
p. Waldemar Pawelski zamykał po-
szczególne części Walnego Zgro-
madzenia, a po zakończeniu części 
8 „Sienkiewiczowskie” zamknął 
ponadto obrady Walnego Zgroma-
dzenia jako całości.

A teraz szczegóły dyskusji 
na poszczególnych 
częściach Walnego 
Zgromadzenia:

Na części 1 „Koziny” nikt nie zgło-
sił się do dyskusji.

Na części 2 „Bydgoska” w dyskusji 
udział wzięli:

– lokatorka z ul. Bydgoskiej 37, 
bl. 95 – zapytała czy Statut Spół-
dzielni zezwala na to, by ta sama oso-
ba była zarówno członkiem/sekreta-
rzem Rady Nadzorczej Spółdzielni, 
jak i Przewodniczącą Rady Osiedla. 
Spytała czym Spółdzielnia się kiero-
wała ustalając login i hasło do stro-
ny internetowej, uniemożliwiając 
osobom niezalogowanym wgląd 
do niektórych dokumentów, które 
nie są tajne ani niejawne. Zadała też 
pytanie głównej księgowej, chcąc 
wiedzieć co kryje się pod hasłem 
użytym w sprawozdaniu Spółdzielni: 
„pozostała działalność operacyjna, 
finansowa i inna”. Jak zaznaczyła, 
wie, że przychody pozostałej działal-
ności operacyjnej, finansowej i innej 
wynoszą prawie 2 mln zł, a koszty 
prawie 1 mln zł i dlatego chciałaby 
wiedzieć na co Spółdzielnia przezna-
cza ten prawie milion złotych.

Odpowiedzi jako pierw-
sza udzieliła mecenas p. Jadwiga 
Chmielewska-Furmankiewicz – rad-
ca prawny, wyjaśniając, że Statut 
RSM „Bawełna” nie wyłącza takiej 
możliwości, by jedna osoba pełniła 
funkcje równocześnie w Radzie Nad-
zorczej Spółdzielni, jak i w Radzie 
Osiedla, taki wymóg wykraczałby 
ponad wskazania ustawy, a ta jasno 
podaje kto nie może być członkiem 
Rady Nadzorczej. Ograniczenia 
mówiące kto nie może pełnić funk-

cji członka Rady Nadzorczej służą 
temu, by zapobiegać sytuacjom bę-
dącym w sprzeczności z założeniami 
i celami Spółdzielni oraz działaniu 
przeciwko członkom Spółdzielni. 
Wyjście poza te ograniczenia naru-
szałoby zasadę wolności czynnego 
i biernego prawa wyborczego. W po-
danej sytuacji nie występuje konflikt 
interesów pomiędzy pełnieniem tych 
dwóch funkcji równocześnie, ponie-
waż oba te organy – Rada Nadzor-
cza i Rada Osiedla – mają na celu 
wspieranie członków w działalności 
Spółdzielni.

Odnośnie kwestii dostępu 
do niektórych dokumentów na stro-
nie internetowej tylko dla zalogo-
wanych członków, mec. J. Chmie-
lewska-Furmankiewicz wyjaśniła, 
że takie dokumenty jak Statut, re-
gulaminy, dokumenty dotyczące 
Walnego Zgromadzenia stanowią 
dobra osobiste osoby prawnej, które 
zgodnie z orzeczeniem Trybunału 
Konstytucyjnego z 2015 r., mogą 
być kierowane do ściśle określonych 
grup. Spółdzielnia, jako podmiot 
podlegający tego rodzaju ochronie, 
ma prawo adresować tego typu doku-
menty do swoich członków. Prezes 
Spółdzielni p. Sylwester Pokorski 
dodał, że każdy członek, którzy zło-
ży podanie o nadanie loginu i hasła 
do strony internetowej Spółdzielni 
niezwłocznie je otrzymuje. Następ-
nie głos zabrała Zastępca Prezesa ds. 
Ekonomicznych, główna księgowa, 
p. Elżbieta Kitowska, wyjaśniając, 
że zgodnie z ustawą o rachunkowo-
ści istnieją koszty i przychody ope-
racyjne, które w naszej Spółdzielni 
nie mieszczą się w kosztach eks-
ploatacyjnych. Na koszty (czyli ten 
prawie milion złotych, o który pyta-
ła lokatorka) składają się np. zwro-
ty wkładów mieszkaniowych czy 
koszty sądowe, a na przychody np. 
uzyskane zwroty kosztów sądowych, 
bonifikaty za terminowe zapłaty fak-
tur za ciepło, rekompensata za świa-
dectwa efektywności energetycznej 
(tzw. „białe certyfikaty”).

– lokator z ul. Klonowej 41, 
bl. 91 poruszył temat selektywnej 
zbiórki odpadów, stwierdzając, że jej 
wprowadzenie to pieniądze wyrzu-
cone przez Spółdzielnię w błoto. Jak 
zauważył, już teraz przed pojemni-
kami są sterty śmieci, a jak dojdzie 
do tego jeszcze sortowanie, to prob-
lem się pogorszy.

Odpowiedzi udzielił Zastęp-
ca Prezesa ds. Eksploatacyjnych 
p. Tadeusz Szymański wyjaśniając, 
że wprowadzenie selektywnej zbiór-
ki odpadów jest związane z wej-
ściem w życie Rozporządzenia Mi-
nistra Środowiska z dnia 29 grudnia 
2016 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu selektywnego zbierania 
wybranych frakcji odpadów, które 
nakłada na gminy obowiązek no-
wego sortowania śmieci, w podziale 
na: papier, szkło, metale, tworzywa 
sztuczne, odpady ulegające biode-
gradacji. Pojemniki na odpady, tzw. 
dzwony, Spółdzielnia otrzymała 
od gminy za darmo, nie ponosząc 
z tego tytułu żadnych kosztów. Je-
den komplet „dzwonów” obsługuje 
500 mieszkańców. Spółdzielnia sama 
zauważa, że nie wszyscy lokatorzy 
są z nowych pojemników zadowo-
leni, zwracając uwagę m.in. na zbyt 

małe otwory czy na tężenie na mro-
zie gumy je otaczającej, utrudniają-
ce wyrzucanie śmieci. W tej sprawie 
Spółdzielnia wystosowała pismo 
do UMŁ, a z uzyskanej odpowie-
dzi dowiedziała się, że pracownicy 
Wydziału Gospodarki Komunalnej 
badali możliwość zakupu pojem-
ników z większymi otworami, jed-
nakże możliwość wykonania takich 
pojemników zadeklarował wyłącznie 
jeden producent, przez co niemożli-
we było przyjęcie wielkości otworu 
jako kryterium w przeprowadzanym 
przez Miasto Łódź przetargu na do-
stawę pojemników. Pojemniki te ob-
jęte są gwarancją i miasto nie może 
wydać zgody na jakąkolwiek ich 
przeróbkę. Możemy ewentualnie zre-
zygnować z porozumienia zawartego 
z gminą i za własne pieniądze kupo-
wać pojemniki, jednak Spółdzielnia 
jest zdania, by na chwilę obecną nie 
podejmować takich kroków, a spra-
wę monitorować i spróbować do-
stosować się do korzystania z takich 
pojemników, jakie oferuje miasto. 
Należy zwrócić uwagę, że w chwili 
obecnej miasto prowadzi przetarg 
na wyłonienie nowych firm do od-
bioru śmieci, więc Spółdzielnia w ra-
mach Forum Zarządców Nierucho-
mości Spółdzielczych będzie nadal 
prowadzić rozmowy z Wydziałem 
Gospodarki Komunalnej. O tym jaki 
będzie kierunek tych rozmów i de-
cyzje w tej sprawie członkowie będą 
na bieżąco informowani na łamach 
gazety „RSM «Bawełna» – Mój 
Dom”.

– mieszkanka ul. Bydgoskiej 46, 
bl. 89 – jako nowy lokator chciała się 
dowiedzieć dlaczego koszt podgrza-
nia wody jest w jej nieruchomości 
taki wysoki i wynosi 36 zł/m3.

Odpowiedzi udzielił Zastęp-
ca Prezesa ds. Eksploatacyjnych 
p. Tadeusz Szymański, wyjaśniając, 
że koszt podgrzania ciepłej wody 
użytkowej dla każdego budynku lub 
zespołu budynków jest wielkością 
indywidualną, a następnie podał 
jak jest on wyliczany. Dodał także, 
że na koszty podgrzania c.w.u. skła-
dają się także elementy cyrkulacji, 
co oznacza, że zarządca nierucho-
mości w ciągu 365 dni w roku przez 

24 godziny na dobę musi być przy-
gotowany do dostarczenia do każ-
dego mieszkania temperatury wody 
55–60°C. Paradoksalnie im więcej 
zużytej c.w.u., tym mniejszy koszt 
jej podgrzania.

W tym samym temacie wypo-
wiadał się także mąż mieszkanki.

Zastępca Prezesa ds. Eksploata-
cyjnych p. Tadeusz Szymański za-
prosił oboje małżonków do siedziby 
Spółdzielni na szczegółowe wyjaś-
nienia i wyliczenia w tej sprawie, 
których udzieli inspektor nadzoru 
budowlanego mgr inż. p. Krzysztofa 
Jarno.

Na części 3 „Kutrzeby” w dyskusji 
udział wzięli:

– lokatorka ul. Lutomierska 
105a, bl. 203 – która zwróciła uwa-
gę, że zaległości w opłatach za uży-
wanie lokali na osiedlu „Żubardź” 
są bardzo duże, a to jej zdaniem wy-
nika z wysokiego kosztu ogrzewania 
metra kwadratowego powierzchni 
miesięcznie i wysokich opłat za uży-
wanie lokali. Następnie zapytała 
dlaczego w bloku została ocieplo-
na tylko jedna ściana, czy zrobiono 
to tylko na pokaz? Pani odnosi wra-
żenie, że wszystkie potrzebne pra-
ce wykonywane są na Olechowie, 
a osiedle „Żubardź” traktowane jest 
po macoszemu.

Odpowiedzi jako pierwsza 
udzieliła kierownik administracji 
osiedla p. Jolanta Bartoszek wyjaś-
niając, że w 2016 r. została ocieplo-
na jedna ściana bloku nr 203, koszt 
ocieplenia jednej ściany wynosi 
w granicach 200–230 tysięcy zło-
tych i żeby móc ocieplić drugą ścia-
nę nieruchomość musi dysponować 
odpowiednimi środkami z odpisu 
na fundusz remontowy. Rozważana 
jest kontynuacja ocieplenia bloku 
w roku 2019 lub 2020. Następnie 
głos zabrał Z-ca Prezesa ds. Eksplo-
atacyjnych p. T. Szymański wyjaś-
niając, że w oparciu o zapisy ustawy 
prawo energetyczne koszty ogrze-
wania przypisane są do poszczegól-
nych budynków. Budynki na starych 
osiedlach, takich jak np. Żubardź, 
zostały wybudowane w zupełnie 
innej technologii niż te na Olecho-
wie czy Janowie. Budynki starzeją 
się podobnie jak organizm ludzki. 
Średni koszt ogrzewania metra kwa-
dratowego powierzchni miesięcz-
nie na osiedlu „Żubardź” wynosi 
2,66 zł, na „Kozinach” 2,62 zł, jed-
nak należy pamiętać, że większość 
węzłów cieplnych na tych osiedlach 
stanowi własność dostawcy ciepła 
firmy Veolia i dlatego taryfy na cie-
pło są tutaj droższe niż np. na Ole-
chowie, gdzie w 2005 r. wyremonto-
wano 55 węzłów, które zasilają 102 
budynki w energię cieplną. Zarów-
no konstrukcja tych budynków, jak 
i instalacja centralnego ogrzewania, 
która była budowana 60 lat temu, 

nie dają zbyt dużych możliwości 
w zakresie oszczędności ciepła. 
Spółdzielnia jednak stara się zrobić 
jak najwięcej w ramach tego co jest 
możliwe, czyli inwestuje pienią-
dze w wymianę okien, ocieplenia 
stropodachów, ocieplenia budyn-
ków, wymianę drzwi wejściowych 
do klatek schodowych. I dzięki 
tym staraniom, mimo że Żubardź 
jest starym osiedlem, to biorąc pod 
uwagę koszty ogrzewania na rynku 
łódzkim, wyniki tu osiągane plasu-
ją się na przyzwoitym poziomie, 
bowiem koszt ogrzania 1 m2 w bu-
dynkach innych spółdzielni, które 
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Jednym z punktów porządku obrad Walnego Zgromadzenia  
były zmiany do Statutu RSM „Bawełna” wynikające głównie  

z ubiegłorocznych nowelizacji ustaw:  
o spółdzielniach mieszkaniowych i prawa spółdzielczego.

nie mają podzielników, wynosi po-
nad 3,20–3,50 zł/m2.

Na części 4 „Zbiorcza” w dyskusji 
udział wzięli:

– członek ul. Rawskiej 7, bl. 1 
w pierwszych słowach zwrócił się 
do Przewodniczącej Rady Nadzor-
czej p. Jadwigi Miller ws. porządku 
na osiedlach. Zauważył, że po odej-
ściu poprzedniego gospodarza domu, 
stan porządku i czystości w jego nie-
ruchomości i na terenie znacznie się 
pogorszył, a nowego gospodarza bar-
dzo rzadko można zauważyć podczas 
wykonywania swoich obowiązków 
– opinia lokatora nt. jego sprząta-
nia była negatywna. Pan chciał się 
także dowiedzieć dlaczego wzrosła 
opłata za wodę niezbilansowaną, 
przeszło o 100%, w zeszłym roku 
płacił ok. 20 zł, a w tym prawie 50 zł. 
Wspomniał także o tym, że bloki 
były nieocieplone i Spółdzielnia za-
łożyła podzielniki. Ponieważ on nie 
miał ich założonych, został ukarany. 
Ostatnio podzielniki założył, ale 
znowu przyszły mu do zapłaty bar-
dzo wysokie koszty i musi dopłacić 
za ogrzewanie. Pan zauważył rów-
nież, że teren wspólnoty mieszkanio-
wej, która znajduje się obok jego blo-
ku, jest zadbany, a tymczasem gdy 
Spółdzielnia remontowała chodnik, 
to po zakończonych pracach był po-
zostawiony ogromny bałagan.

Odpowiedzi jako pierwszy 
udzielił kierownik osiedla p. Andrzej 
Jaroszczyk, wyrażając zdziwienie, 
że lokator ma uwagi do sprząta-
nia na osiedlu oraz do bałaganu 
po remoncie chodnika, ponieważ 
nikt takich pretensji do administra-
cji osiedla wcześniej nie zgłaszał. 
Różnica w sprzątaniu budynku 
i terenu przez nowego gospodarza, 
a przez poprzedniego, wynika stąd, 
że wcześniejszy gospodarz trakto-
wał osiedle jak swój dom, a z bu-
dynkiem był zżyty jak z własnym 
mieszkaniem i niebywale podniósł 
standardy w kwestii porządku i czy-
stości. Często pracował od godzi-
ny 4:00 rano do 19:00. Ale był on 
osobą specyficzną i nikt taki się już 
nie zdarzy. Jednak nowemu gospo-
darzowi nie można zarzucić, że nie 
wykonuje swoich obowiązków: zimą 
było odśnieżone, chodniki są poza-
miatane, a klatki czyste. Odnośnie 
bałaganu po remoncie chodnika być 
może moment, na który powołał się 
lokator, miał miejsce, gdy prace nie 
były jeszcze zakończone, bowiem 
administracja nie odbierze robót, 
po których nie zostało posprzątane, 
a protokół odbioru jest podstawą 
wypłaty wynagrodzenia umownego. 
W kwestii podzielników kierownik 
administracji p. A. Jaroszczyk wy-
kazał wątpliwość, czy lokatorowi 
na pewno chodzi o podzielniki, a nie 
np. o głowice termostatyczne. Po-

dzielniki są w lokalach bowiem już 
od bardzo dawna, a to właśnie gło-
wice termostatyczne były zakładane 
niedawno. Gdy na pytanie kierowni-
ka lokator odpowiedział, że zamon-
tował je dopiero w tym roku, kie-
rownik wyjaśnił, że dlatego, zgodnie 
z regulaminem zasad szczegółowego 
rozliczania kosztów gospodarki za-
sobami mieszkaniowymi, w rozli-
czeniu za 2017 r. ma jeszcze doli-
czone jednostki zużycia. Aby jednak 
wyjaśnić dokładnie wszelkie wątpli-
wości odnośnie tego o jakie urządze-
nie pomiarowe chodzi lokatorowi 
i skąd wynikają wyniki rozliczenia, 
panowie ustalili, że spotkają się w tej 
sprawie w administracji osiedla. 
Odnośnie wody niezbilansowanej, 
to kierownik wyjaśnił termin wody 
niezbilansowanej i zapewnił, że bu-
dynki są pod tym kątem dwa razy 
w roku kontrolowane. Wodomierze 
główne są legalizowane, w budyn-
kach nie ma przecieków, ale mogą 
być sytuacje, że np. drobne wycieki 
w toaletach mogą się przyczyniać 
do naliczania wody niezbilansowa-
nej. Nie są to jednak proste tematy. 
Spółdzielnia sprawdzała wodomie-
rze główne, występowała do ZWiK-
-u o weryfikację średnic wodomierzy 
głównych czy nie są zawyżone dla 
poszczególnych budynków. Jeśli 
wodomierz będzie naliczał jednostki 
niewłaściwie, wówczas administra-
cja może przekazać go do badania, 
jeśli taka jest wola członka. Jest 
to tylko urządzenie, które może i ma 
prawo się zepsuć. Kierownik zade-
klarował, że w przyszłym tygodniu 
może wystosować pismo o zbadanie 
wodomierza w budynku, o którym 
mówi lokator i będzie pełna jasność 
w tej sprawie, zasada w takich sytu-
acjach jest bowiem prosta: budynek, 
w którym występuje wysoki poziom 
wody niezbilansowanej, poddawany 
jest szczegółowej kontroli pod tym 
kątem. Na zakończenie kierownik 
zaprosił lokatora do administracji 
na dalsze rozmowy w tej sprawie. 
Następnie głos zabrała Przewodni-
cząca Rady Nadzorczej p. J. Miller, 
tłumacząc, że Rada otrzymuje infor-
macje od Rad Osiedli nt. ich dzia-
łalności. Jeżeli lokator nie zgłosi 
swoich uwag, to i Rada Osiedla nie 
będzie o nich wiedziała i nie prze-
każe ich Radzie Nadzorczej. Człon-
kowie powinni na bieżąco zgłaszać 
swoje zastrzeżenia do administracji.

– mieszkanka z ul. Zbiorczej 
21, bl. 25 – poruszyła trzy kwe-
stie: pierwsza dot. jej negatywnej 
opinii nt. nowych pojemników 
do selektywnej zbiórki odpadów, 
które m.in. z powodu zbyt małych 
otworów są niewygodne i segrego-
wanie odpadów staje się uciążliwe 
dla mieszkańców. Następnie zapyta-
ła dlaczego w planach remontowych 
na 2018 r. nie zostały uwzględnione 

remonty balkonów na ulicy Zbior-
czej 21, mimo że było to obiecane. 
Zapytała także kiedy, w jakich la-
tach, do jej bloku zostanie podłączo-
na ciepła woda użytkowa.

W temacie segregacji odpadów 
odpowiedzi udzielił Zastępca Preze-
sa ds. Eksploatacyjnych 

p. Tadeusz Szymański, przeka-
zując wyjaśnienia takie jak w tym 
samym temacie przekazał w dyskusji 
na części 2 „Bydgoska”. Jeśli chodzi 
o temat ciepłej wody użytkowej dla 
8 budynków przy ul. Zbiorczej, które 
mają jeden węzeł cieplny, to na chwi-
lę obecną realizacja podłączenia 
wody ciepłej nie będzie podjęta. 
Koszty, które ponieśliby mieszkań-
cy tych bloków, byłyby zbyt duże 
i dlatego na chwilę obecną sprawa 
jest zawieszona.

Następnie głos zabrał kierow-
nik osiedla p. A. Jaroszczyk wyjaś-
niając, że remont dwóch balkonów 
na ul. Zbiorczej 21 jest uwzględnio-
ny w planie remontowym na 2018 r.

– członek z ul. Zbiorczej 25, bl. 
27 – miał uwagi odnośnie zeszło-
rocznych wyborów do Rady Nad-
zorczej RSM „Bawełna” i do Rad 
Osiedli, m.in. do pracy notariusza, 
oddawania i liczenia głosów, odczy-
tywania wyników. Lokator zachęcał, 
by na przyszły rok zgłosić do Prezy-
dium uchwałę, że jeden członek ma 
prawo wytypować jednego kandyda-
ta do organów Spółdzielni i ma pra-
wo oddać jeden głos na jednego kan-
dydata. Będzie wtedy łatwo, prosto 
i przejrzyście i ułatwi to całą sprawę.

Odpowiedzi udzielił Przewodni-
czący Prezydium p. Waldemar Pawel-
ski, zachęcając lokatora do przeczyta-
nia zarówno Statutu RSM „Bawełna”, 
jak i dwóch aktów prawnych, czyli 
ustawy Prawo spółdzielcze i ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych, 
bo dzięki temu pan będzie wiedział, 
że wybory w RSM „Bawełna” odby-
wają się zgodnie z zawartymi w tych 
aktach zapisami. Walne Zgromadze-

nie odbywa się w 8 częściach, człon-
kowie głosują każdy na swojej części 
i dopiero na ostatniej 8-ej części mogą 
być ogłoszone wyniki wyborów. Nie 
ma cząstkowych wyników wyborów. 
Przewodniczący Prezydium zasuge-
rował, że jeśli lokator ma jakieś wnio-
ski, to może je zgłosić do Rady Nad-
zorczej i być może kolejna Komisja 
Statutowa podczas kolejnych zmian 
do Statutu, jego propozycje rozważy.

Na części 5 „Sacharowa” nikt nie 
zgłosił się do dyskusji.

Na części 6 „SłowiańskieDwuset-
ki” w dyskusji udział wzięli:

– mieszkaniec z ul. Zakładowej 
61, bl. 213 – poruszył temat nama-
lowanej przed blokiem koperty, 
która miała służyć mieszkańcom 
bloku jako miejsce, na którym moż-
na na chwilę zatrzymać samochód, 
by np. coś z niego wyładować lub 
kogoś wysadzić, oraz jako miejsce, 
w którym może zatrzymać się np. ka-
retka pogotowia. Jak poinformował, 
koperta jest w ogóle nieprzydatna, 
ponieważ ciągle parkuje tam ktoś 
z mieszkańców, a karetka, jeśli aku-
rat przyjedzie, musi stawać na chod-
niku, bo nie ma gdzie. Poprosił, by 
administracja postarała się rozwiązać 
ten problem, tak by nikt niepowoła-
ny nie parkował w tym miejscu lub 
aby po prostu zlikwidować kopertę. 
Następnie poruszył temat wymia-
ny ławek przy placu zabaw między 
blokami 213 i 214, ponieważ jego 

zdaniem zmniejszenie liczby ławek 
z dwóch do jednej sprawia, że jest 
ich tam teraz za mało. Odnośnie bez-
pieczeństwa na osiedlu poskarżył się 
na tiry jeżdżące nocami ulicą Zakła-
dową, mimo postawionych ograni-
czeń dla pojazdów powyżej 10 ton, 
co z powodu hałasu zakłóca nocny 
wypoczynek. Zaapelował także 
o wymianę domofonów na nowsze, 
wyposażone w tzw. „klips”, ponie-
waż przy obecnych domofonach, 
wymagających wpisywania kodu, 
kody są udostępniane osobom po-
stronnym, do bloku wchodzi kto 
chce, a na najwyższej kondygnacji 
śpią i brudzą bezdomni.

Odpowiedzi udzielił kierownik 
osiedla p. Piotr Sumiński, tłumacząc, 
że wymiana domofonów na nowe jest 
kosztowną inwestycją, a w bloku 213, 
który stanowi jedną nieruchomość 
wraz z blokiem 214, było w ostatnim 
czasie przeprowadzanych bardzo wie-
le kosztownych prac remontowych, 
a ponadto w planach jest ocieplenie 
ściany południowej w bl. 213 i ścia-
ny zachodniej w bl. 214. Zrealizować 
można wszystko, jednak potrzebne 
są na to środki finansowe i obecnie nie 

można zaplanować takich wydatków. 
Odnośnie koperty przed blokiem 213 
kierownik P. Sumiński przypomniał, 
że miała ona służyć mieszkańcom i on 
nie ma wpływu na to, że niektórzy 
niewłaściwie się zachowują wyko-
rzystując ją do parkowania. Lokator 
zasugerował postawienie w tym miej-
scu znaku „Zakaz zatrzymywania”, 
kierownik powiedział, że znak zosta-
nie postawiony i zobaczy się co z tego 
wyniknie.

– członek z ul. Bolesława 
Szczodrego 6, bl. 226a – podzię-
kował Zarządowi i administracji 
osiedla za dbałość o osiedle, które 
z każdym rokiem jest piękniejsze 
i dobrze się na nim mieszka. Zapytał 
o możliwość wglądu przez internet 
na stronę RSM „Bawełna”, w celu 
sprawdzenia stanu swojego konta 
w Spółdzielni. Podobno trwały pra-
ce w tym względzie, ale pan nie wie 
czy można już z tego udogodnienia 
korzystać. Następnie przypomniał, 
że na poprzednim Walnym Zgro-
madzeniu poruszył temat latarni 
na osiedlu, które są brzydkie, za-
rdzewiałe i prezentują się bardzo źle, 
szpecąc wszystko co ładnego zostało 
zrobione na osiedlu. Miał być ten te-
mat omawiany z UMŁ, jednak nadal 
nic się w tej kwestii nie zmieniło. 
Wspomniał o myjni samochodowej, 
u zbiegu ulic Kazimierza Odnowi-
ciela i Bolesława Szczodrego, która 
jest potrzebna mieszkańcom, jednak 
należałoby coś zrobić w celu wy-
eliminowania lub ograniczenia nie-

ustającego szumu, który towarzyszy 
jej pracy. Zasugerował postawienie 
ekranów dźwiękowych lub szpale-
rów zieleni. Na koniec poruszył spra-
wę elewacji bloku od strony parkingu 
i balkonów, która miała być robiona 
w ubiegłym i w tym roku, ale zostało 
to znów przełożone na kolejny rok. 
A tymczasem elewacja jest źle wy-
konana i przez to występuje ciągłe 
zawilgocenie budynku. Woda ścieka 
po niewłaściwie wykonanej elewacji, 
wydostaje się spod posadzki na bal-
konie, przymarza i tym samym nara-
ża lokatora na straty materialne.

Po skończonej wypowiedzi lo-
katora Przewodniczący Prezydium 
p. W. Pawelski przypomniał, że dys-
kusja powinna dotyczyć sprawozdań 
z działalności Spółdzielni i jej orga-
nów, a wiele spraw, które dotychczas 
są poruszane, można było na bieżąco 
zgłosić do administracji osiedla. Po-
prosił, by wziąć to pod uwagę.

Odpowiedzi udzielił kierownik 
osiedla p. Piotr Sumiński, przypo-
minając, że w kwestii elewacji ścia-
ny południowo-zachodniej odbyło 
się kilka spotkań służb Spółdzielni 
z mieszkańcami ws. wypracowania 

odpowiednich rozwiązań, a wśród 
mieszkańców została przeprowa-
dzona ankieta w tej sprawie. Niestety 
na 60 mieszkań ankietę oddało tyl-
ko 11 mieszkańców, a spośród nich 
nikt nie zajął konkretnego stanowi-
ska w sprawie. Aby móc realizować 
konkretne zadania remontowe, nale-
ży brać pod uwagę wynik finanso-
wy nieruchomości, który musi być 
wystarczający. Należy przy tym brać 
pod uwagę, że planując wykonanie 
elewacji trzeba od razu przeprowa-
dzić remont ok. 50 balkonów, więc 
środków potrzeba wiele. Lokator 
odezwał się, że przez 20 lat, to chy-
ba można było zebrać wystarczającą 
ilość środków, żeby zrobić elewację 
całego bloku, a nie tylko dwie ścia-
ny. Odpowiedział na to Przewod-
niczący Prezydium p. Waldemar 
Pawelski tłumacząc, że wszystkie 
prace, które przez ten czas były wy-
konywane w tej nieruchomości też 
przecież kosztowały, a należy pamię-
tać, że od 2007 r. każda nierucho-
mość rozliczana jest indywidualnie 
i na dany blok można przeznaczyć 
tylko tyle ile on posiada zgroma-
dzonych środków. Członek zaczął 
wymieniać prace, które przez 20 
lat zostały wykonane w jego nieru-
chomości, uważając, że było tego 
niewiele, a i tak część z nich była 
niepotrzebna. Kierownik osiedla 
p. P. Sumiński zabrał głos i powie-
dział, że na spotkaniach z miesz-
kańcami bloku, o których wcześniej 
wspominał, zostało im zaprezento-
wane bardzo dokładne rozliczenie 
kosztów poszczególnych prac wyko-
nywanych w tej nieruchomości. Pod-
sumował, że obecnie nieruchomość 
jest „na plusie” i razem z mieszkań-
cami zostało uzgodnione, że w tym 
roku nie będzie się wykonywać 
żadnych prac, tak by można było 
uzbierać tyle funduszy, by rok 2019 
kazał się dobrym rokiem dla tej nie-
ruchomości. Odnośnie tematu latarń 
ulicznych, to niektóre z nich znajdu-
ją się na terenach Spółdzielni, a inne 
na terenach miasta. Kierownik chciał 
złożył wniosek do budżetu obywatel-
skiego na remont wszystkich lamp, 
ale wyniosło to prawie 900 tysięcy 
złotych i wniosek nie przeszedł. 
Należy więc się zastanowić co dalej 
można zrobić, najprostszym rozwią-
zaniem jest takie, żeby w przyszłym 
roku wyremontować lampy leżące 
na terenach Spółdzielni.

– pani z ul. Leszka Białego 1, 
bl. 232 podziękowała za współpracę 
z administracją i za ujęcie w planach 
remontowych na ten rok ocieplenia 
ściany północnej jej budynku. Na-
stępnie poruszyła temat dokarmiania 
przez mieszkańców ptaków, który 
trwa już od kilku lat. Administracja 
ustawiła tabliczki, by nie dokarmiać 
ptaków, ale to poskutkowało tylko 
tym, że ptasia jadłodajnia spod blo-
ków przeniosła się na róg ul. Leszka 
Białego i Kazimierza Odnowiciela. 
Lokatorzy wyrzucają resztki jedze-
nia, pieczywo, makarony, ziemniaki 
– należy tu docenić pracę gospodarzy 
domów, którzy to sprzątają, a to sami 
mieszkańcy niszczą zasoby Spół-
dzielni. Gołębie brudzą elewacje 
i okna, nie można wyjść na balkon 
czy otworzyć okna, bo jest smród. 
Pani zaapelowała do Zarządu o po-
stawienie w tej ptasiej jadłodajni 
wyraźnej tablicy zakazującej dokar-
miania ptaków. Zwróciła się także 
do mieszkańców, by przestali do-
kuczać swoim współmieszkańcom 
i nie dokarmiali ptaków w zasobach 
Spółdzielni, tylko np. w lasach.
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Na ostatniej części Walnego Zgromadzenia  
nastąpiło zsumowanie wyników głosowań uchwał  
na poszczególnych częściach obrad.  
Uchwały Walnego podejmowane są z datą ostatniej części obrad.

Odpowiedzi udzielił Prezes Spół-
dzielni p. Sylwester Pokorski obiecu-
jąc, że temat dokarmiania ptaków 
zostanie poruszony w gazecie „RSM 
«Bawełna» – Mój Dom”, co czynimy 
w tym numerze na stronie 4.

– mieszkaniec ul. Anny Ja-
giellonki 6, bl. 217 poinformował, 
że nie jest w stanie uiszczać opłaty 
czynszowej do 15-tego dnia każdego 
miesiąca, ponieważ emeryturę otrzy-
muje 25-go.

– lokatorka z ul. Zakładowej 61, 
bl. 213 poruszyła temat centralnego 
ogrzewania i głowic termostatycz-
nych +16°C, z którymi, jak powie-
działa, mają problem wszyscy loka-
torzy w bloku. Nie można wywietrzyć 
mieszkania, bo przy otwarciu okna 
od razu grzejnik się włącza, a później 
nie ma możliwości obniżenia tempe-
ratury w pokoju poniżej 24 stopni.

Odpowiedzi udzielił Zastęp-
ca Prezesa ds. Eksploatacyjnych 
p. Tadeusz Szymański wyjaśniając, 
że temat wymiany głowic pojawił się 
w Spółdzielni w 2014 r. i wielokrot-
nie szeroko był omawiany w gaze-
cie „RSM «Bawełna» – Mój Dom”. 
Spółdzielnia informowała tam za-
równo o aktach prawnych nakazują-
cych stosowanie głowic +16°C, jak 
i o zasadach korzystania z nich. Z-ca 
Prezesa zaproponował, by wszelkie 
przypadki niewłaściwej pracy głowic 
zgłaszać do administracji osiedla.

– mieszkaniec z ul. Zakładowej 
59, bl. 209 zwrócił uwagę na nie-
właściwe parkowanie samochodów 
przez mieszkańców, którzy swoimi 
pojazdami czasem zajmują więcej 
niż jedno miejsce parkingowe. Za-
sugerował wymalowanie linii okre-
ślających pojedyncze miejsca. Dodał 
także, że pomieszczenia na śmietniki 
na odpady mieszane są zaśmiecane 
przez użytkowników innych bloków 
– zaproponował wprowadzenie za-
mykania tych pomieszczeń na klucz.

Odpowiedzi udzielił kierownik 
osiedla p. Piotr Sumiński, podając 
przykład bloku 226a, przed którym 
takie linie wymalowano, jednak ich 
żywotność na podłożu z kostek ażu-
rowych jest bardzo krótka, a przecież 
ich malowanie wiąże się z finansa-
mi. Powiedział, że być może pilota-
żowo przed kilkoma blokami takie 
miejsca zostaną wyznaczone i temat 
zostanie przetestowany. Odnośnie 
śmietników kierownik poinformo-
wał, że w najbliższym czasie zo-
stanie podpisana umowa na montaż 
tzw. kluczy systemowych na Dwu-
setkach, wtedy lokator będzie miał 
jeden klucz do klatki schodowej, 
piwnicy i śmietnika.

– pani z ul. Leszka Białego 9, 
bl. 223 zwróciła uwagę na to, że od-
pady bio powinny być wyrzucane 
do pojemników bez torebek czy pu-
dełek, w które były zapakowane, po-
winno być wyrzucane tylko czyste 
bio. Poprosiła o napisanie stosow-
nych informacji na śmietnikach w tej 
sprawie. Następnie poprosiła o poda-
nie stanu środków jej nieruchomości 
i o docieplenie szczytów budynku, 
ponieważ u niej w lokalu pojawia się 
zagrzybienie.

W temacie segregacji odpadów 
wypowiedział się Z-ca Prezesa ds. 
Eksploatacyjnych p. Tadeusz Szy-
mański informując, że z rozmów 
z pracownikami Wydziału Komu-
nalnego UMŁ dowiedział się, że nie 
ma potrzeby wyjmowania odpadów 
bio z opakowań. Odpady bio trafiają 
w sortowni na odpowiednią taśmę, 
a worki czy opakowania są na miej-
scu rozrywane. 

Następnie głos zabrał kierownik 
osiedla p. Piotr Sumiński informu-
jąc, że w 2019 r. większy front robót 
planowany jest na Dwusetkach niż 
na Setkach. Należy jednak pamię-
tać, że na Dwusetkach większość 
nieruchomości jest jednobudyn-
kowa, a co za tym idzie, wyniki 
na nieruchomościach są mniejsze niż 
na wielobudynkowych. Wg planów 
w 2019 r. będzie docieplona ściana 
wschodnia bloku 223.

Na części 7 „SłowiańskieSetki” 
w dyskusji udział wzięli:

– lokatorka z ul. Ziemowita 2, 
bl. 100 – zasugerowała uzupełnienie 
nasadzeń przy furtce ogrodzenia ota-
czającego nieruchomość, ponieważ 
obecnie są one tylko z jednej stro-
ny, narzucono tam także pół metra 
ziemi i różnica poziomów jest dość 
duża. Następnie argumentując swoją 
prośbę starzeniem się społeczności 
osiedla, poprosiła o rozważenie za-
stąpienia schodków, które znajdują 
się na chodnikach w miejscach o du-
żej różnicy poziomów, łagodnymi 
podjazdami, które byłyby bardziej 
funkcjonalne dla osób starszych.

Odpowiedzi udzielił kierownik 
osiedla p. Piotr Sumiński, tłumacząc, 
że nasadzenia przy furtce zostaną, 
zgodnie z wcześniejszymi zamie-
rzeniami, lada chwila uzupełnione. 
Prace nie zostały jeszcze odebrane. 
Chodnik wykonany jest zgodnie 
z projektem, on wydaje się być wy-
soko położony, faktycznie jest to ok. 
10 cm różnicy od ulicy, jednak musi 
tak być, ponieważ inaczej budynek, 
który jest niżej położony, byłby zale-
wany. Natomiast odnośnie zjazdów 
zamiast schodów, wyjaśnił, że w wy-
niku rozmów z inspektorem nadzoru 
ustalono, że odcinek chodnika, który 
ma na myśli lokatorka jest na to zbyt 
krótki i zrobienie tam zjazdu byłoby 
niebezpieczne. Zdaniem kierownika 
szerokie podesty, które są tam obec-
nie, są najlepszym rozwiązaniem.

– mieszkanka z ul. Dąbrówki 20, 
bl. 150 – nawiązując do sprawozdań, 
przyznała, że osiedle jest coraz ład-
niejsze i zaapelowała, by wszyscy 
tak dbali o to wspólne dobro, by jak 
najdłużej mogło służyć mieszkańcom, 
czyli żeby nie deptać trawników i nie 
niszczyć nasadzeń, korzystać z koszy 
na śmieci i segregować śmieci. Jed-
ną uwagę pani miała odnośnie ławek 
na osiedlu, które jej zdaniem wkopane 
są trochę za nisko, tak że osobom star-
szym trudno na nich usiąść lub z nich 
wstać. Odniosła się także do sprawy 
rozwiązania przez Spółdzielnię umów 
z pocztą i bankiem PKO B.P. i ko-
nieczności opłacania w tych placów-
kach od 1 stycznia 2018 r. prowizji 
od dokonywanych wpłat gotówko-
wych przy opłatach za lokale przez 
samych członków. Zdaniem pani 
spora część członków, zwłaszcza star-
szych osób, płaci przy pomocy tzw. 
książeczek czynszowych i korzystne 
było dla nich, że nie musieli opłacać 
przy tym prowizji. Zasugerowała, by 
być może chociaż z jedną z tych insty-
tucji Spółdzielnia podpisała umowę, 
tak by członkowie nie musieli płacić 
tych prowizji. Pani zwróciła także 
uwagę na niską frekwencję na Wal-
nym Zgromadzeniu, która jej zdaniem 
powinna być trzykrotnie większa.

Odpowiedzi udzieliła Zastęp-
ca Prezesa ds. Ekonomicznych 
p. Elżbieta Kitowska, wyjaśniając, 
że koszty z tytułu opłaty prowizji, ja-
kie ponosiła Spółdzielnia, były dosyć 
wysokie. Do Spółdzielni dochodziły 
głosy osób płacących przez internet, 

że nie chcą być obciążane dodatko-
wymi kosztami za osoby, które doko-
nują wpłat na poczcie czy w banku 
– koszty te bowiem płacili wszyscy 
członkowie, proporcjonalnie do po-
wierzchni mieszkania. Dlatego też 
Spółdzielnia podjęła decyzję o roz-
wiązaniu umów z pocztą i bankiem.

– lokatorka z ul. Dąbrówki 20, 
bl. 150 poruszyła problem osiedlo-
wej pijalni „13 stacja”, gdzie w każdy 
weekend są całonocne imprezy, latem 
nie można otworzyć okna w miesz-
kaniu, bo słychać stamtąd awantury. 
Dzięki interwencji kierownika osied-
la w tym tygodniu był spokój, ale tak 
to są tam np. odpalane race, a ostat-
nio były powyrywane ławki. Druga 
poruszona sprawa dotyczyła gołębi, 
które są bezmyślnie dokarmiane przez 
mieszkańców, np. ziemniakami, chle-
bem, a to wszystko gnije. Gołębie się 
rozmnażają, a ich odchody zagrażają 
mieszkańcom. Pani zasugerowała, by 
zobaczyć czy na dachu jej budynku 
nie zalęgły się gołębie czy inne ptaki, 
bo słychać je tam już bardzo wcześ-
nie rano. Na koniec poinformowała, 
że od kilku lat w jednym z mieszkań 
w bloku, po zmarłej matce zamiesz-
kuje córka, a lokal jest zadłużony. 

Jego koszty utrzymania ponoszą po-
zostali lokatorzy, więc należałoby coś 
z tym zrobić.

Odpowiedzi udzielił kierownik 
osiedla p. Piotr Sumiński, prezen-
tując pisma, które administracja 
wystosowała do Straży Miejskiej 
i Policji, m.in. w sprawie pijalni, 
przestrzegania ładu i porządku, jed-
nak odpowiedź jest zawsze ta sama: 
należy reagować w chwili, gdy dzieje 
się coś niewłaściwego np. na numer 
alarmowy Straży Miejskiej 986, a nie 
po fakcie. Administracja ze swo-
jej strony przeprowadza rozmowy 
z właścicielami i stara się ich dy-
scyplinować. Należy też pamiętać, 
że koncesja na alkohol jest wydawa-
na tylko na pewien czasu, więc gdy 
mieszkańcy będą służbom zgłaszać 
swoje interwencje i gdy będą one 
potwierdzone, wówczas może nie 
być decyzji o przedłużeniu koncesji.

– członek z ul. Piasta Koło-
dzieja 19, bl. 127 miał wiele uwag 
dotyczących spraw porządkowych 
na osiedlu m.in. pojemników na od-
pady, gazonów, chodników, umiejęt-
ności sprzątania przez gospodarzy 
domów. Lokator poprosił, żeby od-
powiedzi udzielić mu na łamach ga-
zety „RSM «Bawełna» – Mój Dom”.

Przewodniczący Prezydium 
p. Waldemar Pawelski zwrócił uwa-
gę, że większość problemów, które 
poruszył mówca jest do rozwiązania 
w administracji osiedla.

A my w tym miejscu informu-
jemy naszego mieszkańca, że część 
poruszanych przez niego tematów 

była już omawiana w naszej gazecie, 
a reszta też z pewnością się znajdzie 
w kolejnych numerach.

– mieszkanka z ul. Ziemowita 2, 
bl. 100 poruszyła problem segregacji 
odpadów i małych otworów w po-
jemnikach, tzw. dzwonach.

Odpowiedzi udzielił Zastęp-
ca Prezesa ds. Eksploatacyjnych 
p. Tadeusz Szymański podobnie jak 
na części 2 „Bydgoska” i części 4 
„Zbiorcza”.

Na części 8 „Sienkiewiczowskie” 
w dyskusji udział wzięli:

– pan z ul. Skrzetuskiego 12, 
bl. 18 powiedział, że jego blok został 
w 1991 r. zasiedlony jako pierwszy 
na osiedlu i że chciałby się dowiedzieć 
jakie konkretnie prace zostały zaplano-
wane w jego budynku w 2018 r.

Odpowiedzi udzielił kierow-
nik osiedla p. Piotr Sumiński, 
przypominając, że nieruchomość, 
w której mieszka lokator jest sied-
miobudynkowa i należy brać pod 
uwagę stan funduszu remontowego. 
W 2018 r. w bloku 18 zaplanowano 
ocieplenie całej ściany północnej, 
jest już wybrany wykonawca i opra-
cowywany jest kosztorys.

– członek z ul. Kmicica 4c, bl. 
S-6 zadał trzy pytania: czy ogrodze-
nie wokół bloków S-ek będzie napra-
wiane? Czy jest możliwość posze-
rzenia drogi wewnętrznej na terenie 
osiedla w miejscu wjazdu/wyjazdu 
od strony ul. Kmicica 4c? Czy będą 
malowane klatki schodowe, bo od 20 
lat nie były?

Odpowiedzi udzielił kierownik 
osiedla p. P. Sumiński wyjaśniając, 
że potrzebny jest kompleksowy re-
mont ogrodzenia, bowiem jeśli się 
tego nie zrobi, koszty robót potrzeb-
nych do wykonania w przyszłości 
mogą okazać się większe. Nie jest 
to ujęte w planach remontowych 
na ten rok, jednak być może admi-
nistracja rozważy rezygnację z jakiś 
innych prac na rzecz wyremontowa-
nia ogrodzenia. Jest to praca, którą 
należy wykonać od razu w całości, 
a nie etapami. Jeśli chodzi o malo-
wanie klatek schodowych, to należy 
brać pod uwagę stan funduszu re-
montowego, więc albo przeznaczy 
się środki na remont ogrodzenia albo 
na pojedyncze naprawy. Natomiast 
wjazd na teren S-ek zostanie posze-
rzony, a dotychczas ograniczające 
go trzy miejsca parkingowe zostaną 
przesunięte do tyłu.

– lokatorka z ul. Ketlinga 6, 
bl. 10 powiedziała, że zauważyła 
problem z okienkiem w suszarni 
budynku, które jest, wg niej, w złym 
stanie technicznym, że nie można go 
otworzyć, a jeśli się to uda, to nie 
można go zamknąć. Zgłosiła także, 
że okna na klatce schodowej były 

zalewane od spodu i potworzyły się 
nieestetyczne pęknięcia. 

Przewodniczący Prezydium 
p. Waldemar Pawelski odpowiedział, 
że takie problemy techniczne należy 
na bieżąco zgłaszać do administracji.

Kierownik osiedla p. P. Sumiń-
ski dodał, że okienko w suszarni zo-
stanie naprawione.

– pani z ul. Kmicica 11, bl. 23 
pochwaliła kierownika administracji 
p. Piotra Sumińskiego za to, że wypo-
wiada się krótko, zwięźle i treściwe, 
a nie mydli mieszkańcom oczy. Oby 
jak najdłużej szefował na tym osiedlu. 
Pani zwróciła także uwagę na bardzo 
niską frekwencję członków Spółdziel-
ni na Walnym Zgromadzeniu, którzy 
chyba nie są zainteresowani porusza-
nymi tu sprawami.

– mieszkanka z ul. Skrzetuskie-
go 1, bl. S-1/2 również wyraziła 
ubolewanie nad niską frekwencją 
członków Spółdzielni. Następnie 
zwróciła się do Rady Nadzorczej, 
która zatwierdza programy pomo-
cy dla dzieci i młodzieży, a brakuje 
propozycji dla seniorów. Na koniec 
powiedziała, że na osiedlu „Sien-
kiewiczowskie” jest bardzo ładnie, 
jest to chyba najzdrowsze osiedle, 

bo otoczone zielenią, najcichsze, 
bo pod oknami nie jeżdżą autobusy 
i tramwaje i najczystsze w Łodzi, 
a pracowników administracji widać 
podczas pracy w terenie.

– pan z ul. Ketlinga 24, bl. 51 
poruszył problem kosztów rozlicze-
nia podgrzania ciepłej wody, który 
u niego włącznie z opłatą za zimną 
wodę wyniósł 39,20 zł/m3, a w innych 
spółdzielniach jest dużo niższy i jed-
nakowy dla całej spółdzielni. Chciał 
się dowiedzieć o przyczynę tak wyso-
kich kosztów podgrzania wody.

Odpowiedzi udzielił Zastępca 
Prezesa ds. Eksploatacyjnych p. Tade-
usz Szymański, wyjaśniając, że usta-
wa Prawo energetyczne nakazuje 
rozliczanie kosztów na poszczególne 
nieruchomości. Niektóre spółdzielnie 
nie przestrzegają tego i ustalają ogól-
ne ceny podgrzania 1 m3 w skali całej 
spółdzielni. Następnie wyjaśnił w jaki 
sposób ustala się stawkę podgrza-
nia 1 m3 wody w RSM „Bawełna”, 
a po zapoznaniu się z rozliczeniem 
lokatora dodał, że koszt podgrzania 
u niego ciepłej wody wynosi nie jak 
podaje 39,20 zł a 19,09 zł. Na koniec 
zaprosił go do siedziby Spółdzielni 
w celu wyjaśnienia mu szczegółowo 
jego wątpliwości.

Zgłoszono wniosek formalny 
o zamknięcie dyskusji i dyskusję 
zamknięto.

***
Na ósmej, ostatniej części Walne-
go Zgromadzenia ogłoszono wy-
niki głosowań wszystkich uchwał 

w sprawach przewidzianych porząd-
kiem obrad oraz wyniki wyborów 
uzupełniających do Rady Osiedla 
„Żubardź”.

Podjęto następujące uchwały:
– w głosowaniu tajnym – ws. 

wyborów uzupełniających do Rady 
Osiedla „Żubardź” – wybrany został 
p. Henryk Rzepkowski,

– w głosowaniu jawnym: ws. 
zatwierdzenia sprawozdania z dzia-
łalności RSM „Bawełna” za 2017 
rok wraz z kierunkami rozwoju 
Spółdzielni oraz zatwierdzenia spra-
wozdania finansowego za 2017 rok 
(łącznie za podjęciem uchwały gło-
sowało 189 osób, przeciw 1 osoba); 
ws. podziału nadwyżki bilansowej 
za 2017 rok (łącznie za podjęciem 
uchwały głosowały 192 osoby, prze-
ciw 0 osób); w sprawie udzielenia 
absolutorium Prezesowi Zarządu 
RSM „Bawełna” p. Sylwestrowi 
Pokorskiemu (łącznie za podjęciem 
uchwały głosowało 188 osób, prze-
ciw 1 osoba); w sprawie udzielenia 
absolutorium Zastępcy Prezesa Za-
rządu RSM „Bawełna” p. Elżbiecie 
Kitowskiej (łącznie za podjęciem 
uchwały głosowało 189 osób, prze-
ciw 1 osoba); w sprawie udzielenia 
absolutorium Zastępcy Prezesa Za-
rządu RSM „Bawełna” p. Tadeuszo-
wi Szymańskiemu (łącznie za podję-
ciem uchwały głosowało 187 osób, 
przeciw 1 osoba); w sprawie wyraże-
nia zgody na rozwiązanie zawartych 
z Gminą Łódź umów o oddanie Ro-
botniczej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Bawełna” w Łodzi gruntów w użyt-
kowanie wieczyste położonych 
w Łodzi w części odnoszącej się 
do wymienionych w uchwale dzia-
łek ewidencyjnych (łącznie za pod-
jęciem uchwały głosowało 181 osób, 
przeciw 0 osób); w sprawie zmian 
w Statucie Robotniczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Bawełna” w Łodzi 
(łącznie za podjęciem uchwały gło-
sowały 173 osoby, przeciw 1 oso-
ba. Ilość obecnych uprawnionych 
do głosowania 178. Uchwała została 
przyjęta większością 2/3 głosów).

 I.G.
PS
Z prezentacji dyskusji, jaka miała 
dotyczyć sprawozdań z działalności 
Spółdzielni, kolejny raz wynika nie-
stety, że mieszkańcy nie korzystają 
z codziennej pomocy pracowników 
administracji w kwestii rozwiązy-
wania ich bieżących problemów, 
lecz czekają cały rok, by przedstawić 
je na Walnym Zgromadzeniu. Wielo-
krotnie zwracał na to uwagę Przewod-
niczący Prezydium Walnego p. Wal-
demar Pawelski – sprawy takie jak np. 
popsute okienko w piwnicy, pojem-
niki na odpady, nasadzenia czy par-
kowanie na osiedlu można było zgło-
sić do swojej administracji od razu. 
Od tego przecież są administracje 
osiedlowe, by przyjmować od Pań-
stwa zgłoszenia, usuwać usterki lub 
udzielać stosownych wyjaśnień.

Po dyskusji na poszczególnych 
częściach Walnego uwagę należy 
także zwrócić na nieumiejętność 
czytania przez część mieszkańców 
rozliczeń za ogrzewanie i ciepłą 
wodę. Drodzy Państwo, to przecież 
dla Was w naszej gazecie co roku 
publikujemy duży i czytelny wzór 
rozliczenia, wraz ze wskazówkami 
jak je rozumieć. Wystarczy to prze-
czytać, by rozwiać wszystkie swoje 
wątpliwości.

Dlatego ze swojej strony zachę-
camy, by zaufać swoim administra-
cjom osiedlowym i dokładnie czytać 
naszą gazetę.  I.G.
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Rozgrywki sportowe to dobra i edukacyjna zabawa dla dzieci.  

Współzawodnictwo uczy jak walczyć, zwyciężać  
i zachować przy tym reguły fair play i bezpieczeństwa.  

Takie hasła wznosiły dzieciaki na transparentach.

K o n t a k t 
z administracją

Administracja osiedla „Słowiańskie”, 
tel. 42 670 95 03, 42 670 70 42.
Kierownik adm. p. Piotr Sumiński.
TECHNICY:
Andrzej Piętal, tel. 503 029 115, e-mail: 
apietal@rsmbawelna.pl, budynki nadzoro-
wane: od nr 101 do nr 160.
Artur Otwinowski, tel. 505 150 847, e-mail: 
aotwinowski@rsmbawelna.pl, budynki nadzo-
rowane: 100, 201-233 oraz zespół garaży przy 
bl. 100 i przy ul. Zakładowej 32-36.
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. Piotr Sumiński.
TECHNIK:
Dominik Różycki, tel. 505 150 844, e-mail: 
drozycki@rsmbawelna.pl.
ADMINISTRATORZY:
Sabina Cebula administrowane bloki: 16-26, 
Wspólnoty Mieszkaniowe bl. 54, 56, 58, tel. 
kom. 505 150 859, e-mail: scebula@rsmba-
welna.pl.
Mariusz Szałabski administrowane bloki: 
12, 13, 14, 15, 27, 28, 29, 30, S-ki, Z-ki, tel. 
kom. 505 150 851, e-mail: mszalabski@rsm-
bawelna.pl.
Jerzy Gołębiowski administrowane bloki: 
1-11, 51-53, 55, 57, 60, 16, ul. Fabryczna 9 
– Andrespol, 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.
TECHNIK:
Piotr Gill, tel. 512 476 637, e-mail: pgill@
rsmbawelna.pl.
ADMINISTRATORZY:
Jolanta Bagińska administrowane budynki: 
Sacharowa (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.
TECHNIK DLA BUDYNKÓW OSIEDLA „ŻUBARDŹ”:
Jakub Paprocki, tel. 509 330 825, e-mail: 
jpaprocki@rsmbawelna.pl.
TECHNIK DLA BUDYNKÓW OSIEDLA „KOZINY”:
Zbigniew Stysiński, tel. 505 150 849, e-mail: 
zstysinski@rsmbawelna.pl.
ADMINISTRATORZY:
Magdalena Gazda administrowane budynki: 
Kasprzaka 10, 11, 11a, 28/34, Długosza 1/5, 
27, 29/31, 1-go Maja 76, 84/86, Więckow-
skiego 97, Lorentza 8, Srebrzyńska 45, Włók-
niarzy 198, Bydgoska 44, 46, zespół garaży 
przy ul. 1-go Maja 76a, tel. kom. 505 150 840, 
e-mail: mgazda@rsmbawelna.pl.
Jacek Piaseczny administrowane budynki: 
Gandhiego 3a, Tatarakowa 15, Lutomierska 
83/101, 103a, 105a, 109a, 111, Wrześnieńska 
67/69, 71/73, Sierakowskiego 1/5, Klonowa 
35/37, 41, Czarnkowska 9/13, 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 
25a i Powstańców Wielkopolskich 25, tel. 505 
150 852, e-mail: amarcinkowskawronska@
rsmbawelna.pl.
Maja Kwiatkowska administrowane bloki: 
Klonowa 28/30, 32, 38/40, gen. T. Kutrzeby 
3 i 10 (dawniej Tybury), Kasprzaka 60/62, 
64a, Okrzei 30/36, 40, 4/12. Tel. 505 150 853, 
e-mail: mkwiatkowska@rsmbawelna.pl.

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.

W dniu 02.05.2018 r. w Wi-
śle TKKF Ognisko „Dzikusy” 
było  organizatorem Letnich 
Mistrzostw w Skokach Nar-
ciarskich 2018. W zawodach 
z  województwa  łódzkiego 
uczestniczyli skoczkowie:

Jakub  Mirowski,  Jakub 
Radziszewski,  Bartłomiej 
Marczak,  Gabriel  Grzej-
szczak, Adam Kujawa  i Hu-
bert Łuszczewski.

Swoją wysoką  formę na 
zawodach potwierdził Jakub 
Mirowski który od pewnego 
czasu nie ma sobie równych 
wśród skoczków z wojewódz-
twa  łódzkiego  i  jest  liderem 
łódzkiej drużyny. Jakub Ra-
dziszewski kolejny raz poka-
zał na zawodach, że zawsze 
będzie  się  liczył  w  walce 
o  trofea  w  Mistrzostwach 
Łodzi.  Bartłomiej  Marczak 
pomimo słabszej  formy zajął 
trzecie miejsce.

Nie  lada  niespodzianką 
dla  zawodników  była  obec-
ność  na  zawodach  Prezesa 
Polskiego  Związku  Narciar-

skiego Pana Apoloniusza Taj-
nera, który wręczył zawodni-
kom puchary i medale.

  K.Sz.

W dniu 26 kwietnia 2018 roku 
o godzinie 10.00 w sali 

gimnastycznej Szkoły Podstawo-
wej nr 205 w Łodzi odbyła się 
XVIII Spartakiada Szkół Podsta-
wowych klas III.

W imprezie udział wzięli 
uczniowie z sześciu szkół pod-

stawowych: Szkoły Podstawowej 
nr 205, 141, 114, 34 204 i Szkoła 
Podstawowa w Mileszkach.

Organizatorem imprezy, jak 
co roku, było Ognisko TKKF 
„Dzikusy” i Szkoła Podstawowa 
nr 205 przy udziale i dofinanso-
waniu RSM „Bawełna”, Rady 

Osiedla Olechów-Janów oraz 
Astral Media.

Sportowym zmaganiom za-
wodników bacznie przyglądał się 
zaproszony na spartakiadę znako-
mity były sportowiec Jan Kudra, 
polski kolarz szosowy, wielo-
krotny mistrz Polski, olimpijczyk 
z Tokio z 1964 r oraz dwukrotny 
zwycięzca Tour de Pologne.

Jak co roku nie zabrakło 
dopingu ze strony rodziców za-
wodników, przedstawicieli władz 
naszej Spółdzielni i osiedlowej 
telewizji kablowej. 

Niekwestionowanym zwy-
cięzcom tegorocznej spartakiady 
klas III została Szkoła Podsta-

wowa nr 205, dla której zebrane 
58 punktów w konkurencjach 
zagwarantowało puchar prezesa 
TKKF Dzikusy.

II miejsce, zdobywając 42 
punkty, zajęła Szkoła Podsta-
wowa nr 114, a III lokata z nie-
wiele mniejszą ilością punktów 
39 punktów przypadła Szkole 
Podstawowej nr 34.

Dofinansowanie na przepro-
wadzenie spartakiady Ognisko 
„Dzikusy” uzyskało środki z Mi-
nisterstwa Sportu z programu 
„Aktywność fizyczna – łatwiej-
sze życie”.

Wszystkim zawodnikom gra-
tulujemy i dziękujemy za wspa-
niale sportowe widowisko.

 K.Sz.

Praca na lato
TKKF Ognisko „Dzikusy” poszukuje wychowawców 
kolonijnych do sprawowania opieki nad kolonistami 
w Ośrodku wypoczynkowym w Sulejowie.
Kontakt: ul. Kmicica 10, bl. 27, tel. 501-690-504.

SPARTAKIADA DLA KLAS III

MAJOWE SKOKI NARCIARSKIE

W dniu 7 kwietnia 2018 r. za-
kończyły się rozgrywki Łódz-
kiej Amatorskiej Ligi Siat-
kówki. Już po raz 21. siatkarze 
amatorzy mogli rywalizowali 
w organizowanych zawodach, 
w siedmiu ligach. Rozgrywki 
prowadzone były przez ostatnie 
osiem miesięcy. Wzięło w nich 
udział łącznie ponad 800 osób 
występujących w 57 drużynach, 
w tym 13 żeńskich i 44 męskich. 
W rozgrywkach uczestniczyły 
trzy zespoły Ogniska TKKF 
„Dzikusy”, na które m.in. do-
finansowanie co roku przeka-
zuje RSM „Bawełna”. Tym 
bardziej cieszy fakt, że zespoły 
te mogą pochwalić się swoimi 
osiągnięciami. Przypomnijmy, 
że w ubiegłym roku męska 
drużyna TKKF „Dzikusy” wy-

walczyła złoto w Ekstraklasie. 
W tegorocznym kwietniowym 
finale w Ekstraklasie mężczyzn 
zespół Ogniska TKKF „Dziku-
sy” zajął II miejsce zdobywając 
srebrny medal. Maciej Han z ze-
społu „Dzikusów” został ponad-
to zakwalifikowany do najlep-
szych zawodników Ekstraklasy.

Zespół Ogniska TKKF 
„Dzikusy II” zajął w I lidze 
III miejsce, zdobywając brązo-
wy medal.
Gratujemy!
Warto wspomnieć też, że pu-
chary i medale wręczyli zwy-
cięskim drużynom pan Marek 
Kondraciuk – Dyrektor Departa-
mentu Spraw Społecznych UMŁ 
i p. Wojciech Ulatowski – Prezes 
Klubu Sympatyków Piłki Siatko-
wej.  K.Sz.

Finał Łódzkiej  
Amatorskiej Ligi Siatkówki
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Hiperbaryczna terapia tlenem, dzięki swojemu działaniu regeneracyjnemu 
na organizm znalazła zastosowanie wśród sportowców na całym świecie. 
Stanowi naturalny doping dla organizmu. Jest też od wielu lat znana 
w środowisku show-biznesu, gdzie nazywana jest kapsułą młodości.

Redakcja: Na Olechowie otworzył 
swoje podwoje nowy gabinet z masaża-
mi i terapią tlenową: „Pracownia Zdro-
wie”. Wiemy jakie korzyści dla naszego 
organizmu i nas samych mogą mieć 
masaże, ale czym jest terapia tlenowa?

Magdalena RudnickaKrajewska: 
Terapia tlenowa a mówiąc pełną nazwą 
hiperbaryczna terapia tlenowa jest me-
todą terapeutyczną oraz profilaktyczną, 
w której do organizmu dostarcza się 
czysty tlen. Odbywa się to w środowisku 
zwiększonego ciśnienia, w tzw. komorze 
hiperbarycznej. Wchłanianie tlenu w ciś-
nieniu wyższym niż atmosferyczne jest 
siedmiokrotnie większe. Tlen nie napo-
tykając na fizjologiczne bariery łatwiej 
i skuteczniej przenika przez tkanki. Or-
ganizm regeneruje intensywnie wszystkie 
komórki, docierając głęboko do niedotle-
nionych komórek, likwidując np. wszelkie 
stany zapalne, bakterie i wirusy. Syste-
matyczne korzystanie z tlenu wzmacnia 
system odpornościowy, pomagając orga-
nizmowi zwalczać przewlekłe choroby 
autoimmunologiczne. Tlenoterapia hi-
perbaryczna jest przy tym remedium na 
szereg dolegliwości. Skuteczne efekty tej 
metody obserwuje się w przypadku takich 
schorzeń jak zapalenie kości, osteoporoza, 
reumatoidalne i zwyrodnieniowe choroby 
stanów, przy trudno gojących się ranach, 
rozległych oparzeniach, chorobach skóry. 
Stosowana systematycznie ma działanie 
lecznicze w stu jednostkach chorobo-
wych.

Wielu lekarzy twierdzi, że u podstaw 
wielu chorób leży niedobór tlenu lub wy-
głodzenie tlenowe. Bardzo istotne jest 
dotlenienie najbardziej energochłonnego 
narządu jakim jest mózg. Tlenoterapia 
jest stosowana profilaktycznie przeciw-
ko pojawieniu się choroby Alzheimer 
czy Parkinson, ale jest stosowana rów-
nież przy zwalczaniu depresji, stresu lub 
bezsenności.

Poddanie się tej terapii poprawia 
kondycję i wygląd skóry. Znacząco opóź-
nia procesy starzenia, przyczyniając się do 
kilkukrotnego wzrostu komórek macie-
rzystych. Sprawia, że stajemy się zdrowsi, 
wypoczęci i nabieramy większej chęci do 
życia. Poprawia koncentrację i zapamięty-
wanie. Odpowiednio dotleniony organizm 
ma lepszą przemianę materii, aktywniej 
pracuje i jest bardziej wydolny.

Terapia tlenem, dzięki swojemu dzia-
łaniu regeneracyjnemu na organizm zna-
lazła zastosowanie wśród sportowców na 
całym świecie. Stanowi naturalny doping 
dla organizmu.

Jest też od wielu lat znana w śro-
dowisku show-biznesu, gdzie nazywana 
jest kapsułą młodości. Takie gwiazdy jak 
Madonna czy Michael Jackson zawsze za-
bierali swoją kapsułę w trasę koncertową.

R.: Proszę nam powiedzieć jak taki 
zabieg wygląda krok po kroku, jak go 
się przeprowadza?

M.R.K.: Zabieg zawsze poprze-
dzony jest wywiadem, rozmową z osobą, 
ustalającą jej stan zdrowotny, bo korzy-
stanie z kapsuły choć posiada szerokie 

spektrum działania, posiada też pewne 
ograniczenia.

R.: Jakie? Dla kogo niewskazane 
jest korzystanie z terapii tlenem?

M.R.K.: Na przykład ciąża jest na 
ten moment takim przeciwwskazaniem 
i choć dotychczas nie stwierdzono, czy 
hiperbaria tlenowa szkodzi płodowi, to 
jednak tego do końca nie wyeliminowa-
no. Badania w tym zakresie wciąż jeszcze 
są prowadzone. Dlatego dla bezpieczeń-
stwa dziecka terapia ta nie zalecana jest 
dla kobiet w ciąży. Warto w tym miejscu 
wspomnieć, że z kapsuły korzystają już 
dzieci od drugiego roku życia, oczywiście 
w towarzystwie rodzica. Bardzo dobre 
wyniki daje poddawanie tej terapii dzieci 
autystycznych. Przeciwwskazaniem są też 
przebyte zabiegi na otwartym sercu czy 
chore zatoki.

R.: Wracając do samego zabiegu. 
Po rozmowie z osobą, którą poddamy 
zabiegowi umieszczamy ją w kapsule, 
czyli w czym?

M.R.K.: Tak. Kapsuła jest to tzw. 
komora ciśnieniowa, do której wchodzi 
pacjent. Szczelnie zamykamy komorę 
i wtłaczamy do środka czysty tlen. Przez 
pierwsze 7–15 min następuje wypełnianie 
komory tlenem pod ciśnieniem. Komora 
powiększa swoją objętość ok. dwukrotnie. 
W tym czasie odczucia pacjenta są podobne 
jak przy startowaniu samolotu. Po kompresji 
pacjent oddycha 95% tlenem. Normalnie 
w powietrzu jest ok. 21% tlenu i 78% azotu.

Dla komfortu zabiegu i wzmocnienia 
efektu pacjent, poprzez słuchawkę jaką 
zabiera do środka komory, może sam kie-
rować strumień tlenu na wybraną partię 
ciała. Pobyt w kapsule odpręża i mocno 
relaksuje. Osoby mogą przy tym poczuć 
się jak w podwodnym świecie, bo przez 
boczne okienka komory na ekranie tele-
wizora obserwują kolorową faunę i flo-
rę morską. Częściej jednak obserwuję, 
że osoby te po prostu zasypiają. Zabieg 
kończy się kilkuminutową dekompresją.

Pierwszy zabieg trwa 45 minut, 
kolejne pełną godzinę. Przy pierwszym 
zabiegu zawsze towarzyszę pacjentowi, 
by go oswoić z zabiegiem, pomóc w za-
aklimatyzowaniu się, móc odpowiedzieć 
na każde pytanie, czuwać nad bezpieczeń-
stwem. Przy kolejnych zwykle osoby chcą 
zostać już same.

R.: Czy jest to metoda bezpiecz-
na, nie wymaga obecności lekarza przy 
tego typu zabiegach? 

M.R.K.: W naszym gabinecie w ko-
morze panuje bezpieczne dla organizmu 
człowieka ciśnienie nie przekraczające 
1,3 atmosfery, które porównywalne do 
ciśnienia panującego 3 m pod wodą.

R.: Rzeczywiście brzmi to bardzo 
ciekawie i nietypowo jak na zabiegi ser-
wowane przez większość gabinetów. Skąd 
pomysł na zajęcie się właśnie tą metodą.

M.R.K.: W Polsce wciąż metoda ta 
jest mało wykorzystywana, mamy tylko 
5 centrów hiperbarycznych w naszym 
kraju współpracujących z NFZ dla bardzo 
wąskiej grupy pacjentów. A efekty tej me-
tody są wysoko cenione i bardzo uznawa-

ne na świecie. Miałam sposobność zapo-
znać się z tą terapią w Azji, gdzie bardzo 
mnie zainteresowała. Urzekło mnie to, że 
Chińczycy cenią sobie naturalne metody 
leczenia. Poznałam tam pewną kobietę. 
Wydawała się mi bardzo młoda, a okaza-
ło się, że ma już 25- letnie doświadczenie 
w swojej pracy. Zapytałam ją wprost, co 
robi by tak młodo wyglądać. Odpowie-
działa mi dość przewrotnie, że fascynują 
ją Europejki, ich uroda, ale dziwi się, że 
korzystają z tak dużej ilości kosmetyków 
zamiast stosować naturalne metody dbania 
o urodę. Tam czysta woda, którą obmywa-
na jest twarz i dotlenianie są bardziej cenio-
ne niż kosmetyki chemicznie wytworzone. 
Jak powiedziałam, w Polsce jest zaledwie 
5 miejsc gdzie stosowana jest hiperbaria 
tlenowa, a np. w samym Dubaju większość 
hoteli oferuje już swoim gościom zabiegi 
tlenowe, by mogli oni zregenerować się 
i odzyskać siły po podróży.

R.: Zanim otworzyła Pani lokal 
przy ul A. Jagiellonki prowadziła Pani 
terapię w centrum Łodzi. Cieszymy 
się, że hiperbaria tlenowa zawitała na 
Olechów, ale czym spowodowana była 
zmiana lokalu?

M.R.K.: Wcześniej pracowałam 
przy ul. Sienkiewicza. Jednak więk-
szość moich klientów, gości jak zwykle 
nazywam osoby mnie odwiedzające 
w „Pracownia Zdrowie”, narzekała na 
utrudniony dojazd. Moi goście dojeżdżali 
do centrum Łodzi z różnych części mia-
sta, ale również z całego województwa 
łódzkiego. Dostać się, a potem wyjechać 
z centrum to była gehenna – relaksujące 
efekty jakie uzyskaliśmy w ramach terapii 
traciliśmy stojąc długi czas w korku.

Nadarzyła się okazja wynajęcia loka-
lu na Olechowie i jestem tu. Punkt ten jest 
pięknie i wygodnie usytuowany. Jest zlo-
kalizowany blisko autostrady i wśród zie-
leni. I mnie i gościom mocno przypadł do 
gustu. Wspomnę, że został przygotowany 
wg zasad feng shui. Przed otwarciem za-
dbałam, by został oczyszczony z dawnej 
energii i wprowadziłam tu nową, pozy-
tywną  energię. Wnętrze urządziłam opie-
rając się na tzw. siatce bagua, dzielącej 
pomieszczenie wg sfer życia. Starałam się 
by wszystko było w „Pracownia Zdrowie” 
dobrze przemyślane i sprzyjające dobre-
mu nastrojowi, wypoczynkowi. W lokalu 
znajdują się ukryte symbole feng shui: za-
wieszone naprzeciw drzwi wklęsłe lustro 
Bagua ma za zadanie nie wpuszczać złej 
energii do lokalu, ryby w akwarium sym-
bolizują obfitość i pomyślność. Dbam, by 
w lokalu było klimatycznie i naturalnie. 
Służy temu prostota sprzętów i cicha re-
laksacyjna muzyka.

R.: Nie pracuje tu Pani sama. Pro-
szę przedstawić cały skład Pracowni 
Zdrowie.

M.R.K.: Ja zajmuję się tlenoterapią, 
a cztery współpracownice wykonują ma-
saże; od klasycznych, rehabilitacyjnych, 
w których specjalizuje się Marlena po re-
laksacyjne jakie wykonuje m.in. Patrycja. 
Współpracują z nami jeszcze dwie pro-
fesjonalne masażystki Agnieszka i Maja.

Prowadzonymi zabiega-
mi uzupełniamy się. Po tleno-
terapii nasi goście mogą jeszcze 
skorzystać z masażu lub odwrot-
nie, co jeszcze bardziej wzmacnia 
efekt zdrowotny czy odprężający. 
Po zabiegach proponujemy na-
szym gościom filiżankę herbaty: 
zielonej bądź z ziołami.

Lubimy z naszymi klientami 
rozmawiać, a oni często dzielą się 
z nami swoimi wrażeniami po zabiegach, 
czuje się, że efekt terapeutyczny daje też 
możliwość po prostu wygadania się.

Masaże, które wykonujemy naj-
częściej to masaże kręgosłupa, twarzy, 
spiętej obręczy barkowej, obolałych nóg 
i rąk oraz masaże antycellulitowe i relak-
sacyjne. Patrycja, nasza specjalistka od 
masaży relaksacyjnych, wykonuje też au-
torski masaż konopny niwelujący sztyw-
ność i dolegliwości bólowe. Połączenie 
dużej ilości terapeutycznych kanabino-
idów i naturalnych olejków sprawia, że 
olejki stosowane przy masażu wchłaniają 
się niemal natychmiast.

Marlena zaś specjalizuje się w ma-
sażu leczniczym. Jako doświadczona 
terapeutka zapewnia, że masaż nie musi 
boleć, choć zdarza jej się słyszeć od pa-
cjentów na zadawane pytanie: Boli? – od-
powiedź Tak, ale musi.

Masaż dobrze wykonywany ma 
przynosić ulgę zbolałym miejscom już 
w trakcie jego wykonywania – odpowia-
da Marlena.

R.: Jeszcze jedną dziedziną natu-
roterapii zajmujecie się w Pracowni. 
Na parapecie założyłyście Panie swoisty 
ogródek zielarski.

M.R.K.: Zioła i ich zastosowanie to 
specjalność Patrycji. Chcemy propagować 
w naszym lokalu wartości prozdrowotne 
ziół. Cieszymy się z racji tego czym się zaj-
mujemy, rosnącym z roku na rok zwrotem 
w stronę natury, zainteresowaniem i odkry-
waniem na nowo ziół. Herbatki ziołowe 
wprawiają w dobry nastrój, pomagają przy 
odprężeniu, mają działanie energetyzujące 
i detoksacyjne dla naszego organizmu. Pa-

Rozmowa z p. Magdaleną Rudnicką-Krajewską 
– naturopatką prowadzącą w bl. 214 na Olechowie 
zabiegi hiperbarycznej terapii tlenowej.

trycja poleca np. listki kolendry, których 
żucie przyczynia się do oczyszczenia orga-
nizmu z toksyn, kolendra stanowi również 
detoks dla naszej wątroby.

R.: Dobrze to wiedzieć. Czego jesz-
cze możemy się spodziewać w działalno-
ści Pracowni Zdrowie.

M.R.K.: W planach mamy organizo-
wanie konsultacji, wykładów nt. zdrowego 
trybu życia, zdrowego odżywiania. Na spot-
kania zapraszać chcemy specjalistów z tych 

dziedzin i przy herbatce ziołowej i ekolo-
gicznych ciastach spotykać się z naszymi 
gośćmi i klientami. Myślimy, że mieszkańcy 
najbliższej okolicy chętnie uczestniczyć będą 
w tych spotkaniach. Serdecznie wszystkich 
zapraszamy, a dla mieszkańców Olechowa 
i Janowa mamy promocyjne stawki.

R.: My ze swojej strony gorąco 
polecamy to miejsce.

Dziękujemy za rozmowę.
 K.Sz. i I.G.

Graffiti na Zakładowej
Przez  kilkanaście miesięcy  cieszyły  nas 
wszystkich  estetyczne  i  kolorowe  grafiki 
naklejone od strony ul. Zakładowej na pa-
wilonach zlokalizowanych przed blokami 
155,  138,  102. Wielu mieszkańców bar-
dzo pozytywnie wypowiadało się o tej na-
szej  inicjatywie. Wpisywało się  to pięknie 
w polepszenie wizerunku całego osiedla 
Słowiańskiego, poprzez ukwiecenie całych 
większych  fragmentów  osiedla. Niestety 
w kwietniu br. o grafiki zostały zniszczone 
przez grafficiarzy, co obrazuje zdjęcie. Nie 
jesteśmy w stanie pojąć działań wandalów 
i ich potrzeby siania zniszczeń. Apelujemy do wszystkich, szczególnie rodziców, by za-
częli kontrolować swoich podopiecznych czy czasem nie posiadają ani/one materiałów/ 
sprayów, którymi można wyrządzić właśnie takie szkody!   K.Sz.

CZYSTY TLEN  
DLA ZDROWIA I URODY



12 Rozerwij się!
Poziomo: 1. wynalazca wszech czasów, 6. fur-
man, 7. może być żółwie, 8. zniechęcenie, chan-
dra, 9. potrawa kuchni włoskiej, 12. imię aktorki 
grającej główną rolę w filmie Rozkosze Emmy, 
13. niedokończona powieść Franza Kafki, 14. 
ciężarowcy, zapaśnicy, 18. Edson Arantes do 
Nascimento, 19. włosy z grzyw i ogonów, 20. 
potentat elektroniki użytkowej, 21. trafiają do 
oczyszczalni, 22. obfituje w ciałka.
Pionowo: 2. zadebiutowała w Niezapominajkach, 
3. pełni rolę stolicy Boliwii, 4. pismo o wielko-
ści sześciu punktów typograficznych, 5. Kalisz 
z Nocy i dni, 9. postscriptum, 10. utrata przytom-
ności, 11. węgierskie miasto w dolinie strumienia 
Torna, 15. emigrant, wygnaniec, 16. wyskok, wy-
kroczenie, 17. hiszpańskie linie lotnicze.

Poziomo: bobak, Tałty, Zuzia, stela, kalia, 
zrosty, meble, rodzaj, ślaz, dwusuw, Isia, 
talbot, Kock.
Pionowo: onuca, alibi, fast food, stulatka, 
komiśniak, Lubraniec, Azer, okwiat, zaso-
by, Jowita.

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

BARAN 21 III  20 IV
Dni nieco odmienne niż 
zwykle. Kilka ciekawych 
spraw, dość nietypowych. 
Okazja do udowodnienia własnej przydat-
ności nawet w takich sytuacjach. Począt-
kowe sukcesy niech Cię przypadkiem nie 
zdemobilizują, bo możesz sporo stracić. 
Przychylne znaki - Waga i Wodnik.

BYK 21 IV  21 V
Pieniądze, dość nieoczekiwa-
nie, pomogą w rozwiązywa-
niu problemów tego miesiąca 
i ułatwią załatwienie czegoś, co jeszcze 
wczoraj wydawało się prawie że niemoż-
liwe. Teraz też nowe szanse powodzenia 
przy podejmowaniu dość ryzykownej ini-
cjatywy. Nie zawiedziesz się na Strzelcu. 

BLIŹNIĘTA 22 V  20 VI
Z różnych stron dojdą do 
Ciebie różne wiadomości 
o osobach w miarę bliskich. 
Albo od razu stań w ich obronie, albo nie 
słuchaj w ogóle. Położysz w ten sposób 
tamę jakimś próbom plotek czy nawet 
intryg. Dla siebie zachowasz spokój 
i zyskasz życzliwość innych. Twój znak 
- Lew.

RAK 21 VI  22 VII
Nadchodzące dni zapowia-
dają się interesująco. Prze-
biegną trochę nietypowo, ale 
może na tym polegać będzie ich smak. 
Tym bardziej, że okraszone będą licznymi 
wyrazami uznania. Inne sprawy tego mie-
siąca też nie popsują Ci dobrego nastroju. 
Respektuj opinię Skorpiona.

LEW 23 VII  22 VIII
Bardzo dobra atmosfera spo-
wodowana pewnymi zmia-
nami w dotychczasowych 
układach prywatno-towarzyskich. Nie-
mniej zajęć będzie wiele, a może nawet 
dlatego więcej. Staraj się mimo wszystko 
nie przekroczyć nakreślonego sobie li-
mitu wydatków. Baran nadal w centrum 
uwagi?

PANNA 23 VIII  22 IX
W natłoku spraw tego mie-
siąca zajdą sytuacje zupełnie 
nowe. Przeważać będą te ko-
rzystne, więc nie martw się na zapas. Jedna 
dość osobista przyniesie sporo satysfakcji. 
Okaż więcej serca i życzliwości komuś mi-
łemu, a oddanemu Ci. To teraz wam bardzo 
potrzebne. Kłopotliwy Lew.

WAGA 23 IX  23 X
Najbliższe dni wymagać 
będą od Ciebie wielkiej 
ostrożności przy podejmo-
waniu decyzji i robieniu każdego waż-
niejszego kroku. Panować bowiem będzie 
atmosfera napięć i każde posunięcie może 
być związane z pewnym niebezpieczeń-
stwem gaf i wpadek. Bierz pod uwagę 
zdanie Bliźniąt. 

SKORPION 24 X  21 XI
Rozważania nad decyzją wo-
kół której Twoje myśli krążą 
od jakiegoś czasu. Chyba 
i tym razem nie padnie ostateczne słowo. 
A szkoda, bo odkładanie sprawy w nie-
skończoność pracuje na Twoją niekorzyść. 
Może warto posłuchać rady bliskich. Sta-
wiaj na Wodnika. 

STRZELEC 22 XI  21 XII 
Liczne spotkania, interesu-
jące rozmowy. Wyciągnij 
z nich właściwe dla siebie 
wnioski. Warto! Ewentualna możliwość 
pewnych zmian też najpewniej wyniknie 
w tych dniach. I z tej okazji byłoby dobrze 
skorzystać. Ale nie bez namysłu. Poradź 
się Barana lub Raka.

KOZIOROŻEC 22 XII  19 I
Bardzo monotonny miesiąc. 
Praca - dom - praca. Przyda-
łaby Ci się jakaś drobna od-
miana. Spróbuj zaszaleć! Oczywiście na 
miarę własnych możliwości i zasobności 
portfela. Zrób to jednak szybko, inaczej 
nici z radości chwili. Doceń przywiązanie 
Panny.

WODNIK 20 I  18 II
Warto przemyśleć propo-
zycję, z którą najpewniej 
zetkniesz się w tych dniach. 
Wprawdzie efekty każą na siebie długo 
czekać, ale może potrafisz zdobyć się na 
tyle cierpliwości?! Wato też uporządkować 
swoje sprawy finansowe. Waga wymyka 
się spod Twojej kontroli?

RYBY 19 II  20 III
Powodzenie w sprawach, któ-
rymi się zajmiesz. Oby tylko 
nie stracić cierpliwości przed 
czasem. W takim wypadku trudno będzie 
liczyć na sukcesy. A one właśnie są Ci 
pisane. Nadto - zaraz potem - nowe per-
spektywy i też dobre. Ważną rolę odegra 
prawdopodobnie Byk.

HOROSKOP NA CZERWIEC

UŚMIECHNIJ SIĘ
***

Rozmawiają dwa bobasy w wózkach:
– Jesteś zadowolony ze swojej mamy?
– W zasadzie tak, chociaż pod górkę trochę zwalnia.

***
Jasio przynosi do domu torbę pełną jabłek. Mama pyta go:
– Skąd masz te jabłka?
Na to Jasiu zgodnie z prawdą:
– Od sąsiada.
– A on wie o tym? – pyta mama.
– No pewnie, przecież mnie gonił!

KUCHNIA 
NASZA  

CODZIENNA

Dzień Matki to doskonała 
okazja, aby zaskoczyć swo-
ją mamę pysznym deserem. 
Mama na pewno doceni czas, 
który poświęciło dziecko dla 
niej na przygotowanie czegoś 
wyjątkowego.

DL A CIEBIE MAMO
SŁODK A PRZEKĄSK A

Składniki:
 ▪ 1 suchy wafel
 ▪ 20 dag płatków śniadaniowych, 

np. Nesquik 
 ▪ 8 dag miodu
 ▪ 10 dag masła
 ▪ 2 łyżki kakao
 ▪ 50 ml śmietanki 30%
 ▪ puszka masy kajmakowej
 ▪ bakalie, orzeszki – opcjonalnie

Sposób przygotowania:
1.    Do rondla włóż masło, miód, śmietan-

kę i kakao. Lekko podgrzewaj na ga-
zie ciągle mieszając. Zdejmij z gazu 
gdy wszystkie składniki się połączą, 
a masa będzie gładka i lśniąca.

2.    Do masy kakaowej wsyp 15 dag płat-
ków i mieszaj, aż masa oblepi wszyst-
kie płatki.

3.    Dno foremki wyłóż dociętym do wy-
miaru foremki waflem, a następnie 
na wafel przełóż przygotowaną masę. 
Rozłóż równomiernie i ugnieć delikat-
nie łyżką.

4.    Warstwę kakaową przykryj rozsma-
rowanym równomiernie na całej po-
wierzchni kajmakiem z puszki. Całość 
posyp pozostałymi płatkami, ewentu-
alnie bakaliami, orzeszkami i wciśnij 
je delikatnie dłonią w kajmak.

5.    Formę z ciastem wstaw do lodówki 
na kilka godzin.

 Mamo! Smacznego

Żadna mądrość, której mo-
żemy nauczyć się na ziemi, 
nie da nam tego, co słowo 
i spojrzenie matki.
 W. Raabe Dzień Dziecka obchodzony jest nie-

mal na całym świecie. Jednak zarów-
no data, jak i sposoby świętowania 
są różne.

W Japonii dziewczynki i chłop-
cy obchodzą je osobno: 3 marca i 5 maja. Chłopcy wywieszają wycięte 
z papieru karpie, które symbolizują siłę i determinację, czyli cechy, jaki-
mi według Japończyków powinni odznaczać się mężczyźni. Ryb jest tyle, 
ile dzieci liczy rodzina. Z kolei dziewczynki przygotowują wystawy lalek 
w tradycyjnych strojach i piją specjalny napój ryżowy.

W Turcji 23 kwietnia maluchy ubrane w narodowe stroje puszczają 
latawce.

We Francji odpowiednikiem Dnia Dziecka jest Święto Rodziny obcho-
dzone 6 stycznia. Dzieci w złotych koronach na głowach zasiadają wspól-
nie z rodziną do uroczystej kolacji, której najważniejszą potrawą jest ciasto 
z wróżbami.

W Australii dzieci mają swoje święto w czwartą środę października, 
w Argentynie w drugą niedzielę sierpnia, a na Węgrzech w ostatnią nie-
dzielę maja.

1 czerwca zgodnie z Międzynarodowym Dniem Dziecka ustanowio-
nym przez ONZ święto obchodzone jest m.in. w Polsce, Czechach, Sło-
wacji i Rosji.

W dawnym NRD było to święto hucznie obchodzone podczas gdy 
w ówczesnych Niemczech Zachodnich (RFN) było prawie nieznane.

Niezależnie od daty, jest to okazja do organizowania specjalnych akcji, 
koncertów i zabaw w szkołach i instytucjach dla uświetnienia tego dnia. 
Dla rodziców to okazja na spędzenie dodatkowego czasu ze swoimi dzieć-
mi, składania im życzeń z okazji Dnia Dziecka oraz obdarowania swoich 
pociech prezentami.

Jednak najlepszym prezentem dla każdego dziecka jest przede wszyst-
kim miłość, troska i zainteresowanie ze strony jego rodziców, czego dzie-
ciom najbardziej życzymy.  Źródło: internet

DZIEŃ DZIECKA 
NA ŚWIECIE

Każdy, kto ceni się wysoko, ma szansę 
na przecenę.    (Wiesław Malicki)


