
Mieszkańcy będą mogli dokonywać zgłoszeń w każdej dogodnej dla siebie chwili 
poprzez aplikację w telefonie. Aplikacja pozwoli być na bieżąco z kolejnymi etapami 
realizacji zgłoszenia i otrzymywać komunikaty o jego wykonaniu.
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W maju obradowało Walne Zgromadzenie członków RSM „Bawełna”. 
Uczestniczyło w nim łącznie zaledwie 1% członków. Jakimi spra-
wami zajmowano się czytaj na str. 4–5–6–7.

Tego lata stawiamy na rowerowe szaleństwo. Wraz z p. Janem 
Kudrą – byłym olimpijczykiem, kolarzem szosowym zachęcamy 
do aktywnego spędzania lata. Czytaj wywiad str. 11.

Następny  
numer  

ukaże się  
18 lipca 2019 r. NAKŁAD 9000 

egzemplarzy

Elektroniczny system obsługi mieszkańca.

Moim 
zdaniem 
Walne Zgromadzenie członków 

naszej Spółdzielni mamy za sobą. 
W tym numerze prezentujemy ob-
szerną relację z ośmioczęściowych 
obrad. Najważniejsze, że podsumo-
wano funkcjonowanie Spółdzielni 
w ubiegłym roku, podjęto stosowne 
uchwały m.in. zatwierdzające spra-
wozdanie za 2018 rok i podział nad-
wyżki bilansowej oraz zatwierdzono 
zmiany w statucie i regulaminie Rady 
Nadzorczej. Wszystkie uchwały łącz-
nie z obszernym, bardzo dokładnym 
protokołem zostały złożone w Krajo-
wym Rejestrze Sądowym.

W dotychczasowym postępowa-
niu rejestracyjnym jest jedna nowa 
wiadomość. Otóż już w 6-tym dniu 
po zakończeniu Walnego Zgroma-
dzenia w naszym rejestrze sądowym 
z datą 28 maja 2019 r uwidoczniono 
wzmianki o złożonych dokumentach: 
Sprawozdania z działalności podmio-
tu, Rocznego sprawozdania finanso-
wego, Opinii biegłego rewidenta czyli 
sprawozdania z badania rocznego spra-
wozdania finansowego oraz Uchwały 
o zatwierdzeniu rocznego sprawozda-
nia finansowego. Taka szybkość uwi-
daczniania danych w KRS wynika 
z obowiązków ciążących na każdym 
podmiocie gospodarczym od tego 
roku. Jak widać i w tym przypadku, 
sprawnie poradziliśmy sobie z tym 
zadaniem.

Wracając do zamieszczonego 
sprawozdania z Walnego trzeba zwró-
cić uwagę na to, że na wszystkich częś-
ciach obecnych było 175 członków 
oraz jeden pełnomocnik. I jak co roku 
można narzekać na niską frekwencję, 
ale nie zmienia to faktu, że zmiany 
poczynione w 2007 roku w ustawie 
o spółdzielniach mieszkaniowych, 
a wprowadzające obligatoryjnie wal-
ne zgromadzenia, nie sprawdziły się 
kolejny jedenasty już raz w przypadku 
naszej Spółdzielni. Powrót do zebrań 
grup członkowskich i zebrania przed-
stawicieli winien nastąpić jak najszyb-
ciej. Będę co roku powtarzał to zdanie, 
że w spółdzielczości mieszkaniowej 
powinien być przywrócony ład spół-
dzielczy, obowiązujący w innych bran-
żach. To sami spółdzielcy, w statucie 
swojej spółdzielni, winni określać for-
mę przeprowadzania corocznej oceny 
działania organów zarządzających 
i kontrolnych.

Rozpoczęły się wakacje. Mamy 
piękną pogodę, chociaż zbyt gorącą 
dla tych, którzy przebywają w miej-
skich murach. Dla nas zaś, najbliższe 
tygodnie to będzie rzeczywiście gorą-
cy okres. Czeka nas rozpoczęcie akcji 
wymiany wodomierzy i podzielników 
kosztów ciepła. Liczymy na Państwa 
zrozumienie i na pomoc w zakresie 
udostępniania swoich mieszkań ekipom 
instalatorów, którzy będą wymieniali 
te urządzenia. Od lipca zaś wprowa-
dzamy system iMieszkaniec.pl, plat-
formę internetową, która znacznie po-
prawi zarządzanie naszą Spółdzielnią, 
szczególnie pod kątem sprawniejszego 
i zdecydowanie szybszego informowa-
nia stosownych służb spółdzielczych 
o występujących awariach, usterkach 
i innych zdarzeniach losowych, jak 
również pozwoli otrzymywać zwrot-
nie, informacje o realizacji tych zgło-
szeń oraz otrzymywać powiadomienia 
ostrzegawcze np. o braku dostawy 
wody czy też awariach energetycznych. 
Będzie rzeczywiście gorące lato.

 Sylwester Pokorski

Zachęcamy do udziału w konkursie na naj-
bardziej ukwiecony balkon. Właśnie ruszyła 
kolejna w naszej Spółdzielni jego edycja.  
O konkursie czytaj na str. 7.

ŚMIECI BĘDĄ DROŻSZE
Tak zapowiada rządowy projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach.
Wynika z niego jasno; nie segregujesz – płacisz dwa razy więcej.
Pamiętajmy! Nasze śmieci będą teraz pod baczną kontrolą. 
Segregujmy je! Więcej czytaj na str. 8.

Sprawozdanie z Walnego 2019 r.
Tegoroczne Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie RSM „Bawełna” 
odbywało się w dniach 13–17 
i 20–22 maja 2019 r. Porządek 
obrad obejmował 11 punktów. 
Łącznie podjęto 8 uchwał. Ob-
szerną relację z obrad przed-
stawiamy na stronach 4–5 
i 6–7.

Wygodnie dodawaj zgłoszenia dotyczące usterek 
i spraw bieżących, ze smartfona lub komputera 

oraz bądź na bieżąco z ich postępem.

Otrzymuj powiadomienia w smartfonie, e-mail 
lub SMS o istotnych sprawach dotyczących 

Twojego mieszkania np. przerwie w dostawie 
prądu, wody i inne.

Załóż konto na 
rsmbawelna.imieszkaniec.pl

Szczegóły na str. 9
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Lato to wakacje, czas wypoczynku i zabawy.  
Na Olechowie miejsc do zabawy jest wiele.  

Mamy nowoczesne, kolorowe i…  
co najważniejsze bezpieczne place zabaw.

W kwietniu i maju 2019 r. 
posiedzenia Zarządu 
RSM „Bawełna” odbyły 
się w dniach 3, 5, 11, 17 
i 24 kwietnia oraz 7, 22 
i 27 maja. Na posiedze-
niach albo „na roboczo” 
w trybie pilnym między 
posiedzeniami Zarząd 
podjął decyzje m.in. w na-
stępujących sprawach:
Sprawy członkowsko
mieszkaniowe
Wg stanu na 31 marca 2019 r. do rejestru 
Spółdzielni wpisanych było 10.303 człon-
ków. W kwietniu i maju 2019 r. przyjęto 
w poczet członków Spółdzielni 31 osób 
oraz wpisano do rejestru członków 24 
osoby, które nabyły członkostwo z mocy 
prawa, natomiast skreślono z rejestru 
członków Spółdzielni 60 osób, które 
w oparciu o przepisy ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych utraciły 
członkostwo.

W kwietniu głoszono przetarg 
na jedno mieszkanie w osiedlu „Żubardź” 
– ogłoszenie o przetargu zamieścili-
śmy m.in. w naszej gazecie w wydaniu 
kwietniowym. W maju przetarg został 
rozstrzygnięty: wybrana została oferta 
osoby, która dała najwyższą cenę.

Organizacja Walnego 
Zgromadzenia
Na posiedzeniach w kwietniu i maju 
Zarząd zajmował się tematami związa-
nymi ze zwołaniem zwyczajnego Wal-
nego Zgromadzenia RSM „Bawełna” 
w 2019 roku. Ustalone zostały miejsca, 
terminy i porządek obrad Walnego Zgro-
madzenia, podjęto decyzje w sprawach 
organizacyjnych, w tym w sprawach 
dotyczących zawiadomień członków 
Spółdzielni o zwołanym Walnym Zgro-
madzeniu, sposobu i miejsc udostępnie-
nia dokumentów na Walne Zgromadze-
nie do wglądu dla członków, projektów 
uchwał Walnego Zgromadzenia itd.

Zebrania ośmiu części Walnego 
Zgromadzenia odbywały się w dniach 
13–17 i 20–22 maja br., a o tym, jak 

przebiegały, przeczytacie Państwo 
na stronach 4–6.

Sprawy terenowo prawne
Z uwagi na brak gwarancji, iż Veolia 
Energia S.A. wybuduje sieci ciepłow-
nicze i zacznie dostarczać ciepło do bu-
dynków na Stokach przed rozpoczęciem 
sezonu grzewczego 2019/2020, podjęto 
decyzję o wstrzymaniu realizacji uchwał 
podjętych w drodze indywidualnego 
zbierania głosów przez właścicieli dwóch 
nieruchomości na Stokach:
–   nieruchomości nr Z004 przy ul. Gór-

skiej 4 i ul. Górskiej 2 zabudowanej 
budynkami nr 4G i nr 5G

–   oraz nieruchomości nr Z001 przy 
ul. Szczytowej 4/6, ul. Górskiej 3/5 
i ul. Górskiej 7/9 zabudowanej bu-
dynkami nr 1SZ, 2G i nr 3G

dotyczące wyrażenia zgody dla RSM 
„Bawełna” jako zarządcy nieruchomo-
ści na zmianę systemu dotychczasowe-
go ogrzewania mieszkań i uzyskiwania 
ciepłej wody poprzez demontaż kotłów 
gazowych w budynkach i podłączenie 
budynków do sieci ciepłowniczej Veolia 
Energia Łódź S.A., która to sieć będzie 
wybudowana przez Veolia Energia Łódź 
S.A. na terenie dzielnicy Stoki, w tym 
także na terenie nieruchomości zabudo-
wanych ww. budynkami.

Podjęte zostały rozmowy z firmą 
Veolia Energia S.A. w sprawie rozwią-
zania zabezpieczającego interesy miesz-
kańców budynków na Stokach w zakresie 
dostaw energii cieplnej do ich mieszkań. 
W czerwcu rozmowy te zakończyły się 
ustaleniami co do przeprowadzenia przez 
Veolię inwestycji, polegającej na wybu-
dowaniu nowej sieci ciepłowniczej, któ-
ra zasilać będzie administrowane przez 
Spółdzielnię budynki na Stokach. Datę 
zakończenia podłączenia budynków 
do sieci ciepłowniczej określono na 30 
września br. Demontaż kotłów gazowych 
w poszczególnych budynkach nastąpi do-
piero po doprowadzeniu sieci do wszyst-
kich 5 budynków. Maksymalny czas 
pozbawienia budynków dostawy wody 
i ciepła, od demontażu kotłów do wybu-
dowania węzłów nie przekroczy 10 dni.

Po tych ustaleniach, biorąc pod uwa-
gę, że zaproponowane warunki realizacji 
przedmiotowej inwestycji w pełni zabez-
pieczają interesy lokatorów, rozpoczęto 
procedurę związaną z zawarciem przez 
RSM „Bawełna” umowy z firmą Veolia 
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Energia Łódź SA na podłączenie do sieci 
ciepłowniczej i budowę nowych węzłów 
c.o. i c.w.u. w budynkach na Stokach.

Roboty remontowe, 
wymiana stolarki okiennej
Postanowiono zrefundować członkom 
Spółdzielni część kosztów wymiany 
okien we własnym zakresie w kolejności 
wynikającej z list określających kolejność 
wymiany/refundacji – dotyczy trzech 
mieszkań w osiedlu „Słowiańskie”.

Uzupełniono plany remontowe 
na 2019 rok osiedli o dodatkowe prace 
remontowe finansowane ze środków bi-
lansu otwarcia funduszu remontowego 
na 2019 rok dla danego osiedla.

Podjęto decyzje o zawarciu umowy:
–   na docieplenie fragmentu ściany 

północnej i zachodniej wraz z wnę-
ką okienną budynku przy ul. Rocha 
Kowalskiego 2 i oraz ściany połu-
dniowej budynku przy ul. Ketlinga 
5, 

–   na docieplenie ściany osłonowej 
wschodniej budynku przy ul. Sa-
charowa 10/12 (etap IV prac docie-
pleniowych bl. 501),
przy czym zakończenie robót może 

nastąpić w 2020 roku, a ich finansowa-
nie zarówno w przypadku dwóch pierw-
szych, jak i trzeciego budynku rozłożone 
zostanie na dwa lata.

Zatwierdzono wyniki prac komi-
sji konkursowej do rozpatrzenia ofert 
na wykonywanie robót kominiarskich 
w zasobach mieszkaniowych Spółdziel-
ni w 2019 roku i wybrano cztery firmy 
wyłonione przez komisję. Lista wybra-
nych firm drukowana była w poprzednim 
wydaniu naszej gazety oraz znajduje się 
na naszej stronie internetowej.

Wybrano ofertę firmy ista Polska 
Sp. z o.o. na przeprowadzenie wymiany 
legalizacyjnej wodomierzy i podziel-
ników w budynkach RSM „Bawełna” 
zgodnie z rekomendacją przedstawioną 
w protokóle z prac komisji do wyboru 
firm/y w zakresie wymiany wodomierzy 
zimnej i ciepłej wody oraz podzielników 
kosztów ogrzewania w budynkach RSM 
„Bawełna”. Więcej na temat przygotowy-
wanej wymiany wodomierzy i podzielni-
ków piszemy na stronie 9.

W związku ze zmianą na stanowi-
sku technika w Administracji Osiedli 
„Żubardź” i „Koziny” zmieniono osobę 
upoważnioną do dokonywania wpisów 

do książek obiektu budowlanego dla bu-
dynków w osiedlu „Koziny”.

Zakupiono i zlecono montaż zesta-
wu zabawowego oraz wykonanie ogro-
dzenia placu zabaw dla dzieci w kwa-
dracie budynków 151–154 w osiedlu 
„Słowiańskie”.

Przyjęto do wiadomości podzię-
kowanie od Veolii Energia Łódź S.A. 
za współpracę w 2017 roku przy pozy-
skiwaniu świadectw efektywności ener-
getycznej, a tym samym za włączenie się 
w działania na rzecz ochrony klimatu.

Przyjęto do wiadomości przedsta-
wione przez kierowników działów Spół-
dzielni opinie na temat wywiązywania się 
w I kwartale 2019 roku z umów stałych 
przez firmy obsługujące Spółdzielnię.

Opłaty i koszty
Omówiono i przyjęto do wiadomości wy-
niki ekonomiczne Spółdzielni za okresy: 
styczeń-marzec oraz styczeń–kwiecień 
2019 roku.

Na wnioski mieszkańców zmienio-
no stawki zaliczkowe na poczet central-
nego ogrzewania ich mieszkań, w tym 
dla dziesięciu mieszkań na wyższe, 
a dla dwóch mieszkań zaliczki ustalone 
w oparciu o ubiegłoroczne zużycie obni-
żono, przyjmując argumentację przedsta-
wioną przez właścicieli tych mieszkań.

Na prośbę członka posiadające-
go spółdzielcze własnościowe prawo 
do jednego z lokali użytkowych w osiedlu 
„Zbiorcza” rozłożono na raty należność 
z tytułu rozliczenia kosztów c.o. za 2018 
rok przypadających na jego lokal.

Przyjęto do wiadomości infor-
mację o podjętych przez Z-cę Prezesa 
ds. Ekonomicznych oraz Kierownika 
Działu Czynszów Kredytów i Wkładów 
Mieszkaniowych decyzjach w sprawie 
rozłożenia na raty zaległości za używa-
ne lokale mieszkalne w I kwartale 2019 
roku. Rozłożone zostały na raty zadłu-
żenia jedenastu osób – łącznie na kwotę 
ok. 53 tys. zł, w tym prawie 32 tys. zł 
to zadłużenie 4 osób rozłożone na wię-
cej niż 10 rat, natomiast pozostała kwota 
rozłożona jest na 10 albo mniej miesięcy.

Na pisemne wystąpienia firm wpro-
wadzono zmiany do umów: z firmą 
świadczącą na rzecz Spółdzielni usługi 
porządkowe na osiedlach „Słowiańskie” 
i „Sienkiewiczowskie” wraz z budynka-
mi 51–60 oraz z firmą prowadzącą bie-
żącą konserwację zasobów na osiedlach 
„Słowiańskie”, „Sienkiewiczowskie” 
(w tym bud. 51–60) oraz „Zbiorcza”. 
Zmiany dotyczą podwyższenia ryczałtów 
za świadczone Spółdzielni usługi i uza-
sadnione są przede wszystkim wzrostem 
kosztów minimalnego wynagrodzenia 
i minimalnej stawki godzinowej oraz 
wzrostem kosztów zatrudnienia związa-
nym z brakiem ludzi do pracy, a zwłasz-
cza fachowców. Zmiana wysokości 
ryczałtów była przewidywana w planie 
gospodarczo-finansowym Spółdzielni 
na 2019 rok.

Zatwierdzono wysokość miesięcz-
nego zużycia wody w poszczególnych 
lokalach, będącego podstawą do wyli-
czenia opłat za wodę od 1.05.2019 r.

Ustalono wynikające z rozliczenia 
kosztów energii cieplnej za 2018 rok 
stawki opłat centralnego ogrzewania 
w 2019 roku dla wynajmowanych lokali 
użytkowych.

Na prośbę właściciela pawilonu han-
dlowego na Janowie rozłożono na cztery 
miesięczne raty kwotę należną z tytułu 
zwrotu kosztów ponoszonych przez Spół-
dzielnię w związku z wieczystym użytko-
waniem terenu, na którym stoi pawilon.

Najem lokali i terenów
Wynajęto pomieszczenie w piwnicy bu-
dynku nr 217 na Olechowie lokatorowi 
mieszkającemu w tym budynku z prze-
znaczeniem na dodatkową komórkę.

Na wniosek najemcy przedłużono 
o jeden rok umowę najmu jednego z lo-
kali użytkowych na Janowie.

Wynajęto miejsce na barierce przed 
lokalem użytkowym w budynku 503B 
w osiedlu „Zbiorcza” pod umieszczenie 
banera z reklamą działalności prowadzo-
nej w tym lokalu.

Anulowano karę umowną nałożoną 
na wykonawcę za nieterminowe wy-
konanie montażu wkładek do zamków 

do klatek schodowych, piwnic i śmiet-
ników na osiedlu „Słowiańskie”, biorąc 
pod uwagę pisemną prośbę wykonawcy 
i jego wyjaśnienie, iż opóźnienie na-
stąpiło z przyczyn leżących po stronie 
producenta kluczy oraz złożoną przez 
wykonawcę ofertę przedłużenia gwa-
rancji wykonanych prac i corocznego 
darmowego przeglądu w okresie gwa-
rancyjnym. 

Wynajęto jedno miejsce postojowe 
na parkingu przy ul. Rawskiej w osiedlu 
„Zbiorcza” oraz dwa miejsca postojowe 
i jeden garaż w obrębie zespołu garaży przy 
ul. Bydgoskiej 25A w osiedlu „Żubardź”.

Wynajęto teren przed blokami 
nr 138 i nr 155 na sprzedaż lodów z przy-
czep gastronomicznych w okresie letnim.

Działalność  
społeczno wychowawcza
Przyjęto do wiadomości i skierowano 
do wiadomości Rady Nadzorczej spra-
wozdanie Ogniska TKKF „Dzikusy” 
z XIX Spartakiady Szkół Podstawowych 
dla klas III zorganizowanej przez Ogni-
sko w dniu 5.04.2019 r. i współfinanso-
wanej przez Spółdzielnię.

Przekazano kwotę 1.600 zł na orga-
nizowaną w dniu 10.05.2018 r. w Szkole 
Podstawowej nr 205 na Olechowie przez 
Ognisko TKKF „Dzikusy” Spartakiadę 
Szkół Podstawowych dla klas VI z prze-
znaczeniem na zakup nagród i napojów 
dla uczestników Spartakiady.

***
W związku z ustaniem członkostwa 
w Spółdzielni członka Rady Osiedla 
„Słowiańskie” – p. Julity Wierzbickiej-
-Kałuży, co spowodowało utratę przez 
nią mandatu członka Rady Osiedla – 
zgodnie ze Statutem naszej Spółdzielni 
zwalniający się mandat przypadł p. Ewie 
Grabowskiej, która w wyborach do Rady 
Osiedla przeprowadzonych w 2017 roku 
otrzymała kolejno największą ilość gło-
sów. Z uwagi jednak na znaczny upływ 
czasu od wyborów zwrócono się do kan-
dydatki, czy podtrzymuje chęć objęcia 
mandatu. Pani Ewa Grabowska objęła 
mandat i obecnie wchodzi w skład Rady 
Osiedla „Słowiańskie”.

Rozpatrzono wystąpienie p. Pawła 
Bejdy jako kandydata do Europarlamentu 
z Koalicji Europejskiej o zgodę na wy-
wieszenie na terenie zasobów mieszka-
niowych Spółdzielni materiałów wybor-
czych i wyrażono zgodę na powyższe pod 
warunkiem, że materiały umieszczone 
zostaną w miejscach wskazanych przez 
Administracje Osiedli, a po wyborach zo-
staną przez Komitet Wyborczy usunięte.

Przyjęto do wiadomości, iż posta-
nowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi 
Śródmieście Wydziału XX Krajowego Re-
jestru Sądowego wpisane zostały do KRS 
zmiany w składzie osobowym Zarządu, 
tj. na miejsce Z-cy Prezesa zamiast p. El-
żbiety Kitowskiej wpisano p. Waldemara 
Pawelskiego i w składzie Rady Nadzorczej, 
gdzie na miejsce p. Marcina Pawelskiego 
wpisany został p. Jan Machała. O zmianach 
w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej in-
formowaliśmy na łamach naszej gazety 
w lutym tego roku.

Pos tanowiono  wprowadz ić 
od 1 czerwca 2019 roku do stosowania 
w Spółdzielni system iMieszkaniec.pl 
do obsługi zgłoszeń w zakresie utrzyma-
nia porządku i konserwacji zasobów przez 
firmy obsługujące Spółdzielnię (w tym 
także z firmami Dźwig-Service i PRYM). 
Szerzej o systemie iMieszkaniec.pl oraz 
o tym, jak pobrać aplikację do korzystania 
z niego informujemy na stronie 9.

Przyjęto do wiadomości pismo Kra-
jowego Związku Rewizyjnego z podzię-
kowaniem za możliwość zorganizowania 
w siedzibie RSM „Bawełna” w kwietniu 
br. szkolenia dla spółdzielni mieszka-
niowych z terenu Łodzi i województwa 
na temat Walne zgromadzenie w spół-
dzielni mieszkaniowej.

Podjęto decyzje o zażaleniu się 
do Samorządowego Kolegium Odwo-
ławczego w Łodzi na postanowienie 
Prezydenta Miasta Łodzi o odmowie 
wydania zaświadczenia potwierdzające-
go przekształcenie prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności nieru-
chomości gruntowej, położonej w Łodzi 
przy ul. Sacharowa 6/8 i 10/12.

 Oprac.: E.S.

Podanie o nadanie nazwy dla nowego 
placu zabaw
W osiedlu „Słowiańskie” realizowane są sukcesywnie prace polegające 
na wymianie dotychczasowych urządzeń zabawowych na nowoczesne, 
kolorowe place zabaw. Stają się one wizytówką tego osiedla i budzą 
coraz większe zainteresowanie naszych mieszkańców, nie tylko dzieci, 
ale i dorosłych. Jakie? Otóż do Administracji osiedla „Słowiańskie” wpły-
nęło oficjalne podanie o nadanie nazwy jednemu z właśnie budowanych 
placów zabaw:

„W imieniu swoim (pisze mieszkanka Olechowa) oraz mieszkańców 
nieruchomości bloków 151, 152, 153, 154 zwracam się z uprzejmą prośbą 
o nadanie nazwy dla nowego placu zabaw, jaki ma powstać niebawem 
na obszarze naszej nieruchomości zgodnie z planem remontowym na ten 
rok. Został zorganizowany konkurs, w którym dzieci zbierały propozycje 
na nazwę nowego placu zabaw, wygrała „Wioska Urwisów”. Będziemy 
bardzo wdzięczni za uwzględnienie tej nazwy na tabliczce umieszczo-
nej na placu zabaw. Jest to bardzo ważny aspekt dla naszych pociech, 

które  z  ogromnym zaangażowaniem brały udział 
w całej inicjatywie”.

Cóż, cieszy nas inicjatywa mieszkańców i za-
angażowanie dzieci. Z  radością spełniamy wolę 
mieszkańców. Na posiedzeniu w dniu 17 kwietnia 
2019 r. Zarząd Spółdzielni oficjalnie zatwierdził 
proponowaną nazwę dla Placu zabaw. Plac został 

oddany dzieciakom przed ich świętem, przed 1 czerwca. Użytkownikom 
„Wioski Urwisów” życzymy wspaniałej zabawy każdego dnia.

 K.Sz.

Listy

Z PRAC ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI  
w kwietniu i maju 2019 r.

Z prac 
Rady Nadzorczej 
W kwietniu 2019 roku Rada Nadzorcza 

RSM „Bawełna” odbyła jedno posiedzenie, 
na którym:

1.  Uchwaliła zmiany stawek opłat za centralne 
ogrzewanie i ciepłą wodę. Zmiana stawek wynika 
z rozliczeń kosztów ciepła poniesionych na potrzeby 
c.o. i c.w.u. w 2018 roku i uwzględnia szacunkowe 
wzrosty kosztów energii cieplnej na 2019 r. Termin 
wprowadzenia zmian stawek opłat od 1 maja 
2019 r.

2.  Podjęła uchwałę ws. opłat za doręczanie ko-
respondencji na inny adres niż w zasobach RSM „Ba-
wełna”. Wysokość opłaty obowiązującej w cenniku 
Poczty Polskiej jest powiększona o 0,30 zł za każdo-
razowe dostarczenie korespondencji pod wskazany 
adres.

Zmiana wysokości opłaty związana jest z no-
wym cennikiem przesyłek listowych niereje-
strowanych w obrocie krajowym Poczty Polskiej, 
obowiązującym od dnia 1.04.2019 roku. Zasady 
ustalone w uchwale dotyczące naliczania opłaty 
mają zastosowanie do korespondencji wysłanej 
od 1.04.2019 r.

3.  Omówiła i przedyskutowała wstępne wyniki 
rozliczeń kosztów zużycia ciepła i wody za 2018 r.

4.  Przyjęła do wiadomości informację na temat 
realizacji prac związanych z wykonaniem posta-
nowień ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 
w przedmiocie wyodrębnienia nieruchomości 
będących w zasobach RSM „Bawełna”, która jest 
kontynuacją tematu i obejmuje działania Spół-
dzielni podejmowane od 8 października 2018 
roku do 10 kwietnia 2019 r.

5.  Przyjęła do wiadomości informację nt. zapi-
sów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu 
prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudo-
wanych na cele mieszkaniowe w prawo własności 
tych gruntów.

6.  Zapoznała się z informacją nt. stanu zadłużeń 
lokali mieszkalnych i użytkowych oraz zaakcepto-
wała propozycję Komisji Wewnątrzspółdzielczej, 
aby poszczególne Rady Osiedli zaprosiły osoby 
wymienione w powyższej informacji na rozmowy 
ws. zaległości. Ponadto wyraziła zgodę na zaprosze-
nie na posiedzenie Komisji Wewnątrzspółdzielczej 
dłużników, którzy byli wcześniej już zapraszani 
na spotkania z Radami Osiedli, lecz nadal zalegają 
z opłatami.

7.  Przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji 
Statutowej, zaopiniowała pozytywnie projekt zmian 
do Statutu RSM „Bawełna” przygotowany przez 
Komisję Statutową oraz projekt zmian do Regula-
minu Rady Nadzorczej RSM „Bawełna” i skierowała 
do Walnego Zgromadzenia, w celu uchwalenia 
zmian do Statutu i do Regulaminu Rady Nadzorczej 
jak w ww. projektach.

8.  Przyjęła informację Zarządu na temat spraw 
związanych z organizacją Walnego Zgromadzenia 
w 2019 roku nie wnosząc uwag.

9.  Przyjęła do wiadomości informacje członków 
Rad Osiedli „Słowiańskie”, „Sienkiewiczowskie”, „Żu-
bardź”, „Koziny” i „Zbiorcza” na temat spraw jakimi 
zajmowały się Rady na swych posiedzeniach w okre-
sie od ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej. 

10. W sprawach wniesionych Rada przyjęła 
do wiadomości informacje nt.:

–  przebiegu XIX Spartakiady Szkół Podstawo-
wych Klas III, organizowanej dla dzieci i młodzieży 
przez Ognisko TKKF „Dzikusy”,

–  awarii kotła na Stokach, na ulicy Górskiej 
7/9 i kroków podejmowanych przez Spółdzielnię 
ws. rozwiązania tego problemu,

–  projektu umowy ws. przeprowadzenia lu-
stracji Spółdzielni, który wpłynął już od Związku.

Rewizyjnego SM RP w odpowiedzi na wniosek 
Spółdzielni ws. zlecenia lustracji za lata 2016–2018,

–  wyników wyborów do samorządowych rad 
osiedli – wyniki te podajemy na str. 8,

–  pisma, jakie Forum Zarządców Nieruchomo-
ści Spółdzielczych wystosowało do Marszałka.

Województwa Łódzkiego ws. umożliwienia spół-
dzielniom mieszkaniowym korzystania z Funduszy 
Europejskich na prace termomodernizacyjne,

–  przebiegu posiedzenia Komisji Wewnątrz-
spółdzielczej.

11.  Następne posiedzenie Rady Nadzorczej pla-
nowane jest na 30.05.2019 r.

W maju 2019 roku Rada Nadzorcza RSM 
„Bawełna” odbyła jedno posiedzenie, 
na którym:

1. Przewodnicząca Kapituły Nadania Okolicznoś-
ciowej Statuetki „Diament 60-lecia RSM „BAWEŁNA” 
w Łodzi” p. Jadwiga Miller i Zastępca Przewodniczą-
cej Kapituły p. Sylwester Pokorski uroczyście wrę-
czyli statuetkę „Diament 60-lecia” synowi zmarłej 
członkini-założycielce Spółdzielni p. Julii Słabosz.

2.  Rada dokonała wstępnego omówienia 
przebiegu Walnego Zgromadzenia, które odbyło 
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Czy wiadomość e-mail  
jest wystarczającym zawiadomieniem  
w świetle prawa?

XIX wiek to czas, 
w którym nasze mia-
sto przeżywało swój 
rozkwit.
Dynamiczny rozwój przemysłu 
wiązał się nieodłącznie z napływem 
ludności, a to z kolei pociągało 
za sobą zwiększone zapotrzebowa-
nie na instytucje kościelne. Ponad 
200-tysięczna Łódź posiadała wów-
czas tylko dwie parafie: pw. Pod-
wyższenia Świętego Krzyża oraz 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny, a to nie wystarczało, 
dlatego w 1895 roku utworzył się 
komitet budowy kościoła, mający 
nadzorować wzniesienie okazałej 
i reprezentacyjnej świątyni. W jego 
skład weszli najwięksi łódzcy fa-
brykanci: baron Juliusz Heinzel, 
który stanął na czele komitetu, 
Edward Herbst, Juliusz Kunitzer, 
Józef Richter i Adolf Hoffrichter.

Jako miejsce budowy wybrano 
plac miejski przy ul. Piotrkowskiej 
265, a następnie ogłoszono między-
narodowy konkurs architektoniczny, 

w którym zwyciężył projekt Emila 
Zillmanna, pracującego dla stacjo-
nującej w Łodzi niemieckiej spółki 
„Wende i Zarske”. Projekt, wzoro-
wany na słynnej gotyckiej katedrze 
w Ulm w Niemczech, po kilku po-
prawkach, ostatecznie został zaak-
ceptowany w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych w Petersburgu 
w 1900 roku, a 19 maja 1901 roku 
poświęcono plac budowy. 16 czerw-
ca tego samego roku wmurowano 
kamień węgielny, a 1 stycznia 
1909 r. powołano do istnienia para-
fię św. Stanisława Kostki. Jej pierw-
szym proboszczem został ks. Win-
centy Tymieniecki. Dziś jego prochy 
spoczywają w krypcie, w podzie-
miach katedry. W 1911 r. na dobu-
dowanej obok kościoła dzwonnicy 
zawieszono dzwon „Zygmunt”, któ-
ry był darem mieszkańców Łodzi. 
Do 1912 r. budowa kościoła była 
praktycznie zakończona, brakowało 
jeszcze tylko wieży, nad którą prace 
przerwał wybuch I wojny świato-
wej. Roboty dokończono w 1927 r., 
a do wieży przeniesiono dzwon 
„Zygmunt”.

10 grudnia 1920 r. papież Bene-
dykt XV podniósł kościół do rangi 
katedry, w związku z powołaniem 
Diecezji Łódzkiej, a dwa lata póź-
niej została ona konsekrowana 
przez biskupa Wincentego Tymie-
nieckiego.

Podczas II wojny światowej ka-
tedra została obrabowana z wszel-
kich kosztowności i szat liturgicz-
nych, skradziono nawet dzwon 
„Zygmunt”, a świątynię zamieniono 
na składnicę wojskową. Zniszczono 
ołtarz i witraże, a także stojący przed 
budynkiem pomnik ks. Ignacego 
Skorupki (odbudowano go dopiero 
w 1989 roku).

11 maja 1971 roku w katedrze 
wybuchł pożar, który strawił dach, 
uszkodził sklepienie, ołtarz i organy. 
Kościół zamknięto na prawie półtora 
roku, przy okazji remontu poddając 
go większej modernizacji.

13 czerwca 1987 r. gościem ka-
tedry był Ojciec Święty Jan Paweł 
II, który odbywał wówczas swoją 
IV pielgrzymkę do Polski. Dwa lata 
później papież nadał katedrze tytuł 
bazyliki mniejszej, a po kolejnych 

3 latach świątynia zyskała miano ba-
zyliki archikatedralnej, w związku 
z powołaniem Archidiecezji Łódz-
kiej, bezpośrednio podległej Stolicy 
Apostolskiej. W 2004 r. Łódź stała 
się stolicą nowej metropolii, którą 
tworzy z Diecezją Łowicką.

W 2001 r. katedra przeszła 
generalny remont, a nowy dzwon 
„Serce Łodzi” po raz pierwszy 
zabił 18 września 2011 r. o godz. 

21.37 – w godzinie śmierci Jana 
Pawła II.

Dziś, ta wniesiona na pla-
nie krzyża łacińskiego, strzelista, 
neogotycka, trójnawowa budowla 
z nieotynkowanej jasnożółtej ce-
gły, góruje nad miastem, dumnie 
prezentując swoje 104 metry wy-
sokości i tym samym będąc jednym 
z największych kościołów w Pol-
sce. I.G.

Poznaj swoje miasto

– BAZYLIKA ARCHIKATEDRALNA ŚW. STANISŁAWA KOSTKI

Wiadomość email 
to nie to samo 
co forma pisemna
W praktyce wielokrotnie spo-
tykamy się z sytuacją, w której 
członkowie spółdzielni lub oso-
by posiadające prawo do lokalu 
znajdującego się w naszych spół-
dzielczych zasobach podejmują 
korespondencję z działami orga-
nizacyjnymi w drodze elektro-
nicznej. W ten sposób kierowane 
są nie tylko proste zapytania lecz 
często składane są oświadczenia 
woli doniosłe z punktu widzenia 
prawnego, których treść może 
wpływać na wzajemne stosunki 
prawne. Forma e-mailowa nie 
zawsze będzie jednak właściwa 
dla złożenia oświadczenia woli 
i może nie wywołać oczekiwane-
go skutku. Zachodzi zatem potrze-
ba omówienia sytuacji, w których 
wiadomość e-mail może okazać 
się nie wystarczająca.

Pojęcie „oświadczenie woli” 
jest terminem języka prawnego. 
Złożenie oświadczenia woli jest 
to wyrażenie naszej woli, które 
z założenia ma wywołać jakiś sku-
tek prawny. Artykuł 60 kodeksu 
cywilnego stanowi o swobodzie 
formy oświadczeń woli. Zgodnie 
z jego treścią każdy może wyra-
zić swoją wolę przez dowolnie 
wybrane zachowanie, tak aby 
zachowanie to ujawniło ją w spo-
sób dostatecznie zrozumiały dla 
adresata. W praktyce rozróżniamy 
różne formy oświadczeń woli, 
najczęściej spotykana to forma 
zwykła pisemna. Formy czyn-
ności prawnej różnią się przede 
wszystkim ze względu na skutki 

Z notatnika 
prawnika

ich niedochowania. Mogą być za-
strzeżone pod rygorem trudności 
dowodowych lub niekiedy pod 
rygorem nieważności dokonywa-
nej czynności. Niekiedy natomiast 
czynność prawna będzie musiała 
zostać powzięta w danej formie, 
by w ogóle wywołać określone 
skutki prawne.

Powstaje zatem pytanie, czy 
oświadczenie woli w ogóle może 
zostać złożone poprzez przesłanie 
go w treści e-maila? Ustawodaw-
ca wprost potwierdził, że co do za-
sady oświadczenie woli może być 
złożone w formie elektronicznej.

Musimy jednak pamiętać 
o następującej zasadzie. Złożenie 
oświadczenia w formie elektro-
nicznej nie zostało co do zasady 
zrównane z formą pisemną – aby 
tak się stało musi ono zostać opa-
trzone bezpiecznym podpisem 
elektronicznym, podlegającym 
weryfikacji na podstawie kwali-
fikowanego certyfikatu. W razie 
braku takiego podpisu oświad-
czenie złożone w postaci elek-
tronicznej może być traktowane 
wyłącznie jako złożone w formie 
dokumentowej, czyli formie nie-
wystarczającej dla wywołania 
skutku prawnego. Nie bez zna-
czenia ma przy tym okoliczność, 
iż kwalifikowany podpis elektro-
niczny ma skutek równoważny 
podpisowi własnoręcznemu. Za-
tem zastępuje on podpis własno-
ręczny.

W przypadkach, gdy ustawa 
zastrzega zachowanie zwykłej 
formy pisemnej, od decyzji stron 
zależy, czy posłużą się formą pi-
semną, czy ekwiwalentną formą 
elektroniczną. Żadna ze stron nie 
może drugiej stronie narzucić 
obowiązku posłużenia się elektro-
niczną postacią przekazu opatrzo-
nego sankcjami prawnymi. Wybór 
sposobu złożenia oświadczenia 
zależy także od istniejących moż-
liwości technicznych. Aktualnie 

Spółdzielnia nie posiada narzędzi 
technicznych umożliwiających 
odbiór oświadczeń woli opatrzo-
nych bezpiecznym podpisem elek-
tronicznym.

Jeśli zaś do spółdzielni wpły-
nie e-mail z oświadczeniem woli, 
na przykład: o sposobie kiero-
wania korespondencji, o zmia-
nie adresu korespondencyjnego, 
w przedmiocie zmiany danych dla 
potrzeb deklaracji, w przedmiocie 
sposobu zaliczeń powstałych nad-
płat oraz szeregu innych kwestii, 
dla których statut i spółdzielcze 
regulaminy wymagają zwykłej 
formy pisemnej, bez kwalifiko-
wanego podpisu – oświadczenie 
to nie wywoła skutków jakie były 
zamierzeniem osoby kierującej 
e-maila. Dla skuteczności takiego 
oświadczenia musi ono posiadać 
właściwą formę, więc zwykła 
wiadomość e-mail bez kwalifiko-
wanego podpisu elektronicznego 
nie może zostać zaakceptowana. 
Pamiętajmy, iż samo udostęp-
nienie przez Spółdzielnię adresu 
e-mailowego, jako sposobu i na-
rzędzia możliwej komunikacji 
nie oznacza z góry umożliwienia 
załatwienia tą drogą wszelkich 
istotnych dla nas kwestii. Każ-
dorazowo kierując wiadomość 
e-mail w indywidualnej sprawie 
musimy rozważyć, czy nie zawie-
ra ono oświadczenia woli, które 
powinno przybrać formę pisemną. 

Wymiana korespondencji 
ze Spółdzielnią drogą e-mailową 
w sprawach bieżących jest oczy-
wiście możliwa. Jest to prawidło-
wa forma dla kierowania prostych 
zapytań czy ustalania bieżącego 
salda na koncie. Jeśli zatem zale-
ży nam na wyborze elektronicznej 
formy komunikacji na odległość 
ze Spółdzielnią, konieczne jest 
złożenie stosownego oświadcze-
nia woli o wyborze tego sposobu 
na piśmie, opatrzonego własno-
ręcznym podpisem i złożenie go 

w siedzibie spółdzielni, admini-
stracji lub nadania go za pośred-
nictwem poczty tradycyjnej.

Podsumowując powyższe roz-
ważania, w sprawach, dla których 
przewidziana jest forma pisemna 
jak i w sprawach związanych 
z postępowaniami sądowymi musi 
zostać zachowana forma oświad-
czenia złożonego w postaci zwy-
kłej formie pisemnej opatrzonej 
podpisem własnoręcznym. Wów-
czas wywoła ona oczekiwane 
skutki prawne.

Rozumiejąc potrzeby związa-
ne ze zmieniającymi się formami 
komunikacji jak i z aktualizacją 
norm prawnych w zakresie form 
oświadczeń woli, podejmowane 
będą starania celem poszerze-
nia istniejących możliwości lecz 
w chwili obecnej współpraca 
w zakresie wymiany korespon-
dencji musi być realizowana 
w opisanej powyżej formie.

Marta Andrzejewska 
radca prawny 

Kancelarii Radcy Prawnego 
Jadwigi Chmielewskiej-

-Furmankiewicz

Źródło: internet

Na początku czerwca w osiedlu 
„Słowiańskie” spaleniu uległ 
niemal doszczętnie śmietnik przy 
bloku 213. Na szczęście nikomu 
nic się nie stało. Sprawę zgło-
szono organom ścigania, jednak 
dotychczas nie ustalono winnego. 
Koszty nowego śmietnika, jak 
zwykle w takich sytuacjach, po-
kryją mieszkańcy nieruchomości.
Bezmyślność i brak odpowie-
dzialności – tylko tyle nasuwa się 
komentarza.

Obniżone prowizje  
od wpłat gotówkowych

Z dniem 1.01.2018 r. zostały wprowadzone zmiany do umowy 
rachunku bieżącego, zawartej z Bankiem PKO BP S.A., polega-
jące na pobieraniu prowizji bankowych od wpłat gotówkowych 
od wpłacającego, z zachowaniem wynegocjowanych wcześniej 
warunków cenowych.
 Nasza Spółdzielnia każdego roku zwraca się o przedłuże-
nie terminu stosowania obniżonych prowizji od wpłat gotów-
kowych. W dniu 8.04.2019 r. otrzymaliśmy zgodę Banku na 
przedłużenie indywidualnych warunków cenowych na kolejny 
12-miesięczny okres rozliczeniowy, tj. do 22.05.2020 r. Zgodnie 
z zapisem w umowie, prowizje od opłat gotówkowych doko-
nywanych w oddziałach na rachunki bankowe prowadzone 
w PKO Banku Polskim S.A. liczone są od kwoty operacji w wy-
sokości 0,5% nie mniej niż 2,00 zł (wg taryfy 0,5% nie mniej niż 
6,00 zł) i obowiązują przez 12 miesięcy.

się w dniach 13–22.05.2019 r., zwracając uwa-
gę przede wszystkim na niską frekwencję oraz 
na tematykę spraw poruszanych podczas dyskusji, 
z których większość mogła być wcześniej zgłoszona 
do osiedlowych administracji. Rada doceniła do-
brą organizację zebrania i jego sprawny przebieg, 
a także zaangażowanie pracowników Spółdzielni, 
a Zarząd docenił wsparcie członków Rady Nadzor-
czej i Rad Osiedli w bieżącej działalności Spółdzielni 
na rzecz członków.

3.  Po analizie wyników gospodarczo-finan-
sowych Spółdzielni za I kwartał 2019 roku Rada 
przyjęła je bez uwag do akceptującej wiadomości, 
a działalność Spółdzielni w tym okresie oceniła 
pozytywnie.

4.  Rozpatrzyła i bez uwag przyjęła do akcep-
tującej wiadomości informację w sprawie rozliczeń 
kosztów zużycia ciepła i wody za 2018 r.

Zastępca Prezesa ds. Eksploatacyjnych p. Tadeusz 
Szymański poinformował o zakończeniu prac przez 
Komisję do wyboru firm/y w zakresie wymiany wo-
domierzy zimnej i ciepłej wody oraz podzielników 
kosztów ogrzewania w budynkach RSM „Bawełna” 
i poinformował, że po akceptacji Zarządu wybrano 
firmę ista. Zastępca Prezesa podziękował zarówno 
członkom Komisji, jak i obserwatorom z ramienia 
Rady Nadzorczej, za dokładne, merytoryczne i rze-
czowe przeprowadzenie wyboru firmy.

5.  Uchwaliła zmiany do Regulaminów: Za-
rządu, Rad Osiedli oraz Komisji Rady Nadzorczej: 
Wewnątrzspółdzielczej, Rewizyjnej i GZM, wynika-
jące z decyzji tegorocznego Walnego Zgromadzenia 
ws. zmiany Statutu RSM „Bawełna”, a także z ko-
nieczności dostosowania regulaminów do obecnie 
obowiązujących przepisów.

6.  Wybrała 3 obserwatorów do prac komisji 
przy ewentualnych przetargach nieograniczonych 
na mieszkania.

7.  Przyjęła do wiadomości informacje człon-
ków Rad Osiedli „Słowiańskie”, „Sienkiewiczowskie” 
i „Zbiorcza” na temat spraw jakimi zajmowały 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 informacje nt.:

–  postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi 
Śródmieścia w Łodzi Sądu Gospodarczego Wy-
działu XX Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 
9.05.2019 r. o wpisaniu zmiany danych w KRS 
odnośnie do osób wchodzących w skład Zarządu 
i Rady Nadzorczej Spółdzielni,

–  informacji z Krajowego Rejestru Sądowego 
z dnia 28.05.2019 r. o wpisaniu wzmianek o zło-
żeniu rocznego sprawozdania finansowego, opinii 
biegłego rewidenta, sprawozdania z badania rocz-
nego sprawozdania finansowego, uchwały o za-
twierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego 
i sprawozdania z działalności podmiotu,

–  pisma z Krajowego Związku Rewizyjnego 
Spółdzielni Mieszkaniowych z podziękowa-
niami za umożliwienie zorganizowania w dniu 
10.04.2019 r. w siedzibie Spółdzielni szkolenia 
pod hasłem „Walne Zgromadzenie w spółdzielni 
mieszkaniowej”,

–  przedłużenia na kolejny 12 miesięczny okres 
rozliczeniowy przez Bank PKO BP S.A. indywidual-
nych warunków cenowych dotyczących prowizji 
od wpłat gotówkowych,

–  wprowadzenia do Spółdzielni od 1 czerwca 
2019 roku systemu iMieszkaniec.pl – aplikacji, 
która ułatwi komunikację mieszkańców ze Spół-
dzielnią. Członkowie będą mogli korzystać z niej 
od 1 lipca br.,

–  aktualizacji kolejnych funkcjonujących 
w Spółdzielni regulaminów. Regulaminy są przy-
gotowywane w konsultacji z Zespołem Radców 
Prawnych, dostosowywane do zapisów Statutu 
Spółdzielni oraz obowiązujących norm prawnych 
i sukcesywnie będą przekazywane Radzie Nadzor-
czej do zatwierdzenia,

–  zmian przepisów o przekształceniu prawa użyt-
kowania wieczystego we własność, które 16 maja br. 
uchwalił Sejm. Najważniejsza nowość dotyczy możli-
wości przekształcenia gruntów zabudowanych budyn-
kami mieszkaniowymi, na których znajdują się także 
inne niż mieszkalne obiekty, niezwiązane z nierucho-
mością np. odrębnie stojący pawilon. Teraz na parceli 
(bez konieczności jej podzielenia) będą mogły stać tak-
że inne budynki, o ile ich łączna powierzchnia użytkowa 
nie przekroczy 30% powierzchni użytkowej wszystkich 
budynków położonych na tych gruntach,

–  Rada Nadzorcza jednogłośnie zaakceptowała 
wniosek o nieorganizowanie w tym roku festynu 
Hop do szkoły, który co roku odbywa się w drugą 
sobotę września, ze względu na duże prawdopo-
dobieństwo strajku nauczycieli, który może zostać 
wznowiony wraz z rozpoczęciem roku szkolnego. 
Uwzględniono opinię Zarządu, że nie należy ry-
zykować z organizacją festynu, bowiem, aby go 
przeprowadzić należałoby już przystąpić do podpi-
sywania umów z kontrahentami. m.in. w zakresie 
ustawienia sceny, nagłośnienia, dostawy napięcia 
z agregatu prądotwórczego. Odwołanie w ostatnim 
tygodniu wiązałoby się z karami umownymi,

–  Rada ma rozważyć propozycję otrzymywa-
nia materiałów na posiedzenia wyłącznie w formie 
elektronicznej.

9.  Następne posiedzenie Rady Nadzorczej za-
planowano na 13.06.2019 r.  Oprac.: I.G.

Spalony śmietnik 
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Walne Zgromadzenie  
odbywało się  

w dniach 13–17 i 20–22 maja 2019 r.

Na każdej części obowiązywał ten 
sam porządek obrad, obejmujący 
11 punktów. Na ósmej, ostatniej 
części Walnego, ogłoszono wyni-
ki głosowań wszystkich uchwał, 
które zostały podjęte.

W Walnym Zgromadzeniu, 
łącznie na wszystkich częściach, 
wydano 176 mandatów osobom 
uprawnionym do uczestniczenia 
w obradach z głosem decydują
cym.

Walne Zgromadzenie oraz 
wszystkie jego części otwierała 
Przewodnicząca Rady Nadzorczej 
RSM „Bawełna” p. Jadwiga Mil-
ler, która przedstawiała skład Pre-
zydium i Komisji Skrutacyjnej.

Na każdej części wybierano 
dwóch obserwatorów, którzy za-
siadali przy stole prezydialnym 
i przedstawiany był porządek 
obrad, który jednocześnie wy-
świetlano na ekranie. Na każdej 
części Walnego, zgodnie z zapisa-
mi ustawy z dnia 20 lipca 2017 r., 
Komisja Skrutacyjna informowała 
czy na posiedzeniu obecni są peł-
nomocnicy członków Spółdzielni.

W punkcie 5 porządku obrad 
na części 1 „Koziny”, 2 „Bydgo-
ska”, 6 „Słowiańskie-Dwusetki” 
i 8 „Sienkiewiczowskie” podawa-
no nazwiska zwycięzców w kon-
kursie na najefektowniej udeko-
rowany balkon w okresie świą-
teczno-noworocznym 2018/2019, 
obecnych na posiedzeniu nagra-
dzano, a zdjęcia ich balkonów 
prezentowano na ekranie.

Punkt 6 porządku obrad 
to przedstawienie sprawozdań 
z działalności Spółdzielni za 
2018 rok wraz z kierunkami roz-
woju Spółdzielni oraz sprawo-
zdaniem finansowym za 2018 rok 
oraz projektem podziału nadwyżki 
bilansowej za 2018 rok, z dzia-
łalności Rady Nadzorczej za 
2018 rok oraz z działalności Rad 
Osiedli za 2018 rok.

Sprawozdanie z działalności 
Spółdzielni na wszystkich częś-
ciach Walnego prezentował Pre-
zes p. Sylwester Pokorski, który 
na wstępie przypominał, że przez 
cały rok mieszkańcy otrzymywa-
li gazetę „RSM „Bawełna” – Mój 
Dom”, w której publikowane były 
informacje na temat Spółdzielni. 
Z racji tego, że w kwietniowo-
-majowym wydaniu naszej gaze-
ty ukazał się skrót sprawozdania 
z działalności, więc nie będziemy 
go Państwu ponownie opisywać. 
Wspomnimy tylko, że Prezes 
p. S. Pokorski informował, że go-
spodarka finansami Spółdziel-
ni prowadzona była w oparciu 
o plan gospodarczo-finansowy 
uchwalony przez Radę Nadzor-
czą, omawiał uzyskane wyniki 
na eksploatacji, za c.o. i c.w., 

a także za pozostałą działalność 
operacyjną, finansową i inną i mó-
wił jak one zostaną rozliczone. 
Przekazywał informacje na temat 
zaległości członków w opłatach 
za używanie lokali i mówił o pro-
wadzonej przez Spółdzielnię dzia-
łalności społecznej. Informował 
jakie kontrole zewnętrzne zostały 
w Spółdzielni przeprowadzone 
w 2018 r. oraz przedstawiał za-
mierzenia i kierunki rozwoju 
Spółdzielni na bieżący rok.

Na zakończenie Prezes p. Syl-
wester Pokorski cytował fragment 
opinii wystawionej przez Kance-
larię Biegłego Rewidenta – Bar-
bary Cwanek-Łaseckiej, która 
była wybrana przez Radę Nad-
zorczą do przeprowadzenia ba-
dania sprawozdania Spółdzielni 
za 2018 rok:

„Naszym zdaniem sprawo
zdanie z działalności zostało spo
rządzone zgodnie z mającymi 
zastosowanie przepisami i jest 
zgodne z informacjami zawar
tymi w rocznym sprawozdaniu 
finansowym. Ponadto oświad
czamy, iż w świetle wiedzy o jed
nostce i jej otoczeniu uzyskanej 
podczas badania sprawozdania 
finansowego, nie stwierdziliśmy 
w sprawozdaniu z działalności 
istotnych zniekształceń.”

Następnie sprawozdania 
z działalności poszczególnych 
osiedli przekazywali ich kie-
rownicy, prezentując na ekranie 
najważniejsze prace remontowe, 
jakie zostały wykonane w 2018 r. 
oraz omawiając zamierzenia re-
montowe na 2019 r.

Sprawozdanie z działalności 
Rady Nadzorczej na wszystkich 
częściach prezentowała Przewod-
nicząca Rady Nadzorczej p. Ja-
dwiga Miller, która informowała, 
iż w minionym roku Rada Nad-
zorcza działała w 14-osobowym 
składzie, a wszyscy jej członko-
wie wchodzili w 2018 r. w skład 
Rad Osiedli, w tym czterech 
z nich pełniło funkcję Przewod-
niczącego Rady Osiedla. Rada 
Nadzorcza spotykała się na ple-
narnych posiedzeniach minimum 
raz w miesiącu, w sumie w 2018 r. 
odbyła 14 spotkań. W ramach 
Rady Nadzorczej działały trzy 
komisje stałe: Rewizyjna, Gospo-
darki Zasobami Mieszkaniowymi 
i Wewnątrzspółdzielcza i każda 
z nich sprawowała nadzór nad 
działaniem spółdzielni w swoim 
zakresie. Każdy z członków Rady 
Nadzorczej należał do przynaj-
mniej jednej Komisji, a najczęś-
ciej do dwóch. 6 członków Rady 
– całe Prezydium – wchodziło 
również w skład Komisji Statu-
towej, w ramach której w 2018 r. 
odbyło się 5 posiedzeń. 9 człon-
ków Rady wchodziło w skład Ko-
mitetu Obchodów 60-lecia Robot-
niczej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Bawełna” w Łodzi, w ramach 
którego odbyło się 10 posiedzeń. 
Zadaniem Komitetu była koor-
dynacja i nadzór nad organizacją 
i przebiegiem obchodów Jubileu-
szu 60-lecia Spółdzielni.

W każdy pierwszy wtorek 
miesiąca członkowie Rady Nad-

zorczej pełnili dyżury, przyjmu-
jąc w ramach skarg i wniosków 
członków Spółdzielni. Ponadto 
członkowie Rady Nadzorczej 
brali udział w innych spotkaniach 
i zebraniach oraz pracach komisji.

Rada Nadzorcza w okresie 
sprawozdawczym podjęła 22 
uchwały, analizowała sprawozda-
nia finansowe, rozpatrywała infor-
macje dotyczące poszczególnych 
dziedzin działalności Spółdzielni 
i wybranych zagadnień, dokony-
wała oceny wykonywania przez 
Spółdzielnię jej zadań gospodar-
czych, rozpatrywała inne sprawy 
wynikające z bieżącej działalno-
ści Spółdzielni oraz rozpatrywała 
wystąpienia członków Spółdzielni 
i innych osób w zakresie odnoszą-
cym się do jej kompetencji.

Kończąc swoje wystąpienie 
i podsumowując sprawozdanie 
Przewodnicząca przedstawiała 
w imieniu i z upoważnienia Rady 
Nadzorczej wnioski, które Rada 
Nadzorcza sformułowała w opar-
ciu o dokonywane cyklicznie oce-
ny działalności Spółdzielni, jak 
również po szczegółowym rozpa-
trzeniu osiągniętych w 2018 roku 
przez Spółdzielnię wyników 
gospodarczo-finansowych i bio-
rąc pod uwagę wyniki badania 
Biegłego Rewidenta: wniosek 
o zatwierdzenie sprawozdania 
z działalności Spółdzielni za 
2018 rok wraz z kierunkami roz-
woju, sprawozdania finansowego 
Spółdzielni za 2018 rok, podziału 
nadwyżki bilansowej za 2018 rok 
w sposób zaproponowany w spra-
wozdaniu z działalności Spół-
dzielni oraz wniosek o udzielenie 
członkom Zarządu RSM „Baweł-
na” absolutorium za działalność 
w 2018 roku.

Sprawozdania z działal
ności Rad Osiedli za 2018 rok 
zaprezentowali Przewodniczący 
poszczególnych Rad Osiedli: na 
części 1 „Koziny” – p. Paweł Pa-
włowicz, na części 2 „Bydgoska” 
i na części 3 „Kutrzeby” – p. Mał-
gorzata Konwerska, na części 4 
„Zbiorcza” i na części 5 „Sacharo-
wa” – p. Jolanta Kopeć, na części 
6 „Słowiańskie-Dwusetki” i na 
części 7 „Słowiańskie-Setki” – 
p. Bogusław Kowal, na części 8 
„Sienkiewiczowskie” – p. Andrzej 
Rudnicki.

Następnie Przewodnicząca 
Prezydium Walnego Zgroma-
dzenia otwierała dyskusję nad 
sprawozdaniami – jej przebieg 
przedstawiamy Państwu w dal-
szej części relacji, w podziale 
na poszczególne części Walnego 
Zgromadzenia.

Po zamknięciu dyskusji nastę-
powało głosowanie w celu pod-
jęcia uchwał w sprawie zatwier-
dzenia sprawozdania z działalno-
ści Spółdzielni za 2018 rok wraz 
z kierunkami rozwoju Spółdzielni 
oraz sprawozdaniem finansowym 
za 2018 rok, podziału nadwyżki 
bilansowej za 2018 rok, udziele-
nia absolutorium członkom Za-
rządu za działalność w 2018 roku.

Wyniki głosowań zapre
zentujemy na zakończenie tej 
relacji.

Punkt 7 porządku obrad do-
tyczył rozpatrzenia wniosku 
w sprawie wyrażenia zgody 
na zbycie nieruchomości lo
kalowej oznaczonej nr PG1 
znajdującej się w budynku 
mieszkalnym nr 56 przy ul. Lon-
ginusa Podbipięty 5 w Łodzi 
o pow. 35,34 m2 uregulowanej 
w KW nr LD1M/00214511/2.

Na wszystkich częściach 
wniosek omawiał Zastępca Preze-
sa ds. Ekonomicznych p. Walde-
mar Pawelski, uzupełniając swo-
ją wypowiedź wyświetlanymi na 
ekranie zdjęciami nieruchomości 
i mapą. Pan W. Pawelski infor-
mował, że Spółdzielnia w latach 
2007–2008 prowadziła inwestycję 
polegającą na budowie 3 budyn-
ków mieszkalnych wielorodzin-
nych w os. „Sienkiewiczowskim” 
i sprzedaży mieszkań oraz gara-
ży w systemie deweloperskim. 
Z uwagi na brak osób zaintereso-
wanych nabyciem jednego z loka-
li użytkowych Spółdzielnia usta-
nowiła na swoją rzecz odrębną 
własność ww. lokalu użytkowego, 
a następnie od 2008 r. wynajmo-

wała go prywatnej przychodni 
medycznej. Obecnie najemca 
wyraził chęć kupna powyższego 
lokalu. Na zbycie lokalu musi 
wyrazić zgodę Walnego Zgroma-
dzenie.

Na części 4 „Zbiorcza” miesz-
kaniec z bl. 1 zapytał czy sprzedaż 
tego lokalu nie odbędzie się ze 
szkodą dla mieszkańców budyn-
ku, którzy korzystają z tamtejszej 
przychodni.

Zastępca Prezesa p. W. Pawel-
ski wyjaśnił, że lokal chce kupić 
ta sama osoba, która do tej pory 
go wynajmowała, prowadząc tam 
prywatną przychodnię i działal-
ność ta będzie kontynuowana.

Na części 7 „Słowiańskie-Set-
ki” mieszkanka bl. 117 zapytała 
jaki będzie koszt sprzedaży lo-
kalu i czy bardziej opłacalna dla 
Spółdzielni jest jego sprzedaż czy 
dalszy najem.

Pan Waldemar Pawelski wy-
jaśnił, że cena zbycia nieruchomo-
ści lokalowej nie może być niższa 
niż jej wartość określona przez 

rzeczoznawcę majątkowego i na 
pewno nie będzie ona niższa niż 
wtedy, gdy lokal był wybudowa-
ny. Ta nieruchomość to wspólnota 
mieszkaniowa zarządzana przez 
Spółdzielnię i bardziej opłacalne 
jest sprzedanie przedmiotowego 
lokalu niż wynajmowanie go.

Na pozostałych częściach 
Walnego Zgromadzenia nie było 
żadnych pytań ani uwag.

Punkt 9 porządku obrad to 
sprawozdanie z prac Komisji 
Statutowej Rady Nadzorczej 
obejmujące projekt zmian do 
Statutu Robotniczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Bawełna” i gło-
sowanie w celu podjęcia uchwały 
dotyczącej zmian do Statutu Spół-
dzielni.

Na wszystkich częściach 
w tym punkcie obrad głos za-
bierała Przewodnicząca Komisji 
Statutowej p. Jadwiga Miller, 
która odczytywała sprawozdanie 
z prac Komisji, a także omawiała 
i uzasadniała zasadność propono-
wanych zmian.

Na części 1 „Koziny” lokator 
z bl. 27 zapytał, czy Rada Nadzor-

cza zastanawiała się nad tym, czy 
Zarząd Spółdzielni musi być trzy-
osobowy, bo według nowej usta-
wy Zarząd równie dobrze może 
być jednoosobowy. Od 9 września 
2017 r. wszystkie sprawy człon-
kowskie reguluje ustawa, więc 
Spółdzielnia powinna skoncen-
trować się tylko na działalności 
mieszkalniczej i w związku z tym 
mógłby jej wystarczyć Zarząd jed-
noosobowy.

Odpowiedzi udzieliła me-
cenas p. Jadwiga Chmielewska-
-Furmankiewicz wyjaśniając, że 
nie ma żadnej nowej ustawy okre-
ślającej skład Zarządu, określa to 
ustawa prawo spółdzielcze art. 48 
i 49, natomiast w ustawie o spół-
dzielniach mieszkaniowych nie 
ma odrębnych przepisów o liczbie 
członków Zarządu. Jeżeli mówi-
my o Zarządzie, to mówimy o or-
ganie kolegialnym, który składa 
się z takiej liczby osób, jaka wy-
nika ze Statutu spółdzielni, jed-
nak przedmiotem obradowanych 
właśnie zmian do Statutu nie jest 

stan liczbowy członków Zarządu, 
ale to czy w jego skład powinni 
wchodzić tylko członkowie Spół-
dzielni.

Na części 7 „Słowiańskie-
-Setki” lokatorka z bl. 117 powie-
działa, że ma zastrzeżenia do tak 
sformułowanej zmiany do Statutu. 
Wprawdzie rozumie, że nie ma 
wymogu prawnego, by w skład 
Zarządu spółdzielni wchodzili 
tylko jej członkowie, jednak nie 
znaczy to, że nie mogą. Jej zda-
niem w treści tego punktu bra-
kuje sformułowania, że dopiero 
w momencie, gdy nie będzie god-
nego kandydata spośród członków 
Spółdzielni na członka Zarządu, 
to można wybrać osoby spoza 
Spółdzielni. Odpowiedzi udzieli-
ła mecenas p. Jadwiga Chmielew-
ska-Furmankiewicz, wyjaśniając, 
że ustawa o spółdzielniach miesz-
kaniowych w bardzo kazuistyczny 
sposób reguluje tryb obradowania 
na Walnym Zgromadzeniu i zgła-
szania projektów uchwał. Projekt 
uchwały ws. zmian w Statucie 
RSM „Bawełna”, o przedstawio-
nym na ekranie brzmieniu, może 

być głosowany albo na tak, albo 
na nie, natomiast nie może być 
modyfikowany.

W punkcie 10 porządku obrad 
głos ponownie zabierała Prze-
wodnicząca Rady Nadzorczej 
i jednocześnie Przewodnicząca 
Komisji Statutowej p. Jadwiga 
Miller, która prezentowała zebra-
nym propozycje zmian do Regu
laminu Rady Nadzorczej RSM 
„Bawełna”.

Informowała, że propozycje 
zmian do Regulaminu Rady Nad-
zorczej były przedmiotem obrad 
Komisji Statutowej, ze względu 
na konieczność dostosowania jego 
zapisów do zmian Statutu Spół-
dzielni. Zapisy Regulaminu do-
stosowano także do zmienionych 
przepisów powszechnie obowią-
zujących. Następnie p. J. Miller 
prezentowała propozycje zmian, 
wyjaśniając ich zasadność. Pro-
jekt zmian na wszystkich częś-
ciach był wyświetlany na ekranie.

Na żadnej z części Walnego 
Zgromadzenia nikt nie zgłosił 

Tegoroczne Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie 
RSM „Bawełna” odbyło 
się w ośmiu częściach 
w dniach 13, 14, 15, 16, 
17, 20, 21 i 22 maja 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO

Dyplom w konkursie 
na najefektowniejszy, 

świąteczny balkon odbiera 
p. Magdalena Jacaszek 

z os. „Żubardź”

cd. na str. 5
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Na wszystkich częściach Walnego  
odnotowano łącznie zaledwie 1% frekwencję członków.  
Wydano 176 mandatów  
uprawniających do głosowania.

zastrzeżeń ani nie miał pytań ani 
uwag w tej sprawie.

Po głosowaniu nad zmianami 
do Regulaminu Rady Nadzorczej 
następował ostatni punkt porząd-
ku obrad, czyli ich zamknięcie.

Przed zamknięciem obrad 
Przewodnicząca Prezydium Wal-
nego Zgromadzenia p. Jolanta 
Kopeć zwracała się z pytaniem 
do obserwatorów, czy i ewentu-
alnie jakie mają uwagi na temat 
przebiegu obrad na danej części. 
Na żadnej części Walnego Zgro-
madzenia nikt z obserwatorów nie 
zgłosił zastrzeżeń do przebiegu 
i prowadzenia zebrania, natomiast 
na części 8 „Sienkiewiczowskie” 
obaj obserwatorzy pochwalili 
sprawne przeprowadzenie obrad 
Walnego Zgromadzenia. Następ-
nie Przewodnicząca Prezydium 
Walnego Zgromadzenia p. Jolan-
ta Kopeć zamykała poszczególne 
części Walnego Zgromadzenia, 
a po zakończeniu części 8 „Sien-
kiewiczowskie” zamknęła ponad-
to obrady Walnego Zgromadzenia 
jako całości.

A teraz szczegóły 
dyskusji 
na poszczególnych 
częściach Walnego 
Zgromadzenia:

Na części 1 „Koziny” w dys-
kusji udział wzięli:

– Mieszkaniec z bl. 15, który 
zapytał jaki przepis prawny zaka-
zuje członkom Spółdzielni zgła-
szać wolne wnioski na Walnym 
Zgromadzeniu. Poruszył temat 
stawki na fundusz remontowy 
i postawił wniosek, by cofnąć te 
podwyżki na fundusz remonto-
wy, które on uważa za niesłuszne. 
Podał dwa przykłady niepotrzeb-
nych, w jego opinii, działań w te-
macie pielęgnacji zieleni: podcię-
cie gałęzi drzewa, które jakiś czas 
później wycięto oraz doprowadze-
nie do wysuszenia trawy. Poruszył 
także problem tego, że w jego 
bloku nie można założyć ciepłej 
wody użytkowej, ponieważ pie-
niądze zostały zainwestowane 
w akcję wyprowadzenia liczników 
energii elektrycznej z mieszkań do 
piwnic. Jego zdaniem, zamonto-
wanie liczników w piwnicy naru-
sza zapisy rozporządzenia unijne-
go o ochronie danych osobowych 

RODO, ponieważ obecnie każdy 
może zobaczyć ile energii zuży-
wa dany lokator, na tej podstawie 
ocenić czy przebywa on w domu, 
a także ktoś może się podłączyć 
do nieswojego licznika i zużywać 
energię na czyjś koszt.

Przewodnicząca Prezydium 
Walnego Zgromadzenia p. Jolan-
ta Kopeć, wyjaśniła, że wysokość 
stawek na fundusz remontowy 
ustala Rada Nadzorcza.

Następnie głos zabrała kie-
rownik administracji osiedla 
p. Jolanta Bartoszek: w kwestii 
pielęgnacji zieleni wyjaśniła, 
że Wydział Ochrony Środowiska 
UMŁ nie zezwala na wycinkę 
zdrowych drzew, dlatego wspo-
mniane drzewo w pierwszym 
etapie zostało tylko przycięte. 
Koszenie trawników odbywa 
się zgodnie z harmonogramem 
i aurą. Wysuszona trawa w miej-
scu, o którym wspomniał lokator, 
to efekt nasilonej penetracji słoń-
ca w tym rejonie. Administracja 
nie będzie jednak bardziej podle-
wać tej okolicy, gdyż za zużycie 
wody musieliby wówczas zapła-
cić sami lokatorzy.

Następnie bardzo szczegóło-
wo przypomniała przyczyny pod-
wyżki odpisu na fundusz remon-
towy, wymieniając prace, które na 
przestrzeni ostatnich lat zostały 
wykonane w tej nieruchomości 
i które przyczyniły się do powsta-
nia ujemnego wyniku na nieru-
chomości. Aby móc w 2020 r. do-
konać modernizacji ciepłej wody 
użytkowej – o co wnioskowali 
sami mieszkańcy nieruchomości 
– odpis na fundusz remontowy 
podniesiono o 50 groszy, do staw-
ki 3 zł. Liczniki energii elektrycz-
nej wyniesiono do piwnic zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego, 
liczniki zostały odpowiednio za-
bezpieczone przed dostępem osób 
trzecich i w żaden sposób nie na-
ruszają zapisów RODO.

Radca prawny mecenas 
p. Jadwiga Chmielewska-Fur-
mankiewicz wyjaśniła, że prze-
bieg Walnego Zgromadzenia 
jest dostosowany do wymogów 
ustawy o spółdzielniach mieszka-
niowych, zgodnie z którą Walne 
Zgromadzenie może podejmować 
uchwały jedynie w sprawach ob-
jętych porządkiem obrad poda-
nym do wiadomości członków 
w terminach i w sposób określo-

ny w ustawie. W związku z tym 
żadne wnioski zgłoszone podczas 
obrad Walnego nie mogłyby zo-
stać poddane pod głosowanie.

Zastępca Prezesa ds. Eksplo-
atacyjnych p. Tadeusz Szymański 
przypomniał, że corocznie apeluje 
do członków, by z nurtującymi ich 
sprawami nie czekali do Walnego 
Zgromadzenia, lecz by zgłaszali 
się bezpośrednio do swoich ad-
ministracji osiedlowych lub do 
członków Zarządu, aby móc re-
agować i rozwiązywać je na bie-
żąco.

– Lokator z bl. 27 zabierał głos 
kilkukrotnie, a na jego pytania 
sukcesywnie odpowiadali człon-
kowie Zarządu oraz radca prawny. 
Między innymi zwrócił uwagę, że 
dobrze byłoby w zawiadomieniu 
o Walnym Zgromadzeniu zamieś-
cić informację o tym, że zgodnie 
z ustawą o spółdzielniach miesz-
kaniowych członkowie mają 
prawo zgłaszać projekty uchwał 
i żądania, w terminie podanym 
w ustawie i wówczas Zarząd jest 
zobowiązany do ich umieszcze-
nia w porządku obrad Walnego 
Zgromadzenia. Następnie zwrócił 
uwagę na tę część sprawozdania 
z działalności Spółdzielni, w któ-
rej Prezes p. Sylwester Pokorski 
mówił o działalności społeczno-
-wychowawczej prowadzonej 
przez Spółdzielnię. Według loka-
tora spółdzielnie mogą prowadzić 
tylko działalność oświatową, kul-
turalną i społeczną. W kolejnych 
słowach ocenił, że to straszne, 
że Spółdzielnia w 2018 r. zapła-
ciła ponad 300 tysięcy złotych 
podatku, ponieważ spółdzielnia 
mieszkaniowa nie jest od tego, 
by płacić podatki. Te pieniądze 
powinny zostać przeznaczone 
na rozwój spółdzielni i jej mo-
dernizację. Powiedział, że nie 
wyobraża sobie, by Spółdzielnia 
miała nadal płacić jakiekolwiek 
podatki. Następnie zapytał jak 
zarząd kalkuluje opłaty, skoro 
powstaje nadwyżka na poziomie 
przeszło miliona złotych. Chciał 
również wiedzieć jakie stanowi-
sko w Spółdzielni zajmuje nowy 
członek zarządu p. Waldemar 
Pawelski i jakie ma kwalifikacje 
by je zajmować. Zarzucił Spół-
dzielni, że powinna sporządzać 
rozliczenia indywidualnie dla każ-
dej nieruchomości i zamieszczać 
to w swoim sprawozdaniu. Uwa-

ża także, że Walne Zgromadzenie 
powinno być organizowane tylko 
w jednej części, a jego zdaniem 
Spółdzielnia celowo organizuje 
Walne w częściach, by zabezpie-
czyć w ten sposób swoje interesy 
i nie ponosić konsekwencji swych 
decyzji i działań. Dodał również, 
że w Prezydium Walnego na czę-
ści „Koziny” powinni zasiadać 
wyłącznie członkowie osiedla 
„Koziny”.

Zastępca Prezesa ds. Ekono-
micznych p. Waldemar Pawelski 
udzielił odpowiedzi jako pierw-
szy, argumentując, że lokator sta-
wia jakiekolwiek zarzuty, to po-
winien lepiej znać zarówno Statut 
RSM „Bawełna”, jak i ustawy 
dotyczące spółdzielczości. Spół-
dzielnia płaci wiele podatków, nie 
tylko wspomniany w sprawozda-
niu podatek dochodowy. Podatek 
dochodowy płaci się od dochodu, 
a więc dobra gospodarka, jaką 
prowadzi Spółdzielnia spowodo-
wała, że np. z pożytków jakie ma, 
uzyskała Spółdzielnia określoną 
kwotę, której konsekwencją było 
zapłacenie podatku w wymienio-
nej wcześniej kwocie. Spółdziel-
nia jest firmą, która funkcjonuje 
na rynku podobnie jak inne firmy 
i obowiązują ją w dużej mierze 
te same prawa w zakresie prawa 
finansowego.

Kalkulacje opłat wykonywa-
ne przez Spółdzielnię oparte są 
o wartość zużycia wszystkich me-
diów każdego mieszkania w roku 
poprzednim. Jeśli Spółdzielnia 
posiada informacje, że w kolej-
nym roku wzrosną ceny mediów 
np. cena wody czy czynnika 
cieplnego, wówczas uwzględnia 
to również w tej kalkulacji. Na-
stępnie p. W. Pawelski odniósł się 
do pytania o swoje kwalifikacje 
i zajmowane stanowisko przed-
stawiając szczegóły dotyczące 
swojego wykształcenia oraz do-
świadczenia w zarządzaniu nie-
ruchomościami. Odniósł się tak-
że do tematu rozliczania każdej 
nieruchomości indywidualnie, 
podkreślając, że Spółdzielnia 
czyni tak od 2007 r., od momentu 
kiedy w życie weszły regulujące 
to przepisy. Spółdzielnia może 
finansować pewne wydatki ze 
środków w ramach osiedla, albo 
nawet całej spółdzielni, jednak 
powinna być to tylko pożyczka, 
bowiem są prowadzone rozlicze-
nia na poszczególne nierucho-
mości i każdy budynek powinien 
rządzić się takimi środkami, jakie 
zgromadził, a jeśli wydatkowane 
zostanie więcej, należy traktować 
to w kategoriach pożyczki i prze-
widywać konieczność zwrotu tych 
pieniędzy.

Głos zabrała także radca praw-
ny mecenas p. Jadwiga Chmielew-
ska-Furmankiewicz, która przybli-
żyła na czym polega działalność 
spółdzielni mieszkaniowej oraz 
w jaki sposób dokonywane są kal-
kulacje opłat. Podkreśliła, że spół-
dzielnia, osiągając jakikolwiek 
dochód z działalności innej niż go-
spodarka zasobami mieszkaniowy-
mi, podlega ustawie o podatku do-
chodowym od osób prawnych i jest 
zobligowana do płacenia podatku. 
Odniosła się także do działalności 
prowadzonej przez Spółdzielnię 
na rzecz dzieci i młodzieży, wy-
jaśniając, że jest ona prowadzona 
w oparciu o zapisy ustawy Prawo 
spółdzielcze.

Do tematów podnoszonych 
przez lokatora odniósł się także 
Prezes Spółdzielni p. Sylwester 
Pokorski. Wyjaśnił, że od 12 lat 
na Walnym Zgromadzeniu przy-
pomina się członkom, że każda 
nieruchomość rozliczana jest in-
dywidualnie. Odnośnie płacenia 
podatku, to Prezes podkreślił, 
że Spółdzielnia płaci podatki, 
bo jest odpowiedzialna za to, 
by członkowie nie płacili ogrom-
nych kar dla urzędu skarbowego 
za ich niepłacenie. W temacie od-
bywania Walnego Zgromadzenia 
w częściach jest to odzwiercied-
leniem dawnych Zebrań Przed-
stawicieli. RSM „Bawełna” orga-
nizuje Walne w częściach, ponie-
waż na Spółdzielni, która zrzesza 
około 10 tysięcy członków, leży 
odpowiedzialność, by zabezpie-
czyć odpowiednie warunki dla 
nich wszystkich. Należy brać pod 
uwagę, że gdyby Walne odbywa-
ło się w jednej części, konieczne 
byłoby wynajęcie sali, która po-
mieściłaby te 10 tysięcy osób, 
jednocześnie spełniając warunki 
o zabezpieczeniu tak dużego zgro-
madzenia zgodnie z przepisami 
prawa w tym zakresie.

Złożono wniosek formalny 
o zamknięcie dyskusji – za wnio-
skiem głosowało 19 osób, prze-
ciw 4.

Dyskusję zamknięto.

Na części 2 „Bydgoska”:
– Lokatorka z bl. 91 chciała 

wiedzieć jak obecnie wygląda 
sprawa przekształceń gruntów 
oraz w jaki sposób typowane są 
osoby do otrzymania jednorazo-
wej bonifikaty od opłat rocznych 
z tytułu wieczystego użytkowania 
gruntu. Odnośnie spraw grunto-
wych wpłacała do Spółdzielni ja-
kieś pieniądze (nie sprecyzowała 
za co) i nie wie co się dalej z nimi 
zadziało. Zwróciła się również do 
Rady Osiedla, zgłaszając, że w jej 
okolicy jest zbyt mało koszy na 
psie odchody. Wspomniała także 
o złym stanie technicznym jej 
budynku, z którego sypie się tynk 
i który jest atakowany przez grzyb 
oraz o złym stanie okolicznego 
chodnika, który jest rozjeżdżany 
przez samochody.

Odpowiedzi jako pierwszy 
udzielił Zastępca Prezesa ds. Eks-
ploatacyjnych p. Tadeusz Szymań-
ski, odnosząc się do tematu prze-
kształceń gruntów, który obecnie 
określa ustawa z 20 lipca 2018 r., 
która weszła w życie 1 stycznia 
2019 r. o przekształceniu prawa 
użytkowania wieczystego grun-
tów zabudowanych na cele miesz-
kaniowe w prawo własności tych 
gruntów. Na osiedlu „Żubardź” 
było 5 nieruchomości, posiadają-
ce prawo użytkowania wieczyste-
go, dla 2 z nich spółdzielnia już 
uzyskała z UMŁ zaświadczenie 
o przekształceniu, na pozostałe 
wciąć czeka.

Odnośnie bonifikaty odpowie-
dzi udzieliła radca prawny mece-
nas p. Jadwiga Chmielewska-Fur-
mankiewicz, tłumacząc, że wspo-
mniana bonifikata to świadczenie 
ustawowe, przyznawane na pod-
stawie decyzji Prezydenta Miasta 
Łodzi osobom, które spełniają 
kryteria określone w ustawie.

W kwestii spraw porządko-
wych i technicznych odpowiedzi 
udzieliła kierownik osiedla p. Jo-
lanta Bartoszek, wyjaśniając, 

że najbliższa śmietniczka znaj-
duje się przy budynku admini-
stracji, w odległości 30 metrów 
od budynku lokatorki. Jednocześ-
nie zadeklarowała postawienie 
dodatkowej śmietniczki bliżej 
wspomnianego budynku. Kie-
rownik zapewniła, że chodnik 
jest równy, nie ma w nim dziur, 
nie wymaga naprawy, administra-
cja postawiła w tym miejscu zakaz 
wjazdu samochodów i narysowa-
no kopertę, żeby samochody tam 
nie stawały. Odnośnie stanu tech-
nicznego budynku, to w 2007 r. 
była przeprowadzana renowacja 
tej nieruchomości, na budynku nie 
ma grzyba, a szary kolor elewacji 
to wynik zamalowywania graffiti, 
a nie pleśni. Kierownik osiedla 
zadeklarowała, że administracja 
ponownie dokona oceny stanu 
technicznego chodnika i w razie 
potrzeby go wymieni. Zastępca 
Prezesa ds. Eksploatacyjnych 
p. Tadeusz Szymański również za-
deklarował swoją obecność, wraz 
z inspektorem nadzoru budowla-
nego i technikiem administracji, 
w celu kompleksowej oceny stanu 
budynku i chodnika.

– Lokator z bl. 26 zadał py-
tanie czy firmy przeprowadzają-
ce na osiedlu remonty płacą za 
wynajem pomieszczeń, z których 
w tym czasie korzystają i dla-
czego nie mają zabezpieczonego 
sanitariatu na czas robót? Czy za 
wynajem pomieszczenia jest im 
wystawiana faktura? Następnie 
poruszył temat podjazdu dla osób 
niepełnosprawnych od strony 
ul. Wielkopolskiej. Jego zdaniem 
należy go tam wykonać, to dużo 
nie kosztuje i nie wymaga dużo 
pracy. Rozmawiał już na ten temat 
z kierownikiem osiedla p. J. Bar-
toszek, ale powiedziała mu, że jest 
tam zbyt pochyły teren, co stwarza 
niebezpieczeństwo, że ktoś korzy-
stający ze zjazdu niechcący zsu-
nie się na ulicę. Za to wykonano 
w tym miejscu poręcze, zdaniem 
lokatora, zbyt wysokie i nikomu 
nie służące.

Odpowiedzi udzieliła kie-
rownik osiedla p. Jolanta Barto-
szek, wyjaśniając, że w ubiegłym 
roku wraz z wykonawcą udała 
się na wspomniane miejsce przy 
ul. Wielkopolskiej, by zrobić 
podjazd dla niepełnosprawnych, 
jednak lokatorzy pobliskiego bu-
dynku powiedzieli, że sobie tego 
nie życzą, ponieważ ze względu 
na zbyt dużą pochyłość terenu 
ten podjazd będzie niebezpiecz-
ny. Osoby niepełnosprawne mają 
możliwość dojazdu od strony uli-
cy Uniejowskiej. Wspomniana 
poręcz została natomiast zamon-
towana na prośbę mieszkańców, 
którzy są z niej zadowoleni. Od-
nośnie wynajmowania pomiesz-
czeń przez firmy wykonujące 
roboty remontowe kierownik 
poinformowała, że zarówno ko-
rzystanie z pomieszczenia dodat-
kowego, jak i mediów, jest ujęte 
w fakturze wystawianej korzysta-
jącej firmie.

– Lokator z bl. 26 zapytał 
z jakich środków zostały sfinan-
sowane msze święte w inten-
cji członków RSM „Bawełna” 
w związku z Jubileuszem 60-le-
cia Spółdzielni, o których pisano 
w jednym z numerów wydawanej 
przez Spółdzielnię gazety.

Odpowiedzi udzielił Prezes 
Spółdzielni p. Sylwester Pokorski, 

cd. na str. 6

cd. ze str. 4
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W czasie przewidzianym  
na dyskusję nad sprawozdaniami  
większość podnoszonych spraw  

dotyczyła bieżącej eksploatacji nieruchomości.

wyjaśniając, że była to jego osobi-
sta inicjatywa, którą opłacił z pry-
watnych środków. Żadne środki 
Spółdzielni nie były do tego wy-
korzystane.

Innych chętnych osób do za-
brania głosu nie było.

Za zamknięciem dyskusji gło-
sowało 19 osób, głosów przeciw 
nie było.

Na części 3 „Kutrzeby”:
– Lokator z bl. 220 powie-

dział, że z zainteresowaniem wy-
słuchał sprawozdania z działalno-
ści Spółdzielni i cieszą go jej do-
bre wyniki. Chciałby wprawdzie 
móc bardziej odczuć to w swojej 
kieszeni, np. dzięki mniejszym 
opłatom za ciepłą wodę, ale nie 
sądzi, by mogło być to realne. 
Wyraził podziękowania dla pracy 
administracji, która wielokrotnie 
w ciągu roku przychodziła mu 
z pomocą, zarówno w drobnych, 
jak i poważniejszych sprawach 
i na wszelkie prośby reagowała 
natychmiastowo.

Innych chętnych osób do za-
brania głosu nie było. Za zamknię-
ciem dyskusji głosowało 17 osób, 
głosów przeciw nie było.

Na części 4 „Zbiorcza”
Na początku zgłoszono wnio-

sek formalny o ograniczenie cza-
su wypowiedzi w dyskusji do 
1 minuty. Wniosek przegłosowa-
no 7 głosami za, przy 4 głosach 
przeciw.

– Lokator z bl. 1R zadał py-
tanie na temat wody niezbilanso-
wanej, pytając czy można w jakiś 
sposób kontrolować osoby, które 
oszukują Spółdzielnię, np. zakła-
dając na wodomierze opaski mag-
netyczne oraz czy Spółdzielnia 
kontroluje ilość osób zamieszka-
łych w lokalach nieopomiarowa-
nych. Podkreślił, że wydawana 
przez Spółdzielnię gazeta „RSM 
„Bawełna”-Mój Dom” to bardzo 
dobry nośnik informacyjny, czyta-
ny przez wielu mieszkańców, więc 
warto byłoby ją jeszcze bardziej 
wykorzystać do pisania np. o wo-
dzie niezbilansowanej. Zapytał 
również czy w jego nierucho-
mości jest przewidziany remont 
balkonów.

Odpowiedzi jaki pierwszy 
udzielił Zastępca Prezesa ds. 
Eksploatacyjnych p. Tadeusz 
Szymański

wyjaśniając, że na 2019 r. 
zaplanowano w zasobach całej 
Spółdzielni wymianę legaliza-
cyjną wodomierzy. Będzie ona 
rozszerzona o dostęp do inter-
netowego portalu, dzięki cze-
mu Spółdzielnia będzie miała 
możliwość sprawdzania stanów 
wodomierzy, tego w jaki sposób 
naliczają wodę, będzie otrzymy-
wać informacje o awariach i np. 
stojących wodomierzach. To po-
zwoli zadbać o to, by ograniczyć 
występowanie wody niezbilanso-
wanej do minimum. Jeśli chodzi 
o kontrolę ilości osób zamieszka-
łych w lokalach nieopomiarowa-
nych, to Spółdzielnia bazuje tu na 
oświadczeniach składanych przez 
lokatorów oraz na wywiadzie śro-
dowiskowym.

Odnośnie remontu balkonów 
odpowiedzi udzielił kierownik 
osiedla p. Andrzej Jaroszczyk, 
tłumacząc, że nie wystarczy samo 
malowanie balkonów, ale prace 
należałoby przeprowadzić kom-

pleksowo, jednocześnie ociepla-
jąc blok i wymieniając balkonowe 
barierki, ale wynik finansowy nie-
ruchomości obecnie na to nie po-
zwala. Ze względów bezpieczeń-
stwa lokatorów priorytetem na 
budynku jest jednak coś innego – 
rozbudowa węzła o moduł ciepłej 
wody użytkowej i likwidacja term 
gazowych i na to właśnie warto 
uzbierać pieniądze w pierwszej 
kolejności, zwłaszcza biorąc pod 
uwagę ostatnie problemy z wen-
tylacją i kanałami spalinowymi.

– Lokator z bl. 27 przedsta-
wiając się powiedział, że bio-
rąc pod uwagę przepisy ustawy 
o ochronie danych osobowych 
mógłby nie podawać swojego na-
zwiska lub przyjść w kominiar-
ce, ale ze względu na to, że jest 
to zebranie publiczne to powin-
ni zebrani wiedzieć kim on jest. 
Zdecydowanie przyznał się do 
tego, iż fotografował i nagrywał 
niektóre fragmenty odbywającego 
się właśnie Walnego Zgromadze-
nia. Zrobił to celowo, wiedząc, 
że jeden z zapisów obowiązują-
cego w Spółdzielni Statutu mówi, 
że obrady mogą być nagrywane 
wyłącznie przez Spółdzielnię dla 
potrzeb sporządzenia protokołu. 
W związku z powyższym chciał 
wiedzieć jakie sankcje mu grożą za 
niezastosowanie się do tego prze-
pisu, bo musi ocenić czy warto to 
robić czy nie.

Odpowiedzi udzieliła rad-
ca prawny mecenas p. Jadwiga 
Chmielewska-Furmankiewicz, 
przypominając, że nie po raz 
pierwszy ten lokator nagrywa 
i fotografuje przebieg zebrania. 
Absolutnie nie wolno mu tego 
robić, a osoby, których dobra 
osobiste naruszy upubliczniając 
swoje materiały, mogą wytoczyć 
mu proces i może grozić mu za to 
odpowiedzialność zarówno cywil-
na, jak i karna.

Do wypowiedzi lokatora usto-
sunkował się również Zastępca 
Prezesa ds. Ekonomicznych

p. Waldemar Pawelski, wy-
jaśniając, że nagrywając obrady 
Walnego Zgromadzenia loka-
tor postępuje wbrew Statutowi 
Spółdzielni. Zgodnie z zapisami 
rozporządzenia RODO admini-
stratorem danych, które nagrał, 
jest RSM „Bawełna” i jeśli z po-
wodu działań lokatora dojdzie do 
jakiegokolwiek nieuprawnionego 
wykorzystania danych osobowych 
członków Spółdzielni, to informa-
cja o tym zostanie przekazana do 
inspektora ochrony danych osobo-
wych, który podejmie w tej kwe-
stii stosowne decyzje.

Innych chętnych osób do za-
brania głosu nie było. Za zamknię-
ciem dyskusji głosowało 10 osób, 
1 przeciw.

Na części 5 „Sacharowa”:
– Lokator z bl. 503 wypo-

wiedział się w kwestii naliczania 
opłat osobom, które wystąpiły 
do Spółdzielni o doręczanie im 
korespondencji na inny adres niż 
w zasobach RSM „Bawełna” za 
każdorazowe doręczenie kore-
spondencji pod wskazany adres. 
Zapytał dlaczego korespondencja 
nie jest wysyłana drogą mailową, 
skoro pozwoliłoby to uniknąć na-
liczania opłat dla lokatorów.

Odpowiedzi udzieliła rad-
ca prawny mecenas p. Jadwiga 
Chmielewska-Furmankiewicz, 

tłumacząc, że w przypadku doku-
mentów czy pism, na których nie 
jest wymagane złożenie podpisów 
przez dwóch członków Zarządu, 
można je przesyłać drogą elektro-
niczną i tak Spółdzielnia robi. Nie 
wszystkie informacje mogą być 
jednak w ten sposób przesyłane. 
W przypadku wysyłania zawia-
domień o Walnym Zgromadzeniu 
zapisy ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych precyzują, iż wy-
maga to zawiadomienia na piśmie, 
a mail nie spełnia tego warunku.

Innych chętnych osób do za-
brania głosu nie było.

Za zamknięciem dyskusji gło-
sowało 12 osób, 0 przeciw.

Na części 6 „Słowiańskie
Dwusetki”:

– Lokator z bl. 223 zapytał 
dlaczego jego blok jest ocieplany 
partiami, a nie całościowo i dla-
czego Spółdzielnia nie ociepla 
ściany południowej.

Odpowiedzi udzielił kierow-
nik osiedla p. Piotr Sumiński wy-
jaśniając, że docieplenia wiążą się 
z poniesieniem wysokich kosztów 
i o skali docieplenia, o tym ile 
ścian będzie można na nierucho-
mości docieplić, decyduje wynik 
finansowy nieruchomości. W tym 
miejscu poinformował o sytuacji 
finansowej przedmiotowej nieru-
chomości i o zamierzeniach re-
montowych zaplanowanych dla 
niej w 2019 r.

Głos zabrał również Zastęp-
ca Prezesa ds. Eksploatacyjnych 
p. T. Szymański informując, 
że z mieszkańcami bl. 223 spoty-
kał się wielokrotnie i mieszkańcy 
ci doskonale wiedzą jak funk-
cjonuje Spółdzielnia i ile trze-
ba zebrać środków na funduszu 
remontowym, by móc wykonać 
niektóre prace. Tłumaczył im już 
wcześniej dlaczego ocieplenia 
zaczęto od ścian szczytowych, 
wyjaśniając, że jest to najbardziej 
efektywna technicznie czynność, 
która pozwala zaoszczędzić naj-
więcej ciepła. 

– Lokator z bl. 226A zapytał 
o sytuację finansową bloku i o to 
kiedy mogą zostać rozpoczęte 
prace dociepleniowe. Zasugero-
wał wzięcie przez Spółdzielnię 
kredytu hipotecznego, powołując 
się na podobne działania znanej 
mu wspólnoty mieszkaniowej.

Odpowiedzi udzielił kierow-
nik osiedla p. Piotr Sumiński 
wyjaśniając, że zarówno rok, jak 
i dwa lata temu, Spółdzielnia spo-
tykała się z mieszkańcami bloku, 
by ustalić zasadę, która pozwo-
liłaby na wykonanie prac termo-
modernizacyjnych. W ankiecie 
dotyczącej podwyższenia składki 
na fundusz remontowy większość 
mieszkańców opowiedziała się 
przeciw podwyżce. Do prac na 
tej nieruchomości należy podejść 
kompleksowo i uzbierać taką 
kwotę, by jednocześnie można 
było wykonać docieplenie, remont 
balkonów i wymianę stolarki 
okiennej. Poinformował o sytuacji 
finansowej nieruchomości.

Zastępca Prezesa ds. Eksplo-
atacyjnych p. Tadeusz Szymański 
dodał, że Spółdzielnia rozpocznie 
prace już w 2020 roku. Odniósł 
się także to sugestii zaciągnięcia 
kredytu hipotecznego, podkreśla-
jąc, że inaczej do tego typu kwe-
stii podchodzi się we wspólnotach 
mieszkaniowych, gdzie decyduje 

większość mieszkańców, a ina-
czej w spółdzielni mieszkaniowej, 
gdzie w sytuacji lokali wyodręb-
nionych wszyscy mieszkańcy mu-
szą wyrazić zgodę na powyższe.

Głos zabrała także p. Jadwiga 
Antosik – członek Rady Nadzor-
czej, Rady Osiedla „Słowiań-
skie” i Przewodnicząca Komisji 
Wewnątrzspółdzielczej Rady 
Nadzorczej informując, że wraz 
z dwoma jeszcze członkami 
Rady Nadzorczej planują udać 
się z wizytą do Urzędu Marszał-
kowskiego w celu podjęcia roz-
mów dotyczących możliwości 
pozyskiwania przez spółdzielnie 
środków z Funduszy Europejskich 
na prace termomodernizacyjne. 
Jednocześnie poruszyła również 
temat zaległości mieszkańców 
Spółdzielni w opłatach za lokale, 
omówiła drogi, z których mogą 
skorzystać dłużnicy, by spłacić 
swoje zadłużenie, np. wnioskując 
do Spółdzielni o rozłożenie go na 
raty lub zwrócenie się do UMŁ 
o dodatek mieszkaniowy.

– Lokator z bl. 211 zapytał 
o kondycję finansową swojego 
bloku oraz zapytał czy w tym roku 
będą docieplone jego dwa szczy-
ty, tak jak to opisano w gazecie 
„RSM „Bawełna” – Mój Dom” 
w zamierzeniach remontowych 
Spółdzielni na 2019 r.

Odpowiedzi udzielił kierow-
nik osiedla p. Piotr Sumiński in-
formując, że zgodnie z planem 
remontowym na 2019 r. będą 
ocieplone dwa szczyty bloku 211, 
szczyt wschodni i zachodni. Poin-
formował o wyniku finansowym 
nieruchomości.

Nikt inny nie zgłosił się już do 
dyskusji i 24 głosami za, przy bra-
ku przeciw, dyskusję zamknięto.

Na części 7 „Słowiańskie
Setki” w dyskusji udział wzięli:

– Lokator z bl. 102 zwrócił 
uwagę na fakt, że ze śmietnika 
przy jego bloku korzystają też 
lokatorzy mieszkający w innych 
nieruchomościach i zapytał czy 
Spółdzielnia jest w stanie dopilno-
wać, by inni mieszkańcy osiedla 
nie podrzucali tu swoich śmieci, 
zwłaszcza nieposegregowanych, 
za które mogą być naliczane do-
datkowe opłaty. Wspomniał tak-
że o tym, że w okolicy jego bloku 
ruch samochodowy i problem 
z organizacją parkowania jest 
większy niż przy innych nieru-

chomościach. Poprosił, by Spół-
dzielnia rozważyła zastosowanie 
jakiś rozwiązań, które zmniejszą 
ten problem.

Odpowiedzi udzielił kierow-
nik osiedla p. Piotr Sumiński, 
prosząc, by lokator wziął pod 
uwagę fakt, że przy blokach 105, 
106, 107, 108 i 108A nie ma 
śmietników, a ich mieszkańcy, 
którzy normalnie płacą za wywóz 
śmieci, muszą je gdzieś wyrzu-
cać. Zarówno administracja, jak 
i służby porządkowe, starają się 
panować nad tym problemem, nie 
dopuszczając do tego, by śmieci 
leżały porozrzucane poza obrę-
bem śmietnika. Odnośnie tematu 
parkowania i organizacji ruchu 
w okolicy bloku 102 kierownik 
poinformował, że prowadzi w tej 
sprawie rozmowy z architektem 
osiedla p. Leszkiem Nowickim, 
który opracowuje projekt kom-
pleksowych rozwiązań jezdnych, 
uwzględniający jednocześnie 
miejsca dla osób niepełnospraw-
nych.

– Lokator z bl. 121 wyznał, 
że pielęgnacja przyblokowego 
ogródka jest jego pasją, dba od 
ten rejon od blisko 30 lat i nawet 
zakupił z własnych środków ko-
siarkę do pielęgnacji żywopłotu. 
W związku z powyższym zwrócił 
się do Zarządu z prośbą o zwrot 
kosztów tego zakupu.

Odpowiedzi udzieliła Prze-
wodnicząca Prezydium p. Jolan-
ta Kopeć zachęcając lokatora do 
udziału w organizowanych przez 
Spółdzielnię konkursach, w któ-
rych można wygrać ciekawe na-
grody.

– Lokatorka z bl. 117 zwró-
ciła uwagę na niską frekwencję 
na Walnym Zgromadzeniu, która 
powtarza się od lat. Zasugerowała 
zmniejszenie liczby części, na ja-
kie podzielone jest Walne Zebra-
nie i na przykład połączenie części 
Słowiańskie 200, 100 i Sienkiewi-
czowskie w jedną część. To ogra-
niczyłoby koszty organizacji 
i wynajmu sal, a jednocześnie 
pozwoliłoby mieszkańcom na 
bardziej skuteczne wpływanie na 
działalność Spółdzielni.

Odpowiedzi udzielił Prezes 
Spółdzielni p. Sylwester Po-
korski, wyjaśniając, że zgodnie 
z zapisami ustawy o spółdziel-
niach mieszkaniowych Walne 
Zgromadzenie zastąpiło zebrania 
przedstawicieli, a w przypadku, 

gdy liczba członków spółdzielni 
mieszkaniowej przekroczy 500, 
walne zgromadzenie może być 
podzielone na części. RSM „Ba-
wełna” zrzesza ponad 10 tysięcy 
członków i jej obowiązkiem jest 
zapewnić im wszystkim możli-
wość obradowania w godnych 
i bezpiecznych warunkach. Or-
ganizując Walne Zgromadzenie 
w jednej części nie można było-
by bazować na przypuszczeniach 
i analizie dotychczasowej niskiej 
frekwencji, ale należałoby brać 
pod uwagę możliwość, że na Wal-
ne Zgromadzenie przyjdą wszyscy 
członkowie. Organizując Walne 
w podziale na 8 części Spółdziel-
nia podpisuje umowy na najem sal 
z tymi szkołami, które są w sta-
nie zapewnić warunki w sytuacji, 
gdyby na daną część WZ przy-
szli wszyscy członkowie do niej 
przyporządkowani. Spółdzielnia 
nie może zakładać, że przyjdzie 
niewiele osób, tylko musi przyj-
mować wariant, że przyjdą wszy-
scy i musi być na to gotowa. Rolą 
Zarządu jest przewidywanie, a nie 
spekulacja i Zarząd zdaje sobie 
sprawę jak duże konsekwencje 
prawne może spowodować Wal-
ne Zgromadzenie, które zostanie 
przeprowadzone z naruszeniem 
pewnych ustanowionych zasad.

Innych zgłoszeń do dyskusji 
nie było i 31 głosami za, 0 prze-
ciw, zamknięto dyskusję.

Na części 8 „Sienkiewiczow
skie”:

– Lokatorka z bl. 5 poinfor-
mowała, że przy placu zabaw 
między blokami nr 4 i 5, w okoli-
cy sklepu „Żabka”, na okolicznej 
ławeczce i karuzeli, gromadzi się 
młodzież pijąca alkohol. Zapytała 
czy byłaby możliwość większego 
monitorowania tego miejsca przez 
Straż Miejską.

Odpowiedzi udzielił p.o. kie-
rownika p. Dominik Różycki, wy-
jaśniając, że karuzelę administra-
cja planuje przenieść na pobliski 
plac zabaw, natomiast w miejsce 
istniejącej tam piaskownicy, 
po zakończeniu sezonu letniego, 
administracja rozważy zrobienie 
klombu z kwiatami. Jedna z ła-
wek, która jest zbyt blisko bloku 
nr 7, będzie przestawiona w inne 
miejsce. Dodatkowo administra-
cja wystosuje do Straży Miejskiej 
stosowne pismo, wnioskując 
o częstsze kontrole, ale i sami 

Dyplom w konkursie 
na najefektowniejszy, 
świąteczny balkon odbiera 
p. Dawid Wiszniewski 
z os. „Sienkiewiczowskie”

cd. ze str. 5

cd. na str. 7
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Na ostatniej części Walnego  
podsumowano głosowania  
nad wszystkimi uchwałami.

lokatorzy mogą we własnym 
zakresie, nawet anonimowo, zgła-
szać Straży Miejskiej interwencje.

– Lokatorka z bl. 4 podzięko-
wała za jasne przedstawienie spra-
wozdań z działalności Spółdzielni 
i jej organów. Następnie dokonała 
porównania pomiędzy osiedlami 
Olechów i Janów („Słowiańskie” 
i „Sienkiewiczowskie”), zauwa-
żając, że na osiedlu Olechów wi-
dać dobrego gospodarza, prace są 
wykonywane kompleksowo, a nie 
fragmentami i wiele się dzieje. 
Tymczasem, zdaniem lokatorki, 
warto by zadbać o oba osiedla 
jednakowo, dlatego też wyraziła 
zadowolenie, że na Janowie jest 
nowy kierownik. Zasugerowała, 
by dać mu większe pole do po-
pisu, aby mógł należycie zadbać 
o osiedle Janów. Zwróciła rów-
nież uwagę na niską frekwencję 
podczas Walnego Zgromadzenia 
i zaapelowała do Spółdzielni o za-
dbanie o jej zwiększenie, argu-
mentując to faktem, że tego typu 
zebrania są bardzo ciekawe.

Odpowiedzi udzielił Zastęp-
ca Prezesa ds. Eksploatacyjnych 
p. Tadeusz Szymański, wyjaśnia-
jąc, że nie można porównywać 
Olechowa z Janowem, ponieważ 
osiedle Olechów cechuje się prob-
lematyczną konstrukcją technicz-
ną, wymagającą zdecydowanie 
większych nakładów finansowych, 
osiedle ma wyższe odpisy na fun-
dusz remontowy i większe potrze-
by, a jednocześnie posiada dużo 
więcej pawilonów użytkowych 
i miejsc, z których może czerpać 

pożytki. Tymczasem, na Janowie 
konstrukcja budynków jest zupeł-
nie inna, a fundusz remontowy 
dużo niższy. Na osiedlu praktycz-
nie nie ma lokali użytkowych, 
czy np. anten satelitarnych na 
budynkach, z których można by 
czerpać pożytki. Aby móc robić 
więcej, potrzeba by było więcej 
pieniędzy. Nowy kierownik zadba 
o to, by zarówno pod względem 
technicznym, jak i wizualnym, 
to osiedle się dobrze prezentowało 
i żeby dobrze się na nim mieszkało.

W tym temacie wypowie-
dział się także Zastępca Prezesa 
ds. Ekonomicznych p. Waldemar 
Pawelski przypominając, że od 
2007 r. każda nieruchomość roz-
liczana jest indywidualnie i na 
daną nieruchomość można prze-
znaczyć tylko tyle środków ile ona 
zgromadziła. Spółdzielnia może 
finansować pewne wydatki ze 
środków w ramach osiedla, albo 
nawet całej spółdzielni, jednak 
będzie to wtedy tylko pożyczka, 
którą należy zwrócić.

– Lokatorka z bl. S-1/2 doce-
niła młodą kadrę administracji, 
która spojrzała na potrzeby star-
szych osób przychylnym okiem. 
Podziękowała za sprawozdanie 
przedstawione przez p.o. kie-
rownika p. D. Różyckiego i po-
wiedziała, że w niedługim czasie 
zwróci się do niego z sugestią 
w kwestii umiejscawiania osied-
lowych ławek, które są potrzeb-
ne starszym osobom. Zapytała 
czy w konkursie na najładniejszy 
balkon można by uwzględniać, 

oprócz kwiatowych, także ogródki 
warzywne. Chciała także wiedzieć 
czy w zebraniach Rady Osiedla 
mogą także uczestniczyć miesz-
kańcy. Lokatorka oceniła osiedle 
Janów jako czyste, ciche i zielone.

Odpowiedzi udzielił p.o. kie-
rownika p. Dominik Różycki za-
pewniając, że chętnie spotka się 
z lokatorką ws. wyboru najlep-
szych miejsc na osiedlowe ławki, 
razem mogą przejść się po osiedlu 
i sprawę przedyskutować. Odnoś-
nie uwzględnienia w konkursie na 
balkon ogródków warzywnych 
decyzję w tej kwestii może podjąć 
Rada Nadzorcza, która co roku 
uchwala regulamin przedmiotowe-
go konkursu i jeśli wpłynie do niej 
wniosek w tej sprawie, wówczas 
będzie mogła go rozważyć.

– Lokator z bl. 30 powiedział, 
by administracja zwróciła uwagę 
na często przepalające się żarówki 
przy wejściu do klatki schodowej. 
Poprosił także o wywieszenie na 
klatce schodowej informacji o go-
dzinach ciszy nocnej, tak by nowi, 
młodzi mieszkańcy brali je pod 
uwagę. Powiedział, że mieszkańcy 
są zadowoleni z działalności za-
rządu, jednak jego samego bardzo 
zabolały podwyżki za centralne 
ogrzewanie i fundusz remontowy. 
Tak drastycznych podwyżek nie 
było na przestrzeni ostatnich 20 
lat i jest to dla niego duże obcią-
żenie. Rozumie, że jest potrzeba 
wnoszenia opłat, by można było 
remontować zasoby Spółdzielni, 
jednak tym razem podwyżki dla 
niego okazały się wysokie.

Odpowiedzi udzielił p.o. 
kierownika p. Dominik Różycki 
informując, że administracja wy-
wiesi stosowne ogłoszenia o ciszy 
nocnej, a także skontroluje co jest 
przyczyną często przepalających 
się żarówek na klatce schodowej 
i zapewnił, że gospodarz syste-
matycznie powinien wymieniać 
przepalone żarówki na nowe. 
Odnośnie podwyżki na fundusz 
remontowy, to na osiedlu „Sien-
kiewiczowskie” nie było takowej 
od 2013 r., za wyjątkiem 3 małych 
nieruchomości, a ponieważ ceny 
zarówno materiałów budowla-
nych, jak i wynagrodzenia pra-
cowników firm budowlanych, idą 
w górę, należało podnieść również 
stawkę odpisu na fundusz remon-
towy.

W temacie podwyżki za cen-
tralne ogrzewanie głos zabrał 
Zastępca Prezesa ds. Eksploata-
cyjnych p. Tadeusz Szymański 
tłumacząc, że każdy z lokatorów 
ma ustaloną indywidualną staw-
kę za c.o. i c.w.u., która wynika 
z tego jak lokator gospodarował 
ciepłem i wodą w ubiegłym roku. 
Podwyżka, którą otrzymał loka-
tor, wynika z jego zużycia ciepła 
w 2018 r. Spółdzielnia musi za-
bezpieczyć tematy związane z za-
liczkami i opłatami lokatorów tak, 
by w ciągu roku nie musieć wpro-
wadzać dodatkowych podwyżek 
niż jedna uchwalana corocznie od 
1 maja danego roku.

– Lokator z bl. 24 powiedział, 
że członkowie zebrali się tutaj, 
by usłyszeć sprawowania z dzia-

łalności Spółdzielni i jej organów 
i by nad nimi dyskutować. Tym-
czasem sprawy poruszane podczas 
dyskusji to sprawy bieżące, któ-
re można bezpośrednio załatwić 
w osiedlowej administracji. Pod-
noszone głosy nie są merytorycz-
ne i nie odnoszą się do treści spra-
wozdań. W związku z powyższym 
lokator złożył wniosek formalny 
o zamknięcie dyskusji.

Wniosek poddano pod głoso-
wanie, w wyniku którego 18 osób 
było za, 0 przeciw.

Dyskusję zamknięto.

***
Na ósmej, ostatniej części Walne-
go Zgromadzenia ogłoszono wy-
niki głosowań wszystkich uchwał 
w sprawach przewidzianych po-
rządkiem obrad.

Podjęto następujące uchwały: 
Uchwałę Nr 1/1/2019 w spra-
wie zatwierdzenia sprawozdania 
z działalności RSM „Bawełna” 
za 2018 rok wraz z kierunkami 
rozwoju Spółdzielni oraz zatwier-
dzenia sprawozdania finansowe-
go za 2018 rok (łącznie za pod-
jęciem uchwały głosowało 157 
osób, przeciw 4 osoby), Uchwałę 
Nr 2/1/2019 w sprawie podziału 
nadwyżki bilansowej za 2018 rok 
(łącznie za podjęciem uchwały 
głosowały 164 osoby, przeciw 
1 osoba), Uchwałę Nr 3/1/2019 
ws. udzielenia absolutorium Pre-
zesowi Zarządu RSM „Bawełna” 
p. Sylwestrowi Pokorskiemu 
(łącznie za podjęciem uchwa-
ły głosowało 160 osób, przeciw 

2 osoby – Prezes p. S. Pokorski 
nie głosował w swojej sprawie), 
Uchwałę Nr 4/1/2019 w sprawie: 
udzielenia absolutorium Zastępcy 
Prezesa Zarządu RSM „Bawełna” 
p. Elżbiecie Kitowskiej (łącznie 
za podjęciem uchwały głosowa-
ło 162 osób, przeciw 2 osoby) 
Uchwałę Nr 5/1/2019 w sprawie 
udzielenia absolutorium Zastępcy 
Prezesa Zarządu RSM „Bawełna” 
p. Tadeuszowi Szymańskiemu 
(łącznie za podjęciem uchwa-
ły głosowało 159 osób, przeciw 
2 osoby – p. T. Szymański nie 
głosował w swojej sprawie), 
Uchwałę Nr 6/1/2019 w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie nieru-
chomości lokalowej uregulowa-
nej w KW nr LD1M/00214511/2 
obejmującej lokal użytkowego 
oznaczony nr PG1 znajdujący się 
w budynku mieszkalnym nr 56 
przy ul. Longinusa Podbipięty 5 
w Łodzi o pow. 35,34 m2 (łącz-
nie za podjęciem uchwały głoso-
wało 146 osób, przeciw 0 osób), 
Uchwałę Nr 7/1/2019 w sprawie 
zmian w Statucie Robotniczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Ba-
wełna” w Łodzi (łącznie za pod-
jęciem uchwały głosowało 126 
osób, przeciw 10 osób – uchwała 
została przyjęta większością 2/3 
głosów), Uchwałę Nr 8/1/2019 
w sprawie zmian w Regulaminie 
Rady Nadzorczej Robotniczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Ba-
wełna” w Łodzi (łącznie za pod-
jęciem uchwały głosowały 134 
osoby, przeciw 1 osoba).

 I.G.

Zgłoszenia można składać jeszcze do 1 lipca 
w osiedlowych administracjach lub drogą elektro-
niczną na adres: poczta@rsmbawelna.pl

Wystarczy wypełnić kartę zgłoszeniową, dostęp-
ną w siedzibie administracji oraz na stronie interne-
towej Spółdzielni.

Komisje konkursowe dokonają przeglądów 
ukwieconych balkonów w dwóch terminach, pod 
koniec lipca i pod koniec sierpnia. Przypominamy, 
że jury może wyróżnić także pięknie ukwiecone bal-
kony, które nie zostały zgłoszone do konkursu – 
właściciel balkonu nie zostanie wówczas ujawniony, 
a jedynie w gazecie zaprezentujemy zdjęcie jego 
balkonu na tle całego bloku.

Właściciele niezgłoszonych do konkursu balko-
nów nie zostaną jednak nagrodzeni, dlatego warto 
brać udział w konkursie.

Wszystkich chętnych zapraszamy więc do na-
szej zabawy i do upiększania naszych osiedli.

Za piękny przykład aktywności mieszkańców 
niech posłużą Państwu zdjęcia niektórych przyblo-
kowych ogródków na Olechowie, które prezentu-
jemy obok.

Zamieńmy nasze balkony w takie kwitnące ogro-
dy. Czas start!

 I.G.

Rusza kolejna edycja konkursu na najładniej ukwiecony balkon.
KONKURS NA BALKON

cd. ze str. 6
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Segregacja śmieci  
jest obowiązkowa.  

Za jej brak grożą kary.

Uwaga na śmieci! 
Niesegregowane mogą nas 
drogo kosztować!
Na łamach naszej gazety wiele 
miejsca poświęcamy gospodarce 
odpadami. Zwłaszcza, że przy-
gotowywana jest kolejna noweli-
zacja przepisów w tym zakresie 
i szykują się wysokie podwyżki 
opłat za brak segregacji odpadów.

Aczkolwiek od 2013 r. spół-
dzielnie mieszkaniowe i inni za-
rządcy nieruchomości nie orga-
nizują już we własnym zakresie 
wywozu śmieci, nie mają wpływu 
na częstotliwość i harmonogram 
ich odbioru, bo te obowiązki na-
leżą do miasta, to wciąż borykają 
się z przepełnionymi, nie wywo-
żonymi, niejednokrotnie na czas 
odpadami i niewłaściwym ich gro-
madzeniem przez mieszkańców. 
Zdajemy sobie sprawę, że jedno 
ma wpływ na drugie. Pojemni-
ki do segregacji czasem są zbyt 
daleko od naszych śmietników 

a i często przez rzadsze, niż to ko-
nieczne, ich opróżnianie nie mogą 
być należycie wykorzystywane. 
Niestety jeśli dojdzie do nalicza-
nia kar za nieprawidłowe gro-
madzenie odpadów to koszty 
te poniosą mieszkańcy konkretnej 
nieruchomości bądź zespołu bu-
dynków. A więc pilnujmy siebie, 
mobilizujmy sąsiadów do prowa-
dzenia segregacji.

Jeśli zauważycie, że pojemniki 
są często przepełnione i wg Pań-
stwa zachodzi konieczność zwięk-
szenia częstotliwości wywozu, 
prosimy zgłaszać to do właściwej 
administracji osiedla. Nie gwaran-
tujemy, że natychmiast to zmie-
nimy, ale będziemy sygnalizo-
wać problem odpowiedzialnemu 
za wywóz i gospodarkę odpadami 
Wydziałowi Komunalnemu Urzę-
du Miasta Łodzi. K.Sz.

Widzisz jak ktoś obcy, nie mieszkający 
w  Twojej nieruchomości, podrzuca śmie-
ci, wyrzuca stare meble bądź gruz budo-
wlany – zrób zdjęcie samochodu z  tablicą 
rejestracyjną i przekaż do naszej właściwej 
administracji osiedlowej.

Pozostałymi członkami  
Rady Osiedla są:

–  p. Paula Dominiak
–  p. Katarzyna Grzelak
–  p. Jakub Jakubowski
–  p. Rafał Lorek
–  p. Teresa Łyczek-Skarżycka
–  p. Katarzyna Marczewska
–  p. Małgorzata Matuszewska
–  p. Piotr Nowakowski
–  p. Zofia Rudnicka
–  p. Marek Sińczak
–  p. Anna Smorawska
–  p. Barbara Szymacha
–  p. Adam Wojech

W wyborach do Rad Osiedli – Jednostek Pomocniczych Urzędu Miasta Łodzi, 
które odbyły się w dniu 7 kwietnia 2019 r. mieszkańcy osiedli Olechów i Janów 
wybrali 21-osobowy skład Rady.

VI Łódzkie Senioralia
W dniach 12–24 maja br. 
odbyła się VI edycja Łódz
kich Senioraliów.

Dwa tygodnie imprez, spotkań 
i wydarzeń Prezydent Łodzi 

p. Hanna Zdanowska rozpoczęła 
wręczeniem seniorom symbolicz-
nych kluczy do miasta. 

Gwiazdą otwarcia byli Skal-
dowie, którzy świetnie wpisali się 
w stylistykę aktywnych seniorów 

i pokazali, że młodość ma się 
w sercu, a nie w metryce. Senior 
to przecież nie tylko kochana siwa 

babcia, robiąca na drutach w buja-
nych fotelu, ale także pełni ener-
gii dojrzali ludzie, którzy nie chcą 

siedzieć w jednym miejscu, tylko 
pragną wykorzystywać wolny 
czas na emeryturze na działanie. 
Chodzą więc na basen, na spacery, 
do teatru, uczestniczą w zajęciach 
uniwersytetu trzeciego wieku, za-
pisują się na kursy doskonalące 
ich zainteresowania. To osoby 
świadome tego, by zadbać o swoje 
zdrowie i dobrą kondycję.

I właśnie tych wszystkich 
atrakcji mogli popróbować se-
niorzy podczas ich święta. Dni, 
w czasie których każdy z nich 
mógł znaleźć coś dla siebie, sta-

ły się również znakomitą okazją 
do spotkań, poznawania swoich 
rówieśników i zawierania no-
wych przyjaźni – razem przecież 
raźniej!

Uśmiech nie schodził więc 
z twarzy uczestników Seniora-
liów, pełnych wigoru i werwy.

Wszystkim naszym Czytelni-
kom, starszym i młodszym, rów-
nież życzymy takiej pogody ducha 
i radości z życia, nie tylko podczas 
Senioraliów.

 I.G.

NOWA RADA OSIEDLI OLECHÓW-JANÓW

Gratulujemy wybo
ru i mamy nadzieję, 
że nowo wybrana 
Rada Osiedla zgod
nie ze swoimi kom
petencjami będzie 
działała prężnie 
i w dużym stop
niu przyczyni się 
do rozwoju naszych 
osiedli.

Do Rady Osiedla 
Olechów

Janów zostali 
również wybrani 
nasi członkowie:

–  p. Jadwiga Antosik
–  p. Ewa Domagalska
–  p. Małgorzata Furtak
–  p. Barbara Lewandowska
–  p. Grażyna Zakrocka
–  p. Lucjan Kołada
–  p. Feliks Staroń

Z satysfakcją pragniemy poinfor-
mować, że w składzie nowo wybra-
nej Rady Osiedla znaleźli się rów-
nież członkowie Naszej Spółdzielni, 
którzy w jej strukturach pełnić będą 
odpowiedzialne funkcje.

Przewodniczącym Rady 
Osiedla Olechów-Janów został 
wybrany p. Piotr Sumiński – 
kierownik Administracji Osiedla 
„Słowiańskie”, który będzie już 
III kadencję z rzędu pełnił tę za-
szczytną funkcję.

Przewodniczącym Zarządu 
Osiedli (spoza składu Rady) zo-
stał p. Bogusław Kowal, który 
aktualnie pełni również funkcję 
Przewodniczącego Rady Osiedla 
„Słowiańskie”.

Diament 60-lecia 
dla członka założyciela 
p. Julii Słabosz

Wzruszający moment rozpoczął majowe posiedzenie Rady 
Nadzorczej.

Gościem był p. Bogusław Fijałkowski – syn zmarłej tuż 
przed naszym Jubileuszem p. Julii Słabosz, która była człon-
kiem-założycielem naszej Spółdzielni. W jej imieniu odebrał 
Statuetkę „Diament 60-lecia RSM „Bawełna” w Łodzi”, którą 
Kapituła przyznała p. J. Słabosz, doceniając działania podej-
mowane przez nią na rzecz i dla dobra Spółdzielni.

 I.G.

Wręczenie statuetki synowi p. Julii Słabosz
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Od 1 lipca  
usterki i awarie  
można zgłosić do Spółdzielni  
przez aplikację mobilną.

Od 1 lipca udostępniamy naszym miesz-
kańcom nowe rozwiązanie do komu-
nikacji z administracją. Wykorzystując 
telefon lub komputer w prosty i szybki 
sposób można zgłaszać do spółdzielni 
usterki, awarie i uwagi techniczne. 
Wprowadzenie systemu iMieszkaniec.pl to przede wszystkim 
znaczne skrócenie czasu załatwiania zgłoszonych spraw. Wy-
starczy kilkanaście sekund, żeby dokonać zgłoszenia z apli-
kacji mobilnej lub na stronie iMieszkaniec.pl i sprawa 
od razu, w wielu przypadkach automatycznie i zdalnie 
zaczyna się sama toczyć, a historia danego zgłosze-
nia jest krok po kroku zapisywana w systemie i moni-
torowana w formie elektronicznej. Ponadto mieszkaniec 
na bieżąco dostaje komunikaty o stanie jego realizacji.

Jak to działa w praktyce?
Mieszkaniec, np. 8 lipca o 5.45 przesyła poprzez apli-
kację zgłoszenie o treści: „Brak światła na klatce scho-
dowej”. Ta krótka informacja wystarcza, by uruchomić 
cały mechanizm naprawy usterki. O 8.15 zgłoszenie 
zarejestrowane w iMieszkaniec.pl jest odczytane 
przez administratora budynku na komputerze i przy-
dzielone przez niego – wysłane poprzez kliknięcie 
w systemie – do konserwatora na jego smartfona. Jed-
nocześnie mieszkaniec, który zgłosił usterkę dostaje 
na aplikację powiadomienie o zmianie statusu sprawy 
z „Przyjęta” na „Przekazana do realizacji”. Po naprawie 
światła na klatce konserwator wysyła wiadomość do syste-
mu „Usterka została zrealizowana” – informację taką dosta-
je administrator budynku na komputer i zgłaszający usterkę 
na swój telefon, z którego dokonał zgłoszenia.

Warto też dodać, że wszystkie zgłoszenia są zapisywane 
na trwale w systemie ze wskazaniem danych osoby i czasu do-
konania zgłoszenia i danych osoby wraz z określeniem dnia 
i godziny, odebrania zgłoszenia i jego realizacji. W systemie 
tworzy się cała historia zgłoszeń z pełnymi informacjami na te-
mat jego realizacji, a nawet jeśli to konieczne z jego dokumen-
tacją fotograficzną. Prosto i szybko.

Wcześniej setki zgłoszeń różnego rodzaju były zapisywane 
w formie tradycyjnej w dziennikach zgłoszeń. Teraz stworzono 
jedną, elektroniczną bazę, w której wszystkie zgłoszenia będą 
szczegółowo rejestrowane.

System działa też w drugą stronę. Istnieje możliwość wysy-
łania do mieszkańców powiadomień, np. o awarii prądu, wody, 
przerwy w dostawie ciepła itp. z szacowanym czasie usunięcia 
awarii.

Zachęcamy mieszkańców do logowania się na iMieszka-
niec.pl.

 K.Sz.

Jak uzyskać dostęp do iMieszkaniec.pl
Pierwszym krokiem do korzystania z platformy iMieszkaniec.pl jest założe-
nie konta. Podajemy krok po kroku jak to zrobić na komputerze i jak ściąg-
nąć aplikację na telefon.

Przeglądarka internetowa:
1.  Odwiedź stronę internetową (wpisz adres strony internetowej): 

www.imieszkaniec.pl
2.  Użyj przycisku po prawej stronie: Zaloguj/Zarejestruj
3.  Wybierz miasto – Łódź
4.  Wybierz Spółdzielnię – RSM BAWEŁNA

5.  Użyj przycisku Zarejestruj
6.  Postępuj dalszą instrukcją dostępną na stronie:
Wypełnij wszystkie niezbędne pola: imię, nazwisko, nr telefonu 
komórkowego, adres e-mail, nr mieszkania, relację.
Zapoznaj się i zaakceptuj: regulaminy, zgodę na przetwarzanie 
danych oraz politykę prywatności i klauzulę informacyjną.
7.  Użyć przycisku: Utwórz konto.
Zgłoszenie o założenie konta trafia do Sp-ni. Po pozytyw-
nej weryfikacji konto zostaje utworzone i mieszkaniec może 
w pełni korzystać z serwisu.

Sklep Google Play 
i App Store:
1.  Otwórz sklep Google Play lub App Store
2.  Wyszukaj aplikację imieszkaniec i ją pobierz – kliknij 

przycisk zainstaluj
3.  Użyj przycisku: Utwórz konto
4.  Wybierz miasto – Łódź
5.  Wybierz Spółdzielnię – RSM BAWEŁNA
6.   Postępuj z dalszą instrukcją dostępną na stronie:
Wypełnij wszystkie niezbędne pola: imię, nazwisko, 
nr telefonu komórkowego, adres e-mail, nr mieszka-
nia, relację.
Zapoznaj się i zaakceptuj: regulaminy, zgodę na 
przetwarzanie danych oraz politykę prywatności 
i klauzulę informacyjną.
7.  Użyj przycisku: Utwórz konto
Zgłoszenie o założenie konta trafia do Sp-ni. 
Po pozytywnej weryfikacji konto zostaje utwo-
rzone i mieszkaniec może w pełni korzystać 
z serwisu.

Wymiana wodomierzy i podzielników kosztów
W bieżącym roku przypada w na-
szej Spółdzielni termin wymiany 
urządzeń służących do indywidu-
alnych rozliczeń ciepła i wody.

Wodomierze, zgodnie z „Usta-
wą o miarach i wagach” wymagają 
legalizacji co 5 lat. Żywotność tech-
nologiczna podzielników kosztów 
centralnego ogrzewania wynosi 
10 lat. Oba te terminy kończą się 
w tym roku. Stąd w I kwartale roku 
podjęte zostało postępowanie kon-
kursowe, mające na celu wybór fir-
my bądź firm do kompleksowej wy-
miany wodomierzy i podzielników 
w lokalach Spółdzielni. Ogłoszenie 
w tej sprawie przedstawialiśmy 
w 122, lutowym numerze gaze-
ty. Było ono zamieszczone także 
w Dzienniku Łódzkim i na stronie 
internetowej naszej Spółdzielni.

Do konkursu zgłosiły swoje 
oferty trzy firmy. Wg kolejności 
złożenia były to: Minol Zenner 
Sp. z o.o., Techem Techniki Pomia-
rowe Sp. z o.o., ista Polska Sp. z o.o.

Postępowanie w zakresie 
analizy ofert i wyboru najkorzyst-
niejszej dla Spółdzielni oferty 
dokonała powołana przez Zarząd 
specjalna Komisja. Prace Komisji 
odbywały się przy udziale wyty-
powanych przez Radę Nadzorczą 
obserwatorów, wyłonionych spo-
śród członków Rady.

Po wnikliwej analizie Ko-
misja przedstawiła Zarządowi 
do zatwierdzenia wybór firmy 
ista Polska Sp. z o.o. do wymiany 
wodomierzy i podzielników. Aktu-
alnie trwa w Spółdzielni negocjo-
wanie szczegółowych warunków 

umów. Oprócz wymiany urzą-
dzeń firma ista poprzez portal 
internetowy zapewni Spółdzielni 
dostęp do stałego podglądu i ana-
lizy funkcjonowania urządzeń, 
co pozwoli na szybsze reagowa-
nie na powstałe usterki czy awarie 
pracy wodomierzy i podzielników.

Wymiana urządzeń ruszy 
najpewniej jeszcze w lipcu stąd 
prosimy Państwa o wzięcie tego 
pod uwagę i zapewnienie kon-
taktu do siebie w celu możliwo-
ści umówienia terminu wymiany 
i udostępnienia lokalu. Najlepiej 
zostawić swój numer telefonu 
u sąsiadów. O konkretnych termi-
nach będziecie Państwo informo-
wani przez administracje osiedlo-
we poprzez ogłoszenia na klatkach 
schodowych. K.Sz.

Od 13 czerwca obowiązują 
nowe ceny wody. 

Przypominamy Państwu, że w ubie-
głym roku pisaliśmy o zatwierdzaniu 
przez Państwowe Gospodarstwo Wodne 
„Wody Polskie”, opracowywanych przez 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji, no-
wych stawek opłat dla Łodzi za wodę 
i ścieki, które wprowadzane będą przez 
kolejne trzy lata.

Rada Nadzorcza RSM „Bawełna” 
w ubiegłym roku na swoim czerw-
cowym posiedzeniu podjęła uchwałę 
ws. zmiany stawek opłat za zimną wodę 

i odprowadzanie ścieków dla lokali 
w zasobach w Łodzi od 1 lipca każdego 
kolejnego roku.

Tym samym, już od lipca br. cena 
za wodę i odprowadzanie ścieków wy-
niesie 8,83 zł brutto za m³ (obecna cena 
8,78 zł).

Zmiana cen wody będzie się także 
wiązała z dodatkowym odczytem sta-
nu wodomierzy w naszej Spółdzielni 
– z wyjątkiem budynku w Andrespolu. 
Administracje osiedli odczytają wodo-
mierze bez modułu radiowego, bo część 
z naszych członków ma zamontowane 

takie wodomierze w swoich mieszka-
niach. Dlatego prosimy Państwa o po-
moc w tym przedsięwzięciu i udostęp-
nienie swoich lokali. Jeśli rozpoczynacie 
już wakacje, zostawcie do siebie kontakt 
w osiedlowej administracji lub namiar 
na kogoś, kto będzie dysponował klu-
czami do Waszego mieszkania.

Odczyty wodomierzy wyposażo-
nych w moduł radiowy samoczynnie 
zapisane są w elektroniczną historię 
odczytów.

Kolejna podwyżka, tym razem 
o 6 groszy, znowu za rok.

Wzrosła  
o p ł a t a  
za wodę

ŚCIĄGNIJ NA SWÓJ TELEFON APLIKACJĘ
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W ramach XXXII 
Międzynarodowych Warsztatów 
Folklorystycznych, których 
głównym organizatorem 
są Widzewskie Domy 
Kultury, a gospodarzem 
Dom Kultury „Ariadna” 
z ul. Niciarnianej 1/3, 
zachęcamy do udziału 
w następujących wydarzeniach:

8.07.2019, godz. 19.00 – 
Wieczór Narodów. Dom Kultury 

„Ariadna”, ul. Niciarniana 1/3. 
Szczegółowe informacje pod 
numerami telefonów: 510-313-
310, 574-256-258. Wstęp wolny.

9.07.2019, godz. 15.1518.00 
– Parada i koncert w Pasażu 
Rubinsteina. Wstęp wolny

11.07.2019, godz. 16.30–20.00 
– Podwieczorek folkowy. 
Okolice hali MOSiR-u 
(ul. Małachowskiego 5/7). 
Szczegółowe informacje 
pod numerami telefonów: 
510-313-310, 574-256-258. 
Wstęp wolny.

12.07.2019, godz. 
18.30 – Koncert galowy. 
Centrum Promocji Mody 
(CPM), Akademia Sztuk 
Pięknych, im. Władysława 
Strzemińskiego w Łodzi, 
ul. Wojska Polskiego 121. 
Wstęp wolny.

13.07.2019, godz. 18.30 
– Koncert w Parzęczewie. 
Szczegółowe informacje pod 
numerami telefonów: 510-313-
310, 574-256-258. Wstęp wolny.

14.07.2019, godz. 17.00 
– Koncert w Rawie 
Mazowieckiej. Szczegółowe 

informacje pod numerami 
telefonów: 510-313-310, 
574-256-258. Wstęp wolny.

A ponadto zapraszamy 
do wzięcia udziału 
w innych wydarzeniach, 
takich jak np.:
29.06.2019, godz. 10.00 – 
Potańcówka dla mieszkańców. 
Dom Kultury „Ariadna”, 
ul. Niciarniana 1/3. Impreza 
taneczna z muzyką z płyt. 
Zapewniamy kawę, herbatę 
i wodę. Bilety w przedsprzedaży 
10 zł, w dniu imprezy 15 zł. 
Tel. 574-256-258, e-mail: 
ariadna@wdk.pl

30.06.2019, godz. 9.20 – 
Klub Turystów Pieszych 

„STONOGA” – wycieczka 
piesza o długości 10 km 
Kolumna – Rokitnica – 
Kolumna, zbiórka: Dworzec 
Łódź-Kaliska, godz. 9.20, 
odjazd godz. 9.53. Informacje: 
tel. 725-211-008.

7.07.2019, godz. 9.20 – 
Klub Turystów Pieszych 
„STONOGA” – wycieczka 
piesza o długości 14 km 
Rąbień – Wola Grzymkowa – 
Aleksandrów Łódzki. Zbiórka: 
Przystanek autobusowy 
Al. Włókniarzy/Legionów 
autobus 97A, godz. 9.20, 
odjazd godz. 9.42. Informacje: 
tel. 725-211-008. Wycieczka 
bezpłatna.
 Oprac.: I.G.

AKTYWNY SENIOR

Szczęśliwy senior to aktywny senior.  
A lato sprzyja aktywności.  

Bądźmy  
pozytywnie zakręceni tego lata.

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.
Paweł Flasz, tel. 505 150 847, e-mail: pflasz@
rsmbawelna.pl, budynki nadzorowane: 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: 201-212  
220-233, tel. kom. 505 131 497, e-mail: bny-
kiel@rsmbawelna.pl.
Julita Marcinkowska administrowane bu-
dynki: 213, 214, 216, 217, 218, 218a, e-mail:
jmarcinkowska@rsmbawelna.pl

Administracja osiedla „Sienkiewiczow-
skie”, tel. 42 670 66 64, 42 670 66 63.
P.O. kierownika adm. Dominik Różycki.
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.
Jerzy Gołębiowski administrowane bloki: 
1-9, 51-53, 55, 57, 60, ul. Fabryczna 9 – An-
drespol, tel. kom. 505 150 848, e-mail: jgole-
biowski@rsmbawelna.pl.
Izabela Rutkowska administrowane budyn-
ki 10-15, 27-30, S1/2 do S11, Z1/1-7, Z2-1-7. 
Tel. 505 150 851, e-mail: irutkowska@rsmba-
welna.pl.

Administracja osiedla „Zbiorcza”, tel. 42 
674 89 49, tel. 42 676 28 97.
Kierownik adm. p. Andrzej Jaroszczyk.
TECHNIK:
Zbigniew Stysiński, tel. 505 150 849, e-mail: 
zstysinski@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 BUDYNKÓW OSIEDLA „KOZINY”:
Jakub Olczak, tel. 505 150 853, e-mail: jol-
czak@rsmbawelna.pl
ADMINISTRATORZY:
Jacek Piaseczny administrowane budynki: 
Gandhiego 3a, Tatarakowa 15, Lutomierska 
83/101, 103a, 105a, 109a, 111, Wrześnieńska 
67/69, 71/73, Sierakowskiego 1/5, ul. Kutrzeby 
3 i 10, 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.
Aneta Wyrowska administrowane budynki: 
ul. Klonowa 28/30, 32, 38, 40, Okrzei 30/36, 
40, 4/12, Długosza 1/5, Kasprzaka 11, 11a, 
1 Maja 76, 84/86, Więckowskiego 97, al. Włók-
niarzy 198, garaże przy al. 1 Maja 76 A, tel. 501 
463 291, e-mail: awyrowska@rsmbawelna.pl
Renata Psonka-Andrzejczak administrowa-
ne budynki: ul. Bydgoska 40, 42, 44, 46, 35/37, 
Klonowa 41, ul. Kasprzaka 60/62, Kasprzaka 
64a, 10, 28/34, Długosza 27, 29/31, Lorentza 8, 
Srebrzyńska 45 tel. 500 268 207, e-mail: rpson-
ka@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 10 maja 2019 roku 
o godzinie 10.00 w sali 
gimnastycznej Szko
ły Podstawowej nr 205 
w Łodzi odbyła się kolejna 
Spartakiada Szkół Pod
stawowych klas szóstych.

Organizatorzy, Ognisko TKKF 
„Dzikusy”, RSM „Bawełna”, Rada 
Osiedla Olechów-Janów oraz Szkoła 
Podstawowa nr 205, już po raz 19. 
zaprosili do współzawodnictwa pięć 
Szkół Podstawowych: nr 34, 114, 

141, 205 i Publiczną Szkołę Podsta-
wową „Mileszki”. Imprezę współfi-
nansowały: obok RSM „Bawełna” 
także Firma Sprint Textil.

Jak zwykle była to nie tylko 
fantastyczna zabawa dla dzieciaków, 
których rywalizacja była naprawdę 
imponująca, ale i dla kibicujących 
rodziców oraz zaproszonych gości. 
A wśród nich byli: mistrz kolarstwa 
szosowego p. Jan Kudra Olimpijczyk 
z Tokio z 1964 r., uczestnik Wyści-
gów Pokoju i mistrzostw świata, 
z którym wywiad prezentujemy 
na stronie obok, Prezes RSM „Ba-
wełna” p. Sylwester Pokorski, jego 

Z-ca p. Waldemar Pawelski, Członek 
Rady Nadzorczej RSM „Bawełna” 
p. Jadwiga Antosik, Przewodniczący 
Rady Osiedla Słowiańskie p. Bogu-
sław Kowal, Przewodniczący Rady 
Osiedla Sienkiewiczowskie p. An-
drzej Rudnicki,, Pełniący obowiązki 
Kierownika Osiedla Sienkiewiczow-
skie p. Dominik Różycki, Prezes 
Astral Media p. Tadeusz Marczewski.

Ze strony organizatorów obecni 
byli: Prezes Ogniska TKKF „Dziku-
sy” p Władysław Stępień, Dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 205 Magda-
lena Czwartosz-Bujnowicz, Z-ca dy-
rektora Szkoły Podstawowej nr 205 

Anna Jeżyńska Nauczyciel W-F w SP 
nr 205 i członek Zarządu Ogniska 
TKKF „Dzikusy” p Agnieszka Kra-
jewska, oraz Przewodniczący Rady 
Osiedla Olechów-Janów p. Piotr 
Sumiński.

W trakcie przerwy w turnie-
ju wystąpił taneczny zespół DNA, 
a uczestnicy spartakiady mogli odpo-
cząć spożywając otrzymane słodycze 
i napoje.

Najwięcej punktów (40 pkt) 
zebrali uczniowie SP nr 205. Nieco 
niżej w punktacji wypadły: SP nr 114 
(37 pkt) oraz Szkoła „Mileszki” 
(34 pkt).

Wszystkie zespoły otrzymały 
nagrody a ich opiekunowie pamiąt-
kowe medale oraz czekolady.

Medale okolicznościowe wrę-
czono także gościom: p Janowi Ku-
drze oraz p. Waldemarowi Pawel-
skiemu.

Imprezy tego typu to propa-
gowanie masowego udziału dzieci 
w łatwych i prostych formach rucho-
wych, rozwijanie sprawności ogólnej 
oraz stwarzanie warunków do kształ-
towania umiejętności zespołowego 
współdziałania i współzawodnictwa.

 K.Sz.

Stowarzyszenie „Łódzkie Hospi-
cjum dla Dzieci – Łupkowa” ob-
chodzi w tym roku 20-lecie swego 
istnienia i z tej okazji 5 czerwca 
w Teatrze Nowym w Łodzi w Dużej 
Sali odbyła się uroczysta, jubile-
uszowa gala. Nasza Spółdzielnia 
została na nią zaproszona. Z ra-
dością i wzruszeniem przygląda-
liśmy się uroczystości. Ze zgro-

madzonych tam osób, zarówno 
z samego Stowarzyszenia, jak 
i gości honorowych emanowało 
ciepło i dobroć, niepowtarzalna siła 
i energia, a nadto przeświadczenie 
wagi jaką niesie za sobą działal-
ność Stowarzyszenia.

W trakcie części oficjalnej po-
znaliśmy osoby, które przyczyniły 
się do powstania i istnienia Hospi-
cjum, m.in. dr. Piotra Stengerta, 
założyciela i pomysłodawcę Ho-
spicjum, były pierwsze pielęgniar-
ki zajmujące się chorymi, a wśród 
nich p. Janina Adamczyk obecna 
prezes Stowarzyszenia, z którą 

przypomnijmy wywiad zamieścili-
śmy w 119, listopadowym nume-
rze „Mojego Domu”. Licznie przy-
byli przedstawiciele Narodowego 
Funduszu Zdrowia i władz miasta. 
Ich przemowy były wzruszające, 
ale też budujące i motywujące 
Stowarzyszenie do dalszej pracy. 

Zasłużonym wręczano krysz-
tałowe serca i okolicznościowe 
medale.

Nie zabrakło najbardziej roz-
poznawalnego ambasadora Ho-
spicjum Marcina Gortata, wokół 
którego licznie zbierali się fani, 
głównie obecni na gali nasto letni 

wolontariusze, którzy pragnęli 
mieć zdjęcie ze swoim idolem. 

Na widowni zasiedli też rodzi-
ce podopiecznych Hospicjum oraz 
zwyczajni ludzie dobrego serca, 
którzy na co dzień wspierają Sto-
warzyszenie dobrowolnymi datka-
mi i służą codzienną pomocą. 

W części oficjalnej przypomnia-
no historię powstawania hospicjum, 
wspominano kolejne lata jej istnie-
nia przedstawiając zmontowany na 
te okoliczność film dokumentujący 
przeszłość i teraźniejszość Stowa-
rzyszenia. Zaprezentowano też 
nowe logo Stowarzyszenia (przed-

stawiamy go na początku tekstu) 
nawiązujące do wyglądu obecnego 
budynku, w którym mieści się Sto-
warzyszenie.

Galę uświetnił występ Artura 
Gotza – aktora Teatru Nowego 
z Łodzi oraz Teatru 6 Piętro z War-
szawy. 

Na zakończenie był oczywi-
ście wspaniały tort urodzinowy.

Stowarzyszeniu, jego pracow-
nikom i wszystkim podopiecznym 
Hospicjum i ich rodzinom życzymy 
dużo uśmiechu na co dzień oraz 
wytrwałości w zmaganiu się z cho-
robą. K.Sz.

20-LECIE HOSPICJUM DLA DZIECI – ŁUPKOWA
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Redakcja: W temacie rowerów jest 
Pan prawdziwym ekspertem – wszakże 
był Pan jednym z najlepszych kolarzy lat 
60tych. 9krotnie zdobył Pan mistrzostwo 
Polski, 2krotnie wygrał Pan Tour de Po
logne, a także 5krotnie uczestniczył Pan 
w Wyścigu Pokoju oraz reprezentował Pan 
Polskę na Igrzyskach Olimpijskich w To
kio w 1964 roku. Moda na rowery wróciła 
– obecnie na ulicach i ścieżkach rowerowych 
spotkać można całą masę cyklistów. Jednak 
dla niektórych innych użytkowników dróg 
– pieszych czy kierowców – rowery na ulicy 
są prawdziwym utrapieniem. Proszę nam 
powiedzieć jak użytkownik roweru powi
nien się zachowywać, by nie przeszkadzać 
innym osobom poruszającym się po drogach 
i by wszyscy mogli zgodnie z nich korzystać?

Jan Kudra: Jako pierwsze nasuwa się 
tu przede wszystkim słowo „kultura”. Tak 
jak nie kładzie się nóg na stole czy posiłki 
je się cichutko, tak na drodze obowiązuje 
kultura jazdy. Dla każdego znajdzie się miej-
sce i trzeba to mieć na uwadze. Warto jednak 
mieć oczy dookoła głowy i przewidywać, 
bo na przykład z bramy może nieoczekiwa-
nie wyjechać samochód, lub tak jak to mnie 
się przydarzyło, przed rower nagle wybieg-
nie małe dziecko. Na szczęście mam dobry 
rower, który zahamował na czas. Takie nagłe 
zatrzymanie wyrzuciło mnie niestety z sio-
dełka i musiałem się ratować tzw. skokiem 
tygrysim, czyli wylądowałem bezpiecznie 
na barku, chroniąc twarz i głowę.

R.: Powiedział Pan, że teraz ma Pan 
dobry rower, a ponadto jak wiemy, prowa
dzi Pan serwis rowerowy przy ul. Legio
nów 87. Ale czy w czasach, gdy zaczynał 
Pan swoją przygodę z kolarstwem, łatwo 
było o odpowiedni sprzęt?

J.K.: Było ogromnie trudno zdobyć ja-
kikolwiek rower, nie tylko specjalistyczny. 
Podczas okupacji wszystkie rowery trzeba 
było oddać, inaczej można było zginąć. 
Tak więc po wojnie nie było skąd ich brać, 
aż do momentu gdy w Bydgoszczy powstała 
fabryka rowerów, która zaczęła wypełniać 
polski rynek.

R.: A jak zaczęła się Pana przygoda 
z kolarstwem i skąd wziął Pan swój pierw
szy rower?

J.K.: Mój pierwszy rower miałem po ta-
cie, któremu szczęśliwie podczas wojny udało 
się go przechować w jakimś ukryciu. Jak już 
zacząłem pracować, jako stolarz budowlany, 
to za uskładane, zarobione pieniądze, wów-
czas 3 tysiące złotych, kupiłem od mojego 
nauczyciela zawodu włoski rower wyścigowy 
Tornado Presto. Spędzałem na nim niemalże 
każdą wolną chwilę po pracy. Ta forma wy-
poczynku bardzo mi się podobała. Lubiłem 
jadąc oglądać widoki, zwiedzać okolicę. Było 
to dla mnie dużo atrakcyjniejsze i wygodniej-
sze niż chodzenie na piechotę. Zjeździłem 
wówczas okoliczne rejony Wiskitna, Andre-
spola, Tomaszowa. A czując, że sprawia mi 
to wielką przyjemność i czerpię z tego satys-
fakcję, zapisałem się do klubu sportowego 
Gwardia – wówczas jednego z najlepszych 
w Polsce i trenowałem tam przez 6 lat.

R.: Dlaczego wybrał Pan akurat ten 
klub?

J.K.: Ponieważ moim dążeniem za-
wsze było walczyć z silniejszymi i mierzyć 

się z najlepszymi. To żadna przyjemność 
przecież wygrać ze słabszym. To dla mnie 
zbyt proste i nie przynoszące zadowolenia. 
Ale tak od razu nie chcieli mnie przyjąć, 
bo sprawiałem podobno dosyć mikre wra-
żenie. Ponieważ jednak miałem swój rower 
i wiele samozaparcia udało się.

Później, podążając za moim trenerem, 
przeszedłem do klubu Społem, aż wreszcie 
trafiłem do reprezentacji kraju, a w rezulta-
cie na, wymarzone dla każdego sportowca, 
Igrzyska Olimpijskie.

R.: Zajął Pan wówczas 13 miejsce – 
czy to była pechowa trzynastka?

J.K.: Cóż, umiejętności i ochoty mia-
łem na więcej, jechałem bowiem na piątym, 
szóstym miejscu, jednak jeden z Niemców, 
na jakieś 100 metrów przed metą, chwycił 
mnie za udo i odepchnął do tyłu. Straciłem 
przez to kilka niezwykle cennych decyme-
trów i musiałem zadowolić się 13 miejscem. 
W sumie ta myśl, to marzenie każdego spor-
towca o sukcesie na Olimpiadzie, zostało tro-
chę zniszczone. Jeden ruch i po wszystkim.

R.: Ale i tak wielkim sukcesem było 
samo znalezienie się na Igrzyskach Olim
pijskich.

J.K.: To prawda, zwłaszcza, że kolarzy 
było wtedy bardzo wielu, a tylko ja jeden 
z Polaków dostąpiłem w Tokio zaszczytu 
jazdy indywidualnej. Bo oprócz tego jecha-
liśmy też drużynowo, ale nie poszło nam 
Polakom za dobrze.

R.: A jak dotarliście do Japonii i jak 
ją Pan odbierał, jako 27letni mężczyzna?

J.K.: Polecieliśmy samolotem przez 
Biegun Północny. To była niezła atrakcja, 
dostałem nawet dyplom z wielkim niedź-
wiedziem, świadczący o tym, że byłem na 
biegunie. Natomiast cały sprzęt wysłaliśmy 
drogą morską 3 miesiące przed Olimpiadą. 
Byliśmy bardzo ciekawi tego kraju, ale jed-
nocześnie również pełni obaw, ponieważ 
Japonia po II wojnie światowej jawiła nam 
się jako kraj bardzo krwiożerczy. Na miejscu 
jednak spotkaliśmy się z niezwykłą uprzej-
mością i życzliwością, no i idealnie wy-
uczyliśmy się japońskich ukłonów, którymi 
raczono nas na każdym kroku.

R.: Nie sposób nie wspomnieć, przy 
okazji rozmowy z Panem, o Wyścigach 
Pokoju, które były przez dekady najpo
pularniejszą, masową imprezą sportową 
w Europie. Jak ten czas Pan wspomina?

J.K.: Każdy kto miał wtedy rower chciał 
uczestniczyć w Wyścigu Pokoju. Maj był 
co roku najbardziej wyczekiwanym miesią-
cem, a trasa przez którą jechali kolarze szczel-
nie oblegana przez kibicujące tłumy. Było ich 
pełno nie tylko w miastach na chodnikach, 
na drzewach i dachach. Na trasę wychodzili 
mieszkańcy całych wsi i miasteczek.

Warto też przypomnieć, że relacje 
z wyścigu w latach 60-tych prowadziło 
jedynie radio, które nie tylko podkręcało 
atmosferę rywalizacji, ale dużo bardziej niż 
telewizja rozbudzało wyobraźnię kibica. 
Po Wyścigach Pokoju podobną rangę maso-
wego sportu i udziału kibiców osiągnęły do-
tychczas chyba tylko skoki Adama Małysza.

R.: Powiedział Pan, że dobrą pozycję 
podczas wyścigu na Olimpiadzie w Tokio 
stracił Pan z powodu niesportowego za
chowania innego zawodnika. Czy często 

zdarzało się, że nie przestrzegano zasad 
fairplay?

J.K.: Zawodników było wtedy bardzo 
wielu i rywalizacja między nimi ogromna. 
System kontroli daleki był zaś od tego, który 
mamy obecnie. Więc zdarzało się, że ktoś 
komuś zajechał drogę, przyparł do krawędzi, 
zepchnął z drogi, przytrzymał za ubranie. 
W tym samym roku co Olimpiada, w 1964 r., 
na zawodach we Francji, Holender złapał 
mnie za ramię i chciał popchnąć na skraj dro-
gi. Udało mi się jednak wyrwać i dojechać 
do mety. Obecnie podejście do zawodników 
i całej tej dyscypliny bardzo różni się od tego 
jak było kiedyś. Teraz zawodnik jest poprzez 
słuchawki w stałym kontakcie ze swoją 
ekipą, trenerem i wsparciem technicznym. 
Słucha czy ma jechać dalej, czy zwolnić 
czy się zatrzymać i jak manewrować. Wte-
dy sami musieliśmy podejmować wszystkie 
decyzje i liczyć tylko na siebie, nawet sami 
zmienialiśmy koła na trasie. Podążaliśmy 
według własnej strategii i to właśnie było to 
piękno. Kibice podziwiali prawdziwy sport, 
a nie wyreżyserowaną zabawę. Pochwały, 
które wówczas zbierał kolarz były w peł-
ni zasłużone, bo wiadomo było, że każdy 
na swój sukces zapracował sam.

R.: Mówiono o Panu, że był Pan 
świetnym strategiem i taktykiem na tra
sie. Jakie było Pana podejście do wyścigu? 
Czy rozplanowywał Pan siły na poszcze
gólne etapy, czy od samego początku pę
dził Pan na całego?

J.K.: Strategię jazdy zawsze dostoso-
wywałem na bieżąco do tego co działo się 
podczas wyścigu. Jeśli wszyscy od począt-
ku jechali na całość, to i ja musiałem się do 
tego dopasować i cisnąć. Jednak ja zawsze 
lubiłem wielkie wyzwania i chętnie spraw-
dzałem swoje siły.

R.: A czy często zdarzały się Panu 
kontuzje i urazy?

J.K.: Zdarzały się, ale proszę pamiętać 
o tym, że i rowery i ochrona kolarza znacz-
nie różniła się od tego czym dziś sportowcy 
dysponują. Kaski wtedy, np. nosiliśmy tyl-
ko na torze i na wyścigach ulicznych. Stąd 
i kontuzji było więcej. Jeśli chodzi o mnie 
to np. raz nawet spadłem z trasy do rzeki. 
To było podczas eliminacji do Wyścigu 
Pokoju w Czechosłowacji. Było bardzo 
zimno i padało, więc aby się rozgrzać ru-
szyłem szybko do przodu. Za szybko, bo gdy 
okazało się, że szosa nagle skręca w lewo, 
a na zakręcie jest mostek, to aby nie wje-
chać centralnie w niego odbiłem w prawo 
i wpadłem do rzeki z wysokości 3 metrów. 
Szczęśliwie upadłem na swój lewy bok z ro-
werem, który ułożył się na płasko. Wody 
w nurcie rzeki było ok. 1 metra i to mnie 
paradoksalnie uratowało, bo miałem miękkie 
lądowanie. Przez chwilę nie mogłem się wy-
swobodzić, bo byłem wpięty nogami w paski 
przy pedałach. Będąc w wodzie zanurzony 
całkowicie odpiąłem paski i wyciągnąłem 
najpierw jedną nogę. Gorzej było z tą nogą 
która była na dnie. Przy pomocy lewej ręki 
wraz z rowerem zacząłem wdrapywać się 
brzeg aż w końcu znalazłem się na szosie. 
Właśnie nadjechali inni kolarze nad którymi 
miałem ok. 3 minuty przewagi. Dołączyłem 
do peletonu i przyjechałem na metę. Było 
groźnie, ale udało mi się wyjść cało z opresji.

Rozmowa z Janem Kudrą – niezwykłym łodzianinem, nieza-
pomnianym mistrzem polskiego kolarstwa szosowego.

R.: Ale za to podczas 
innego Wyścigu Pokoju, 
w 1965 roku, gdzie zajął 
Pan trzecie miejsce, 
upał był tak wielki, 
że rowery zostawia
ły ślady w miękkim 
asfalcie. Jak się wte
dy jedzie?

J.K.: Jedzie się 
bardzo trudno, trzeba moc-
niej naciskać na pedały, jest 
większe tarcie, wszystko 
się klei do opon. Ów-
czesne drogi nie były 
wtedy w najlepszym 
stanie. Mało było dróg 
asfaltowych. Przeważały 
drogi o nawierzchni brukowej 
i nawet smołowej. Szczególnie smo-
łówki latem od słońca się topiły, że prawie 
chlapało. Na szczęście w sklepach było dużo 
masła, którym pięknie usuwaliśmy wszystkie 
plamy ze smoły, czy to ze skóry czy ze sprzętu. 
Wyścigi Pokoju w każdym kraju były prowa-
dzone między wojewódzkimi miastami. Szosy 
były więc lepszej jakości, tak, że w roku 1965 
Wyścigu Pokoju zająłem 3 miejsce.

R.: A czy w tamtych czasach był Pan 
rozpoznawalny? Czy może nadal jest?

J.K.: Trochę tak. Nawet ostatnio 
spotkała mnie bardzo miła sytuacja, bo nie-
dawno, 9 czerwca brałem w Polskim Radiu 
udział w audycji „Przy muzyce o sporcie” 
i parę dni później na ryneczku zaczepił 
mnie jakiś mężczyzna, który słuchał tego 
programu i skojarzył mnie. Ale rozpoznają 
mnie także osoby przychodzące do mojego 
serwisu. To znaczy, że człowiek jednak coś 
osiągnął i może poczuć się doceniony.

R.: W serwisie można także nadal 
poczuć klimat tamtych wspaniałych dla 
Pana lat.

J.K.: Tak, na półkach trzymam wszyst-
kie moje trofea – puchary i medale, a na 
ścianach pozawieszałem obrazki i plakaty 

– piękne migawki z Wyścigu Pokoju i in-
nych turniejów, w których brałem udział.

R.: Kiedy zakończył Pan karierę?
J.K.: W 1972 roku, po 18 latach jazdy. 

Musiałem podjąć tę decyzję, bo po prostu 
fizycznie brakowało mi już sił, męczyłem 
się, zacząłem zajmować coraz dalsze miej-
sca. Chciałem gonić tych co przede mną, 
ale nie nadążałem, zwalniałem i wypadałem 
z gry. Organizm wyczynowca też ma swoje 
granice. Ale rekreacyjnie jeżdżę cały czas, 
mimo że mam już 82 lata. Do Państwa też 
przyjechałem rowerem, nie bacząc na ten 
30-stopniowy upał. Po prostu nadal sprawia 
mi to przyjemność.

R.: Nadal, nie tylko jeździ Pan na ro
werze, ale i zaraża swoją sportową pasją 
innych młodych sportowców. Często jest 

Pan gościem na współorganizowanych 
przez naszą Spółdzielnię Spartakiadach: 
przedszkolaków, klas III i VI, jest Pan też 
organizatorem wyścigów dla młodzieży. 
Bardzo dużo znaczy dla młodych zawod
ników to, że ogląda ich i wspiera tak do
świadczony mistrz.

J.K.: Tak, na pewno. Młodzi chcą być 
doceniani i rywalizować między sobą. Stąd 
zaproszenia te sprawiają mi radość i jak tylko 
mogę chętnie korzystam z nich. Moja rola 
często sprowadza się na takich imprezach 
do wręczania medali dzieciom, ale przez to 
nadal sam czuję się częścią sportowego życia 
naszego miasta.

R.: Dziękujemy za rozmowę i życzy
my Panu tak wspaniałej formy i zdrowia 
jeszcze na wiele lat.  K.Sz. i I.G.

LUBIŁEM  
wielkie wyzwania

Ludzie,  
których 
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Czujnik jakości powietrza na budynku „Bawełny”
Na elewacji budynku przy ul. Przybyszewskiego 
163 – w wejściu do Spółdzielni (oraz przychodni 
rodzinnej) Veolia zamocowała czujnik wskazu-
jący kolorowym światłem, jakość powietrza.

Jak poinformowała nas Veolia czujniki takie 
zamocowane są w różnych częściach Łodzi.

W niedługim czasie czujnik taki będzie też 
na naszym Olechowie.

Dzięki czujnikom mieszkańcy mogą w pro-
sty sposób określić jakość powietrza w swojej 
okolicy. W zależności od stanu zanieczyszcze-
nia powietrza lampka w czujniku zmienia kolor. 
Przy urządzeniu znajduje się tablica informacyj-
na jak odczytać stan powietrza.

Zastosowanie czujników promuje m.in. 
orga nizacja Łódź Bez smogu. Wyniki pomiarów 
z poszczególnych czujników zamieszczane są 
na stronie https://airly.eu/map/pl/

Jest to już kolejne, prowadzone z Veolią 
Energia Łódź, przedsięwzięcie proekologiczne 
mające na względzie kontrolę i ochronę środo-
wiska naturalnego.

Przypomnijmy, że RSM „Bawełna” w ra-
mach współpracy z Veolia Energia Łodź już od 
2014 r. zaangażowana jest w uzyskiwanie przez 
Veolia świadectw efektywności energetycznej 
tzw. białych certyfikatów. Spółdzielnia wyko-
nuje prace przyczyniające się do zmniejszenia 
zużycia energii i z pomocą Veolia uzyskuje 
świadectwa charakteryzujące się wymiernymi 
korzyściami finansowymi dla Spółdzielni i wspo-
magającymi klimat na ziemi. K.Sz.

Czy pamiętacie Państwo kolarskie Wyścigi Pokoju i związane z nimi szaleństwo? 
Na pewno nie jeden z naszych czytelników grał w kapsle. Kapsel wypełniony 
plasteliną do której przyklejona była wykonana z papieru flaga zastępował kolarza. 
Za sprawą dzisiejszego naszego bohatera wracamy do tamtych dni.
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BARAN 21 III  20 IV
Dni dobre na spotkania 
i szczere rozmowy. Przy 
okazji może wykluć się 
plan zreformowania niektórych, żywo 
Cię interesujących spraw. Znajdziesz 
też w bliskim otoczeniu sojusznika goto-
wego pomóc Ci i popierać Twoje kroki. 
Uważaj jednak na działania Raka!

BYK 21 IV  21 V
Zarysują się możliwości 
pokazania, co potrafisz. 
Będzie to wprawdzie zwią-
zane z koniecznością wprowadzenia 
dość zasadniczych zmian w dotychcza-
sowym postępowaniu zawodowym, ale 
będzie warto. Być może we współpracy 
z Koziorożcem masz szansę na nowe 
otwarcie.

BLIŹNIĘTA 22 V  20 VI
Pod koniec miesiąca przy-
pływ energii, nowe pomy-
sły, ciekawe rozmowy. Jak 
na kilka dni to bardzo wiele dobrego. 
Byłoby błędem niewykorzystanie w peł-
ni tak dobrze rysującej się sytuacji. Wiele 
możesz bowiem zdziałać na przyszłość. 
Ciekawie zapowiada się wspólna wy-
cieczka z Rybami.

RAK 21 VI  22 VII
Sporo spraw żywo Cię 
zajmujących. Zechcesz 
grać pierwsze skrzypce. 
Nie całkiem Ci się to uda, ale niejedno 
przebiegnie po Twojej myśli. I to już 
powinno Cię w jakimś stopniu satys-
fakcjonować. Propozycja od Skorpiona 
warta będzie dokładnego rozważenia 
i przyjęcia.

LEW 23 VII  22 VIII
Wybiegniesz myślą nieco 
dalej niż ten miesiąc, do 
spraw które Cię czekają. 
Będą to wydarzenia o istotnym dla Cie-
bie znaczeniu. Postaraj się wyciągnąć 
dla siebie właściwe wnioski. Rozmowa 
przeprowadzona w tym czasie z Bara-
nem pomoże Ci niejedno zrozumieć. 

PANNA 23 VIII  22 IX
Czekające Cię w tym mie-
siącu spotkanie towarzyskie 
w gronie znanych Ci osób 
zapowiada się sympatycznie. Jeśli na-
wet zetkniesz się tam z kimś mało lubia-
nym przez Ciebie, nie okazuj tego. Takie 
zachowanie od razu popsułoby nastrój 
zebranych, w tym Strzelca. 

WAGA 23 IX  23 X
Nerwowa atmosfera. Zapo-
wiedź wydarzeń, które będą 
miały dla Ciebie istotne 
znaczenie. Nie poddawaj się złym na-
strojom, ani nie daj opanować tremie, 
albowiem w sumie perspektywy będą 
wcale niezłe. Dużo będzie zależało od 
Twojego nastawienia. Nie odrzucaj po-
mocy Bliźniąt.

SKORPION 24 X  21 XI
Toczące się teraz spra-
wy okażą się niełatwe do 
przeprowadzenia, więc nie 
komplikuj ich dodatkowo. Trzeba dążyć, 
żeby wszystko szybko wyprowadzić na 
prostą. Czyjaś chęć przyjścia Ci z po-
mocą w chwilach wahań może okazać 
się pomocna. Ofertę Wodnika odłóż na 
później. 

STRZELEC 22 XI  21 XII
Trzeba się będzie zdecy-
dować na jakieś konkretne 
rozwiązanie w sprawie od 
dawna zaprzątającej Twoje myśli. Zbyt 
wielu doradców na niewiele się zda. Mu-
sisz liczyć na własne rozeznanie w sy-
tuacji. W końcu ostatnie słowo będzie 
należało do Ciebie, a nie do zaprzyjaź-
nionego Byka.

KOZIOROŻEC 22 XII  19 I
Dobra atmosfera w otocze-
niu zawodowym zrekom-
pensuje Ci domowe napię-
cia, których teraz nie będzie brakowało. 
Nie bez Twego udziału i winy. Zrób 
mały rachunek sumienia, a szybko za-
uważysz co należy zrobić i jak postąpić, 
by wszystko uległo poprawie. Życzliwy 
znak - Panna.

WODNIK 20 I  18 II
Dowiesz się sporo cieka-
wego na temat intrygują-
cy Cię od dawna. Będzie 
ważne, czy potrafisz z tego wyciągnąć 
właściwe wnioski. Gadulstwo może za-
szkodzić nawet najlepszym Twoim za-
mierzeniom. Spotkanie u Byka będzie 
z pewnością udane, ale nie siedź na nim 
za długo.

RYBY 19 II  20 III
Nie daj nikomu odczuć, 
że jest zależny od Ciebie. 
Słowa pochwały mogą na-
tomiast sprawić bardzo wiele. W tych 
dniach ktoś bardzo uważnie będzie 
przyglądał się Twojemu postępowaniu. 
Miej to więc na uwadze. Zdania na Twój 
temat będą podzielone. Przychylny znak 
- Lew.

HOROSKOP NA LIPIEC

Zawsze uśmiechaj 
się do życia, prze-
cież kiedyś musi się 
zrewanżować!

Informacja przerażająca stąd godna uwagi 
oraz zastanowienia.

Woda to jeden z najcenniejszych ziem-
skich zasobów. O tym przekonywać nie 
trzeba. Bez wody nie ma życia. Niestety 
dane pokazują, że zaczyna nam jej powoli 
brakować, zużywamy jej znacznie za dużo 
nie zwracając uwagi na konsekwencje dla 
środowiska. Te przykre fakty dobitnie uświa-
domiły nam m.in. niedawne upały, podczas 
których w pobliskich Skierniewicach z kranu 
po raz pierwszy nie popłynęła woda.

Co możemy na co dzień zrobić by ogra-
niczyć zużycie wody?

Pewnie będą to dla wielu proste, wręcz 
infantylne rady, niestety zmiana naszych na-
wyków jest konieczna. Oto kilka przykładów 
oszczędzania wody:

1. Pomyśl, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, 
o zainstalowaniu spłuczki z przyciskiem re-
gulującym ilość wody. Dodatkowo pamiętaj 
o tym, by nigdy nie traktować toalety jak ko-
sza na śmieci. Resztki jedzenia, fusy po ka-
wie, włosy, sierść zwierząt – nie wrzucaj ich 
do toalety nie tylko po to, żeby zapobiec 
niepotrzebnym stratom wody, ale też żeby 
uniknąć problemów z hydrauliką.

2. Włączaj pralkę z pełnym wkładem. 
Nie inicjuj cyklu prania mając w bębnie 
dwie pary skarpet i koszulkę, ale z drugiej 
strony pamiętaj o tym, by nie przeładowy-
wać pralki. Jeśli włożysz zbyt dużo ubrań, 
to nadmiernie obciążysz maszynę, a twoje 
ubrania nie będą idealnie czyste.

3. Nie spłukuj resztek jedzenia do zle-
wu. Potrzeba dużo wody, by spłukać odpady, 
które osadziły się w zlewie.

4. Nie używaj bieżącej wody do rozmra-
żania mięsa lub mrożonek. Choć może to być 
szybszy sposób na rozmrożenie żywności, 
to jednak powoduje marnowanie wody. 
Staraj się planować rozmrażanie żywności 
z wyprzedzeniem i wstawiać jedzenie, które 
chcesz rozmrozić do lodówki na noc.

5. Najważniejsze! Sprawdź, czy nie ma 
wycieków w rurach, wężach, kranach i złącz-
kach. Kapiący kran może oznaczać straty 
na poziomie nawet 15 litrów wody dziennie! 
Regularnie sprawdzaj więc krany, toalety 
i rury pod kątem nieszczelności. Jeśli twój 
rachunek na wodę gwałtownie rośnie, to ist-
nieje spora szansa, że powodem jest wyciek. 
Niektóre wycieki są łatwo zauważalne, inne 
wymagają trochę więcej wysiłku, by je zlo-
kalizować. Jednak znaleźć i usunąć na pewno 
trzeba. Jest to jedna z najczęstszych przyczyn 
reklamacji ilości zużywanej wody w Spół-
dzielni.

6. Dobrym pomysłem jest też ograni-
czenie przepływu wody, np. poprzez zain-
stalowanie tzw. perlatora. Na rynku dostępne 
są także inne sposoby na ograniczenie szyb-
kości wypływu wody z kranu np. ekobloka-
dy. Dzięki nim ograniczenie siły strumienia 
odbywa się automatycznie.

Oszczędzajmy wodę!
 K.Sz.

Źródło: internet

Przeglądając internet w poszuki-
waniu pomysłu na szybki przepis 
na obiad na upalny dzień natra-
fiłam na stronę „Zakochan(i)e 
w zupach” a w niej na przepis 
Agaty na trochę inny niż znałam 
chłodnik – pierwsze i drugie da-
nie w jednym. Fajne i sycące.

Z ZIEMNIAKAMI

Składniki:
 ■ 1 duże opakowanie kefiru
 ■ 1 duże opakowanie jogurtu
 ■ 0,5 kg ogórków gruntowych
 ■ mały ząbek czosnku
 ■ pieprz i sól do smaku
 ■ łyżka posiekanego koperku
 ■ łyżka posiekanego szczypiorku
 ■ 4–6 szt. młodych ziemniaków
 ■ łyżka masła
 ■ posiekany koperek do posypania 

ziemniaków

Przygotowanie:
1.  Ogórki obieramy ze skórki, myjemy. 

Ścieramy na tarce o dużych oczkach.
2.  Kefir łączymy z jogurtem, dodajemy 

ogórki, przeciśnięty przez praskę ząbek 
czosnku, zioła. Delikatnie doprawiamy 
solą i pieprzem.

3.  Odstawiamy chłodnik do lodówki na go-
dzinę. Przed podaniem ewentualnie jesz-
cze doprawiamy solą i pieprzem.

4.  Chłodnik podajemy z ugotowanymi 
i okraszonymi masłem i świeżym ko-
perkiem ziemniakami.

 Szybko i smacznie! Polecam!

Jasiu chwali się koledze:
– Wiesz, na urodziny dostałem od rodziców rowerek i trąbkę.
– A z czego cieszysz się bardziej?
– Yyy… Chyba z trąbki.
– A dlaczego?
– Bo tata daje mi codziennie 50 zł, żebym przestał grać.

– Jak tam pani dzieci?
– Córka wyszła za mąż, nawet dobrze trafiła. Chłop pomaga jej sprzątać, myje 
okna. Obiad ugotuje.
– O, to zadowolona jest.
– No, ale syn źle trafił. Zołza jedna. Każe mu sprzątać, myć okna i nawet obiad 
gotować.

OGÓRKOWY CHŁODNIK

Życzymy pięknych 
i niezapomnianych wakacji.

KURCZĄ SIĘ ZASOBY WODY NA ŚWIECIE


