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zdaniem 
Walne Zgromadzenie naszej Spółdzielni 

odbyliśmy, jak zwykle od ośmiu lat, zgodnie 
z naszym statutem, w częściach. Tym razem 
po raz pierwszy w ośmiu, bowiem postano-
wiliśmy dołączyć członków oczekujących 
do mieszkańców z ulicy Gorkiego. Doko-
naliśmy oceny funkcjonowania Spółdzielni 
w ubiegłym roku i podjęliśmy niezbędne 
uchwały, wśród nich zmiany do naszego statu-
tu. Na wszystkich częściach było nas obecnych 
252 członków. I kolejny już raz, w dyskusji po-
ruszano, że nas jest za mało, że źle to świad-
czy o spółdzielczości, a o mieszkaniowej to już 
w szczególności. I tak często przechodzimy 
nad tym problemem zrzucając całe odium, całą 
winę za małą frekwencję, za brak aktywności, 
na tę formę organizacyjną jaką jest gospodarka 
spółdzielcza. A tak jest również w innych dzie-
dzinach naszej rzeczywistości. Otóż w jednej 
z podłódzkich gmin wydawany jest podobny 
periodyk do naszej gazety. W jednym z ostat-
nich numerów, który przypadkowo wpadł mi 
w ręce, była relacja ze spotkania w jednym 
z sołectw. Na prawie 2500 mieszkańców tego 
sołectwa, uczestniczyło w nim niecałe 60-ciu. 
I przykład z naszego miasta. Pani prezydent 
prowadzi bardzo otwartą politykę często orga-
nizując spotkania konsultacyjne w poszczegól-
nych dzielnicach. I uczestniczy w nich garstka 
ludzi, jak na naszą blisko siedemsettysięczną 
społeczność łodzian. I jeszcze jeden przykład. 
W poprzednich latach informowaliśmy o groź-
bie likwidacji spółdzielni mieszkaniowych, 
prosząc jednocześnie o wspieranie naszych 
apeli, protestujących przeciwko takiemu działa-
niu, do ówczesnych władz. Odzew był oczywi-
ście znaczny w skali kraju, jednakże na ponad 
8-mio milionową rzeszę członków – niewielki. 
Nie zdajemy sobie sprawy, że praktycznie nie 
jesteśmy obecni w życiu nie tylko spółdzielni, 
ale naszego budynku, naszego miasta czy re-
gionu. Nie interesujemy się tym co nas otacza, 
nie snujemy planów i wizji najbliższej okolicy. 
Jesteśmy widzami czy też biernymi obserwato-
rami. Nie uczestniczymy więc w spotkaniach 
czy zebraniach dotyczących otaczającej nas 
rzeczywistości; chociażby po to by zorientować 
się lub wręcz poznać dany problem, propozycje 
czy też na przykład plany zagospodarowania 
najbliższej czy też dalszej okolicy. A na tym 
etapie jest możliwa wszelka dyskusja, przed-
kładanie innych rozwiązań, zmiany koncepcji. 
I to decydenci winni wiedzieć i po to organizo-
wane są spotkania i zebrania. A potem robimy 
wielkie oczy, jesteśmy zdziwieni i zaskoczeni; 
wręcz często zdegustowani i zbulwersowani 
rozpoczęciem prac czy całych przedsięwzięć. 
Bardzo często w takich chwilach ulegamy po-
zornym aktywnościom naszych najbliższych 
czy sąsiadów, uważając ich za wielkie auto-
rytety w danej dziedzinie, choć bardzo często 
tak się zdarza, że nimi nie są. Mają tylko swoje 
wyobrażenia, a nie konkretna wiedzę. I kon-
flikt już jest pewny. Kiedyś już przypominałem 
w tym miejscu staropolska zasadę „nic o nas 
bez nas”. Ona cały czas obowiązuje. Ale jeśli 
nie ma członu „bez nas”, bo nam się nie chciało, 
to nie możemy mieć pretensji, że ktoś podej-
muje decyzję za nas.

Rozpoczynają się wakacje i okres urlo-
powy; czas przez wielu długo oczekiwany. 
Wypoczywając, nabierzmy w tym czasie no-
wych sił, by po powrocie aktywnie włączyć 
się w życie swojego otoczenia.

 Sylwester Pokorski

Walne Zgromadzenie 2016 r. za nami. Zebrania odby-
wały się w ośmiu częściach. Łącznie obecnych było 
252 członków Spółdzielni. Podjętych zostało jedenaście 
uchwał – sprawozdanie z Walnego zamieszczamy na 
stronach 4–6.

Na początku czerwca na Janowie Straż Pożarna usu-
wała z jednego z naszych budynków rój pszczół. Było 
groźnie – czytaj na str. 7

W „Bawełnie” nie 
wyłączą ciepłej wody
W  lokalnej  prasie  pojawiły  się  ostatnio  in-
formacje  o  tym,  że  z  początkiem  maja  br. 
firma Veolia Energia  Łódź  rozpoczyna  pra-
ce  modernizacyjne  sieci  ciepłowniczej,  co 
oznacza,  że  w  niektórych  rejonach  miasta 
nastąpią okresowe wyłączenia ciepłej wody. 
Przerwy w dostawie wody planowane są do 
końca sierpnia.

Uspokajamy jednak wszystkich naszych 
mieszkańców.  Po  analizie  miejsc,  których 
ma to dotyczyć, okazuje się, że żadne nasze 
osiedle  nie  będzie  narażone  na  te  niedo-
godności i modernizacja sieci ciepłowniczej, 
a  tym samym ograniczenie w dostawie cie-
płej wody, nie dotyczy zasobów Spółdzielni 
„Bawełna”.   I.G.

Francja mistrzem  
Europy w piłce nożnej
Mini mistrzostwa – relacja z przeprowadzo-
nego  5  czerwca  turnieju  piłkarskiego  dla 
roczników 2006 i 2007 na str. 6.

Rowerowa Łódź – tak! Tylko rowerzysto uważaj!

Już drugi miesiąc możemy korzystać z miejskich rowerów. Przekonujemy, że warto, ale też 
wskazujemy na zachowanie szczególnej ostrożności na drogach, nawet tych rowerowych.

Pierwsze 20 minut jeździmy 
za darmo, a godzina kosz-
tuje 1 zł. Aby zacząć z nich 
korzystać najpierw należy za-
rejestrować się w systemie 
na stronie internetowej www.
lodzkirowerpubliczny.pl.

Zainteresowanie  łodzian tą 
inicjatywą, to nie tylko działanie 
efektu nowości. Czas pokazał, 
że nasz zapał do korzystania 
z wypożyczonych jednośladów 

nie  tylko nie osłabł, ale wzra-
sta z każdym kolejnym letnim 
dniem i  idea ta zyskuje coraz 
większą popularność.

Daje się zauważyć, że w mie-
ście przybyło rowerzystów – nie-
koniecznie jednak doświadczo-
nych i umiejących poruszać się 
po ulicach i ścieżkach rowero-
wych. Dlatego na str. 3 podaje-
my o czym warto pamiętać przy 
jeździe rowerem.

Strzał w dziesiątkę, 
czyli fenomen roweru miejskiego

Wakacje czas zacząć!
Wyjeżdżając nie zapomnij o:
–    okularach  przeciwsłonecznych  i  nakry-

ciu głowy,
–   dokumentach i ich kserokopiach,
–   ładowarce do telefonu,
–   skompletowaniu wakacyjnej apteczki,
–    ubezpieczeniu samochodu i mieszkania.

Nr 90, czerwiec 2016 r. mojdom@rsmbawelna.pl      Gazeta bezpłatna

W dniach 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 i 25 odbywały się 
zebrania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RSM „Ba-
wełna” – obszerna relacja z obrad na stronach 4–5–6.

Rowerem miejskim – do pracy, po zakupy lub na prze-
jażdżkę dla przyjemności. Mieszkańcy Łodzi bardzo 
chwalą sobie możliwość wypożyczania roweru. 

Następny numer – 
podwójny – ukaże 
się 21 lipca 2016 r. NAKŁAD 9000 

egzemplarzy



2 Czym skorupka za młodu nasiąknie…  
Uczmy dzieci prawidłowych zachowań, uczmy po prostu kultury od małego.  

A dla osób opisanych w liście poniżej czerwona kartka od nas.

W kwietniu i maju 2016 r. posiedze-
nia Zarządu RSM „Bawełna” od-
były się w dniach 6, 13, 20, 22 i 27 
kwietnia oraz 4 i 5, 10, 13, 18 i 25 
maja. Zarząd podjął decyzje m.in. 
w następujących sprawach:

Sprawy członkowsko
mieszkaniowe
Wg stanu na 30 kwietnia 2016 r. Spół-
dzielnia miała 8774 członków, w tym 
8.728 członków zamieszkujących i 46 
członków oczekujących. W kwietniu 
i maju 2016 r. w poczet członków Spół-
dzielni przyjęto 37 osób, a skreślono z re-
jestru 52 członków.

Zawieszono na okres jednego roku 
postępowanie eksmisyjne w stosunku 
do byłego członka Spółdzielni wykreślo-
nego za zadłużenia w opłatach za uży-
wanie mieszkania. Osoba ta podpisała 
ze Spółdzielnią porozumienie o ratalnej 
spłacie zadłużenia i zawieszono eksmisję 
na okres, w którym sprawdzane będzie 
systematyczne spłacanie rat.

Zawieszono postępowanie w sprawie 
przyjęcia w poczet członków Spółdzielni 
syna zmarłego członka Spółdzielni do cza-
su zakończenia postępowania spadkowego.

W trzech przypadkach postanowio-
no wystąpić do sądu o przeprowadzenie 
postępowań spadkowych w celu ustalenia 
spadkobierców po zmarłych samotnych 
członkach Spółdzielni, przy czym wnio-
skować jednocześnie o obciążenie spad-
kobierców kosztami tych postępowań.

Przyjęto do wiadomości informację 
Działu Członkowsko-Mieszkaniowego 
zawierającą zestawienie mieszkań użyt-
kowanych na podstawie najmu od Spół-
dzielni oraz informacje Administracji 
poszczególnych osiedli o ilości osób za-
mieszkujących w tych mieszkaniach 
i na temat wyposażenia mieszkań w od-
powiednie urządzenia pomiarowe zużycia 
mediów.

Rozstrzygnięto ogłoszone w marcu 
br. przetargi ograniczone i nieograniczo-
ne na dwa mieszkania, w tym jedno na Żu-

bardziu i jedno w osiedlu „Zbiorcza” oraz 
przetarg nieograniczony na mieszkanie 
w osiedlu „Słowiańskie”. W przetargach 
ograniczonych (tylko dla członków ocze-
kujących naszej Spółdzielni) ofert nie 
było, natomiast w przetargach nieograni-
czonych na każde z mieszkań zgłosili się 
chętni i wybrano te osoby, które zaofero-
wały najwyższe ceny.

W maju ogłoszono przetargi ograni-
czony i nieograniczony na jedno mieszka-
nie w osiedlu „Słowiańskie”. Ogłoszenia 
o przetargach ukazały się w Dzienniku 
Łódzkim, na naszej stronie internetowej, 
w siedzibie Zarządu Spółdzielni i w Ad-
ministracjach Osiedli.

Organizacja Walnego 
Zgromadzenia
Zarząd na posiedzeniach w kwietniu 
i maju zajmował się sprawami związany-
mi z organizacją zwołanego na 16‒25 maja 
2016 roku zwyczajnego Walnego Zgro-
madzenia, w tym m.in.: uchwalił wnioski 
do Walnego Zgromadzenia w sprawach 
terenowo-prawnych oraz w sprawie zgo-
dy na zbycie lokalu użytkowego w osiedlu 
„Słowiańskie”, ustalił porządek obrad, 
a następnie po rozpatrzeniu pisma grupy 
członków uzupełnił porządek o zgłoszony 
przez nich temat, ustalił sposób zawiado-
mienia członków Spółdzielni o zwołanym 
Walnym Zgromadzeniu i sposób udostęp-
nienia dokumentów na Walne Zgroma-
dzenie do wglądu dla członków, przyjął 
projekty uchwał Walnego Zgromadzenia. 
W niniejszym numerze gazety na stronach 
4‒6 możecie Państwo przeczytać obszerną 
relację z przebiegu tegorocznego zwyczaj-
nego Walnego Zgromadzenia.

Roboty remontowe, wymiana 
stolarki okiennej
Podjęto decyzje o zrefundowaniu człon-
kom Spółdzielni kosztów wymiany okien 
we własnym zakresie w kolejności wy-
nikającej z list określających kolejność 
wymiany/refundacji – dotyczy jedenastu 
mieszkań w osiedlu „Żubardź”, ośmiu 
w osiedlu „Zbiorcza” i jednego w osiedlu 

„Słowiańskie”. Ponadto przyspieszono 
refundację części poniesionych kosz-
tów wymiany okien we własnym za-
kresie dwóm osobom z Olechowa oraz 
przyspieszono z przyczyn technicznych 
wymianę stolarki okiennej w dwóch 
mieszkaniach: w osiedlu „Słowiańskie” 
i w osiedlu „Zbiorcza”.

Przyjęto informacje Kierowników 
Administracji Osiedli na temat stanu 
technicznego placów zabaw i znajdują-
cych się na nich urządzeń zabawowych 
dla dzieci. Wyrażono zgodę na zakup 
i montaż urządzeń zabawowych na pla-
cach zabaw w osiedlu „Słowiańskie” 
na podwórkach pomiędzy blokami 
nr 132‒135, przy bloku nr 144 i pomiędzy 
blokami nr 202‒204.

W związku z tym, iż w bieżącym 
roku spółdzielnie mieszkaniowe nie mają 
szans na skorzystanie z wcześniej zapo-
wiadanego wsparcia finansowego prac 
remontowych środkami unijnymi w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyj-
nego, zmieniono zakres rzeczowy planu 
remontowego na 2016 rok dla osiedla 
„Zbiorcza”. Planowane na wykonanie 
(z funduszy unijnych) termomodernizacji 
budynku 503 środki własne częściowo 
przeznaczono na ocieplenie ściany za-
chodniej wraz z remontem balkonów kl. 
I i II oraz ociepleniem cokołu kl. III-IV 
w budynku przy ul. Rawskiej 7.

Zaakceptowano projekt Administracji 
Osiedla „Zbiorcza” dotyczący utworzenia 
ciągu pieszo-jezdnego na części parkingu 
na terenie wzdłuż wschodniego szczytu 
budynku przy ul. Gorkiego 28 w osiedlu 
„Zbiorcza” oraz likwidacji schodów wio-
dących na podest od strony południowej.

Opłaty i koszty
Omówiono i przyjęto do wiadomości 
wyniki ekonomiczne Spółdzielni za okre-
sy od stycznia do marca i od stycznia 
do kwietnia 2016 roku.

Ustalone zostały nowe stawki opłat 
za wywóz śmieci dla lokali mieszkalnych 
w budynku w Andrespolu (os. „Sienkie-
wiczowskie”).

Przyjęto do wiadomości informację 
Działu Czynszów, Kredytów i Wkładów 
Mieszkaniowych w sprawie rozlicze-
nia z członkami z tytułu dopłat/nadpłat 
za centralne ogrzewanie i wodę w miesz-
kaniach w 2015 roku.

Na wnioski mieszkańców zmieniono 
stawki zaliczkowe na poczet centralnego 
ogrzewania ich mieszkań, w tym dla dwu-
dziestu mieszkań na wyższe, a dla trzyna-
stu mieszkań zaliczkę ustaloną w oparciu 
o ubiegłoroczne zużycie ciepła obniżono, 
uwzględniając prośby zainteresowanych 
i przedstawione przez nich uzasadnienia.

W dwóch przypadkach odstąpiono 
od naliczenia odsetek za nieterminowo 
wniesione opłaty za używanie mieszkań 
przez członków Spółdzielni.

Na pisemne prośby dwóch dzier-
żawców terenów Spółdzielni rozłożono 
im na miesięczne raty należności z tytułu 
podatku od nieruchomości.

Na prośbę najemcy lokalu użytko-
wego w osiedlu „Słowiańskie” rozłożono 
na raty przypadającą na ten lokal dopłatę 
z tytułu rozliczenia kosztów centralnego 
ogrzewania i wody za 2015 rok.

Ustalono wynikające z rozliczenia 
kosztów energii cieplnej za 2015 r. stawki 
opłat centralnego ogrzewania dla wynaj-
mowanych lokali użytkowych.

Zatwierdzono wysokość miesięcz-
nego zużycia wody w poszczególnych 
lokalach, stanowiącego podstawę wyli-
czenia opłat za wodę od 1.05.2016 r.

Przyjęty został wzór oświadczenia 
wymaganego od osób posiadających tytuł 
do lokalu (głównych lokatorów), które 
chcą, aby im lub wskazanym przez nie 
osobom pracownicy Spółdzielni mogli 
telefonicznie udzielać indywidualnych in-
formacji na tematy związane z ich mieszka-
niem. Wzór ten był dostarczony do Państwa 
mieszkań w kwietniu br. wraz z informacją 
o zmianie opłat za używanie mieszkań.

Przyjęto do wiadomości informa-
cję o podjętych przez Z-cę Prezesa ds. 
Ekonomicznych oraz Kierownika Działu 
Czynszów Kredytów i Wkładów Miesz-
kaniowych decyzjach w sprawie rozłoże-
nia na raty zaległości za używane lokale 
mieszkalne w I kwartale 2016 roku.

Najem lokali i dzierżawa 
terenu
Na pisemny wniosek członka Spółdzielni 
zamieszkującego w osiedlu „Słowiań-

skie” wyrażono zgodę na wykorzystanie 
części mieszkania na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej (biuro).

Zawarto umowę z właścicielami pa-
wilonu handlowego sąsiadującego z na-
szymi terenami w osiedlu „Słowiańskie” 
na odpłatne korzystanie przez użytkow-
ników pawilonu ze śmietnika należącego 
do Spółdzielni.

Wprowadzono aneks do umowy 
dzierżawy ściany budynku 208 na Ole-
chowie, zawierający rozszerzenie dotych-
czasowej umowy o kwestię oświetlenia 
bilbordu umieszczonego na wydzierża-
wionej powierzchni.

Wynajęto dwa lokale użytkowe 
w budynku przy ul. Długosza 27 i jeden 
lokal użytkowy w budynku przy Al. 1-go 
Maja 76 w osiedlu „Koziny”.

Na wniosek najemcy za porozumie-
niem stron i bez okresu wypowiedzenia 
rozwiązano umowę najmu pomieszcze-
nia dodatkowego w budynku 149 na Ole-
chowie.

Wyrażono zgodę na dostawienie 
na terenie osiedla „Słowiańskie” dodatko-
wych dwóch pojemników PCK na zbiórkę 
odzieży – w zamian Spółdzielnia otrzyma 
możliwość zadysponowania jednym rowe-
rem rehabilitacyjnym dla osoby niepełno-
sprawnej – mieszkańca osiedla.

Działalność społeczno
wychowawcza
Przyjęto sprawozdanie Ogniska TKKF 
„Dzikusy” ze zorganizowanej w dniu 
22 kwietnia br. w Szkole Podstawowej 
Nr 205 XVI Spartakiady Szkół Podstawo-
wych dla klas III i z wykorzystania środ-
ków finansowych przekazanych przez 
Spółdzielnię na organizację Spartakiady.

Przekazano kwotę 1.500 zł na Spar-
takiadę dla dzieci z klas VI – na zakup 
pucharów, medali i innych nagród dla 
uczestników spartakiady. Spartakiada 
odbyła się również w SP Nr 205 w dniu 
3 czerwca 2016 r. i piszemy o niej na stro-
nie 6 niniejszego numeru naszej gazety.

***
Zarząd z zadowoleniem przyjął do wia-
domości fakt nominowania RSM „Ba-
wełna” do nagrody im. dr. Ryszarda 
Jajszczyka w kategorii Specyfika spół-
dzielczego zarządzania – ład korpora-
cyjny w konkursie Związku Rewizyjnego 
Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

 Oprac.: E.S.

Z prac  
Rady Nadzorczej 
W  maju 2016 roku Rada Nadzorcza 

RSM „Bawełna” odbyła jedno posiedze-
nie, na którym:

1.  Po analizie wyników gospodarczo-
-finansowych Spółdzielni za I kwartał 2016 roku 
przyjęła je bez uwag do akceptującej wiadomości, 
a działalność Spółdzielni za ten okres oceniła jako 
dobrą.

2.  Uchwaliła zmiany opłat za zimną wodę 
i odprowadzanie ścieków dla lokali w budynku 
przy ul. Fabrycznej 9 w Andrespolu:

–  uchwaliła stawkę opłaty za odprowadzanie 
ścieków dla lokali przy ul. Fabrycznej 9 w Andre-
spolu w wysokości 3,41 zł/m³ (dotychczasowa 
stawka 3,32 zł). Zmiana stawki jest następstwem 
podwyżki ceny za odprowadzanie ścieków, wpro-
wadzonej od 1 maja 2016 roku Uchwałą Rady 
Gminy Andrespol z dnia 21 kwietnia 2016 roku.

Termin wprowadzenia zmian stawek opłat 
od 1 czerwca 2016 r.

–  stawka opłaty za zimną wodę, zgodnie 
z Uchwałą Rady Gminy Andrespol z dnia 21 
kwietnia 2016 roku, pozostaje w dotychczasowej 
wysokości, tj. 2,62 zł/m³ wody.

3.  Rozpatrzyła i bez uwag przyjęła do akcep-
tującej wiadomości Informację w sprawie rozli-
czeń kosztów zużycia ciepła i wody za 2015 r.

4.  Po zakończeniu prac Komisji Statutowej 
Rada udzieliła odpowiedzi wszystkim wnio-
skodawcom propozycji zmian do Statutu RSM 
„Bawełna”.

5.  Zatwierdziła wniosek w sprawie zlecenia 
przeprowadzenia lustracji Spółdzielni za lata 
2013–2015 przez Związek Rewizyjny Spółdzielni 
Mieszkaniowych RP.

6.  Uchwaliła zmiany do Regulaminu konkur-
sów na najładniej ukwiecony balkon w okresie 
letnim oraz na najefektowniej udekorowany 
balkon w okresie świąteczno-noworocznym.

Zasadnicza zmiana dotyczy wydłużenia termi-
nu zgłaszania się do zimowej edycji konkursu z 6 
grudnia do 24 grudnia. Pozostałe zmiany są tylko 
konsekwencją tej powyższej, czyli: zmianie ulega 
termin wywieszania przez administracje na klat-
kach schodowych informacji o konkursie zimo-
wym, termin przeglądu balkonów oraz termin 
do którego komisje konkursowe muszą podjąć 
decyzje o wytypowaniu laureatów.

Treść zmienionego Regulaminu dostępna jest 
na naszej stronie internetowej, w zakładce Regu-
laminy oraz w administracjach osiedli.

7.  Przyjęła do wiadomości informacje człon-
ków Rad Osiedli „Słowiańskie” i „Koziny” na temat 
spraw jakimi zajmowały się Rady od czasu po-
przedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Rady Osiedli „Zbiorcza” i „Sienkiewiczowskie” 
nie miały w tym czasie posiedzeń. Przedstawiciel 
Rady Osiedla „Żubardź” był nieobecny.

8. W sprawach wniesionych Rada przyjęła 
do wiadomości informacje na temat:

– pisma, które wpłynęło do Spółdzielni w dniu 
28.04.2016 r. od 19 członków z osiedla Stoki, 
ws. umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgro-
madzenia punktu dotyczącego odwołania z funkcji 
jednego z członków Rady Osiedla „Zbiorcza”.

Po stwierdzeniu, że przedmiotowy wniosek 
spełnia wymogi formalne określone w ustawie  
o s.m., Zarząd postanowił umieścić ten wniosek 
w porządku obrad najbliższego Walnego Zgroma-
dzenia, w punkcie bezpośrednio następującym 
po wyborach uzupełniających do Rady Osiedla 
„Zbiorcza” i oznaczonym jako 7¹.

– Pisma, które w dniu 22.04.2016 r. wpły-
nęło do Spółdzielni od ZRSM RP, informującego 
o tym, że w ramach Ogólnopolskiego Konkursu 
Spółdzielni Mieszkaniowych im. dr. Ryszarda 
Jajszczyka RSM „Bawełna” została nominowana 
do nagrody im. Ryszarda Jajszczyka w kategorii 
Specyfika spółdzielczego systemu zarządzania – 
ład korporacyjny.

– XVI Spartakiady dla uczniów klas III Szkół 
Podstawowych, która odbyła się w dniu 22 kwiet-
nia 2016 roku. 

– Tabliczki z podziękowaniami, które w imieniu 
Klubu Sympatyków Amatorskiej Ligii Siatkówki 
przekazał dla Spółdzielni p. Władysław Stępień – 
Prezes Ogniska TKKF „Dzikusy”, za wspomaganie 
i wspieranie Ligii.

– Spotkania z Prezydent Miasta Łodzi, jakie 
z inicjatywy Forum Zarządców Nieruchomości 
Spółdzielczych, odbyło się w UMŁ, a które do-
tyczyło m.in. przekształceń gruntów i wywozu 
nieczystości.

9. Następne posiedzenia Rady Nadzorczej pla-
nowane jest na 23.06.2016 r.

 Oprac.: I.G.

„Siusiaj Tomku 
w swoim domku” 
Do Spółdzielni wpłynął następujący list 
od mieszkanki Olechowa:

„Proszę o  wykonanie ogrodzenia z  siatki 
przy bl. 144, klatka pierwsza, gdzie mieści się 
kuchnia przedszkola. Mieszkańcy bloku, jak 
również osoby, którym brakuje szacunku do zie-
leni, nagminnie skracają sobie drogę zarówno 
do klatki pierwszej, jak i  drugiej, przechodząc 
przez środek trawnika. Dotyczy to także spacero-
wiczów, osób wyprowadzających psy, rodziców 
odwożących dzieci do przedszkola i  samych 
pracowników przedszkola. Dwa metry obok 
znajduje się nowo położony chodnik, po którym 
bez problemu można dojść do bloku, czy głów-

nego wejścia do przedszkola. Niestety są osoby 
zachowujące się jak święte krowy, które wcho-
dzą wszędzie bez zastanowienia i  niszczą zie-
leń (bo to przecież nie ich własność i  nie chce 
się przejść kawałek dalej po chodniku). Nasze 
społeczeństwo bez nakazów, zakazów, tudzież 
ogrodzeń, potrafi stratować dosłownie wszystko 
wokół.

Nadmieniam, że dzieci bawiące się na pla-
cu zabaw przed blokiem za przyzwoleniem opie-
kunów załatwiają potrzeby fizjologiczne pod 
balkonami obok wejścia do przedszkola, gdzie 
znajdują się krzaki i  nie zagrodzona przestrzeń 
przy schodach. Także młodzież, która wraz z na-
dejściem wiosny zaczęła wieczorami przesiady-
wać i popijać alkohol na schodach przy wejściu 
do przedszkola zrobiła sobie toaletę pod balko-
nami. To oburzające!

Z  przykrością patrzy się na takie zacho-
wania. Wierzę, że mając na uwadze dobro 
mieszkańców bloku, którym leży na sercu za-
mieszkiwanie w zadbanym, czystym i zielonym 
miejscu, dołożycie Państwo starań ze swojej 
strony wszelkich starań, by tym zachowaniom 
położyć kres.

Tylko wymuszony ogrodzeniem sposób 
przejścia do klatek, jak i  do wejścia w  przed-
szkolu, uchroni zieleń, jak też zapewni czystość 
wokół bloku.”

Sprawą bezpośrednio zajmuje się admi-
nistracja osiedlowa, natomiast my – jako Re-
dakcja – również chcemy dodać od siebie parę 
słów komentarza.

Zdecydowanie popieramy apel lokatorki 
odnośnie szanowania zieleni. Jeżeli chcemy 
żyć w zadbanym i zielonym otoczeniu, to wy-
każmy odrobinę dobrych chęci i nie wydeptuj-
my nowych ścieżek przez trawniki. Łyse place 
z  pewnością nie dodają uroku naszym osied-
lom. Do remontowania chodników i  dostoso-
wywania ich do Państwa potrzeb przykładamy 
szczególną uwagę, dlatego korzystajmy właś-
nie z nich i nie chodźmy na skróty.

Temat załatwiania swoich potrzeb fizjo-
logicznych w  miejscach publicznych, często 
na naszych oczach i  pod naszymi oknami, 
budzi znacznie większy sprzeciw. I o ile jeszcze 
możemy tu zrozumieć dzieci, które czasem się 
nie kontrolują, to stanowczo sprzeciwiamy się 
zachowaniu ich opiekunów przymykających 
na to oko. Apelujemy tym samym do mam oraz 
do pań opiekujących się większymi grupami, 
by uczyły dzieci prawidłowych zachowań. 
W  większym stopniu jednak ten problem do-
tyczy dorastających młodzieńców i mężczyzn. 
Wielu z  nich zdaje się uważać, że jeśli tylko 
są odwróceni tyłem, to ich nie widać. Gratulu-
jemy myślenia. Drodzy Panowie, nie traktujcie 
trawników i  krzaków jako wielkiej publicznej 
toalety! Nie wypada!   I.G.

Cenny stół z pralni

Do spółdzielni zgłosił się pracownik działu 
Skansen Łódzkiej Architektury Drewnianej Mu-
zeum Włókiennictwa w Łodzi o wypożyczenie 
starego drewnianego stołu, jaki przypadkowo 

wypatrzył w  pomieszczeniu pralni jednego 
z  bloków przy ul. Zbiorczej. Jak się dowie-
dzieliśmy stół przedstawiony na zdjęciu, sta-
nowiący w czasach PRL standardowe wyposa-
żenie blokowych pralni jest obecnie typowym 
łódzkim akcentem i  jest jednym z  istotnych, 
cennych eksponatów wystawy zorganizowa-
nej przez Muzeum pt. „Łódzka praczka”.

Informujemy Państwa, że wystawa po-
trwa do 31 października. Zapraszamy zatem 
do odwiedzenia Muzeum Włókiennictwa przy 
Placu Wolności i tej skądinąd ciekawej wysta-
wy.  K.Sz. 
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3Rzeczywistość wokół nas ciągle się zmienia.  
Od dwóch miesięcy możemy korzystać z miejskich rowerów.  
Inicjatywa władz miasta godna poparcia, ale pamiętajmy o bezpieczeństwie.

Kazimierz I Karol Odnowiciel 
urodził się 25 lipca 1016 r., a data 
jego narodzin to pierwsza data 
dzienna zanotowana w polskich 
źródłach. Był jedynym synem 
Mieszka II i Rychezy. Jego ojciec 
stracił wszystko: tron, królewską 
koronę i wszystkie zdobycze tery-
torialne Chrobrego. Po jego śmier-
ci w 1034 r. Kazimierz na krótko 
objął władzę, jednak z powodu 
buntu możnowładztwa zmuszo-
ny został do ucieczki na Węgry, 
skąd później wyruszył do Nie-
miec. Po jego wygnaniu w Pol-
sce zapanował chaos i samowola. 
Doszło do walk wewnętrznych 
oraz do buntu ludowego przeciw 
wzrostowi władzy możnych i koś-
cioła – określane jest to mianem, 
tzw. reakcji pogańskiej, czyli ma-
sowego powrotu do wierzeń po-
gańskich. Państwu groziła decen-
tralizacja, dodatkowo nękane było 
przez najazdy czeskiego księcia 

Brzetysława I, który opanował 
Śląsk i Mazowsze, a dawny cześ-
nik Mieszka II – Masław (Mie-
cław) zajął Mazowsze. 

Kazimierzowi udało się wró-
cić do kraju ok. 1039 roku, a jego 
głównym celem stała się odbudowa 
zniszczonej organizacji państwo-
wej i kościelnej. Dzięki wsparciu 
militarnemu i finansowemu nie-
mieckiego cesarza Henryka III 
mógł stopniowo odbierać zajęte 
tereny. Pomocny w tym okazał się 
także sojusz zawarty z władcą Rusi 
Jarosławem Mądrym, umocniony 
małżeństwem Kazimierza z siostrą 
Jarosława Dobroniegą. 

Tak przygotowany Kazimierz 
szybko pokonał Masława na Ma-
zowszu i zajął też wschodnią część 
Pomorza. W 1041 r., na mocy ukła-
du w Ratyzbonie, Brzetysław od-
dał państwu polskiemu wcześniej 
opanowane ziemie polskie, poza 
Śląskiem i Łużycami. Kazimierz 

podejmował próby odzyskania Ślą-
ska, ostatecznie atakując go i zaj-
mując w 1050 r. Niezadowolony 
początkowo z takiego obrotu rze-
czy cesarz niemiecki zdecydował 
jednak o pozostawieniu Polsce Ślą-
ska, w zamian żądając od Kazimie-
rza wsparcia swojej wyprawy wo-
jennej na Węgry, a także obligując 
go do płacenia Czechom corocznej 
daniny. Śląsk znalazł się ponownie 
w granicach państwa polskiego. 

Teraz należało odtworzyć or-
ganizację kościelną, tylko bowiem 
Polska chrześcijańska miała szan-
sę być równorzędnym partnerem 
w Europie, a niezależny od me-
tropolii zewnętrznej kościół mógł 
przyczynić się do wzmocnienia 
państwa. Skupiono się więc na od-
budowie zniszczonych obiektów 
sakralnych oraz do zwalczania 
pogańskich ośrodków kultu. Ka-
zimierz fundował kościoły i za-
kładał klasztory. To właśnie jemu 

przypisuje się ufundowanie klasz-
toru w Tyńcu – najstarszego, dzia-
łającego do dziś, opactwa na tere-
nie Polski, a także przywrócenie 
arcybiskupstwa w Gnieźnie.

Samo jednak Gniezno, zdewa-
stowane i okradzione z relikwii św. 
Wojciecha i wielu kosztowności, 
przestało być stolicą władzy ksią-
żęcej, którą Kazimierz przeniósł 
do Krakowa, tym samym przesu-
wając centrum państwa Piastów.

Kluczem do sukcesu osiąg-
niętego przez Kazimierza były 
z pewnością cechy jego charakteru 
– książę wyróżniał się rozsądkiem 
i trzeźwą oceną sytuacji, potrafił 

dostosować stawiane sobie cele 
do aktualnych możliwości. Dzięki 
temu był w stanie wzmocnić au-
torytet władcy i odzyskać dla Pia-
stów państwo w takich granicach, 
w jakich otrzymał je od Mieszka II. 

Mianem „Odnowiciela” na-
zwał go już Gall Anonim, okre-
ślając go w swojej kronice jako 
Restaurator Poloniae – odnowiciel 
Polski. Jest to w pełni zasłużony 
przydomek, jego zasługi dla od-
budowy państwa polskiego są bo-
wiem niepodważalne. Po koronę 
nigdy jednak nie sięgnął. W pierw-
szym okresie jego panowania 
sprzeciwili się temu możnowład-
cy i cesarz Niemiec, później albo 
uznał, że jest na to za wcześnie, do-
piero przecież zjednoczono ziemie 
polskie, albo po prostu nie zdążył, 
zmarł bowiem młodo, bo w wieku 
42 lat, 19 marca 1058 r. Z pewnoś-
cią jednak pozostał jednym z bar-
dziej zasłużonych władców Polki. 
Pozostawił po sobie czwórkę dzieci 
(piąte zmarło przed nim) – jednym 
z nich był późniejszy król Polski – 
Bolesław II Śmiały, znany również 
jako Bolesław Szczodry, ale o nim 
napiszemy już w kolejnym nume-
rze gazety.

 I.G.

STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ, 
CZYLI FENOMEN ROWERU MIEJSKIEGO
Furorę robią rowery miejskie, 
z których w Łodzi możemy ko-
rzystać od 1 maja br.
Pierwsze 20 minut jeździmy za darmo, a godzi-
na kosztuje 1 zł. Aby zacząć z nich korzystać 
najpierw należy zarejestrować się w systemie. 
Na stronie lodzkirowerpubliczny.pl należy 
podać swoje imię, nazwisko, PESEL, numer 
telefonu, adres zamieszkania i adres mejlo-
wy. Dostaniemy wówczas swój PIN (SMS-em 
na komórkę oraz mejlem). Ostatnim krokiem 
jest wpłata na konto Łódzkiego Roweru Pub-
licznego, tzw. opłaty inicjalnej. W Łodzi jest 
to 20 zł. Wpłaty można dokonać automatycznie 
przelewem internetowym, aplikacją Blik, lub 
tradycyjnie wpłacić na poczcie. W tym celu sy-
stem wygeneruje nam gotowy druczek.

Stacje rowerowe poustawiane są w takich 
miejscach, że z pewnością wielu naszych miesz-

kańców może z nich korzystać, do dyspozycji 
jest bowiem 1000 rowerów w 100 stacjach. 
Szkoda tylko, że nie znajdują się one na wszyst-
kich osiedlach, szczególnie tych dużych, czyli 
Widzewie, Olechowie, Chojnach, Retkini, Ra-
dogoszczu i Teofilowie.

Zainteresowanie łodzian tą inicjatywą, 
to nie tylko działanie efektu nowości. Czas po-
kazał, że nasz zapał do korzystania z wypoży-
czonych jednośladów nie tylko nie osłabł, ale 
wzrasta z każdym kolejnym letnim dniem i idea 
ta zyskuje coraz większą popularność.

Daje się zauważyć, że w mieście przybyło 
rowerzystów – niekoniecznie jednak doświad-
czonych i umiejących poruszać się po ulicach 
i ścieżkach rowerowych. Dlatego więc uczula-
my o czym warto pamiętać:

Każda osoba od 10 do 18 roku życia, jeżeli 
chce jeździć rowerem po drogach publicznych, 
musi mieć kartę rowerową. Uczniom szkoły 

podstawowej wydaje ją dy-
rektor szkoły – zajęcia dla 
uczniów przygotowujących 
się do ubiegania o wydanie 
karty rowerowej prowadzą nauczyciele posia-
dający specjalne kwalifikacje. Pozostałym nie-
letnim karty wydaje dyrektor wojewódzkiego 
ośrodka ruchu drogowego lub przedsiębiorca 
prowadzący ośrodek szkolenia kierowców. 
Rowerzystom, którzy skończyli 18 lat wystar-
czy tylko dowód osobisty i tu często jest pies 
pogrzebany, bo to właśnie te nieprzeszkolone 
wcześniej i często nie znające przepisów oso-
by, stanowią największe zagrożenie w ruchu 
drogowym.

Utrapieniem wielu kierowców samo-
chodowych – w tym także autorki tego tekstu 
– są ci cykliści, którzy nie patrząc dookoła, ani 
nawet nie zwalniając, wjeżdżają nagle na przej-
ście dla pieszych. Często można odnieść wraże-

nie jakby pojawiali się znikąd. Czasem ledwo 
zdąży się zareagować. Tymczasem, zgodnie 
z przepisami dla rowerzystów, przejście dla 
pieszych należy pokonać na piechotę, prowa-
dząc rower! Oczywiście na nas – kierowcach 
– również ciążą pewne obowiązki i zbliżając się 
do przejazdu dla rowerzystów jesteśmy zobo-
wiązani zachować szczególną ostrożność i ustą-
pić pierwszeństwa. Podczas wyprzedzania ro-
werzystów powinniśmy zachować bezpieczny 
odstęp, nie mniejszy niż 1 metr – często bowiem 
kierowcy jednośladów skarżą się na samochody 
przemykające tak blisko, że grozi to potrące-
niem lub zepchnięciem z drogi.

Kierujący pojazdem wyprzedza rower z le-
wej strony, natomiast kierujący rowerem wyprze-

dza innych uczestników ruchu z prawej. Zawsze 
jednak zobowiązany jest korzystać z drogi dla 
rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one 
wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza 
lub zamierza skręcić. Pieszy natomiast może 
poruszać się ścieżką rowerową tylko w razie 
braku chodnika lub pobocza albo niemożności 
korzystania z nich. Dodatkowo zobowiązany jest 
ustąpić wtedy miejsca rowerowi.

Dużym problemem jest brak obowiąz-
kowego ubezpieczenia dla rowerzystów. Jaz-
da na rowerze niesie ze sobą pewne ryzyko 
odniesienia obrażeń, wyrządzenia krzywdy 
osobie trzeciej, czy też utraty roweru na sku-
tek kradzieży, dlatego więc warto jest wykupić 
odpowiednia polisę ubezpieczeniową: od odpo-
wiedzialności cywilnej, od następstw nieszczę-
śliwych wypadków lub od kradzieży. To uchro-
ni od przykrych następstw nieprzewidzianych 
zdarzeń.

I najważniejsze: wszelkie obowiązujące 
przepisy zawarte są w Kodeksie Drogowym 
dla Rowerzystów – polecamy lekturę, zarów-
no cyklistom, jak i kierowcom samochodów. 
A wszystkim życzymy szczęśliwej drogi!

 I.G.

KIEDY ZWROT BONIFIKATY?
Pozostając w tematyce użytkowania wieczystego 
w niniejszym numerze postaram się przybliżyć 
Państwu kwestie związane z zasadami zwrotu bo-
nifikat udzielanych przez jednostki samorządu tery-
torialnego lub Skarb Państwa przy przekształceniu 
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
w świetle ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o prze-
kształceniu prawa użytkowania wieczystego w pra-
wo własności nieruchomości (dalej: ustawa).

Na wstępie nadmienić należy, że niniejszy ar-
tykuł nie traktuje w sposób kompleksowy okolicz-
ności obligujących do zwrotu udzielonej bonifikaty 
oraz wszystkich przesłanek zwalniających z tego 
obowiązku. Odniesiemy się jedynie do zasad zwrotu 
udzielonej bonifikaty w zakresie dotyczącym człon-
ków Spółdzielni oraz właścicieli którzy posiadają 
odrębną własność lokali mieszkalnych.

Naczelną zasadą przekształcania prawa użyt-
kowania wieczystego w prawo własności jest od-
płatność tego procesu. Istnieją jednak od tej zasady 
wyjątki dające możliwość obniżenia opłaty (tzw. 
bonifikata). Pamiętać jednak należy, że wysokość 
bonifikat nie może wynosić 100% opłaty za prze-
kształcenie. Aktualnie wysokość bonifikaty określa 
Uchwała Rady Miejskiej w Łodzi nr XXX/535/12 
z dnia 11 stycznia 2012 r. Zgodnie z powyższą 
Uchwałą wysokość bonifikaty wynosi 90% różnicy 
pomiędzy wartością prawa własności, a wartością 
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 
gruntowej.

Opisana powyżej możliwość uzyskania bo-
nifikaty jest bardzo korzystna dla użytkownika 
wieczystego. Nie zapominajmy jednak, że udzielo-
ną już bonifikatę również możemy w określonych 
sytuacjach stracić. 

Naczelną zasadą wyrażoną w art. 4 ust. 15 usta-
wy jest żądanie zwrotu bonifikaty w sytuacji, gdy doj-
dzie do zbycia nieruchomości nabytej w wyniku prze-
kształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo 
własności, przed upływem 5 lat od dnia przekształ-
cenia, tj. od dnia, kiedy decyzja stała się ostateczna. 
Mówiąc o zbyciu nieruchomości należy przez to ro-
zumieć czynność prawną (umowę), w wyniku której 
następuje przeniesienie własności. W zdaniu drugim 
ww. przepisu ustawodawca przewidział kilka sytuacji 
wyłączających możliwość żądania zwrotu udzielonej 
bonifikaty. Obowiązku zwrotu bonifikaty nie stosuje 
się m.in. do spółdzielni mieszkaniowej w przypadku 
ustanowienia odrębnej własności na rzecz członków 
oraz właścicieli lokali, którym przekształcono udział 
w prawie użytkowania wieczystego w prawo własno-
ści, jak również w przypadku gdy zbycie następuje 
na rzecz osoby bliskiej, tj.: zstępnych (dzieci, wnuki, 
prawnuki itp.), wstępnych (rodzice, dziadkowie, pra-
dziadkowie itp.), rodzeństwa, dzieci rodzeństwa, mał-
żonka, osób przysposabiających i przysposobionych 
oraz osoby, która pozostaje ze zbywcą faktycznie we 
wspólnym pożyciu.

Podsumowując powyższe rozważania oraz 
przenosząc je na grunt spółdzielczości zwrócić należy 
uwagę na następujące kwestie: Po pierwsze bonifika-
ty mogą dotyczyć tylko lokali mieszkalnych, a tym 
samym wyłączone są lokale użytkowe. Po drugie 
w przypadku gdy bonifikata udzielona została na rzecz 
Spółdzielni to fakt ustanowienia odrębnej własności lo-
kalu na rzecz członków oraz właścicieli lokali, którym 
przekształcono udział w prawie użytkowania wieczy-
stego w prawo własności nie rodzi obowiązku zwrotu 
bonifikaty. Należy natomiast pamiętać, że w przypadku 
sprzedaży takiego lokalu w ciągu 5 lat od daty prze-
kształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności rodzić będzie po stronie właściciela obowią-
zek zwrotu udzielonej bonifikaty. 

Pamiętajmy, że w przypadku sprzedaży, 
o której mowa powyżej, notariusz ma obowiązek 
z urzędu zawiadomić organ udzielający bonifikaty, 
a tym samym nie ominie nas ewentualny obowiązek 
zwrotu bonifikaty chyba, że uda nam się wykazać 
spełnienie przesłanek zwalniających z powyższego 
obowiązku, o których była mowa powyżej. 

Radca prawny Piotr Andrzejewski
z Kancelarii Radcy Prawnego

Jadwigi Chmielewskiej-Furmankiewicz

PATRONI NASZYCH ULIC  
– KAZIMIERZ I ODNOWICIEL

Z notatnika 
prawnika

Mądry spółdzielca...  
przed szkodą

Wakacje coraz bliżej i choć czasy 
niespokojne, wielu z nas wy-
biera się na wakacyjne wyjazdy 

w kolorowych, egzotycznych kierunkach. 
Planując wczasy wyobrażamy sobie, że będą 
zawsze bajkowe, udane i pełne jedynie po-
zytywnych wrażeń. Nie zawsze jednak taki 
scenariusz realizuje się stuprocentowo. Swo-
jego czasu serwisy informacyjne nagłaśniały 
tragedię turysty jednego z miast wschodniej 
Polski, który spędzał urlop w kraju faraonów. 
W trakcie wakacji mężczyzna doznał udaru 
i pomimo wysiłków lekarzy zmarł. Oprócz 
szoku związanego z zaistniałą tragedią, ro-

dzina doznała jeszcze wstrząsu finansowego, 
Za wydanie ciała oraz pokrycie kosztów me-
dycznych, służby egipskie wystawiły rachu-
nek w kwocie bliskiej stu tysięcy złotych. 
Ponieważ mężczyzna wcześniej leczył się 
na choroby układu krążenia, zgon powiązano 
z tymi faktami i uznano jako następstwo po-
wikłań chorób serca. Jakie są konsekwencje 
tej decyzji dla rodziny zmarłego? 

Otóż Towarzystwo Ubezpieczeń, po-
mimo posiadania przez mężczyznę ważnej 
polisy turystycznej, z ochroną na wypadek 
konieczności ponoszenia kosztów leczenia 
za granicą, odmówiło wypłaty odszkodo-
wania. Powód był prosty. W posiadanym 
ubezpieczeniu zabrakło włączenia odpowie-
dzialności firmy ubezpieczeniowej z tytułu 
ryzyka wystąpienia chorób przewlekłych 
u osoby ubezpieczonej. W konsekwencji To-
warzystwo Ubezpieczeń odmówiło również 

podjęcia czynności zmierzających do spro-
wadzenia ciała do kraju.

Choroby przewlekłe to zmora dzi-
siejszych czasów. Schorzenia cywilizacyj-
ne, takie jak nowotwory, choroby układu 
krążenia, choroby wieńcowe, cukrzyca, 
astma, nadciśnienie, alergie, przewlekłe 
choroby układu oddechowego i wiele in-
nych, trapią większość społeczeństwa. 
Nie zostawiamy ich za drzwiami domu 
wyjeżdżając na wakacje. Mało kto, oglą-
dając w biurach podróży katalogi z bajko-
wymi hotelami na tle błękitnych basenów 
zastanawia się, czy dieta hotelowa nie 
wpłynie na zwiększenie poziomu cukru, 
a open bar czynny przez większość doby 
nie będzie dodatkową pokusą do wypi-
cia o jednego drinka za dużo, co może 
w konsekwencji wpłynąć na duży wzrost 
ciśnienia… Wakacje mają być bajkowe. 

Chcemy w to wierzyć, często zaklinając 
rzeczywistość i zapominając o codzien-
nych problemach. Jeśli jednak dotyczą 
naszego zdrowia, konsekwencje mogą 
być nieprzyjemne. Jak ich uniknąć? Ko-
niecznie należy przed każdym wyjazdem 
dokładnie przeanalizować proponowane 
warunki ubezpieczenia turystycznego. Je-
śli jesteśmy pod kontrolą specjalistycznej 
poradni i leczymy się na jedną z chorób 
przewlekłych, koniecznie dopilnujmy, że-
by nasza polisa zawierała niezbędne roz-
szerzenie ochrony o zdarzenia wynikłe 
na skutek nagłego pogorszenia się stanu 
zdrowia przy występującej chorobie prze-
wlekłej, bądź wystąpienia w tej chorobie 
powikłań. Wysoka temperatura powietrza, 
lot samolotem, zmiana diety, nieregularny 
sen to wszystko czynniki, które zwiększa-
ją ryzyko pogorszenia się stanu zdrowia 
u osób leczących się na nadciśnienie, cuk-
rzycę, choroby serca i inne choroby cywi-
lizacyjne. Pamiętajmy o tym, wybierając 
się w podróż i zabezpieczmy takie sytuacje 
odpowiedną polisą turystyczną. Jej koszt 
będzie wyższy od standardowej ochrony, 
jednak brak takiego rozszerzenia może 
być zgubny w skutkach finansowych. Je-

śli wakacje mają być udane, musimy mieć 
pewność że w nagłych sytuacjach pogor-
szenia się naszego stanu zdrowia, zostanie-
my otoczeni profesjonalną, ale nieodpłatną 
opieką medyczną. Taką pewność da nam 
tylko właściwie dobrana polisa turystyczna. 
Nawet, jeśli z uwagi na konieczne rozsze-
rzenia ochrony będzie droższa, jej koszt 
w całym wydatku związanym z wakacjami 
nadal pozostanie niewielki. Nie wspomi-
nając już o kosztach wynikłych z braku jej 
posiadania. Pamiętajmy o polisie, jej wybór 
to ważna przedwakacyjna decyzja.

 A. Przybył Uniqa S.A.

Do informacji na temat orga-
nizacji Walnego Zgromadze-
nia, zawartej w poprzednim 

numerze gazety, wkradł się błąd. 
W  składzie Komisji  Skrutacyjnej 
Walnego pracował oprócz wymie-
nionych w gazecie osób Pan Jan 
Machała z osiedla „Sienkiewiczow-
skie”, który pełnił funkcję przewod-
niczącego tej Komisji. Za pomyłkę 
przepraszamy zainteresowanego 
i czytelników.

Stacja przy „Centralu”  Fot. redakcja
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4 We wszystkich częściach  
wzięło udział łącznie  

252 członków.

Podjęto następujące  
uchwały:
Uchwała Nr 1/1/2016 w sprawie: 
wyborów uzupełniających do Rady 
Osiedla „Zbiorcza” Robotniczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Ba-
wełna” w Łodzi (na okres do końca 
kadencji pokrywającej się z kadencją 
Rady Nadzorczej w latach 2014‒2017 
wybrano p. Edmunda Toruniewskiego 
– łącznie kandydat otrzymał 29 gło-
sów ważnych); Uchwała Nr 2/1/2016 
w sprawie: zatwierdzenia sprawozda-
nia z działalności RSM „Bawełna” 
za 2015 rok wraz z kierunkami roz-
woju Spółdzielni oraz zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego za 2015 
rok (łącznie za podjęciem uchwa-
ły głosowały 204 osoby, przeciw 5 
osób); Uchwała Nr 3/1/2016 w spra-
wie: podziału nadwyżki bilansowej 
za 2015 rok (łącznie za podjęciem 
uchwały głosowało 207 osób, przeciw 
0 osób); Uchwała Nr 4/1/2016 w spra-
wie: udzielenia absolutorium Prezeso-
wi Zarządu RSM „Bawełna” p. Syl-
westrowi Pokorskiemu za działalność 
w 2015 roku (łącznie za podjęciem 
uchwały głosowało 197osób, przeciw 
6 osób); Uchwała Nr 5/1/2016 w spra-
wie: udzielenia absolutorium Zastęp-
cy Prezesa Zarządu RSM „Bawełna” 
p. Elżbiecie Kitowskiej za działalność 
w 2015 roku (łącznie za podjęciem 
uchwały głosowało 196 osób, przeciw 
7 osób); Uchwała Nr 6/1/2016 w spra-
wie: udzielenia absolutorium Zastęp-
cy Prezesa Zarządu RSM „Bawełna” 
p. Tadeuszowi Szymańskiemu (łącz-
nie za podjęciem uchwały głosowało 
197 osób, przeciw 6 osób); Uchwała 
Nr 7/1/2016 w sprawie: wyrażenia 
zgody na zbycie prawa użytkowania 
wieczystego gruntu położonego w Ło-
dzi w obrębie W-35, oznaczonego 
jako działka nr 232/7 o powierzchni 
70 m², uregulowana w księdze wie-
czystej nr LD1M/00180876/0 (łącz-
nie za podjęciem uchwały głosowało 
196 osób, przeciw 1 osoba); Uchwała 
Nr 8/1/2016 w sprawie: wyraże-
nia zgody na rozwiązanie zawartej 
z Gminą Łódź umowy o oddanie 
Robotniczej Spółdzielni Mieszka-
niowej „Bawełna” w Łodzi gruntu 
w użytkowanie wieczyste położone-
go w Łodzi w części odnoszącej się 
do niżej wymienionych działek ewi-
dencyjnych (łącznie za podjęciem 
uchwały głosowało 189 osób, przeciw 
0 osób); Uchwała Nr 9/1/2016 w spra-
wie: wyrażenia zgody na rozwiąza-
nie zawartych z Gminą Łódź umów 
o oddanie Robotniczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Bawełna” w Łodzi 
gruntów w użytkowanie wieczyste po-
łożonych w Łodzi w części odnoszą-
cej się do niżej wymienionych działek 
ewidencyjnych (łącznie za podjęciem 
uchwały głosowało 195 osób, prze-
ciw 0 osób); Uchwała Nr 10/1/2016 
w sprawie wyrażenia zgody na zby-
cie nieruchomości lokalowej – lokalu 
użytkowego nr 1U/32/214 uregulo-
wanego w KW LD1M/00310222/2 
o powierzchni 28,95 m² znajdującego 
się w bud. 214 przy ul. Anny Jagiel-

lonki 2 w Łodzi (łącznie za podjęciem 
uchwały głosowało 194 osób, prze-
ciw 0 osób); Uchwała Nr 11/1/2016 
w sprawie: zmian w Statucie Robotni-
czej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ba-
wełna” w Łodzi (łącznie za podjęciem 
uchwały głosowało 172 osób, przeciw 
6 osób).

We wszystkich częściach 
wzięło udział łącznie 252 
członków.

Walne Zgromadzenie oraz 
wszystkie jego części otwierał Prze-
wodniczący Rady Nadzorczej RSM 
„Bawełna” p. Waldemar Pawelski, 
przedstawiając skład wybranego 
31.03.2016 r. Prezydium Walnego 
Zgromadzenia (WZ), Komisji Wy-
borczej oraz Komisji Skrutacyjnej. 
Na każdej części, na początku zebra-
nia, wybierano spośród obecnych 2 
obserwatorów, którzy zasiadali za sto-
łem prezydialnym. Po przedstawie-
niu porządku obrad Przewodnicząca 
Prezydium informowała o piśmie, 
które w dniu 16.05.2016 r. wpłynę-
ło od członka z osiedla „Zbiorcza”, 
w którym informuje, że zamierza reje-
strować przebieg WZ za pomocą środ-
ków własnych, dla celów osobistych, 
domowych. Jak poinformowała Prze-
wodnicząca Prezydium, obrady WZ 
mogą być nagrywane, ale wyłącznie 
przez pracowników obsługujących ob-
rady, do celów organizacyjnych, tj. dla 
sporządzenia protokołu. W związku 
z tym Prezydium nie wyraziło zgody 
na nagrywanie przebiegu WZ przez 
nikogo innego, w tym również przez 
ww. członka. Na części 4 „Zbiorcza” 
miał miejsce incydent – członek, 
mimo niewyrażenia przez Prezydium 
zgody na nagrywanie przez niego ob-
rad WZ, nie zastosował się do tego. 
Na żądanie, na czas trwania obrad 
WZ oddał aparat Przewodniczącemu 
Komisji Skrutacyjnej i sprzęt do de-
pozytu przejęło Prezydium. Na zakoń-
czenie tej części WZ Przewodnicząca 
Prezydium poinformowała, że aparat 
został zwrócony, lecz mimo to członek 
celowo pozostawił aparat na sali ob-
rad, opuszczając ją bez niego. Służby 
Spółdzielni zabezpieczyły pozosta-
wiony przez niego sprzęt.

W 5 punkcie porządku ob-
rad Przewodnicząca Prezydium 
(a na pierwszej części WZ Przewod-
niczący Rady Nadzorczej) informo-
wała, że odznaka „Zasłużony dla 
RSM „Bawełna” ustanowiona została 
w 1998 r. Przyznawana może być oso-
bom, które przyczyniły się do osiąg-
nięć RSM „Bawełna” i jej rozwoju. 
Decyzję o przyznaniu odznaki podej-
muje Rada Nadzorcza Spółdzielni. 
W tym roku przyznała je dwóm oso-
bom: wieloletniej działaczce społecz-
nej – pani Mariannie Hanert z osiedla 
„Żubardź” i Prezesowi Spółdzielni 
p. Sylwestrowi Pokorskiemu z osiedla 
„Zbiorcza”. Wręczenie odznak nastę-
powało na częściach, na których od-
znaczeni mają mandat do głosowania, 
czyli: p. Marianna Hanert – na części 
3 „Tybury”, a p. Sylwester Pokorski 
na części 5 „Gorkiego i Oczekujący”. 
Przewodniczący Rady Nadzorczej 
p. Waldemar Pawelski wręczał od-
znaczonym legitymacje oraz odznaki 
„Zasłużony dla RSM „Bawełna”.

W kolejnym punkcie następowa-
ło uhonorowanie laureatów konkur-
su na najefektowniej udekorowany 

balkon w okresie świąteczno-nowo-
rocznym – odbywało się ono na tych 
częściach, do których zaliczeni zo-
stali poszczególni laureaci. Wręcze-
nia dyplomów i nagród książkowych 
dokonywali Przewodniczący Rady 
Nadzorczej p. Waldemar Pawelski, 
Prezes RSM „Bawełna” p. Sylwester 
Pokorski i Przewodniczący właści-
wych Rad Osiedli. Podczas części 2 
„Bydgoska”, po uhonorowaniu zwy-
cięzców, głos zabrała jedna z mieszka-
nek osiedla, która zgłosiła zastrzeżenie 
co do zasadności organizowania ta-
kich konkursów, argumentując to tym, 
że bloki na ul. Bydgoskiej mają ok. 50 
lat, są brudne, zanieczyszczone przez 
ptaki, porośnięte mchem, nie są ma-
lowane ani docieplane i Spółdzielnia 
powinna skupić się na tym, a nie na or-
ganizowaniu konkursów. Pani wyra-
ziła również wątpliwość co do sensu 
rozpatrywania na tej części Walne-
go wniosków dotyczących działek 
znajdujących się poza jej osiedlem. 
Wyjaśniono jej, że przebieg WZ jest 
bardzo sformalizowany, a sprawy mu-
szą być rozpatrywane na wszystkich 
częściach.

W punkcie 7 Komisja Wyborcza, 
w głosowaniu tajnym, przeprowadza-
ła wybory uzupełniające do Rady 
Osiedla „Zbiorcza”. Na częściach 1, 2, 
3, 6, 7 i 8 nie było osób uprawnionych 
do otrzymania karty do głosowania. 
Na 8 części Komisja Wyborcza ogło-
siła wyniki wyborów uzupełniających 
do Rady Osiedla „Zbiorcza”: kandy-
dat p. Edmund Toruniewski został 
wybrany do Rady Osiedla „Zbiorcza” 
na okres do końca obecnej kadencji 
Rad Osiedli.

W tym punkcie porządku obrad 
Przewodnicząca Prezydium informo-
wała, że rozpatrywanie punktu 71, 
o który został rozszerzony porządek 
obrad WZ na wniosek 19 członków 
z osiedla „Zbiorcza”-Stoki, którzy 
w dniu 28.04.2016 r. złożyli do Spół-
dzielni pismo ws. umieszczenia w po-
rządku obrad punktu dotyczącego 

odwołania z funkcji członka Rady 
Osiedla „Zbiorcza” jednej osoby, 
jest bezpodstawne, ponieważ w dniu 
11.05.2016 r. członek ten sam złożył 
swą rezygnację. W związku z po-
wyższym rozpatrywanie punktu do-
tyczącego jego wykreślenia stało się 
bezprzedmiotowe.

Następnie głos zabierał Prezes 
Spółdzielni p. Sylwester Pokorski, 
zdając sprawozdanie z działalności 
Spółdzielni za 2015 r. Ze względu 
na to, że w poprzednim numerze 
gazety już je Państwu zaprezentowa-
liśmy, teraz tylko chcemy poinfor-
mować, że Prezes omówił szeroko 
działalność RSM „Bawełna”, jej wy-
niki w 2015 r. kierunki działania oraz 
temat podziału nadwyżki bilansowej 
za 2015 r., a na części 8 wspomniał 
również o obchodach z okazji 25-lecia 
Janowa, które miały miejsce w stycz-
niu br. Z wielką radością na części 1 
„Koziny” powitaliśmy 95-letniego 

członka-założyciela RSM „Baweł-
na” p. Jana Wlaźlika, a na części 2 
„Bydgoska” najstarszego uczestnika 
tej części – 93-letniego p. Józefa Ką-
dzielę.

Następnie, na każdej części 
Walnego Zgromadzenia Prezes prze-
kazywał głos kierownikowi admini-
stracji, której dotyczyła odbywająca 
się akurat część WZ, aby zdał spra-
wozdanie z rocznej pracy administra-
cji. Na częściach 1, 2 i 3 na Kozinach 
i Żubardziu w zastępstwie kierownika 
przemawiała pełniąca obowiązki ad-
ministrator osiedla. Wymieniano ro-
boty remontowe wykonane na osied-
lach w 2015 r. oraz przedstawiano 
zamierzenia remontowe na 2016 r., 
a kierownik osiedla „Słowiańskie” do-
datkowo wzbogacił swoje wystąpienie 
wyświetlaną na ekranie prezentacją, 
przedstawiającą wykonane prace i wi-
zualizacje zaplanowanych prac.

Sprawozdanie z działalności 
Rady Nadzorczej w 2015 r. przed-
stawiał jej Przewodniczący p. Wal-
demar Pawelski. W swoim wystąpie-
niu zwrócił uwagę na kwestię wody 
niezbilansowanej – podejmowane 
przez Spółdzielnię działania w kwe-
stii zmniejszenia problemu z wystę-
powaniem wody niezbilansowanej 
przyniosły pożądane efekty, dzięki 
pracy służb Spółdzielni ta kwestia już 
znacząco się zmniejszyła, a działania 
podejmowane na bieżąco i w sposób 
stały zmierzają do tego, by sprowadzić 
ten problem do stopnia marginalnego. 
Zaległości członków w opłatach za lo-
kale zmniejszyły się, jednak nie jest 
to wynik do końca satysfakcjonujący. 
Rada Nadzorcza ściśle współpracu-
je w tym temacie z Radami Osiedli, 
które wytypowały ze swego grona 
przedstawicieli do rozmów z dłuż-
nikami, a także na bieżąco opiniują 
sprawy dotyczące wykreślania z grona 
członków Spółdzielni osób zadłużo-
nych. Wyniki gospodarczo-finansowe 
Rada analizowała okresowo, w konse-
kwencji oceniając działalność Spół-

dzielni w 2015 r. jako bardzo dobrą. 
Potwierdzają to również wyniki ba-
dania Biegłego Rewidenta zawarte 
w Opinii i Raporcie. Na tej podsta-
wie Rada Nadzorcza oceniła kondycję 
Spółdzielni jako dobrą, dającą pełną 
gwarancję dalszego dobrego funk-
cjonowania. Rada Nadzorcza na po-
siedzeniu w dniu 5.05.2016 r. podjęła 
decyzję o zleceniu Związkowi Re-
wizyjnemu Spółdzielni Mieszkanio-
wych RP przeprowadzenia badania 
lustracyjnego RSM „Bawełna” za lata 
2013‒2015.

Kończąc swoje wystąpienie 
i podsumowując sprawozdanie Prze-
wodniczący przedstawiał w imieniu 
i z upoważnienia Rady Nadzorczej 
wnioski, które Rada sformułowała 
w oparciu o dokonywane cyklicznie 
oceny działalności Spółdzielni, jak 
również po szczegółowym rozpatrze-
niu osiągniętych w 2015 roku przez 
Spółdzielnię wyników gospodarczo-

-finansowych i biorąc pod uwagę 
wyniki badania Biegłego Rewidenta: 
wniosek o zatwierdzenie: sprawozda-
nia z działalności Spółdzielni za 2015 
rok wraz z kierunkami rozwoju, spra-
wozdania finansowego Spółdzielni 
za 2015 rok, podziału nadwyżki bi-
lansowej za 2015 rok w sposób za-
proponowany w sprawozdaniu z dzia-
łalności Spółdzielni oraz wniosek 
o udzielenie członkom Zarządu RSM 
„Bawełna” absolutorium za działal-
ność w 2015 roku.

Następnie głos zabierał Prze-
wodniczący Rady Osiedla, której do-
tyczyła odbywająca się akurat część 
Walnego Zgromadzenia i zdawał 
sprawowanie z pracy Rady w 2015 r.

Po wysłuchaniu wszystkich spra-
wozdań nadchodził czas na dyskusję, 
której przebieg prezentujemy w dal-
szej części relacji.

Po zakończeniu dyskusji nastę-
powało głosowanie uchwał dot. za-
twierdzenia sprawozdań, podziału 
nadwyżki bilansowej i udzielenia ab-
solutorium członkom Zarządu.

W punkcie 9, 10 i 11 głos zabie-
rała kierownik Działu Technicznego 
p. Katarzyna Szczepaniak, omawia-
jąc sprawy dot.: wyrażenia zgody 
na zbycie na rzecz PGE Dystrybucja 
S.A. Odział Miasto Łódź nieruchomo-
ści zabudowanej położonej w osiedlu 
„Sienkiewiczowskie”, o powierzchni 
70 m2, która jest zabudowana budyn-
kiem trafostacji; w sprawie wyrażenia 
zgody na rozwiązanie umowy zawar-
tej z Gminą Łódź w części odnoszącej 
się do działek położonych w osiedlu 
„Koziny” przy ul. Lorentza 8 oraz 
działek położonych w osiedlu „Zbior-
cza” w linii regulacyjnej ul. Przę-
dzalnianej oraz w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż nieruchomości 
lokalowej (lokal użytkowy) położo-
nej w budynku nr 214 przy ul. Anny 
Jagiellonki 2 w osiedlu „Słowiańskie” 
w Łodzi na rzecz obecnego najemcy 
lokalu.

Ostatni punkt porządku obrad 
dotyczył sprawozdania z prac Komi-
sji Statutowej Rady Nadzorczej oraz 
omówienia projektu zmian do Statutu 
Robotniczej Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Bawełna”, a omawiał go, bardzo 
szczegółowo i wnikliwie, Przewod-
niczący Rady Nadzorczej i Komisji 
Statutowej p. Waldemar Pawelski. Po-
wiedział, że do Spółdzielni wpłynęły 
propozycje zmian do Statutu od kilku 
członków i każda z nich została do-
głębnie przeanalizowane pod wieloma 
względami, m.in. pod kątem zgodno-
ści z obowiązującymi przepisami, 
czy pod kątem tego co mogą zmienić 
w stosunku do obowiązującego Statu-
tu. Komisja spotkała się także z człon-
kami, którzy te propozycje złożyli. 
Następnie poinformował, że Komisja 
Statutowa postanowiła przedstawić 
Radzie Nadzorczej 6 propozycji 
zmian do Statutu, które Rada, po dys-

kusji, zaakceptowała i rekomenduje 
Walnemu Zgromadzeniu do przyjęcia, 
jako zmiany do Statutu RSM „Baweł-
na”. W tym miejscu Przewodniczący 
Pawelski szczegółowo omówił każdą 
z propozycji, uzasadniając jej słusz-
ność. Na części 6 i 7 głos w sprawie 
zmian zabrało głosów kilkoro człon-
ków, wśród których byli m.in. auto-
rzy zgłoszonych propozycji. Padały 
pytania związane z klasyfikacją PKD, 
a także wyrażano żal, że nie doszło 
do szerokiej spółdzielczej dyskusji 
w temacie zmian do Statutu. Auto-
rzy zmian przedstawiali argumenty 
popierające ich postulaty, a ustosun-
kowywał się do nich Przewodniczący 
Pawelski.

Przed zamknięciem obrad Prze-
wodnicząca Prezydium Walnego 
Zgromadzenia p. Jadwiga Miller 
zwracała się z pytaniem do obser-
watorów, czy i ewentualnie jakie 
mają uwagi na temat przebiegu ob-
rad na danej części. Na żadnej części 
Walnego Zgromadzenia nikt z obser-
watorów nie zgłosił uwag krytycznych 
do przebiegu i prowadzenia zebrania. 
Po przedstawieniu opinii przez obser-
watorów na temat przebiegu obrad 
Przewodnicząca Prezydium Walnego 
Zgromadzenia p. Jadwiga Miller za-
mykała poszczególne części Walnego 
Zgromadzenia, a po zakończeniu czę-
ści 8 „Sienkiewiczowskie” zamknęła 
ponadto obrady Walnego Zgromadze-
nia jako całości.

Dyskusja odbyła się na wszyst-
kich częściach, z wyjątkiem części I 
„Koziny”, gdzie nikt nie zgłosił się 
do zabrania głosu.

Na pozostałych częściach prze-
bieg dyskusji, w dużym skrócie, 
przedstawiał się następująco:

Na części 2 „Bydgoska” lokator-
ka z bl. 87 podziękowała Zarządowi 
za to, że wyniki finansowe Spółdzielni 
są dodatnie i że Spółdzielnia dobrze 
gospodaruje. Wyraziła jednak swoje 
niezadowolenie z pracy Rady Osiedla, 
co argumentowała zatwierdzeniem po-
sadowienia słupka między blokiem jej 
i sąsiednim, aby ograniczyć grę dzieci 
w piłkę oraz zamontowaniem na bloku 
nr 91 halogenów, które świeciły prosto 
w okna. Odpowiedzi w zastępstwie 
nieobecnego kierownika udzielała ad-
ministrator p. Danuta Lewandowska, 
która wyjaśniła, że zarówno montaż 
słupka, jak i halogenów, został wy-
konany przez administrację na wnio-
sek lokatorów. Ponieważ jednak nie 
spotkało się to z aprobatą wszystkich 
mieszkańców okolicznych bloków, 
zarówno słupek, jak i oświetlenie zo-
stały usunięte.

Podczas tej części WZ, po uho-
norowaniu zwycięzców na najefek-
towniej udekorowany balkon, głos 
zabrała jedna z mieszkanek, która 
zgłosiła zastrzeżenie co do zasadno-
ści organizowania takich konkursów, 
argumentując to tym, że bloki na ul. 
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Część „Bydgoska” – nagrodę za najefektowniej udekoro-
wany balkon odebrały: p. Dorota Tręda (z synem) i p. Mag-
dalena Jacaszek  Fot. redakcja

Część „Koziny”  Fot. redakcja

W dniach 16-25 maja 
odbywało się coroczne, 
podzielone tym razem na 
8 części, Walne Zgroma-
dzenie RSM „Bawełna”.
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Spółdzielnia przez cały okres sprawozdawczy,  
tj. w 2015 r. posiadała dobrą kondycję finansową,  
co potwierdziła Biegła rewident  
badająca księgi rachunkowe Spółdzielni. 

Bydgoskiej mają ok. 50 lat, są brudne, 
zanieczyszczone przez ptaki, poroś-
nięte mchem, nie są malowane ani do-
cieplane i Spółdzielnia powinna sku-
pić się na tym, a nie na organizowaniu 
konkursów. Pani wyraziła również 
wątpliwość co do sensu rozpatrywania 
na tej części Walnego wniosków doty-
czących działek znajdujących się poza 
jej osiedlem. Wyjaśniono jej, że prze-
bieg WZ jest bardzo sformalizowany, 
a sprawy muszą być rozpatrywane 
na wszystkich częściach.

Na części 3 „Tybury” do dys-
kusji zgłosiły się 2 osoby. Poruszono 
temat zdjęcia bojlerów i podłączenia 

ciepłej wody, a technik Jakub Pa-
procki wyjaśnił, że odległy termin 
wykonania powyższej modernizacji 
jest uwarunkowany przez kwestie 
finansowe i musi to zostać poprze-
dzone remontem dachu. Na osiedlu 
„Żubardź” po 2016 r. będzie wykona-
na modernizacja i podłączenie ciepłej 
wody w 7 budynkach. Wytłumaczył 
również, że problem wystąpienia 
zwrotnego ciągu w jednym z prze-
wodów kominowych, co zgłaszała 
kolejna lokatorka, może pojawić się 
wówczas gdy mamy zbyt szczelne 
okna w mieszkaniu. Przewód ko-

minowy działa prawidłowo tylko 
wówczas, gdy zapewnimy właściwą 
ilość powietrza z zewnątrz, poprzez 
rozszczelnienie okien lub zamon-
towane w oknach nawiewniki. Jeśli 
nie zapewnimy właściwego napływu 
powietrza od zewnątrz, wówczas ciągi 
kominowe mogą zostać zatrzymane 
lub jeden z przewodów kominowych 
może mieć ciąg zwrotny.

Na części 4 „Zbiorcza” w dys-
kusji głos zabrało 8 osób.

Pytano o wykorzystanie pienię-
dzy z anten, które są zamontowane 
na bloku nr 2. Z-ca Prezesa ds. Eko-
nomicznych p. Elżbieta Kitowska 
wyjaśniła, że pożytki z anten zasilają 
wyłącznie dochody nieruchomości, 
na której się znajdują. Od 1 maja 
br. mieszkańcy tej nieruchomości 
mają zmniejszone opłaty eksploata-
cyjne i nie płacą 1,50 zł, tylko 1 zł, 
w związku z tym, że dochody z pożyt-
ków są dosyć wysokie. Podwyższony 
został jednak fundusz remontowy, po-
nieważ nieruchomość jest na minusie, 
a jej potrzeby remontowe są duże.

W związku z posadowieniem 
na nieruchomości anten jedna z pań 
poprosiła, by mieszkańcy raz na kwar-
tał bądź raz na pół roku otrzymywali 
sprawozdanie z badań fal elektro-
magnetycznych emitowanych przez 
anteny, żeby mogli mieć świadomość 
jakie oddziaływanie mają one na ich 
zdrowie. Lokatorka z bl. 3 pytała 
dlaczego, jeśli jej nieruchomość jest 
na minusie, to Spółdzielnia decyduje 
się na remont jej chodnika. Kierownik 
osiedla p. Andrzej Jaroszczyk wyjaś-
nił, że chodnik jest w bardzo złym 
stanie technicznym, płyty chodniko-
we są nierówne, popękane, posiadają 
ubytki i stwarza to zagrożenie dla po-
ruszających się nim osób. Ich remont 
pozwoli zapewnić bezpieczeństwo 
mieszkańcom i pozwoli uniknąć wy-
padków lub nieszczęśliwych zdarzeń.

Temat zestawienia kosztów 
stałych i zmiennych wyjaśniał inż. 
Krzysztof Jarno z Działu Techniczne-
go, informując jednocześnie, że Aneks 
nr 7 do Regulaminu szczegółowych 
zasad rozliczania kosztów gzm będzie 
upubliczniony na stronie internetowej 
Spółdzielni po zakończeniu okresu 
rozliczeniowego i okresu reklama-
cyjnego, aby nie wprowadzić niepo-
trzebnego zamieszania, z racji tego, 
że rok 2015 r. był rozliczany jeszcze 
bez uwzględniania powyższego Anek-
su. Natomiast treść Aneksu jest cały 
czas dostępna dla członków do wglądu 
w Dziale Organizacyjnym i w admini-
stracjach osiedli. Mieszkanka Stoków 
poruszyła problem rur w piwnicach, 
które mają już po 7 obejm zabezpie-
czających i jej zdaniem nadają się tyl-
ko do wymiany. Kierownik uspokoił, 
że jest już gotowy kosztorys i te pra-
ce zostaną wykonane w najbliższych 
miesiącach. Odnośnie pytania o do-

cieplenia, odpowiedział, że na nieru-
chomość, w której mieszka lokatorka 
z bl. 2, składają się 3 budynki, trzeba 
więc będzie zdecydować jaki zakres 
prac będzie wykonany i które ściany 
zostaną docieplone. Prawdopodobnie 
trzeba będzie zrobić wizję lokalną, by 
stwierdzić gdzie ubytki w ścianach 
są największe i wtedy będzie można 
podejmować kolejne decyzje.

Prezes Sylwester Pokorski przy-
pomniał, że od 2007 r. w sposób 
znaczący zmieniła się gospodarka 
Spółdzielni, bowiem posłowie przy-
jęli takie rozwiązania, że praktycznie 
nie ma solidaryzmu spółdzielczego, 
czyli każdy budynek rozlicza się tyl-
ko i wyłącznie wg swoich dochodów 
i dana nieruchomość może spożytko-
wać tylko to, co ma na swoim koncie. 
Przypomniał też, że w każdym nume-
rze gazety „RSM „Bawełna” – Mój 
Dom” podane są numery kontaktowe 
zarówno do pracowników administra-
cji, jak i do sekretariatu Spółdzielni 
i należy pod nie dzwonić i zgłaszać 
swoje problemy.

Członek z bl. 14 odczytywał swo-
je wystąpienie na środku sali, porusza-
jąc wiele problemów. Jego zdaniem 
każdy budynek powinien mieć swo-
jego przedstawiciela do kontaktów 
z administracją, który mógłby uczest-
niczyć w przetargach, odbiorach robót 
czy mieć wgląd w rozliczenia zwią-
zane z realizacją danych zadań. Przy-
wołał tutaj prace remontowe, jakie 
dotychczas zostały wykonane w jego 
budynku. Wg niego niepotrzebna była 
wymiana instalacji gazowej, a także 
zwrócił uwagę na niewłaściwie wg 
niego przeprowadzony remont instala-
cji centralnego ogrzewania w piwnicy, 
niewłaściwe przeniesienie węzła ciep-
lnego i związane z tym docieplenie 
stropów. Wypowiedział się też w te-
macie instalacji telewizji kablowej 
i związanych z tym perturbacji oraz 
wprowadzenia przez Spółdzielnię 
operatora sieci telekomunikacyjnej 
Orange.

Kilkukrotnie Prezydium zwracało 
panu uwagę, że przekroczył czas 5 mi-
nut, który w głosowaniu ustalili człon-
kowie zebrania, jako graniczny czas 
na pojedyncze wystąpienia w dysku-
sji. Reagowali również członkowie 
obecni na zebraniu. Ponieważ jednak 
mówca nie reagował, przegłosowano 
wniosek o odebranie mu głosu. Wynik 
głosowania: za 18, przeciw 1. Prezes 
Spółdzielni zaprosił pana na spotkanie 
do administracji, celem przedyskuto-
wania wszystkich zgłaszanych przez 
niego spraw.

Lokatorka bl. 29 poruszyła temat 
wody niezbilansowanej, a odpowiadał 
jej kierownik administracji.

Przypomniał, że w tym bloku 
była wymiana wodomierzy głów-
nych. Zlecono wykonanie eksperty-
zy, aby sprawdzić czy wodomierze 
nie są przewymiarowane. Została 
również zlecona analiza zużycia wody 
niezbilansowanej za pierwszy kwartał. 
Kształtowanie się wody niezbilanso-
wanej na poziomie 10% jest wynikiem 
do przyjęcia i na chwilę obecną nie 
można zrobić nic więcej niż to co było 
do tej pory wykonane i tylko należy 
ten temat nadal kontrolować. Na-
stępnie przedstawił wyniki poziomu 
wody niezbilansowanej na tej nie-
ruchomości na przestrzeni ostatnich 
lat, na podstawie których było widać, 
że ten poziom systematycznie się ob-
niża i obecnie wynosi 8,40%.

Mieszkaniec bl. 27 zwrócił 
uwagę, że pomieszczenia trzech ad-
ministracji osiedli znajdują się w bu-
dynkach mieszkalnych oraz jedna 
administracja w budynku wolnosto-
jącym i wg niego generowane przez 
te lokale koszty obciążają nadmiernie 
i niezgodnie z prawem pozostałych 
użytkowników tych nieruchomości. 
Drugą sprawą, jaką poruszył było 
uchwalanie planów gospodarczych 
i programów działalności społeczno-
-kulturalnej. Wg niego w ostatnich 
latach ani Walne Zgromadzenie, ani 
Rada Nadzorcza nie podejmowały 
uchwał w tym temacie, na jakiej więc 
podstawie Zarząd zasilał to konto, 
finansując z niego m.in. Ognisko 
TKKF „Dzikusy”, fundując nagrody 
na zawodach, odsłaniając kamień 
pamiątkowy z okazji 25-lecia osied-
la Janów, czy finansując Festyn Hop 
do szkoły? Poruszył też kwestię wy-
odrębnień lokali, bo wg niego Zarząd 
działa opieszale w tej kwestii. Odnoś-
nie proponowanych zmian do Statutu 

Spółdzielni żałował, że w gazecie 
„Mój Dom” nie podano jakie propozy-
cje zmian zgłosiły organy Spółdzielni, 
a jakie członkowie i nie uzasadniono 
dlaczego niektóre z propozycji nie 
zostały uwzględnione.

Do jego słów ustosunkował się 
Przewodniczący Rady Nadzorczej 
wyjaśniając, że WZ co roku uchwala 
kierunki rozwoju Spółdzielni, wraz 
z jednoczesnym zatwierdzaniem 
sprawozdań i również ma to miejsce 
podczas tegorocznego WZ. Ponadto, 
aby plan społeczno-gospodarczy Spół-
dzielni mógł funkcjonować, to musi 
być uprzednio uchwalony przez 
Radę Nadzorczą, co również każdo-
razowo jest dokonywane, a w ciągu 
całego roku Rada nadzoruje jego 
wykonanie. Fundusz społeczno-wy-
chowawczy jest również uchwalany 
i nadzorowany przez Radę Nadzorczą 
i nigdy do tej pory Spółdzielnia nie 
finansowała Ogniska TKKF „Dziku-
sy”. Współpracuje natomiast z tym 
ogniskiem i w ramach tej współpracy 
dofinansowuje wypoczynek letni dla 
dzieci członków Spółdzielni. Bierze 
również Spółdzielnia udział w orga-
nizowaniu paczek świątecznych dla 
najbardziej potrzebujących mieszkań-
ców Kozin i Żubardzia oraz dofinan-
sowuje nagrody dla dzieci biorących 
udział w zawodach sportowych orga-
nizowanych przez TKKF „Dzikusy”. 
Natomiast pieniądze na organizację 
corocznego Festynu Hop do szkoły 
pochodzą od sponsorów, którzy re-
klamują się podczas tej imprezy.

Pan z bl. 24 zadał pytanie dlacze-
go podwyżka czynszów za garaże jest 
tak znacząca. Odpowiedzi udzieliła 
mu Z-ca Prezesa p. Elżbieta Kitowska, 
wyjaśniając, że podwyżki za garaże 
są związane ze zwiększeniem odpi-
sów na fundusz remontowy, ponieważ 
w tych garażach planowane są roboty 
remontowe.

Pani z bl. 4 zwróciła uwagę na to, 
że nie wyraziła zgody na montaż gło-
wic termostatycznych +16°C i chciała 
wiedzieć w jaki sposób będzie teraz 
rozliczana. Odpowiedzi udzielił jej 
inspektor nadzoru p. Krzysztof Jarno 
z Działu Technicznego, wyjaśniając, 
że jeżeli ogrzewanie takiego nieopo-
miarowanego mieszkania wyniesie 
poniżej średniej ogrzewania budyn-
ku, to taki lokal będzie rozliczany 
ze średniej. Jeżeli ogrzewanie wynie-
sie powyżej średniej, wówczas lokal 
ten będzie rozliczony wg wskazań 
podzielnika.

Na części 5 „Gorkiego i Ocze-
kujący” głos zabrały dwie panie z bl. 
503. W poruszanych przez siebie 
tematach pytały m.in. o to dlaczego 
klatka schodowa jest malowana tylko 
do 1 piętra i dlaczego po odkręceniu 
ciepłej wody najpierw przez 10 minut 
leci zimna. Kierownik administracji 
osiedla powiedział, że blok został wy-
budowany tak, że jest jeden centralny 
pion, który biegnie przez środek klatki 
schodowej i od którego odchodzą po-
ziomy do każdego z mieszkań. Nikt 
nie ma wpływu na to ile czasu będzie 
płynęła woda i nie można w tym te-
macie zrobić nic oprócz ewentualnego 
rozprowadzenia od nowa wszystkich 
pionów. Jednak koszt tej inwestycji 
byłby bardzo duży. Odnośnie malo-
wania klatek schodowych kierownik 
powiedział, że nadrzędnym celem 
jest wykonanie docieplenia tego bu-
dynku i nie można w tym momencie 

wydać pieniędzy na poprawę estetyki. 
Poruszono temat strony internetowej 
Spółdzielni i faktu, że do niektórych 
jej części dostęp jest kodowany. Pre-
zes Spółdzielni wyjaśnił, że dostęp 
do części kodowanej jest przewidzia-
ny tylko dla członków Spółdzielni 
i należy zgłosić się do Spółdzielni 
w celu uzyskania loginu i hasła dostę-
pu do tej części. Jedna z pań wyraziła 
taką chęć i jeszcze podczas zebrania 
otrzymała od pracowników Działu Or-
ganizacyjnego stosowny login i hasło.

Na części 6 „Słowiańskie-
Dwusetki” do dyskusji zgłosiło się 
4 członków.

Pani z bloku 203 zaczęła 
od stwierdzenia, że jej opinia na te-
mat Spółdzielni jest zupełnie inna niż 
w przedstawionych wcześniej spra-
wozdaniach. Wg niej osiedle jest 
zaniedbane, budynki wyglądają 
strasznie, tak więc wszystkie środki 
należy przeznaczyć na remonty, a nie 
na rozdawnictwo. Dlatego niepotrzeb-
ne są festyny, nagrody jak w przypad-
ku konkursu na najładniejszy balkon, 
paczki dla najuboższych, wydawanie 
gazety. Nawet najładniej ukwiecone 
balkony nie przykryją podrapanych 
i popękanych ścian. Pieniądze zosta-
ły zmarnowane m.in. na docieplanie 
stropów, zwłaszcza piwnicznych, 
gładzie gipsowe też były drogie i nie-
potrzebne. Wymiana głowic termosta-
tycznych również była niepotrzebna, 
ponieważ był to kolejny koszt. Budyn-
ki przy ul. Zakładowej zostały niepo-
trzebnie docieplone, ponieważ miały 
one bardzo niskie koszty ogrzewania 
i bardzo estetyczne elewacje, które nie 
wymagały żadnych remontów. Nie-
potrzebne było również posadowie-
nie kamienia pamiątkowego z okazji 
25-lecia Janowa, a Spółdzielnia nie 
powinna starać się o uzyskanie fun-
duszy unijnych, bo wykorzystanie 
ich tylko na np. dwa budynki będzie 
niesprawiedliwe. Podsumowując po-
wiedziała, że negatywnie ocenia pra-
cę Zarządu, Rady Nadzorczej i Rady 
Osiedla.

Odpowiedzi jako pierwszy udzie-
lił Prezes Spółdzielni, który wyjaśnił, 
że Spółdzielnia wprowadziła opomia-
rowanie i zastosowała system podziel-
nikowy, ale wymaga on dyscypliny, 
ciągłej modyfikacji i obserwacji jak 
członkowie korzystają z ciepła. Wy-
mieniliśmy głowice termostatyczne 
na +16°C i to jest związane z oszczęd-
nością energii cieplnej, ale wymaga 
współpracy wszystkich. Kierownik 
osiedla p. Piotr Sumiński zapytał czy 
pani naprawdę nie widzi pozytywnych 
zmian, które nastąpiły na osiedlu, 
nowych placów zabaw, chodników, 
ocieplonych ścian, wyremontowa-
nych balkonów. Zresztą podczas ze-
brania na ekranie wyświetlane były 
wizualizacje tego co zostało na osiedlu 

zrobione i co jeszcze jest planowane. 
Zwrócił uwagę, że nie można zarzucić 
braku planów czy pomysłów, bo ich 
rezultaty widać już na osiedlu gołym 
okiem. Trzeba dostrzegać korzystne 
zmiany, które są i które zostaną jesz-
cze wprowadzone.

Mieszkaniec bl. 218 poruszył 
temat braku ogrzewania na klatce 
schodowej, co przyczynia się do ucho-
dzenia przez ścianę ciepła z jego 
mieszkania i na własny koszt niejako 
ogrzewa on klatkę schodową. Od-
powiedzi udzielił p. Krzysztof Jarno 
z Działu Technicznego, wyjaśniając, 
że brak ogrzewania na klatkach scho-
dowych jest jednym z typowych roz-
wiązań stosowanych przy projektowa-
niu instalacji centralnego ogrzewania. 
W niektórych budynkach jest to stoso-
wane, w innych nie i nie jest to żadne 
niedopatrzenie czy błąd Spółdzielni.

Natomiast mieszkanka z bl. 220 
wyraziła swoje podziękowanie za za-
montowanie głowic termostatycznych 
+16°C, ponieważ mieszka w mieszka-
niu szczytowym i do tej pory bardzo 
dużo ciepła uciekało jej przez ściany, 
a w mieszkaniu miała bardzo zimno, 
bo w lokalach nad nią i pod nią prak-
tycznie nikt nie mieszkał i nie było 
tam ogrzewane. Obecnie, dzięki no-
wym głowicom, zużycie energii ciep-
lnej ma bardzo małe i zauważa diame-
tralną zmianę na korzyść, za co jest 
wdzięczna.

W temacie głowic termostatycz-
nych wypowiadał się również członek 
z bl. 214. Zwracając uwagę na zimno 
od podłogi (ma mieszkanie nad loka-
lem użytkowym) poprosił o komisję 
w sezonie zimowym, aby ktoś z ad-
ministracji, przy udziale lokatorów 
z jego bloku, mógł się temu proble-
mowi przyjrzeć. Apelował o zdjęcie 
podzielników lub o zmniejszenie 
współczynników, w przeciwnym ra-
zie sam zdejmie podzielniki w swoim 
mieszkaniu. Jako pierwszy odpowie-
dział Prezes Spółdzielni, który za-
deklarował, że razem ze specjalistą 
od rozliczeń ciepła p. Krzysztofem 
Jarno z Działu Technicznego uda się 
zimą na wizytację do tego mieszka-
nia i przyjrzą się sprawie. Następnie 
przypomniał, że na początku wpro-
wadzenia systemu podzielnikowego 
większość mieszkańców z dwóch 
bloków na Żubardziu zdemontowało 
podzielniki w swoich mieszkaniach. 
Po pewnym czasie, gdy zobaczyli jak 
niekorzystne są wówczas opłaty za zu-
życie ciepła, niektórzy z nich prosili 
o ponowne zamontowanie podzielni-
ków. Kierownik administracji wyjaś-
nił, że ten problem był już poważnie 
analizowany. Z zaskoczenia przepro-
wadzane były wizytacje lokali znajdu-
jących się pod lokalem, by sprawdzić 
czy w sposób prawidłowy prowadzo-
na jest tam gospodarka energią ciep-
lną. W wyniku tych weryfikacji, jak 
również bazując na podglądzie doty-
czącym zużycia ciepła, stwierdzono, 
że nie jest możliwe, by wychłodzenie 
mieszkania pochodziło od strony stro-
pu lokali znajdujących się pod nim. 
Dodatkowo jeden z najemców lokalu 

znajdującego się pod przedmiotowym 
mieszkaniem docieplił strop. Podsu-
mowując p. Sumiński zaapelował, by 
nie bać się głowic +16°C, należy jed-
nak umieć z nich korzystać.

Na części 7 „SłowiańskieSetki” 
w dyskusji udział wzięło 7 osób.

SPRAWOZDANIE Z OBRAD WALNEGO  ZGROMADZENIA W 2016

Część „Zbiorcza” – wybory  Fot. redakcja

Część „Tybury” – odznakę 
„Zasłużony dla RSM „Ba-
wełna” odbiera p. Marianna 
Hanert  Fot. redakcja

Część „Słowiańskie”  Fot. redakcja
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Na wielu częściach naszego Walnego Zgromadzenia  

podczas dyskusji nad sprawozdaniami członkowie zabierają głos  
w sprawach, które z powodzeniem mogliby zgłosić i uzyskać  

bieżące rozwiązanie dzwoniąc do administratora.

K o n t a k t 
z administratorem
Administratorzy pracują najbliżej mieszkań-
ców. Bezpośrednio opiekują się poszczegól-
nymi budynkami i  starają się rozwiązywać 
problemy mieszkańców związane z zamiesz-
kaniem. Oto wykaz wszystkich administrato-
rów wraz z kontaktowymi telefonami komór-
kowymi i adresami e-mailowymi:

Administracja osiedla „Słowiańskie”, tel. 
42 670 95 03, 42 670 70 42.
Kierownik adm. p. Piotr Sumiński.
ADMINISTRATORZY:
Alina Kobus administrowane bloki: 100-110 
i 116-122, jak również zespół garaży przy ul. 
Ziemowita 2b i Zakładowej 32/36, tel. kom. 
505 150 863, e-mail: akobus@rsmbawelna.pl.
Małgorzata Krasowska administrowane 
bloki: 111-114, 125-146, tel. kom. 505 150 
842, e-mail: mkrasowska@rsmbawelna.pl.
Andrzej Szlawski administrowane bloki: 
147-156, 158-160, 216, 217, 219, 220, 221, 
221A, 222A, 226A, tel. kom. 505 150 859, 
e-mail: aszlawski@rsmbawelna.pl.
Beata Jachimczak administrowane bloki: 
201-214, 218, 218a, 223, 224, 227, 227a, 
228, 229, 229A, 230, 231, 231a, 232, 233, 
tel. kom. 505 131 497, e-mail: bjachimczak@
rsmbawelna.pl.

Administracja osiedla „Sienkiewiczow-
skie”, tel. 42 670 66 64, 42 670 66 63.
Kierownik adm. p. Małgorzata Furtak.
ADMINISTRATORZY:
Małgorzata Pawlak administrowane bloki: 
16, S1-S7, S9-S11, Z1 (1-7), Z2 (1-7), tel. kom. 
505 150 852, e-mail: mpawlak@rsmbawelna.pl.
Elżbieta Gwiazda administrowane bloki: 
12-15, 17-30, tel. kom. 505 150 851, e-mail: 
egwiazda@rsmbawelna.pl.
Jerzy Gołębiowski administrowane bloki: 
1-11, 51-53, 55, 57, 60, tel. kom. 505 150 848, 
e-mail: jgolebiowski@rsmbawelna.pl.

Administracja osiedla „Zbiorcza”, tel. 42 
674 89 49, tel. 42 676 28 97.
Kierownik adm. p. Andrzej Jaroszczyk.
ADMINISTRATORZY:
Agata Jakubczyk-Kaźmierska administro-
wane budynki: Gorkiego 6/8, 10/12, 24, 26, 28, 
tel. kom. 509 285 342, e-mail: ajakubczykka-
zmierska@rsmbawelna.pl
Elżbieta Kowalczyk administrowane budyn-
ki: Górska 2, 4, 3/5, 7/9, Szczytowa 4/6, Rawska 
3, 7, Wilcza 2, Gołębia 1/3, 5, tel. kom. 505 150 
845, e-mail: elkowalczyk@rsmbawelna.pl.
Aleksandra Czekalska administrowane 
budynki: Zbiorcza 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 
21, 23, 25, Sarnia 4, Stylonowa 7, tel. kom. 505 
150 846, e-mail: aczekalska@rsm bawelna.pl.

Administracja osiedli „Żubardź” i „Kozi-
ny”, tel. 42 651 55 24.
Kierownik adm. p. Jolanta Bartoszek.
ADMINISTRATORZY:
Renata Psonka-Andrzejczak administro-
wane budynki: Tybury 3, 10, Klonowa 28/30, 
32, 38/40, Kasprzaka 60/62, 64a, Okrzei 4/12, 
30/36, 40, tel. kom. 500 268 207, e-mail: rp-
sonka@rsmbawelna.pl.
Magdalena Gazda administrowane budynki: 
Kasprzaka 10, 11, 11a, 28/34, Długosza 1/5, 
27, 29/31, 1-go Maja 76, 84/86, Więckowskie-
go 97, Lorentza 8, Srebrzyńska 45, Włókniarzy 
198, tel. kom. 505 150 840, e-mail: mgazda@
rsmbawelna.pl.
Jacek Piaseczny administrowane budynki: 
Czarnkowska 9/13, Gandhiego 3a, Tatarako-
wa 15, Lutomierska 83/101, 103a, 105a, 109a, 
111, Wrześnieńska 67/69, 71/73, Sierakow-
skiego 1/5, Uniejowska 4, 4a, 6, Turoszowska 5, 
16, tel. kom. 505 150 862, e-mail: jpiaseczny@
rsmbawelna.pl.
Aneta Wyrowska administrowane bloki: 
Bydgoska 25, 27/29, 35, 37, Lutomierska 156, 
158, Uniejowska 1/3, Limanowskiego 168, 
tel. kom. 501 463 291, e-mail: awyrowska@
rsmbawelna.pl.
Danuta Lewandowska administrowane 
budynki: Bydgowska 40, 42, 44, 46, Klonowa 
35/37, 41, tel. kom. 505 150 853, e-mail: dle-
wandowska@rsmbawelna.pl.

Przyjmowanie i  załatwianie interesantów 
w spółdzielni odbywa się następująco: sekre-
tariat spółdzielni, Zespół Doradczo-Samorzą-
dowy, Dział Księgowości Eksploatacyjnej Dział 
Techniczny, Stanowisko ds. Analiz Ekonomicz-
nych czynne są przez cały tydzień (za wyjąt-
kiem sobót i niedziel) w godzinach 8.00-16.30; 
Dział Członkowsko-Mieszkaniowy, Dział Czyn-
szów, Kredytów i Wkładów Mieszkaniowych, 
Dział Organizacyjny czynne są w poniedziałki, 
środy, czwartki, piątki w godzinach 8.00-16.30, 
we wtorki w godzinach 8.00-18.00, Admini-
stracje osiedlowe: w okresie od 1.09. do 30.06. 
przyjmują interesantów w poniedziałki, środy, 
czwartki i piątki w godz. 8.00-17.00, we wtorki 
w godzinach 8.00-18.00, w okresie od 1.07. do 
31.08. w poniedziałki, środy, czwartki i piątki 
w godz. 8.00-16.30, we wtorki w godz. 8.00-
18.00.

Francja 
mistrzem 
Europy
5 czerwca 2016 r. na orliku przy 

Szkole Podstawowej nr 205 
został przeprowadzony turniej 

piłkarski dla dzieci z roczników 
2006/2007. Dzieciaki w nawiązaniu 
do trwających obecnie Mistrzostw 
Euro 2016 przybrały nazwy po-
szczególnych państw biorących 
udział w tych mistrzostwach. Star-
towało osiem zespołów podzielo-

nych na dwie grupy. Polska dostała 
się do półfinału, w którym przegrała 
z Włochami 2:0. A mistrzostwo zdo-
była Francja wygrywając z Hiszpanią 
2:0. Drużyna „Polska” zajęła osta-
tecznie IV miejsce.

Gdyby tak się spisała nasza naro-
dowa reprezentacja... Czekamy na wy-
niki. Polska gola!!! Podsumowując 
jeszcze rozgrywki piłkarskie małych 
piłkarzy podajemy, że królem strzelców 
został, zdobywając 13 bramek w tur-
nieju Dominik Staszczyk. Najlepszym 
bramkarzem turnieju został Adam 
Kubiak, a za najlepszego zawodnika 
uznano Jakuba Kolędę.  K.SZ. 

Rower  
za używaną  
odzież
Zapewne każdy z Państwa 

w pobliżu swojego miejsca 
zamieszkania zauważa po-

jemniki do zbiórki odzieży używa-
nej. Miło nam poinformować Pań-
stwa, że Polski Czerwony Krzyż 
w podzięce za zgodę na ustawienie 
10 pojemników między blokami 
naszego osiedla „Słowiańskie” 
przekaże nieodpłatnie niepełno-
sprawnemu mieszkańcowi tego 
osiedla jeden rower rehabilitacyj-
ny. Zdjęcie przykładowego rowe-

ru prezentujemy. Osobę tę wskaże 
Rada Osiedla „Słowiańskie” przy 
współpracy z PCK w Łodzi.

Dlatego więc zainteresowa-
nych takim darem prosimy o zgła-
szanie się do Administracji osied-
la mieszczącej się przy ul. Piasta 
Kołodzieja 21. Należy przy tym 
zdawać sobie sprawę, że osoba 
obdarowana przejmuje na siebie 
obowiązek właściwego przecho-
wywania i zabezpieczenia roweru, 
a zajmuje on, jak widać na zdjęciu, 
trochę miejsca!  K.Sz.

Pan z bl. 145 poruszył m.in. temat 
zmian do Statutu Spółdzielni i dzia-
łalności Komisji Statutowej. Wyraził 
zdziwienie, że ani Rada Nadzorcza, 
ani Zarząd, nie podjęły decyzji, by 
w jakikolwiek sposób upublicznić 
sprawy omawiane na posiedzeniach 
tej Komisji, np. w gazecie „RSM 
„Bawełna” – Mój Dom” i ten sposób 
zainteresować członków tym tema-
tem. Poruszył także sprawę dociepleń 
i wyraził zwątpienie czy chociaż jeden 
blok na osiedlu Słowiańskim, spośród 
Setek, jest w całości ocieplony, docie-
pla się bowiem tylko pojedyncze ścia-
ny. O docieplenia pytała mieszkanka 
bl. 150. Kierownik osiedla p. Piotr Su-
miński zadeklarował, że zrobi wszyst-
ko, by docieplenie ściany północnej 
bl. 150 ująć w planie remontowym 
na 2017 rok, a następnie rozwinął po-
ruszany temat dociepleń. Po okresie 
używalności bloków zaczął pojawiać 
się grzyb. Zbiegło się to z następują-
cymi czynnikami: z masową wymia-
ną okien drewnianych na szczelne 
plastikowe, z założeniem zaworów 
i podzielników i rozpoczęciem racjo-
nalnego ogrzewania mieszkań oraz 
z brakiem odpowiedniej wentylacji. 
Należało zdiagnozować ten problem, 
stąd Zarząd podjął decyzję o prze-
prowadzeniu kompleksowych badań 
termowizyjnych wszystkich budyn-
ków. Okazało się, że nie wszystkie 
ściany bloków są jednakowe i mają 
różne przenikanie. Skala problemu 
była duża, a środki niewystarczające, 
dlatego z przyczyn ekonomicznych 
postanowiono wytypować najgorsze 
ściany. W 2014 r. zakończono usu-

wanie wad technologicznych. Rewi-
talizacja budynków przeprowadzana 
jest stopniowo, wg ustalonych pla-
nów. Przewodniczący Rady Nadzor-
czej w temacie Komisji Statutowej 
wyjaśnił, że wszyscy, którzy byli 
zainteresowani zmianami do Statutu 
złożyli swoje propozycje i spotkali 
się z członkami Komisji, celem ich 
omówienia.

Lokator z bl. 155 zwrócił uwagę 
na to, że w łazienkach ciągle pojawia 
się pył, a nawet ptasie pióra, które 
w ramach cyrkulacji przedostają się 
przez wywietrzniki. Kierownik osied-
la zapewnił, że kominy są osiatkowane 
i nie ma możliwości, by były w nich 
gołębie. Natomiast nie wszystkie pio-
ny mają założone nasady zbiorcze, ale 
jest to obecnie wykonywane i prawdo-
podobnie w tym roku w całym bloku 
zostaną założone.

Mieszkaniec bl. 160 odniósł się 
do znajdujących się w pobliżu skle-
pów, do których nie ma odpowied-
niego dojazdu i towar wożony jest 
wózkami przez trawniki. I czy nie 
można przed bl. 160 przedłużyć pasa 
zieleni do końca budynku, tak by było 
ładnie? Kierownik wyjaśnił, że teren, 
o którym pan mówi nie jest własnością 
Spółdzielni. Najlepiej byłoby złożyć 
wniosek do budżetu obywatelskiego 
i zjednać mieszkańców, którzy by po-
parli ten projekt, bo obecne rozwiąza-
nie dojazdu do pawilonów faktycznie 
nie jest właściwe. Natomiast jeśli 
chodzi o przedłużenie pasa zieleni, 
to w przyszłym roku Rada Osiedla po-

stara się powziąć odpowiednie kroki, 
by tego dokonać.

Pani z bl. 112 odniosła się do spra-
wy likwidacji parkingu strzeżonego 
przy ul Dąbrówki i chciała wiedzieć, 
czy to prawda, że powstanie parking 
między szkołą 205, a blokiem 112. 
Zapytała również o wodę, z której ko-
rzysta gospodarz domu podczas sprzą-
tania, czy pomieszczenie pralni, z któ-
rego ją pobiera jest opomiarowane i kto 
płaci za tą wodę. Kierownik p. Sumiń-
ski wyjaśnił, że przeprowadził rozmo-
wy mające na celu ustalenie przyczyny 
wymówienia dzierżawcy tego terenu 
i okazało się, że obecnie toczy się po-
stępowanie w temacie zwrotu działki 
właścicielowi i na chwilę obecną nie 
ma informacji dotyczących przyszłości 
tego terenu. Odnośnie wody pobieranej 
przez gospodarza kierownik zapewnił, 
że pomieszczenie pralni jest opomiaro-
wane, a wodomierze co miesiąc są od-
czytywane, a zużyta woda jest odlicza-
na jako woda użytkowa od ilości wody 
zużytej przez dany blok.

Mieszkanka bl. 150 zapropono-
wała rozważenie zmniejszenia ilości 
miejsc parkingowych dla osób niepeł-
nosprawnych, tak by przed każdym 
blokiem było np. tylko jedno takie 
miejsce, bo często zdarzają się sytu-
acje, że inni kierowcy nie mają gdzie 
stanąć. Kierownik powiedział, że jest 
to bardzo trudny problem, ale admi-
nistracja stara się podchodzić do tego 
w sposób rozsądny i będzie go na bie-
żąco analizować.

Lokatorka z bl. 118 zwróciła 
uwagę na złe sortowanie śmieci przez 
mieszkańców i na to, że śmieci są łą-

czone. Jej zdaniem należy nadal edu-
kować mieszkańców w tym temacie.

Pełnomocnik lokatorki z bl. 138 
odniósł się do tematu ciepła, informu-
jąc, że posiada mieszkanie szczytowe 
i do tej pory dopłacał do ogrzewania, 
mimo że kaloryfer w kuchni był wy-
łączony, a pokrętła w pokojach usta-
wione tylko na „trójkę”. Krzysztof 
Jarno z Działu Technicznego, zaprosił 
pana do Spółdzielni i zaproponował, 
że wspólnie prześledzą jego rozli-
czenie, ponieważ zarówno szczyt, 
jak i ściana południowa w tym bloku 
są docieplone. Lokator zaproponował 
też rozważenie postawienia ścianek 
działowych w piwnicach, w celu za-
bezpieczenia przed kradzieżami, jed-
nak kierownik wyjaśnił, że zabraniają 
tego przepisy przeciwpożarowe.

Na części 8 „Sienkiewiczow-
skie” głos w dyskusji zabrały 4 osoby.

Pani z bl. 15 chciała przede 
wszystkim wiedzieć dlaczego klatki 
schodowe i komórki są nieopomia-
rowane i lokatorzy muszą za te po-
mieszczenia płacić. To samo dotyczy 
łazienek. Krzysztof Jarno z Działu 
Technicznego wyjaśnił, że kosz-
ty wspólne, o których wspomniała, 
to nie tylko opłata za pomieszczenia 
nieopomiarowane, jak pralnie, suszar-
nie, klatki schodowe czy łazienki, ale 
są to koszty, które lokatorzy ponoszą 
za utrzymanie w ruchu całej instalacji 
grzewczej w budynku i za to, by pompa 
cieplna pracowała 24 godziny na dobę.

Członek z bl. 17  w swoim 
wystąpieniu poruszył wiele tema-

tów, zwracając m.in. uwagę na to, 
że w jego odczuciu Statut Spółdziel-
ni jest krzywdzący, bo daje większe 
uprawnienia Radzie Nadzorczej 
i Zarządowi, a członków traktuje 
przedmiotowo, a nie podmiotowo. 
A to przecież dzięki członkom pra-
cownicy Spółdzielni mają zatrudnie-
nie, a członkowie Rady wypłacany 
ryczałt, jego zdaniem zbyt wysoki. 
Zapytał dlaczego Rada Nadzor-
cza akceptuje mało istotne zmiany 
do Statutu, a nie próbuje wprowa-
dzić zmian, na których skorzystają 
członkowie Spółdzielni, jak cho-
ciażby wybór Prezydium i Komisji 
Walnego Zgromadzenia, które do tej 
pory wybierane są przez Radę Nad-
zorczą. Następnie przytoczył te pa-
ragrafy Statutu, które jego zdaniem 
powinny być zmienione. Odniósł się 
również do kwestii działania Rady 
Nadzorczej i Komisji GZM w tema-
cie funduszu remontowego i ukrytego 
w nim funduszu na termomoderni-
zację. Jego zdaniem ten fundusz jest 
wykorzystywany do innych prac niż 
odtworzenie stanu pierwotnego bu-
dynków, czyli np. do napraw murków 
oporowych, ścian śmietnika, wyko-
nywania instalacji elektrycznej itp. 
Pan ustosunkował się także szcze-
gółowo do artykułu zamieszczonego 
w nr 88‒89 gazety pt. „Dylematy 
przed Walnym” oraz zapytał kiedy 
Zarząd ma zamiar wprowadzić sy-
stem głosowania za pomocą kart 
elektronicznych – uniemożliwiłoby 
to ewentualne pomyłki przy sumo-
waniach, a także wyeliminowałoby 
podejrzenia o fałszowanie wyników. 
Chciał również wiedzieć jakie firmy 
wystąpiły o zwiększenie ryczałtu 
za gotowość do pracy, ile dotych-
czas otrzymywały i o jaką kwotę 
podniesiono im wynagrodzenie? 
Co w zamian tej gotowości otrzy-
muje Spółdzielnia i czy w ramach tej 
gotowości wystawiana jest faktura? 
Skąd się bierze nadwyżka bilansowa? 
Czy nie z tytułu uzyskania bonifika-
ty z elektrociepłowni za terminowe 
regulowanie należności? Co mają 
dać zmiany do Statutu Spółdzielni 
i komu? Bo przecież nie członkom. 
Ile środków uzyskano od momentu 
rozpoczęcia zbywania należących 
do Spółdzielni terenów i działek i jaki 
rzeczoznawca oceniał ich wartość? 
Pan powiedział, że nie oczekuje odpo-

wiedzi, zależało mu bowiem bardziej 
na byciu wysłuchanym, jego celem 
jest bowiem zainteresowanie człon-
ków tym co się dzieje w Spółdzielni.

Jednak Przewodniczący Rady 
Nadzorczej p. Waldemar Pawelski 
odniósł się do jego wypowiedzi.

Zarzucił mu mijanie się z praw-
dą w wielu aspektach. To prawda, 
że członkowie Rady Nadzorczej 
otrzymują dietę w wysokości naj-
niższego wynagrodzenia, ale nie jest 
to tylko za udział w posiedzeniu ko-
misji czy zebraniach Rady Nadzorczej 
raz w miesiącu, ale są to wszystkie 
działania podejmowane w ramach tej 
pracy, czyli spotkania z członkami, 
w urzędach, udział w komisjach prze-
targowych, nadzór nad określonymi 
działaniami i dodatkowo za wszyst-
kie decyzje każdy z członków bierze 
pełną odpowiedzialność. Mówienie 
o przedmiotowości członków w kon-
tekście Statutu wynika albo z jego nie-
znajomości, albo z niechęci, bowiem 
Statut RSM „Bawełna” w sposób zde-
cydowany i pełny zabezpiecza wszyst-
kie interesy członków. Wymienianie 
pojedynczych paragrafów do zmiany 
lub skreślenia świadczy o tym, że nie 
wie się co to jest akt prawny i jak 
jest on zbudowany, a jest to przecież 
integralna całość. Ustawy dotyczące 
spółdzielczości jasno określają jakie 
zapisy muszą się znaleźć w statutach 
spółdzielni, jakie są uprawnienia kon-
kretnych organów i wskazują jedno-
znacznie sposób działania i dojścia 
do konkretnych rozwiązań.

Mieszkaniec bl. 19 poruszył spra-
wę bezpieczeństwa dzieci na osiedlu, 
zwracając uwagę na dwa miejsca, gdzie 
nie ma żadnych oznakowań, zwłaszcza 
przy sklepie Biedronka, gdzie nie ma 
nawet przejścia dla pieszych. Przewod-
nicząca Prezydium poinformowała go, 
że administracja przyjęła jego cenną 
uwagę do wiadomości i w miarę moż-
liwości będzie interweniować w odpo-
wiednich organach.

Inny lokator z bl. 19 przedstawił 
się jako przedstawiciel Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci, najstarszej organi-
zacji w Polsce, działającej na rzecz 
dzieci od 1919 r. Wyraził podziękowa-
nie i uznanie za imprezy i akcje podej-
mowane przez Spółdzielnię na rzecz 
dzieci, zwracając uwagę, że kwoty 
na to przeznaczane mogą być jeszcze 
wyższe, bo chodzi tu o dzieci. I.G.

Spartakiada klas VI 

3 czerwca 2016 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 205 
przy ul. Dąbrówki 1 przeprowadzono koleją sportową imprezę. 
Tym razem w zawodach rywalizowali uczniowie klas szóstych. 

I jak co roku organizatorem Spartakiady byli: RSM „Bawełna”, TKKF 
Ognisko „Dzikusy”, Szkoła Podstawowa nr 205 i Rada Osiedla Ole-
chów-Janów.

Cudowna atmosfera, prawdziwa rywalizacja, łzy szczęścia – taki-
mi słowami można określić to co można było tego dnia obserwować. 

Do przedostatniej konku-
rencji prowadziła cały czas 
Szkoła Podstawowa nr 204, 
jednakże rzuty do kosza, fa-
talnie wykonane spowodo-
wały, że wygrała olechowska 
205-tka.

Już niejednokrotnie za-
praszaliśmy Państwa do ki-
bicowania młodzieży i dzie-

ciom i czynimy to także teraz. Naprawdę warto być tam i przeżywać 
wspólnie z dzieciakami ich radość i sportową wolę walki.

Podczas Spartakiady odbyła się także miła uroczystość wręczenia 
Orderów Regionalnej Rady Olimpijskiej w Łodzi osobom szczególnie 
zaangażowanym w organizowanie działań sportowych dla młodzieży 
oraz propagowanie i krzewienie idei i kultury olimpijskiej. Odznaczeni 
zostali: prezes TKKF Ogniska „Dzikusy” p. Władysław Stępień oraz 
Prezes RSM „Bawełna” p. Sylwester Pokorski. K.Sz.

Część „Sienkiewiczowskie”  Fot. redakcja
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Redakcja: Miło nam gościć oso-
bę, która z naszą gazetą związana 
jest już od roku – pierwszy Pani 
felieton zamieściliśmy w ubiegło-
rocznym, czerwcowym wydaniu 
gazety. Nasze pytanie na początek: 
czy opisywane przez Panią zdarze-
nia są prawdziwe, czy wymyśla je 
Pani na potrzeby artykułów?

Agnieszka Przybył: Tak, to już 
rzeczywiście rok odkąd jestem z Pań-
stwem poprzez moje artykuły, ale czas 
ten przeleciał błyskawicznie. W pisa-
nych przeze mnie historiach bazuję 
na prawdziwych zdarzeniach, tylko 
osoby są wymyślone, fabularyzowane. 
Samo pisanie natomiast sprawia mi 
ogromną przyjemność, bardzo to lubię 
i lekko mi to przychodzi, więc cieszę 
się, że mogę niejako się spełniać na 
łamach gazety. 

R.: Jak długo Pani pracuje 
w ubezpieczeniach?

A.P.: Pracuję w branży od 1997 
roku, czyli prawie 20 lat. W tym 
czasie bezpośrednio obsługiwałam 
klientów, szkoliłam agentów i byłam 
odpowiedzialna za wynik sprzedaży 
ubezpieczeń w różnych jednostkach 
ubezpieczeniowych.

R.: A sama firma Uniqa od jak 
dawna jest obecna na polskim ryn-
ku ubezpieczeniowym?

A.P.: Firma Uniqa powstała z po-
łączenia dwóch firm: Filara i Polonii. 
Marka UNIQA jest obecna na polskim 
rynku ubezpieczeniowym od 15 lat, 
natomiast dzięki przejęciu w roku 
2000 właśnie ZUiR POLONIA, jed-
nego z najstarszych, polskich Ubez-
pieczycieli, czerpiemy również z jego 
25 lat doświadczeń. 

R.: Jesteście liderem sektora 
ubezpieczeń, jeśli chodzi o spół-
dzielnie mieszkaniowe. Duża grupa 
spółdzielni wybiera jako Ubezpie-
czyciela właśnie firmę Uniqa. Czym 
do siebie przekonujecie spółdziel-
ców i Zarządców budynków spół-
dzielczych?

A.P.: To dzięki tradycji, jaką 
miała jeszcze firma Filar. Niezwykle 
ważne okazało się jej doświadczenie 
w budowaniu programów dla spół-
dzielni mieszkaniowych i miesz-
kalnictwa. Oparte ono było na ba-
zie rzeczywistych szkód i zdarzeń. 
Oferty dla mieszkalnictwa w obecnej 
Uniqa stanowią sumę doświadczeń 
ubezpieczeń poprzednich lat i wielu 
przypadków dotyczących samych 
spółdzielców. Żadne inne Towa-
rzystwo Ubezpieczeń nie ma takiej 
tradycji i nie może się pochwalić tak 
mocnym dostosowaniem oferty do 
potrzeb spółdzielców. 

R.: Zacznijmy jednak od tego 
jaka jest obecna oferta przeciętnego 
towarzystwa ubezpieczeniowego? 

Krótko mówiąc, co możemy dziś 
ubezpieczyć?

A.P.: Towarzystwa Ubezpiecze-
niowe w Polsce bardzo się rozwijają, 
a oferta jest coraz bardziej wyspecja-
lizowana i zbliżona do tej z krajów za-
chodnich, gdzie w zasadzie można już 
ubezpieczyć wszystko, łącznie z no-
gami modelek i innych części ciała. 
U nas są przygotowywane specjalne 
oferty dla klientów instytucjonalnych 
i indywidualnych, którzy mogą wystą-
pić o ochronę szerszą niż ta klasyczna. 
Dzisiejszy rynek ubezpieczeń jest na 
takim poziomie, że towarzystwa są 
zainteresowane, by dla potrzeb klien-
tów uruchamiać nowe produkty i roz-
budowywać ofertę. Powiem szczerze 
– ubezpieczyciela już nic nie zdziwi.

R.: W jaki sposób firmy ubez-
pieczeniowe pozyskiwały klientów 
kiedyś, a jak to wygląda dziś? I czy 
może teraz częściej sami ludzie wy-
szukują dla siebie odpowiednich 
agentów?

A.P.: Coraz większa grupa osób 
samodzielnie szuka najlepszej dla sie-
bie oferty ubezpieczeniowej, zwłasz-
cza przez internet i zgłaszają się do 
naszych placówek albo online albo 
osobiście. Działalność i rynek pośred-
nictwa ubezpieczeniowego jest już tak 
rozbudowany, że agenci szukając po-
tencjalnych klientów starają się pozy-
skać ich poprzez kontakt telefoniczny, 
mailowy czy tradycyjną pocztą. Nie 
zawsze jednak klienci są otwarci na 
ten rodzaj komunikacji i zakładają, 
że jak ktoś chce im coś sprzedać, to 
chce coś niepotrzebnego wcisnąć. 
A to nie zawsze jest tak. Nawet, jeśli 
nie kupimy polisy, dzięki spotkaniu 
z agentem możemy się wiele dowie-
dzieć o ubezpieczeniach, żeby później 
skorzystać z tej wiedzy.

R.: Jakiego typu ubezpieczenia 
Polacy wykupują najczęściej?

A.P.: Niestety większość ciągle 
jeszcze tylko te, które muszą, czyli 
najczęściej jest to obowiązkowe ubez-
pieczenie OC komunikacyjne. Ale 
rośnie świadomość ubezpieczeniowa 
jeżeli chodzi o ubezpieczenia miesz-
kań. Dotyczy to zarówno osób, które 
mają kredyty – wówczas bank wy-
maga takiego ubezpieczenia, ale też 
coraz częściej sami dostrzegamy jak 
potrzebne jest ubezpieczenie mieszka-
nia od zdarzeń, które grożą realnymi 
stratami finansowymi, nie tylko tymi 
w przypadku zalania czy kradzieży. 
Popularność na szczęście zyskuje też 
ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej w życiu prywatnym, mimo 
że na co dzień nie myślimy w jak bła-
hych czynnościach możemy wyrzą-
dzić krzywdę osobom trzecim. O tym 
właśnie piszę w swoich felietonach, 
by uświadomić wszystkim, że ubez-

pieczenie w różnych sytuacjach jakie 
zdarzają nam się w życiu może realnie 
nas wspierać.

R.: Musimy też brać pod uwagę 
szkody, które mogą wyrządzić nasze 
dzieci, prawda?

A.P.: Zdecydowanie. Jako rodzi-
ce odpowiadamy nie tylko za własne 
czyny, ale też za czyny naszych ma-
łoletnich dzieci. Nietrudno tu bowiem 
o sytuacje, w których dziecko poru-
szając się po osiedlu, na którym zapar-
kowanych jest mnóstwo samochodów, 
w jakiś sposób porysuje lakier czy 
uszkodzi lusterko drogiego pojazdu. 
Powinniśmy nie tylko zdawać sobie 
z tego sprawę, ale zabezpieczyć się 
na wypadek powstania tych sytuacji 
i likwidacji ich skutków.

R.: A kto bardziej dba o to, by 
ubezpieczać się od różnych zda-
rzeń: kobiety czy mężczyźni?

A.P.: Kiedyś nawet rozmawiali-
śmy w biurze na ten temat. Uprasz-
czając sprawa przedstawia się tak: 
mężczyźni dbają o to, by zawrzeć bar-
dzo dobre ubezpieczenie samochodu, 
precyzyjnie określając jego wartość 
i wszelkie parametry. Panie natomiast 
mają większą wrażliwość i skupiają 
się na zawieraniu ubezpieczeń chro-
niących życie i zdrowie rodziny.

R.: Przed nami okres waka-
cyjny – najnowszy Pani felieton 
poświęcony jest ubezpieczeniu 
zdrowia podczas wyjazdów. Ale 
na początek prosimy o kilka rad 
co zrobić, by w wakacje nasze 
mieszkania były bezpieczne – wy-
jeżdżamy i pozostawiamy nasze do-
mostwo na kilka tygodni lub nawet 
na kilka miesięcy, jak w przypadku 
starszych mieszkańców, którzy cały 
letni czas spędzają na działkach. 
Czy wystarczy czujny sąsiad, któ-
ry zabierze ulotki sprzed naszych 
drzwi? Czy możemy dokupić do 
obecnego ubezpieczenia jakąś do-
datkową ochronę na czas wakacji? 
I czy możemy zawrzeć polisę tylko 
na kilka miesięcy w roku?

A.P.: Rzeczywiście okres wa-
kacyjny to sezonowa plaga włamań; 
złodzieje nie odpoczywają, a pracują 
w dwójnasób. Nie praktykujemy jed-
nak ubezpieczeń krótkoterminowych 
przy ubezpieczeniach mieszkań. Ubez-
pieczenie mieszkania jest o tyle tanie 
w skali roku, że dzielenie tego okresu 
na mniejsze nie miałoby w zasadzie 
sensu. Najlepiej mieć jedną, porząd-
nie przemyślaną ochronę i wszystko 
zawarte w jednej polisie. Wszelkie roz-
szerzenia do polisy, którą posiadamy 
są natomiast jak najbardziej możliwe, 
np. ubezpieczenie mieszkania możemy 
rozbudować o ubezpieczenie działki. 

R.: Czyli najlepiej jest umówić 
się z ubezpieczycielem i porozmawiać 

o tym czego ocze-
kujemy i co bę-
dzie obejmować 
polisa? Pytam, 
bo często zawieramy 
ubezpieczenia w po-
śpiechu, bez zastano-
wienia, np. po rozmo-
wie z konsultantem 
stojącym w pasażu 
handlowym.

A.P.: Dotyka 
Pani istoty sprawy – 
powinniśmy być wy-
czuleni na rozmowę. Są 
dwa podstawowe typy klien-
tów: jeden, który uważa, że jak 
zapłaci więcej niż statystyczny 
Polak, to ma dobrą polisę 
i drugi, który uważa, że 
jak w ogóle ma polisę, 
to już ona zabezpie-
czy go od wszystkiego. 
A podstawą przy wyborze 
odpowiedniej polisy jest 
znać szczegóły i wiedzieć 
za co płacimy. Oczywiście, 
że można mieć reklamowane 
polisy za pół ceny, tylko że nikt przy 
tym nie mówi co tak naprawdę one 
zawierają, nikt nie skupia się na do-
piskach drobnym druczkiem. Kupując 
polisę bez dokładnego zapoznania się 
z nią, zachowujemy się niejako tak, 
jakbyśmy kupowali np. bluzkę bez 
wcześniejszego jej zmierzenia.

R.: Jak więc powinniśmy się do 
tego zabrać?

A.P.: Powinniśmy przede wszyst-
kim porozmawiać z agentem lub bro-
kerem, ustalić jak długo są pośredni-
kami, jakie mają doświadczenie, czy 
zajmują się tylko tym czy może sprze-
daż ubezpieczeń jest ich pracą doryw-
czą pozwalającą jedynie dorobić do 
zasadniczej pensji czy emerytury. Nie-
zwykle ważne jest również to i chcę 
na to uczulić naszych czytelników, by 
podawać agentowi fakty i prawdziwe 
informacje na swój temat, również 

te dotyczące zdrowia. Tyl-
ko wtedy polisa będzie 

odpowiedzią na nasze 
realne potrzeby ubez-
pieczeniowe.

R.: Poruszyłyśmy 
temat wakacyjnych wy-

jazdów, więc chciałybyśmy 
wiedzieć czy Polacy 

nadal traktują 
ubezpiecze-
nia podróżne 
jako zbędny 
dodatek? 
Czy może 
już coraz 
c z ę ś c i e j 
uznajemy 
to jako 
ochronę 
z a b e z -

pieczającą 
przez dodatko-

wymi kosztami na 
jakie możemy być 
narażeni w przy-

padku nieoczeki-
wanych zdarzeń?

A.P.: Świadomość 
Polaków rośnie i ubez-

pieczeń podróżnych jest 
z roku na rok zawieranych 
coraz więcej. To dobry 

znak. Biura turystyczne 
w swojej ofercie mają już 
też standardowo przypięte 
ubezpieczenie do wyjazdu 
i możemy z niego skorzystać.

R.: Ale czy mamy 
wpływ na to jakie to jest 
ubezpieczenie?

A.P.: Oczywiście, dopy-
tajmy wtedy jakiej firmy jest to 
ubezpieczenie, jakie są sumy 
ubezpieczenia i sumy gwaran-
cyjne, zapoznajmy się z ogól-
nymi warunkami i zastanówmy 

się czy nie potrzebujemy jakiegoś 
specjalnego rozszerzenia gdy np. 

na coś chorujemy. Możemy również 
zrezygnować z ubezpieczenia ofero-
wanego przez biuro i udać się w tej 
kwestii do swojego zaufanego agenta.

R.: A jak zadbać o naszą po-
ciechę na wyjazdach kolonijnych? 
Zwykle organizator zapewnia bez-
pieczeństwo pobytu, ale czy my 
jako rodzice możemy żądać wglądu 
w taką polisę i czy możemy dodatko-
wo doubezpieczyć dziecko?

A.P.: Podobnie jak przy ubezpiecze-
niach podróży może Pani żądać udostęp-
nienia informacji zawartych w polisie 
obejmującej ochronę kolonistów. Dobrze 
też sprawdzić czy mamy wykupioną dla 
dziecka ochronę od nieszczęśliwych 
wypadków i ewentualnie dokupić takie 
ubezpieczenie albo w wersji rodzinnej 
albo tylko dla dziecka.

R.: A jeśli wyjeżdżamy za grani-
cę własnym samochodem, to o czym 
powinniśmy pamiętać?

A.P.: Przede wszystkim o tym, by 
było zawarte ubezpieczenie od odpo-
wiedzialności cywilnej posiadaczy po-
jazdów mechanicznych. Jeżeli jedzie-
my do krajów, z którymi Polska ma 
podpisaną umowę, to nie musimy wy-
kupywać tzw. Zielonej Karty, czyli do-
kumentu zawarcia polisy ubezpiecze-
niowej od odpowiedzialności cywilnej 
posiadacza lub kierowcy pojazdu za 
szkody wyrządzone osobom trzecim, 
które powstały w wyniku ruchu da-
nego pojazdu poza granicami Polski 
w krajach należących do tzw. syste-
mu Zielonej Karty. W pozostałych, np. 
w Czarnogórze, zaopatrzmy się w to 
rozszerzenie. Dodatkowo zdecydowa-
nie należy pamiętać o zabezpieczeniu 
siebie i swoich bliskich odpowiednim 
ubezpieczeniem turystycznym. Jeżeli 
jedziemy z myślą o tym, by uprawiać 
jakieś niebezpieczne czy ekstremal-
ne sporty, to powinniśmy pamiętać 
o odpowiednim rozszerzeniu polisy. 
To samo w przypadku chorób prze-
wlekłych na jakie cierpimy.

Omówmy więc z ubezpieczycie-
lem kierunek podróży, to co będziemy 
robić podczas urlopu i stan swojego 
zdrowia – wtedy otrzymamy najpeł-
niejszą ofertę. I nie wyjeżdżajmy bez 
odpowiedniego ubezpieczenia miesz-
kania, w tym od odpowiedzialności 
cywilnej, na wypadek np. pęknięcia 
rury w naszym mieszkaniu, która po-
wodować będzie zalewanie sąsiadów.

R.: Podsumowując niejako na-
szą rozmowę proszę powiedzieć na 
co szczególnie chciałaby Pani uczu-
lić naszych czytelników?

A.P.: Przede wszystkim zwra-
cajmy uwagę na to jaką mamy poli-
sę, bo gdy już dochodzi do jakiegoś 
nieszczęśliwego zdarzenia, to często 
okazuje się, że polisa jest już nieważna 
lub jej zakres jest bardzo ograniczo-
ny. Kierujmy się sentencją „mądry 
Polak przed szkodą”. Przewidujmy 
i myślmy o tym na jakim jesteśmy 
etapie życia i co powinniśmy ubez-
pieczyć: dzieci, rodzinę czy majątek. 
Miejmy świadomość tego co mamy 
ubezpieczone, najgorsza bowiem jest 
niewiedza.

R.: Czyli jednym słowem po-
winniśmy zaprzyjaźnić się ze swoim 
ubezpieczycielem?

A.P.: Tak, dokonując wyboru 
solidnej i sprawdzonej firmy powin-
niśmy mieć zaufanie do Ubezpieczy-
ciela, wiedzieć, że kieruje się etyką 
zawodową, a przy wyborze ubezpie-
czenia będzie się kierował przede 
wszystkim naszym dobrem. Klient 
wtedy odwzajemni mu to długą relacją 
i wieloletnią współpracą.

R.: Dziękujemy za rozmowę 
i życzymy wszystkim czytelnikom 
bezpiecznych wakacji a Pani i firmie 
wielu „przyjaźni” z klientami.

 Rozmawiały: K.Sz. i I.G.

Dzisiejszy rynek ubezpieczeń jest na takim poziomie,  
że towarzystwa są zainteresowane, by dla potrzeb klientów  
uruchamiać nowe produkty i rozbudowywać ofertę.  
Powiem szczerze – ubezpieczyciela już nic nie zdziwi. 

Ludzie, 
których

warto poznać
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Rozmowa z Dyrektor Towarzystwa Ubez-
pieczeniowego Uniqa S.A., autorką felieto-
nów zamieszczanych w naszej gazecie w cyklu 
„Mądry Spółdzielca... przed szkodą” p. Agnieszką 
Przybył.

Rój na Janowie
W dniu  1.06.2016  r.  osoba  z mieszkania  na  czwartym pię-
trze budynku nr 3 przy ul. Rocha Kowalskiego 8 powiadomiła 
administratora budynku o zgromadzonej na górnej części jej 
balkonu ogromnej  ilość pszczół. Wielki kokon wisiał na kra-
wędzi balkonu niczym dywan.

Pracownicy  administracji  po  wstępnych  oględzinach 
zdecydowali powiadomić o  tym  fakcie Straż Pożarną, która 
w takich sytuacjach przyjeżdża wyposażona w specjalistycz-
ny sprzęt do usuwania owadów.

Strażacy ubrani w kombinezony zdjęli kokon z pszczo-
łami  i umieścili go w specjalnych skrzynkach w celu wywie-
zienia  w  miejsce  gdzie  zgromadzone  pszczoły  nikomu  nie 
będą zagrażać. Na koniec strażacy wykonali oprysk miejsca, 
z którego usunięto kokon. Działanie, które przeprowadziła Straż 

Pożarna  jest  nieodpłatne, 
dlatego też informujemy, że 
mieszkańcy  mogą  indywi-
dualnie  zgłaszać  podobne 
przypadki  bezpośrednio  do 
Straży.

  M.F.

ZAPRZYJAŹNIJ SIĘ 
ZE SWOIM UBEZPIECZYCIELEM



8 Rozerwij się!
Poziomo: 1. na resorach, 6. miasto rodzin-
ne Tony Halika, 7. wyścigi motocyklowe, 
8. uskrzydlone lwy, 9. ciemny chłop sprzed 
rewolucji, 12. powtórne spotkanie w sporcie, 
13. Bourdona lub Prandtla, 14. kompromita-
cja, 18. święta góra prawosławia w Grecji, 19. 
Seweryn Nalewajko, 20. jedno z Wielkich Je-
zior, 21. luźna koszula średniowiecznej biał-
ki, 22. autor Messerschmittów w słońcu.
Pionowo: 2. jedna z najgroźniejszych żara-
rak, 3. błyszczące paciorki, 4. jest nią baraż, 
5. petunia o zwisających pędach, 9. włoska 
kiełbasa, 10. wieś w Podkarpackiem z Muze-
um Marii Konopnic kiej, 11. skorupiak z cie-
płych mórz, 15. mieszkaniec Kłajpedy, 16. 
nimi jesień się zaczyna, 17. całkowicie uległy 
żonie.

Poziomo: tapir, burda, bicie, Laura, ba-
rak, Rubens, łątka, bajzel, oczy, datsun, 
smok, Kowary, Irak.
Pionowo: Anita, Irina, Tuhaj-bej, gdera-
nie, Bułkowski, Ratyzbona, Krab, Apa-
tor, Zasław, Londyn.

Pierwsze trzy osoby, które w ciągu 
10 dni od ukazania się gazety nadeślą 
prawidłowo rozwiązaną krzyżówkę na 
adres: RSM „Bawełna” 93120 Łódź, 

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

nagrody (nie dotyczy pracowników 
RSM „Bawełna”).

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI 
Z POPRZEDNIEGO NUMERU

GORRRĄCE  
POZDROWIENIA Z WAKACJI

Jeśli wysyłając pozdrowienia z waka-

cji masz zawsze pustkę 

w głowie – sko-

rzystaj z naszych 

gotowych tekstów. 

Z palmą nad głowami, 
w rękach z kolorowymi drin-
kami i opaleni słońcem waka-
cyjnego nieba ślemy do Was 
te urlopowe pozdrowienia!

Na plażę przybyłam, ciało opaliłam, w morzu się pluskałam, piwko 
w siebie lałam.

Tak sobie rymuje, słodko leniuchuję, a Ciebie w marzeniach mocno znów 
całuję! 

Z lekkim wietrzykiem... Z nadmorskim echem... Ślę pozdrowienia... 
z uśmiechem...

Rozmarzeni, radośni, wypoczęci i wyluzowani... Tacy jesteśmy na waka-
cjach. Przesyłamy Wam odrobinkę słońca na tej małej karteczce. 

Mazury, Mazury, Mazury, pływamy tą łajbą z tektury, tam gdzie wiatr 
zimny wieje i komary dzikie tną! Żeglarskie pozdrowienia wakacyjne zasy-
łamy. Ahoj! 

Wysyłamy bursztynowe słońce, garść nadmorskiego piasku oraz relaksa-
cyjny szum fal jako wakacyjne pozdrowienie! 

Ściągawka na urlop

BARAN 21 III  20 IV
Zdarzy się sporo. Niejedno 
żywo Cię zainteresuje. Niemniej 
będziesz mieć obawy, czy na 
pewno sobie poradzisz. Warto sprawy prze-
myśleć dokładnie. Z pewnością dopatrzysz się 
okoliczności, które skłonią Cię do działania. 
Miesiąc sprzyja Twoim decyzjom. Pozytywną 
rolę odegra Byk.

BYK 21 IV  21 V
Miesiąc pod znakiem licznych 
kontaktów i czasem spraw no-
wych, dla Ciebie bardzo cieka-
wych. Dobra atmosfera wokół Twojej osoby. 
To wprawi Cię w niezły nastrój, choć to i owo 
może Ci się nie spodobać. Ale będziesz w sta-
nie pokierować wypadkami po swojej myśli. 
Nie zadzieraj z Lwem.

BLIŹNIĘTA 22 V  20 VI
Nie zaniedbuj kontaktów z kimś, 
kto z powodu Twoich obietnic 
czeka na ważną dla siebie wiado-
mość. Niewywiązanie się z takiej lub podobnej 
sytuacji może spowodować nieporozumienia, 
napięcia i nawet intrygi. Zatem dotrzymaj słowa 
a wszystko się ułoży po Twojej myśli. Trzymaj 
się z Koziorożcem. 

RAK 21 VI  22 VII
Twoim codziennym sprawom 
potrzebna będzie teraz nowa 
atmosfera, a przede wszystkim 
szersze niż dotychczas kontakty. I to nie tyl-
ko dla towarzyskiej odmiany, ale dla wzbo-
gacenia najbliższych planów o odważniejsze 
koncepcje. Szansa na taki zwrot są dobre. Nie 
ufaj Skorpionowi.

LEW 23 VII  22 VIII
Nadchodzące dni mogą mieć 
niemałe znaczenie dla niektó-
rych żywo obchodzących Cię 
spraw. Dla zakochanych Lwów może to być 
miesiąc ważkich decyzji… Dla innych - szan-
sa poznania obiektu godnego gorących uczuć. 
I to nie tylko na okres wakacji. Znaki przyja-
zne Byk i Baran.

PANNA 23 VIII  22 IX
Wydatki będą nie do uniknięcia. 
I choć przeznaczenie ich uznasz 
za nieodzowne, przelicz i zważ, 
czy wszystko zostało przemyślane rzeczywi-
ście dobrze. Spotkanie w tych dniach pomoże 
Ci spojrzeć na jakieś sprawy nowymi oczami 
i może sprzyjać nowym pomysłom… Na ho-
ryzoncie irytujący Strzelec. 

WAGA 23 IX  23 X
Trudny, najeżony przeciwnoś-
ciami losu miesiąc. Brak pew-
ności siebie na gruncie zawo-
dowym, rozterki na tle rodzinnym. Boisz się 
odpowiedzialności i przyjmujesz agresywną 
postawę. W dobie negatywnych wpływów 
mogą wrócić stare niedobre nawyki i nałogi. 
Szanuj zdanie Wodnika. 

SKORPION 24 X  21 XI
Wiele będzie w tym miesiącu 
zależało od towarzystwa, w ja-
kim się znajdziesz. Może być 
nudno i nieciekawie, ale również sympatycz-
nie. Rozglądaj się więc dokoła, żeby trafić do 
właściwego grona. Gdy się przekonasz, że to 
jednak nie to, znikaj pod byle pretekstem. Lo-
jalny jest Byk.

STRZELEC 22 XI  21 XII
Ciekawe dni. Zwłaszcza w krę-
gu spraw osobistych. Wiele się 
będzie działo. Ktoś zrobi Ci 
miłą niespodziankę, dając dowody pamięci. 
Wiadomość, którą otrzymasz w tym miesią-
cu, może być początkiem dużej, ciekawej 
sprawy. Może wspólne przedsięwzięcie z za-
przyjaźnionym Koziorożcem? 

KOZIOROŻEC 22 XII  19 I
Dobra atmosfera dla spraw za-
planowanych na najbliższe dni. 
Najpewniej uda się osiągnąć coś, 
o czym myślisz od dłuższego czasu. Wyko-
rzystaj sprzyjające warunki a osiągniesz cel. 
Warto przy okazji docenić życzliwość osób 
sprzyjających Twoim zamierzeniom. Przy-
chylne znaki - Baran i Wodnik.

WODNIK 20 I  18 II
Przed Tobą spotkanie, do które-
go przywiązujesz duże znacze-
nie. Warto więc, choćby w za-
rysach przygotować sobie plan, co chcesz 
osiągnąć. Zdobądź się na upór w punktach, 
które chcesz zdobyć dla siebie. Ale niech 
uśmiech przez cały czas nie znika z Twojej 
twarzy. Sojusznik spod znaku Raka.

RYBY 19 II  20 III
Wydarzenie czy konkretna oso-
ba oderwą Cię od bieżących 
problemów. Zechcesz się zaj-
mować tylko tą nową sytuacją. Będzie Cię 
interesowało co z tego dalej wyniknie. Chyba 
nic bardzo poważnego, ale przeżycie samo 
w sobie będzie ciekawe. Możliwe niespo-
dzianki ze strony Byka. 

HOROSKOP NA LIPIEC

Taka sobie myśl:

Ryby łowią sieciami, ludzi 
pięknymi słówkami.

UŚMIECHNIJ SIĘ
***

Jaś znalazł biedronkę i mówi:
– Biedronecko, biedronecko, ile mas latek?
– Jutro skończę cztery – mówi biedronka.
– Nie skońcys, nie skońcys!

***
Wczoraj śmialiśmy się z dziadkiem do utraty tchu.
Dziadek wygrał.

***
– Wiesz – mówi rozpromieniona żona – trzy razy przejechałam skrzyżo-
wanie na czerwonym świetle i nie zapłaciłam mandatu.
– To nie powód do radości – mówi mąż.
– Ale za zaoszczędzone pieniądze kupiłam sobie torebkę…

KUCHNIA 
NASZA  

CODZIENNA

Zapraszam  w  wa-
kacyjną  podróż  do 
Chin.  Rozsmakujmy 
się w potrawach azja-
tyckich.  Na  począ-
tek proponuję proste 
danie,  które  pomoże 
przenieść  się  nam 
w tamte kulinarne kli-
maty.

Mój dom nr 90
16.06.
horoskop - 90 - z top 24/2016
krzyzowka 90 - z top 24/2016
krzyzowka rozwiązanie 90 z titu 18
dynkiewicz /wiersz/ - 90
hasło zrobione 90
myśl: 90/tit 24
przepis zrobiony - 90
z księgi przyslow - 90
humor/tekst - 90

Składniki sosu:
 ▪ ok. 100 g śliwek węgierek
 ▪ 4 łyżeczki stołowe cukru
 ▪ 4 łyżeczki sosu sojowego
 ▪ sól do smaku
 ▪ oraz:
 ▪ 1 łyżka oleju
 ▪ 2 zmiażdżone ząbki czosnku
 ▪ 1 duża cebula (pokrojona w piórka)
 ▪ 500 g wieprzowiny (np. polędwiczek 

albo szynki)
 ▪ odrobina mąki do oprószenia mięsa
 ▪ 1 łyżka sosu sojowego
 ▪ 1 łyżeczka cukru

Przygotowanie:
Robimy sos: Śliwki rozcinamy i wyjmu-
jemy pestki. Zalewamy 1/4 szklanki wody 
i gotujemy do miękkości. Przecieramy 
przez sito, doprawiamy cukrem, sosem 
sojowym i ewentualnie solą. Doprowa-
dzamy do wrzenia i gotujemy 15 minut. 
 W woku lub na głębokiej patelni roz-
grzewamy olej. Podsmażamy czosnek 
i cebulę. Dodajemy pokrojoną w kostkę 
i lekko obtoczoną w mące wieprzowinę. 
Smażymy, aż się zrumieni. Wlewamy sos. 
Doprawiamy cukrem i smażymy 5 minut. 
Następnie łączymy z przygotowanym so-
sem śliwkowym i dusimy jeszcze ok. 10 
minut.
Przepis Doroty Bały znaleźliśmy w in-
ternecie.

 Smacznego!

WIEPRZOWINA  
PO AZJATYCKU

Prawidłowe  rozwiązanie  krzyżówki  z  poprzedniego  numeru 
przysłali:  p. Elżbieta Jachimek i p. Bogusław Rychlik. 
Oboje zamieszkali na Olechowie. Gratulujemy! 


