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Walne Zgromadzenie Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Bawełna” podzielone na dziewięć części, odbędzie się w dniach
20, 21, 22, 23, 24 (dwie części), 27, 28 i 29 kwietnia 2015 r.

RSM „Bawełna” utrzymuje od lat dobrą kondycję,
potwierdzaną każdego roku przez Biegłego Rewi-
denta po badaniu bilansu.

NAKŁAD 9000

egzemplarzy

Moim
zdaniem
Nadchodzą Święta Zmartwychwstania

Pańskiego. Zanosi się, że pogoda będzie po-
dobna do tej sprzed dwóch lat. Prognozy
przewidują śnieg bądź śnieg z deszczem.
Przypomnę, że wówczas mieliśmy w pierw-
szy dzień Świąt bardzo obfite opady śnie-
gu sięgające kilkunastu centymetrów. Po-
goda nie będzie więc nas pogodnie nasta-
wiała. Mimo wszystko zachęcam do tego,
by patrzeć na naszą rzeczywistość przy-
jaźnie i z uśmiechem. Zawsze zresztą
w tym miejscu, zachęcam wszystkich do
sympatycznych zachowań. Teraz zaś czy-
nię to zainspirowany felietonem pt. „Uśmiech
wart miliony” zamieszczonym w ubiegłym
tygodniu we środę w dzienniku „Rzecz-
pospolita” autorstwa znakomitego ekono-
misty i jednocześnie publicysty Krzyszto-
fa Rybińskiego. Otóż autor opisuje hipo-
tetyczną sytuację, w której ktoś rano, po za-
krapianym wieczorze zbyt późno się obu-
dził. Jest deszczowo; spiesząc się do pra-
cy spotyka sąsiadkę i przypadkowo ochla-
puje jej nowy płaszcz, zmuszając ją do po-
wrotu do domu celem zmiany odzieży. Co
robi w takim przypadku kobieta? Oczy-
wiście wyżywa się na swoim mężu. Ten zaś,
będąc policjantem wlepia w tym dniu sze-
reg mandatów przypadkowym kierowcom
i przechodniom. Ci zaś oczywiście będą
wściekli, a ponieważ wielu z nich zajmu-
je wysokie stanowiska odreagowują swo-
je stresy w pracy, albo pracując nieefek-
tywnie, albo odrzucając ciekawe propozy-
cje bądź powodując dalsze konflikty. Spo-
woduje to, że ich firmy nie zarobią dodat-
kowych pieniędzy. Pozostali zaś będą źle
obsługiwać swoich klientów, opóźniać do-
stawy psując relacje z kontrahentami co
skończy się dodatkowymi stratami finan-
sowymi. Kolejne dni będą do niczego. I tak
jeden człowiek może być przyczyną lawi-
ny niekorzystnych sytuacji, powodujących
milionowe straty dla firm i całej gospodarki,
a ludzie będą źli i nieszczęśliwi. Autor na-
stępnie rozważa sytuację, w której bohater
całej historii, pomimo oczywistego spóź-
nienia do pracy, nie jest nerwowy, spoty-
kając się z sąsiadką uśmiecha się do niej
przekazując komplement na temat jej wy-
glądu w nowym płaszczu. Kobieta ta za-
miast poprzedniej złej reakcji, również
się uśmiechnie, nie będzie musiała wrócić
do domu. Nie wyżyje się na swym mężu,
a on jako policjant nie będzie wściekły
i przymknie oko na przechodzących przez
jezdnię w nieprawidłowym miejscu prze-
chodniów, bo ruch samochodowy był nie-
wielki bądź uwzględni, że z tego samego
powodu, kierowca zatrzymujący się na
chwilę w miejscu obowiązywania zakazu za-
trzymywania i postoju, by wysadzić swoją
żonę, nie utrudnił ruchu innym. Wywołane
pośpiechem koło złych emocji ,jak nazywa
to autor felietonu, nie powstanie. Powsta-
je zaś lawina dobrych spraw; bo spotkana
kobieta będzie usatysfakcjonowana, a jako
kasjerka w sklepie będzie obdarzała uś-
miechem wszystkich klientów; bo prze-
chodnie bądź kierowcy widząc uśmiech-
niętego policjanta, najwyżej im grożącego
palcem, również się uśmiechną i być może
mu nawet radośnie pomachają, dziękując
za wyrozumiałość; bo setki pozostałych
osób spotykających się z wyżej wymie-
nionymi przekażą ciepłe emocje dalej.
Emocje skutkujące dobrymi decyzjami,
rozwojem gospodarki, ludzkim szczęś-
ciem. Dlatego tytuł tego felietonu jest jak
najbardziej zasadny, bowiem dobre słowo
i uśmiech są rzeczywiście warte miliony.
Pamiętajmy o tym każdego dnia, tym bar-
dziej, że w okresie Świąt Wielkanocnych
życzymy sobie, by Zmartwychwstanie na-
pełniło nas pokojem i wiarą oraz przyniosło
radość i wzajemną życzliwość.

Sylwester Pokorski

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2015 r.

Następny numer
gazety ukaże się
28 maja 2015 r.

Spółdzielczość mieszkaniowa to ogromna sfera gospodarki, która sama daje sobie radę
zarządzając ogromną ilością budynków, ogromnymi terenami dobrze utrzymanymi, prowadząc
działalność społeczno-wychowawczą, kulturalną, oświatową oraz sportowo-rekreacyjną.

JUBILEUSZ 50-LECIA WYDZIAŁU
VIII Zjazd Absolwentów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego

i Wydziału Zarządzania.
Obchody Jubileuszu 50-lecia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego

Uniwersytetu Łódzkiego a także VIII Zjazd Absolwentów Wydziału
Ekonomiczno-Socjologicznego i Wydziału Zarządzania odbędą się

w dniach 24-26 września 2015 r.
W ramach obchodów zaplanowano w dniach 24-25 września 2015 r.

konferencję naukową „Gospodarka i Społeczeństwo” oraz 26 września 2015 r.
uroczystą Sesję Jubileuszową w Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina.

Przewidziano również liczne wydarzenia towarzyszące. Ze szczegółami można się
zapoznać na stronie http://www.jubileuszes.uni.lodz.pl/

Rada Nadzorcza RSM „Bawełna” na posiedzeniu w dniu 25 marca przyjęła bez uwag spra-
wozdanie z działalności Spółdzielni za 2014 rok wraz z kierunkami rozwoju oraz sprawoz-
danie finansowe za 2014 rok. Rada Nadzorcza, na podstawie dokonywanych cyklicznie ocen
działalności Spółdzielni, jak również po szczegółowym rozpatrzeniu osiągniętych w 2014 roku
przez Spółdzielnię wyników gospodarczo-finansowych, biorąc pod uwagę wyniki badania
Biegłego Rewidenta zawarte w opinii i raporcie, pozytywnie oceniła działalność Robotniczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna” w 2014 roku, uznając jej kondycję jako dobrą, dającą
pełną gwarancję dalszego dobrego funkcjonowania Spółdzielni.
Skrót sprawozdania z działalności drukujemy na stronach 6-7 i 9.

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2014 R.

DYLEMATY PRZED
WALNYM 2015 Propozycja utworzenia wspólnot mieszkaniowych z chwilą wyodręb-

nienia pierwszego mieszkania w danym budynku to likwidacja wszystkich
spółdzielni mieszkaniowych.Aci co mówią, że spółdzielnia mieszkaniowa
może dłużej istnieć – kompromitują się. Ta propozycja jest poza tym nie-
zgodna z oczekiwaniami zdecydowanej większości członków spółdzielni.
Przypomnę tylko, że cztery lata temu Rada Nadzorcza naszej Spółdzielni
przeprowadziła referendum na ten temat. 88% naszych członków było prze-
ciwnych odgórnemu powstawaniu wspólnot mieszkaniowych, a aż 91%
było przeciwnych ingerencji posłów w podejmowaniu takich decyzji, które
są prawem każdego członka zagwarantowanym w dotychczasowych prze-
pisach ustawowych. Kolejny przykład. W naszej Spółdzielni wyodrębnionych
jest 26% ogółu mieszkań czyli ponad 2200 członków spotkało się z nami
u notariuszów. W trakcie podpisywania aktów notarialnych ponad 95%
z nich żądało bez mała potwierdzenia, że nie powstanie w ich budynku
wspólnota mieszkaniowa.

Na spotkaniach ze spółdzielcami mieszkającymi w najstarszych na-
szych osiedlach, których budynki mają 50-55 lat i wymagają ciągłych
nakładów i dobrego, spokojnego zarządzania – mieszkańcy, nasi człon-
kowie nie chcą żadnych zmian, bo widzą co się dzieje w wielu wspól-
notach sąsiadujących z ich budynkami. C.d. na str. 3

Przed nami kolejne siódme już walne zgromadzenie członków naszej
Spółdzielni. Od 20 kwietnia będziemy się spotykać na dziewięcio-
częściowych obradach. Z naszej gazety dowiadujecie się Państwo
przez cały rok dokładnie o działalności RSM „Bawełna”. Uzupełnie-
niem tych wiadomości są zamieszczone w bieżącym numerze mate-
riały sprawozdawcze, informacje dotyczące przebiegu walnego oraz
miejsc, w których można się zapoznać z dokumentami źródłowymi.
Nasi członkowie, jak chyba nikt inny w Polsce, otrzymują najpełniejsze
informacje niezbędne do podejmowania decyzji w trakcie obrad naj-
ważniejszego organu każdej spółdzielni. Dlatego swoje uwagi po-
święcę najpierw sprawom ogólnym, podobnie jak w roku ubiegłym,
a dotyczącym proponowanym zmianom w ustawach dotyczących
spółdzielczości. Przypomnę więc<

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

Spółdzielczość mieszkaniowa zaś to ogromna sfera gospodarki, któ-
ra sama daje sobie radę zarządzając ogromną ilością budynków, ogrom-
nymi terenami dobrze utrzymanymi, prowadząc działalność społeczno-
-wychowawczą, kulturalną, oświatową oraz sportowo-rekreacyjną. To
widać na każdym kroku, w każdej miejscowości, małej czy dużej. Jest
to najbardziej efektywna forma zarządzania nieruchomościami w na-
szym kraju.
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Przestrzegamy w naszej gazecie

przed oszustami i osobami postronnymi na naszych klatkach schodowych.
Cieszymy się, że nasze apele są przez Państwa czytane,

czego dowodem jest zgłoszenie jakie otrzymaliśmy jakiś czas temu.2
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Z prac
Rady Nadzorczej
W lutym 2015 roku Rada Nadzorcza
RSM „Bawełna” odbyła jedno posiedze-
nie, na którym:
1. W ramach spraw dotyczących stosun-
ku członkostwa, Rada Nadzorcza podjęła
dwie uchwały o wykreślenie z grona człon-
ków Spółdzielni dwóch osób: pierwsza
osoba nie wypowiedziała członkostwa
w umowie sprzedaży spółdzielczego włas-
nościowego prawa do lokalu na osiedlu „Ko-
ziny”, ani nie złożyła stosownego oświad-
czenia w tej sprawie, druga osoba nie wy-
powiedziała członkostwa w umowie prze-
niesienia udziału w spółdzielczym włas-
nościowym prawie do lokalu na osiedlu
„Sienkiewiczowskie”, ani nie złożyła sto-
sownego oświadczenia w tej sprawie.
2. Podjęła Uchwałę w sprawie należącej
do kompetencji Rady Nadzorczej w związku
z planowanym zwołaniem Walnego Zgro-
madzenia:
– w sprawie ustalenia zasad zaliczania
członków Robotniczej Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Bawełna” do poszczególnych
części Walnego Zgromadzenia Robotni-
czej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna”
w Łodzi (pełną treść uchwały prezentujemy
na stronie 5).
3. Rada Nadzorcza ustaliła treść ogłosze-
nia o naborze kandydatów do Prezydium
i Komisji Skrutacyjnej najbliższego Walnego
Zgromadzenia RSM „Bawełna” i zdecydo-
wała, że ogłoszenia mają zostać wywieszone
w biurze Zarządu Spółdzielni oraz w biurach
poszczególnych Administracji Osiedli,
a także na stronie internetowej Spółdzielni.
4. Ustalono termin zgłaszania kandydatów
do Prezydium i Komisji Skrutacyjnej do dnia
23 marca 2015 r.
5. Rada Nadzorcza postanowiła przedło-
żyć Walnemu Zgromadzeniu swoje stano-
wisko w sprawie wniosku zawartego w liście
polustracyjnym z dnia 30.04.2014 roku

Z prac Zarządu Spółdzielni w lutym i marcu 2015 r.
Zarówno w lutym, jak i w marcu po-
siedzenia Zarządu RSM „Bawełna”
odbyły się w dniach 4, 11, 18 i 25. Na po-
siedzeniach tych Zarząd podjął de-
cyzje m.in. w następujących sprawach:

Sprawy członkowsko-
-mieszkaniowe
Wg stanu na 28 lutego 2015 r. Spółdzielnia li-
czyła 9.149 członków, w tym 8.822 członków
zamieszkujących i 327 członków oczekujących.
W lutym i marcu 2015 r. w poczet członków
Spółdzielni przyjęto 29 osób, a skreślono
z rejestru 54 osoby.

Podjęto postępowania o pozbawienie
członkostwa w Spółdzielni w stosunku do je-
denastu członków Spółdzielni zalegających
z opłatami za mieszkanie, a wobec ośmiu osób,
które spłaciły swoje zadłużenia, uchylono
uchwały o podjęciu takich postępowań.

Postanowiono wstrzymać działania eks-
misyjne w dwóch przypadkach – wobec dłużni-
ków od pewnego czasu spłacających zadłużenie
w opłatach za mieszkania, które stanowiło po-
wód do postępowań eksmisyjnych.

W lutym podjęto decyzję o ogłoszeniu
przetargów ograniczonych i nieograniczo-
nych na cztery mieszkania i w przetargach, któ-
re odbyły się w marcu br. wyłoniono nabyw-
ców na wszystkie z nich. Na mieszkanie
w osiedlu „Koziny” wpłynęła oferta w prze-
targu ograniczonym dla członków oczekujących
Spółdzielni, nie mających zaspokojonych po-
trzeb mieszkaniowych, a zatem przetarg nie-
ograniczony nie był przeprowadzany. Na żad-
ne z trzech mieszkań w osiedlu „Żubardź”
w przetargach ograniczonych ofert nie było,
a w przetargach nieograniczonych na jedno
z mieszkań wybrana została oferta członka
Spółdzielni, która zgodnie ze statutem ma
pierwszeństwo przed innymi, natomiast na dwa
pozostałe mieszkania wybrane zostały oferty
złożone przez osoby nie mające członkostwa
w RSM „Bawełna”.

Organizacja Walnego
Zgromadzenia
Zarząd zwołał zwyczajne Walne Zgromadze-
nie RSM „Bawełna”, ustalił terminy i miejs-
ca zebrań poszczególnych dziewięciu części

Walnego Zgromadzenia, porządek obrad oraz
sposób zawiadomienia członków o zwołaniu
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RSM
„Bawełna”, a także ustalił miejsce wyłożenia
dokumentów na Walne Zgromadzenie do
wglądu dla członków Spółdzielni. O Walnym
Zgromadzeniu członkowie zawiadomieni zos-
tali indywidualnie listownie, a poza tym na klat-
kach schodowych i na naszej stronie interne-
towej umieszczone zostały informacje
o zwołaniu zwyczajnego Walnego Zgroma-
dzenia. Informacje o organizacji Walnego za-
mieszczamy w gazecie na stronie 5 i 9.

Odbyło się spotkanie z biegłą rewident,
która przeprowadziła badanie sprawozdania fi-
nansowego Spółdzielni za 2014 rok w imieniu
Kancelarii Biegłego Rewidenta – Barbary
Cwanek-Łaseckiej, wybranej do badania przez
Radę Nadzorczą. Biegła przedstawiła opinię
i raport z badania sprawozdania, stwierdzając,
że opinia jest bez zastrzeżeń, co oznacza naj-
lepszą, jaką biegły może wystawić. W podsu-
mowaniu opinii biegła rewident napisała:
„zbadane sprawozdanie finansowe we wszyst-
kich istotnych aspektach:
a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje

istotne dla oceny sytuacji majątkowej
i finansowej jednostki na dzień
31.12.2014 r., jak też jej wyniku finan-
sowego za rok obrotowy od 01.01.2014 r.
do 31.12.2014 r.,

b) zostało sporządzone, zgodnie z wyma-
gającymi zastosowania zasadami (polityką)
rachunkowości oraz na podstawie pra-
widłowo prowadzonych ksiąg rachunko-
wych,

c) jest zgodne z wpływającymi na treść
sprawozdania finansowego przepisami
prawa i postanowieniami statutu jednostki”
oraz

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

Ze sprawozdaniami oraz opinią biegłego
rewidenta członkowie mogą zapoznać się na
stronie internetowej RSM „Bawełna” w części
dostępnej po zalogowaniu lub w biurze

Spółdzielni na ul. Przybyszewskiego 163,
gdzie do wglądu można otrzymać także raport
biegłego z badania bilansu, a skrócona wers-
ja sprawozdania z działalności Spółdzielni za
2014 rok opublikowana została w tym nume-
rze gazety „Mój Dom” na stronach 6-7 i 9.

Sprawy terenowo-prawne
Uchwalono projekty uchwał dotyczących
określenia przedmiotu odrębnej własności lo-
kali w budynkach mieszkalnych wielorodzin-
nych nr 59a przy ul. Kasprzaka 11a, nr 24 przy
ul. Zbiorczej 19, nr 1 przy ul. Rawskiej 7.

Przyjęto do wiadomości, że z powodu nie-
stawiennictwa w umówionym terminie trojga
właścicieli wyodrębnionych lokali w nieru-
chomości przy Al. 1-go Maja 76 nie doszło do
podpisania aktu notarialnego w sprawie nabycia
z 98% bonifikatą prawa własności gruntu
w nieruchomości, a tym samym pozostali
właściciele lokali oraz inne osoby stające do
aktu przyszły na próżno. W związku z po-
wyższym postanowiono wystąpić do sądu
o zastąpienie oświadczenia woli właścicieli
wyodrębnionych lokali w nieruchomości, któ-
rzy nie stawiają się na zawarcie aktu notarial-
nego Niezależnie od decyzji o wystąpieniu do
sądu postanowiono nadal podejmować próby
dotarcia do właścicieli, aby przystąpili do
umowy nabycia gruntu, zwłaszcza że wnieśli
już wymaganą opłatę za wykup, a bez zawar-
cia umowy nadal będą musieli ponosić opłaty
za wieczyste użytkowanie.

Przyjęto stanowisko Urzędu Miasta Łodzi
w sprawie odmowy udzielenia bonifikaty przy
zakupie gruntu na własność dla wyodrębnio-
nych lokali użytkowych w nieruchomościach
zabudowanych na cele mieszkaniowe, posta-
nawiając wystąpić do właścicieli wyodręb-
nionych lokali użytkowych w nieruchomoś-
ciach przy ul. Gorkiego 10/12 i przy ul. Anny
Jagiellonki 2 o podpisanie przez nich jako
współwłaścicieli nieruchomości aktów nota-
rialnych w sprawie nabycia gruntu na własność
pomimo tego, iż nie przysługuje im bonifika-
ta, gdyż odmowa powoduje wstrzymanie wy-
kupu, którym zainteresowani są mieszkańcy
tych nieruchomości.

Roboty remontowe, wymiana
stolarki okiennej
Postanowiono zrefundować członkom
Spółdzielni koszty wymiany okien we własnym
zakresie w kolejności wynikającej z list okreś-
lających kolejność wymiany/refundacji – do-
tyczy szesnastu mieszkań w osiedlu „Słowiań-
skie” i jednego w osiedlu „Żubardź”. Ponad-
to przyspieszono refundację poniesionych
kosztów wymiany okien we własnym zakresie
jednej osobie z osiedla „Zbiorcza” i jednej
z osiedla „Słowiańskie”, ze względu na sytuację
życiową tych osób oraz po uzyskaniu pozy-
tywnych opinii właściwych Rad Osiedli.

Podjęto decyzję co do wysokości kary
umownej i obciążenia nią wykonawcy za nie-
terminowe wykonanie robót dociepleniowych
budynku przy ul. Gorkiego 6/8.
Dokonano wyboru firm do wykonywania ro-
bót kominiarskich w zasobach Spółdzielni
w 2015 roku.

Przyjęto do wiadomości, iż w terminie
wskazanym podczas spotkania zorganizowa-

nego w siedzibie Spółdzielni z wykonawcami
robót remontowych wybranymi na 2015 rok,
poinformowani zostali, jakie prace remontowe
i w jakich terminach będą im zlecone – o spot-
kaniu z wykonawcami i obiecanym wówczas
terminie pisaliśmy w poprzednim numerze ga-
zety.

Opłaty i koszty
Odstąpiono od naliczenia członkowi Spółdziel-
ni części odsetek od nieterminowo wniesionych
opłat za mieszkanie.
W dwóch przypadkach rozłożono na raty
zadłużenie w opłatach za mieszkania i zawie-
szono egzekucję komorniczą – po tym, jak
dłużnicy spłacili już znaczną część swojego
długu.

Postanowiono skierować egzekucję do
spółdzielczego własnościowego prawa do
mieszkania dłużnika Spółdzielni zalegającego
z opłatami za to mieszkanie.

Na uzasadniony wniosek jednego z miesz-
kańców osiedla „Słowiańskie” obniżono za-
liczkową stawkę z tytułu opłaty zmiennej za
centralne ogrzewanie w jego mieszkaniu.

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

Na pisemne wystąpienia firm sprzątających
na osiedlach „Żubardź”, „Koziny” i „Zbiorcza”
i na wnioski administracji z tych osiedli, po roz-
patrzeniu przedstawionych argumentów za
podniesieniem wynagrodzenia określonego
w umowach, Zarząd wyraził zgodę na zwięk-
szenie wysokości płaconych tym firmom ry-
czałtów miesięcznych. Wzrost ten mieści się
w planie gospodarczo-finansowym Spółdzielni
na bieżący rok.

Wyrażono zgodę na okresowe obniżenie
czynszu za najem lokalu użytkowego w pa-
wilonie 49 przy ul. Brzechwy 7A.

Rozłożono na raty zadłużenie czynszowe
najemcy jednego z lokali użytkowych w osiedlu
„Koziny”.

Przyjęto do wiadomości informację o de-
cyzjach w sprawie rozłożenia na raty za-
ległości za używane lokale mieszkalne, pod-
jętych w IV kwartale 2014 roku przez Kie-
rownika Działu Czynszów Kredytów
i Wkładów Mieszkaniowych (do 10 rat) oraz
przez Z-cę Prezesa ds Ekonomicznych
(w przypadkach, gdy liczba rat była większa
niż 10).

Określono szacunkowy poziom wzrostu
kosztów energii cieplnej na 2015 rok na po-
trzeby wyliczenia indywidualnych opłat za-
liczkowych od 1.05.2015 r. za centralne ogrze-
wanie oraz podgrzanie wody, ustalając wzrost
opłat stałych (za c.o. i c.w.u.) o 5,0%, a opłat
zmiennych o 15,0% za centralne ogrzewanie
i o 10,0% za ciepłą wodę użytkową. Ustalając
takie wzrosty brano pod uwagę podwyżkę od
listopada 2014 r. cen zakupu energii cieplnej,
ale również bardzo łagodną zimę w okresie
grzewczym 2014 r., co skutkuje niskim
zużyciem ciepła stanowiącym podstawę do
określania zaliczek na następny okres grzew-
czy. Pomimo zwiększenia zaliczek o przyjęty
wyżej procent, przeciętna zaliczka kwotowo po-
zostanie na takim samym albo bardzo
zbliżonym poziomie, jak w 2014 roku.

Zmieniono stawki czynszu obowiązujące
za najem lokali mieszkalnych (dot. trzech
mieszkań).

Najem lokali
i dzierżawa terenu
Wynajęto pomieszczenie suszarni w piwnicy
budynku nr 146 w osiedlu „Słowiańskie”
mieszkańcowi tego budynku z przeznaczeniem
na dodatkową komórkę.

Wynajęto teren przy ul. Rawskiej 7 i 7B
pod ustawienie przez najemcę trzech tymcza-
sowych słupów linii napowietrznej energii
elektrycznej.

Wynajęto lokal użytkowy w budynku
nr 1 w osiedlu „Sienkiewiczowskie” z prze-

Bądźmy czujni
Od jednego z mieszkańców otrzymaliśmy zgłoszenie odnośnie kłopotów z drzwiami i domofo-
nami w bloku 503. Sprawa była znana Administracji Osiedla i trwały prace zmierzające do wy-
eliminowania nieprawidłowości. W efekcie podjętych działań zostały wymienione elektrozaczepy
w drzwiach do pomieszczeń zsypowych, z których część została wcześniej uszkodzona, a reszta
wręcz skradziona. Ponieważ lokatorzy zgłaszali dużą awaryjność czytników czipów, służących
do otwierania zarówno drzwi wejściowych do klatek schodowych, jak i do zsypów, Administra-
cja zleciła firmie wymieniającej instalację, wymianę ich w ramach obowiązującej gwarancji.
Wspomniany lokator poinformował nas również, że drzwi wejściowe do klatki schodowej da się
bez problemu otworzyć bez użycia klucza i że wielokrotnie już widział jak listonosz czy rozno-
siciel ulotek otwiera je śrubokrętem lub dużym gwoździem. To samo zauważali mieszkańcy
bloku 501. Administracja wymieniła już uszkodzone rygle do drzwi, a zamontowane powinny
wyeliminować problemy z użytkowaniem drzwi, jednak w tym miejscu chcielibyśmy zwrócić się
do Państwa z ważnym apelem. Jeśli widzicie, że ktoś wchodzi do klatki schodowej posługując
się podejrzanie wyglądającym narzędziem, prosimy o natychmiastową reakcję. Takie zacho-
wanie można przecież porównać ze zwykłym włamaniem. Skontaktujmy się z policją lub sami
zwróćmy uwagę osobie, która tak postępuje. Dbajmy o bezpieczeństwo naszych mieszkań. Pi-
saliśmy w październikowym numerze gazety, aby nie podawać innym kodów do domofonów.
Zwróćmy więc również uwagę na osoby, które bez upoważnienia próbują otworzyć drzwi do kla-
tek schodowych.

Administracja zgłosiła ten problem do firm produkujących drzwi. Wykonano jedną nakładkę
na próbę (patrz zdjęcie). Testy jej wypadły pomyślnie. W najbliższym czasie wpłynie oferta ce-
nowa i problem z nieuprawnionym wejściem do klatek schodowych zostanie rozwiązany. I.G.

Listy

znaczeniem na magazyn i w budynku nr 216
w osiedlu „Słowiańskie” z przeznaczeniem na
zaplecze sąsiedniego sklepu.

Postanowiono wydzierżawić kawałek te-
renu po zachodniej stronie bloku 501 na Wi-
dzewie-Wschodzie z przeznaczeniem na bu-
dowę śmietnika przez właściciela sąsiadującego
z blokiem pawilonu.

Udostępniono odpłatnie część terenu przy
ul. Zbiorczej 21 na wybudowanie przyłącza
wod.-kan. przez inwestora sąsiedniego pawi-
lonu, z zastrzeżeniem, iż po wykonaniu
przyłącza inwestor przeprowadzi rekultywację
użytkowanego terenu, doprowadzając go do
stanu poprzedniego.

Działalność społeczno-
-wychowawcza
Przyjęto sprawozdanie Ogniska TKKF „Dzi-
kusy” z organizacji ferii zimowych w 2015 roku
dla dzieci i młodzieży z zasobów RSM „Ba-
wełna”, w tym z wydatkowania otrzymanych
na ten cel od Spółdzielni środków finansowych.

Przekazano kwotę 2.000 zł na organizo-
waną przez Ognisko TKKF „Dzikusy” w dniu
24.04.2015 r. w Szkole Podstawowej nr 205 na
Olechowie Spartakiadę dla dzieci z klas III –
z przeznaczeniem na zakup pucharów i innych
nagród dla uczestników spartakiady.

***
W związku z tym, że w nowych dowodach oso-
bistych nie będzie już adresu zameldowania,
ustalono wzór oświadczenia o miejscu zamel-
dowania i zamieszkania do stosowania przez
komórki organizacyjne Spółdzielni w kontak-
tach z osobami posługującymi się nowym
dowodem.

Zwołano zebrania trzech wspólnot miesz-
kaniowych na Janowie zarządzanych przez
Spółdzielnię.

Wyrażono zgodę na udostępnienie miesz-
kańcom bud. 226A przy ul. Bolesława Szczod-
rego 6 ekspertyzy stanu technicznego elewacji
budynku od strony balkonowej – dokument nie
należy do katalogu wymienionych w ustawie,
jako obligatoryjnie dostępnych dla członków.

Z zadowoleniem przyjęto informację o ob-
jęciu patronatem honorowym festynu HOP DO
SZKOŁY organizowanego przez Spółdzielnię
na Olechowie w dniu 12 września 2015 r. przez
Prezydent Miasta Łodzi Hannę Zdanowską.

Oprac.: E.S.



Przed nami kolejne, siódme już,
walne zgromadzenie członków naszej Spółdzielni.
Od 20 kwietnia będziemy się spotykać
na dziewięcioczęściowych obradach.

z lustracji pełnej działalności Spółdzielni za
lata 2010-2012, przeprowadzonej przez
Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszka-
niowych RP i sposobu realizacji wniosku oraz
wnosi do Walnego Zgromadzenia o podjęcie
uchwały zatwierdzającej stanowisko Rady
Nadzorczej o realizacji wniosku polustra-
cyjnego.

Pełen tekst powyższego publikowany
jest na stronie internetowej Spółdzielni.
6. Rada podjęła Uchwałę w sprawie wy-
rażenia zgody na zawarcie z „Astral Media”
Spółką z o.o. długoterminowej umowy na
okres do 13.09.2029 roku na użytkowanie sieci
TVK na osiedlu „Sienkiewiczowskie”.
7. Rada Nadzorcza dokonała wyboru dwóch
członków Rady Nadzorczej do udziału w pra-
cach Komisji ds. wyboru wykonawców na wy-
konywanie robót kominiarskich w zasobach
Spółdzielni w 2015 roku, w charakterze ob-
serwatorów z dostępem do materiałów.
8. Przyjęła do wiadomości Informację dot.
realizacji umowy zawartej na docieplenie
bloku 501 przy ul. Gorkiego 6/8 i 10/12.
9. Przyjęła do wiadomości Informację nt.
skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego
z dnia 5 lutego 2015 r. dot. zbadania zgodności
z Konstytucją niektórych przepisów ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawy Pra-
wo spółdzielcze.
10. Przyjęła bez uwag sprawozdania z działal-
ności Rad Osiedli „Koziny”, „Żubardź”,
„Zbiorcza”, „Słowiańskie” i „Sienkiewi-
czowskie” za 2014 r.
11. Przyjęła do wiadomości informacje człon-
ków Rad Osiedli „Słowiańskie”, „Zbiorcza”,
„Sienkiewiczowskie”, „Żubardź” i „Koziny”
na temat spraw jakimi zajmowały się Rady od
czasu poprzedniego posiedzenia Rady Nad-
zorczej.
12. Przyjęła do wiadomości:
– sprawozdanie z ferii zimowych organi-
zowanych przez Ognisko TKKF „Dzikusy”,
– informację dot. przeglądów instalacji
elektrycznych i obowiązkach ciążących za-
równo na zarządcach nieruchomości, jak i na
członkach Spółdzielni,
– informację dot. zmian w składzie oso-
bowym sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do
rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu pra-
wa spółdzielczego – odwołanie p. L. Staroń.
13. Następne posiedzenie Rady Nadzorczej
zaplanowano na 25 marca 2015 r.

W marcu 2015 roku Rada Nadzorcza RSM
„Bawełna” odbyła jedno posiedzenie, na
którym:
1. W ramach spraw dotyczących stosunku
członkostwa, Rada Nadzorcza po rozpatrze-
niu wniosku podjęła uchwałę o wykreślenie
z grona członków Spółdzielni osoby posia-
dającej spółdzielcze własnościowe prawo do
lokalu na osiedlu „Słowiańskim” i nie
wnoszącej opłat za używanie tego lokalu. Na
dzień podjęcia uchwały zaległości wynosiły
przeszło 10 tysięcy złotych. Członek, które-
go dotyczyła sprawa, nie zgłosił się na po-
siedzenie Rady Nadzorczej.
2. Podjęła dwie uchwały w sprawach na-
leżących do kompetencji Rady Nadzorczej
w związku z planowanym zwołaniem Walnego
Zgromadzenia:
– w sprawie powołania Prezydium Walne-
go Zgromadzenia, trybu i zasad zmian w skła-
dzie Prezydium oraz sposobu głosowania
w ramach Prezydium,
– w sprawie powołania i zasad funkcjono-
wania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgro-
madzenia.
Pełna treść podjętych uchwał jest opubliko-
wana na stronie internetowej Spółdzielni
w części kodowanej. Informacje w tym za-
kresie zamieściliśmy też na str. 9 niniejszego
wydania Gazety.
3. Uchwaliła Regulamin Komisji Statutowej
Rady Nadzorczej RSM „Bawełna” w Łodzi
i powołała Komisję Statutową, w skład któ-
rej weszło 6 członków Rady Nadzorczej
obecnej kadencji oraz wybrała p. Waldema-
ra Pawelskiego na przewodniczącego tej Ko-
misji.
4. Po wysłuchaniu opinii Komisji Rewi-
zyjnej, Komisji GZM i Komisji We-
wnątrzspółdzielczej Rada Nadzorcza przyjęła
bez uwag sprawozdanie z działalności
Spółdzielni za 2014 rok wraz z kierunkami
rozwoju oraz sprawozdanie finansowe za
2014 rok. Rada Nadzorcza, na podstawie
dokonywanych cyklicznie ocen działalności

Spółdzielni, jak również po szczegółowym
rozpatrzeniu osiągniętych w 2014 roku przez
Spółdzielnię wyników gospodarczo-finanso-
wych, biorąc pod uwagę wyniki badania
Biegłego Rewidenta zawarte w opinii i ra-
porcie, pozytywnie oceniła działalność Ro-
botniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ba-
wełna” w 2014 roku, uznając jej kondycję jako
dobrą, dającą pełną gwarancję dalszego
dobrego funkcjonowania Spółdzielni i posta-
nowiła przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu:
a) wniosek o zatwierdzenie:

– sprawozdania z działalności Spółdziel-
ni za 2014 rok wraz z kierunkami rozwoju,

– sprawozdania finansowego Spółdzielni
za 2014 rok,

– podziału nadwyżki bilansowej za 2014
rok w sposób zaproponowany w sprawozda-
niu z działalności Spółdzielni.
b) wniosek o udzielenie członkom Zarządu
RSM „Bawełna” absolutorium za działalność
w 2014 roku.
5. Jednogłośnie i bez uwag przyjęto spra-
wozdanie z działalności Rady Nadzorczej za
2014 rok i postanowiono przedłożyć je Wal-
nemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia.
6. Rada uchwaliła zmiany stawek opłat za
odprowadzanie ścieków dla lokali przy ul. Fab-
rycznej 9 w Andrespolu. Zmiany stawek są na-
stępstwem podwyżki cen za odprowadzanie
ścieków, wprowadzonej od 1 maja 2015 r.
uchwałami Rady Gminy w Andrespolu.
7. Uchwaliła zmianę stawek opłat za wie-
czyste użytkowanie gruntu dla dwóch nieru-
chomości na osiedlu „Żubardź” i dla pięciu na
osiedlu „Koziny”. Zmiana stawek spowodo-
wana jest podwyżką opłat rocznych z tytułu
wieczystego użytkowania gruntów przyna-
leżnych do ww. nieruchomości, wprowa-
dzoną przez Urząd Miasta Łodzi, w związku
z przeszacowaniem wartości tych gruntów.
Opłaty roczne z tytułu wieczystego użytko-
wania gruntu, jakie Spółdzielnia zobowiąza-
na jest uiścić do UMŁ za 2015 rok, wzrosły
o 100%.
8. Rada przyjęła do wiadomości informację
w sprawie rozliczeń kosztów zużycia ciepła
i wody za 2014 rok. Zwróciła uwagę na fakt,
że dzięki działaniom podejmowanym przez
Spółdzielnię, systematycznie obniża się wskaź-
nik wody niezbilansowanej.
9. Uchwaliła Regulamin konkursów na
najładniej ukwiecony balkon w okresie letnim
oraz na najefektowniej udekorowany balkon
w okresie świąteczno-noworocznym. Treść
Regulaminu dostępna jest w administracjach
osiedli oraz na stronie internetowej Spółdzielni.
O konkursie piszemy również w bieżącym
numerze gazety, na stronie 10.
10. Przyjęła do wiadomości informacje człon-
ków Rad Osiedli „Zbiorcza”, „Żubardź”
i „Koziny” na temat spraw jakimi zajmowały
się Rady od czasu poprzedniego posiedzenia
Rady Nadzorczej. Rady Osiedli „Słowiańskie”
i „Sienkiewiczowskie” nie miały w tym czasie
posiedzeń.
11. Przyjęła do wiadomości:
– informację Z-cy Przewodniczącego Rady
Nadzorczej, która po zapoznaniu się z proto-
kołem z lustracji pełnej Spółdzielni oraz ra-
portem z badania finansowego Spółdzielni wy-
raziła ogromne zadowolenie z sytuacji, w ja-
kiej znajduje się Spółdzielnia,
– rozważenie inicjatywy uczczenia 25-
-lecia osiedla „Sienkiewiczowskie” posado-
wieniem kamienia wraz z tablicą pamiątkową,
w związku z przypadającą 17 stycznia 2016 r.
rocznicą oddania do eksploatacji pierwszego
budynku nr 18 przy ul. Skrzetuskiego 12,
– informację o kolejnym posiedzeniu sej-
mowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw
rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu pra-
wa spółdzielczego,
– informację nt. bardzo niskiej frekwencji
na zebraniach trzech wspólnot, będących
pod zarządem Spółdzielni (na jednym nie było
nikogo, na drugim1 osoba, na trzecim cztery),
– informację nt. możliwości korzystania
z dotacji w ramach regionalego programu ope-
racyjnego,
– informację nt. osiągnięć drużyn siatkar-
skich Ogniska TKKF „Dzikusy”, które za-
kwalifikowały się do finału odbywającego się
na 28 marca br. (o jego wynikach piszemy na
str. 10) oraz o planowanej na 24 kwietnia br.
spartakiadzie dla klas 3-cich.
12. Następne posiedzenie Rady Nadzorczej
planowane jest na 16 kwietnia 2015 r.

Oprac.: I.G.
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Cechy zrzeszają rzemieślników według kryte-
rium terytorialnego oraz rodzaju działalności
gospodarczej. Natomiast zadaniem spółdzielni
rzemieślniczych jest organizowanie działalności
usługowej i wytwórczej rzemiosła, udzielanie
pomocy członkom w wykonywaniu ich zadań,
a także prowadzenie własnej działalności gos-
podarczej i społeczno-wychowawczej. Orga-
nizacjami samorządu gospodarczego rzemiosła,
zrzeszającymi cechy i spółdzielnie rzemie-
ślnicze, są izby rzemieślnicze.

Ateraz trochę historii: Powołanie Izby Rze-
mieślniczej w Warszawie odbyło się 29 paź-
dziernika 1929 roku, w obecności ówczesne-
go prezydenta stolicy Zygmunta Słomińskie-
go, na podstawie nowej ustawy przemysłowej,
regulującej m.in. sprawę organizacji rzemiosł.
W oficjalnym otwarciu, które miało miejsce 4
maja 1930 roku, udział wzięło 6 tysięcy rze-
mieślników i delegatów z całej Polski, a Izba
zjednoczyła wówczas przeszło 50 cechów.

Okres formowania się Warszawskiej
Izby Rzemieślniczej przypadł na lata świa-
towego kryzysu, który odcisnął swoje piętno
również na polskiej branży rzemieślniczej. Jej
głównymi problemami było wówczas bardzo
duże bezrobocie i brak kredytów, co znacz-
nie hamowało rozwój gospodarczy warszta-
tów. Do tego doszedł rozwój przemysłu fab-
rycznego, który okazał się prawie zabójczą
konkurencją. W takich warunkach stosunki
w środowisku rzemieślniczym stawały się co-
raz bardziej napięte, doprowadzając wreszcie
do rozwiązania Izby Rzemieślniczej, z powodu
złożenia mandatów przez znaczną liczbę jej
członków. Na dwa i pół roku powołano Za-
rząd Tymczasowy Izby – miało to miejsce
1 lutego 1932 roku. W tym samym roku, aby
przeciwdziałać regresowi w rzemiośle, utwo-

Większe zakłady były upaństwawiane, a co
więcej, ograniczano również prawa osobiste
rzemieślników i wprowadzano dotkliwe sank-
cje finansowe. Po 1956 roku zmieniły się wa-
runki społeczno-polityczne i pojawiła się
wreszcie możliwość zakładania spółdzielni.
To właśnie spółdzielczość była wówczas
furtką do jednoczenia się lokalnych społecz-
ności w celu obrony własnych interesów.
Spółdzielnie rzemieślnicze w okresie PRL-u
były sposobem na samoorganizowanie się rze-
mieślników – zwłaszcza tych, którzy zajmo-
wali się produkcją. Jedynie one miały depu-
taty na zakup skór, stali i innych surowców
oraz maszyn i narzędzi. Zrzeszając się
w spółdzielni i korzystając z należnych jej
przywilejów, wytwórcy mogli zachować
swoje zakłady, a władzom nie udało się
upaństwowić całego sektora przemysłowego.

W 1988 roku weszła w życie ustawa
o działalności gospodarczej, znosząca m.in.
obowiązek zrzeszania się oraz wymóg kwa-
lifikacji zawodowych, a przełom 1989/90
roku okazał się niezwykle niekorzystny dla
branży. Gwałtownie spadła ilość członków or-
ganizacji rzemieślniczych, zarówno spółdziel-
ni rzemieślniczych, jak i cechów, a także
spadło zatrudnienie w rzemiośle. Mimo
wszystko nie zmniejszyła się przy tym ilość
cechów i izb rzemieślniczych, które w ist-
niejącej sytuacji polityczno-gospodarczej
tylko podwoiły swoją aktywność.

W obecnych czasach w organizacjach
rzemiosła zrzeszonych jest ponad 300 tysię-
cy małych i średnich przedsiębiorstw, które
zatrudniają około 1,5 miliona osób. Do
Związku Rzemiosła Polskiego zalicza się 490
cechów i 271 spółdzielni rzemieślniczych.
Dominuje branża budowlana i produkcji
materiałów budowlanych, ale wyróżnia się
także drzewna, tekstylna, odzieżowa, meta-
lowa, elektrotechniczna, elektroniczna
i spożywcza.

I.G.

W dzisiejszym numerze opiszemy spółdzielnie rze-
mieślnicze, które, podobnie jak cechy, uznaje się za
podstawowe organizacje samorządu rzemiosła.

rzono 40-osobową Radę Izb Rzemieślni-
czych, która postulowała o stworzenie przy-
musu należenia do cechów, powołanie insty-
tucji zajmującej się badaniem problemów rze-
miosła, podnoszenie poziomu szkolenia
w dziedzinie rzemiosła, a także utworzenia
Związku Izb Rzemieślniczych. Ten ostatni,
rozporządzeniem Prezydenta Ignacego Moś-
cickiego, został powołany do życia 27 paź-
dziernika 1933 roku. Niestety, po wybuchu
II wojny światowej, władze niemieckie roz-
poczęły reorganizację samorządu gospodar-
czego. Rozpoczęło się szykanowanie rze-
mieślników, wywożenie ich do Niemiec, za-
mykanie warsztatów, sprzedawanie nieru-
chomości stanowiących własność cechów. Po
wojnie należało więc zająć się reaktywacją or-
ganizacji rzemieślniczych i ponownym uru-
chomieniem warsztatów. Konieczne było
ustalenie nowych cen, umożliwienie za-
ciągania przez rzemieślników kredytów na po-
nowną działalność, uporządkowanie spraw
kwaterunkowych i ciągłe doskonalenie za-
wodowe. Dużą rolę w tych działaniach ode-
grała, powołana w 1946 roku, Rzemieślnicza
Centrala Zaopatrzenia i Zbytu Spółka z o.o.,
dwa lata później przekształcona w Centralę
Spółdzielczo-Państwową. Warto również
wspomnieć o dekrecie dotyczącym częścio-
wej nowelizacji obowiązującego wówczas pra-
wa przemysłowego, który w kwietniu 1948
roku wprowadził obowiązek należenia wszyst-
kich rzemieślników do cechów. Ten sam de-
kret powołał również okręgowe związki ce-
chów, łączące rzemieślników wszystkich za-
wodów. Niestety, kolejne lata nie okazały się
łatwe dla branży rzemieślniczej. Nadszedł
czas, w którym potencjał gospodarczy rze-
miosła był w znacznym stopniu ograniczany.

Dylematy przed walnym 2015 r.

Branże spółdzielcze
– spółdzielnie rzemieślnicze

C.d. ze str. 1
Obligatoryjne walne zgromadzenia to rozwiązania narzucone odgórnie
wszystkim spółdzielcom mieszkaniowym, jakby dotychczasowe zapisy, od-
dające w ręce samych spółdzielców sprawy wewnętrznego uregulowania
kwestii najwyższego organu w każdej spółdzielni były złe i niefunkcjonal-
ne. A rzeczywistość jest taka, że nie dość, że tego typu formuła zebrań się
nie sprawdza, to jeszcze generuje dodatkowe koszty obciążające członków
spółdzielni, w postaci opłat za wynajmowanie zdecydowanie większych sal
na zebrania poszczególnych części oraz sfinansowania listownego zawia-
damiania wszystkich członków. Całe szczęście, że jest możliwość odbywa-
nia obrad walnego w częściach. Po pierwsze jest to u nas swoistego rodzaju
kontynuacja grup członkowskich; a po drugie proszę sobie wyobrazić koszt
wynajęcia Atlas Areny, bowiem członków „Bawełny” jest prawie 9 tysięcy.
Podobne zastrzeżenia dotyczą ograniczenia długości kadencji do 3 lat dla rad
nadzorczych oraz ograniczenia uczestnictwa w ich pracach do dwóch kadencji
dla każdego chętnego do pracy społecznej w tym organie.

Nowelizacja ustawy, która weszła w życie 31 lipca 2007 r. wprowadziła
obowiązek powstania nieruchomości jednobudynkowych. Nikogo z ówczes-
nych projektodawców, jak również tych, którzy za tą nowelizacją głosowali
nie interesowało, że osiedla mieszkaniowe były projektowane jako zwarte
kompleksy 4-, 5- czy też np. 8-budynkowe zawierające w sobie wszystkie
niezbędne urządzenia dla właściwego funkcjonowania tegoż kompleksu,
tzn. śmietniki, place zabaw, tereny zielone, piaskownice, chodniki, ciągi pie-
szojezdne, trzepaki itp. Te zapisy były brutalne. Spółdzielnie zmuszone były
podzielić te kompleksy. Architekci, urbaniści czy geodeci – z „krwawiącymi
sercami”, nie zgadzając się wewnętrznie z tymi bzdurnymi zapisami, musieli
dokonywać „gwałtu” na tych nierozerwalnych funkcjonalnie kompleksach
budynkowych i przygotowywać projekty podziału, a następnie sztucznie je
dzielić. Nieodwracalnie! Skutek tych działań już daje się odczuwać lub w naj-
bliższym czasie będzie odczuwalny.

Kończąc tę część apeluję do posłów i senatorów, obecnych, jak i tych,
którzy nastąpią w wyniku jesiennych wyborów parlamentarnych. Nie stwarzajcie
więc Szanowni Parlamentarzyści, n o w y c h – n i e o d w r a c a l n y c h
praw.

Niech te decyzje podejmą sami spółdzielcy, bo to oni wiedzą co jest dla
nich najlepsze, bo to oni mają prawo do podjęcia samodzielnej decyzji,
tym bardziej, że dla wielu z nich mieszkanie w budynku spółdzielczym jest
jedynym majątkiem jaki posiadają.

I na koniec jeszcze jedna kwestia dotycząca ogrzewania. Co roku, za
wyjątkiem ubiegłego, uświadamiałem kwestie finansowe decyzji podjętej kil-
kanaście lat temu , w wyniku której założyliśmy wszędzie zawory termosta-
tyczne, a następnie podzielniki kosztów. Efekty były znakomite, bowiem co
roku w naszych portfelach czy kieszeniach pozostawało ogromnie dużo pie-
niędzy. Wg moich szacunków, w cenach bieżących, to kwota ok. 7 milionów
złotych rocznie. Zastosowane urządzenia pozwalały oszczędzać energię cieplną,
czyli de facto pieniądze. Nie wszyscy chcieli przyjąć argumentację, że to przy-
niesie takie efekty, więc protestowali, buntowali innych. Czas pokazał, że nie
mieli racji. W ubiegłym roku podczas poszczególnych części Walnego przed-
stawialiśmy zamierzenia dotyczące wymiany głowic w dotychczasowych za-
worach termostatycznych. Nie było żadnego sprzeciwu; wręcz przeciwnie więk-
szość zabierających głos stwierdzała, że wreszcie nastąpią czasy, gdy ich sąsie-
dzi nie będą nadmiernie oszczędzać, wychładzając swoje lokale i zmuszając
do ponoszenia dodatkowych opłat na dogrzewanie osoby normalnie korzys-
tające z mieszkań. O tych planach informowaliśmy ponadto w naszej gaze-
cie. Okazało się, że znowu mamy do czynienia z podobną sytuacją, jak 13–15
lat temu. Rejestrujemy pisma i słowa oburzenia, kto wymyślił taką rzecz, żąda-
nia powrotu do starych pokręteł, udowadnianie, że po otworzeniu okna ka-
loryfer natychmiast jest gorący, podzielnik to rejestruje i opłaty zdecydowa-
nie wzrosną. Nie przyjmuje się do wiadomości i świadomości argumentacji
podanej przez praktyków i specjalistów. Sąsiad lepiej wie, więc należy pod-
pisać pismo protestujące, które wg mnie niestety mija się z prawdą. Dlacze-
go? Bowiem sam sprawdziłem w moim mieszkaniu funkcjonowanie nowych
głowic. Przy intensywnym wietrzeniu, takim jak powinno się robić, nie za-
notowałem nagłego wzrostu temperatury grzejnika. Dlatego w tym numerze
zamieszczamy stanowisko i opinię naszego specjalisty od tych spraw
mgr. inż. Krzysztofa Jarno. Sądzę, że jeśli nie przemówi to do niedowiarków
nowych głowic, to czas pokaże to samo, co w przypadku podzielników. Ale
stracimy dużo czasu, dużo nerwów. S.P.
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Z planami remontowymi poszczególnych osiedli

mogliście Państwo zapoznać się już wcześniej
przeglądając stronę internetową naszej Spółdzielni. Dziś wszystkie remonty

jakie chcielibyśmy wykonać w 2015 r. prezentujemy na łamach Gazety.

Osiedle „Żubardź”

I. Roboty budowlane
1. Ocieplenie elewacji zachodniej budynku

nr 82 przy ul. Klonowej 32.
2. Remont balkonów z wymianą ocieplenia ele-

wacji południowej bloku nr 88 przy ul. Bydgoskiej 44.
3. Malowanie klatek schodowych, pralni, su-

szarni oraz węzła centralnego ogrzewania w bu-
dynku nr 26, ul. Uniejowska 6 i nr 64, ul. Turo-
szowska 5 oraz malowanie pomieszczeń wodo-
mierza, pralni, suszarni i węzła centralnego ogrze-
wania w budynku nr 4, ul. Lutomierska 158.

4. Miejscowa naprawa balkonów: siedmiu
w bloku 4, ul. Lutomierska 158 i dwunastu w blo-
ku nr 56, ul. Tybury 3.

5. Naprawa posadzki w węźle ciepłowniczym
bloków nr 27, ul. Uniejowska 4a i nr 46, ul. Tu-
roszowska 16.

6. Naprawa tynków czerpni powietrza w bu-
dynku nr 56, ul. Tybury 3.

7. Wykonanie zadaszeń wejść do klatek scho-
dowych bloku nr 76, ul. Czarnkowska 9/13.

8. Naprawa tynków cokołu z pomalowaniem
i przełożeniem opaski po stronie elewacji za-
chodniej bloku nr 3, ul. Limanowskiego 168.

9. Remont pochylni w zachodnim szczycie bu-
dynku nr 94 przy ul. Bydgoskiej 35.

10. Wykonanie opaski z płyt betonowych wzdłuż
garaży przy ul. Powstańców Wielkopolskich 25.

11. Na roboty nieprzewidziane w tej grupie
robót przewidziano kwotę 25.000,00 zł.

II. Roboty elektryczne
1. Wymiana instalacji domofonowej na cyfrową

w czterech klatkach schodowych bloku nr 76 przy
ul. Czarnkowskiej 9/13 i w trzech klatkach bloku
nr 77 przy ul. Gandhiego 3a.

2. Wymiana instalacji WLZ wraz z tablicami
elektrycznymi i wymianą oświetlenia węzła cen-
tralnego ogrzewania w blokach nr 77 przy ul. Gand-
hiego 3a i nr 204 przy ul. Lutomierskiej 103a.

3.Wymiana oświetlenia w pomieszczeniach
węzłów ciepłowniczych budynków nr 4w, 5, 46,
64, 76, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95,
201, 202, 203.

4. Na roboty nieprzewidziane w tej grupie ro-
bót zabezpieczono kwotę 15.000,00 zł.

III. Roboty dekarsko-blacharskie
1. Wymiana koszy deszczowych w budynkach:

nr 86, ul. Bydgoska 40, nr 87, ul. Bydgoska 42,
nr 92, ul. Bydgoska 25, 93, ul. Bydgoska 27/29
i nr 94, ul. Bydgoska 35

2. Na roboty nieprzewidziane w tej grupie ro-
bót zabezpieczono kwotę 10.000,00 zł.

IV. Wymiana okien i drzwi
1. Wymiana okien w lokalach mieszkalnych

wg. harmonogramu.
2. Wymiana okien w pralniach i suszarni na

czwartym piętrze bloku nr 50, ul. Tybury 10.
3. Na roboty nieprzewidziane w tej grupie ro-

bót zabezpieczono kwotę 5.000,00 zł.

V. Roboty terenowo-drogowe
1. Remont chodnika i podestów przed budyn-

kiem nr 201 przy ul. Lutomierskiej 111.
2. Remont chodnika w południowym szczycie

budynków nr 220, 221 i 222 przy ul. Wrześnień-
skiej 67/69 i 71/73 oraz Sierakowskiego 1/5.

3. Konserwacja zieleni.
4. Na roboty nieprzewidziane w tej grupie ro-

bót zabezpieczono kwotę 15.000,00 zł.

VI. Roboty instalacyjno-sanitarne
1. Projekt modernizacji instalacji ciepłej wody użyt-

kowej w budynku nr 3 przy ul. Limanowskiego 168.
2. Modernizacja instalacji centralnego ogrze-

wania w blokach: nr 27 przy ul. Uniejowskiej 4a,
nr 50 przy ul. Tybury 10, nr 56 przy ul. Tybury 3,
nr 94 przy ul. Bydgoskiej 35 i nr 87 przy ul. Byd-
goskiej 42.

3. Prewencyjne czyszczenie pionu kanaliza-
cyjnego w drugiej klatki schodowej bloku nr 46,
ul. Turoszowska 16 i w budynkach nr 78 przy
ul. Klonowej 28/30 i nr 82 przy ul. Klonowej 32.

4. Wymiana żeliwnych rur deszczowych bu-
dynku nr 50 przy ul. Tybury 10 i nr 92 przy ul. Byd-
goskiej 25.

5. Przegląd instalacji gazowych, kominowych
– czyszczenie i usunięcie usterek wszystkich bu-
dynków osiedla.

6. Wymiana termostatycznych głowic grzej-
nikowych.

7. Na roboty nieprzewidziane w tej grupie
robót zabezpieczono kwotę 20.000,00 zł.

Planowana kwota na remonty
w osiedlu „Żubardź” w 2015 r.
wynosi 1.839.000 zł

Osiedle „Koziny”
I. Roboty budowlane

1. Ocieplenie elewacji od strony zachodniej i re-
mont loggii balkonowych budynku nr 72 przy
ul. Okrzei 40.

2. Wykonanie projektu ocieplenia wraz z uzys-
kaniem pozwolenia na budowę dla budynku przy
Al. Włókniarzy 198.

3. Naprawa tynków i remont cokołu budynków
przy ul. Długosza 1/5, Długosza 29/31, Okrzei 30/36.

4. Remont elewacji wschodniej i dziewięciu
balkonów w segmencie C przy ul. Tatarakowej 15.

5. Na roboty nieprzewidziane w tej grupie ro-
bót zabezpieczono kwotę 10.000,00 zł.

II. Roboty elektryczne
1. Remont tablic elektrycznych głównych

i administracyjnych wraz z WLZ w czterech klat-
kach schodowych budynku przy ul. Kasprzaka

60/62 i w trzech klatkach schodowych budynku
przy Al. Włókniarzy 198.

2. Wykonanie projektu i zasilania elektrycznego
zapory drogowej przy budynku 1 Maja 76.

3. Na roboty nieprzewidziane w tej grupie ro-
bót zabezpieczono kwotę 10.000,00 zł.

III. Roboty dekarsko-blacharskie
1. Montaż włazu dachowego typu kominiarczyk

po jednej sztuce w budynkach przy Długosza 1/5
i Kasprzaka 28/34, Al. Włókniarzy 198.

2. Na roboty nieprzewidziane w tej grupie ro-
bót zabezpieczono kwotę 6.000,00 zł.

IV. Wymiana okien i drzwi
1. Wymiana okien w lokalach mieszkalnych

i refundacje wg harmonogramu wymian i refun-
dacji.

V. Roboty terenowo-drogowe
1. Montaż zapory drogowej do wjazdu na nie-

ruchomość przy Al. 1 Maja 76 i zakup pilotów ste-
rujących zaporą.

2. Zadaszenie trzech wejść do klatek schodo-
wych budynku przy Al. Włókniarzy 198.

3. Remont chodnika-dojścia do śmietnika

oraz przebudowa śmietnika przed blokiem przy
ul. Długosza 29/31.

4. Konserwacja zieleni w osiedlu.
5. Wykonanie ogrodzenia budynku nr 29 przy

ul. Kasprzaka 10.
6. Izolacja pionowa ściany fundamentowej i re-

mont chodnika od strony południowej przy bloku
przy Al. 1-go Maja 76.

VI. Roboty instalacyjno-sanitarne
1. Przegląd instalacji gazowych, kominowych

– czyszczenie i usunięcie usterek i wad w prze-
wodach kominowych we wszystkich budynkach
osiedla Koziny.

2. Wykonanie projektu instalacji ciepłej wody
użytkowej i cyrkulacji w budynkach: przy ul. Sreb-
rzyńskiej 45 i Al. Włókniarzy 198.

3. Modernizacja węzła ciepłowniczego i in-
stalacji ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją
w budynku przy ul. Kasprzaka 11.

4. Wymiana termostatycznych głowic grzej-
nikowych.

5. Na roboty nieprzewidziane w tej grupie ro-
bót zabezpieczono kwotę 14.000,00 zł.

Planowana kwota na remonty
w osiedlu „Koziny” w 2015 r. wynosi
1.074.000 zł.

Osiedle „Zbiorcza”
I. Roboty budowlane

1. Remont windy w drugiej klatce schodowej
bloku nr 503 A, ul. Gorkiego 24.

2. Ocieplenie szczytu północnego bloku
nr 503A, ul. Gorkiego 24.

3. Zamknięcie i ocieplenie ośmiu szachtów
w przestrzeni stropodachu bloku nr 501, ul. Gor-
kiego 6/8, 10/12.

4. Docieplenie stropodachu bloku nr 22,
ul. Zbiorcza 15.

5. Docieplenie ścian zewnętrznych w obrębie
jednego mieszkania bloku nr 14, ul. Zbiorcza 7.

6. Remont przejścia w szczycie południo-
wym bloku nr 503A, ul. Gorkiego 24.

7. Remont piętnastu balkonów – I etap –
wraz z malowaniem szczytu północnego i części
elewacji bloku nr 22, ul. Zbiorcza 15.

8. Remont balkonów wytypowanych do re-
montu po przeglądzie wiosennym.

9. Zadaszenie balkonów ostatniej kondygna-
cji bloku nr 503B, ul. Gorkiego 28.

10. Remont kominów na budynku nr 25,
ul. Zbiorcza 21, na budynku nr 27, ul. Zbiorcza 25.

11. Remont śmietnika bloku nr 26, ul. Zbior-
cza 23.

12. Wykonanie ekspertyzy w sprawie odspa-
jania się ganku wejściowego od budynku 4S Sar-
nia 4 wraz z wykonaniem projektu przebudowy
i uzyskaniem pozwolenia na budowę.

13. Remont podestu przed trzecią klatką scho-
dową bloku nr 501, ul. Gorkiego 10/12.

14. Naprawa gzymsu od strony wschodniej blo-
ków nr 25, ul. Zbiorcza 21, nr 24, ul. Zbiorcza 19.

15. Naprawa i malowanie wejść do klatek scho-
dowych budynków nr 5W, ul. Wilcza 2, nr 4G,
ul. Gołębia 1/3, nr 23, ul. Zbiorcza 17.

16. Malowanie cokołów i wejść do klatek scho-
dowych budynku nr 22, ul. Zbiorcza 15.

17. Rozbiórka komory wentylacyjnej od stro-
ny zachodniej bloku nr 501, ul. Gorkiego 10/12.

18. Badania termowizyjne ścian budynków wg
potrzeb.

19. Naprawa daszku nad wejściem do pierwszej
klatki schodowej bloku nr 501, ul. Gorkiego 6/8.

20. Remont posadzki w pomieszczeniu wodo-
mierza głównego w bloku nr 4, ul. Górska 4.

21. Na roboty nieprzewidziane zabezpieczono
w tej grupie robót kwotę 47.000,00 zł.

II Roboty elektryczne
1. Wymiana instalacji WLZ w budynkach – po

przeglądzie 5-letnim.

2. Remont instalacji elektrycznej WLZ klatek
schodowych i piwnic w budynkach nr 28, ul. Zbior-
cza 8, nr 29, ul. Zbiorcza 10.

3. Wymiana domofonów: w trzech klatkach
schodowych bloku 1R, ul. Rawska 7, w pięciu klat-
kach bloku 3R, ul. Rawska 3 we wszystkich klat-
kach schodowych bloków nr 28, ul. Zbiorcza 8,
nr 29, ul. Zbiorcza 10, nr 30, ul. Zbiorcza 12, nr 24,
ul. Zbiorcza 19, nr 25, ul. Zbiorcza 21, nr 26,
ul. Zbiorcza 23, nr 27, ul. Zbiorcza 25.

4. Na roboty nieprzewidziane w tej grupie ro-
bót zabezpieczono kwotę 10.000,00 zł.

III. Roboty dekarsko-blacharskie
1. Wymiana obróbki blacharskiej nad wejściem

do klatek schodowych i montaż orynnowania bu-
dynków nr 22 i 23, ul. Zbiorcza 15 i 17.

2. Na roboty nieprzewidziane w tej grupie ro-
bót zabezpieczono kwotę 7.000,00 zł.

IV. Wymiana okien i drzwi
1. Wymiana okien i drzwi balkonowych w lo-

kalach mieszkalnych i refundacje wg harmono-
gramu wymian i refundacji.

2. Wymiana okienek piwnicznych w budynkach
nr 4G, ul. Gołębia 1/3, nr 31, ul. Zbiorcza 14, nr 30,
ul. Zbiorcza 12.

3. Wymiana drzwi do pomieszczeń administ-
racyjnych w budynku nr 503, ul. Gorkiego 24, 28.

V. Roboty terenowo-drogowe
1. Przycinka, wycinka, nasadzenia drzew

i krzewów wg potrzeb osiedla.
2. Częściowe utwardzenie i wyłożenie terenu

płytami ażurowymi przed blokiem 503.
3. Naprawa chodnika od strony zachodniej blo-

ku 503.
4. Naprawa koszy piwnicznych i opaski od stro-

ny zachodniej budynku nr 23, ul. Zbiorcza 17.
5. Naprawa nawierzchni asfaltowej przed blo-

kiem nr 22, ul. Zbiorcza 15 i blokiem 26, ul. Zbior-
cza 23.

6. Naprawa i malowanie ławek i ogrodzenia
placów zabaw wg potrzeb.

7. Wymiana trzepaka przed blokiem 503.
8. Na roboty nieprzewidziane w tej grupie ro-

bót zabezpieczono 6.000,00 zł.

VI. Roboty instalacyjno-sanitarne
1. Wymiana głowic termostatycznych.
2. Przeglądy instalacji gazowych, kominowych

w budynkach – czyszczenie i usuwanie usterek.
3. Płukanie chemiczne instalacji centralnego

ogrzewania i grzejników w budynkach nr 8 przy
ul. Gołębiej 5 i nr 14 przy ul. Zbiorczej 7.

4. Przeglądy, regulacja i czyszczenie kotłów ga-
zowych w budynkach na Stokach.

5. Wymiana pionu deszczowego trzeciej klat-
ki schodowej budynku przy ul. Gorkiego 24.

6. Na roboty nieprzewidziane w tej grupie ro-
bót zabezpieczono kwotę 10.000 zł.

Planowana kwota na remonty
w osiedlu „Zbiorcza” w 2015 r.
wynosi 1.513.000 zł.

Osiedle
„Słowiańskie”

I. Roboty budowlane
1. Docieplenie fragmentów ściany wschodniej

oraz szczytu południowego bloku nr 101,
ul. Zakładowa 52, docieplenie szczytu wschod-
niego i szczytu zachodniego oraz ściany południo-
wej budynku nr 102, ul. Zakładowa 50, docieplenie
szczytu południowego bloku nr 103, ul. Zakłado-
wa 48, docieplenie szczytu północnego bloku
nr 108, ul. Ziemowita 9, docieplenie szczytu za-
chodniego bloku nr 108A, ul. Ziemowita 7, do-
cieplenie szczytu wschodniego bloku nr 113,
ul. Dąbrówki 5, docieplenie ściany północnej blo-
ku nr 117, ul. Piasta Kołodzieja 15, docieplenie
szczytu wschodniego bloku nr 148, ul. Piasta
Kołodzieja 23, docieplenie szczytu południowe-
go bloku nr 149, ul. Piasta Kołodzieja 25, docie-
plenie szczytu wschodniego bloku nr 151, ul. Hen-
ryka Brodatego 1, docieplenie ściany wschodniej
bloku nr 154, ul. Piasta Kołodzieja 27, docieple-
nie szczytu zachodniego bloku nr 213, ul. Zakłado-
wa 61.

2. Docieplenie wykuszów: południowego ścia-
ny wschodniej i północnego ściany zachodniej oraz
wykonanie projektu dla całego budynku nr 216,
ul. Anny Jagiellonki 4.

3. Usunięcie wykwitów glonów ze ścian
północnych bloków nr 130 i 147, ul. Dąbrówki 16
i 18.

4. Malowanie wejść do klatek schodowych;
trzech do bloku nr 108, ul. Ziemowita 9, czterech
do bloku 108A, ul. Ziemowita 7, dwóch do bloku
nr 144, ul. Ziemowita 23, trzech do bloków
nr 202, ul. Zakładowa 49, 207, ul. Zakładowa 55
i 208, ul. Zakładowa 57, pięciu do bloku nr 216,
ul. Anny Jagiellonki 4 i trzech do bloku nr 122,
ul. Księżnej Kingi 1 – w tym bloku z renowacją
klatek schodowych do pierwszego piętra i wymianą
wyłączników prądu w ganku.

5. Malowanie pierwszej klatki schodowej blo-
ku nr 129 przy ul. Piasta Kołodzieja 21, dwóch kla-
tek schodowych bloku nr 144, ul. Ziemowita 23.

6. Remont balkonów – bloki: nr 118,
ul. Dąbrówki 4, nr 206, ul. Zakładowa 45,
nr 212, ul. Zakładowa 53, nr 233, ul. Leszka
Białego 5, nr 121, ul. Piasta Kołodzieja 17 (tu
w pionach pierwszej i drugiej klatki schodowej)
oraz innych pojedynczych balkonów wg kolej-
ności zgłoszeń.

7. Remont balkonów z wykonaniem zada-
szeń oraz renowacją ściany zachodniej i szczy-
tu południowego bloku nr 222 ul Leszka
Białego 13.

Nowy węzeł cieplny na
ul. Rawskiej w os. „Zbiorcza”

Remont tablic elektrycznych
w bud. 59, os. „Koziny”
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W tegorocznych planach remontów założono znacznie więcej, niż w poprzednich latach,
prac elektrycznych obejmujących wymiany instalacji w budynkach i prac modernizacyjnych węzłów
cieplnych, mających na celu doprowadzenie do budynków w osiedlach „Żubardź”
i „Koziny” ciepłej wody z sieci. Jak co roku wiele robót dotyczyć będzie chodników i dojść do klatek.

8. Wykonanie czterech zadaszeń nad balkonami
w bloku nr 226A, ul. Bolesława Szczodrego 6.

9. Remont śmietników według potrzeb
osiedla.

10. Zlecanie opinii kominiarskich wg potrzeb.
11. Remont kominów – usprawnienie ciągów

wentylacyjnych, zabezpieczenie przed ptactwem
wg potrzeb.

12.Uszczelnienie złączy międzypłytowych.
13. Wymiana bądź naprawa opasek wokół bu-

dynków wg potrzeb.
14. Na roboty nieprzewidziane w tej grupie

robót zabezpieczono kwotę 24.500,00 zł.

II. Roboty elektryczne
1. Wymiana domofonów: w trzech klatkach

schodowych budynku nr 119, ul. Dąbrówki 8,
w trzech klatkach budynku 121, ul. Piasta Koło-
dzieja 17, w trzech klatkach budynku nr 122,
ul. Księżnej Kingi 1, w trzech klatkach budynku
nr 130, ul. Dąbrówki 16, w czterech klatkach blo-
ku nr 151, ul. Henryka Brodatego 1, w drugiej
i trzeciej klatce schodowej bloku nr 152,
ul. Dąbrówki 15.

2. Wymiana opraw oświetleniowych na klat-
kach schodowych i wejściu na LED-owe oraz wy-
miana wyłączników prądu w budynku nr 144,
ul. Ziemowita 23.

3. Wymiana i oznakowanie tablic elektrycznych
w piwnicy bloku nr 138, ul. Zakładowa 56.

4. Remont lamp oświetleniowych i wymiana
opraw wg potrzeb.

5. Remont latarni niskich z malowaniem pod-
staw słupa na „setkach”.

6. Na roboty nieprzewidziane w tej grupie ro-
bót zabezpieczono kwotę 14.000,00 zł.

III. Roboty dekarsko-blacharskie
1. Remont pokrycia daszków nad wejściami do

klatek i nad balkonami wg potrzeb.
2. Naprawa kominów z ich osiatkowaniem, wy-

miana pokryć kieli dachowej oraz malowanie ob-
róbek blacharskich na ogniomurach bloków nr 207
i 208, ul. Zakładowa 55, 57.

3. Na roboty nieprzewidziane w tej grupie ro-
bót zabezpieczono kwotę 3. 000,00 zł.

IV. Wymiana okien i drzwi
1. Wymiana okienek piwnicznych w blokach:

nr 101, ul. Zakładowa 52, nr 103, ul. Zakładowa
48, nr 108, ul. Ziemowita 9, nr 108A, ul. Ziemo-
wita 7, nr 129, ul. Piasta Kołodzieja 21, nr 130,
ul. Dąbrówki 16, nr 131, ul. Dąbrówki 14, nr 133,
ul. Ziemowita 8, nr 151, ul. Henryka Brodatego 1,
nr 152, ul. Dąbrówki 15, nr 153 ul Dąbrówki 17,
nr 154, ul. Piasta Kołodzieja 27, nr 207, ul. Zakłado-
wa 55, nr 208, ul. Zakładowa 57, nr 231, ul. Lesz-
ka Białego 3, nr 232, ul. Leszka Białego 1.

2. Wymiana drzwi wewnętrznych do klatek
schodowych: trzech w bloku nr 108, ul. Ziemowita
9, czterech w bloku nr 108A, ul. Ziemowita 7,
trzech w bloku nr 112, ul. Dąbrówki 3. trzech w blo-
ku nr 113, ul. Dąbrówki 5, trzech w bloku nr 122,
ul. Księżnej Kingi 1, trzech w bloku nr 125,
ul. Dąbrówki 10, dwóch w bloku nr 144, ul. Zie-
mowita 23, dwóch w bloku nr 145, ul. Ziemowi-
ta 25, czterech w bloku nr 149, ul. Piasta Kołodzieja
25, trzech w bloku nr 158, ul. Ziemowita 10, trzech
w bloku nr 202, ul. Zakładowa 49, trzech w blo-
ku nr 207, ul. Zakładowa 55, trzech w bloku nr 208,
ul. Zakładowa 57, pięciu w bloku nr 216, ul. Anny

Jagiellonki 4, trzech w bloku nr 220, ul. Leszka
Białego 17, trzech w bloku nr 223, ul. Leszka
Białego 9.

3. Wymiana drzwi zewnętrznych w trzech klat-
kach schodowych bloku nr 129, ul. Piasta Koło-
dzieja 21, czterech klatkach schodowych bloku
nr 147, ul. Dąbrówki 18 i czterech klatkach scho-
dowych bloku nr 149, ul. Piasta Kołodzieja 25.

4. Refundacja stolarki okiennej i wymiany
według harmonogramu refundacji i wymian.

V. Roboty terenowo-drogowe
1. Remont chodnika – równoległy do jezdni na

wysokości bloku 108A.
2. Remont chodnika – szczyt bloku nr 143A

wzdłuż ogrodzenia placu zabaw do bloku 144.
3. Remont chodnika – skos w szczycie bloku

145-144.
4. Remont chodnika od strony balkonów i pia-

skownicy przy bloku nr 148, ul. Piasta Kołodzieja 23.
5. Remont chodnika od strony wschodniej przed

placem zabaw przy bloku nr 151, ul. Henryka Bro-
datego 1.

6. Remont chodnika od strony klatek schodo-
wych bloku nr 158 i 159, ul. Ziemowita 10 i Hen-
ryka Brodatego 4 i na wysokości szczytu bloku
nr 160, ul. Henryka Brodatego 2.

7. Remont chodnika wzdłuż, ul. Bolesława
Świdnickiego na wysokości szczytu bloku 217
Anny Jagiellonki 6.

8. Remont chodnika w szczycie bloku nr 220,
ul. Leszka Białego 17.

9. Remont podestu przed wejściem do pierw-
szej klatki schodowej bloku nr 131, ul. Dąbrów-
ki 14.

10. Remont dojść do dwóch klatek schodowych
bloku nr 107, ul. Ziemowita 5 i trzech klatek blo-
ku nr 122, ul. Księżnej Kingi 1.

11. Ogrodzenie placu zabaw i przygotowanie
podłoża pod nowe urządzenia zabawowe przed blo-
kami 202-203, ul. Zakładowa 49-51 i 208-209,
ul. Zakładowa 57-59.

12. Naprawa powierzchni jezdni asfaltowych
wg potrzeb.

13. Prace konserwacyjne terenów zielonych:
nasadzenia, przycinka, wycinka drzew, krzewów,
malowanie ogrodzeń przy placach zabaw, malo-
wanie i naprawa ławek.

14. Na roboty nieprzewidziane w tej grupie ro-
bót zabezpieczono kwotę 20.000,00 zł.

VI. Roboty instalacyjno-sanitarne
1. Wymiana głowic termostatycznych i zawo-

rów w lokalach.
2. Wymiana instalacji deszczowej budynków

112, 126, 216, 229, 233.
3. Wymiana wewnętrznej instalacji poziomej

kanalizacji w piwnicach budynków 117, 139,
153.

4. Wymiana pionów kanalizacyjnych w piw-
nicach budynków 105, 112, 122, 134, 147, 152,
154, 219, 221, 233.

5. Wymiana instalacji poziomej zimnej wody
i zaworów w budynkach 107, 119, 145, 211.

6. Przegląd instalacji gazowych i kominowych
w budynkach osiedla.

7. Wymiana grzejników w mieszkaniach wg
zgłoszeń i potrzeb.

8. Wymiana zaworów odcinających zimnej
i ciepłej wody i cyrkulacji w blokach 111, 147, 148,
207, 208, 219, 233.

9. Na roboty nieprzewidziane w tej grupie ro-
bót zabezpieczono kwotę 30.000,00 zł.

Planowana kwota na remonty
w osiedlu „Słowiańskie” w 2015 r.
wynosi 4.009.000 zł.

Osiedle
„Sienkiewiczowskie”

I. Roboty budowlane
1. Naprawa i malowanie elewacji zewnętrznej

bloku nr 57 przy ul. Zagłoby 18.
2. Ocieplenie ściany szczytowej wschodniej bu-

dynku nr 16 przy ul. Kmicica 21 wraz z opraco-
waniem projektu budowlanego.

3. Ocieplenie ściany szczytowej północnej bu-
dynków przy ul. Ketlinga 4 i Kmicica 13 wraz
z opracowaniem projektów budowlanych.

4. Naprawa i malowanie elewacji zewnętrznej
od strony wschodniej budynku nr 1a przy ul. Ket-
linga 7.

5. Naprawa i malowanie elewacji zewnętrznej
wraz z remontem 3 szt. balkonów (strona za-
chodnia, pion mieszkań nr 3, 6, 9) budynku S-11
przy ul. Kmicica 2.

6. Likwidacja rampy przy pierwszej klatce
schodowej wraz z remontem cokołu oraz miej-
scową naprawą i malowaniem elewacji od strony
wschodniej budynku nr 6 przy ul. Ketlinga 3.

7. Malowanie i remont dwudziestu balkonów
wraz z wymianą wylewek i ułożeniem płytek w bu-
dynku nr 8 przy ul. Rocha Kowalskiego 6.

8. Malowanie klatki schodowej budynku przy
ul. Fabrycznej 9 w Andrespolu.

9. Malowanie przedsionków klatek schodo-
wych od zewnątrz budynków: pięciu przedsionków
w budynku nr 1 przy ul. Ketlinga 11, czterech w bu-
dynku nr 3 przy ul. Rocha Kowalskiego 8, dwóch
w budynku nr 7 przy ul. Ketlinga 5, dwóch w bu-
dynku nr 8 przy ul. Rocha Kowalskiego 6, dwóch
w budynku nr 9 przy ul. Ketlinga 9, trzech w bu-
dynku nr 18 przy ul. Skrzetuskiego 12, dwóch w bu-
dynku nr 26 przy ul. Kmicica 9.

10. Malowanie balustrad balkonowych bu-
dynku S-1/2 przy ul. Skrzetuskiego 1.

11. Remont wylewek balkonów wg potrzeb.
12. Uszczelnienie złącz międzypłytowych wg

potrzeb.
13. Badania termowizyjne wg potrzeb.
14. Naprawa kominów budynków S-ki i Z-ki

wg potrzeb.
15. Zabezpieczenie kominów wentylacyjnych

przed ptactwem wg potrzeb.
16. Na roboty nieprzewidziane w tej grupie ro-

bót zabezpieczono kwotę 20.000,00 zł.

II. Roboty elektryczne
1. Wymiana lamp ulicznych wg potrzeb.
2. Wymiana domofonów na cyfrowe:

w dwóch klatkach schodowych bloku nr 7 przy
ul. Ketlinga 5, w dwóch klatkach schodowych
bloku nr 8 przy ul. Rocha Kowalskiego 6,
w dwóch klatkach schodowych bloku nr 9 przy
ul. Ketlinga 9, trzech klatkach schodowych blo-
ku nr 19 przy ul. Skrzetuskiego 10, trzech klat-
kach schodowych bloku nr 20 przy ul. Kmicica
13 i w dwóch klatkach schodowych bloku nr 26
przy ul. Kmicica 9.

3.Wymiana WLZ i tablicy administracyjnej
w bloku przy ul. Fabrycznej 9 w Andrespolu.

4. Na roboty nieprzewidziane w tej grupie ro-
bót zabezpieczono kwotę 10.000,00 zł.

III. Roboty dekarsko-blacharskie
1. Miejscowe uszczelnienie dachów i udrożnie-

nie rynien i rur spustowych budynków S-ki i Z-ki
wg potrzeb.

2. Wymiana pokrycia dachu nad małym po-
kojem od strony północnej w budynku S-1 przy
ul. Skrzetuskiego 1.

3. Krycie zadaszeń wejść do klatek schodowych
i zadaszeń balkonów wg potrzeb.

IV. Wymiana okien i drzwi
1. Wymiana okien w mieszkaniach + refundacja

wg harmonogramu wymian i refundacji.
2. Wymiana okien na klatkach schodowych blo-

ku nr 1 przy ul. Ketlinga 11 (20 szt.), bloku nr 2
przy ul. Zagłoby 23 (48 szt.), bloku nr 5 przy ul. Ro-
cha Kowalskiego 2 (80 szt.).

3. Wymiana okienek piwnicznych w budynku
przy ul. Fabrycznej 9 w Andrespolu, w budynku
nr 4 przy ul. Rocha Kowalskiego 4.

V. Roboty terenowo-drogowe
1. Remont dojścia do trzeciej klatki schodowej

wraz z remontem chodnika od strony klatek scho-
dowych bloku nr 4 przy ul. Rocha Kowalskiego 4.

2. Remont chodnika od strony klatek schodo-
wych przy bloku nr 13, ul. Kmicica 12.

3. Remont schodów chodnika przy pierwszej
klatce schodowej bloku nr 5 przy ul. Rocha Ko-
walskiego 2.

4. Remont podestów pierwszej, drugiej i trze-
ciej klatki schodowej wraz z dojściem do bloku
nr 11 przy ul. Zagłoby 21.

5. Remont podestów pierwszej, drugiej i trze-
ciej klatki schodowej wraz z dojściem do bloku
nr 16 przy ul. Kmicica 21.

6. Wymiana nawierzchni betonowej na kostkę
betonową przed blokami nr 3 i 8 przy ul. Rocha Ko-
walskiego 8 i 6.

7. Remont chodnika od strony wschodniej przy
blokach nr 3 i 4 przy ul. Rocha Kowalskiego 8 i 4.

8. Remont chodnika od strony północnej przed
blokami nr 20 i 16 przy ul. Kmicica 13 i Kmicica 21.

9. Remont podestu trzeciej klatki schodowej bu-
dynku nr 27, ul. Kmicica 10.

10. Remont podestów przed pierwszą i drugą

klatką schodową bloku nr 9 przy ul. Ketlinga.
11. Remont schodów przy budynkach nr 27

przy ul. Kmicica 10 i 30 przy ul. Zagłoby 15.
12. Wykonanie poręczy przy wejściach do kla-

tek schodowych wg potrzeb.
13. Naprawa i malowanie urządzeń zabawo-

wych, ogrodzeń placów zabaw i ławek na terenie
osiedla.

14. Przycinka drzew z uzupełnieniem nasadzeń
wg potrzeb.

VI. Roboty instalacyjno-sanitarne
1. Przegląd instalacji gazowych, kominowych

w budynkach – czyszczenie i usunięcie usterek.
2. Wymiana głowic termostatycznych w lo-

kalach mieszkalnych.
3. Chemiczne płukanie instalacji centralnego

ogrzewania w budynkach nr 1, ul. Ketlinga 11,
nr 1a, ul. Ketlinga 7, nr 13, ul. Kmicica 12, nr 14,
ul. Kmicica 14, nr 15, ul. Kmicica 16, nr 24,
ul. Skrzetuskiego 8, nr 25, ul. Skrzetuskiego 6, nr S-
9, ul. Kmicica 2b, nr S-10, ul Kmicica 2a, nr S-11,
ul. Kmicica 2, nr 29-30, ul. Skrzetuskiego 2 –
Zagłoby 15.

4. Wymiana zaworów podpionowych ciepłej
i zimnej wody oraz cyrkulacyjnych bloków 20-21,
ul. Kmicica 13 – Kmicica 15.

5. Przegląd, regulacja i czyszczenie kotła ga-
zowego w budynku przy ul. Fabrycznej 9 w An-
drespolu.

6. Na roboty nieprzewidziane w tej grupie ro-
bót zabezpieczono kwotę 20.000,00 zł.
Planowana kwota na remonty
w osiedlu „Sienkiewiczowskie”
w 2015 r. wynosi 1.337.000 zł.

Zestawiła K.Sz.

Remonty chodników i dojść do
śmietników na os. „Słowiańskie”
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Organizacja Walnego Zgromadzenia RSM „Bawełna” w 2015 r.
Walne Zgromadzenie podzielone będzie na dziewięć części, które odbywać się będą w dniach 20, 21, 22, 23, 24
(dwie części), 27, 28 i 29 kwietnia 2015 r. Sposób uczestnictwa i przynależność poszczególnych członków do
części pozostaje taka sama jak w latach ubiegłych. Dla przypomnienia poniżej drukujemy Uchwałę Rady
Nadzorczej w tym zakresie.

Przypominamy, że wszystkie sprawy objęte porządkiem obrad – tym samym na każdej części Walnego –
poddawane są pod głosowanie na każdej części, ale Uchwała w danej sprawie traktowana jest jako podjęta z datą
ostatniej części – po zsumowaniu wszystkich głosów z każdej części.

Porządek obrad Walnego oraz miejsce wyłożenia dokumentów do zapoznania przedstawiamy na str. 9 pod
sprawozdaniem z działalności.

Uchwała Nr 3/ 2/2015
Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna” w Łodzi z dnia 26.02.2015 r. w sprawie
ustalenia zasad zaliczania członków Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna” do
poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna”
w Łodzi.

Rada Nadzorcza Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna” w Łodzi na podstawie § 26 ust. 1 pkt 27
w związku z § 7 Statutu Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna” w Łodzi postanawia:

§ 1.
Ustalić zasady zaliczania członków Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna”, tj. członków
zamieszkujących (członek zamieszkujący to członek Spółdzielni, któremu przysługuje lub którego małżonkowi
przysługuje spółdzielcze lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu lub garażu, prawo odrębnej własności
lokalu lub garażu w Spółdzielni) i członków oczekujących (członek oczekujący to członek Spółdzielni nie będący
członkiem zamieszkującym) do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia jak niżej:
1. Członek ma prawo uczestniczyć z głosem decydującym w jednej z następujących części Walnego

Zgromadzenia:
część 1 „Koziny” – członkowie zamieszkujący na terenie osiedla „Koziny”,
część 2 „Bydgoska” – członkowie zamieszkujący na terenie osiedla „Żubardź” w budynkach przy ulicy:
Limanowskiego 168, Uniejowskiej 1/3, 4a, 4, 6, Lutomierskiej 156, 158, Turoszowskiej 5, 16, Bydgoskiej 25, 27/29,
35, 37, Bydgoskiej 40, 42, 44, 46, Klonowej 35/37, 41, Powstańców Wielkopolskich 25 (garaże), Bydgoskiej 25
(garaże),
część 3 „Tybury” – członkowie zamieszkujący na terenie osiedla „Żubardź” w budynkach przy ulicy: – Tybury 3,
10 Czarnkowskiej 9/13, Gandhiego 3a, Klonowa 28/30, 32, 38/40, Lutomierska 83/101, 103a, 105a, 109a, 111,
Wrześnieńska 67/69, 71/73, Sierakowskiego 1/5,
część 4 „Zbiorcza” – członkowie zamieszkujący na terenie osiedla „Zbiorcza”w budynkach przy ulicy: Zbiorcza
7, 8, 10, 12, 14, Zbiorcza 15, 17, 19, 21, 23, 25, Wilcza 2, Sarnia 4, Gołębia 1/3, 5, Rawska 3, 7, Szczytowa 4/6,
Górska 2, 4, Górska 3/5, 7/9, Stylonowa 7, Zbiorcza 7a, 8a, 15a, 15b, 17a, 17b, 23b, 21a (garaże),
część 5 „Oczekujący” – członkowie oczekujący,
część 6 „Gorkiego” – członkowie zamieszkujący na terenie osiedla „Zbiorcza” w budynkach przy ulicy: Gorkiego
6/8, 10/12, 24, 26, 28,
część 7 „Słowiańskie – Dwusetki” – członkowie zamieszkujący na terenie osiedla „Słowiańskie” w budynkach
przy ulicy: Anny Jagiellonki 1, 2, 3, 4, 6, Leszka Białego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7a, 8, 9, 11, 13, 13a, 15, 17, Bolesława
Szczodrego 1, 2, 3, 5, 6, Kazimierza Odnowiciela 2, 4, 6, Zakładowej 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61,
część 8 „Słowiańskie – Setki” – członkowie zamieszkujący na terenie osiedla „Słowiańskie” w budynkach przy
ulicy: Piasta Kołodzieja 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, Dąbrówki 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 20, Księżnej Kingi 1, 2, Ziemowita 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, Henryka Brodatego
1, 2, 4, Zakładowej 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, Ziemowita 2b (garaże),
część 9 „Sienkiewiczowskie” – członkowie zamieszkujący na terenie osiedla Sienkiewiczowskie”.
2. O zaliczeniu do określonej części Walnego Zgromadzenia członka zamieszkującego, któremu przysługuje

prawo do więcej niż jednego lokalu mieszkalnego, decyduje prawo uzyskane przez członka najwcześniej.
3. O zaliczeniu do określonej części Walnego Zgromadzenia członka zamieszkującego, któremu przysługuje

prawo do więcej niż jednego lokalu o różnym przeznaczeniu (mieszkalny, niemieszkalny, garaż), decyduje
prawo w pierwszej kolejności do lokalu mieszkalnego, następnie – użytkowego, a na końcu – do garażu.

4. O zaliczeniu do określonej części Walnego Zgromadzenia członka zamieszkującego decyduje prawo posiadane
przez członka do lokalu lub garażu, a dopiero, gdy prawa takiego nie posiada, prawo posiadane przez jego
małżonka.

5. Członka zamieszkującego, który nie posiada prawa do lokalu ani garażu, zalicza się do tej samej części
Walnego Zgromadzenia, do którego zalicza się jego małżonka.

§ 2.
W oparciu o powyższe zasady zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, Zarząd
Spółdzielni sporządzi imienne listy członków Spółdzielni uprawnionych do uczestniczenia z głosem decydującym
w określonej części Walnego Zgromadzenia.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ RADY NADZORCZEJ PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ
Beata Żurak-Pawłowicz Waldemar Pawelski



Przed nami coroczne Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Jak co roku jednym z punktów porządku obrad jest zatwierdzenie

sprawozdania z działalności Spółdzielni. Stąd też drukujemy
w bieżącym numerze szeroki skrót sprawozdania.

Z akończyliśmy już kolejny rok sprawozdawczy. Biegła rewident zwe-
ryfikowała nasze sprawozdanie finansowe za 2014 rok. Przekazała
raport oraz pozytywną opinię na temat badanego dokumentu,

a w dniu 23.03.2015 roku na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Nad-
zorczej RSM „Bawełna” omówiła wyniki badania.

W kwietniu odbędzie się Walne Zgromadzenie RSM „Bawełna”, dla-
tego też wzorem lat ubiegłych prezentujemy skrót sprawozdania
z działalności Spółdzielni w 2014 roku. Sprawozdanie zostało pozy-
tywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą w dniu 25.03.2015 roku.

Organizacja Spółdzielni
Działalnością RSM „Bawełna” kierował Zarząd w trzyosobowym
składzie, który odbył 49 posiedzeń.

Bieżącą kontrolę i nadzór sprawowała Rada Nadzorcza, licząca czter-
naście osób, która odbyła 12 posiedzeń.

Siedziba Zarządu Spółdzielni mieści się w Łodzi przy ul. Przyby-
szewskiego 163.

W ramach podziału zasobów Spółdzielni na jednostki organizacyjne
funkcjonuje 5 wyodrębnionych osiedli:

– „Zbiorcza”
– „Słowiańskie”
– „Sienkiewiczowskie”
– „Żubardź”
– „Koziny”
Administrowanie zasobami odbywało się przez cztery administracje

osiedlowe.
W ramach skarg i wniosków przyjmowali w siedzibie Spółdzielni:

– w każdy wtorek, Prezes Spółdzielni oraz jego Zastępcy. Na dyżury
zgłosiło się 166 osób,

– w każdy pierwszy wtorek miesiąca dyżury pełnili członkowie Rady
Nadzorczej.
Bezpłatnych porad prawnych dla naszych członków udzielała Kan-

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

W dniach 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 maja 2014 roku, zgodnie
z ustawowym obowiązkiem, odbyło się Walne Zgromadzenie RSM „Ba-
wełna”. Zatwierdzone sprawozdanie z działalności Spółdzielni i spra-
wozdanie finansowe za 2013 r. postanowieniem Sądu Rejonowego
w Łodzi z dnia 29.08.2014 r., zostały wpisane w Krajowym Rejestrze
Sądowym. Sprawozdanie finansowe RSM „Bawełna” za 2013 r. zostało
opublikowane w Monitorze Spółdzielczym „B” Nr 49 z dnia
29.08.2014 r.

W 2014 roku Spółdzielnia wydała 12 numerów miesięcznika
„RSM Bawełna Mój Dom” – od numeru 61 do 72. Gazeta przygoto-
wywana jest przez zespół redakcyjny, wyłoniony spośród pracowników
Spółdzielni.

Struktura zasobów
Zasoby administrowane przez RSM „Bawełna” wg stanu na
31.12.2014 r. to:
a) 237 budynków mieszkalnych (223 budynki wielorodzinne i 14 dom-

ków jednorodzinnych), w których jest:
• 8.261 mieszkań (strukturę mieszkań przedstawia wykres nr 1),
• 225 garaży, w tym: 191 własnościowych, 34 odrębna własność,
• 106 lokali użytkowych, w tym: 51 własnościowych, 48 wynaj-

mowanych (własność Spółdzielni), 4 odrębna własność i 3 na po-
trzeby Spółdzielni (administracje osiedlowe),

b) 14 zespołów garaży wolno stojących, w których łącznie są 234 ga-

raże, w tym: 122 własnościowe, 6 odrębna własność i 106 wynaj-
mowanych (własność Spółdzielni),

c) 6 pawilonów wolno stojących – pawilony handlowo-usługowe, sie-
dziba Zarządu i administracja osiedla.
Powierzchnia użytkowa administrowanych zasobów to:
a) lokale mieszkalne 408.194,16 m²,
b) lokale użytkowe 15.834,92 m²,
c) garaże ogółem 7.735,26 m².
Powierzchnia gruntów będących w administrowaniu RSM „Ba-

wełna” wynosi 504.532,98 m², w tym:
– grunty wyodrębnione 115.156,21 m²,
– grunty należące do RSM „Bawełna” 389.376,77 m².

W ramach realizacji przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkanio-
wych, zasoby Spółdzielni zostały podzielone na 168 nieruchomości,
w tym: 150 nieruchomości z budynkami mieszkalnymi, 13 nierucho-
mości garażowych i 5 nieruchomości z pawilonami.

RSM „Bawełna” zarządza ponadto trzema budynkami należącymi
do wspólnot mieszkaniowych na Janowie, w których ma ustanowione
prawo własności do garażu o powierzchni 11,48 m² oraz lokalu użytko-
wego 35,34 m².

Na dzień 31.12.2014 roku RSM „Bawełna” zrzeszała 9.018 człon-
ków w tym: 8.840 członków zamieszkałych i 178 członków ocze-
kujących.

Działalność eksploatacyjna
Gospodarka finansami prowadzona była w oparciu o plan gospodarczo-
-finansowy uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 18.12.2013 r. –
uchwała nr 5/12/2013 wraz z późniejszą zmianą.

Na administrowanie zasobami Spółdzielnia poniosła łączne koszty
w wysokości 46.852.788,05 zł, z tego na:
1. eksploatację 27.152.009,55 zł
2. zimną wodę i odprowadzanie ścieków 5.152.024,05 zł
3. gospodarkę cieplną (centralne ogrzewanie i ciepła woda)

13.780.229,05 zł
4. pozostałą działalność operacyjną, finansową i inną 768.525,40 zł
Łączne przychody wyniosły 51.013.185,08 zł, w tym:
1. eksploatacja 28.363.378,16 zł
2. zimna woda i odprowadzanie ścieków 5.307.548,54 zł
3. gospodarka cieplna (centralne ogrzewanie i ciepła woda)

15.408.490,11 zł
4. pozostała działalność operacyjna, finansowa i inna 1.933.768,27 zł.

Spółdzielnia przez cały okres sprawozdawczy posiadała dobrą kondy-
cję finansową. Zobowiązania regulowała terminowo i z tego tytułu nie-
jednokrotnie uzyskiwała dodatkowe korzyści, jak chociażby otrzymywane
bonifikaty w opłatach za ciepło. Łącznie na przestrzeni 2014 roku kwota
uzyskanych z tego tytułu bonifikat przekroczyła 164.000,00 zł.

Wyniki na poszczególnych odcinkach prowadzonej działalności
w 2014 roku ukształtowały się następująco:
1. eksploatacja (+) 1.211.368,61 zł
2. zimna woda i odprowadzanie ścieków (+) 155.524,49 zł

3. gospodarka cieplna (centralne ogrzewanie i ciepła woda)
(+) 1.628.261,06 zł.

4. pozostała działalność operacyjna, finansowa i inna (+)
1.165.242,87 zł.

Spółdzielnia w 2014 roku zapłaciła podatek dochodowy w kwocie
474.097,00 zł.
Na osiągnięty wynik na działalności eksploatacyjnej w wysokości
(+) 1.211.368,61 zł złożyły się:
a) nadwyżka kosztów nad przychodami eksploatacji i utrzymania nie-

ruchomości – wynik ujemny (-) 207.809,18 zł, przy czym:
• dla 29 nieruchomości wyniki są dodatnie na łączną kwotę

(+) 1.604.323,60 zł,
• dla 133 nieruchomości wyniki są ujemne na łączną kwotę

(–) 1.812.132,78 zł.
Wyniki nieruchomości w poszczególnych osiedlach przedstawia ta-

bela nr 1.

b) nadwyżka przychodów nad kosztami z własnej działalności gospo-
darczej (pożytki Spółdzielni z najmu lokali użytkowych, garaży,
dzierżawy gruntów i inne) – wynik dodatni w wysokości
(+) 1.419.177,79 zł.

Uzyskane w 2014 roku wyniki zostaną rozliczone następująco:
■ różnica między przychodami a kosztami eksploatacji i utrzymania

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

■ dodatni wynik na centralnym ogrzewaniu i ciepłej wodzie oraz do-
datni wynik na zimnej wodzie i odprowadzaniu ścieków pozostają
do rozliczenia z członkami Spółdzielni w 2015 roku,

■ wynik na pozostałej działalności operacyjnej, finansowej i innej oraz
pożytki z własnej działalności gospodarczej spółdzielni, po po-
mniejszeniu o podatek dochodowy, stanowią nadwyżkę bilansową
w kwocie (+) 2.110.323,66 zł, którą Zarząd proponuje przeznaczyć
na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości,

Od kilku lat stawki opłat, w zależności od ponoszonych kosztów, są
różnicowane na nieruchomości i w 2014 roku wynosiły:
■ eksploatacja (członkowie spółdzielni) 1,50/1,60/1,70/1,80/1,90 zł/m²

p.u. (osoby niebędące członkami mają stawki wyższe o 0,34 zł)
■ odpis na fundusz remontowy od 1,00 do 2,50 zł/m² p.u.
■ podatki i opłaty lokalne (mieszkania spółdzielcze) od 0,08 do

0,43 zł/m² p.u.
Stawki opłat za śmieci – wynikają z decyzji odgórnych i wynosiły:

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

Gospodarka cieplna
Koszty centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody (c.w.) za 2014 r.
przedstawia tabela nr 2.

Fundusz remontowy
Przychody i wydatki z funduszu remontowego przedstawia tabela nr 3.

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

Szczegółowe informacje o prowadzonych w osiedlach pracach re-
montowych zamieszczane były na bieżąco na łamach naszej gazety.

Działalność społeczno-wychowawcza
W ramach działalności społeczno-wychowawczej Spółdzielnia sfinan-

SPÓŁDZIELNIA W LICZBACH
Skrót ze sprawozdania z działalności RSM „Bawełna” za 2014 rok

Tabela nr 1

Osiedle

Wyniki nieruchomości na 31.12.2014 rok

Ogółem suma wyników nieruchomości
w tym:

suma wyników dodatnich suma wyników ujemnych

Kwota (zł) ilość
nieruchomości kwota (zł) ilość

nieruchomości kwota (zł) ilość
nieruchomości

1 2 3 4 5 6 7

Zbiorcza -96 950,58 30 197 245,50 4 -294 196,08 26

Słowiańskie 940 031,62 50 1 311 710,84 15 -371 679,22 35

Sienkiewiczowskie -607 958,29 26 15 391,60 2 -623 349,89 24

Żubardź -318 729,59 36 43 094,15 2 -361 823,74 34

Koziny -124 202,34 20 36 881,51 6 -161 083,85 14

Spółdzielnia
ogółem -207 809,18 162 1 604 323,60 29 -1 812 132,78 133
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Pełny tekst sprawozdania
wyłożony jest do wglądu członków
w pokoju nr 108 w siedzibie Spółdzielni
przy ul. Przybyszewskiego 163.

sowała dla 16 osób i dofinansowała dla 10 osób wypoczynek letni dzieci
i młodzieży. Zakupiła i przekazała 207 paczek świątecznych dla naju-
boższych członków. Tradycyjnie, we wrześniu, zorganizowała rodzinną
imprezę plenerową (festyn) p.n. „Hop do szkoły”. Finansowo wspierała
imprezy rekreacyjno-sportowe organizowane przy współudziale TKKF
„Dzikusy” i szkół działających na terenie naszych osiedli, a mianowicie:
organizację ferii zimowych w mieście, spartakiadę dla uczniów klas III

i VI szkół podstawowych, turniej piłki nożnej, sekcję amatorskiej ligi
siatkówki oraz olimpiadę przedszkolaków. Celem organizowanych im-
prez była przede wszystkim dobra i miła zabawa, integracja mieszkań-
ców oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywności fizycznej.

Wydatki na cele społeczno-wychowawcze wyniosły 106.294,49 zł,
z tego 37.910,00 zł pokryte zostało z wpłat wniesionych przez firmy,
które reklamowały swoje produkty i usługi podczas festynu.

Zaległości w opłatach za używanie lokali

Zadłużenie lokali mieszkalnych, użytkowych i innych wobec Spółdziel-
ni z tytułu opłat eksploatacyjnych, zasądzonych odsetek i kosztów sądo-
wych przedstawia tabela nr 4.

Działania windykacyjne prowadzone były zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie zasadami i przedstawiają się następująco:

Do osób zalegających z opłatami łącznie wysłano 2.638 pism, po-
wiadomień, wezwań do zapłaty. Ponadto w listopadzie wywieszone zos-
tały na klatkach schodowych informacje o łącznej wysokości zadłużenia
mieszkańców danej klatki.

W wyniku braku działań ze strony członków zmierzających do spłaty
zadłużeń Spółdzielnia skierowała do sądu 48 spraw. Po otrzymaniu wy-
roków sądowych, w przypadku braku zapłaty zadłużeń, sprawy były
kierowane do egzekucji komorniczej, łącznie do komornika skierowano
32 sprawy. W związku z zadłużeniem w opłatach w 2014 roku przepro-
wadzono licytacje siedmiu lokali mieszkalnych (trzy w os. Żubardź, dwa
w os. Zbiorcza, po jednym w os. Słowińskim i os. Sienkiewiczowskim).
W ramach pomocy w spłacie zadłużeń Spółdzielnia rozkładała należne
kwoty na raty.

W 2014 r. podjęte zostały 263 decyzje o rozłożeniu spłaty zaległości
na raty, w tym:
– 201 dotyczyło rozłożenia spłaty zaległości do 10 rat płatnych mie-

sięcznie,
– 62 dotyczyły rozłożenia spłaty zaległości powyżej 10 rat.

Część osób zadłużonych korzysta również z możliwości otrzymania
dodatków mieszkaniowych.

W okresie styczeń-grudzień 2014 roku Urząd Miasta Łodzi z tego
tytułu przekazał na konta opłat członków kwotę 248.391,86 zł. Z do-
datków mieszkaniowych na koniec 2014 roku korzystało 139 członków.

Mimo prowadzonych intensywnych działań windykacyjnych, pro-
blemem dla Spółdzielni jest windykacja zaległości od dłużników zlicy-
towanych, wyeksmitowanych, posiadających wyroki eksmisyjne oraz
spadkobierców po zmarłych lokatorach. Są to sytuacje gdzie, ze względu
na długie procedury, zaległości narastały nawet latami i w niektórych
przypadkach rosną nadal. Problem ten dotyczy 47 osób. Kwota ich
zadłużenia na koniec 2014 roku wynosi 1.037.400,15 zł, co stanowi
36,6% kwoty ogólnych zaległości w Spółdzielni.

Zaległości w spłacie kredytów mieszkaniowych

Kwota kredytów długoterminowych, zaciągniętych przed majem 1992
roku, jaka pozostała do spłaty w banku, wg stanu na 31.12.2014 r. wy-
nosiła 27.759.663,54 zł i dotyczyła 325 osób.

Spółdzielnia za członków, którzy nie dokonują terminowej spłaty rat
kredytowych, dla zapobieżenia powstawania kredytu przeterminowa-
nego (wyżej oprocentowanego), dokonuje kwartalnie dopłat do banku.
Wyłożone przez Spółdzielnię środki obciążają konta członków nie wy-
wiązujących się ze spłaty i podlegają windykacji na warunkach obo-
wiązujących w Spółdzielni.

Zadłużenie członków wobec Spółdzielni z tytułu wyłożonych przez
nią środków wg stanu na 31.12.2014 r. wynosiło 81.727,52 zł i doty-
czyło 58 osób.

W ramach prowadzonych działań windykacyjnych do osób zale-
gających ze spłatą kredytu Spółdzielnia wysłała 65 wezwań do zapłaty.
Skierowała do sądu 6 spraw i uzyskała 6 nakazów zapłaty. Egzekucja
komornicza, wg stanu na 31.12.2014 r., prowadzona była w stosunku
do 4 osób.

W uzasadnionych przypadkach podpisywane są porozumienia na ra-
talną spłatę zadłużeń.
Zadłużenia kredytowe w poszczególnych osiedlach przedstawia tabela
nr 5.

Realizacja przepisów ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych w zakresie wyodrębniania nieruchomości

Na dzień 31.12.2014 roku 146 nieruchomości miało podjęte uchwały
w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali, w tym:
• os. Zbiorcza – 23
• os. Słowiańskie – 48
• os. Sienkiewiczowskie – 26
• os. Żubardź – 33
• os. Koziny – 16

Z uwagi na nieuregulowane stany prawne do końca 2014 roku nie
było możliwości podjęcia uchwał w stosunku do 13 nieruchomości z bu-
dynkami mieszkalnymi, w tym:
• os. Zbiorcza – 4
• os. Słowiańskie – 2
• os. Żubardź – 3
• os. Koziny – 4

W 2014 roku Spółdzielnia zawarła 66 aktów notarialnych na odrębną
własność lokali mieszkalnych i 2 na garaże.

Informacja na temat kontroli zewnętrznych
W 2014 roku w RSM „Bawełna” przeprowadzone zostały następujące
kontrole:
1. w okresie od 09.12.2013 r. do 31.03.2014 r. lustracja pełnej działal-

ności Spółdzielni za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2012 r., która
była przeprowadzona na zlecenie Zarządu Spółdzielni przez Związek
Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP. Lustracja nie wykazała

Tabela nr 2

Lp. Wyszczególnienie
Koszty i przychody centralnego ogrzewania i ciepłej wody za 2014 rok

Zbiorcza Słowiańskie Sienkiewicz. Żubardź Koziny Ogółem
Spółdzielnia

1 2 3 4 5 6 7 8

I Koszty

1 Centralne ogrzewanie (c.o.) 1 534 300,00 2 978 773,08 1 349 058,99 2 101 073,16 1 221 249,35 9 184 454,58

a) stałe 592 114,21 1 241 443,66 547 996,58 876 761,35 488 390,59 3 746 706,39

b) zmienne 942 185,79 1 737 329,42 801 062,41 1 224 311,81 732 858,76 5 437 748,19

2 Ciepła woda (c.w.) 710 907,71 2 212 513,09 872 723,52 582 016,63 217 613,52 4 595 774,47

a) stałe 140 063,49 468 104,39 220 084,92 110 172,89 43 628,84 982 054,53

b) zmienne 570 844,22 1 744 408,70 652 638,60 471 843,74 173 984,68 3 613 719,94

3 Razem c.o. i c.w. 2 245 207,71 5 191 286,17 2 221 782,51 2 683 089,79 1 438 862,87 13 780 229,05

a) stałe 732 177,70 1 709 548,05 768 081,50 986 934,24 532 019,43 4 728 760,92

b) zmienne 1 513 030,01 3 481 738,12 1 453 701,01 1 696 155,55 906 843,44 9 051 468,13

II Przychody c.o. i c.w. razem 2 552 387,20 5 778 029,21 2 477 620,92 2 963 038,16 1 637 414,62 15 408 490,11

1 Przychody c.o. 1 763 214,53 3 343 363,35 1 522 449,47 2 341 330,63 1 398 271,91 10 368 629,89

2 Przychody c.w. 789 172,67 2 434 665,86 955 171,45 621 707,53 239 142,71 5 039 860,22

III Wynik na c.o. i c.w. razem 307 179,49 586 743,04 255 838,41 279 948,37 198 551,75 1 628 261,06

1 Wyniki c.o. 228 914,53 364 590,27 173 390,48 240 257,47 177 022,56 1 184 175,31

2 Wyniki c.w. 78 264,96 222 152,77 82 447,93 39 690,90 21 529,19 444 085,75

IV

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

1,93 1,53 1,61 2,39 2,33 1,84

Tabela nr 3

Lp. Wyszczególnienie
Przychody i wydatki z funduszu remontowego w 2014 roku

Zbiorcza Słowiańskie Sienkiewi-
czowskie Żubardź Koziny Ogółem

Spółdzielnia

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Odpisy od lokali i inne przy-
chody 1 732 542,73 3 770 353,11 1 274 166,36 1 839 161,47 1 098 433,87 9 714 657,54

2 Dodatnie wyniki za 2013 r. x 19 727,79 x 58 696,86 118 750,10 197 174,75

3 Przychody ogółem (1+2) 1 732 542,73 3 790 080,90 1 274 166,36 1 897 858,33 1 217 183,97 9 911 832,29

4 Wydatki ogółem 1 603 167,89 3 629 486,99 1 246 790,26 1 694 740,77 775 916,85 8 950 102,76

5 Wynik ( poz. 3 – poz. 4 ) 129 374,84 160 593,91 27 376,10 203 117,56 441 267,12 961 729,53



Walne Zgromadzenie – najwyższy organ spółdzielni mieszkaniowych.
O dacie i miejscu Walnego wszyscy członkowie
zostali powiadomieni indywidualnie.
Zawiadomienia przekazywane były za pośrednictwem firmy inPost.

Na każdej części Walnego obowiązuje ten sam porządek
obrad, który obejmuje następujące punkty:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia i każdej jego części.
2. Przedstawienie Prezydium Walnego Zgromadzenia i Komisji Skrutacyjnej Wal-

nego Zgromadzenia, wybieranych zgodnie z § 13 ust. 1 Statutu Spółdzielni
oraz § 24 i następne Regulaminu Rady Nadzorczej RSM „Bawełna”.

3. Wybór 2 obserwatorów na daną część Walnego Zgromadzenia w trybie § 13
ust. 4 Statutu Spółdzielni.

4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdań:

a) działalności Spółdzielni za 2014 rok wraz z kierunkami rozwoju Spółdzielni
oraz sprawozdaniem finansowym za 2014 rok oraz projektem podziału
nadwyżki bilansowej za 2014 rok,

b) z działalności Rady Nadzorczej za 2014 rok i dyskusja nad sprawozda-
niami.

6. Rozpatrzenie stanowiska Rady Nadzorczej RSM „Bawełna” dotyczącego
wniosku zawartego w liście polustracyjnym z dnia 30.04.2014 roku z lustra-
cji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2010–2012, przeprowadzonej
przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP i sposobu realizacji
wniosku oraz głosowanie w celu podjęcia uchwały o zatwierdzeniu stanowiska
Rady Nadzorczej RSM „Bawełna" o realizacji wniosku polustracyjnego.

7. Głosowanie w celu podjęcia uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2014 rok wraz

z kierunkami rozwoju Spółdzielni oraz sprawozdaniem finansowym za 2014
rok,

b) podziału nadwyżki bilansowej za 2014 rok,
c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za działalność w 2014 roku:

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

8. Rozpatrzenie odwołania wniesionego od uchwały Nr 48/10/2014 Rady Nad-
zorczej z dnia 23.10.2014 roku w sprawie wykreślenia z grona członków
Spółdzielni i głosowanie w celu podjęcia uchwały.

9. Rozpatrzenie wniosku PC/-51/500/2015 i głosowanie w celu podjęcia

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustano-
wienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego
nr 28a, położonego w Łodzi przy ul. Bydgoskiej 25,
utworzonego w wyniku przebudowy z lokalu użyt-
kowego i sprzedaż w/wymienionego lokalu wraz
z udziałem 8320/224763 w prawie własności nie-
ruchomości gruntowej uregulowanej w księdze wie-
czystej nr LDIM/00231792/0 oraz udziałem w częś-
ciach wspólnych nieruchomości związanym z wyżej
wymienionym lokalem, na rzecz nabywcy wyłonionego w drodze ogłoszenia
o sprzedaży.

10. Zamknięcie obrad.

Materiały dotyczące spraw ujętych w poszczególnych punktach porządku podlegają
wyłożeniu do wglądu członków:
a) Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2014 r. wraz z kierunkami rozwoju

Spółdzielni w pok. nr 108 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Przybyszewskiego
163,

b) Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2014 r. wraz z opinią i raportem
biegłego rewidenta w pok. nr 106 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Przyby-
szewskiego 163,

c) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2014 r. w pok. 117 w sie-
dzibie Spółdzielni przy ul. Przybyszewskiego 163,

d) Protokół z lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2010–2012 wraz z lis-
tem polustracyjnym Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP
z dnia 30.04.2014 r. oraz stanowisko Rady Nadzorczej z dnia
26.02.2015 r.w sprawie wniosku polustracyjnego w pok. 117 w siedzibie
Spółdzielni przy ul. Przybyszewskiego 163,

e) Materiały do rozpatrzenia punktów 8 i 9 porządku obrad w pok. 8 w siedzi-
bie Spółdzielni przy ul. Przybyszewskiego 163,

f) Protokół ze zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2014 r. w pok. 116 w sie-
dzibie Spółdzielni przy ul. Przybyszewskiego 163 oraz u kierowników po-
szczególnych Administracji Osiedli,

g) Projekty uchwał w sprawach wynikających z porządku obrad w pok. 116 w sie-
dzibie Spółdzielni przy ul. Przybyszewskiego 163.

SKŁAD PREZYDIUM
WALNEGO I KOMISJI

LICZĄCEJ GŁOSY
Na posiedzeniu w dniu 25.03. br. Rada
Nadzorcza uchwaliła skład Prezydium
Walnego Zgromadzenia:
p. Jadwiga Miller – Przewodnicząca
p. Paweł Pawłowicz – Zastępca
p. Iwona Spychalska – Sekretarz

Na listę rezerwową Prezydium wybra-
no: p. Andrzeja Rudnickiego, p. Jad-
wigę Antosik oraz p. Piotra Sumiń-
skiego.

Do Komisji Skrutacyjnej wybrano:
1) p. Elżbietę Gwiazdę z osiedla „Sien-

kiewiczowskie”
2) p. Beatę Jachimczak członka ocze-

kującego
3) p. Barbarę Jachurę z osiedla

„Słowiańskie”
4) p. Alinę Kobus z osiedla „Słowiań-

skie”
5) p. Jana Machałę z osiedla „Sien-

kiewiczowskie”
6) p. Artura Otwinowskiego z osiedla

„Słowiańskie”

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia

uchybień. Potwierdziła, że działalność w badanym okresie prowa-
dzona była prawidłowo. Wniosek zawarty w liście polustracyjnym
dotyczący analizy sytuacji finansowej w gospodarce zasobami miesz-
kaniowymi realizowany jest na bieżąco. Spółdzielnia prowadzi okre-
sowe analizy kosztów i przychodów, a w sytuacjach koniecznych
dokonuje podwyżek opłat.

2. trzy kontrole przeprowadzone przez PKO BP S.A. Oddział III
w Łodzi:
■ w dniu 31.01.2014 r., której celem było sprawdzenie zgodności

danych wykazywanych w oświadczeniach dotyczących wielkości
środków przekazywanych na spłaty kredytów oraz prawidłowości
stosowania zasad wynikających z Rozporządzenia Rady Mini-
strów z 25.02.2003 roku – Dziennik Ustaw Nr 51 z 2003r. poz.
441. Kontrola obejmowała okres od 1.10 do 31.12 2013 r.,

■ w dniach 13 i 14.11.2014 r. , której celem było sprawdzenie pra-
widłowości prowadzenia przez Spółdzielnię ewidencji analitycz-
nej zadłużeń z tytułu kredytów mieszkaniowych, weryfikacja
wniosków o zawieszenie spłat rat złożonych przez lokatorów,
ocena terminowości oraz sprawdzenie wysokości zwrotu nomi-
nalnych kwot umorzeń kredytów mieszkaniowych przy ostatecz-
nym rozliczeniu kosztów budowy,

■ w dniu 21.11.2014 r., w zakresie badania zgodności danych wy-
kazanych w oświadczeniu Spółdzielni o wielkości środków prze-
kazywanych bankowi z tytułu spłat pozyskanych od członków za
okres od 1.04.2014 r. do 30.06.2014 r.
Kontrole nie stwierdziły nieprawidłowości. Zaleceń nie wydano.

3. w dniach 10 i 11.04.2014 r., kontrola Obwodowego Urzędu Miar
w Łodzi, celem której było:
■ sprawdzenie spełnienia wymagań przez przyrządy pomiarowe

podlegające prawnej kontroli metrologicznej, wprowadzone do
użytkowania, o których mowa w ustawie z dnia 11.05.2001 r. –
Prawo o miarach,

■ sprawdzenie posiadania przez użytkowników przyrządów po-
miarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej,
ważnych dowodów tej kontroli.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że użytkowane
w zasobach Spółdzielni przyrządy pomiarowe podlegające prawnej
kontroli spełniają warunki właściwego ich stosowania. Kontrola nie
wykazała nieprawidłowości i nie wydała zaleceń.

4. w dniu 26.08.2014 r. Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła
kontrolę w zakresie prawa pracy, BHP i legalności zatrudnienia. Kon-
trola nie stwierdziła naruszenia przez Spółdzielnię obowiązujących
w tym zakresie przepisów.

5. kontrola przeprowadzona w dniu 31.10.2014 r. przez Wydział Za-
rządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Łodzi
dotyczyła nałożonych zadań w zakresie ewakuacji ludności. Kon-
trola wydała zalecenie aktualizacji dokumentów związanych z ewa-
kuacją.

6. kontrole Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w lipcu
2014 roku, w zakresie stanu sanitarnego i technicznego piaskownic
będących pod nadzorem administracji osiedli „Żubardź” i „Koziny”.

Kontrola stwierdziła braki pojemników na odpady oraz niepełne
oznakowanie piaskownic. Wydano zalecenie uaktualnienia oznako-
wania piaskownic oraz wyposażenie ich w pojemniki na odpady ko-
munalne. Zalecenia zostały wykonane we wskazanym terminie.

7. kontrole Straży Miejskiej w zakresie stanu sanitarnego i porządko-
wego na terenie wszystkich osiedli nie wykazały zaniedbań
Spółdzielni. W kilku przypadkach wydano jedynie zalecenia do-
tyczące między innymi: usunięcia graffiti z elewacji zewnętrznych,
wywiezienia gabarytów. Zalecenia każdorazowo były wykonywane
niezwłocznie.

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2014 rok, którego
skrót Państwu przedstawiliśmy, stanowi jeden z punktów po-
rządku obrad Walnego Zgromadzenia RSM „Bawełna”,
które odbędzie się w kwietniu br. i podlegać będzie zatwier-
dzeniu w formie uchwały.

Pełna treść sprawozdania publikowana jest na stronie
internetowej Spółdzielni. H.M.

Tabela nr 4

Lp. Wyszczególnienie

Zaległości w opłatach na 31.12.2014 r.

Zbiorcza Słowiańskie Sienkiewi-
czowskie Żubardź Koziny Ogółem

Spółdzielnia

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Zaległości w opłatach eks-
ploatacyjnych 261 130,17 737 925,53 330 266,27 603 347,74 338 706,53 2 271 376,24

2
Zaległości z tytułu zasądzo-
nych odsetek i kosztów
sądowych

45 860,66 110 853,08 54 555,78 215 995,67 137 203,82 564 469,01

3 Zaległości ogółem (1+2) 306 990,83 848 778,61 384 822,05 819 343,41 475 910,35 2 835 845,25

Tabela nr 5

Lp. Wyszczególnienie
Zadłużenie kredytowe na 31.12.2014 r.

Zbiorcza Słowiańskie Sienkiewiczowskie Ogółem
Spółdzielnia

1 2 3 4 5 6

1 Kredyt mieszkaniowy pozostający do spłaty w banku

a) kwota zobowiązania kredytowego (zł) 56 472,28 22 396 520,17 5 306 671,09 27 759 663,54

b) ilość osób 1 253 71 325

2 Zadłużenie kredytowe członków wobec Spółdzielni

a) kwota zadłużenia (zł) - 72 261,14 9 466,38 81 727,52

b) ilość osób - 46 12 58

9



21.45 Marley i Ja 09.20 Lilo i Stich 17.30 Puls Polski 20.00 Kochanie,
poznaj moich kumpli

20.00 Troja 14.40 Plan gry

20.25 Nietykalni 21.50 Protektor 14.10 Jedz, módl się,
kochaj

20.10 Minęłą 20ta 16.45 Niezniszczalny 17.55 Zakochana
księżniczka

23.30 Adrenalina

Program na podstawie danych otrzymanych
od poszczególnych stacji telewizyjnych.

IMIENINY: WINCENTEGO, IRENY 5 KWIETNIA 2015N I E D Z I E L A

P O N I E D Z I A Ł E KIMIENINY: WILHELMA CELESTYNA 6 KWIETNIA 2015

22.25 Mumia

04.45 Fineasz i Ferb. Podróż w dru-
gim wymiarze - film animowany

06.00 My, wy, oni
06.30 Gliniarz w przedszkolu - kome-

dia sensacyjna USA (1990), reż.
Ivan Reitman, wyk. Penelope Ann
Miller, Arnold Schwarzenegger,
Pamela Reed

08.25 Magazyn Ligi Mistrzów
08.55 Wspaniałe stulecie - serial kos-

tiumowy, Turcja (2011)
10.00 Msza św. Zmartwychwstania

Pańskiego oraz błogosławieństwo
Urbi et Orbi, Transmisja

12.10 Santo Subito cz. 4 - Nasz Świę-
ty - film dok.

13.15 Dzwoneczek i sekret magicz-
nych skrzydeł - film animowany

14.40 Nie wierzcie bliźniaczkom - ko-
media USA (1997), reż. Nancy Me-
yers, Charles Shyer, wyk. Dennis
Quaid, John Goodman, Jim Broad-
bent

17.00 Teleexpress
17.15 Pogoda
17.30 Ranczo - serial obyczajowy TVP
18.30 Jaka to melodia?
19.20 Wiadomości naukowe
19.30 Wiadomości
20.00 Sport
20.10 Szlachetna Paczka - felieton
20.15 Pogoda
20.25 Ranczo - serial obyczajowy TVP
21.25 Rolnik szuka żony seria II -

wizytówki - reality show
22.25 Mumia - film przygodowy

USA (1999), reż. Stephen Som-
mers, wyk. Brendan Fraser, Ra-
chel Weisz, John Hannah

00.40 Nietykalni - komediodramat,
Francja (2011), reż. Olivier Naka-
che, Eric Toledano, wyk. Francois
Cluzet

02.40 Zabić Jezusa - dramat USA
(2015), reż. Christopher Menaul,
wyk. Emmanuelle Chriqui, Tamsin
Egerton, Rufus Sewell, John Rhys-
Davies, Eoin Macken, Haaz Slei-
man

05.00 Zakończenie dnia

06.00 Dla niesłyszących - Orędzie
Wielkanocne - JM

06.10 Na dobre i na złe - serial TVP
07.10 M jak miłość - serial TVP
08.10 Jan Paweł II - film dok.
09.10 Rodzinka.pl - serial komediowy

TVP
10.10 Kochany urwis II - komedia USA

(1991), reż. Brian Levant, wyk.
John Ritter, Michael Oliver, Jack
Wardon, Laraine Newman

11.55 Osaczeni - film akcji USA
(1999), reż. Jon Amiel, wyk. Sean
Connery, Catherine Zeta Jones,
Ving Rhames

14.00 Familiada - teleturniej
14.45 Czas na Hity Malickiego i Kmity

(1)
16.00 Niania i wielkie bum - komedia

familijna, Francja, Wielka Brytania,
USA (2010), reż. Susanna White,
wyk. Emma Thompson, Ralph
Fiennes, Maggie Smith, Daniel Ma-
ys, Maggie Gyllenhaal, Ewan
McGregor

18.00 Panorama
18.30 Sport Telegram
18.40 Pogoda
18.55 Przygarnij mnie - reality show
20.05 Kabaret Moralnego Niepokoju.

Pogoda na suma - widowisko
21.45 Marley i ja - komedia USA

(2008), reż. David Frankel, wyk.
Owen Wilson, Jennifer Aniston,
Eric Dane, Alan Arkin, Kathleen
Turner

23.50 Zielona mila - film psychologicz-
ny USA (1999), reż. Frank Dara-
bont, wyk. Tom Hanks, David Mor-
se, Bonnie Hunt

03.05 Gra dla dwojga - film sensacyjny
USA, Niemcy (2009), reż. Tony Gil-
roy, wyk. Julia Roberts, Clive
Owen, Paul Giamatti, Tom Wilkin-
son

05.15 Zakończenie dnia

06.00 Nowy dzień z Polsat News

07.45 Jeźdźcy smoków (19)

08.15 Scooby Doo i Brygada De-

tektywów (14)

08.45 Scooby Doo i Brygada De-

tektywów (15)

09.20 Lilo i Stitch - USA, 2002,

reż. Chris Sanders, Dean De-

Blois

11.15 Auta - USA, 2006, reż. John

Lasseter

13.45 Celebrity Splash! (5)

15.45 Twoja Twarz Brzmi Znajo-

mo (22)

17.45 Nasz Nowy Dom (40)

18.50 Wydarzenia

19.20 Sport

19.25 Pogoda

19.30 Państwo w Państwie (144)

20.05 Tylko Muzyka. Must be the

Music (88)

22.05 The Fighter - USA, 2010,

reż. O. David, wyst. Amy

Adams, Christian Bale, Jack

McGee, Mark Wahlberg, Melis-

sa Leo

00.30 Zdrady (56)

01.30 Magazyn sportowy

03.30 Tajemnice losu

05.00 Disco gramy

05.55 Info Poranek 05.59 Serwis Info
Poranek 06.10 Pogoda Info 06.15 Info
Poranek 06.29 Serwis Info Poranek
06.40 Pogoda Info 06.45 Info Poranek
06.59 Serwis Info Poranek 07.10 Po-
goda Info 07.15 Info Poranek 07.29
Serwis Info Poranek 07.35 Pogoda
Info 07.40 Gość poranka 07.53 Info
Poranek 07.59 Serwis Info Poranek
08.10 Pogoda Info 08.15 Info Poranek
08.29 Serwis Info Poranek 08.40 Po-
goda Info 08.45 Info Poranek 08.59
Serwis Info Poranek 09.10 Pogoda
Info 09.15 Info Poranek 09.29 Serwis
Info Poranek 09.36 Pogoda Info 09.45
Woronicza 17 10.45 Serwis Info Dzień
weekend 11.00 Sąsiedzi 11.30 Serwis
Info Dzień weekend 11.55 Pogoda In-
fo 12.00 Przegląd wydarzeń tygodnia
12.30 Serwis Info Dzień weekend
12.55 Pogoda Info 13.00 Głos Mediów
13.30 Serwis Info Dzień weekend
13.50 Serwis sportowy 13.55 Pogoda
Info 14.00 Prawdę mówiąc 14.30 Ser-
wis Info Dzień weekend 14.55 Pogoda
Info 15.00 Kościół z bliska 15.30 Ser-
wis Info Dzień weekend 15.50 Pogoda
Info 15.55 Dla niesłyszących - Info
Dzień - JM 16.30 Puls Polski 16.55
Pogoda Info 16.58 Flesz Info 17.05
Serwis sportowy 17.15 Teleexpress
Extra 17.30 Puls Polski 18.00 Reguły
gry - magazyn 18.28 Po przecinku -
rozmowa 18.50 Serwis Info Wieczór
weekend 19.05 Reportaż TVP INFO
19.21 Serwis sportowy 19.27 Pogoda
Info 19.30 Pożyteczni.pl - magazyn
19.53 Dziś wieczorem 20.10 Minęła
20ta 20.30 Serwis Info Wieczór week-
end 20.40 Bez retuszu - magazyn
21.40 Studio lotto 21.48 Flesz - Pano-
rama Dnia 21.50 Panorama Dnia
22.45 Sportowa niedziela 23.15 Go-
dzina po godzinie - podsumowanie
dnia 24.00 Pogoda Info 00.05 Prawdę
mówiąc - magazyn 00.35 Teleexpress
Extra 01.00 Woronicza 17 02.05 Po-
goda Info 02.15 Bez retuszu - maga-
zyn 03.20 Panorama Dnia

06.00 Strażnik Teksasu (6)
07.05 Nowy Scooby i Scrappy Doo (8)
07.35 Jake i piraci z Nibylandii (19)
08.05 Nowy Scooby i Scrappy Doo

(11)
08.35 Jake i piraci z Nibylandii (22)
09.00 Królowa śniegu - Niemcy, 2014,

reż. Karola Hattop, wyst. Flora
Thiemann, Kristo Ferkic, Linda Zil-
liacus

10.50 Galileo (479)
11.50 Galileo (480)
12.50 Zakazane królestwo - USA/Chi-

ny, 2008, reż. Rob Minkoff, wyst.
Jackie Chan, Jet Li, Michael An-
garano, Morgan Benoit

15.00 Odlot - USA, 2009, reż. Bob
Peterson, Pete Docter

17.15 Flintstonowie. Niech żyje Rock
Vegas! - USA, 2000, reż. Levant
Brian

19.00 Galileo (481)
20.00 Kochanie, poznaj moich kum-

pli - Australia, Wielka Brytania,
2011, reż. Elliott Stephan, wyst.
Kris Marshall, Laura Brent, Xa-
vier Samuel

22.00 Król wikingów - Malezja, USA,
2013, reż. Yusry Halim, wyst. Do-
minic Purcell, Natassia Malthe,
Ron Smoorenburg

00.30 Król Skorpion 3. Walka o od-
kupienie - USA, 2011, reż. Roel
Reiné, wyst. Bostin Christopher,
Dave Bautista, Tanapol Chuksrida

02.45 Interwencja
03.00 Dekoratornia
03.30 Dekoratornia
04.00 Disco Polo Life
05.00 Disco Polo Life

05.30 O, kurczę! (Hatching Pete) - film
USA (2010), reż. Stuart Gillard, wyk.
Jason Dolley, Michel Musso, Tiffany
Thornton, Josie Loren 07.00 Transmi-
sja Mszy Świętej z Sanktuarium Boże-
go Miłosierdzia w Łagiewnikach,
Transmisja 07.55 Jaka to melodia?
08.50 Tata duch - komedia USA
(1990), reż. Sidney Poitier, wyk. Bill
Cosby, Kimberly Russell, Denise Ni-
cholas 10.25 Kłamstwo ma krótkie no-
gi (Big Fat Liar) - komedia USA
(2002), reż. Shawn Levy, wyk. Frankie
Muniz, Paul Giamatti, Amanda Bynes
11.55 Przepis dnia - magazyn 12.00
Regina Coeli, Transmisja 12.20 Kuch-
nia Papieska 2 - magazyn 12.50 Kuch-
nia Papieska 3 - magazyn 13.25 Rata-
tuj - film animowany USA (2008), reż.
Brad Bird 15.20 Okrasa łamie przepisy
- Niezwykłe dania z ryb 15.50 Wspa-
niałe stulecie - serial kostiumowy, Tur-
cja (2011) 17.00 Teleexpress 17.15
Pogoda 17.25 Ojciec Mateusz - serial
kryminalny TVP 18.25 Rolnik szuka
żony seria II - wizytówki - reality show
19.20 Przepis dnia - magazyn 19.30
Wiadomości 20.00 Sport 20.10 Pogo-
da 20.25 Nietykalni - komediodra-
mat, Francja (2011), reż. Olivier Na-
kache, Eric Toledano, wyk. Franco-
is Cluzet, Audrey Fleurot, Omar Sy
22.25 Szybszy od błyskawicy - film
akcji, Hongkong (1996), reż. Gordon
Chan, wyk. Chor Yuen, Anita Yuen,
Jackie Chan, Michael Wong
00.25 Mumia - film przygodowy, USA

(1999), reż. Stephen Sommers,
wyk. Brendan Fraser, Rachel We-
isz, John Hannah

02.30 Notacje - Magdalena Zawadz-
ka. Życie jest snem

02.50 Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz
- komedia, Polska (1978), reż. Sta-
nisław Bareja, wyk. Krzysztof Ko-
walewski, Bronisław Pawlik, Stani-
sław Tym, Ewa Wiśniewska, Ewa
Ziętek, Andrzej Fedorowicz

04.35 Zakończenie dnia

05.40 Ciekawski George 2 - film ani-
mowany USA (2009), reż. Norton Vir-
gien 07.10 Dobry wieczór z Neo -
Nówką 08.15 Jan Paweł II - film dok.
(2014) 09.15 Rodzinka.pl - serial ko-
mediowy TVP 10.25 Niania i wielkie
bum - komedia familijna, Francja, Wie-
lka Brytania, USA (2010), reż. Susan-
na White, wyk. Emma Thompson,
Ralph Fiennes, Maggie Smith, Daniel
Mays, Maggie Gyllenhaal, Ewan
McGregor 12.25 Pan Wołodyjowski
cz. I - film historyczny, Polska (1968),
reż. Jerzy Hoffman, wyk. Magdalena
Zawadzka, Tadeusz Łomnicki, Mie-
czysław Pawlikowski, Hanka Bielicka,
Barbara Brylska, Irena Karel, Jan No-
wicki, Daniel Olbrychski, Marek Pere-
peczko, Mariusz Dmochowski 14.00
Familiada - teleturniej 14.40 Czas na
Hity Malickiego i Kmity (2) 15.50 Mar-
ley i ja - komedia USA (2008), reż.
David Frankel, wyk. Owen Wilson,
Jennifer Aniston, Eric Dane, Alan Ar-
kin, Kathleen Turner 18.00 Panorama
18.25 Sport Telegram 18.30 Pogoda
18.40 Pan Wołodyjowski cz. II - film
historyczny, Polska (1968), reż. Jerzy
Hoffman, wyk. Tadeusz Łomnicki, Ma-
gdalena Zawadzka, Mieczysław Paw-
likowski, Jan Nowicki, Daniel Olbrych-
ski, Mariusz Dmochowski, Marek Pe-
repeczko, Irena Karel 20.10 Latający
Klub 2, czyli wieczór kabaretowy - (5)
21.50 Protektor - film sensacyjny
USA (2009), reż. Keoni Waxmann,
wyk. luce Rains, Jessica Williams,
Kisha Sierra, Steven Seagal 23.35
Underworld - Ewolucja - film fantasy
USA (2005), reż. Len Wiseman, wyk.
Kate Beckinsale, Danny McBride, Mi-
chael Sheen 01.30 Rozdroże cafe -
dramat, Polska (2005), reż. Leszek
Wosiewicz, wyk. Robert Olech, Maria
Pakulnis, Dominika Markuszewska,
Jacek Rozenek, Krzysztof Kolberger,
Marcin Bosak 03.25 Zakończenie pro-
gramu

06.00 Nowy dzień z Polsat News
06.50 Jeźdźcy smoków - USA, 2013,

reż. John Eng, Louie del Carmen
07.20 Jeźdźcy smoków - USA, 2013,

reż. John Eng, John Sanford
07.50 Auta - USA, 2006, reż. John

Lasseter
10.15 Fałszywa dwunastka - USA,

2003, reż. Shawn Levy, wyst. Ste-
ve Martin, Hilary Duff, Kevin
Schmidt, Bonnie Hunt, Piper Pera-
bo, Tom Welling

12.30 Mój przyjaciel Hachiko - USA,
2009, reż. Hallström Lasse, wyst.
Richard Gere, Cary-Hiroyuki Taga-
wa, Jason Alexander, Roemer Sa-
rah, Joan Allen

14.10 Jedz, módl się, kochaj - USA,
2010, reż. Murphy Ryan, wyst.
Julia Roberts, Billy Crudup, Ja-
mes Franco, Javier Bardem, Ri-
chard Jenkins, Viola Davis

17.00 Dlaczego ja? (623)
18.00 Pierwsza miłość (2074)
18.50 Wydarzenia
19.20 Sport
19.25 Pogoda
19.30 Świat według Kiepskich (360)
20.10 MEGA HIT - Giganci ze stali -

USA, 2011, reż. Shawn Levy, wyst.
Anthony Mackie, Dakota Goyo,
Evangeline Lilly, Hugh Jackman,
Kevin Durand

22.50 Dredd 3D - USA, Wielka Bryta-
nia, 2012, reż. Travis Pete, wyst.
Langley Kirkwood, Lena Headey,
Thirlby Olivia, Urban Karl, Wood
Harris

00.55 Ihaka - Australia, 2000, reż.
Peter Fisk, wyst. Temuera Morri-
son, Carmen Duncan, Rebecca Gi-
bney, Linal Haft, Olivia Pigeot, Ste-
ve Jacobs

03.00 Tajemnice losu
05.00 Disco gramy

05.55 Info Poranek 05.59 Serwis Info
Poranek 06.10 Pogoda Info 06.15 Info
Poranek 06.29 Serwis Info Poranek
06.40 Pogoda Info 06.45 Info Poranek
06.59 Serwis Info Poranek 07.10 Po-
goda Info 07.15 Info Poranek 07.29
Serwis Info Poranek 07.35 Pogoda
Info 07.40 Gość poranka 07.53 Info
Poranek 07.59 Serwis Info Poranek
08.10 Pogoda Info 08.15 Info Poranek
08.29 Serwis Info Poranek 08.40 Po-
goda Info 08.45 Info Poranek 08.59
Serwis Info Poranek 09.10 Pogoda
Info 09.15 Info Poranek 09.29 Serwis
Info Poranek 09.40 Pogoda 09.45 Info
Poranek 09.59 Serwis Info Poranek
10.23 Pogoda 10.29 Serwis Info Pora-
nek 10.55 Pogoda 11.00 Serwis Info
Dzień 11.30 Serwis Info Dzień 11.55
Pogoda Info 12.00 Serwis Info Dzień
12.30 Serwis Info Dzień 12.55 Pogoda
13.00 Serwis Info Dzień 13.30 Serwis
Info Dzień 13.55 Pogoda Info 14.00
Serwis Info Dzień 14.30 Serwis Info
Dzień 14.55 Pogoda Info 15.00 Serwis
Info Dzień 15.30 Serwis Info Dzień
15.50 Pogoda 15.55 Dla niesłyszą-
cych - Info Dzień - JM 16.30 Puls
Polski 16.55 Pogoda 16.58 Flesz Info
17.15 Teleexpress Extra 17.32 To jest
temat - magazyn 17.56 Twoje Info
18.20 Po przecinku - rozmowa 18.45
Serwis Info Wieczór 19.10 INFOroz-
mowa 19.30 INFObiznes 19.45 Pogo-
da 19.57 Dziś wieczorem 20.10 Minę-
ła 20ta 20.44 Flesz - Serwis Info 20.51
Pogoda Info 21.00 Serwis Info Wie-
czór 21.09 Pogoda 21.15 Puls Polski
21.40 Studio lotto 21.49 Flesz - Pano-
rama Dnia 21.50 Panorama Dnia
22.48 Pogoda Info 22.55 Godzina po
godzinie - podsumowanie dnia 23.45
Echa stadionów 24.00 Teleexpress
Extra 00.25 To jest temat - magazyn
00.55 Dziś wieczorem 01.10 Minęła
20ta 01.42 Flesz - Serwis Info 01.55
Serwis Info Wieczór 02.15 Panorama
Dnia 03.10 Pogoda Info 03.20 Dziś
wieczorem 03.35 Minęła 20ta

06.00 Istne szaleństwo (2)
07.05 Nowy Scooby i Scrappy Doo (9)
07.35 Jake i piraci z Nibylandii (20)
08.05 Nowy Scooby i Scrappy Doo

(12)
08.35 Jake i piraci z Nibylandii (23)
09.05 Garfield Show
09.25 Pradawny ląd. Pierwsza wielka

przygoda - USA, 1988, reż. Don
Bluth

10.45 Flinstonowie - USA, 1994, reż.
Levant Brian

12.40 Barabasz - USA, Włochy, 2013,
reż. Roger Young, wyst. Billy Zane,
Cristina Capotondi

14.45 Linia ryzyka - USA, 2007, reż.
Andy Cheng, wyst. Eddie Griffin,
Nadia Bjorlin, Nathan Phillips

16.45 Niezniszczalny - USA, 2000,
reż. M. Night Shyamalan, wyst.
Bruce Willis, Charlayne Woo-
dard, Eamonn Walker, Samuel L.
Jackson, Robin Wright Penn,
Spencer Treat Clark

18.55 Jaś Fasola - Wielka Brytania,
1994, reż. Paul Weiland, wyst. Ro-
wan Atkinson

20.00 Znaki - USA, 2002, reż. M.Night
Shyamalan, wyst. Mel Gibson, Joa-
quin Phoenix, Cherry Jones, Rory
Culkin, Abigail Breslin

22.15 Trzynaście duchów - USA,
2001, reż. Steve Beck, wyst. Tony
Shalhoub, F. Murray Abraham,
Embeth Davidtz, Alec Roberts,
Matthew Lillard, Shannon Elizabeth

00.10 Sinners and Saints - USA,
2010, reż. William Kaufman, wyst.
Costas Mandylor, Johnny Strong,
Kevin Phillips

02.25 Graffiti
02.40 TAK czy NIE
03.10 Cafe Futbol 14/15
05.00 Disco Polo Life

05.30 Uwaga!
05.50 Mango - Telezakupy
07.20 Maja w ogrodzie (14) - magazyn

ogrodniczy
07.50 Akademia ogrodnika (14) - ma-

gazyn ogrodniczy
07.55 Ugotowani - dokładka 8 (8) -

program kulinarno-rozrywkowy
08.55 Miś Yogi - film rodzinny, USA,

Nowa Zelandia 2010, reż. Eric Bre-
vig, wyst. Dan Aykroyd, Justin Tim-
berlake, Anna Faris, Tom Cava-
nagh, T.J. Miller

10.40 Bardzo Dziki Zachód - western,
USA 1999, reż. Barry Sonnenfeld,
wyst. Will Smith, Kevin Kline, Ken-
neth Branagh, Salma Hayek, M.
Emmet Walsh, Ted Levine

12.50 Mali giganci (5)
14.40 Plan gry - komedia, USA 2007,

reż. Andy Fickman, wyst. Dway-
ne Johnson, Madison Pettis, Ky-
ra Sedgwick, Roselyn Sanchez,
Morris Chestnut

17.00 Shrek II - komedia, USA 2004
19.00 Fakty
19.25 Sport
19.35 Pogoda
19.45 Uwaga!
20.00 Mamy Cię! (6)
21.20 Nie rób scen (6) - serial, Polska
21.50 Mąż czy nie mąż (6) - serial,

Polska
22.25 Na językach 5 (6) - magazyn
23.25 Przetrwanie - film sensacyjny,

USA 2011, reż. Joe Carnahan,
wyst. Liam Neeson, Frank Grillo,
Dermot Mulroney, Dallas Roberts

01.50 Wehikuł czasu - film SF, USA
2002, reż. Simon Wells, wyst. Guy
Pearce, Mark Addy, Phyllida Law,
Sienna Guillory

03.55 Uwaga!

04.55 We Dwoje (3) - program rozryw-
kowy 06.15 Męski Typ 2. Jerzy Dzie-
wulski (7) 06.45 Mango Telezakupy
08.50 Dwóch i pół (19) - serial, USA
09.20 Psy i koty. Odwet Kitty - film
przygodowy, USA, Australia 2010,
reż. Brad PeytonBrad Peyton, wyst.
James Marsden, Nick Nolte, Christina
Applegate, Katt Williams, Bette Midler,
Neil Patrick Harris, Wallace Shawn,
Roger Moore, Joe Pantoliano, Chris
O'Donnell, Michael Clarke Duncan
11.00 Uwolnić orkę - film przygodowy,
USA, Francja 1993, reż. Simon Win-
cer, wyst. Jason James RichterJayne
Atkinson, August Schellenberg, Mi-
chael Madsen, Michael Ironside 13.20
Strzały nad Saber River - western,
USA 1997, reż. Dick Lowry, wyst. Tom
Selleck, Suzy Amis, David Dukes, Ke-
ith Carradine, David Carradine, Tra-
cey Needham 15.25 Stowarzyszenie
wędrujących dżinsów - komedia, USA
2005, reż. Ken Kwapis, wyst. Amber
Tamblyn, Alexis Bledel, America Fer-
rera, Blake Lively, Jenna Boyd, Brad-
ley Whitford, Nancy Travis, Rachel
Ticotin, Mike Vogel, Michael Rady
17.55 Zakochana księżniczka - ko-
media, Niemcy 2005, reż. Franziska
Meyer Price, wyst. René Steinke,
Thomas Fritsch, Gudrun Landgre-
be, Ilja Richter, Hannes Wegener-
Muriel Baumeister 20.00 Cast Away.
Poza światem - film przygodowy, USA
2000, reż. Robert Zemeckis, wyst.
Tom Hanks, Helen Hunt, Nick Searcy
23.00 Dzieci z Jedwabnego Szlaku -
film obyczajowy, Australia, Chiny, Nie-
mcy, USA 2008, reż. Roger Spottis-
woode, wyst. Jonathan Rhys Meyers,
Radha Mitchell, Chow Yun-Fat, Mi-
chelle Yeoh 01.35 Maverick - western,
USA 1994, reż. Richard Donner, wyst.
Mel Gibson, Jodie Foster, James Gar-
ner, Graham Greene, Danny Glover
04.00 Druga strona medalu 3 (1) -
talk-show 04.25 Druga strona medalu
3 (4) - talk-show

05.20 Uwaga! 05.40 Mango - Teleza-
kupy 06.45 Odlotowy ogród (5) 07.15
Prawo Agaty 7 (5) - serial obyczajowy,
Polska 08.10 Richie milioner - kome-
dia, USA 1994, reż. Donald Petrie,
wyst. Macaulay Culkin, John Larroqu-
ette, Edward Herrmann, Jonathan Hy-
de, Christine Ebersole, Claudia Schif-
fer 10.10 Plan gry - komedia, USA
2007, reż. Andy Fickman, wyst. Dway-
ne Johnson, Madison Pettis, Kyra Se-
dgwick, Roselyn Sanchez, Morris
Chestnut 12.35 Wehikuł czasu - film
SF, USA 2002, reż. Simon Wells,
wyst. Guy Pearce, Mark Addy, Phyl-
lida Law, Sienna Guillory, Orlando Jo-
nes, Samantha Mumba, Jeremy Irons
14.35 Na tropie marsupilami - kome-
dia, Francja, Belgia 2012, reż. Alain
Chabat, wyst. Jamel Debbouze, Alain
Chabat, Lambert Wilson, Geraldine
Nakache, Liya Kebede 16.50 Happy
Feet. Tupot małych stóp II - komedia,
USA 2011, reż. George Miller, Gary
Eck, David Peers, wyst. Robin Wil-
liams, Elijah Wood, Sofia Vergara
19.00 Fakty 19.35 Sport 19.45 Pogo-
da 19.50 Uwaga! 20.10 Doradca sma-
ku (45) - program kulinarny
20.15 Na Wspólnej 13 (2046) - serial

obyczajowy, Polska
20.50 Ugotowani 8 (33) - program

kulinarno-rozrywkowy
21.30 You can dance - Po prostu

tańcz! 8 (6) - program rozrywkowy
22.30 Żony Hollywood (4)
23.30 Adrenalina - film sensacyjny,

USA 2006, reż. Mark Neveldine,
Brian Taylor, wyst. Jason Stat-
ham, Amy Smart, Jose Pablo
Cantillo, Efren Ramirez, Dwight
Yoakam

01.15 Poranek kojota - komedia, Pol-
ska 2001, reż. Olaf Lubaszenko,
wyst. Maciej Stuhr, Karolina Rosiń-
ska, Tadeusz Huk, Janusz Józefo-
wicz, Michał Milowicz

03.30 Uwaga!

05.00 Szymon Majewski Show 06.10
Męski Typ 2. Zbigniew Boniek (6) 06.40
Mango - Telezakupy 08.45 Dwóch i pół
(18) - serial, USA 09.15 Ben Hur (2) -
film przygodowy, USA 1959, reż. Wil-
liam Wyler, wyst. Charlton Heston, Ha-
ya Harareet, Jack Hawkins, Stephen
Boyd, Hugh Griffith, Martha Scott 11.40
Czarna owca - komedia, USA 1996, reż.
Penelope Spheeris, wyst. Chris Farley,
David Spade 13.25 Psim tropem do
domu - film rodzinny, USA 1995, reż.
Carlo Carlei, wyst. Matthew Modine,
Nancy Travis, Eric Stoltz, Jon Polito,
Tom Coleman 15.30 William i Kate - film
obyczajowy, USA, Wielka Brytania
2011, reż. Mark Rosman, wyst. Camilla
Luddington, Nico Evers-Swindell, Sa-
mantha Whittaker, Jonathan Patrick
Moore, Richard Reid, Ben Cross, Sere-
na Scott Thomas, Christopher Cousins,
Victoria Tennant 17.25 Maverick - wes-
tern, USA 1994, reż. Richard Donner,
wyst. Mel Gibson, Jodie Foster, James
Garner, Graham Greene, James Co-
burn, Alfred Molina, Danny Glover 20.00
Troja - film przygodowy, USA, Wielka
Brytania 2004, reż. Wolfgang Peters-
en, wyst. Brad Pitt, Eric Bana, Orlan-
do Bloom, Diane Kruger, Peter O'To-
ole, Sean Bean, Brian Cox, Brendan
Gleeson 23.25 Firma - film sensacyjny,
USA 1993, reż. Sydney Pollack, wyst.
Tom Cruise, Jeanne Tripplehorn, Gene
Hackman, Hal Holbrook, Terry Kinney,
Wilford Brimley, Ed Harris 02.40 Amery-
kański ninja - film sensacyjny, USA
1985, reż. Sam Firstenberg, wyst. Mi-
chael Dudikoff, Steve James 04.35 Dru-
ga strona medalu 2 (6) - talk-show
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Więcej radości i zabawy – tego sobie zwykle życzymy

i tego w codziennym życiu chcielibyśmy jak najwięcej.
Zbliża się lato i dlatego by było milej i weselej organizujemy nowy
kolorowy i pachnący konkurs. Wszystkich zapraszamy do udziału.

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

Administracja osiedla „Sienkiewiczowskie”,
tel. 42 670 66 64, 42 670 66 63.
Kierownik adm. p. Małgorzata Furtak.
Administratorzy:
Małgorzata Pawlak administrowane bloki: 16,
S1-S7, S9-S11, Z1 (1-7), Z2 (1-7), tel. kom. 505
150 852, e-mail: mpawlak@rsmbawelna.pl.
Elżbieta Pietruszewska administrowane bloki:
12-15, 17-30, tel. kom. 505 150 851, e-mail: epiet-
ruszewska@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:
Jolanta Bagińska administrowane budynki:
Gorkiego 6/8, 10/12, 24, 26, 28, tel. kom. 505-
-150-858, e-mail: jbaginska@rsmbawelna.pl
Elżbieta Kowalczyk administrowane budynki:
Górska 2, 4, 3/5, 7/9, Szczytowa 4/6, Rawska 3, 7,
Wilcza 2, Gołębia 1/3, 5, tel. kom. 505 150 845,
e-mail: elkowalczyk@rsmbawelna.pl.
Aleksandra Czekalska administrowane bu-
dynki: Zbiorcza 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21,
23, 25, Sarnia 4, Stylonowa 7, tel. kom. 505 150
846, e-mail: aczekalska@rsmbawelna.pl.

Administracja osiedli „Żubardź” i „Koziny”,
tel. 42 651 55 24.
Kierownik adm. p. Jolanta Bartoszek.
Administratorzy:
Renata Psonka-Andrzejczak administrowane
budynki: Tybury 3, 10, Klonowa 28/30, 32, 38/40,
Kasprzaka 60/62, 64a, Okrzei 4/12, 30/36, 40, tel.
kom. 500 268 207, e-mail: rpsonka@rsmbawelna.pl.
Magdalena Gazda administrowane budynki:
Kasprzaka 10, 11, 11a, 28/34, Długosza 1/5, 27,
29/31, 1-go Maja 76, 84/86, Więckowskiego 97, Lo-
rentza 8, Srebrzyńska 45, Włókniarzy 198, tel. kom.
505 150 840, e-mail: mgazda@rsmbawelna.pl.
Jacek Piaseczny administrowane budynki:
Czarnkowska 9/13, Gandhiego 3a, Tatarakowa 15,
Lutomierska 83/101, 103a, 105a, 109a, 111,
Wrześnieńska 67/69, 71/73, Sierakowskiego
1/5, Uniejowska 4, 4a, 6, Turoszowska 5, 16, tel.
kom. 505 150 862, e-mail: jpiaseczny@rsmba-
welna.pl.
Aneta Wyrowska administrowane bloki: Byd-
goska 25, 27/29, 35, 37, Lutomierska 156, 158,
Uniejowska 1/3, Limanowskiego 168, tel. kom.
501 463 291, e-mail: awyrowska@rsmbawelna.pl.
Danuta Lewandowska administrowane bu-
dynki: Bydgowska 40, 42, 44, 46, Klonowa 35/37,
41, tel. kom. 505 150 853, e-mail: dlewan-
dowska@rsmbawelna.pl.

Przyjmowanie i załatwianie interesantów
w spółdzielni odbywa się następująco: sekreta-
riat spółdzielni, Zespół Doradczo-Samorządowy,
Dział Księgowości Eksploatacyjnej Dział Tech-
niczny, Stanowisko ds. Analiz Ekonomicznych
czynne są przez cały tydzień (za wyjątkiem so-
bót i niedziel) w godzinach 8.00-16.30; Dział
Członkowsko-Mieszkaniowy, Dział Czynszów,
Kredytów i Wkładów Mieszkaniowych, Dział Or-
ganizacyjny czynne są w poniedziałki, środy,
czwartki, piatki w godzinach 8.00-16.30, we wtor-
ki w godzinach 8.00-18.00, Administracje osied-
lowe: w okresie od 1.09. do 30.06. przyjmują in-
teresantów w poniedziałki, środy, czwartki
i piątki w godz. 8.00-17.00, we wtorki w godzi-
nach 8.00-18.00, w okresie od 1.07. do 31.08.
w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz.
8.00-16.30, we wtorki w godz. 8.00-18.00.

Głowice termostatyczne montowane na za-
worach przygrzejnikowych służą nie tylko
do indywidualnej regulacji ciepła w pomiesz-
czeniach ale również służą jako automatycz-
na blokada chroniąca pomieszczenia przed nad-
miernym wychłodzeniem, zapobiegają wy-
chłodzeniu ścian zewnętrznych oraz chronią in-
stalację centralnego ogrzewania przed za-
marznięciem wody w grzejniku. Gdy tempe-
ratura spadnie poniżej temperatury ustawionej
głowicą, zawór zostaje otwarty – pomieszczenie
jest ogrzewane.

Z technicznego punktu widzenia okres
eksploatacji całej armatury sanitarnej (w tym
głowic termostatycznych zaworów przygrzej-
nikowych) wynosi ok. 15–20 lat. Po upływie
tego czasu należy sukcesywnie dokonywać jej
wymiany, co w RSM „Bawełna” nastąpiło
w 2014 r. Poprzednie głowice montowane były
przed rozpoczęciem wykonywania indywi-
dualnych rozliczeń kosztów ogrzewania w la-
tach 90. Na skutek zużycia następuje utrata
właściwości pracy elementów głowicy ter-
mostatycznych – mieszka i wypełniającej go
cieczy – i może powodować fałszowanie pra-
cy głowicy. W rezultacie głowica ustawiona
np. w poz. „2” może włączać przepływ ciepła
na grzejniku jakby została ustawiona w poz.
„2,5” – „3”. Tego typu zafałszowanie pracy za-
woru termostatycznego powodowało coraz
większą ilość reklamacji w rozliczeniach kosz-
tów ciepła na ogrzewanie.

Przy dokonywaniu wymian wszystkich
głowic w całej nieruchomości, Spółdzielnia zo-
bowiązana jest do stosowania zapisów Roz-
porządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać budyn-

ki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75,
poz. 690 z późniejszymi zmianami).

Rozdział 4 §134 pkt 5 i 6 wskazanego wyżej
Rozporządzenia określa, że w budynkach wie-
lolokalowych zasilanych z sieci ciepłowniczych
regulatory dopływu ciepła do grzejników
(a więc głowice) powinny umożliwić użyt-
kownikom uzyskanie w pomieszczeniach tem-
peratury niższej od tzw. obliczeniowej (czyli
normowej), przy czym nie niższej niż 16°C
w pomieszczeniach o temperaturze oblicze-
niowej 20°C i więcej.

Przesłanką wprowadzenia, już na początku
lat 2000, do obowiązującego prawa tego typu
ograniczeń jest zapobieganie degradacji sub-
stancji mieszkaniowej, zminimalizowanie
możliwości powstawania w pomieszczeniach
mieszkalnych zawilgocenia ścian, powstawa-
nia grzybów i pleśni oraz przemarzania ścian.

W budynkach oddawanych do użytkowania po
2002 r instalacja obowiązkowo wyposażana jest
w głowice +16°C. Możliwość całkowitego za-
mknięcia dopływu ciepła (wyłączenia ogrze-
wania mieszkania) stanowiłaby właśnie tego
typu zagrożenie dla lokali mieszkalnych.

Użytkowanie głowic termostatycznych
(zwłaszcza o ograniczonym do +16°C zakre-
sie regulacji) wymaga szczególnej uwagi przy
wietrzeniu mieszkań – musi to być krótkie, in-
tensywne przewietrzanie pomieszczeń. Nie na-
leży stosować przewietrzania ciągłego przy
otwartych oknach. Koniecznie należy zwrócić
uwagę, aby otwierać skrzydło okienne, które
nie znajduje się bezpośrednio nad głowicą oraz,
aby wpływające zimne powietrze nie było skie-
rowane bezpośrednio na głowicę, gdyż w bez-
pośrednim otoczeniu głowicy będzie tempe-
ratura niższa od określonej nastawą głowicy
(podobne zasady należało stosować przy sta-
rych głowicach z zakresem regulacji od 8°C).
Aktualnie montowane głowice Heimeier są
głowicami typu cieczowego o dłuższym cza-
sie reakcji na zmiany temperatury w przeciw-
ieństwie do głowic typu gazowego.

Przy niezmienionej, porównywalnej do do-
tychczasowej, eksploatacji mieszkania w prze-

ciętnych temperaturach wewnętrznych 16–20°C
(oraz w zbliżonych temperaturach zewnętrznych
w różnych okresach grzewczych) nie będą wy-
stępowały istotne różnice w zużyciu ciepła
i kosztach ogrzewania lokalu niezależnie od typu
stosowanych w lokalach głowic.

Podsumowując:
Po pierwsze – podjęta decyzja o komplekso-
wej wymianie głowic w całej nieruchomości
wymaga zastosowania głowic spełniających
wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruk-
tury w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuo-
wanie. Niezgodne z zapisem tego Roz-
porządzenia byłoby użycie głowic starszego
typu z niższymi nastawami.
Po drugie – jeżeli następuje wymiana typu
głowic, to w całym budynku należy stosować
jeden typ głowic.
Po trzecie – przy właściwej, niezmienionej eks-
ploatacji lokalu (i ustawieniu głowic termo-
statycznych) zużycie ciepła, niezależnie od typu
zastosowanych głowic (z ograniczeniem tem-
peratury do +16°C czy do +8°C) będzie na
zbliżonym poziomie (w zbliżonych warunkach
atmosferycznych). mgr. inż. K. Jarno

STANOWISKO
na temat stosowania głowic termostatycznych
z zakresem regulacji od +16°C

Na posiedzeniu w dniu 25 marca br.
Rada Nadzorcza uchwaliła Regulamin
konkursów na najładniej ukwiecony
balkon w okresie letnim oraz na naje-
fektowniej udekorowany balkon w okre-
sie świąteczno-noworocznym.

Celem konkursów jest przywrócenie
inicjatyw społecznych, scalanie osied-
lowych społeczności, poprawa estetyki
budynków, promowanie działań non-
profit i współtworzenie przyjaznej dla
środowiska atmosfery.

Decyzję o zorganizowaniu konkur-
sów na terenie właściwego osiedla po-
dejmować będą Rady Osiedli. W kon-
kursie mogą wziąć udział wszystkie
chętne osoby, będące członkami RSM
„Bawełna” i posiadające tytuł prawny
do lokalu na terenie danego osiedla.
Warunkiem uczestnictwa jest wy-
pełnienie karty zgłoszeniowej, do-

stępnej w administracjach osiedli oraz
na stronie internetowej Spółdzielni
www.rsmbawelna.pl.

Do wiosenno-letniej edycji konkur-
su można się zgłaszać do 31 maja br.
w swoich administracjach osiedli. Prze-
gląd zgłoszonych balkonów zostanie
przeprowadzony w trzech terminach,
tak by stwierdzić, który z uczestników
wykazał się długotrwałą pielęgnacją
stanu ukwiecenia swojego balkonu.
Podjęcie decyzji w temacie wytypo-
wania zwycięskich i wyróżnionych bal-
konów zaplanowane jest na początek
września br. Lista laureatów wraz ze
zdjęciami zostanie opublikowana w ga-
zecie „RSM „Bawełna” – Mój Dom”,
a także na stronie internetowej
Spółdzielni, a ich uhonorowanie na-
stąpi podczas festynu Hop do szkoły,
który odbędzie się 12 września br.

ZAPRASZAMY
SENIORÓW
W dniach 16–23.05.2015 r. odbędą się
w Łodzi II Łódzkie Senioralia 2015, któ-
re oferują seniorom szereg imprez ar-
tystyczno-sportowo-rekreacyjnych. Za-
rząd Ogniska TKKF „Dzikusy” w ra-
mach tej imprezy zaprasza chętnych
seniorów do udziału w organizowanym
Turnieju Szachowym. W dniu
16.05.2015 r. od godziny 11.00 w blo-
ku nr 30 przy ul. Zagłoby 15 na „Ja-
nowie” zostaną zorganizowane tur-
niejowe spotkania, obsługiwane przez
instruktorów Ogniska TKKF „Dzikusy”.
Wstęp wolny.

W dniu 28 marca odbyła się
uroczystość zakończenia roz-
grywek XVIII Edycji Łódzkiej
Amatorskiej Ligi Siatkówki.
Miło nam przekazać, że w mę-
skiej ekstraklasie mistrzem
została drużyna TKKF „Dzi-
kusy”. Na zdjęciu zwycięska
drużyna z trenerem, preze-
sem i pucharem.

Z ostatniej chwili

Pamiętajmy, że ideą konkursu nie ma
być postępowanie dla zysku, ale dla
własnej przyjemności. Organizując tą
inicjatywę pragniemy podkreślić jak
ważne jest społeczne działanie. Weź-
cie Państwo udział w tym konkursie nie
dla nagród, ale dlatego, że to lubicie.
Serdecznie zapraszamy wszystkich
do udziału! Zadbajmy o otoczenie,
w którym mieszkamy i cieszmy się
wiosną! I.G.
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KONKURS! – najładniej ukwiecony balkon
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Wszyscy ci, którzy składają, na ten moment PIT-37, czyli najpopularniejszy z druków
rozliczeniowych mogą skorzystać od 16 marca z nowej usługi: Wstępnie wypełnionego
przez system informatyczny Administracji Podatkowej zeznania podatkowego, dostępnego
w Portalu Podatkowym na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl.

Redakcja: Mamy szczyt rozliczeń po-
datkowych, a Urząd Skarbowy, którym
Pan kieruje obsługuje blisko ¾ naszych
zasobów mieszkaniowych, bo osiedla
„Sienkiewiczowskie” z budynkiem w An-
drespolu, „Słowiańskie” i „Zbiorcza”.
W ubiegłym roku, mniej więcej o tej po-
rze, zamieściliśmy w naszej Gazecie na-
desłaną przez Pana broszurę o rozlicza-
niu się przez internet, zawierającą wska-
zówki jak krok po kroku wypełnić
i wysłać zeznanie podatkowe. Jak z per-
spektywy tego roku czasu wygląda roz-
liczanie mieszkańców Łodzi?

Piotr Michalak: Dane o poszerzającym
się z roku na rok elektronicznym rozliczaniu
podatników – bo należy wziąć pod uwagę,
że to nie od poprzedniego roku, a już kil-
ka lat wstecz mamy możliwość elektro-
nicznie rozliczać nasze dochody – cieszą
nas wszystkich, a mnie jako osobę, która
przy tworzeniu e-PIT-a pracowała w gru-
pie, tzw. ekspertów biznesowych Minis-
terstwa Finansów sprawia to szczególną sa-
tysfakcję. Z roku na rok coraz więcej osób
wybiera elektroniczną formę rozliczeń.
W samym tylko bieżącym roku, a mamy
dopiero praktycznie półmetek rozliczeń,
elektronicznie wpłynęło 38% zeznań.

R.: Właśnie, jest Pan specjalistą i eks-
pertem w Ministerstwie Finansów od
krótko mówiąc e-podatków. Jak Pan tam
trafił?

P.M.: Człowiek ma tendencję do ko-
rzystania z ułatwień jakie daje rozwój
nauki. Zawsze interesowało mnie zatem
wykorzystanie powstających, praktycznie
na naszych oczach, nowych technologii do
bieżącej pracy, kontaktów. A internet daje
naprawdę ogromne możliwości. Jako jed-
nego z młodszych naczelników urzędów za-
proszono mnie do współpracy w projekcie
e-Deklaracje2, realizowanego w ramach
uruchomionego w Ministerstwie Finansów
programu e-Podatki. Do pracy w tym pro-
gramie zaproszono pewną grupę pracow-
ników Administracji Podatkowej, których
umiejętności mogłyby wymiernie przy-
czynić się do zmiany nawyków podatników
i zachęcić ich do stosowania drogi elek-
tronicznej w kontaktach z urzędami skar-
bowymi.

R: W bieżącym roku Ministerstwo po-
szło jeszcze dalej udostępniając podat-
nikom praktyczne gotowe – wypełnione
zeznanie.

P.M.: Tak, wszyscy ci, którzy składają
na ten moment PIT-37, czyli najpopular-
niejszy z druków rozliczeniowych mogą
skorzystać od 16 marca z nowej usługi:
Wstępnie wypełnionego zeznania podat-
kowego, tzw. PFR-a, czyli wstępnie wy-
pełnionego przez system informatyczny Ad-
ministracji Podatkowej zeznania podatko-
wego, dostępnego w Portalu Podatkowym
na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl.
Informacje do tych PIT-ów system „prze-
pisuje” ze składanych przez pracodawców
informacji o dochodach, ze znanych wszyst-
kim deklaracji PIT-11 (także PIT-8C
i PIT-R). Wprowadzenie takiego portalu
dało nowe możliwości podatnikom. Teraz
jest kilka możliwości złożenia zeznania po-
datkowego: przez dotychczasowy elek-
troniczny system e-deklaracje, przez usługę
PFR oraz w wersji papierowej. Wersja pa-
pierowa, szczęśliwie, staje się coraz mniej

popularna i można powiedzieć, że obecnie
co drugie zeznanie trafia do nas w wersji
elektronicznej.

R.: Ale żeby nie stresować naszych
najstarszych czytelników, podkreślmy, że
ta papierowa forma rozliczania nadal zo-
stanie zachowana, prawda?

P.M.: Tak, i myślę, że jeszcze długo bę-
dzie istniała. W Europie, według mojej wie-
dzy tylko w jednym kraju, w Danii, istnieje
obowiązek rozliczania się wyłącznie drogą
elektroniczną. Ale wcześniej zadbano tam,
by dostęp do internetu był powszechny.
Wszędzie indziej podatnicy mogą rozliczać
się na oba sposoby. Jest bowiem ciągle pe-
wien procent ludzi, tzw. „wykluczonych
cyfrowo” z różnych zresztą względów, na
których nie można nałożyć obowiązku
rozliczania elektronicznego.

R.: A czy dużo osób czeka ze złoże-
niem PIT-a do ostatniej chwili?

P.M.: Na pewno blisko połowa podat-
ników rozliczenie składa dopiero w kwiet-
niu i zawsze znajdą się tacy, którzy czekają
z tym do ostatniej chwili, niektórzy
np. stojąc 30 kwietnia w kolejkach na pocz-
cie lub w ostatnich dniach kwietnia testując
wydajność systemu e-Deklaracje.

R.: Jak Pan myśli, z czego wynika to
zwlekanie? Czy z nieumiejętności wy-
pełniania rozliczeń czy z innych powodów?

P.M.: Wydaje mi się, że w każdym
społeczeństwie znajdą się tacy, którzy
odkładają ważne rzeczy na ostatnią chwi-
lę. Ale jest też tak, że wiele osób po pro-
stu nie ma czasu, by się do tego zabrać.

R.: A czy Pan już zdążył się rozliczyć?
P.M.: Przyznam, że szewc bez butów

chodzi i zwykle rozliczałem się dopiero
w kwietniu. Ale w tym roku, ponieważ jes-
tem współtwórcą wspomnianej usługi PFR,
rozliczyłem się już korzystając właśnie z tej
nowej możliwości.

R.: Jakie błędy ludzie najczęściej
popełniają w składanych PIT-ach?

P.M.: Trzeba tu z pewnością rozgrani-
czyć rozliczanie się papierowe od elektro-
nicznego. Z pewnością więcej błędów po-
pełniają osoby rozliczające się tradycyjnie,
bo wypełniając zeznanie papierowe można
doń wpisać niemal wszystko, a papier
wszystko przyjmie. Natomiast rozliczając
się elektronicznie jest na szczęście coraz
mniej szans na to, by się pomylić. System
e-Deklaracje po prostu nie przepuści nas do
kolejnego kroku lub poprawi za nas naj-
bardziej oczywiste błędy. A jeśli chodzi
o błędy, to te najczęściej pojawiają się gdy
podatnik korzysta z ulg podatkowych.

R.: No właśnie, czy istnieje np. nadal
ulga na internet?

P.M.: Wszyscy ci, którzy od dawna ko-
rzystają z internetu i uwzględniali to w ze-
znaniach nie mogą już sobie tej ulgi odli-
czyć. Obecnie odliczenie to przysługuje po-
datnikowi tylko w kolejno po sobie nastę-
pujących dwóch latach podatkowych, o ile
w okresie poprzedzającym te lata z tego od-
liczenia nie korzystał. Wiele osób nie zo-
rientowało się, że przepis związany z tą ulgą
się zmienił i popełniają tu błędy.

R.: A czy za proste błędy za każdym
razem wyciągane są konsekwencje, sank-
cje, czy w takich przypadkach kończy się
to tylko upomnieniem?

P.M.: To zależy od charakteru błędu.
W przypadku błędów rachunkowych urząd

PESEL. Czy nie wpłynie to negatywnie
na pracę urzędów?

P.M.: To jest element większej całości,
bo pamiętam ustawę sprzed dwóch, trzech
lat, która pociągała za sobą wymianę za-
świadczeń na oświadczenia. Na zachodzie
to, że w dokumencie nie ma adresu, jest
standardem. Dla urzędów w Polsce wciąż
brak adresu jest na tyle uciążliwy, że jest
do wykonania wiele procedur związa-
nych np. ze skutecznym doręczeniem ko-
respondencji niezbędnej dla realizacji
ustawowych procedur administracyjnych.
Gdy mamy z tym problem załatwienie
sprawy się wydłuża. A zatem w gruncie
rzeczy ta zmiana to zmiana w obszarze
mentalnym. Musimy zacząć myśleć w ten
sposób, że gdy obywatel składa jakieś oś-
wiadczenie, to powinien zostawić kontakt
do siebie. Często pojawia się problem, bo
np. w zeznaniu podatkowym podatnicy za-
miast wpisać adres zamieszkania wpisują
adres zameldowania. Oczywiście właści-
wy adres to adres zamieszkania, to jest ten
adres, pod którym można nas zastać. War-
to dodać, że w większości krajów cywili-
zowanego świata w ogóle nie trzeba mieć
adresu zameldowania. Bardziej mi nato-
miast żal, że z nowego dowodu zniknął
wzór podpisu.

R.: Poznaliśmy Pana jako pasjonata
rozwiązań internetowych, kreatora elek-
tronicznej formy rozliczeń, a teraz
chciałybyśmy dowiedzieć się troszeczkę
o Panu. Co Pan lubi, czym się Pan inte-
resuje? Słyszałyśmy, że uwielbia Pan
Hiszpanię i jest fanem klubu piłkarskiego
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Ludzie,
których

warto poznać

sam może je skorygować, nawet nie wzy-
wając podatnika. Wtedy nie ma żadnych
konsekwencji i podatnik jest tylko infor-
mowany o danej korekcie. Natomiast jeś-
li ktoś ewidentnie wprowadza urząd w błąd
i próbuje wyłudzić zwrot podatku, np. wpi-
sał czwórkę dzieci, a ma dwójkę, albo ma
rozdzielność majątkową, a rozlicza się
wspólnie z małżonkiem, to wtedy musi li-
czyć się z konsekwencjami. Generalnie jest
jednak tak, że w przypadku osób fizycz-
nych, które rozliczają się raz w roku, nie ma
wielu takich przypadków.

R.: A jakie działania można podej-
mować, aby stworzyć klimat wzajemnej
życzliwości pomiędzy urzędem a oby-
watelami, bo przyzna Pan, że niewiele
jest osób, którym urząd skarbowy ko-
jarzy się z miłym miejscem?

P.M.: Tak z pewnością czasami jest,
chociaż zauważam, że to się zmienia na na-
szą korzyść. Odbieram cały szereg syg-
nałów, świadczących o tym, że podatnicy
dostrzegają to, że staramy się wyjść im na-
przeciw i ułatwić kontakt z Urzędem. To
oczywiście jest proces i nie nastąpi on z dnia
na dzień. Ważna z pewnością jest kwestia
doboru odpowiednich ludzi, zwłaszcza do
bezpośredniej obsługi klienta. Muszą oni
posiadać odpowiednie cechy charakteru,
wyczucia i zrozumienia sytuacji w kon-
frontacji z często zdezorientowanym czy też
zdenerwowanym płatnikiem. Jeszcze parę
lat temu funkcjonowało to na zasadzie:
urzędnik – petent i to kojarzyło się pejo-
ratywnie. Obecnie staramy się traktować
osobę, która się do nas zgłasza jako klien-
ta, którego staramy się jak najlepiej
obsłużyć.

R.: Czy istnieje w takim razie możli-
wość jakichś konsultacji w razie kłopo-
tów z wypełnianiem dokumentów do
urzędu, nie tylko zeznań podatkowych?

P.M.: W naszym urzędzie funkcjonuje
usługa, która na razie nie jest jeszcze stan-
dardem w administracji podatkowej, mia-
nowicie można na adres mailowy urzędu
zadać dowolne pytanie. Oczywiście w bar-
dziej skomplikowanych sprawach infor-
mujemy o konieczności wystąpienia do biu-
ra Krajowej Informacji Podatkowej o wy-
danie pisemnej interpretacji, natomiast na
większości pytań odpowiadamy mailowo,
np. gdy ktoś pyta jaki PIT musi złożyć, lub
co ma zrobić gdy sprzedał samochód.

R.: W 2013 r. Urząd Skarbowy Łódź-
Widzew zajął pierwsze miejsce w kate-
gorii najbardziej efektywny duży urząd
skarbowy, w jubileuszowej X Edycji
Rankingu Urzędów Skarbowych, pod
patronatem Ministerstwa Finansów.

P.M.: Tak był to ranking Gazety Praw-
nej i praktycznie nie zdawaliśmy sobie spra-
wy jakie ta gazeta przyjmie kryteria oce-
ny urzędów skarbowych. Porównano
wszystkie czterysta urzędów skarbowych
w Polsce i jak się okazało w tym rankingu
zdecydowanie się wyróżniliśmy. Dodam,
że nasz urząd jest jednym z większych
w Polsce, plasuje się w pierwszej dziesiątce
pod względem ilości obsługiwanych po-
datników.

R.: Zamknijmy może teraz temat
zeznań podatkowych i porozmawiajmy
o nowych dowodach osobistych. Jedy-
nym identyfikatorem tożsamości, oprócz
imienia i nazwiska, będzie teraz numer

FC Barcelona. Która miłość była pierw-
sza do kraju czy do klubu?

P.M.: Najpierw zakochałem się w Hisz-
panii, w której przez kilka lat miałem
okazję mieszkać. Zafascynował mnie kli-
mat wolności i radości życia, pozytywne
podejście mieszkańców do życia. Tam
każdy na ulicy się pozdrawia, ludzie są po-
godni, nie patrzą na siebie wilkiem. Sama
Barcelona też potrafi fascynować. Mimo
tego, że byłem tam wiele razy i nawet przez
miesiąc mieszkałem i codziennie zwie-
dzałem, to nadal nie poznałem całej Bar-
celony. To jest miasto, które bardzo przy-
ciąga i myślę o nim z sentymentem. A po-
nieważ zawsze byłem fanem piłki nożnej,
więc bardzo łatwo zapałałem też uczuciem
do FC Barcelona i poziomu na jakim
grają. Oglądam niemal wszystkie mecze
FCB, a w miarę możliwości staram się by-
wać na meczach FCB, by poczuć te wszyst-
kie emocje z bliska.

R.: A w Polsce jak się Pan relaksuje?
P.M.: Lubię dobre jedzenie. Lubię poz-

nawać i kosztować nowe kuchnie. Sam też
gotuję, czasem ulubione dania z Hiszpanii,
np. paellę, którą można przygotowywać na
wiele różnych sposobów.

R.: Życzymy zatem hiszpańskiej po-
gody ducha i wszystkiego dobrego
z okazji zbliżających się Świąt Wielka-
nocnych. Dziękujemy za rozmowę a na-
szych czytelników zapraszamy do przy-
rządzenia paelli wg przepisu naszego
gościa.

Przepis na stronie 12.

Już po raz drugi p. Elżbieta Jachimek
została uhonorowana drobnymi upo-
minkami za nadesłane do redakcji roz-
wiązanie krzyżówki z ostatniej strony Ga-
zety. Jak nam powiedziała laureatka: „Lu-
bię rozwiązywać w wolnych chwilach
krzyżówki i różnego rodzaju szarady, ale
wcześniej nigdy nic nie wygrałam i nie
wysyłałam rozwiązań”. Choć zamiesz-
czane w naszej Gazecie krzyżówki do
najłatwiejszych nie należą – jak stwier-
dziła p. Elżbieta – z pomocą przychodzi
internet.

Pani Elżbiecie gratulujemy i zachę-
camy innych do lektury Gazety i chwili
relaksu z naszą krzyżówką.

Lubię krzyżówki

Rozmowa z p. Piotrem Michalakiem Naczelnikiem
Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew.

Współtwórca e-PIT-a,
czyli hiszpańskie spojrzenie na urząd



5. Na umytej patelni pod-
grzać pozostałą oliwę.
Wsypać ryż i podsmażyć
przez 2 minuty, ciągle mie-
szając. Dodać przesmażony
czosnek z pietruszką oraz
połowę bulionu. Gotować
na dużym ogniu przez 6-7
minut. Gdy ryż wchłonie
większość płynu, dodać
pozostały wywar i usma-
żonego królika z pomido-
rami i papryką. Następnie
dorzucić pokrojone w pla-
sterki kiełbaski chorizo
i dusić, aż cały płyn odpa-
ruje (ok. 5 minut), od cza-

su do czasu mieszając.
6. Kalmary umyć i pokroić w plastry.
Mule wyszorować i opłukać w bieżącej
wodzie. Kalmary i mule dorzucić do ryżu
i gotować razem 10-15 minut, aż ryż
zmięknie, a królik się ugotuje. Wyrzucić
mule, które się nie otworzyły. Następnie
dodać podgotowane krewetki. Trzymać
na ogniu, dopóki krewetki się nie roz-
grzeją. Wierzch paelli posypać zieloną
pietruszką. Postawić na stole w naczyniu,
w którym potrawa została przygotowy-
wana.

Smacznego!

12 Rozerwij się!
POZIOMO: 1. młody na hali, 6. nie-
stosowany już środek gaśniczy, 7. pod-
ziemne części roślin okopowych, 8. śle-
pa lub nerwów, 9. społeczny bądź za-
wodowy, 12. kontynentalny pierwiastek,
13. wzniesienie nad Kuźnicami, 14.
mieszkanka Bahrajnu, 18. imię pierwszej
żony Toma Cruise’a, 19. agentka Dana,
20. dawny alfabet ludów germańskich,
21. jeleń po zrzuceniu poroża, 22. Wy-
szkoni dla bliskich.
PIONOWO: 2. …krwi, 3. rumuński
twórca kontrgambitu, 4. Szabó lub
Kornacka, 5. …gamma, uwalniany
przy wybuchu supernowej, 9. piosenka
Czerwonych Gitar, 10. sztuka kochania,
11. rozpraw lub balowa, 15. wieloletni
dyrygent orkiestry PRiTV, 16. miasto,
którego honorowym obywatelem był
A. Hitler, 17. staroirański bóg ciemności
i demonów.

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI
LUTOWEJ

Poziomo: efekt, hurma, oflag, watra,
Albin, Antyle, mlask, Alonso, trał,
asesor, owad, barany, grab.
Pionowo: fąfel, kłaki, tułactwo, ama-
rylis, Armstrong, biała dama, Naka,
Lesław, Nissan, okrzyk.

Pierwsze trzy osoby, które
w ciągu 10 dni od wydania gazety
nadeślą prawidłowo rozwiązaną

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

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

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

K U C H N I A
N A S Z A
CODZIENNA

Hiszpański
przysmak
na świąteczny
stół

Taka już świata złośliwość, że prawo
rzadko znaczy sprawiedliwość.

(Agnieszka Lisak)

BARAN
Warto kontynuować grę
niedawno rozpoczętą.
Staraj się utrzymać ini-
cjatywę w swoich rękach,
by właściwie kierować
wydarzeniami. Nie po-

zwól partnerowi rozpraszać uwagi w inną
stronę niż Twoja! Pod koniec miesiąca wyjaś-
ni się, jakie masz szanse na przyszłość w tej
sprawie. Przychylny znak - Ryby.

BYK
Dowiesz się sporo cie-
kawego na intrygujący
Cię od dawna temat. Bę-
dzie ważne, jak szybko
wyciągniesz z tego właś-
ciwe wnioski. Uważaj -

Twoje gadulstwo może zaszkodzić nawet naj-
lepszym zamierzeniom. Spotkanie urodzinowe
u Barana będzie z pewnością udane, ale nie
siedź na nim za długo.

BLIŹNIĘTA
Mimo pośpiechu związa-
nego z ogromem spraw
do załatwienia będzie to
satysfakcjonujący miesiąc.
Będziesz mieć szczęśliwą
rękę do trudnych posu-

nięć, a kilka osobistych sukcesów wydatnie po-
prawi Twoje samopoczucie. Czekają Cię więc
pomyślne dni, choć mogą je zakłócić drobne
kłopoty z Bykiem.

RAK
Lubisz często namotać
wiele spraw wierząc, że
potem wszystko samo ja-
koś się ułoży. Może i tak
się stanie, ale warto
sprawić, by ułożyło się

naprawdę dobrze. Nie komplikuj więc niepo-
trzebnie wydarzeń wokół siebie. Ktoś chce ko-
niecznie robić Ci na przekór. Czy to przypad-
kiem nie Koziorożec?

LEW
Nawiązane w najbliż-
szych dniach kontakty za-
wodowe mogą pogmat-
wać się na skutek... Two-
jej niezręczności. Uważaj
więc, by nie popełnić

gafy, która może być powodem większych
przykrości niż przypuszczasz. Ewentualny,
nieplanowany przed świętami, wyjazd służbo-
wy z Panną może temu zapobiec.

PANNA
Wydatki, czekające Cię
w tym miesiącu, niech
nie będą zachętą do za-
ciągnięcia pożyczki lub
kredytu bankowego. Wplą-
czesz się w trudne do zlik-

widowania kłopoty finansowe. Spróbuj więc
inaczej i mniejszym kosztem rozwiązać naj-
bliższe problemy. Wskazówka Skorpiona może
okazać się zbawienna.

WAGA
Może się tak zdarzyć, że
trafisz na trudności
w załatwianiu istotnej dla
siebie sprawy. Pójście na
pewne ustępstwa, a nawet
ewentualna zgoda na

kompromisowe rozwiązanie, to najlepszy
sposób pokonania przeszkody. Przy okazji za-
pobiegniesz nerwowej atmosferze. Dobre
układy ze Strzelcem.

SKORPION
Nieciekawy początek
wiosny nie natchnął Cię
optymizmem. Nic Ci się
nie chce, na nic nie masz
ochoty. Szkoda, bo ten
okres mógłbyś wykorzys-

tać o wiele bardziej intensywnie. Przede
wszystkim zdaj sobie sprawę z tego, że prze-
chodzisz tylko atak pozimowej chandry. Co na
to Rak?

STRZELEC
Możesz w tych dniach
stanąć przed koniecz-
nością dokonania wybo-
ru w sprawach żywo Cię
interesujących, ale nie-
zbyt łatwych do rozsądze-

nia. Kieruj się przede wszystkim stopniem
trudności szybkiego osiągnięcia konkretnych
efektów. Twoja intuicja bardzo się przyda.
Skorzystaj z rad Wodnika.

KOZIOROŻEC
Nieszczególny miesiąc.
Odniesiesz wrażenie, że
ktoś niezbyt dowierza
Twoim dobrym inten-
cjom. A może tylko Two-
im słowom? Warto w ta-

kiej sytuacji odkryć swoje karty, niech druga
strona przekona się, że grasz fair i działasz
w dobrej wierze. Znajdź więcej czasu dla
bliskiego Ci Lwa.

WODNIK
Musisz starannie przy-
gotować się do spotkania
z Bliźniętami, z którymi
wiążesz spore nadzieje.
Wiele będzie zależało od
tego, jak się zachowasz,

co powiesz, jakie zrobisz ogólne wrażenie. Nie
bagatelizuj więc niczego i pamiętaj, że pun-
ktualność jest obowiązkiem a nie grzecz-
nością.

RYBY
Ktoś z bliskich postąpi
w sposób dość nieocze-
kiwany. Twoje zaskocze-
nie lepiej będzie skryć
i nie robić większego pro-
blemu, jeśli nawet spra-

wa będzie na to zasługiwała. Wypadki potoczą
się korzystniej, gdy towarzyszyć im będzie spo-
kój i opanowanie obu stron. Nie przejmuj się
humorami Wagi.

H O R O S K O P N A K W I E C I E Ń

U Ś M I E C H N I J S I Ę
• • •

Zajączku, dlaczego masz takie krótkie uszy?
– Bo jestem romantyczny.
– Nie rozumiem.
– Wczoraj siedziałem na łące i słuchałem śpiewu słowika. Tak
się zasłuchałem, że nie usłyszałem kosiarki...

• • •
Idzie sobie zajączek przez las i pali papierosa. Widzi to krowa
i mówi:
– Taki mały a już pali.
A zajączek na to:
– Taka duża, a stanika nie nosi!

Śmiej się, niech resz-
ta świata zastanawia,
się dlaczego?

Taka sobie myśl SZCZĘŚCIE
Szczęście – cóż to jest?
Ciastko z kremem? Milion w Totka?
Ty?
Przyjaźń? Wierność? Dobroć?
Miłość?
TY?
Szary pionek ustawiony na szachownicy
życia
Przesuwany palcem losu – marzę o swym
szczęściu.
Wierna miłość? Dobra przyjaźń?
Dobra miłość? Wierna przyjaźń?
Ty.
Twoja skóra, spacer łąką, zapach traw?
Z Tobą – z inną – może sam?
Szczęśliwy – mówią o nim:
– Ma samochód, dobrą żonę,
Mówią o nim – właśnie, mówią,
A co w środku, w sercu, w duszy?
Gorycz, radość, smutek, śmiech?
Dasz mi to?
I to i to?
Powiedz szczerze – masz receptę,
Sprzedaj lek, cudowny lek,
Po nim świat nabierze barw
Jasnych i wesołych,
Bez kłopotów jak też skarg
Wypowiadanych niemym głosem
Przed samym sobą.
Jaki lek? – pytasz mnie.
Swoją miłość!
Daj mi ją!
Proszę Cię!

(źródło internet)

przez 3 minuty cały czas mieszając
drewnianą łyżką. Przełożyć do miski.
Pietruszkę posiekać, jedną łyżkę odłożyć,
resztę wsypać na patelnię. Smażyć przez
kila sekund i przełożyć do czosnku. Do-
dać szafran, wymieszać i rozetrzeć na
miazgę w moździerzu. Na tej samej pa-
telni rozgrzać 4 łyżki oliwy. Smażyć ka-
wałki królika.
4. Po 15 minutach, gdy mięso będzie ru-
miane dodać pozostały czosnek pokro-
jony w plasterki, pomidory i paprykę. Du-
sić 2-3 minuty, po czym dodać mieloną
ostrą paprykę. Dobrze wymieszać i zdjąć
z ognia. Królika z warzywami przełożyć
do innego naczynia.

Paella
Składniki:
– 400 g okrągłego ryżu,
– 1 duży królik (ok. 1,5 kg),
– 2 małe kiełbaski chorizo,
– 350 g kalmarów,
– 16 muli,
– 200 g krewetek,
– 2 zielone papryki,
– 500 g pomidorów,
– 1 łyżeczka ostrej papryki,
– 1,5 litra bulionu,
– 8 łyżek oliwy,
– 6 ząbków czosnku,
– ½ pęczka natki pietruszki,
– 2 szczypty szafranu.

Przygotowanie:
1. Pomidory sparzyć, obrać ze skórki
i pokroić w kostkę. Z papryki usunąć na-
siona i pokroić w kostkę.
2. Królika podzielić, umyć i osuszyć.
Przyprawić solą i pieprzem.
3. Na głębokiej patelni do paelli lub
w rondlu rozgrzać 2 łyżki oliwy. Dodać
wyciśnięte 4 ząbki czosnku. Smażyć
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