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W wielu przypadkach już samo doprowadzenie do złożenia wniosku o wykup gruntu przez wszystkie
osoby uprawnione w budynku było nader trudne. Wstrzymywanie teraz przez UMŁ tak zaawansowa-
nych spraw z wykupem lub przekształceniem gruntu wydaje się niezrozumiałe i bezprawne.

5 lutego br. w siedzibie Spółdzielni odbyło się czwarte już spotkanie z fir-
mami – wykonawcami robót remontowych w naszych zasobach. W 2014 r.
w Banku wykonawców mamy 27 firm, w tym cztery nowe.
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Moim
zdaniem
Zakończyły się Zimowe XXII Igrzyska

Olimpijskie. Przez ostatnie dwa tygodnie,
szczególnie weekendy były dla nas bardzo
radosne, bowiem właśnie w te dni zdoby-
liśmy praktycznie wszystkie medale. Trans-
misje z tych zawodów gromadziły przed te-
lewizorami całe rodziny i ogromne rzesze
znajomych. Złoty medal Kamila Stocha na
skoczni normalnej w niedzielny wieczór 9 lu-
tego przyjęty został entuzjastycznie przez
wszystkich, którzy byli dumni nie tylko
z pierwszego miejsca, ale przede wszystkim
z ogromnej różnicy pomiędzy naszym zwy-
cięzcą a pozostałymi rywalami.

We czwartek 13 lutego byłem w godzi-
nach południowych w I LO im. M. Koper-
nika. Gdy pani Dyrektor ogłosiła przez mi-
krofon, że nasza Justyna Kowalczyk zwy-
ciężyła w biegu na 10 km stylem klasycznym
zdobywając dla nas drugi złoty medal, czte-
ropiętrowy, ponad stuletni gmach podniósł
się do góry od radosnego „HURA!!!” mło-
dzieży.

W sobotę 15 lutego, po Walentynkach,
spotkała nas kolejna niespodzianka. Najpierw
oglądaliśmy wspaniałe zmagania pancze-
nistów na 1500 metrów i złoto Zbigniewa
Bródki, a potem do godziny 21 przeżywa-
liśmy skoki na dużej skoczni i zdobycie dru-
giego medalu przez Kamila Stocha. Emocje
te były przyczyną wielu spóźnień na karna-
wałowe bale i przyjęcia, jakie się wtedy od-
bywały. Jednakże nikt nie miał do nikogo pre-
tensji, wręcz przeciwnie, w sobotnią noc dały
się słyszeć z wielu stron liczne toasty i ra-
dosne okrzyki z okazji zdobycia jednego dnia
aż 2 złotych medali. A ukoronowaniem
tego bardzo radosnego okresu była ostatnia
sobota i kolejne dwa medale zdobyte przez
drużyny, damską i męską, łyżwiarzy szyb-
kich.

Takich radosnych chwil dawno u nas nie
było. Brakuje ich nam. Dlaczego? Bo nam
chyba najlepiej wychodzi burzenie i rozwa-
lanie wszystkiego przez ludzi nieznających
się na rzeczy, bądź wyobrażających sobie, że
znają się na czymś, zamiast spokojnej, kon-
sekwentnie wykonywanej pracy wg obranych
i opracowanych wcześniej planów przez
fachowców i zawodowców. Medale skocz-
ków (również tych, którzy zwyciężali w tym
roku na Uniwersjadzie i mistrzostwach świa-
ta juniorów) nie dziwią, bo wszystko zaczęło
się od 2001 roku od wspaniałego Adama
Małysza. Jego sukcesy spowodowały szcze-
gólny napływ młodzieży do tego sportu. Ale
nic by to nie dało, gdyby nie zaczęła się po-
rządna robota od czasów „już zaawansowa-
nego” Małysza (przepraszam za ten neolo-
gizm) tj. od czasu, jak prezesem Polskiego
Związku Narciarskiego w 2006 r. został tre-
ner Adama p. Apoloniusz Tajner. Konsek-
wentna, wspaniała praca daje wspaniałe
efekty.

Podobnie można oceniać pracę i przy-
gotowania Justyny Kowalczyk i jej zespołu.
To też przemyślany wysiłek i konsekwencja,
jak również ogromna determinacja, która po-
zwoliła na zdobycie złota pomimo kontuz-
ji stopy. Miejmy te sprawy na uwadze, jako
wyznacznik naszych czasów, w których
winna dominować fachowość, znajomość
rzeczy, a nie dyletanctwo i nieznanie się na
tym o czym się mówi lub w czym się działa.
Bo to drugie prowadzi do frustracji, zawiści
i złości. To pierwsze zaś do satysfakcji, efek-
tów i ogromnej radości. Przedłużmy naszą
radość na końcowe dni długiego karna-
wału; cieszmy się również w trakcie nad-
chodzącego Wielkiego Postu, bądźmy radośni
z naszych działań i rzeczywistych efektów
w ciągu całego roku.

Sylwester Pokorski

Zablokowanie wykupu gruntów na własność.

Na sto czterdzieści pięć nieruchomości budyn-
kowych w RSM „Bawełna”, w stosunku do pię-
ćdziesięciu pięciu nie uzyskaliśmy dotychczas
prawa własności gruntu, mimo dostarczenia do

Urzędu Miasta Łodzi kompletnych dokumentów –
wniosków od wszystkich współwłaścicieli i upewnie-
nia się, że żadna z wyodrębnionych osób nie zalega
z podatkami względem miasta. UMŁ nie realizuje
wniosków RSM „Bawełna”, warunkując sprzedaż
gruntu zawarciem najpierw z Łódzką Spółką Infra-
strukturalną (w której 100% udziałów ma miasto –
dop. redakcji) umów ustanawiających służebności dla
posadowionych w gruncie przyłączy wodno-kanaliza-
cyjnych, będących własnością spółki. Według opinii
radców prawnych naszej spółdzielni działania te nie
mają prawnego uzasadnienia, o czym powiadomi-
liśmy urząd pismem już w sierpniu ubiegłego roku
i wezwaliśmy do podjęcia realizacji naszych wniosków
o wykup gruntu. Nasze pismo pozostało bez odpo-
wiedzi, więc ponownie na początku lutego zawiado-
miliśmy urząd o ich bezprawnym działaniu informując,
że w przypadku dalszego braku działań Urzędu
Miasta swoich roszczeń dochodzić będziemy przed
sądem.

Jak się okazało problem ten dotyka także
inne łódzkie spółdzielnie mieszkaniowe.
Wspólne rozmowy zarządów spółdzielni
zrzeszonych w Forum Zarządców Nieru-
chomości Spółdzielczych doprowadziły
do zorganizowania w listopadzie ubiegłego
roku spotkania w UMŁ. Niestety nie doszło
na tym spotkaniu do żadnych rozstrzygnięć
w sprawie. Urzędnicy miejscy zebrali je-
dynie argumenty zaproszonych gości i po-
informowali, że przekażą sprawę do rozważań p. prezy-
dent z radcami prawnymi reprezentującymi Miasto Łódź.
Ze swojej strony zaś, z ramienia Forum Zarządców, w dniu
15.11.2013 r. prezesi pięciu najliczniejszych łódzkich
spółdzielni mieszkaniowych: SM „Zarzew”, RSM „Ba-
wełna”, SM „Chojny”, SM „Teofilów” i SM „Osiedle Mło-
dych” skierowali do p. prezydent pismo przedsta-
wiające to zagadnienie od strony interesów członków
spółdzielni, prosząc o odstąpienie od warunkowania
sprzedaży gruntów uprzednim zawarciem przez
spółdzielnie umów służebności z ŁSI.

Do chwili obecnej niewiele jednak w sprawie uczy-
niło miasto, a co najgorsze nie wycofało się ze spor-
nej interpretacji.

W połowie lutego br. w siedzibie naszej Spółdzielni
odbyło się spotkanie z prezesem ŁSI w zakresie wstęp-
nych warunków zawierania umów służebności. Spot-
kanie to także nie przybliżyło do rozwiązania tej kwestii.
Temat ustanawiania służebności nie jest tematem pro-
stym, zwłaszcza przy nieruchomościach, w których do-
konane są już wyodrębnienia lokali, a na pewno nie jest
zagadnieniem szybkim do zrealizowania.

Liczymy więc na rozsądek władz naszego mias-
ta i wycofanie się z zaprezentowanej, kłopotliwej dla
wszystkich stron interpretacji przepisów dotyczących
wykupu gruntów. Jest to w interesie tysięcy miesz-
kańców oczekujących na wyodrębnienie swoich lo-
kali. K.Sz.

UMŁ warunkuje możliwość nabycia prawa własności gruntu, do których spółdzielnia posiada prawo użytkowania wie-
czystego, koniecznością zawierania z Łódzką Spółką Infrastrukturalną umów o ustanowienie służebności przesyłu. Odmowa
zawarcia takich umów stanowi argument do odstąpienia przez Miasto od sprzedaży czy przekształcenia prawa do gruntu.
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Przypadki zakłócania spokoju, porządku czy akty wandalizmu

docierają do administracji zbyt późno, gdy nie można już przeciwdziałać
czy skonfrontować się z osobą zakłócającą porządek.

Prościej i skutecznej zwrócić się o pomoc do Straży Miejskiej.2
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Z prac
Rady Nadzorczej
W styczniu 2014 roku Rada Nadzorcza RSM
„Bawełna” odbyła jedno posiedzenie, na któ-
rym:
1. W ramach spraw dotyczących stosunku człon-
kostwa:
a) podjęła pięć uchwał o wykreśleniu z grona
członków Spółdzielni dłużników nie wnoszących
należnych opłat za używanie lokali. Trzy z wy-
kreślonych osób zalegają z wnoszeniem opłat za
używanie mieszkań: dwa z mieszkań są spółdziel-
cze własnościowe, jedno stanowi odrębną włas-
ność, a zadłużenia w dniu posiedzenia Rady Nad-
zorczej wynosiły w dwóch przypadkach ok.
7,7 tys. zł, w trzecim ok. 4,5 tys. zł. Dwie po-
zostałe osoby wykreślone w styczniu z grona
członków za zaległości czynszowe, to osoby po-
siadające spółdzielcze własnościowe prawo do
lokalu użytkowego i zadłużone w opłatach za ten
lokal na kwotę ok. 35 tys. zł. Żaden z wykreś-
lanych członków nie zgłosił się na posiedzenie
Rady Nadzorczej, aby przedstawić swoją sytuację
i perspektywy spłaty zadłużenia,
b) podjęła 58 uchwał w sprawie wykreślenia
z grona członków Spółdzielni 58 członków
oczekujących, którzy nie wnoszą opłat tytułem
kosztów manipulacyjnych,
c) odłożyła rozpatrzenie spraw w dwóch przy-
padkach dotyczących członków oczekujących nie
wnoszących opłat manipulacyjnych, tj. w sto-
sunku do osoby, która usprawiedliwiła swoją nie-
możność przybycia na posiedzenie Rady Nad-
zorczej oraz w stosunku do osoby, która przed po-
siedzeniem zobowiązała się uregulować za-
ległości w opłatach albo wypowiedzieć człon-
kostwo w Spółdzielni.
2. Zatwierdziła bez uwag przedłożone przez Ko-
misje Rady Nadzorczej: Rewizyjną, GZM, We-
wnątrzspółdzielczą, plany pracy tych Komisji na
2014 rok.
3. Przyjęła przedłożone przez Komisje Rady Nad-
zorczej: Rewizyjną, GZM, Wewnątrzspółdzielczą,
sprawozdania z działalności za 2013 rok, przy
czym sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zosta-
nie uzupełnione po zakończeniu badania spra-
wozdania z działalności Spółdzielni za 2013 rok.
4. Przyjęła bez uwag informację na temat wstęp-
nie zaplanowanych terminów odbycia poszcze-
gólnych części Walnego Zgromadzenia w 2014
roku, przy założeniu takiego samego podziału
Walnego Zgromadzenia na części, jaki był
w ubiegłym roku i zwołaniu na jeden dzień dwóch
zebrań: „Członków Oczekujących” oraz „Gor-
kiego”.
5. Dokonała wyboru ze swego grona dwóch
członków do udziału w charakterze obserwato-
rów z dostępem do materiałów w pracach Komisji
ds. wyboru wykonawców na wykonywanie ro-
bót kominiarskich w zasobach Spółdzielni
w 2014 roku.
6. Rozpatrzyła wystąpienia mieszkańca osiedla
„Żubardź” dotyczące indywidualnych rozliczeń
kosztów ogrzewania w budynku przy ul. Unie-
jowskiej 4a i udzieliła zainteresowanemu odpo-
wiedzi.
7. Rozpatrzyła pismo Krajowej Rady Spółdziel-
czej w sprawie udzielenia wsparcia finansowe-
go dla inicjatywy na rzecz działalności spółdziel-
czego Muzeum i pozytywnie zaopiniowała pro-
pozycję Zarządu w zakresie wspomożenia wyżej
wymienionej inicjatywy.
8. Przyjęła do wiadomości informacje Prze-
wodniczących Rad Osiedli „Słowiańskie”,
„Zbiorcza” i „Żubardź” na temat spraw jakimi zaj-
mowały się te Rady na swoich posiedzeniach
w okresie od ostatniego posiedzenia Rady Nad-
zorczej. Rady Osiedli „Koziny” i „Sienkiewi-
czowskie” nie miały w tym czasie posiedzeń.
9. Przyjęła do wiadomości informację na temat
zaawansowania działań Spółdzielni w zakresie
„nabywania” z bonifikatą gruntu na własność oraz
przedstawioną przez Z-cę Prezesa informację
o decyzji Zarządu w sprawie wystąpienia z pis-
mem do UMŁ, a następnie do sądu o realizację
wniosków o przekształcenie lub nabycie z bo-
nifikatą prawa własności gruntu w tych przy-
padkach, gdzie nie ma przeszkód do realizacji
wniosków, lecz jest wstrzymywana z powodu nie-
podpisania przez Spółdzielnię umów z Łódzką
Spółką Infrastrukturalną. Temat ten opisujemy na
1 stronie tego wydania gazety.
10. Przyjęła do wiadomości informację członków
Rady Nadzorczej, którzy pełnili dyżur w pierw-
szy wtorek stycznia w ramach przyjęć intere-
santów.
11. Termin następnego posiedzenia Rady Nad-
zorczej ustalono na 27 lutego 2014 r.

Oprac.: E.S.

Z prac Zarządu Spółdzielni w styczniu 2014 r.
W styczniu 2014 r. posiedzenia Za-
rządu RSM „Bawełna” odbyły się
w dniach 8, 15 i 22.

Sprawy członkowsko-mieszkaniowe
W dniu 31.12.2013 r. Spółdzielnia liczyła
9.275 członków, w tym 8.925 członków za-
mieszkujących i 350 członków oczekujących.
W styczniu 2014 r. w poczet członków
Spółdzielni przyjęto 22 osoby, a skreślono
z rejestru 27 osób.

Podjęto postępowanie o pozbawienie człon-
kostwa w Spółdzielni w stosunku do 1 człon-
ka Spółdzielni zalegającego z opłatami za
mieszkanie.

Podjęto decyzję o zawarciu umowy o usta-
nowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa
do mieszkania osobie, która zamieniła się
z dłużnikiem Spółdzielni oraz o wypłaceniu
dłużnikowi udziału członkowskiego i wkładu
mieszkaniowego pomniejszonego o wszelkie za-
ległości wobec Spółdzielni z tytułu opłat za
używanie mieszkania oraz z tytułu spłaty kre-
dytu.

Postanowiono wszcząć postępowanie eks-
misyjne w stosunku do osoby, która za niepłace-
nie czynszu utraciła członkostwo w Spółdziel-
ni i tytuł prawny do mieszkania.

Określanie przedmiotu odrębnej
własności lokali
Omówiono i przyjęto do wiadomości informację
Pionu Technicznego Spółdzielni na temat za-
awansowania działań Spółdzielni w zakresie
„nabywania” z bonifikatą gruntu na własność.
Zdecydowano, że Spółdzielnia wystąpi z pis-
mem do UMŁ, a następnie do sądu o realiza-
cję wniosków o przekształcenie lub nabycie
z bonifikatą prawa własności gruntu w tych
przypadkach, gdzie nie ma przeszkód do rea-
lizacji wniosków, lecz jest wstrzymywana
z powodu niepodpisania przez Spółdzielnię
umów z Łódzką Spółką Infrastrukturalną.

Roboty remontowe, wymiana
stolarki okiennej
Zaktualizowano wg stanu na 31 grudnia 2013 r.
listy określające kolejność wymiany bądź re-

fundacji kosztów wymiany we własnym zakre-
sie okien i drzwi balkonowych w mieszkaniach
na poszczególnych osiedlach. Listy zawierają:
w osiedlu „Żubardź” – 1272 pozycje, w osiedlu
„Koziny” –708 pozycji, w osiedlu „Zbiorcza” –
928 pozycji, w osiedlu „Słowiańskie” – 1706 po-
zycji i w osiedlu „Sienkiewiczowskie” – 521 po-
zycji + osobna lista dla budynku przy ul. Fab-
rycznej 9 w Andrespolu – 8 pozycji.

Listy są do wglądu dla członków Spółdziel-
ni w biurze Zarządu Spółdzielni pok. 121
i w Administracjach Osiedli.
Podjęto decyzję o zwrocie kosztów wymiany
okien w 1 mieszkaniu w osiedlu „Zbiorcza”
w kolejności wynikającej z listy określającej ko-
lejność wymiany/refundacji na osiedlu.

Zatwierdzono protokół z prac komisji po-
wołanej w sprawie wyboru wykonawców na
realizację robót remontowych w zasobach
mieszkaniowych RSM „Bawełna” w 2014
roku łącznie z protokółem uzupełniającym, wy-
bierając wykonawców robót remontowych na
2014 rok zgodnie z rekomendacją i ustalenia-
mi komisji zawartymi w przedmiotowych pro-
tokółach.

Ustalono zasady wyboru firm do wykony-
wania robót kominiarskich w zasobach miesz-
kaniowych Spółdzielni w 2014 roku i po-
wołano komisję do wyboru tych wykonawców
– ogłoszenie zapraszające do składania ofert na
wykonywanie tych prac ukazało się m.in.
w styczniowym wydaniu naszej gazety.

Zatwierdzono zamierzenia Administracji do-
tyczące zaleceń wynikających z protokołów
okresowej kontroli stanu technicznego budyn-
ków: przeglądów rocznych dla budynków
mieszkalnych w osiedlu „Żubardź” i prze-
glądów pięcioletnich dla zespołów garaży przy
ul. Powstańców Wielkopolskich 25A, ul. Byd-
goskiej 25A i przy ul. 1-go Maja 76A

Zaktualizowano upoważnienia dla pra-
cowników do prowadzenia i dokonywania
wpisów w książkach obiektów budowlanych
w poszczególnych osiedlach.

Przyjęto do wiadomości opinie Kierowni-
ków Działów Spółdzielni nt. wywiązywania się
w IV kwartale 2013 roku z umów stałych przez
firmy obsługujące Spółdzielnię.

Opłaty i koszty
W stosunku do czterech członków Spółdziel-
ni podjęto decyzje o odstąpieniu od naliczania
odsetek (w całości lub części) od nietermino-
wo wniesionych opłat za używanie mieszkań.

Na wniosek członka odstąpiono w stosun-
ku do niego od określonej w statucie kolejności
zaliczenia wnoszonych wpłat za użytkowanie
lokalu w przypadku, gdy występuje zadłużenie.

Podjęto decyzję o zawieszeniu egzekucji ko-
morniczej oraz cofnięciu egzekucji prowadzo-
nej z wynagrodzenia dłużnika na pokrycie za-
ległości z tytułu opłat za używanie mieszkania.

Zatwierdzono ustalenia dokonane podczas
przyjęć interesantów przez Prezesa z dłużniczką
Spółdzielni – najemczynią jednego z lokali użyt-
kowych w osiedlu „Koziny” w sprawie ko-
rzystania przez nią z lokalu użytkowego oraz
w sprawie terminów spłaty zadłużenia z tytułu
czynszu za najem lokalu użytkowego i z tytułu
opłat za mieszkanie, które także znajduje się
w zasobach naszej Spółdzielni.

Przyjęto do wiadomości i zaakceptowano
skorygowaną informację dotyczącą sald bilansu
otwarcia kosztów do rozliczenia centralnego
ogrzewania i podgrzania wody za 2013 rok.

Wynajęto na trzy miesiące firmę ochro-
niarską dla zapewnienia ochrony w budynku
503 przy ul. Gorkiego 24, 26, 28 na Widzewie-
-Wschodzie.

Zmieniono wzór oświadczenia o liczbie
osób stanowiącej podstawę do ustalenia opłat
za wywóz śmieci – zmiana odnosi się do oś-
wiadczenia składanego przez dzierżawców te-
renów Spółdzielni.

Najem lokali i dzierżawa terenu
Podjęto decyzję o wynajęciu lokalu użytkowego
w piwnicy budynku nr 108A w osiedlu
„Słowiańskie”.

Wyrażono zgodę na zmianę warunków
najmu pomieszczenia dodatkowego w budyn-
ku przy ul. Zakładowej 45 przez mieszkankę
tego bloku.

Działalność społeczno-wychowawcza
Przeznaczono kwotę 1.500 zł na nagrody dla
uczestników imprez dla dzieci i młodzieży, or-

ganizowanych przez Ognisko TKKF „Dziku-
sy” podczas Ferii Zimowych w mieście.

***
Przyjęto do wiadomości informację Z-cy Pre-
zesa o sytuacji na osiedlach w styczniu, po na-
dejściu mrozów powodujących gwałtowne za-
marzanie opadów i gołoledzie i o wywiązaniu
się przez firmy sprzątające z obowiązku posy-
pywania ulic i chodników w zasobach Spółdziel-
ni: Administratorzy dokonywali sprawdzenia
pracy firm, dokumentując stan osiedli na zdję-
ciach. W jednym przypadku ukarano firmę
sprzątającą karą umowną (dot. nieruchomości
przy ul. Tatarakowej), ponadto stwierdzono dwa
drobne uchybienia w osiedlu „Słowiańskie”, nie
skutkujące nałożeniem kar. W pozostałym za-
kresie stan zasobów zarówno co do posypywania
chodników, jak i jezdni nie wzbudził zastrzeżeń.

Omówiono na posiedzeniu i wstępnie roz-
patrzono kwestię skierowania powództwa prze-
ciwko Feu Vert Car Service Polska Sp. z o.o.
o odszkodowanie za bezumowne korzystanie
z nieruchomości przy ul. Gorkiego 6/12 w okre-
sie od 1.02.2008 r. do 31.12.2010 r. oraz skie-
rowania wniosku o zawezwanie Feu Vert Car
Service Polska Sp. z o.o. do próby ugodowej
w sprawie odszkodowania za bezumowne ko-
rzystanie z wyżej wymienionej nieruchomoś-
ci za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2013 r. Na-
stępnie, w trybie roboczym, podjęto decyzję, aby
skierować sprawę do sądu, określając kwotę
żądanego odszkodowania.

Rozpatrzono wystąpienie Krajowej Rady
Spółdzielczej z dnia 20.12.2013 r. w sprawie
udzielenia wsparcia finansowego dla inicjaty-
wy na rzecz działalności spółdzielczego Mu-
zeum i skierowano pismo do opinii Rady Nad-
zorczej z propozycją wsparcia inicjatywy
kwotą 1.000 zł.

Przyjęto do wiadomości, że RSM „Ba-
wełna” otrzymała Certyfikat Firmy Odpowie-
dzialnej Społecznie od długoletniego kontra-
henta Spółdzielni – Spółki Cleaner.

Przyjęto do wiadomości, iż w Monitorze
Spółdzielczym – B Nr 102 z dnia 20 grudnia
2013 r. opublikowane zostało sprawozdanie fi-
nansowe RSM „Bawełna” za 2012 rok.

Oprac.: E.S.

Do kogo z interwencją?
Ten tekst powstał w związku z pismem jakie Administracja Osiedla
„Słowiańskie” otrzymała od Straży Miejskiej w Łodzi. Sprawa zaczęła się
od zgłoszenia przez jednego z lokatorów bloku nr 218 problemu zakłócania
spokoju przez grupkę młodzieży przesiadującą na klatce schodowej. Otóż ci
młodzi ludzie często dopuszczali się dewastacji naszego mienia, m.in. podpa-
lając tablice informacyjne. Spółdzielnia poleciła administratorowi budynku prze-
prowadzanie częstszych kontroli w tym miejscu, a także zgłosiła sprawę do Straży
Miejskiej. Otrzymaliśmy odpowiedź, że po dwóch prewencyjnych kontrolach
strażnicy nie przyłapali nikogo na gorącym uczynku. Poprosili jednak o nawiązanie
ścisłej współpracy lokatorów ze służbami odpowiadającymi za bezpieczeństwo
w mieście.

Drodzy Mieszkańcy! Często swoim administracjom zgłaszacie różne przypadki
zakłócania spokoju, porządku czy akty wandalizmu. Podejmujemy wtedy stosowne
kroki, by reagować czy naprawić uszkodzone mienie. Niestety najczęściej informuje-
cie nas o takich sprawach po fakcie, gdy nie możemy już przeciwdziałać czy skon-
frontować się z osobą zakłócającą porządek. Pamiętajcie, że w takich sytuacjach zawsze
możecie zwrócić się do Straży Miejskiej. I róbcie to bezpośrednio w chwili, gdy Waszą
uwagę zwróci coś niepokojącego. To właśnie Straż Miejska odpowiedzialna jest za
ochronę spokoju i porządku w miejscach publicznych. Winna ona w sposób fachowy

Skarga z ul. Zbiorczej
„W imieniu osób wynajmujących aktualnie moje mieszkanie, zwracam się z prośbą
o interwencję w związku codziennym, niezwykle uciążliwym, porannym szczekaniem
i wyciem psa (godz. 6.00-8.00), dochodzącym z mieszkania nr 18, usytuowanego piętro
powyżej mojego mieszkania. Pomimo kilkakrotnych prób zwracania uwagi na ist-
niejący problem, właścicielka zwierzęcia wydaje się go nie dostrzegać. Co więcej,
wspomniana osoba unika jakiejkolwiek próby kontaktu, a wszelkie dążenie do poro-
zumienia jest przez nią ignorowane.” Od redakcji: Nasz apel z numeru 54 z czerwca
2013 r. gazety, jak widać pozostał bez echa. A tak niewiele potrzeba. Zrozumienia dru-
giej osoby i o to zrozumienie prosimy właścicieli psów.

zająć się zabezpieczeniem miejsca ewentualnego przestępstwa lub miejsc zagrożonych
takim zdarzeniem, ochroną przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śla-
dów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także może, w miarę
możliwości, ustalić świadków zdarzenia.

Do obowiązków strażnika miejskiego należy podejmowanie interwencji w sytua-
cjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr oso-

bistych ludzi. Wasza natychmiastowa reakcja może znacznie poprawić
efektywność prowadzonych działań, a w razie potrzeby Straż Miejska może
zadecydować o przeprowadzaniu specjalnych kontroli miejsc, w których
zgłosicie występowanie problemu, tak jak to było w opisanym przypadku.
Nie wahajcie się dzwonić pod bezpłatny numer alarmowy Straży
Miejskiej w Łodzi 986. Radzimy jednakże dokładnie zapamiętać imię

i nazwisko osoby przyjmującej zgłoszenie, a także, dodatkowo, zapisać
sobie datę i godzinę rozmowy. Może to być pomocne w przypadku niewłaś-

ciwego czy zbyt późnego załatwienia sprawy lub zlekceważenia problemu
przez powołane do tego służby porządkowe. A my służymy pomocą i będziemy

w takich przypadkach Wam pomagać. Informujcie nas o tych zdarzeniach. I.G.

Listy
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należy wnosić na konto Spółdzielni do 15 – każdego miesiąca z góry
– tak stanowi obowiązujący w RSM „Bawełna” statut.

Zygmunt Chmielewski urodził się
w 1873 r. w Warszawie, w rodzinie
o wielkich tradycjach patriotycz-
nych. Jego dziadkowie uczestni-

czyli w powstaniu listopadowym, a ojciec
w powstaniu styczniowym. Po ukończeniu stu-
diów na politechnice w Charlottenburgu
w Niemczech otrzymał dyplom inżyniera
chemika. W 1905 r. Z. Chmielewski założył
spółkę mleczarską, gdzie pracował jako mle-
czarz i księgowy – to były jego pierwsze kro-
ki w działaniu spółdzielczym. W 1912 r. zos-
tał aresztowany za działalność polityczną
i przez kilka tygodni przebywał w więzieniu
carskim. W czerwcu 1914 r. ponownie roz-
począł działalność polityczną, zainicjował wte-
dy organizację straży obywatelskiej. Przy-
czynił się do powstania dwóch organizacji rol-
niczych: Związku Rewizyjnych Polskich Sto-
warzyszeń Rolniczych i Kasy Centralnych
Rolniczych Stowarzyszeń Pożyczkowych.

Od 1916 do 1918 r. był wiceburmistrzem
w Warszawie, w 1917 r. Rada Regencyjna mia-
nowała Chmielewskiego na dyrektora De-
partamentu Rolnictwa i Dóbr Koronnych.
W latach 1919-1921 był podsekretarzem sta-
nu w ministerstwie rolnictwa i dóbr pań-
stwowych, a w okresie od 30 września 1919 r.
do 9 grudnia 1919 r. pełnił funkcję kierownika

tego resortu w rządzie Ignacego Jana Pade-
rewskiego. Zygmunt Chmielewski współtwo-
rzył ustawę o spółdzielniach, uchwaloną
przez sejm w 1920 r. Na własną prośbę zre-
zygnował z pracy państwowej i powrócił
do działalności spółdzielczej. W 1928 r.
Z. Chmielewski kierował Związkiem Rewi-
zyjnym Polskich Spółdzielni Rolniczych.
Został wykładowcą w Głównej Szkole Hand-
lowej i Szkole Głównej Gospodarstwa Wiej-
skiego, opracował też koncepcję utworzenia
Szkoły Spółdzielczości w Nałęczowie.

W grudniu 1929 r. powołał do życia Nie-
dzielny Uniwersytet Rolniczy pod nazwą
„Placówka”, dla młodzieży chłopskiej z oko-
lic Nałęczowa. W latach 1930-1933 kierował
Państwową Szkołą Spółdzielczości Rolni-
czej w Nałęczowie. Do szkoły tej przy-
jeżdżali uczniowie z całej Polski. Z. Chmie-
lewski wykorzystywał na potrzeby szkoły bo-
gate kontakty ze spółdzielcami z terenu
całego kraju. Edukacja trwała 10 miesięcy, lek-
cje miały postać wykładów, uczniowie ko-
rzystali z prasy i literatury fachowej. Poza za-
jęciami teoretycznymi uczniowie mieli okaz-
ję praktycznie wykorzystywać zdobytą wie-
dzę podczas praktyk w okolicznych spółdziel-
niach. W szkole dużą rolę przywiązywano do
przekazywania uczniom takich zasad jak:

Zgodnie z tym, co pisaliśmy w ostatnim numerze, mimo że mie-
liśmy kończyć już cykl o Pionierach spółdzielczości, za namową
i podpowiedzią jednego z naszych reklamodawców, z naszej
spółdzielczej rodziny, tj. Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-
Kredytowej Skok Chmielewskiego, postanowiliśmy wspomnieć
dziś o jeszcze jednej postaci, patronie tego Skok-u.

Pionierzy Spółdzielczości

Zygmunt Chmielewski

szacunek dla drugiego człowieka, praca
u podstaw na rzecz społeczności lokalnej czy
rzetelne wykonywanie swoich obowiązków.
Szkoła była otwarta na społeczność lokalną,
czego wyrazem było zorganizowanie i pro-
wadzenie przez jej pracowników i zdolniej-
szych uczniów Uniwersytetu Niedzielnego.
Działalność ta miała na celu edukację i pod-
noszenie kultury pracy okolicznej ludności
wiejskiej. W krótkim czasie szkoła stała się
bardzo ważnym ośrodkiem oświatowym na
obszarze Nałęczowa i okolic.

Zygmunt Chmielewski był w ruchu
spółdzielczości nieprzeciętną indywidualnoś-
cią, zapewne nie tylko w skali Polski. Zorga-
nizował pierwsze spółdzielnie mleczarskie
i pierwszą szkołę spółdzielczą, przyczynił się
do opracowania ustawy o spółdzielniach oraz
opracował podstawy teoretyczne całej spółdziel-
czości rolniczej w Polsce. Współpracował ze
Spółdzielczym Instytutem Naukowym.

Zmarł 24 kwietnia 1939 r. w Warszawie.
Został pochowany na Powązkach.

A ponieważ, na początku tego artykułu,
wspomnieliśmy o spółdzielczej rodzinie, po
prezentacji we wszystkich numerach naszej ga-
zety w 2012 r. zasad spółdzielczych,
w związku z proklamowaniem przez ONZ
roku 2012 Międzynarodowym Rokiem
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Na naszym bawełnianym podwórzu współpraca spółdzielni różnych branż
już została zainicjowana. Spółdzielcza Kasa im. Z. Chmielewskiego nie
tylko reklamuje się na łamach naszej gazety, ale i wspomaga nasze i TKKF
„Dzikusy” działania w zakresie rozwoju sportowego dzieci fundując dla
wszystkich uczestników zestawy materiałów dydaktycznych. Na zdjęciu
w tle reklama SKOK widoczna na Olimpiadzie Przedszkolaków w grudniu
2013 r. K.Sz.

Obowiązujący w naszej Spółdzielni Statut stanowi, że człon-
kowie Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze pra-
wa do lokali, są zobowiązani uczestniczyć w pokrywaniu

kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości
w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzy-
maniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, poprzez
uiszczanie opłat na rzecz Spółdzielni, a także innych opłat, do wno-
szenia których są zobowiązani na mocy ustaw lub Statutu.

Opłaty te uiszcza się co miesiąc z góry, do dnia 15-go dane-
go miesiąca kalendarzowego, a gdy w tym dniu wypada święto,
termin ten jeszcze się przesuwa. Niektóre osoby skarżą się, że nie
odpowiada im ten termin, bo wynagrodzenie z pracy czy emeryturę
otrzymują np. dopiero ok. 25-go dnia miesiąca. Otrzymując eme-
ryturę 25 lutego można przecież zapłacić już marcowy „czynsz”,
a nie do 25 lutego odkładać opłacenie „czynszu” za luty. Jeżeli
opłata ta nie jest wniesiona w terminie, system komputerowy na-
licza automatycznie ustawowe odsetki, które stanowią najpo-
wszechniejszą formę odszkodowania za zwłokę w spełnieniu
świadczeń pieniężnych. Obecnie wynoszą one około 13% rocz-
nie, czyli 1,08% miesięcznie. W przypadku dalszego zwlekania
wysyłane są wezwania do zapłaty i podejmowane kolejne kroki
windykacyjne. Ostatecznie sprawa może znaleźć finał w sądzie,
następnie u komornika, a krańcowym rozwiązaniem jest wy-
kreślenie czy też wykluczenie z grona członków Spółdzielni.

Wysokość odsetek ustawowych na podstawie art. 359 § 3 usta-
wy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (DzU nr 16,
poz. 93, z późn. zm.) ustala Rada Ministrów w drodze roz-
porządzenia. Zgodnie z art. 481 kodeksu cywilnego, jeżeli dłuż-
nik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel
może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żad-
nej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności,
za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Nie jest to więc,
jak widać, wymysł Spółdzielni, tylko postępowanie zgodnie

z określonymi przepisami. Tak samo odsetki za zwłokę w ure-
gulowaniu opłat za gaz naliczy nam gazownia, czyli PGNiG, elek-
trownia, czyli PGE za zwłokę za zużyty prąd, czy też Teleko-
munikacja Polska – teraz już Orange – za niezapłacony w terminie
rachunek za telefon.

Często w trakcie rozmów dłużników z Radą Osiedla, czy z Radą
Nadzorczą, tłumaczą oni, że np. od dwóch miesięcy bieżąco re-
gulują już opłaty eksploatacyjne, a mimo to ciągle mają niedopłatę.
Wynika to z pkt 4 §68 Statutu RSM „Bawełna”, który mówi:

Wszelkie bieżące wpłaty, w przypadku istnienia wymagalnych
należności w opłatach tego samego rodzaju są zaliczane w na-
stępującej kolejności:

1) zaległe odsetki
2) koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych
3) opłaty zaległe
4) opłaty bieżące
Zadłużenia narastają, bo wiele osób wychodzi z założenia,

że nic im nie grozi, jeśli zapłacą trochę później. Ludzie myślą tak:
„Zalegając z opłatami w gazowni, odetną mi gaz. Zalegając w elek-
trowni, odetną mi prąd. A jak zapłacę trochę później Spółdziel-
ni, to nic się nie stanie.” Według informacji sprawdzonych przez
Krajowy Rejestr Długów niepłacenie opłat eksploatacyjnych jest
bardzo często działaniem celowym, a mieszkańcy zamiast
zapłacić za „czynsz” często wolą swoje pieniądze przeznaczyć na
jakiś inny cel. Różne instytucje spółdzielcze szacują, że tacy właś-
nie lokatorzy stanowią 60-70% wszystkich dłużników. Inni nie
płacą, bo mają po prostu kłopoty finansowe. A my winniśmy być
odpowiedzialni, bo stanowimy jedną spółdzielnię. Mieszkanie jest
naszym największym dobrem, poza najbliższą rodziną. W ciągu
ostatnich 3 lat tylko w czterech przypadkach zostaliśmy wcześ-
niej poinformowani przez naszych członków, o możliwych
opóźnieniach w uiszczeniu opłat za swoje mieszkanie. Miejmy
to wszystko na uwadze. I.G.

Dlaczego odsetki ustawowe?
Do Działu Czynszów, Kredytów i Wkładów Mieszkaniowych
niekiedy zgłaszają się osoby zdziwione lub czasem wręcz obu-
rzone tym, że w razie zalegania z opłatami eksploatacyjnymi
Spółdzielnia nalicza im odsetki ustawowe.

Spółdzielczości, a następnie, od marca ubieg-
łego roku, prezentacji wybitnych jednostek –
Naszych Pionierów Spółdzielczości – Re-
dakcja postanowiła kontynuować cykl przy-
bliżania P.T. Czytelnikom i Członkom RSM
„Bawełna” problemów i zagadnień związa-

nych ze spółdzielczością, rozpoczynając od
przyszłego numeru prezentację poszczegól-
nych branż spółdzielczych, abyśmy wszyscy
byli świadomi, jak wygląda nasza spółdziel-
cza rodzina, czym się zajmuje i jakie ma per-
spektywy. I.G.
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Na remonty w 2014 r.

wydatkowanych będzie ponad 9 mln zł.
Poniżej drukujemy co będzie wykonane w bieżącym roku

z funduszy remontowych osiedli.

Osiedle „Żubardź”

Roboty ogólnobudowlane
1. Malowanie klatek schodowych oraz

piwnic, pralni, suszarni i pomieszczenia
węzła c.o. w budynkach przy ul.: Unie-
jowska 4a, Limanowskiego 168, Turoszow-
skiej 16.

2. Remont balkonów budynków przy
ul. Lutomierskiej 83/101 – 72 szt.

3. Remont 36 balkonów wraz z ocie-
pleniem elewacji południowej budynku
przy ul. Bydgoskiej 27/29.

4. Remont 24 balkonów wraz z ocie-
pleniem elewacji południowej budynku
przy ul. Bydgoskiej 40.

5. Ocieplenie stropodachu materiałem
izolacyjnym z celulozy budynku przy
ul. Tybury 10.

6. Remont śmietnika przy budynku:
ul. Tybury 10.

7. Renowacja wejść do klatek schodo-
wych, remont cokołu i wymiana opaski
przy budynku: ul. Uniejowska 1/3.

8. Renowacja i malowanie wejść do
dwóch klatek schodowych budynku przy
ul. Turoszowskiej 5.

Roboty elektryczne
1. Wymiana instalacji domofonowej

wraz z unifonami w mieszkaniach w bu-
dynkach: ul. Bydgoska 25 – 4 klatki scho-
dowe, Turoszowska 16 – 2 klatki schodo-
we, Turoszowska 5 – 2 klatki schodowe,
Tybury 10 – 3 klatki schodowe.

2. Remont tablic elektrycznych głównych
i administracyjnych wraz z wewnętrznymi
liniami zasilającymi (WLZ-y) w budynkach:

ul. Uniejowska 4 – 4 klatki schodowe,
Uniejowska 4a – 4 klatki schodowe, Unie-
jowska 6 – 5 klatek schodowych.

Wymiana okien w mieszkaniach na-
stępować będzie według prowadzonych
harmonogramów wymian i refundacji.

Roboty terenowo-drogowe
1. Wymiana podestów wraz z podejś-

ciami oraz chodnika przed budynkiem
przy ul. Lutomierskiej 156.

2. Wykonanie chodnika w północnym
szczycie budynku przy ul. Sierakowskie-
go 1/5.

3. Wymiana chodnika, podestów i opa-
ski wraz z naprawą cokołu przy budynkach:
ul. Lutomierska 109a, Lutomierska 105a,
Lutomierska 83/101, Tybury 10.

4. Wymiana chodnika i opaski wraz z na-
prawą cokołu od strony południowej bu-
dynku i likwidacją studni doświetlających
piwnice dla budynku przy ul. Bydgoskiej 25.

Roboty instalacyjno-sanitarne
1. Modernizacja instalacji ciepłej wody

użytkowej w budynku przy ul. Klonowej 41.
2. Wykonanie dokumentacji technicz-

nej modernizacji instalacji ciepłej wody
użytkowej w budynku przy ul. Luto-
mierskkiej 158, Tybury 3.

3. Przeglądy roczne instalacji gazo-
wych, kominowych – czyszczenie i usu-
nięcie usterek.

Na awarie i prace nieprzewidziane
zarezerwowano w planie kwotę
85.000 zł.

Planowana kwota na remonty
w osiedlu „Żubardź” w 2014 r.
wynosi 1.818.000 zł.

Osiedle „Koziny”

Roboty ogólnobudowlane
1. Ocieplenie ścian wraz z opracowa-

niem projektu budowlanego budynku przy
ul. Kasprzaka 10.

2. Ocieplenie ściany północnej wraz
z opracowaniem projektu budowlanego bu-
dynku przy ul. 1 Maja 76.

3. Remont zabudowy i docieplenie
ściany szczytowej zachodniej w parterze
budynku wraz z projektem budowlanym
budynku przy ul. 1 Maja 76.

4. Zabezpieczenie otworów w gzymsie
przed gniazdowaniem ptaków w budynku
przy ul. Srebrzyńskiej 45.

5. Remont zjazdu do boksów motocy-
klowych w budynkach przy ul. Lorentza 8,
Długosza 1/5.

6. Remont murka i zjazdu do boksów mo-
tocyklowych w budynku przy ul. Okrzei 4/12.

Roboty elektryczne
1. Remont tablic elektrycznych głów-

nych i administracyjnych wraz z WLZ
w budynkach przy ul. Okrzei 30/36, Kasp-
rzaka 11.

2. Remont oświetlenia w węźle ciep-
łowniczym w budynkach przy ul. Kasp-
rzaka 28/34, Kasprzaka 11, Kasprzaka
64a, Kasprzaka 60/62.

Roboty dekarsko-blacharskie
1. Remont pokrycia dachu Seg. B i C

budynku przy ul. Tatarakowej 15.
2. Remont pokrycia dachu budynku

przy ul. Kasprzaka 64a.

Wymiana okien
1. Wymiana okienek piwnicznych w bu-

dynkach przy ul. Długosza 1/5, Długosza
29/31.

2. Wymiana okien w lokalach miesz-
kalnych i refundacja kosztów następuje
według prowadzonych harmonogramów
wymian i refundacji.

Roboty terenowo-drogowe
1. Zadaszenie wejść do klatek schodo-

wych budynku przy ul. Długosza 27 wraz
z opracowaniem projektu budowlanego dla
tych robót.

2. Remont opaski wokół budynku przy
ul. Długosza 1/5.

3. Przełożenie chodnika przy wejściu do
drugiej klatki schodowej budynku przy
ul. Długosza 27.

4. Zadaszenie pięciu wejść do klatek
schodowych wraz ze sporządzeniem pro-
jektu budowlanego dla budynku przy
ul. Kasprzaka 28/34.

Roboty instalacyjno-sanitarne
1. Wymiana podejść gazowych od pio-

nu do gazomierza wraz z wymianą zawo-
ru stożkowego na kulowy w 60 mieszka-
niach w budynku przy ul. Srebrzyńskiej 45.

2. Wykonanie projektu rozbudowy
węzła ciepłowniczego i instalacji ciepłej
wody o montaż modułu ciepłej wody
w węźle i instalacji ciepłej wody użytko-
wej dla 60 mieszkań w budynku przy
ul. Długosza 29/31.

3. Chemiczne płukanie i czyszczenie in-
stalacji centralnego ogrzewania wraz
z grzejnikami w budynku przy ul. Długo-
sza 29/31.

4. Przegląd instalacji gazowych, ko-
minowych – czyszczenie i usunięcie uste-
rek i wad w przewodach kominowych.

Na awarie i prace nieprzewidziane
zarezerwowano w planie kwotę
69.000 zł.

Planowana kwota na remonty
w osiedlu „Koziny” w 2014 r.
wynosi 1.074.000 zł.

Osiedle „Zbiorcza”

Roboty ogólnobudowlane
1. Ocieplenie półszczytu budynku przy

ul. Gorkiego 10/12, ściany zachodniej
i szczytu południowego budynku przy
ul. Gorkiego 6/8 – kontynuacja prac pod-
jętych w 2013 r.

2. Remont – pozostałych, niewyre-

montowanych w 2013 r. – balkonów przy
ul. Zbiorcza 17 wraz z częściowym ma-
lowaniem elewacji.

3. Remont dźwigu osobowego w drugiej
klatce schodowej budynku przy ul. Sarniej 4.

4. Montaż daszków nad balkonami
ostatniej kondygnacji wraz z wykona-
niem projektu – budynek przy ul. Stylo-
nowej 7.

5. Badania termowizyjne budynków
przy ul. Gorkiego 24 i Zbiorczej 23.

6. Przygotowanie pomieszczeń piw-
nicznych do montażu węzła cieplnego
w budynkach przy ul. Rawskiej 3 i Raw-
skiej 7.

Roboty elektryczne
Wymiana domofonów z analogowych

na cyfrowe w budynkach przy ul. Stylo-
nowej 7, Zbiorczej 14, Gołębiej 1/3.

Roboty dekarsko-blacharskie
Wymiana daszków nad śmietnikami

przy budynkach przy ul. Gołębiej 5, Zbior-
czej 19 i 23.

Wymiana okien i drzwi
1. Wymiana drzwi wewnętrznych w we-

jściu do klatek schodowych budynku 503
przy ul. Gorkiego 24, 26, 28

2. Wymiana drzwi w wejściu na stro-
podach budynku przy ul. Gorkiego 24.

3. Wymiana okien w lokalach miesz-
kalnych i refundacja kosztów wymiany
przez członków według prowadzonego har-
monogramu wymian i refundacji.

Roboty terenowo-drogowe
1. Podniesienie wpustu ulicznego przy

ul. Zbiorczej 17.
2. Naprawa nawierzchni asfaltowej

przed budynkiem przy ul. Zbiorczej 15.
3. Utworzenie pasa zieleni przed bu-

dynkiem przy ul. Gorkiego 24, 26 wraz
z nasadzeniami krzewów.

Roboty instalacyjno-sanitarne
1. Wybudowanie węzłów cieplnych,

jednofunkcyjnych w budynkach przy
ul. Rawskiej 3 i 7.

2. Chemiczne płukanie instalacji c.o.
i grzejników w budynkach przy ul.: Gor-
kiego 6/8, 10/12, Gorkiego 24, 26, 28,
Zbiorczej 15 i 17.

3. Czyszczenie pionów kuchennych
w budynkach: ul. Zbiorcza 8, 10, 12, 19,
21, 23, 25 i 15, Gołębia 1/3.

4. Przeglądy, regulacja i czyszczenie
kotłów gazowych w budynkach przy

ul. Górskiej 3/5, 7/9, Szczytowej 4/6,
Górskiej 2, 4.

5. Przeglądy instalacji gazowych, ko-
minowych – czyszczenie i usuwanie usterek.

Na awarie i prace nieprzewidziane
zarezerwowano w planie kwotę
56.000 zł.

Planowana kwota na remonty
w osiedlu „Zbiorcza”w 2014 r.
wynosi 1.243.000 zł.

Osiedle
„Sienkiewiczowskie”

Roboty ogólnobudowlane
1. Naprawa i malowanie elewacji ze-

wnętrznej budynku przy ul. Ketlinga 24.
2. Naprawa i malowanie elewacji ze-

wnętrznej wraz z remontem 4 balkonów
(strona zachodnia, pion mieszkań nr 2, 5, 8)
budynku przy ul. Kmicica 2.

3. Ocieplenie ścian mieszkania nr 9 od
strony południowej, zachodniej i północ-
nej, od poziomu górnego ościeża okiennego
do blacharki ogniomuru budynku przy
ul. Skrzetuskiego 12.

4. Ocieplenie narożnika północno-za-
chodniego na całej wysokości budynku
przy ul. Kmicica 15.

5. Ocieplenie ściany południowej oraz
części ściany zachodniej pokoju małego
pionu mieszkań 1÷9 przy ul. Kmicica 19
wraz z opracowaniem projektu budowla-
nego.

6. Ocieplenie cokołu w obrębie miesz-
kania 41 od strony północnej, wschodniej
i południowej budynku przy ul. Ketlinga 11.

7. Ocieplenie ściany wschodniej na całej
wysokości budynku przy ul. Zagłoby 19
wraz z opracowaniem projektu budowla-
nego.

8. Ocieplenie narożnika prawego wnę-
ki od strony wschodniej oraz narożnika we-
wnętrznego na styku ściany wschodniej
i północnej budynku przy ul. Kmicica 12.

9. Ocieplenie ściany wschodniej na całej
wysokości budynku przy ul. Kmicica 11
pomiędzy pierwszą a drugą klatką scho-
dową oraz narożnika pionowego wnęki
ścian zachodniej i północnej wraz z pro-
jektem budowlanym.

10. Ocieplenie narożnika pionowego
przy czwartej klatce schodowej oraz ocie-
plenie wnęki międzybalkonowej od stro-
ny zachodniej na całej wysokości budyn-
ku przy ul. Skrzetuskiego 8.

11. Ocieplenie narożnika wnęki ściany
południowej na całej wysokości budynku
przy ul. Skrzetuskiego 6.

12. Malowanie i remont 30 balkonów,
attyki oraz wejścia do klatek schodowych
od zewnątrz budynku przy ul. Ketlinga 6.

13. Malowanie elementów attyki bu-
dynków przy ul. Kmicica 12, 14, 16.

Os. Sienkiewiczowskie plac zabaw
przy bud. 22, ul. Kmicica 19

Os. „Żubardź” budynek
przy ul. Bydgoskiej 42

Os. Zbiorcza, ul. Zbiorcza 17

Os. Koziny, ul. Tatarakowa 15

Z AMIERZENIA REMONTOWE
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Plany remontów
zamieszczone są też
na stronie internetowej naszej spółdzielni,
w części dostępnej dla członków.

14. Malowanie i remont 40 balkonów
budynku przy ul. Zagłoby 15.

15. Malowanie klatek schodowych
w budynkach przy ul. Kmicica 2, 2a, 2b.

Roboty elektryczne
1. Wymiana lamp ulicznych według po-

trzeb.

Roboty dekarsko-blacharskie
1. Wymiana wyłazów na dach w bu-

dynkach nr 51, 52, 53, 55, 57, 60.
2. Miejscowe uszczelnienie dachów,

udrażnianie rynien i rur spustowych bu-
dynków „S-ki” „Z-ki”.

3. Remont dachów budynków przy
ul. Ketlinga 5 i Kmicica 16.

Wymiana okien i drzwi
1. Wymiana okien w mieszkaniach

oraz refundacje kosztów za wymianę okien
przez członków według prowadzonego har-
monogramu wymian i refundacji.

2. Wymiana okien na klatkach scho-
dowych budynków przy ul. Ketlinga 3, Ro-
cha Kowalskiego 6.

3.Wymiana drzwi wejściowych do kla-
tek schodowych budynku przy ul. Ketlin-
ga 6.

4. Wymiana okienek piwnicznych w bu-
dynkach przy ul.: Kmicica 21, Ketlinga 4,
Skrzetuskiego 12, Kmicica 19.

Roboty terenowo-drogowe
1. Remont podestu piątej klatki scho-

dowej budynku przy ul. Ketlinga 11.
2. Remont podestów pierwszej i drugiej

klatki schodowej oraz dojść do klatek
budynku przy ul. Kmicica 15.

3. Remont chodnika od strony północ-
nej budynków przy ul. Kmicica 11 – Kmi-
cica 21.

4. Remont chodnika od strony za-
chodniej przy budynku przy ul. Skrzetu-
skiego 2.

5. Naprawa i malowanie urządzeń za-
bawowych i ławek, przycinka drzew, uzu-
pełnienie nasadzeń na terenie osiedla.

Roboty instalacyjno-sanitarne
1. Przegląd instalacji gazowych, ko-

minowych – czyszczenie i usunięcie uste-
rek w budynkach osiedla.

2. Chemiczne płukanie instalacji c.o.
i grzejników w budynkach przy ul. Ketlinga
3, 4, 6, Zagłoby 15, 19, 21, Skrzetuskiego 2,
10, 12, Kmicica 4, 4a, 4b, 4c, 6, 8, 9, 10, 19.

3. Naprawa instalacji kominowej
w mieszkaniu nr 9 przy ul. Skrzetuskiego 1.

4. Przegląd, regulacja i czyszczenie
kotła gazowego w budynku przy ul. Fab-
rycznej 9 w Andrespolu.

5. Wymiana poziomów zimnej i ciepłej
wody wraz z zaworami podpionowymi.

Na awarie i prace nieprzewidziane
zarezerwowano w planie kwotę
30.300 zł.

Planowana kwota na remonty
w osiedlu „Sienkiewiczowskie”
w 2014 r. wynosi 1.262.000 zł.

Osiedle
„Słowiańskie”

Roboty ogólnobudowlane
1. Docieplenie ściany wschodniej

i południowej budynku przy ul. Zakłado-
wej 52 pomiędzy loggiami wraz z przy-
gotowaniem projektu budowlanego dla
tych prac.

2. Docieplenie ściany wschodniej bu-
dynku przy ul. Piasta. Kołodzieja 21 wraz
z opracowaniem projektu dla tych prac.

3. Docieplenie ścian południowych
budynków przy ul. Ziemowita 17 i 21 z wy-
konaniem zadaszeń oraz opracowaniem
projektu dla tych prac.

4. Docieplenie ściany południowej bu-
dynku przy ul. Piasta Kołodzieja 25 wraz
z opracowaniem projektu budowanego.

5. Docieplenie ściany południowej bu-
dynku przy ul. Leszka Białego 4 wraz
z opracowaniem projektu budowlanego
oraz remont balkonów i zadaszeń.

6. Wymiana windy w klatce pierwszej
budynku przy ul. Henryka Brodatego 2.

7. Malowanie klatek schodowych bu-
dynków przy ul.: Dąbrówki 4, 6 Zakłado-
wa 59, 60, 61 (tu malowana będzie pierw-
sza i druga klatka schodowa), L. Białego 6,
Kazimierza Odnowiciela 2 Ziemowita 1.

8. Malowanie wejść do klatek schodo-
wych budynków przy ul.: Ziemowita 1, 6,
11, Dąbrówki 5, Piasta Kołodzieja 19, Zie-
mowita 25.

9. Naprawa szczelin budynku przy
ul. Zakładowej 50.

10. Docieplenie cokołu budynku przy
ul. Ziemowita 9 – przy mieszkaniu nr 1.

11. Docieplenie cokołu budynku przy
ul. Piasta Kołodzieja 23.

12. Wykonanie badań termowizyjnych
kolejnych bloków i mieszkań.

13. Izolacja pionowa fundamentów
budynków przy ul. Anny Jagiellonki 4,
Leszka Białego 5, Dąbrówki 7, Zakłado-
wa 58.

14. Uszczelnienie złączy mię-
dzypłytowych według potrzeb.

15. Remont balkonów wg kolejności
zgłoszeń i potrzeb.

16. Remont kominów – usprawnienie
ciągów wentylacyjnych, zlecanie opinii ko-
miniarskich wg potrzeb.

Roboty elektryczne
1. Wymiana domofonów analogowych

na cyfrowe w budynkach przy ul.: Piasta
Kołodzieja 15, 19, Dąbrówki 4, 6, 12, 13,
20, Księżnej Kingi 2, Zakładowej 56,
Henryka Brodatego 2, 4, Ziemowita 10, 21,
Kazimierza Odnowiciela 2, 4, 6, Leszka
Białego 2, 3, 5, 13a, 15, 17, Anny Jagiel-
lonki 6.

2. Wymiana opraw oświetleniowych
LED w pierwszej i drugiej klatce schodo-
wej budynku przy ul. Zakładowej 61
i w budynku przy Zakładowej 60.

3. Wymiana i oznakowanie tablic elek-
trycznych w piwnicy budynku przy
ul. Zakładowej 56.

4. Montaż szlabanu przy budynku przy
ul. Bolesława Szczodrego 6.

5. Remont lamp oświetleniowych na te-
renie osiedla wg potrzeb.

Roboty dekarsko-blacharskie
1. Remont dachu budynku przy

ul. Leszka Białego 8.
2. Remont poszycia daszków i wymiana

daszków nad balkonami w budynku przy
ul. Piasta Kołodzieja 15.

Wymiana okien i drzwi
1. Wymiana okien w mieszkaniach

oraz refundacje kosztów za wymianę
okien przez członków według prowadzo-
nego harmonogramu wymian i refundacji.

2. Wymiana okienek piwnicznych
w budynkach przy ul.: Księżnej Kingi 1,
2, Zakładowej 49, 51, Leszka Białego 4,
5, 7, 9, Bolesława Szczodrego 1, 2,
Dąbrówki 10, 12, 18, 20, Piasta Kołodzieja
19, 23, 25.

3. Wymiana drzwi wewnętrznych
w klatkach schodowych budynków przy
ul.: Ziemowita 1, 10, 13, Dąbrówki 13,
Zakładowa 59, 60, Piasta Kołodzieja 19,
Leszka Białego 6, 8, Bolesława Szczod-
rego 3, Anny Jagiellonki 2.

4. Wymiana drzwi zewnętrznych do kla-
tek schodowych budynków przy ul. Anny
Jagiellonki 6, Dąbrówki 17.

Roboty terenowo-drogowe
1. Remont chodników przy budyn-

kach: ul. Anny Jagiellonki 2, 3, 4 oraz przy
bloku przy ul. Anny Jagiellonki 1 wraz
z dojściami do klatek schodowych,
Dąbrówki 20, Zakładowa 54.

2. Remont chodnika wraz z dojściem do
czwartej klatki schodowej przy budynku
przy ul. Leszka Białego 3.

3. Zagospodarowanie terenu w enkla-
wie bloków ul. Zakładowa – Ziemowita –
Henryka Brodatego i utworzenie miejsc
parkingowych.

4. Remont podestów: przed pierwszą
klatką schodową bloku przy ul. Piasta
Kołodzieja 27, przed pierwszą i drugą
klatką schodową bloku przy ul. Henryka
Brodatego 4, przed drugą klatką schodową
bloku przy ul. Dąbrówki 20, remont po-
destów przed pierwszą i drugą klatką
schodową oraz dojść do klatek schodowych
budynku przy ul. Piasta Kołodzieja 21, re-
mont podestu przy drugiej klatce schodo-
wej oraz trzech dojść do budynku przy
ul. Dąbrówki , remont podestu i dojścia do
klatki schodowej budynku przy ul. Zie-
mowita 13.

5. Naprawa powierzchni jezdni asfal-
towych wg potrzeb, nasadzenia, przycin-
ka, wycinka drzew.

6. Przygotowanie nawierzchni pod pla-
ce zabaw przy ul. Dąbrówki 8, Henryka
Brodatego 1, Ziemowita 7, ogrodzenie pla-
cu zabaw przy ul. Ziemowita 15 i Bo-
lesława Szczodrego 2, wymiana ogrodze-
nia i naprawa sprzętu na placu zabaw przy
ul. Ziemowita 23, malowanie i naprawa
ogrodzeń placów zabaw, ławek.

Roboty instalacyjno-sanitarne
1. Wymiana instalacji deszczowej w bu-

dynkach przy ul. Leszka Białego 2 i 6,
Zakładowej 59. 2. Płukanie chemiczne in-
stalacji c.o. i grzejników w budynkach nr:
116, 117, 118, 129, 130, 131, 105, 106, 217,
229, 230, 229A.

3. Wymiana pionów kanalizacyjnych
w piwnicy budynków przy ul. Ziemowi-
ta 6, Dąbrówki 17, 18, Zakładowej 59.

4. Wymiana instalacji poziomej zimnej
wody i zaworów w budynkach przy ul. Zie-
mowita7 i 9. 5. Przegląd instalacji gazo-
wych, kominowych oraz wyprowadzenie
zaworów z piwnic budynków przy
ul. Dąbrówki 12, Piasta Kołodzieja 17, 25,
Ziemowita 27.

6. Wymiana zaworów TCV w budyn-
kach przy ul.: Ziemowita1, 3, 11, 13, 25,
27, Dąbrówki 3.

7. Montaż zaworów odcinających w bu-
dynkach przy ul.: Zakładowej 49, 53, 55,
60, Piasta Kołodzieja 17, 19, Księżnej
Kingi 1, Anny Jagiellonki 2.

8. Wymiana zaworów odcinających
zw, cw i cyrkulacji w budynkach przy ul.:
Anny Jagiellonki 4, 6, Dąbrówki 12, 20,
Piasta Kołodzieja 19, 25, Ziemowita 5, 17.

Na awarie i prace nieprzewidziane
zarezerwowano w planie kwotę
117.800 zł.

Planowana kwota na remonty
w osiedlu „Słowiańskie” w 2014 r.
wynosi 3.756.000 zł.

Zestawiła: K.Sz.

Os. Słowiańskie,
ul. H. Brodatego 1

N A 2 0 1 4 R O K

Lutomierska 83/101-111
Projekty uchwał już przygotowane

Czy Zarząd Spółdzielni będzie mógł w końcu podjąć projekty, a następnie uchwały w sprawie określenia przed-
miotu odrębnej własności lokali w stosunku do pięciu budynków przy ul. Lutomierskiej? Dla mieszkańców ozna-
czało to będzie możliwość uzyskania odrębnej własności lokali wraz z udziałem w prawie własności gruntu.

Po 12-letnim postępowaniu, w tym także przed sądem, kończy się proces formowania tych nieruchomości. Pra-
womocna decyzja o podziale nieruchomości wydana przez Prezydenta Miasta Łodzi dzieli teren na pięć odrębnych
nieruchomości jednobudynkowych, zabudowanych budynkami od nr 201 do nr 205. Do budynków nr 201, 202, 203
i 204 zostały przydzielone działki, do których w chwili obecnej Spółdzielnia posiada dwa różne prawa do gruntu, tzn. grunt
będący w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni pod budynkami oraz grunt będący własnością Spółdzielni, nabyty po-
przez zasiedzenie dawnych ulic Popiela i Kruszwickiej. Dla budynku nr 205 dysponujemy prawem wieczystego użyt-
kowania. Obrazuje to załączony obok szkic.

W stosunku do pierwszych czterech nieruchomości niezbędnym stało się ujednolicenie prawa do gruntu. Spółdziel-
nia w lipcu 2013 r. wystąpiła do Urzędu Miasta Łodzi z wnioskiem o nabycie z bonifikatą prawa własności gruntu.
Wnioskiem tym objęto też budynek 205, co pozwoliłoby na wyodrębnianie lokali także w tej nieruchomości od razu
z udziałem w prawie własności do gruntu.

Jednak realizację wniosków blokuje brak umów o służebność z ŁSI, a to z kolei stanowi przeszkodę w podjęciu
przez Zarząd Spółdzielni przygotowanych projektów uchwał do wyodrębnień lokali. K.Sz.
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Już po raz czwarty odbyło się w Spółdzielni

spotkanie zarządu i służb technicznych
z wykonawcami wybranymi, w postępowaniu konkursowym,

do Banku Wykonawców robót.

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:
Marcin Kaniera administrowane budynki: Gor-
kiego 6/8, 10/12, 24, 26, 28, tel. kom. 509 807
333, e-mail: mkaniera@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:
Ewa Bukowska administrowane budynki: Tybury
3, 10, Klonowa 28/30, 32, 38/40, Kasprzaka
60/62, 64a, Okrzei 4/12, 30/36, 40, tel. kom. 505
150 857, e-mail: ebukowska@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, 6, 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.

STYCZEŃ
1. Przyjęcie sprawozdań z działalnoś-

ci Komisji Rady Nadzorczej – Re-
wizyjnej, GZM, Wewnątrzspół-
dzielczej, za 2013 rok.

2. Zatwierdzenie planów pracy Ko-
misji Rady Nadzorczej – Rewizyj-
nej, GZM, Wewnątrzspółdzielczej
na 2014 rok.

3. Informacja Zarządu na temat plano-
wanego zwołania Walnego Zgro-
madzenia RSM „Bawełna”.

4. Rozpatrzenie wniosków o wykreś-
lenie lub wykluczenie z grona człon-
ków Spółdzielni.

LUTY
1. Podjęcie uchwały w sprawie zasad

zaliczania członków RSM „Ba-
wełna” do poszczególnych części
zwyczajnego Walnego Zgromadze-
nia w 2014 roku.

2. Przyjęcie sprawozdań z działal-
ności Rad Osiedli za 2013 rok.

3. Rozpatrzenie wniosków o wykreś-
lenie lub wykluczenie z grona człon-
ków Spółdzielni.

MARZEC
1. Podjęcie uchwał w sprawach na-

leżących do kompetencji Rady
Nadzorczej w związku z planowa-
nym zwołaniem Walnego Zgroma-
dzenia.

2. Przyjęcie sprawozdania z działal-
ności Spółdzielni za 2013 r. oraz
sprawozdania finansowego za
2013 r.

3. Ocena działalności Spółdzielni za

2013 r. – uchwalenie wniosków do
Walnego Zgromadzenia.

4. Przedstawienie wstępnych wyni-
ków rozliczeń mediów ze szcze-
gólnym uwzględnieniem wystę-
pujących zagrożeń (np. woda nie-
zbilansowana).

5. Rozpatrzenie wniosków o wykreś-
lenie lub wykluczenie z grona człon-
ków Spółdzielni.

KWIECIEŃ
1. Przyjęcie sprawozdania z działal-

ności Rady Nadzorczej za 2013
rok.

2. Informacja nt. realizacji prac związa-
nych z wykonaniem postanowień
Ustawy o spółdzielniach mieszka-
niowych w przedmiocie wyodręb-
nienia nieruchomości RSM „Ba-
wełna”.

3. Ustalenie stawek opłat zaliczko-
wych za c.o. i c.w. obowiązujących
od 1.05.2014 r.

4. Zasady dofinansowania bądź sfi-
nansowania wypoczynku letniego
dla dzieci i młodzieży organizowa-
nego przez TKKF „Dzikusy” na
2014 rok.

5. Rozpatrzenie wniosków o wykreś-
lenie lub wykluczenie z grona człon-
ków Spółdzielni.

MAJ
1. Analiza wyników gospodarczo-

-finansowych Spółdzielni za I kwar-
tał 2014 roku.

2. Sprawy związane z organizacją
Walnego Zgromadzenia.

3. Przedstawienie wyników rozliczeń
mediów za 2013 rok.

4. Rozpatrzenie wniosków o wykreś-
lenie lub wykluczenie z grona człon-
ków Spółdzielni.

CZERWIEC
1. Sprawy organizacyjne Rady Nad-

zorczej.
2. Omówienie przebiegu Walnego

Zgromadzenia i wdrożenie działań
związanych z ewentualną realizacją
wniosków wypływających w trakcie
zebrań poszczególnych części Wal-
nego Zgromadzenia.

3. Rozpatrzenie wniosków o wykreś-
lenie lub wykluczenie z grona człon-
ków Spółdzielni.

LIPIEC
1. Informacja nt. realizacji prac związa-

nych z wykonaniem postanowień
Ustawy o spółdzielniach mieszka-
niowych w przedmiocie wyodręb-
nienia nieruchomości RSM „Ba-
wełna”.

2. Rozpatrzenie wniosków o wykreś-
lenie lub wykluczenie z grona człon-
ków Spółdzielni.

SIERPIEŃ
1. Analiza wyników gospodarczo-fi-

nansowych Spółdzielni za I półro-
cze 2014 r.

2. Rozpatrzenie wniosków o wykreś-
lenie lub wykluczenie z grona człon-
ków Spółdzielni.

WRZESIEŃ
1. Wybór firmy do badania sprawoz-

dania finansowego Spółdzielni za
2014 r.

2. Przedstawienie analizy porównaw-
czej zużycia mediów w zasobach
Spółdzielni za I półrocze 2014 roku
w odniesieniu do roku poprzed-
niego – wnioski.

3. Rozpatrzenie wniosków o wykreś-
lenie lub wykluczenie z grona człon-
ków Spółdzielni.

PAŹDZIERNIK
1. Wybór dwóch członków Rady Nad-

zorczej do udziału w pracach Ko-
misji ds. wyboru wykonawców na
roboty remontowe w 2015 roku.

2. Informacja nt. realizacji prac związa-
nych z wykonaniem postanowień
Ustawy o spółdzielniach mieszka-
niowych w przedmiocie wyodręb-
nienia nieruchomości RSM „Ba-
wełna”.

3. Rozpatrzenie wniosków o wykreś-
lenie lub wykluczenie z grona człon-
ków Spółdzielni.

LISTOPAD
1. Analiza wyników gospodarczo-

-finansowych Spółdzielni za III
kwartały 2014 r.

2. Rozpatrzenie wniosków o wykreś-
lenie lub wykluczenie z grona człon-
ków Spółdzielni.

GRUDZIEŃ
1. Uchwalenie ramowego harmono-

gramu obrad Rady Nadzorczej na
2015 rok.

2. Uchwalenie planu gospodarczo-
-finansowego RSM „Bawełna” na
2015 rok. Oprac.: E.S.

Ramowy harmonogram pracy Rady
Nadzorczej RSM „BAWEŁNA” na 2014 rok

5lutego br. w siedzibie Spółdzielni odbyło
się czwarte już spotkanie z firmami – wy-
konawcami robót remontowych w naszych

zasobach. W 2014 r. jest to 27 firm, w tym czte-
ry nowe: „Budistan” – w zakresie robót bu-
dowlano-remontowych, „Wibud” – roboty te-
renowo-drogowe, OMBUH – roboty instala-
cyjne, sanitarne, c.o. i gaz
oraz firma Mercor sp z o.o.
– wykonująca i wymie-
niająca drzwi zewnętrzne
i wewnętrzne.

Dokładną listę firm,
tzw. bank wykonawców,
przedstawiliśmy Państwu
w poprzednim numerze ga-
zety. Zebranie, tradycyjnie,
rozpoczął Prezes RSM „Ba-
wełna” p. Sylwester Pokor-
ski, przedstawiając uczest-
niczący w tym spotkaniu cały pion techniczny
Spółdzielni, odpowiedzialny za remonty. Obec-
ni byli: Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji, kierow-
nik Działu Technicznego, inspektorzy nadzo-
ru, kierownicy osiedli oraz technicy poszcze-
gólnych administracji. Następnie Sylwester
Pokorski przedstawił przybyłych gości –
w większości przypadków właścicieli, ale
także i przedstawicieli firm wykonawczych.

Następnie głos zabrał Z-ca Prezesa ds.
Eksploatacji p. Tadeusz Szymański, który, od-
wracając sytuacje, które miały miejsce do tej
pory na podobnych spotkaniach, wyjaśnił, że
z racji tego, iż wymagania Spółdzielni są bar-
dzo dobrze znane, tym razem poprosi repre-
zentantów firm o przedstawienie swojego zda-
nia na temat dotychczasowej współpracy z na-
szą Spółdzielnią, a także o zgłaszanie uwag
i propozycji mających na celu jak najbardziej
efektywne usprawnienie tej współpracy.

Rozpoczął p. Maciej Matuszczak z firmy
„Olimp”, która zajmuje się robotami ogólno-
budowlanymi oraz specjalistycznymi pracami
wysokościowymi. Powiedział, że dzięki doś-
wiadczeniu i podpowiedzi inspektora nadzoru

p. Zdzisława Jakóbczaka, w minionym roku do
wklejania kotew przy ociepleniach budynków
użyto dużo tańszy niż wcześniej, a jednocześ-
nie tak samo wysokiej jakości klej, którego fir-
ma do tej pory nie stosowała. Ponadto wszyst-
kie prace nie tylko wykonano w terminie, ale
wielokrotnie nawet przed planowaną datą za-

kończenia robót. Pan Waldemar Kosiacki z fir-
my Wald-Bud, zajmującej się robotami bu-
dowlano-remontowymi, stwierdził, że daje się
odczuć, iż obu stronom zależy na jak najlepszej
współpracy, sprzyjają temu m.in. przeprowa-
dzane rozmowy na temat stosowanych tech-
nologii pracy. P. Grzegorz Witoń, właściciel
Zakładu Instalacyjno-Budowlanego, opowie-
dział o tym, że firma w styczniu b.r. z sukce-
sem przeprowadziła płukanie instalacji che-
micznej w bloku 501 przy ul. Gorkiego 6/8
i Gorkiego 10/12 oraz w budynku nr 503 przy
ul. Gorkiego 24, 26 i 28, wykonując tę pracę
w najbardziej optymalnym terminie, wpaso-
wując się w, idealny dla tego typu prac, zakres
temperatury powietrza. Roboty takie najlepiej
jest bowiem przeprowadzać wtedy, gdy na dwo-
rze jest mróz, a jak wiadomo, zimę do tej pory
mieliśmy raczej łagodną. Pan Jacek Krawczyk
z Zakładu Instalacji Sanitarnych zaznaczył, że
dużym plusem podczas współpracy z RSM „Ba-
wełna” są wysokie wymogi materiałowe, czy-
li materiały dobrej jakości, solidne i z atestem.
Potwierdził to Prezes Szymański podkreślając
wyraźnie, że używane materiały i rzetelność fir-

my to dla nas cechy najważniejsze i zawsze
zwracamy na to uwagę. P. Stanisław Cuprjak
z Zakładu Instalacji Elektrycznych zaznaczył,
że nasze administracje wyróżniają się na tle in-
nych, podobnie jak nasi technicy. A p. Zygmunt
Rosiak z firmy wykonującej roboty ślusarskie
„Zeta” dodał, że inni podpatrują i powielają roz-

wiązania proponowane przez
RSM „Bawełna”, bo widać,
że są one dobre i przynoszą
zamierzone efekty. Z kolei
p. Stanisław Martynowski
z firmy zajmującej się robo-
tami budowlano-remonto-
wymi „Budistan” podkreślił,
że widoczna jest tu bliskość
człowieka-inwestora i wy-
konawcy – i to jest nie-
zwykle istotne, bo to oraz
wzajemny szacunek, spra-

wiają, że bardzo dobrze się pracuje.
Po wystąpieniach pozostałych wykonawców

głos ponownie zabrał Prezes Pokorski. Powtó-
rzył, że obecne na spotkaniu firmy są naszymi
partnerami, jednak zwrócił uwagę, aby tak nad-
zorowały one swoich pracowników, by nie do-
puszczać do sytuacji takich, jak opisana w jed-
nym z numerów Expressu Ilustrowanego, gdzie
jednego z mieszkańców bloku na Radogoszczu
poraził prąd, gdy dotknął barierki na klatce scho-
dowej, z której wystawały źle zaizolowane, nie-
osłonięte kable! Prezes oświadczył, że liczy na
to, że współpraca w 2014 r. będzie się znakomicie
układała, a także zachęcił zebranych do tego, by
nauczyli się chwalić wykonywanymi przez sie-
bie pracami, a my efekty ich robót będziemy pre-
zentować na łamach naszej gazety. Sylwester Po-
korski podkreślił, że firmy te pracują na żywym
organizmie, pracują na rzecz ponad 8 tysięcy
członków, którzy są niejako ich nadzorcami.
Kończąc ten artykuł, zgodnie z tym co przeka-
zał na spotkaniu Prezes Pokorski, zachęcamy
Państwa do zgłaszania nam bieżących uwag na
temat prac wykonywanych przez zatrudnione
przez nas firmy. I.G.

Spotkanie z Wykonawcami robót

OGŁOSZENIA DROBNE
Lokale użytkowe do wynajęcia
RSM „Bawełna” wynajmie lokale użytko-
we:
– w osiedlu „Koziny”:
1. lokal przy ul. 1-go Maja 76 w parterze
budynku wielolokalowego nr 15 o po-
wierzchni 87 mkw. 9 parter 65 mkw + piw-
nica 22 mkw.
Szczegółowych informacji o lokalu udzie-
la Administracja Osiedli „Żubardź” i „Ko-
ziny” pod nr tel. 42 651 55 24.
– w osiedlu „Słowiańskie”:
1. lokal przy ul. Ziemowita 7, bl. 108a
w piwnicy – wejście od strony szczytu bu-
dynku o powierzchni 42,55 mkw.
2. lokal przy ul. Dąbrówki 14 bl. 131 w piw-
nicy w trzeciej klatce schodowej – wej-
ście z klatki schodowej o powierzchni
46,40 mkw.
3. lokal przy ul. Anny Jagiellonki 4, bl. 216
w parterze budynku od strony Hetmań-
skiej o powierzchni 13,66 mkw.
Szczegółowych informacji o lokalach udzie-
la Administracja Osiedla „Słowiańskie”
pod nr tel. 42 670 95 03 lub 42 670 99 78.
----------------------------------------------------
Pranie, magiel i prasowanie odzieży
szybko i solidnie poleca Zakład
Usługowy przy ul. Długosza 27,
pn.-pt. 10-17, sob. 10-13.
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W młodych ludziach twórczego potencjału nie brakuje.
Często po prostu potrzebują wsparcia
bardziej doświadczonej osoby, no i przestrzeni
do realizacji swoich pasji, pomysłów twórczych.

Ludzie,
których

warto poznać

W styczniu br. do Działu Czynszów, Kredytów
i Wkładów Mieszkaniowych wpłynął przelew
opłaty za lokal. Nie byłoby w tym nic dziwne-
go, gdyby nie fakt, że osoba regulująca na-
leżność, w pozycji „tytuł wpłaty”, umieściła wul-

garny dopisek! Wybryku tego dopuściła się córka właścicielki mieszkania. Spółdzielnia poin-
formowała osobę, do której należy mieszkanie i która jednocześnie jest członkiem Spółdziel-
ni, o tym fakcie, prosząc jednocześnie o podjęcie stosownego działania w tej sprawie.

Czy doprawdy przystoi takie zachowanie? Czy można dawać upust swojej złości i frust-
racji w tak prymitywny sposób? Gdzie dobre obyczaje? Gdzie poszanowanie instytucji i ludzi,
którzy w niej pracują? Przecież człowiek kulturalny potrafi chyba rozmawiać i kontaktować się
z innymi normalnie, bez używania wulgaryzmów. Ktoś kto zna zasady savoir-vivre umie chy-
ba przy wyrażaniu swojej opinii nie obrażać innych. Zresztą rubryka „tytuł przelewu” nie jest
miejscem na wyrażanie jakichkolwiek opinii, nawet jeśli miałyby być one pozytywne. Dobre ma-
niery i kultura bycia zobowiązują do przestrzegania obowiązujących w społeczeństwie norm
i standardów dobrego wychowania. Warto najpierw myśleć, a potem działać. Tutaj najwyraź-
niej tego zabrakło. I.G.

dla budynków RSM „Bawełna”. Podejmuję się
też animacji imprez np. rodzinnych – spotka-
nia z całą rodziną i zabawa z obiektywem czy
przed obiektywem odbierana jest jako nowy,
interesujący sposób na wspólne dla rodziny
spędzenie czasu.

– A sama, spędzając wolny czas, gdy je-
dzie Pani rowerem lub spaceruje, to wyciąga
Pani nagle aparat, by uchwycić jakieś cie-
kawe ujęcie?

A.F.: Nie, wolę zamiast tego „poczuć” to
co widzę. Dużo osób zasłania się aparatem, za-
miast przystanąć i po prostu popatrzeć.

– A czy jest Pani wykorzystywana jako
„nadworny fotograf” na wszelkich rodzin-
nych uroczystościach?

A.F.: Nie znoszę tego, staram się być aser-
tywna i odmawiam. Albo jestem gościem
i dobrze się bawię w towarzystwie, albo jes-
tem fotografem i pracuję.

– Dorastała Pani i wychowała się na
naszym Olechowie. Jako osoba arty-
stycznie wrażliwa, patrząc na swoje
osiedle z dzieciństwa, co by w nim Pani
zmieniła?

A.F.: Razi mnie tylko jedno – że nie
ma tu ośrodka kultury, a osiedle się
przecież rozrasta. Jest wprawdzie TKKF
„Dzikusy”, z którym współpracowałam,

ale brakuje mi takiego domu kultury, czy
klubu, z zajęciami plastycznymi, tanecz-

nymi, fotograficznymi, gdzie młodzież może
spędzać czas, wspólnie budując środowisko
twórcze. Przecież w młodych ludziach tego po-
tencjału nie brakuje. Często po prostu po-
trzebują wsparcia bardziej doświadczonej
osoby, no i przestrzeni do realizacji swoich pasji,
pomysłów twórczych.

– A gdyby Pani miała w jednym zdjęciu
uchwycić kwintesencję Olechowa, to jakby
ono wyglądało?

A.F.: Mam taką wizję z dzieciństwa: wi-
dok z naszego mieszkania na czwartym pięt-
rze, naprzeciwko górek i w tle widzewskie ko-
miny. Najpierw był jeden, potem drugi, pa-
miętam dobrze jak on rósł. Ta panorama jest
przepiękna i to jest mój obraz z dzieciństwa.
Ale uroczym widokiem, który pamiętam do
dziś, były dzieciaki bawiące się na tych gór-
kach zimą i zjeżdżające na sankach, jakby żyw-
cem wyjęte z obrazów Bruegel'a. Malutkie po-
stacie i miliony sytuacji mających miejsce na
tej górce.

– Gdzie Pani widzi siebie za, powiedzmy,
10 lat?

A.F.: Widzę: mój własny dom z ogródkiem,
hamak, uśmiechnięte dzieciaki, na piętrze
mam małe rezerwowe studio na szybkie zle-
cenia, a dodatkowo osobny lokal w centrum
Łodzi. Chciałabym, żeby to było studio otwar-
te, z przeszkloną witryną i żeby ludzie prze-
chodzący na przykład ulicą Piotrkowską mog-
li podglądać jak pracuję. Marzę by móc coraz
bardziej otwierać się z fotografią i wtajemni-
czać w nią ludzi. Dlatego wszystkich chętnych
zapraszam gorąco do obejrzenia efektów mo-
jej pracy na www.domfotografii.eu.

– Dziękujemy za rozmowę.

K.Sz. i I.G.
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tego co oglądam w gazecie, bo w dużym stop-
niu pokazują tam po prostu kreację, np. na re-
klamach rajstop nogi wydłużane o 15 cm –
zgodnie z aktualnym trendem piękna. Myślę,
że trochę świat zwariował i żyjemy pod presją
ideałów bez skazy. Zapomina się o tym co ktoś
ma do powiedzenia, co lubi, jakie ma cechy.

– Jest Pani nie tylko fotografem, ale
wykładowcą i animatorem imprez. Co za-
tem bliższe jest Pani sercu, nauczanie innych
czy samemu wykonywanie fotografii?

A.F.: Od samego początku swojej drogi jes-
tem w zawodowym rozkroku. Nie mniej niż
fotografowanie lubię o nim opowiadać, za-
poznawać z tajnikami wykonywania zdjęć,
uwrażliwiać dzieci, młodzież i dorosłych na ob-
raz uchwycony w kadrze zdjęcia. Bardzo
chętnie podejmuję się organizowania i pro-
wadzenia różnych warsztatów, wykładów m.in.
na festiwalach fotograficznych. Pracowałam
wspólnie z Towarzystwem Krzewienia Kultury
Fizycznej „Dzikusy” przy projektach: „Ferie
zimowe w mieście”, Wakacje z Dzikusami.
Prowadziłam warsztaty fotograficzne w róż-
nych miastach Polski dla firmy Hewlett Pac-
kard, wykładałam na Uniwersytecie Łódzkim
przedmiot – fotografia, byłam członkiem jury
w konkursie fotograficznym Łódzkiego To-
warzystwa Fotograficznego, prowadziłam za-
jęcia multiplastyczne i fotograficzne w Oś-
rodku Profilaktyki Środowiskowej „Ty i My”.
Na zlecenie firm budowlanych wykonuję też
projekty kolorystyki budynków, w tym także

Jeden obraz
milion sytuacji

Mój Dom: Zwykło się słyszeć, że teraz
młodzi ludzie, wkraczający w dorosłość, na-
potykają już na starcie przeszkody,
w postaci braku pracy bądź niedoceniania
w pracy, a także braku własnego mieszka-
nia. Pani jest zaprzeczeniem tych tez:
młoda, atrakcyjna, własne mieszkanie,
własna działalność, ciekawa praca. Proszę
nam powiedzieć kiedy Pani zaczęła foto-
grafować, kiedy stwierdziła, że chce w tym
kierunku działać zawodowo?

Agnieszka Furtak: Ludzie, którzy pie-
lęgnują swoje pasje i są autentyczni w tym co
robią, mogą również to przelać na sprawy
zawodowe. Dorastałam w otoczeniu o arty-
stycznym zacięciu. Moja mama, siostra,
a także przyjaciółka, pięknie rysowały, czym
często zjednywały sobie ludzi. Nie umiałam
rysować, więc wymyśliłam sobie, że zamiast
tego zacznę robić zdjęcia, bo jest to także świet-
ny sposób na kontaktowanie się z innymi. Nie
fotografowałam ani architektury, ani krajob-
razu, tylko od razu zaczęłam robić zdjęcia lu-
dziom. Zapraszałam do domu koleżanki, prze-
bierałam je potajemnie w stroje mojej mamy
i robiłam im zdjęcia. Później rodzice, dzięki
życzliwości administracji, która wynajęła
nam pomieszczenie w piwnicy, zorganizowali
mi ciemnię fotograficzną. Mogłam rozwijać
swoją pasję i sama od początku do końca wy-
konywać zdjęcia.

– W jakim była Pani wtedy wieku?
A.F.: To był koniec szkoły podstawowej,

a później kontynuowałam swą pasję ucząc się
w XLIV LO. Liceum było przy obecnej Szko-
le Podstawowej nr 205 przy ul. Dąbrówki. To
tam miałam swą pierwszą wystawę fotogra-
ficzną. Zdjęcia eksponowane były na siatkach
boksów szatni. Na wystawę przyjechał m.in.
członek Łódzkiego Towarzystwa Fotogra-
ficznego p. Tadeusz Hałatek i widząc moje
zdjęcia powiedział: „Boże, dziecko, ty masz
talent”. Dostałam wtedy skrzydeł.

– I skrzydła te rosły między innymi dzię-
ki szkole, która była dosyć niecodziennym
liceum. Proszę nam o nim opowiedzieć.

A.F.: Rzeczywiście tak było. Jak na tam-
ten czas w liceum panowały całkiem liberal-
ne zwyczaje i zasady. Obowiązywała nas
frekwencja tylko co do 50% zajęć. Na reszcie
mogliśmy być nieobecni. Do nauczycieli mó-
wiliśmy na „ty”. Z gronem pedagogicznym
łączyły nas koleżeńskie relacje: wspólne wy-
jazdy, dyskusje – również o życiu, sprawach
związanych z emocjami. Z perspektywy cza-
su muszę jednak powiedzieć, że nie była to
szkoła dla wszystkich i nie wiem czy pomysł
zorganizowania takiej placówki był do końca
trafiony. Niewielu jej absolwentów skoń-
czyło studia. Bardzo dużo osób na studia wręcz
się nie podostawało. Jednym z powodów był
na pewno panujący w szkole „luz”. Roczniki
przede mną w ogóle nie miały ocen i prak-
tycznie nie musiały chodzić do szkoły. To była
ciekawa propozycja edukacji, np. dla spor-
towców, dla osób, które równolegle uczęsz-
czały do szkoły muzycznej, dla osób, które
miały jakieś dążenia, a panująca sytuacja
w szkole nie przeszkadzała w rozwijaniu
tych dążeń i pasji. Dla wszystkich innych luz

w szkole był po prostu wygodny. Nie chcieli
i nie musieli się uczyć i przykładać do nauki.
W moim przypadku liceum i panująca w nim
atmosfera służyły rozwojowi. Od szkoły
i nauczycieli dostałam bardzo dużo wsparcia,
zostałam dostrzeżona jako osoba, która ma po-
tencjał. Nauczyłam się też bronić swoich
idei, podążać za nimi.

– Po liceum wybrała Pani jednak stu-
dium medyczne. A co z pasją i fotografo-
waniem? Jak się Pani odnalazła w nowej
szkole i dlaczego wybór padł akurat na taką
szkołę?

A.F.: Nie dostałam się od razu na studia,
nawet na zaoczne związane z fotografią.
W jakieś broszurce przeczytałam o studium
medycznym i oferowanym kierunku arte-te-
rapeutycznym. To mnie zaciekawiło. Poszłam
tam po tym swoim eksperymentalnym liceum
i przeżyłam spore zaskoczenie. Nauczyciele
traktowali uczniów jak dzieci, a przecież
mnie w moim liceum traktowano już jak
osobę dorosłą. Potem na uniwersytecie, gdzie
studiowałam pedagogikę edukacji specjal-
nej, było podobnie, a dodatkowo usłyszałam
wtedy, że powinnam wybrać: albo pasja i pra-
ca albo szkoła. A ja posługiwałam się już in-
nym językiem, innym rodzajem myślenia
i nagle zetknęłam się z systemem, który tro-
chę sprowadził mnie na ziemię. Jednak nadal
fotografowałam i wtedy prowadziłam też
warsztaty i wykłady o fotografii. Przyznam
przy tym, że te pięć lat studiów nie nauczyło
mnie tyle co studium medyczne. W trakcie nau-
ki w studium mieliśmy około 800 godzin prak-
tyk na różnych oddziałach: psychiatrycznym,
pediatrycznym, na geriatrii, kardiologii, w pla-
cówkach dla osób upośledzonych, uzależnio-
nych, w przedszkolach dla dzieci chorych na
autyzm, chorobę Downa, porażenie mózgowe.
Widziałam ludzi bardzo chorych, cierpiących,
samotnych... wtedy trzeba było zagryźć zęby
i działać. Starać się nieść pomoc, ale i dać tro-
chę nadziei i radości. Bardzo mocno wpłynął
na mnie kontakt z tymi ludźmi. Dostałam naj-
lepszą szkołę wrażliwości, pokory wobec
tego co mnie otacza. Świat już nigdy nie był
dla mnie taki jak wcześniej. Nigdy już tak bez-
troski i kolorowy.

– Pani pierwsza praca etatowa – na-
zwijmy ją tak – związana była z zawodem
fotografa?

A.F.: Tak, to było w Warszawie. Poje-
chałam tam prowadzić zajęcia w Akademii Fo-
tografii a dokładniej warsztaty z zakresu
ciemni fotograficznej. W Warszawie przyjęłam
też swoje pierwsze zlecenie fotograficzne. Pra-
cowałam wtedy na planie fotograficznym m.in.
z Januszem Józefowiczem, Stanisławem Ty-
mem czy Januszem Palikotem. Ale w War-
szawie nie chciałam zostać. W branży rekla-
mowej jest tam dużo sztuczności i fałszu. Pa-
nuje wszechogarniający wyścig o sukces.
Mnie taka atmosfera nie pasowała. Lubię
pracę w spokoju i ciszy. Wróciłam do Łodzi
i podjęłam pierwszą pracę na stanowisku – fo-
tograf reklamowy w Agencji Reklamowej
Tango.

– Teraz fotografuje Pani głównie pro-
dukty spożywcze oraz rajstopy i odzież, zaj-

muje się Pani obróbką graficzną zdjęć. To
czym się Pani zajmuje to nie jest praca od
8 do 16. Dobrze by się Pani czuła pracując
w tak sztywnych ramach?

A.F.: Nie, ja pracując na etacie wy-
trzymałam tylko rok. Nie mogę, nie
chcę mieć nad sobą etatowego szefa. Na-
tomiast mój zawód też ma swoje mi-
nusy, bo czasami pracuję bardzo in-
tensywnie, sesja potrafi trwać,
np. 16 godzin, albo trzy dni, so-
boty, niedziele, tak że to, że nie
jestem na etacie nie znaczy, że
mam dużo wolnego czasu,
bo w zasadzie mam przez to
nielimitowany czas pracy.
Współpracuję z wieloma po-
tężnymi firmami z branży
spożywczej, zazwyczaj za po-
średnictwem różnych agencji, które wy-
konują dla tych firm banery reklamowe, ka-
talogi, projekty stron internetowych i przede
wszystkim opakowania. Moje zdjęcia można
znaleźć właśnie na opakowaniach: mrożonych
warzyw, pierogów, pizzy, parówek, ciastek,
właściwie na większości produktów jadalnych.
Fotografowanie jedzenia, choć dla wielu
może być dziwne, to jeden z trudniejszych ro-
dzajów fotografii, bo na widok mojego zdję-
cia wszystkim powinna zacząć cieknąć ślin-
ka. Każdy przedstawiany produkt musi być so-
czysty, atrakcyjny, trójwymiarowy. Tego ocze-
kuje zleceniodawca oraz tego chce klient ku-
pujący produkt.

– Przyznam, że nigdy nie zastanawiałam
się nad takim spojrzeniem na zdjęcie. Ale
rzeczywiście temu służą przecież gazetki re-
klamowe, np. marketów. Mają zachęcić do
zakupu produktu. Opakowanie nęci i każda
firma chce się wyróżnić na tle innych.
Skąd bierze Pani pomysł na zdjęcie, bo prze-
cież jedno musi się różnić od drugiego?

A.F.: Dużo inspiracji czerpię z Internetu,
głównie z zagranicznych stron. Przykładam
wielką wagę do detali. Bardzo ważne są rów-
nież dodatki: listeczek oregano, cebulka po-
krojona w jakiś wyjątkowy sposób oraz ze-
stawienie wszystkiego w jedną całość. Myś-
lę, że zmysł kompozycji mam po mojej ma-
mie, która nie dość, że świetnie gotuje, to jako
osoba bardzo uzdolniona plastycznie, prze-
pięknie podaje jedzenie. Pamiętam na przykład
śniadania z dzieciństwa, te szyneczki zwinię-
te w ruloniki, podane na udekorowanym ta-
lerzu. To we mnie zostało i teraz z tego ko-
rzystam. Bardzo dużo nauczyłam się też pod-
czas pracy na etacie w Agencji Reklamowej
Tango, z którą nadal współpracuję. Teraz zle-
cenie, w którym mam uchwycić świetlistość
śniadania czy apetyczność śledzia jest dla mnie
codziennością, ale i za każdym razem nowym,
ciekawym wyzwaniem.

– Jako fotograf z pewnością używa Pani
do obróbki zdjęć jakiegoś programu kom-
puterowego, typu Photoshop. Co Pani sądzi
o używaniu Photoshopa w obecnych cza-
sach? Niektóre gwiazdy są momentami nie
do poznania, znikają zmarszczki, zmie-
niają się rysy twarzy. Czy to nie jest
przekłamywanie rzeczywistości?

A.F.: Graficznie da się bardzo dużo wkleić,
wstawić, poprawić, ale nie będzie to już do
końca prawdziwe. Dla mnie, w zdjęciach,
ważna jest autentyczność. Nie lubię jak ktoś
ingeruje w moją pracę i przy użyciu progra-
mu do obróbki np. przestawia mi pomidora
z prawej na lewą stronę zdjęcia. Jestem foto-
grafem ciemniowym, analogowym, nie jestem
do końca zarażona cyfryzacją jak młode po-
kolenia fotografów. Mam ogromny dystans do

Opłata za czynsz
z zaskakującym dodatkiem

Rozmowa z Agnieszką Furtak – osobą,
której pasja z dzieciństwa stała się
wyznacznikiem drogi zawodowej, jedną
z niewielu fotografów zajmujących się
fotografią opakowaniową.

Opłata za czynsz
z zaskakującym dodatkiem



8 Rozerwij się!
POZIOMO: 1. bzik, pasja, 6. metal
z lantanowców, 7. teść Longina Pas-
tusiaka, 8. robocza część koparki, 9.
pionowe wyszczuplają, 12. rusałki,
boginki wodne, 13. osunięcie się brze-
gu, 14. jadowity pająk z okolic Syd-
ney, 18. imię działaczki ZWM z se-
rialu Dom, 19. aresztowanie przestęp-
cy, 20. rzeka w Pińczowie, 21. jedna
z dzielnic Poznania, 22. portal akcji
internetowych.
PIONOWO: 2. A w AWS, 3. 185-let-
ni patriarcha biblijny, 4. miasto
w Etiopii nad jeziorem Tana, 5. kra-
kowska gra liczbowa, 9. straszenie
hałasem, 10. inaczej gołąbek, 11.
stan w USA z rozległymi równinami,
15. wyspa, z którą kojarzony jest
Czang Kaj-szek, 16. mieszkaniec
Picundy, 17. w tenisie zbicia piłki
z góry.

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI
STYCZNIOWEJ

Poziomo: śpiew, wyraj, cymes, rzęch,
dykta, bliźni, korab, anyżek, trio,
meduza, Jana, skakun, atak.
Pionowo: pływy, event, życzliwy,
karcenie, Dakotyjka, Kurpianka,
Abba, nieuki, Żmurko, Kwaśny.

Pierwsze trzy osoby, które
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”).

ubić i wszystkie składniki razem wy-
mieszać.

W garnku lub frytkownicy roz-
grzać olej i za pomocą łyżki wrzucać
małe pączki, smażyć do zbrązowienia
obracając. Po wyjęciu i osuszeniu po-
sypać cukrem pudrem lub polać lukrem.

Przepis na lukier: wymieszaj 5
łyżek cukru pudru z 3 łyżkami soku
z cytryny i 1 łyżką gorącej wody i po-
smaruj pączki.

Najlepsze oczywiście jeszcze ciepłe.
Smacznego. KIM

K U C H N I A
N A S Z A
CODZIENNA
Za nami tłusty czwartek –
dzień pączka. Ale nic stra-
conego, bo w ostatki
możemy jeszcze pofolgo-
wać sobie z kaloriami i za-
jadać się pączusiami. Dla
tych, którzy wciąż jeszcze
mają ochotę na pączki dru-
kujemy szybki przepis na
pączki z twarogu, które
możemy zrobić nawet po
pracy.

Mieć i nie dawać jest czasem
gorsze od kradzieży.

(Marie von Ebner-Eschenbach)

BARAN
Nadchodzące dni upłyną
pod znakiem małych nie-
pokojów o różne, niezbyt
ważne, ale denerwują-
ce sprawy. Choć to nie
w Twoim charakterze,

musisz na ten czas uzbroić się w cierpliwość
i być wyrozumiałym dla osób, którym zdarzy
się strzelić jakąś gafę. Zwłaszcza na urodzinach
u Ryb.

BYK
Mimo pewnych kompli-
kacji jednak uda się po-
myślnie przeprowadzić
niektóre ze spraw tego
miesiąca. Najbardziej
korzystne powinno być

spotkanie, o zaaranżowaniu którego myślisz
od pewnego czasu. Śmiałe wystąpienie
z inicjatywą okaże się krokiem do sukcesu.
Strzelec będzie Twoim sojusznikiem.

BLIŹNIĘTA
Zapowiada się wreszcie
koniec osobistych rozte-
rek. Spowoduje to szcze-
ra rozmowa z bliskimi.
Będzie też okazja do
złożenia wizyty gościn-

nym i światłym ludziom. Przypadnie Ci do gus-
tu ich sposób bycia i spojrzenie na świat. Rak
zaproponuje wspólne robienie interesów -
sprawa warta zastanowienia.

RAK
Przejawiasz ostatnio
skłonność do rozpamię-
tywania minionych zda-
rzeń. Tymczasem czekają
Cię nowe i nawet miłe at-
rakcje. Ale uważaj, bo

możesz znaleźć się w sytuacji, która będzie
trudnym sprawdzianem ze znajomości ludzkich
charakterów. Wtedy nawet doświadczony
Koziorożec Ci nie pomoże.

LEW
Na przełomie miesiąca
czekają Cię dni wypeł-
nione licznymi obowiąz-
kami. Ciągle będzie Ci
brakowało czasu. Zwłasz-
cza w jednej sprawie trze-

ba będzie mocno pogłówkować. Rozwiązanie
przyjdzie z dość nieoczekiwanej strony. Inne
sprawy przebiegną łatwiej. Uśmiechaj się
częściej do Barana.

PANNA
Spotkanie i pogawędka
w kameralnym gronie po-
winny wreszcie poprawić
Ci humor. Natomiast nie-
spodzianka, jaką w tych
dniach zgotuje Ci los, za-

skoczy Cię tak, że możesz zamienić się w słup
soli. Ale będzie to miłe zaskoczenie. Zwłasz-
cza, że będzie w to zamieszany jakiś roman-
tyczny Wodnik.

WAGA
Uważaj, by w tych dniach
nie otrzeć się o jakieś
plotki. Klimat będzie ku
temu, niestety, sprzyja-
jący. Natomiast na spot-
kaniu w bliskim gronie

sporo interesujących wieści, dla Ciebie zupełnie
nowych. Postaraj się z nich zrobić dobry
użytek. Włóż jednak między bajki „rewelacje”
Panny.

SKORPION
Najpierw będziesz mu-
siał iść pod wiatr. Nawar-
stwiające się obowiązki
i niecierpliwość najbliż-
szych mogą potęgować
uczucie osamotnienia

mimo tłumu osób krążących wokół Ciebie.
W trudnych chwilach nie będziesz jednak po-
zostawiony sam sobie. Nie tylko w myślach
wspierać Cię będą Bliźnięta.

STRZELEC
Konieczna będzie kon-
centracja sił, by móc
efektownie zakończyć
sprawę zaczętą jeszcze
w ubiegłym roku. Nie bę-
dzie to łatwe, ale na pew-

no możliwe! Jeśli nawet najdą Cię wątpliwości
albo sojusznicy stracą na pewności siebie,
nie rezygnuj. Wykorzystaj szanse tych dni!
Sprzyja Ci Waga.

KOZIOROŻEC
Kłopoty. Nie pierwsze
i nie ostatnie, więc znoś
je pogodnie, wtedy łat-
wiej uporasz się z prze-
ciwnościami. Prawdziwą
przykrość może sprawić

Ci jedynie nielojalność Byka, na którego bar-
dzo liczyłeś. Trudno - w biznesie nie ma sen-
tymentów, choć w tym przypadku spodzie-
wałeś się czegoś więcej.

WODNIK
Dom, dzieci, rodzina - te
sprawy będą najważ-
niejsze dla Ciebie w tym
miesiącu. Otrzymana te-
raz wiadomość może jed-
nak zmienić w zasadniczy

sposób Twoje dotychczasowe życie. Sprawy
finansowe ułożą się całkiem znośnie, a jeśli
zaimponujesz Lwu inwencją, możesz zdobyć
dodatkowe i intratne zajęcie.

RYBY
Miesiąc zacznie się spo-
kojnie, ale potem nabie-
rze szybkiego tempa. Sta-
nie się to za sprawą ko-
goś z najbliższej rodziny,
kto wciągnie Cię w swo-

je kłopoty. Trudno będzie odmówić, ale nie daj
się tak całkowicie wykorzystywać. Między
młotem a kowadłem dobrym oparciem może być
Skorpion.

H O R O S K O P N A M A R Z E C

U Ś M I E C H N I J S I Ę
• • •

Rozmawiają dwie przyjaciółki:
– Ewka, a coś ty taka smutna?
– Bo jak byłam mała, to marzyłam, żeby mi wyrosły
piersi.
– I marzenie się spełniło, masz piękny biust.
– No, a mogłam marzyć o mieszkaniu.

• • •
Robotnik krzyczy do majstra:
– Majster, Edek spadł z rusztowania!
– To mu wyjmijcie ręce z kieszeni... Będzie wypadek
przy pracy.

W tłoku nacji, w krajów tłumie,

Polak się wykazać umie.

Może być od innych lepszy,

Gdy mu szyków nikt nie pieprzy.

Konkurencji się nie boi,

Jak nie wchodzą w drogę swoi.

Kraj, o dziwo, ma wyniki,

Tam gdzie nie ma polityki.

Gdy nie mącą, źle nie radzą,

Tylko święty spokój dadzą.

Na kolana „nasz” świat zwala,

Gdy od polityków z dala.

Warto przykład jakiś by dać…

Sport, powiedzmy, tam rzecz widać!

Na igrzyskach nikt nie mota,

Są medale wnet ze złota!

Górą nasi zawodnicy,

Gdy w pobliżu brak mównicy.

Lecz gdy polityczne wsparcie,

Szans nie mamy już na starcie.

Kamil, Zbyszek i Justyna,

Z polityką – popelina!

Sport rozkwita wprost jak pączek,

Gdy nie pchają mówcy rączek.

W skokach, w biegach i gdzie lód,

Gdy partyjnych nie ma trzód,

Gdzie prawicy brak lub środka,

W sporcie sukces naszych spotka.

Z Mistrzostw Świata, Europy,

Wór medali, laurów kopy.

Żadne jednak tajemnice,

Że gdy znudzą się mównice,

Stołki radnych, sejmu erem,

Partia zechce być trenerem,

To sport polski, dziś uroczy,

Spodli się i na dno stoczy.

Nie zobaczą już ludziska,

Laurów jak, ot na igrzyskach.

Dziś na szczęście są wyniki,

Bo brak w sporcie polityki.

WWYYNNIIKKII  
BBEEZZ  PPOOLLIITTYYKKII

Andrzej DynkiewiczNie ma róży
bez kolców.

Z KSIĘGI
PRZYSŁÓW

Składniki:
— 1/2 kg twarogu,
— 2,5 szklanki mąki,
— 10 łyżek cukru,
— 4 jajka,
— 4 łyżki śmietany lub wody,
— 1 łyżeczka sody oczyszczonej. 

Sposób przygotowania:
Twaróg zmielić przez maszynkę albo za-
gnieść tłuczkiem do ziemniaków, żeby
nie było grudek. Można użyć też goto-
wego twarogu na sernik. Jajka lekko

Pączki na ostatki
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