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W maju obradowało Zwyczajne Walne Zgromadzenie RSM „Bawełna”. Jednym
z ważniejszych punktów porządku obrad tegorocznego zebrania były wybory
nowej Rady Nadzorczej i poszczególnych Rad Osiedli.

Mieszkańcy starych osiedli „Żubardź”, „Koziny” i „Zbiorcza” coraz częściej zainteresowani są
modernizacją budynków w zakresie rozbudowy węzłów cieplnych o moduł dostarczania ciepłej
wody. W planach remontowych bieżącego roku ujęto prace z tym związane dla 6 budynków.
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„Nierządem Polska stoi”. To nasza

rzeczywistość!? Nie, to wiersz XVII-
-wiecznego poety Wacława Potockiego.
Wiersz, w którym Potocki przedstawia
wewnętrzny kryzys polskiego państwa.
Sytuacja społeczno-polityczna jest obrazem
całkowitego rozkładu Rzeczpospolitej.
Wszędzie panuje anarchia i nierząd. Prawo
utraciło swój autorytet, a jego ciągłe zmia-
ny potęgują narastający chaos. Każdy oby-
watel kieruje się własnymi zasadami i in-
teresami. Poeta jest przerażony tym stanem
rzeczy, ma bowiem świadomość, że jeśli
społeczeństwo się nie zmieni, Polska zgi-
nie. I wówczas dość szybko straciliśmy su-
werenność.

Czyż sytuacja nie jest podobna teraz?
Nie możemy żyć spokojnie. Ciągle się coś
dzieje niedobrego. Jak nie u nas to gdzieś
w najdalszym zakątku naszej ziemi. I my
to musimy wiedzieć. Media i dziennikarze
już o to skrzętnie dbają. Nie obchodzi ich,
że jesteśmy, z tego powodu, nadwrażliwi
i bardzo nerwowi, wręcz agresywni. Częs-
to w stosunku do siebie źli, wrodzy
i krzyczący, wręcz wrzeszczący; bez po-
trzeby. Ich to nie interesuje, bo mają z tego
powodu newsy, a potem, niekończące się
audycje i debaty przez kilka dni. Do na-
stępnej sensacji czy też jakiejś katastrofy.
Towarzyszy nam powszechne przekonanie,
że żyjemy w społeczeństwie otwartym,
w którym nie obowiązuje żadna hierarchia
wartości; wszystko jest względne, każdy
element jest ważny. Nie ma nic stałego, bo
każdy ma rację. Otwiera to drogę do ma-
nipulacji, swoistej inżynierii społecznej.
I media to realizują bieżąco. Wręcz tworzą
często swoje fakty, czego przykładem jest
ostatnia afera. Afera podsłuchowa.

NIELEGALNIE podsłuchiwano wielu
prominentnych ludzi. Ale nadaje się temu
odpowiedni nacisk i pomimo tej nielegal-
ności podsłuchów już legalnie wszyscy na
ten temat dyskutują. I analizują rozmowy
podsłuchanych nielegalnie polityków. Szer-
mując argumentami tajemnicy dzienni-
karskiej oraz swobody wypowiedzi. Ale cóż
się dziwić, jeśli u nas na porządku dzien-
nym jest rozpatrywanie anonimowych do-
nosów w każdym urzędzie czy instytucji.
Nie obowiązuje zasada przyzwoitości, że
jeśli kogoś nie było stać na odwagę pod-
pisania pisma, to jego jedynym przezna-
czeniem jest tylko i wyłącznie kosz. Do-
nosom, nielegalnym podsłuchom, prowo-
kacjom i tym podobnym działaniom nadaje
się stosowną rangę. Zamiast wspomniane-
go wyżej, wyrzucenia do kosza, bądź
szybkiego ukarania winnych niegodnych
działań. Przypomnę tylko, że nie spotkała
żadna kara byłą posłankę Samoobrony za
upublicznienie jej rozmów posłami innej
partii; nie spotkała też się z naganą postawa
bardzo znanego, nieżyjącego już biznes-
mena, który puścił w obieg swoją rozmo-
wę z byłym lewicowym premierem.

Państwo tak jak ryba psuje się od
głowy. Swoistego rodzaju dwory, grupy in-
teresów przy premierach, prezydentach,
marszałkach; zakulisowe ustalenia czego
przykładem była afera Rywina i drobne do-
danie w projekcie ustawy słów „…lub
czasopism…”, które ujrzało światło dzien-
ne dopiero po dogłębnym działaniu komisji
śledczej nic nas nie nauczyło. Nadal się two-
rzy prawo bez trzymania się określonych
reguł, czego przykładem są prace Nad-
zwyczajnej Komisji do rozpatrzenia pro-
jektów ustaw spółdzielczych, która obraduje
nie przestrzegając Regulaminu Sejmu i ni-
kogo nie wzruszają opinie strony społecz-
nej o licznych naruszeniach prawa przy sta-
nowieniu prawa w tej komisji. Bo obo-
wiązuje w Polsce reguła z ostatnich kadrów
filmu „Piłkarski poker” Janusza Zaorskie-
go, gdy grający Bola Marian Opania mówi
do Janusza Gajosa, po informacji, że zos-
taje prezesem klubu piłkarskiego – „To te-
raz Laguna my możemy wszystko!”

Sylwester Pokorski

Kondycja n/Spółdzielni jest dobra, a nawet bardzo dobra.

Około 1/5 użytkowników naszych budynków,
w osiedlach „Żubardź”, „Koziny” i „Zbior-
cza” korzysta z ciepła sieciowego zaspoka-
jając przy jego pomocy jedynie potrzeby
ogrzewania mieszkań. Budynki te nie po-
siadają ciepłej wody z sieci. Dzieje się tak dla-
tego, że w latach 60-tych ubiegłego wieku za-
stosowano w budownictwie wielorodzinnym
indywidualne gazowe podgrzewacze jako
źródła ciepłej wody użytkowej. W budynkach
wielorodzinnych, wybudowanych po latach
70-tych, ciepło sieciowe wykorzystywano
już podwójnie: do celów grzewczych i do
przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Obecnie w budynkach naszej Spółdziel-
ni na wniosek mieszkańców prowadzone są
działania zmierzające do podłączenia do
budynków ciepłej wody sieciowej.

Szerzej na ten temat na str. 6.

Na Walne Zgromadzenie przyszło ok. 4% członków. Przy czym frekwencja taka odnotowana została w pierw-
szej połowie zebrania. W punkcie 6 porządku obrad przeprowadzane były wybory członków do Rady Nadzor-
czej i Rad poszczególnych osiedli. Po oddaniu głosów na swoich kandydatów część osób opuszczała salę.

CIEPŁA WODA Z SIECI

SPRAWOZDANIE Z OBRAD WALNEGO
ZGROMADZENIA 2014 R.

Tegoroczne Zwyczajne Walne Zgromadzenie RSM „Bawełna” odbywało się w dniach
19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 maja. Podobnie jak w poprzednich latach podzielone
było na 9 części, przy czym 23 maja odbyły się, jedna po drugiej, dwie części – dla
członków oczekujących i członków zamieszkałych w budynkach przy ul. Gorkiego
w osiedlu „Zbiorcza”. Na każdej części obowiązywał ten sam porządek obrad obej-
mujący 10 punktów. Na dziewiątej, ostatniej części Walnego Zgromadzenia,
ogłoszono wyniki głosowań wszystkich uchwał w sprawach przewidzianych po-
rządkiem obrad oraz wyniki wyborów do Rady Nadzorczej RSM „Bawełna” i po-
szczególnych Rad Osiedli.

W Walnym Zgromadzeniu wzięło łącznie, we wszystkich częściach, udział 375
członków. W trakcie obrad odbyły się wybory 14-osobowego składu Rady Nadzor-
czej i członków poszczególnych Rad Osiedli. Wyniki wyborów prezentujemy na str. 6.
Zrealizowano pełen porządek obrad i podjęto następujące uchwały: Nr 3/1/2014 za-
twierdzenie sprawdzania z działalności RSM „Bawełna” za 2013 rok wraz z kierun-
kami rozwoju Spółdzielni oraz zatwierdzenie sprawdzania finansowego za 2013 rok,
za którym głosowało łącznie 254 członków, przeciw były 3 osoby; Nr 4/1/2014
w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2013 rok, za którym głosowało 255
członków, 2 było przeciw; Nr 5/1/2014 o udzielenie absolutorium Prezesowi zarządu
p. Sylwestrowi Pokorskiego, za którym głosowało 250 członków, 10 było przeciw;
Nr 6/1/2014 o udzielenie absolutorium Z-cy Prezesa p. Elżbiecie Kitowskiej, za któ-
rym głosowało 246 członków, 9 było przeciw; Nr 7/1/2014 o udzielenie absolutorium
Z-cy Prezesa p. Tadeuszowi Szymańskiemu, za którym głosowało 244 członków,
11 było przeciw; Nr 8/1/2014 w sprawie rozpatrzenia odwołania od Uchwały
nr 12/5/2013 Rady Nadzorczej z dnia 23.05.2013 r. w sprawie wykreślenia z grona
członków Spółdzielni, za którym głosowało 120 członków, przeciwnych było 62.
Nr 1/1/2014 w sprawie wyborów członków Rady Nadzorczej na kadencję 2014-2017;
Nr 2/1/2014 w sprawie wyborów członków poszczególnych Rad Osiedli. Nie pod-
jęto natomiast uchwał: w sprawie rozpatrzenia odwołania od Uchwały nr 3/3/2013
Rady Nadzorczej z dnia 21.03.2013 r. w sprawie wykreślenia z grona członków , za
którym głosowało 30 członków, przeciw było 154, a także uchwały w sprawie roz-
patrzenia odwołania od Uchwały nr 3/5/2013 Rady Nadzorczej z dnia 23.05.2013 r.
w sprawie wykreślenia z grona członków , za którym głosowało 56 członków, prze-
ciw było 127. Relację z obrad zamieszczamy na stronach 4–5.

Dzień Spółdzielczości
W dniu 5 lipca przypada Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości. Międzynarodowy
Związek Spółdzielczości zachęca spółdzielców na całym świecie, aby wykorzysta-
li ten dzień dla wykazania, że spółdzielnia stanowi w XXI w. najlepszy model przed-
siębiorstwa służącego stałemu i zrównoważonemu rozwojowi. Na stronach inter-
netowych Krajowej Rady Spółdzielczej ukazało się posłanie MSZ na tegoroczny Mię-
dzynarodowy Dzień Spółdzielczości. Zachęcamy do odwiedzenia tych stron i za-
poznania się z treścią posłania.
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Warto podejmować wyzwania

i odważnie zaproponować swój pomysł,
a znajdą się życzliwe osoby,

które pomogą w realizacji celu.2
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Z prac
Rady Nadzorczej

za IV, V i VI 2014 r.

W kwietniu 2014 roku Rada Nadzorcza RSM „Ba-
wełna” odbyła jedno posiedzenie, na którym:
1. Wysłuchała informacji na temat przebiegu i wyni-
ków lustracji Spółdzielni za lata 2010-2012, którą przed-
stawił lustrator p. Eugeniusz Zieliński. Lustrator omówił
zakres i ustalenia, jakich dokonali lustratorzy, bowiem pra-
ce prowadziła również p. Halina Daleszczyk, podczas ba-
dania lustracyjnego i jakie zawarto w protokole lustracji.
Stwierdził, że lustracja wypadła pozytywnie i nie zgłosił
zastrzeżeń do działalności Spółdzielni w badanym okre-
sie, ani wniosków do realizacji przez organy Spółdzielni.
Rada przyjęła tę informację z zadowoleniem. List po-
lustracyjny zostanie przekazany przez Związek Rewizyjny
SM RP w terminie późniejszym.
2. Jednogłośnie i bez uwag przyjęto sprawozdanie
z działalności Rady Nadzorczej za 2013 rok, celem
przedłożenia pod rozwagę Walnemu Zgromadzeniu .
3. Rada przyjęła informację Zarządu odnośnie spraw
związanych z organizacją Walnego Zgromadzenia. Pre-
zes S. Pokorski przypomniał, że Walne Zgromadzenie od-
będzie się w tym roku w terminie od 19 do 28 maja, a ze
względu na święta wielkanocne, członkowie o terminach
i tematyce Walnego Zgromadzenia zostali poinformowani
wcześniej niż w zeszłym roku. Informacje o tym pojawiły
się w siedzibie Zarządu, w administracjach osiedli, na klat-
kach schodowych, na stronie internetowej RSM „Ba-
wełna”, a także zostały wysłane do wszystkich członków
Spółdzielni. Ponadto Prezes Pokorski poinformował, że
tuż przed rozpoczęciem się omawianego posiedzenia Rady
Nadzorczej, Komisja Wyborcza zakończyła zbieranie kart
od kandydujących do Rady Nadzorczej i Rad Osiedli osób.
Komisja musi zweryfikować najpierw czytelność zebra-
nych podpisów i potwierdzić członkostwo podpisanych
osób. Po tym zostanie opublikowany komunikat na stro-
nie internetowej Spółdzielni
4. Rada Nadzorcza uchwaliła zmiany stawek opłat za co
i cw oraz zmiany stawek opłat za zimną wodę i odpro-
wadzanie ścieków dla budynku w Andrespolu. Obie
uchwały przyjęto jednogłośnie.
5. Rada przyjęła bez uwag do wiadomości informację na
temat realizacji prac związanych z wykonaniem posta-
nowień ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w przed-
miocie wyodrębnienia nieruchomości, będących w za-
sobach RSM „Bawełna”. Wcześniej informację pozy-
tywnie zaopiniowały Komisja GZM oraz Komisja Re-
wizyjna.
6. Rada przyjęła do wiadomości informację dotyczącą
rozliczeń ciepła i wody w RSM „Bawełna”.
Temat przestawił Z-ca Prezesa ds. Eksploatacyjnych
p. Tadeusz Szymański, szerzej omawiając sprawę różnic
w rozliczeniach w budynkach przy ul. Uniejowskiej 4
i Uniejowskiej 4a. Wywiązała się dyskusja, którą pod-
sumowano stwierdzeniem, że zasady dokonywanych
rozliczeń zgodne są z regulaminem, a ciepło rozlicza się
zgodnie z prawem energetycznym. Sprawę należy mo-
nitorować i przeciwdziałać sytuacjom, w których nad-
miernie wyziębia się mieszkania poprzez założenie
głowic termostatycznych uniemożliwiających spadek
temperatury poniżej 16°C, sprawdzanie bądź plombowanie
grzejników. P. T. Szymański ponadto przekazał, że RSM
„Bawełna” była kontrolowana przez inspektorów z Urzę-
du Miar i Wag. W protokole pokontrolnym nie stwierdzono
żadnych nieprawidłowości.
7. Rada przyjęła do wiadomości informacje Prze-
wodniczącej Rady Osiedla „Zbiorcza” na temat spraw ja-
kimi zajmowała się Rada na swoich posiedzeniach od ostat-
niego posiedzenia Rady Nadzorczej. Rady Osiedli „Żubardź”,
„Koziny”, „Słowiańskie” i „Sienkiewiczowskie” nie miały
w tym czasie posiedzeń.
8. Rada Nadzorcza ustaliła zasady dofinansowania bądź
sfinansowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży,
organizowanego przez TKKF „Dzikusy”. Są one takie
same jak w zeszłym roku i zostały również pozytywnie
zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną. Będą się
mogli Państwo z nimi zapoznać na naszej stronie inter-
netowej.
9. Prezes TKKF „Dzikusy” poinformował o zorgani-
zowanej przy współpracy z RSM „Bawełna” spartakia-
dzie dla klas 3-cich, zapraszając jednocześnie na16 maja
. W tym dniu odbędzie się kolejna spartakiada, tym razem
dla uczniów klas 6-ych. Już 14 lat TKKF „Dzikusy” or-
ganizuje tego typu imprezy.
10. Prezes Zarządu S. Pokorski poinformował , że nasz
potencjalny najemca terenu przed bl. 501 jest gotów kon-
tynuować prowadzenie stacji obsługi samochodów. Stro-
ny są w kontakcie i do decydującego spotkania dojdzie
w dniu 12 maja br.; na następnej radzie będzie przekazana
stosowna informacja. Ponadto Prezes przekazał, że Kra-
jowa Rada Spółdzielcza przyznała odznaczenia „Zasłużony
Działacz Ruchu Spółdzielczego” wszystkim osobom,
o których wnioskowano na poprzednim zebraniu Rady.
11. Termin następnego posiedzenia Rady Nadzorczej
planowany jest na 15 maja 2014 r.

W maju 2014 roku Rada Nadzorcza RSM „Bawełna”
na swym posiedzeniu zajmowała się następującymi
sprawami:
1. W ramach spraw dotyczących stosunku członkostwa,
po rozpatrzeniu wniosków, podjęła następujące uchwały
i decyzje :

a. w sprawie wykreślenia z grona członków
Spółdzielni 2 osób (małżeństwa) posiadających
spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu w osied-
lu „Słowiańskie”. Osoby te nie zgłosiły się na po-
siedzenie Rady Nadzorczej. Zadłużenie wynosi
ogółem ponad 18 tysięcy złotych.

Z prac Zarządu Spółdzielni w maju 2014 r.
W maju 2014 r. posiedzenia Za-
rządu RSM „Bawełna” odbyły się
w dniach 6, 7, 14, 21 i 28.

Sprawy członkowsko-
-mieszkaniowe
Wg stanu na 30 kwietnia 2014 r. Spółdziel-
nia miała 9.172 członków, w tym 8.813
członków zamieszkujących i 290 członków
oczekujących. W maju 2014 r. w poczet
członków Spółdzielni przyjęto 29 osób,
a skreślono z rejestru 39 osób.

Wyznaczono 8-miesięczny okres pró-
by na sprawdzenie, czy były członek
Spółdzielni, który spłacił zadłużenia
w opłatach za mieszkanie i wystąpił z pro-
śbą o przywrócenie członkostwa, będzie już
regularnie wnosił należne opłaty. Po upły-
wie okresu próby sprawa przywrócenia mu
członkostwa w Spółdzielni skierowana
zostanie do rozpatrzenia przez Radę Nad-
zorczą.

Podjęto postępowanie o pozbawienie
członkostwa w Spółdzielni w stosunku do
3 osób zalegających z opłatami za miesz-
kania.

Uchylono prowadzenie postępowania
o pozbawienie członkostwa wobec osoby,
która spłaciła, będące powodem podjęcia
postępowania, zadłużenie w opłatach za
mieszkanie.

Wstrzymano postępowania eksmisyj-
ne w stosunku do jednej osoby oraz od-
stąpiono od eksmisji wobec jednej osoby
– byłych członków, którzy stracili pra-
wa do mieszkań na skutek niepłacenia
czynszu.

Zaopiniowano pozytywnie i skiero-
wano na posiedzenie Rady Nadzorczej
wniosek w sprawie wykreślenia z grona
członków 1 osoby, nie wywiązującej się
z obowiązku wnoszenia opłat za używa-
nie mieszkania.

Ogłoszono przetargi na trzy mieszka-
nia, dwa położone w osiedlu „Żubardź”,
a jedno w osiedlu „Słowiańskie”. Wszyst-
kie z nich były już wcześniej oferowane
w przetargach, a więc teraz ogłoszono od
razu przetargi nieograniczone. Termin
składania ofert upływał 17 czerwca br.
Ogłoszenia o przetargach ukazały się
w Dzienniku Łódzkim, a także w po-
przednim wydaniu gazety „RSM „Ba-
wełna” – Mój Dom” i na naszej stronie
internetowej.

Roboty remontowe, wymiana
stolarki okiennej
Postanowiono zrefundować członkom
Spółdzielni koszty wymiany okien we
własnym zakresie i na swój koszt, w ko-
lejności wynikającej z list określających ko-
lejność wymiany/refundacji:
– w dziesięciu mieszkaniach w osiedlu

„Koziny”
– w dziewięciu mieszkaniach w osiedlu

„Sienkiewiczowskie”
Ponadto przyspieszono refundację po-

niesionych kosztów wymiany okien we
własnym zakresie jednej osobie z osiedla
„Słowiańskie” ze względu na trudną sy-
tuację życiową oraz po uzyskaniu pozy-
tywnej opinii Rady Osiedla.

Zatwierdzono przeznaczenie kwot
stanowiących bilans otwarcia na 2014 r.
na prace dodatkowe dla:
– osiedla „Koziny” – izolacja cieplna 6

loggi balkonowych, izolacja 2 balko-
nów, malowanie klatek schodowych
w jednym budynku, remont chodnika,
wykonanie podstawy śmietnika i bu-
dowa nowego

– osiedla „Żubardź”– wykonanie i mon-
taż zadaszeń nad wejściami do klatek
schodowych trzech budynków, wy-
konanie przyłącza i wewnętrznych li-
nii zasilających instalacji elektrycznej
wraz z tablicami licznikowymi dla
zespołu garaży

– osiedla „Słowiańskie” – remont dwóch
chodników
Zaakceptowano wniosek w sprawie

przeprowadzenia przeglądów pięciolet-
nich budynków mieszkalnych osiedla
„Zbiorcza” oraz budynku przy ul. Tatara-
kowej.

Wyrażono zgodę na zakup i montaż
urządzeń zabawowych na plac zabaw dla
dzieci przy ul. Dąbrówki 17, Ziemowita 9
i Dąbrówki 8 w osiedlu „Słowiańskie”.

Opłaty i koszty
Omówiono i przyjęto do wiadomości in-
formację dotyczącą rozliczenia central-
nego ogrzewania i wody za 2013 r.

Omówiono i przyjęto do wiadomości
wyniki ekonomiczne za okres I–IV 2014 r.

Na wniosek członków w 3 przypadkach
podwyższono ustaloną dla ich mieszkań
stawkę zaliczkową na poczet centralnego
ogrzewania.

Wyrażono zgodę na naliczanie dodat-
kowej opłaty z tytułu centralnego ogrze-
wania dla:
– 5 mieszkań w osiedlu „Zbiorcza”
– 7 mieszkań w osiedlu „Słowiańskie”
– 3 mieszkań w osiedlu „Żubardź”
– 3 mieszkań w osiedlu „Koziny”

Ustalono zaliczkę z tytułu opłaty
zmiennej za centralne ogrzewanie od 1 maja
2014 r. dla jednego lokalu z osiedla
„Żubardź” i od 1 lipca 2014 r. dla jednego
lokalu z osiedla „Żubardź”.

Wyrażono zgodę na wszczęcie postę-
powania egzekucyjnego w stosunku do
dłużnika z uwagi na niewnoszenie opłat
za mieszkanie.

Przyjęto do wiadomości informację
o rozłożeniu na raty zaległości za używa-
nie lokali mieszkalnych. W I kwartale
2014 roku rozłożono zadłużenia na mie-
sięczne raty: w 15 przypadkach w ilości
do dziesięciu rat i w 17 przypadkach na
więcej niż dziesięć rat.

Zatwierdzono wniosek o rozłożenie
na raty zaległości z tytułu rozliczenia
kosztów centralnego ogrzewania i wody
oraz o nienaliczanie odsetek od rat dla lo-
kalu użytkowego z osiedla „Słowiańskie”.

Przyjęto do wiadomości informację
w sprawie zadłużeń w opłatach za lokale
pracowników Spółdzielni oraz członków
Rady Nadzorczej i Rad Osiedli.

Zaakceptowano wstępne koszty orga-
nizacji festynu Hop do szkoły, przewi-
dzianego na 13 września 2014 r.

Omówiono i zdecydowano przedłożyć
Radzie Nadzorczej wyniki gospodarczo-
-finansowe Spółdzielni za I kwartał 2014 r.

Najem lokali i dzierżawa terenu
Wyrażono zgodę na zawarcie 3 umów
najmu na lokale użytkowe w osiedlu
„Słowiańskie”, dwa z przeznaczeniem na
działalność gospodarczą w bud. 102 i bud.
214, jeden dla Miejskiej Biblioteki Pub-
licznej w bud. 131.

Wyrażono zgodę na zawarcie umów
najmu pomieszczeń dodatkowych (wóz-
kowni) dla dwóch osób w osiedlu „Sien-
kiewiczowskie” w bud. 26 i w bud. 15 oso-
bom mieszkającym w tych budynkach.

Zdecydowano skierować na Radę
Nadzorczą wniosek o wyrażenie zgody na
zawarcie 10-letniej umowy najmu z firmą
Feu Vert w osiedlu „Zbiorcza”.

Przedłużono okres bezumownego ko-
rzystania z zajmowanego lokalu użytko-
wego w osiedlu „Koziny” dla mieszkanki
osiedla „Słowiańskie”.

Działalność społeczno-
-wychowawcza
Przekazano kwotę 1.500 zł na organizowaną
w dniu 16.05.2014 r. Spartakiadę Szkół Pod-
stawowych dla klas VI. Po przeprowadze-
niu imprezy TKKF „Dzikusy” złożyło
sprawozdanie z jej przebiegu i z wyko-
rzystania otrzymanych od Spółdzielni środ-
ków finansowych. Sprawozdanie zostało
przyjęte przez Zarząd.

Przekazano, łącznie, 12.570 zł. na rzecz
TKKF „Dzikusy” z tytułu dofinansowania
akcji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

Przekazano kwotę 1.200 zł na organi-
zację turnieju piłkarskiego dla dzieci, od-
bywającego się w dniu 8.06.2014 r.

***
Wobec oferty złożonej przez firmę Ista, do-
tyczącej wymiany głowic termostatycznych
na nowe, pracujące w zakresie temperatur
nie niższych niż 16°C, Zarząd postanowił
przedstawić Radzie Nadzorczej wniosek
o zaopiniowanie ww. propozycji i wy-
rażenie zgody kierunkowej na działania
zmierzające do realizacji powyższego.

Przyjęto do wiadomości relację z prze-
biegu konferencji nt. „Prawna i faktyczna
pozycja polskiej spółdzielczości”, która od-
była się w dniu 12.05.2014 r. w Sali Ko-
lumnowej Sejmu.

W związku z odbywającymi się wy-
borami do Rady Nadzorczej i Rad Osiedli
wyrażono zgodę na prowadzenie kampa-
nii wyborczej na terenie Spółdzielni dla
jednej osoby, która o to wnioskowała.

Wyrażono zgodę na nieodpłatne pro-
wadzenie kampanii wyborczej do Euro-
parlamentu na terenie Spółdzielni dla 2 osób.

Omówiono i zatwierdzono „Politykę
bezpieczeństwa danych w RSM ‘Bawełna’”
oraz „Regulamin ochrony danych osobo-
wych w RSM ‘Bawełna’”.

Z zadowoleniem przyjęto treść listu
polustracyjnego, wystosowanego przez
Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkanio-
wych RPpo przeprowadzonej pełnej lustracji
działalności Spółdzielni za lata 2010 – 2012
i postanowiono przekazać treść powyższe-
go na posiedzenie Rady Nadzorczej nowej
kadencji. Oprac.: M.G.-T.

Listy
Z uśmiechem patrzę na odnowioną rzeźbę
Od jednej z naszych mieszkanek, z której inicjatywy rozpoczęliśmy działania zmierzające do re-
nowacji rzeźby „Tańcząca para”, stojącej na dawnym terenie „Bawełny”, a obecnie będącej w za-
sobach naszej spółdzielni-córki SM im. St. Batorego, otrzymaliśmy bardzo miły list oraz prośbę
o zamieszczenie oficjalnych podziękowań na łamach naszej gazety, co niniejszym czynimy:

„Pragnę bardzo serdecznie podziękować pracownikom Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Bawełna” oraz Spółdzielni „Batory” za pozytywny odzew na mój
list – prośbę o odnowienie rzeźby „Tańcząca para” na osiedlu Widzew-
-Wschód. Z prawdziwą radością i uśmiechem patrzę od teraz na tę rzeźbę,
która jest dla mnie symbolem wiary w człowieka i w to, że możemy mieć
wpływ nie tylko na swoje życie, że warto podejmować wyzwania i odważnie
zaproponować swój pomysł, a znajdą się życzliwe osoby, które pomogą
w realizacji celu. Z głębi serca dziękuję. Agata Szczygielska”.

spójniki usunięte
foto gotowe na s2
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Ubezpieczenie mieszkań „przy czynszu”? Czemu nie? Wraz z tym numerem gazety
przekazujemy Państwu Broszurę prewencyjną firmy UNIQA. A poniżej specjaliści
UNIQA przekazują najważniejsze informacje o swoim pakiecie ubezpieczeń.
PRZECZYTAJ! ZACHOWAJ! NIE WYRZUCAJ!

b. w sprawie wykreślenia z grona członków
Spółdzielni 1 osoby posiadającej prawo do sa-
modzielnego lokalu stanowiącego odrębną włas-
ność. Osoba ta nie zgłosiła się na posiedzenie
Rady Nadzorczej. Zadłużenie wynosi ponad 9 ty-
sięcy złotych.

2. Rada Nadzorcza po analizie wyników gospodarczo-
finansowych Spółdzielni za I kwartał 2014 roku przyjęła
je bez uwag do akceptującej wiadomości, a działalność
Spółdzielni za ten okres oceniła jako dobrą.
3. Przyjęła sprawozdania z działalności Rad Osiedli
„Słowiańskie” i „Sienkiewiczowskie”.
Rady Osiedli „Żubardź”, „Koziny” i „Zbiorcza” nie miały
w tym czasie posiedzeń.
4. Rada Nadzorcza rozpatrzyła dwa wystąpienia
członków Spółdzielni z osiedla „Zbiorcza”, dotyczące nie-
prawidłowości w zakresie współczynników LAF i opłat
ponoszonych za lokal oraz prowadzenia indywidualnych
rozliczeń ciepła i wody i udzieliła zainteresowanym od-
powiedzi.
5. Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości informa-
cję Prezesa na temat porozumienia podpisanego z najemcą
terenu przed bl.501, który jest gotów kontynuować pro-
wadzenie stacji obsługi samochodów. Rada Nadzorcza wy-
raziła zgodę na podpisanie z najemcą długoterminowej
umowy najmu terenu.
6. Rada pozytywnie zaopiniowała projekt związany
z rozliczeniem ciepła w zasobach RSM „Bawełna” oraz
zawarte w nim plany wymiany dotychczasowych głowic
termostatycznych na nowe, pracujące w zakresie tempe-
ratur nie niższych niż 16°C.
7. Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości:
– informację dotyczącą planowanej na dzień 16.05.

br. Spartakiady klas 6-tych,
– informację na temat Konferencji nt. Prawnej i fak-

tycznej pozycji polskiej spółdzielczości, zorgani-
zowanej przez Związki Rewizyjne Spółdzielni
Mieszkaniowych,

– informację na temat otrzymania odznak Zasłużony
Działacz Spółdzielczości, które wręczone będą
uhonorowanym osobom na poszczególnych
częściach Walnego Zgromadzenia,

– informację o faksie otrzymanym z VI Komisaria-
tu Policji w Łodzi, z zaproszeniem przedstawicie-
la Spółdzielni na rozmowę, w związku ze złożonym
zarzutem o niegospodarność RSM „Bawełna”.

8. Było to ostatnie spotkanie Rady Nadzorczej w obec-
nym składzie – Przewodniczący Rady podziękował
wszystkim zebranym za współpracę i życzył powodzenia
na gruncie spółdzielczym.
9. Termin posiedzenia Rady Nadzorczej w nowym
składzie zaplanowany został na 5.06.2014 r.

W czerwcu odbyło się pierwsze posiedzenie nowej Rady
Nadzorczej wybranej podczas obrad tegorocznego Wal-
nego Zgromadzenia.
1. Posiedzenie zwołała Przewodnicząca Prezydium
Walnego Zgromadzenia p. Jadwiga Miller z Kozin na pod-
stawie § 11 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej RSM
„Bawełna” w Łodzi.
2. Członkowie Rady dokonali wyboru Przewod-
niczącego Rady Nadzorczej RSM „Bawełna”, którym
został p. Waldemar Pawelski z osiedla „Zbiorcza”.
3. Następnie wybrano Z-cę Przewodniczącego, którym
została p. Jadwiga Antosik z osiedla „Słowiańskie” oraz
Sekretarza, którym została p. Beata Żurak-Pawłowicz
z osiedla „Koziny”.
4. Rada Nadzorcza do realizacji swoich zadań powołała
następujące komisje: Komisję Rewizyjną Rady Nadzor-
czej RSM „Bawełna”, Komisję Gospodarki Zasobami
Mieszkaniowymi oraz Komisję Wewnątrzspółdzielczą.
Jednocześnie ustalono, że Komisja Statutowa zostanie po-
wołana jeśli zaistnieje taka potrzeba.
5. Biorąc pod uwagę indywidualne propozycje człon-
ków Rady ustalono składy poszczególnych powołanych
komisji. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Marek Urba-
niak – osiedle „Słowiańskie” – przewodniczący, Krysty-
na Kałdońska – osiedle „Żubardź”, Grzegorz Klimecki –
osiedle „Sienkiewiczowskie”, Bogusław Kowal- osied-
le „Słowiańskie”, Stanisław Matusiak – osiedle „Żubar-
dź” i Władysław Stępień – osiedle „Sienkiewiczowskie”.
W skład Komisji GZM weszli: Grzegorz Klimecki-
osiedle „Sienkiewiczowskie” – przewodniczy, Aleksan-
dra Frąckiewicz – osiedle „Zbiorcza”, Bogusław Kowal
– osiedle „Słowiańskie”, Jan Machała – osiedle „Sien-
kiewiczowskie”, Stanisław Sztuka – osiedle „Zbiorcza”,
Julita Wierzbicka-Kałuża – osiedle „Słowiańskie”.
W skład Komisji Wewnątrzspółdzielczej weszli: Bogusław
Kowal – osiedle „Słowiańskie” – przewodniczy, Ale-
ksandra Frąckiewicz – osiedle „Zbiorcza”, Krystyna
Kałdońska – osiedle „Żubardź”, Jan Machała – osiedle
„Sienkiewiczowskie”, Stanisław Matusiak – osiedle
„Żubardź”, Władysław Stępień – osiedle „Sienkiewi-
czowskie”, Stanisław Sztuka – osiedle „Zbiorcza”, Juli-
ta Wierzbicka-Kałuża – osiedle „Słowiańskie”.
Z uwagi na usprawiedliwioną nieobecność na posiedze-
niu Rady p. Antoniego Piwca, do odpowiednich komis-
ji zgłosi się on na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
6. Ustalono, że w każdy pierwszy wtorek miesiąca od-
bywają się dyżury członków Rady Nadzorczej. Dyżury od-
bywają się w dwuosobowym składzie i dochodzi do nich
w przypadku, gdy członek Spółdzielni zgłosi chęć konsul-
tacji z członkami Rady Nadzorczej. Na następnym posie-
dzeniu członkowie Rady ustalą składy i terminy dyżurów.
7. Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że
postanowił zwołać posiedzenia Rad Osiedli: w dniu 12.06.2014
roku: Rada Osiedla „Koziny”, Rada Osiedla „Żubardź” i Rada
Osiedla „Zbiorcza”, a w dniu 17.06.2014 r. Rada Osiedla „Sien-
kiewiczowskie” i Rada Osiedla „Słowiańskie”.
8. Następne posiedzenie Rady Nadzorczej zaplanowane
zostało na 3 lipca 2014 roku

Oprac.: I.G.

Historia polskiego mleczarstwa rozpoczęła się
wraz z powstaniem pierwszych mleczarni, w ostat-
nich trzydziestu latach XIX wieku. Powstało jako
forma ziemiańskiego przetwarzania mleka i po-
czątkowo rodziło się w bogatych dworach zie-
miańskich, posiadających liczne stada krów mlecz-
nych. Mleko było wówczas symbolem dostatku,
a spożywanie dwóch podstawowych produktów
mlecznych, czyli sera i masła, przez długi okres było
przywilejem niewielkiej grupy społecznej. Mle-
czarstwo zaczęło przynosić pieniądze. Aby uzys-
kany w ten sposób kapitał trafiał do rolnika rozwijać
się zaczął ruch społeczny, prowadzący do tworze-
nia spółdzielni mleczarskich. Powstanie spółdziel-
ni było wydarzeniem dla miejscowości i całej jej
okolicy, a jednym z jej głównych celów stało się
odebranie kapitału zawłaszczonego przez pośred-
ników, a wywodzącego się z pracy członków
spółdzielni i skierowanie go na potrzeby spółdziel-
ców. Z inicjatywy spółdzielców budowano drogi,
domy ludowe, świetlice. Istnienie spółdzielni pod-
nosiło poziom życia otoczenia, zarówno ekono-
miczny, jak i kulturalny, oświatowy i zdrowotny.

W tym okresie spółdzielczość mleczarska
rozwijała się pod zaborami. W zaborze pruskim
nowo powstałe spółdzielnie zrzeszały głównie
rolników niemieckich, a polscy chłopi przyjmowani
byli tylko jako dostawcy mleka i to przy ograni-
czeniu praw członkowskich. Do wybuchu I wojny
światowej na terenie zaboru pruskiego zarejestro-
wano 29 spółdzielni mleczarskich.

W zaborze austriackim spółdzielczość mle-
czarska zyskała wsparcie ze strony wykształconych
działaczy spółdzielczych, m.in. Stefana Stefczyka,
którego postać prezentowaliśmy Państwu w po-
dwójnym numerze 55-56 z lipca/sierpnia 2013 r. ga-
zety „RSM „Bawełna” Mój Dom”. Przypomnijmy,
że to właśnie on, w 1896 r. założył pierwsze
udziałowe spółki chłopskie, które stały się zalążkiem
do powstania spółdzielni mleczarskich. Dzięki

działaczom spółdzielczym, którzy zakładali i nad-
zorowali rolnicze spółdzielnie mleczarskie, praco-
wały one bardziej efektywnie. W zaborze austriac-
kim wsparciem dla rozwoju spółdzielczości mle-
czarskiej stały się również działające organizacje rol-
nicze, takie jak Patronat Spółdzielni Rolniczych Wy-
działu Krajowego Sejmu Galicyjskiego, Towarzy-
stwo Rolnicze Krakowskie czy Towarzystwo Gos-
podarcze Lwowskie. Do wybuchu I wojny świato-
wej na terenie tego zaboru działały 73 spółdzielnie,
a kolejnych 58 było w fazie organizacji.

Dużo trudniej sytuacja przedstawiała się na te-
renie zaboru rosyjskiego, gdzie, w obawie przed sze-
rzeniem świadomości narodowej, władze były
wrogo nastawione do ruchu spółdzielczego. Tutaj
również pomogli spółdzielczy działacze, na czele
z Edwardem Abramowskim („Mój Dom” nr 57,
wrzesień 2013 r.) i Stanisławem Wojciechowskim
(„Mój Dom” nr 58, październik 2013 r.). To właś-
nie powstałe wówczas Towarzystwo Kooperatys-
tów udzielało pomocy potrzebującym spółdziel-
niom. Do masowego rozwoju spółdzielni mle-
czarskich na tym terenie przyczynił się również Zyg-
munt Chmielewski, sekretarz Komisji Mleczarskiej,
istniejącej przy Wydziale Kółek Rolniczych Cen-
tralnego Towarzystwa Rolniczego w Warszawie. Do
wybuchu I wojny światowej na terenie zaboru ro-
syjskiego działało ok. 220 spółdzielni mleczarskich.
W sumie, na terenie wszystkich trzech zaborów, ist-
niało w tym okresie ok. 600 spółdzielni mleczar-
skich, które prowadziły przetwórstwo mleka w 770
zakładach. Do końca wojny przetrwało jednak tyl-
ko 120 spółdzielni, w dodatku znaczenie osłabio-
nych kadrowo i ekonomicznie. W wolnej Polsce
spółdzielczość powoli rodziła się na nowo. Szko-
lono fachową kadrę, poprawiano jakość mleczar-
skich wyrobów, tworzono nowe spółdzielnie, a te
już istniejące łączono w większe, organizując tym
samym okręgowe spółdzielnie mleczarskie. Ruszył
też eksport, nie tylko mleka, ale też masła, śmie-

tany i innych produk-
tów mlecznych. Do-
szło to tego, że przed
wybuchem II woj-
ny światowej w Pol-

sce działało już
1475 spółdzielni
mlecza r sk i ch ,

zrzeszających ok.
700 tysięcy członków.

Wojna jednak to wszy-
stko pogrzebała. Zginęli ludzie, drastycznie zmniej-
szyły się stada bydła, zniszczono majątek spółdziel-
ni mleczarskich. Dlatego jednym z priorytetów po
zakończeniu II wojny światowej, stało się odbu-
dowanie rolnictwa i przetwórstwa mleka, tak by
wyżywić ocalałą ludność. W 1945 roku urucho-
miono 685 zakładów mleczarskich, w tym 590
spółdzielczych i 95 prywatnych. Lata 1945–1950
to dynamiczny rozwój zakładów przetwórczych.
Jednak upaństwowienie spółdzielni w 1951 roku
i wymiana pieniądza zahamowała rozwój spółdziel-
czości mleczarskiej. W 1952 roku wprowadzono
obowiązkowe dostawy mleka do mleczarni, które
obowiązywały do 1957 r. Nastąpiło zerwanie tra-
dycyjnych więzi pomiędzy mleczarniami a do-
stawcami mleka, zawieszenie spółdzielczych zasad
działania, działalności kulturalnej na rzecz społecz-
ności lokalnych i członków spółdzielni, a także za-
hamowanie dostaw mleka do mleczarni. Ponieważ
jednak ta państwowa forma organizacji mleczarstwa
nie sprawdziła się, pod koniec 1957 roku władze
zniosły obowiązkowe dostawy i reaktywowały
spółdzielczość mleczarską. W styczniu 1958 r. po-
wołano do życia Związek Spółdzielni Mleczarskich-
stanowił on naczelną organizację w strukturze
spółdzielczości mleczarskiej. Trzy lata później
Związek ten przekształcił się w Centralny Związek
Spółdzielni Mleczarskich. Po reformie administ-
racyjnej z 1975 r., po latach chaosu organizacyjnego
i transformacjach gospodarczych, w styczniu
1981 r. utworzono Okręgowe Spółdzielnie Mle-
czarskie, a spółdzielczość mleczarska zaczęła od-
budowywać swoją własną sieć dystrybucji i rozwijać
bazę transportową. W tym okresie branża mle-
czarska posiadała własne ośrodki wczasowe, ko-
lonijne, szkoleniowe czy sanatoria. Od dnia wpro-
wadzenia stanu wojennego w grudniu 1981 r. sa-
morządność spółdzielni i demokracja we-
wnątrzspółdzielcza w mleczarstwie istniały jedy-
nie pro forma. Destrukcyjny wpływ na sektor
spółdzielczości mleczarskiej miał rok 1989, zmia-
ny ustrojowe i ustawa z 20 stycznia 1990 r. „o zmia-
nach w organizacji działalności spółdzielczości”.
Aby przetrwać ten trudny okres spółdzielczość mle-
czarska musiała rozpocząć proces przemian we-
wnątrz swoich struktur. Zaowocowało to powsta-
niem w 1991 r. organizacji Krajowe Porozumienie

Spółdzielni Mleczarskich, której celem stała się po-
moc zrzeszonym spółdzielniom. Dziś organizacja
ta znana jest pod nazwą Krajowy Związek
Spółdzielni Mleczarskich Związku Rewizyjnego i to
jego zasługą jest zwiększenie spożycia mleka
w Polsce. Prowadzona przez Związek ogólnopol-
ska kampania informacyjna „Stawiam na mleko
i produkty mleczne” obecna była w 234 szkołach
108 miast w kraju.

Niezwykle ważnym okresem dla polskiego
mleczarstwa było wejście Polski do Unii Europej-
skiej w 2004 r. To właśnie polska branża mleczarska,
jako jedna z pierwszych, pośród innych krajów eu-
ropejskich, dostosowała się do nowych warunków
funkcjonowania. Polskie mleczarnie dostosowały
się do nowej rzeczywistości również dużo lepiej niż
pozostałe gałęzie przemysłu spożywczego. Należało
dopasować polskie mleczarnie do standardów ja-
kościowych i technologicznych, obowiązujących
w UE. Przyczyniło się to również do postępu jaki
się dokonał w polskim mleczarstwie, a skutkiem
tego jest fakt, iż spośród branż naszej spółdziel-
czości, to właśnie spółdzielczość mleczarska ma naj-
większy potencjał i najszybciej się rozwija. Od mo-
mentu wejścia Polski do UE czterokrotnie wzrosła
wartość eksportu polskich produktów mlecznych.

Obecnie w naszym kraju funkcjonuje 221
spółdzielni mleczarskich, a 110 spośród nich
spełnia kryteria norm produkcji i standardy UE.
Jedną z nich jest znana na naszym łódzkim rynku
JOGO – Łódzka Spółdzielnia Mleczarska. Liczy ona
około 1100 czynnych dostawców mleka, którzy od-
dają około 65 milionów litrów mleka. Nadrzędnym
celem działalności „JOGO” – Łódzkiej Spółdziel-
ni Mleczarskiej jest ciągłe zaspokajanie potrzeb, wy-
magań i oczekiwań klientów w zakresie obsługi ja-
kości oferowanych produktów.

W ofercie Spółdzielni każdy znajdzie coś dla
siebie: zdrowe mleko świeże i UHT o różnej za-
wartości tłuszczu, pyszną śmietanę, twarogi, twa-
rożki i serki wiejskie, smaczne serki homogenizo-
wane i desery, orzeźwiające napoje mleczne – mle-
ko acidofilne, maślanki (naturalną i owocową), ke-
firy i jogurty i znane wszystkim lody Bambino.

Za swoje doskonałe wyroby mleczarnia JOGO
została wyróżniona wieloma nagrodami na licznych
imprezach targowych i wystawienniczych. Aby za-
gwarantować najwyższą jakość swoich wyrobów,
JOGO Łódzka Spółdzielnia Mleczarska stosuje zin-
tegrowany System Zarządzania Jakością i Bez-
pieczeństwa Zdrowej Żywności według Norm: ISO
9001 i ISO 22000.

Misją „JOGO” – Łódzkiej Spółdzielni Mle-
czarskiej jest produkcja wyrobów mleczarskich
o najwyższym standardzie jakościowym, gwaran-
tującym spełnienie wymagań prawnych i oczeki-
wań klientów.

Branże spółdzielcze
– spółdzielczość mleczarska

Mieszkanie lub dom są zazwyczaj najważniejszym i najcenniejszym dorobkiem naszego życia. Jest
to miejsce, w którym odpoczywamy po pracy i gdzie znajdują się cenne dla nas rzeczy. Niespodzie-
wane zdarzenie może spowodować w jednej chwili stratę tego dobytku. Dlatego też warto posiadać
ubezpieczenie mieszkania, które złagodzi skutki niepożądanych zdarzeń.
Kilka słów o ubezpieczeniach mieszkań
Głównym i podstawowym przedmiotem ubezpieczenia są mury mieszkania lub domu mieszkalnego,
stałe elementy oraz ruchomości domowe. Polisy zapewniają zazwyczaj ochronę od ognia i innych zda-
rzeń losowych, kradzieży z włamaniem i wandalizmu. Coraz częściej standardowym elementem pa-
kietów mieszkaniowych jest także ubezpieczenie odpowiedzialności (OC) w życiu prywatnym oraz ofer-
ta usług assistance. Prawie każdy ubezpieczyciel ma w swojej ofercie ubezpieczenie mieszkań, ale
jak wybrać polisę najlepiej dostosowaną do własnych potrzeb i zapewnić sobie szeroką ochronę za
niewysoką składkę?
Ubezpieczenie mieszkań przy czynszu
Odpowiedzią na te wymagania może być ubezpieczenie mieszkań „przy czynszu”. Jest ono skiero-
wane do mieszkańców nieruchomości zarządzanych przez spółdzielnie mieszkaniowe lub innych za-
rządców nieruchomości. Ubezpieczenie zabezpiecza mienie: ruchomości domowe i stałe elementy miesz-
kańców. Te pierwsze to elementy zamontowane lub wbudowane na stałe, między innymi: wbudowa-
ne meble, stolarka okienna i drzwiowa, stałe wyposażenie kuchni, czyli to wszystko, czego zamonto-
wanie wymagało od nas poświęcenia czasu, energii i pieniędzy. Z kolei ruchomości domowe to na-
leżące do nas urządzenia domowe, sprzęt zmechanizowany, sprzęt elektroniczny, meble, dywany, ale
też nasze ubrania, gotówka, biżuteria i przedmioty osobistego użytku znajdujące się nie tylko w miesz-
kaniu, ale – co ważne -także w piwnicy, komórce, garażu czy na strychu. Mienie chronione jest przed
najczęściej występującymi zdarzeniami losowymi m.in. ogniem, wybuchem, zalaniem, huraganem i po-
wodzią, a także przed kradzieżą z włamaniem czy rabunkiem. Dodatkowo w wariancie „Bezpieczny
Plus” ubezpieczony jest również lokal mieszkalny. Oznacza to objęcie ochroną tzw. „murów”, dzięki
czemu przy ewentualnym uszkodzeniu konstrukcji budynku (np. wybuch gazu, pożar) ubezpieczenie
pozwoli na szybki zakup nowego lokalu mieszkalnego bez konieczności oczekiwania na odbudowa-
nie zniszczonego budynku przez Zarządcę tej nieruchomości.
Ochrona odpowiedzialności cywilnej
Ubezpieczenie mieszkań „przy czynszu” chroni również odpowiedzialność cywilną Klienta i jego bli-
skich. W świetle prawa odpowiadamy bowiem za zachowania nasze i naszych podopiecznych, zwłasz-
cza, gdy zdarzy się nam – bądź im – wyrządzić komuś jakąś szkodę. Takie zdarzenie oznacza zwyk-
le, że będziemy musieli ponieść finansowe konsekwencje wobec poszkodowanego lub jego ubez-
pieczyciela. Dlatego też warto posiadać ubezpieczenie, które zdejmie z nas ciężar finansowy, gdy trze-
ba będzie zapłacić za zalanie mieszkania sąsiada czy wybicie szyb w budynku przez nasze dziecko.
Przez umowę ubezpieczenia mieszkania „przy czynszu”, UNIQA zobowiązuje się do zapłaty za szko-
dy w razie zajścia przewidywanego w umowie wypadku. Odpowiedzialność w ubezpieczeniu OC w życiu

prywatnym to dziesięciokrotność wybranej sumy ubezpieczenia, co oznacza że jeśli zdecydują się Pań-
stwo na sumę ubezpieczenia równą 7 000 zł, to ubezpieczyciel będzie odpowiadał za szkody wyrządzone
przez Państwa do 70 000 zł.
Assistance
W ramach assistance, które również wchodzi w skład ubezpieczenia mieszkania „przy czynszu”, Klient
może liczyć na takie usługi, jak naprawa sprzętu AGD/RTV, wizyta hydraulika, ślusarza, elektryka czy
szklarza.
Zalety ubezpieczenia
Zaletą ubezpieczenia „przy czynszu” jest brak udziału własnego w szkodzie, dzięki czemu lokator nie
musi się martwić, że przy wypłacie odszkodowania zostanie potrącona jakaś część, którą będzie mu-
siał sam pokryć. Istotne jest również to, że po wypłacie odszkodowania suma ubezpieczenia jest od-
nawiana w każdym miesiącu. Jeżeli na przykład nasza suma ubezpieczenia to 25 000 zł i przydarzyła
nam się szkoda na kwotę 10 000 zł w kwietniu, to w maju nasza suma ubezpieczenia nie zostanie po-
mniejszona do 15 000 zł, a ulegnie odnowieniu, by znów osiągnąć poziom 25 000 zł.

A czym jeszcze charakteryzuje się mądrze wybrane ubezpieczenie? Tym, że płacimy niskie skład-
ki, najlepiej wynoszące już od kilku złotych miesięcznie. Takiego wydatku nie odczujemy zbyt mocno
w domowym budżecie, a zapewni nam on spokój i bezpieczeństwo. W ubezpieczeniu „przy czynszu”,
składkę opłacamy wraz z comiesięcznymi opłatami za mieszkanie. Dobrym rozwiązaniem będzie też
zawarcie ubezpieczenia na czas nieokreślony. Nie trzeba wówczas pamiętać o konieczności odnawiania
polisy w wymaganym terminie.
Doceniany przez ekspertów
Ubezpieczenie mieszkania ze składką płatną miesięcznie wybrało już blisko pół miliona Klientów w po-
nad 1000 Spółdzielni Mieszkaniowych w Polsce. Najwyższą jakość ubezpieczenia potwierdza przy-
znany przez Krajowy Instytut Ubezpieczeń, zresztą już po raz kolejny, certyfikat jakości produktów ubez-
pieczeniowych – Dobra Polisa. A to znak jakości produktu ubezpieczeniowego, który potwierdza jego
rzetelną konstrukcję i atrakcyjność dla klienta. Ułatwia kupującemu wybór ubezpieczenia, stanowiąc
swego rodzaju rękojmię. Widząc ten znak, nabywca ubezpieczenia może być pewien jego wysokiej
jakości.
Jak kupić?
Ubezpieczenie mieszkań „przy czynszu” oferuje firma UNIQA. To produkt dostępny dla każdego miesz-
kańca, którego spółdzielnia lub Zarząd wyrazili chęć współpracy z UNIQA. W ramach tego produktu,
oferowane są dwa warianty ubezpieczeń, różniące się zakresem ubezpieczenia.

Przystąpienie do ubezpieczenia jest szybkie i proste – ogranicza się do wypełnienia przez loka-
tora wniosku znajdującego się w ulotce dostarczonej przez UNIQA i przekazania go do zarządcy swo-
jego budynku, który podpisał z UNIQA umowę w zakresie technicznej obsługi. Następnie Klient opłaca
miesięczną składkę wraz z opłatami za użytkowanie mieszkania (potocznie zwanymi „czynszem”) w ter-
minach ustalonych przez zarządcę.

Zapobiegaj i reaguj, czyli kilka słów o ubezpieczeniu mieszkania

R E K L A M A

Przez całe wieki mleko i podstawowe wyroby z mleka były wytwarzane
w gospodarstwach wiejskich i zużywane głównie dla potrzeb własnych
tych gospodarstw. Dynamiczny rozwój miast w XIX wieku sprawił, że ko-
nieczne stało się wyżywienie ludności miejskiej i zaopatrzenie jej w mle-
ko i produkty mleczne. To pociągnęło za sobą rozwój produkcji, trans-
portu i handlu, a po pewnym czasie, dzięki postępowi technicznemu
i technologicznemu, również przetwórstwa.



W dniach od 19 do 28 maja odbywało się
coroczne, podzielone na 9 części, Wal-
ne Zgromadzenie RSM „Bawełna”.
Walne Zgromadzenie oraz wszystkie

jego części otwierał Przewodniczący Rady Nad-
zorczej RSM „Bawełna” p. Waldemar Pawelski,
przedstawiając wybrane 27.03.2014 r.: Prezydium
Walnego Zgromadzenia, Komisję Wyborczą oraz
Komisję Skrutacyjną. Na każdej części, na początku
zebrania, wybierano spośród członków 2 obser-
watorów, którzy zasiadali przy stole prezydialnym.
Odczytywano porządek obrad, który na każdej częś-
ci był taki sam, zgodnie z ustawą o spółdzielniach
mieszkaniowych i statutem Spółdzielni. Na wszyst-
kich osiedlach wręczano odznaki Zasłużony
Działacz Ruchu Spółdzielczego, o których szerzej
piszemy na stronie 6. Kolejnym punktem po-
rządku obrad były wybory do Rady Nadzorczej i do
poszczególnych Rad Osiedli. Na wszystkich częś-
ciach Przewodnicząca Komisji Wyborczej p. Ka-
tarzyna Szczepaniak informowała w jaki sposób na-
leży głosować, aby głos był ważny, a ponadto po-
uczenie o sposobie głosowania znajdowało się na
kartach wyborczych. Przy wydawaniu kart Komisja
Wyborcza stawiała stempel na mandacie, a przy
wrzucaniu kart do urny przekreślała go.

Przewodnicząca Komisji Wyborczej na po-
szczególnych częściach informowała, że wszystkie
wyniki wyborów ogłoszone zostaną na ostatniej
części Walnego Zgromadzenia w dniu 28 maja
2014 r.

Na częściach, na których wyborcy zgłaszali po-
stulat, aby kandydaci zaprezentowali się, Prze-
wodnicząca Prezydium Walnego Zgromadzenia
p. Jadwiga Miller, cytując przepisy § 28 Statutu
Spółdzielni, wyjaśniła, że kampania wyborcza
może być prowadzona do chwili rozpoczęcia się
pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

Po przeprowadzonych wyborach występował
Prezes Spółdzielni p. Sylwester Pokorski, przed-
stawiając sprawozdanie z działalności Spółdzielni
za 2013 rok. Omawiał organizację Spółdzielni
i strukturę jej zasobów, wspomniał, że ewene-
mentem w RSM „Bawełna” jest to, że administra-
cje osiedli pracują codziennie, w godzinach od 8.00
do 17.00, z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych, kie-
dy pracują 8 godzin, tak jak pozostałe instytucje.
Wyjątkowe jest również to, że nasza Spółdzielnia
zapewnia swoim członkom bezpłatne porady praw-
ne, w każdy wtorek w godz. 10.00-12.00 i 16.00-
17.30. Następnie Prezes przedstawił szczegóły
gospodarki finansami Spółdzielni, które były opar-
te o plan gospodarczo-finansowy, omawiając m.in.
wyniki nieruchomości na poszczególnych osiedlach
i koszty ogrzania metra kwadratowego miesięcz-
nie. Jak widać wprowadzenie 14 lat temu podziel-
ników sprawiło, że na niektórych osiedlach mamy
konkurencyjne ceny- stwierdził Prezes Pokorski.
Problemem jest jednak niejednolite korzystanie z in-
stalacji grzewczej, zwłaszcza przez lokatorów
osiedla „Żubardź”. Mieszkańcy niechętnie odkrę-
cają grzejniki w obawie o późniejsze koszty. To pro-
wadzi do tego, że ci którzy korzystają z ogrzewa-
nia we właściwy sposób płacą nadmiernie dużo. Pre-
zes zaapelował o właściwe korzystanie z instalacji
grzewczej i powiedział, że Spółdzielnia będzie się
starała przeciwdziałać niekorzystnym sytuacjom do-
tyczącym rozliczeń.

Działalność remontowa Spółdzielni w 2013 r.
rozpoczęła się dodatnim saldem. Natomiast robo-
ty remontowe w 2013 r. były wykonywane przez
43 firmy, wykonujące prace w 13 kategoriach. Były
to firmy znajdujące się w naszym banku wyko-
nawców, wyłonione w drodze konkursu ofert.
W ramach działalności społeczno-wychowawczej
w 2013 r. Spółdzielnia zakupiła i przekazała 196 pa-
czek świątecznych dla najuboższych członków RSM
„Bawełna”, a ponadto sfinansowała dla 17 osób i do-
finansowała dla 8 osób wypoczynek letni dzieci
i młodzieży. Tradycyjnie we wrześniu, Spółdziel-
nia zorganizowała rodzinną imprezę plenerową (fe-
styn) „Hop do szkoły”. Finansowo Spółdzielni
wspierała imprezy rekreacyjno- sportowe, organi-
zowane przy współudziale TKKF „Dzikusy” i szkół
działających na terenie naszych osiedli: spartakia-

dę dla uczniów klas III i VI szkół podstawowych,
turniej piłki siatkowej i olimpiadę przedszkolaków.
Prezes omówił również kwestie zadłużeń członków
Spółdzielni i powiedział, że spadły one w porów-
naniu z rokiem 2012. Prezes opowiedział też
o tym, jak przebiega realizacja przepisów ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie
wyodrębniania nieruchomości i informował na
poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia
o przyczynach niepodjęcia uchwał dla nierucho-
mości leżących na terenie, z którego byli członkowie
w danej części.

Prezes wspominał też o problemach jakie
Spółdzielnia miała z powodu działania Urzędu
Miasta Łodzi, który mimo złożenia przez Spółdziel-
nię kompletnych dokumentów nie realizował wnio-
sków, warunkując sprzedaż gruntu zawarciem naj-
pierw z Łódzką Spółką Infrastrukturalną, w której
100% udziałów ma miasto, umów ustanawiających
służebności dla posadowionych w gruncie przyłączy
wodno-kanalizacyjnych, będących własności spółki.
Pisaliśmy o tym w numerze 62 i 63 naszej gazety.
W kolejnym punkcie swojego wystąpienia Prezes
przedstawił zamierzenia i kierunki rozwoju
Spółdzielni, do których zalicza się: kontynuację mo-
dernizacji dźwigów osobowych, której celem jest
dopasowanie dźwigów do nowych standardów
Unii Europejskiej, kontynuację docieplania bu-
dynków, dla których wyniki badań termowizyjnych
były negatywne, rozbudowę węzła cieplnego dla bu-
dynku przy ul. Długosza 29/31 w osiedlu „Koziny”
o instalację ciepłej wody użytkowej oraz rozbu-
dowanie dwóch węzłów o instalację ciepłej wody
użytkowej w osiedlu „Żubardź”, budowę nowych
węzłów c.o. (jednofunkcyjnych) dla dwóch bu-
dynków w osiedlu „Zbiorcza”, przy ul. Rawskiej
3 i Rawskiej 7, które obecnie korzystają z węzła zlo-
kalizowanego w bloku wspólnoty mieszkaniowej
Rawska 5, budowę dwóch narożników w osiedlu
„Słowiańskie” co do których spółdzielnia posiada
aktualne pozwolenie na budowę i jeśli tylko roz-
pocznie się „bum” mieszkaniowy Spółdzielnia
jest w stanie przystąpić do budowy. Razem z wy-
mianą wodomierzy z modułem radiowym (od któ-
rych założenia minęło już 5 lat) planowana jest rów-
nież wymiana głowic termostatycznych, na pra-
cujące w zakresie temperatur nie niższych niż 16°C.

Prezes S. Pokorski wspomniał następnie o kon-
trolach zewnętrznych, jakim poddana została
Spółdzielnia w 2013 r., a były wśród nich dwie kon-
trole przeprowadzone przez PKO B.P. w zakresie
obsługi kredytowej, kontrole Państwowego Po-
wiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie sta-
nu sanitarnego i technicznego piaskownic, kontrole
Straży Miejskiej w zakresie stanu sanitarnego
i porządkowego na terenie wszystkich osiedli.
Swoje wystąpienie Prezes zakończył przypomnie-
niem o zagrożeniach, jakie grożą spółdzielczości
z ramienia forsujących nieprzemyślane projekty
uchwał polityków. A podsumowując wspomniał, iż
odbyło się badanie biegłego rewidenta i wszystkie
wyniki ujęte w sprawozdaniu są prawidłowe,
a wyniki Spółdzielni zadowalające.

Kolejnym mówcą był Przewodniczący Rady
Nadzorczej p. Waldemar Pawelski, który zapre-
zentował zebranym sprawozdanie z działalności
Rady Nadzorczej w 2013 r. Jak nadmienił, Rada
Nadzorcza działała w 14-osobowym składzie, a jej
członkowie działali w trzech komisjach proble-
mowych: Rewizyjnej, Gospodarki Zasobami Miesz-
kaniowymi i Wewnątrzspółdzielczej. Zarówno

Rada, jak i poszczególne Komisje spotykały się na
plenarnych posiedzeniach minimum raz w miesiącu.
W Radzie Nadzorczej zasiadali w tym okresie prze-
wodniczący wszystkich Rad Osiedli i jednym
z punktów porządku obrad na każdym posiedzeniu
Rady Nadzorczej było omówienie spraw, jakimi zaj-
mowały się Rady Osiedli na swoich posiedzeniach.
Realizując swoje statutowe obowiązki i uprawnienia
Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym pod-
jęła 192 uchwały, analizowała sprawozdania fi-
nansowe, rozpatrywała informacje dotyczące po-
szczególnych dziedzin działalności Spółdzielni
i wybranych zagadnień, dokonywała oceny wy-
konywania przez Spółdzielnię jej zadań gospo-
darczych , zajmowała się sprawami członkowsko-
mieszkaniowymi, rozpatrywała inne sprawy wy-
nikające z bieżącej działalności Spółdzielni oraz roz-
patrywała wystąpienia członków Spółdzielni i in-
nych osób w zakresie odnoszącym się do jej kom-
petencji. Przewodniczący Pawelski, podobnie jak
Prezes, również wspomniał o badaniu lustracyjnym,
któremu poddana była Spółdzielnia. Rada Nad-
zorcza, po zakończeniu lustracji, spotkała się na jed-
nym ze swoich posiedzeń z lustratorem, który przed-
stawił wyniki kontroli. Na początku maja br.
Spółdzielnia otrzymała list polustracyjny, wg któ-
rego działalność Spółdzielni w badanym okresie pro-
wadzona była prawidłowo i Związek nie sfor-
mułował żadnych wniosków do realizacji. Kondycja
finansowa Spółdzielni jest dobra, a nawet bardzo
dobra- zapewnił p. Pawelski. W temacie zaległoś-
ci członków w opłatach za lokale p. Pawelski in-
formował, że wszelkie prace na danej nieruchomości
można przeprowadzić jedynie z funduszy, które ta
nieruchomość posiada. Jeśli członkowie danej
nieruchomości zalegają z opłatami, to potencjalnych
pieniędzy do wykorzystania jest mniej. Dochodzi
do kredytowania osób niewnoszących opłat przez
pozostałych członków. Niezależnie od wystę-
pujących zaległości w opłatach od mieszkańców,
Spółdzielnia musi zapłacić bieżące rachunki, musi
zapłacić inwestorom. Tym samym, niepłacący

członkowie stają się problemem wszystkich.
W kwestii rozliczeń wody, ciepła i przyczyn

wody niezbilansowanej Rada Nadzorcza przy-
glądała się tej sprawie wielokrotnie, zwracała
uwagę na spójność systemu, który doprowadza do
rozliczeń, na sprawność wszystkich urządzeń, na
kwestie przesyłu. Po sprawdzeniu wszystkich tych
elementów nasuwał się niestety jeden wniosek, że
w naszej społeczności są osoby, które postępują nie-
uczciwie w stosunku do pozostałych lokatorów i do
Spółdzielni. Zostały podjęte pewne działania na li-
nii Spółdzielnia i sieć wodociągów i być może bę-
dzie to skutkowało tym, że problem wody niezbi-
lansowanej zmniejszy się w sposób znaczący. Po-

ruszył również temat gospodarki odpadami ko-
munalnymi, który również często gościł na posie-
dzeniach Rady Nadzorczej. Zaistniała sytuacja, kie-
dy mieszkańcy, czyli podmioty, które odprowadzają
śmieci, po przejęciu z dniem 1 lipca 2013 r. przez
Gminy gospodarki odpadami komunalnymi, muszą
teraz płacić więcej, niż wtedy, gdy zagadnienie to
leżało w kwestii Spółdzielni. Wiąże się to z wszel-
kimi opłatami dodatkowymi, takimi jak m.in. de-
zynfekcja czy zakup pojemników. Na zakończenie
swojego wystąpienia p. Pawelski, każdorazowo,
działając z upoważnienia Rady Nadzorczej,
przedkładał Walnemu Zgromadzeniu do zatwier-
dzenia dwa wnioski:

1) o zatwierdzenie sprawozdania z działalnoś-
ci Spółdzielni za 2013 r. wraz z kierunkami rozwoju,
sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2013 rok
i podziału nadwyżki bilansowej za 2013 rok w spo-
sób zaproponowany w sprawozdaniu z działalności
Spółdzielni.

2) o udzielenie członkom Zarządu RSM „Ba-
wełna” absolutorium za działalność w 2013 r.

Następnie Przewodniczący otwierał dyskusję
nad sprawozdaniami – jej przebieg przedstawimy
Państwu w dalszej części relacji, w podziale na po-
szczególne części Walnego Zgromadzenia.

Po zamknięciu dyskusji następowało głosowanie
uchwał, o których wspomniał p. Pawelski. Później
głos zabierała kierownik Działu Członkowsko-
Mieszkaniowego p. Elżbieta Kozłowska, która
omawiała sprawy trzech odwołań od uchwał Rady
Nadzorczej, dotyczących wykreślenia osób z gro-
na członków RSM „Bawełna”. Pierwsza sprawa do-
tyczyła pani, której dług wynosi przeszło 9 tysię-
cy złotych. Pani nie stawiła się na żadną z części
Walnego Zgromadzenia. Podobnie druga ze
składających odwołanie pań, której zadłużenie
również przekroczyło już sumą 9 tysięcy złotych.
Jedynym zainteresowanym swoją sprawą okazał się
ostatni odwołujący się od uchwały. Pan, którego
zadłużenie wynosi ponad 10 tysięcy złotych przy-
był na każdą z części Walnego Zgromadzenia,
z wyjątkiem części dla członków oczekujących.
Przedstawiał zebranym swoją sytuację, tłumacząc,
że firma, którą posiadał została zniszczona, miał oso-
biste problemy i chorego syna. Wszystkie oszczęd-
ności szły na próbę leczenia i ratowania syna i nie
było już z czego odkładać. Obecnie, aby ograniczyć
koszty, pan wyprowadził się do syna i zakłada, że
jego sytuacja życiowa być może w najbliższym cza-
sie ulegnie poprawie W związku z tym poprosił
zgromadzonych o trochę czasu, by mógł spłacić
swoje zadłużenie. Członkowie, żywo zainteresowani
jego historią, chcieli wiedzieć kiedy pan spłaci za-
ległości oraz czy bierze pod uwagę zamianę miesz-
kania na mniejsze. Wyjaśniono im, że zabezpie-

czeniem spłaty długu jest mieszkanie, które być
może pan sprzeda. Zapewnił również, że będzie
spłacał miesięczne raty, a być może uda mu się rów-
nież spłacić dług jednorazowo. 1/3 zadłużenia
chciałby spłacić w bieżącym roku, a resztę do koń-
ca następnego. Na tym obrady się kończyły,
z wyjątkiem części 7 i 8 „Słowiańskie”, kiedy jesz-
cze na chwilę głos zabierał kierownik Administracji
Osiedla p. Piotr Sumiński, dziękując członkom za
głosowanie w ostatniej edycji budżetu obywatel-
skiego i zachęcając do wzięcia udziału w, rozpo-
czętej już, drugiej edycji. Następnie Przewod-
nicząca Prezydium Walnego Zgromadzenia za-
mykała poszczególne części Walnego Zgroma-

dzenia, a po zakończeniu części 9 „Sienkiewi-
czowskie” zamknęła ponadto obrady Walnego
Zgromadzenia jako całości.

A teraz szczegóły poszczególnych części
Walnego Zgromadzenia:

Część 1 „Koziny”
Odbyła się 19 maja 2014 r. w Zespole Szkół Po-

nadgimnazjalnych przy ul. Drewnowskiej 88.
W tej części udział wzięło 65 członków RSM „Ba-
wełna”, uprawnionych do uczestniczenia w tej częś-
ci Walnego Zgromadzenia z głosem decydującym.
Jako pierwszy, głos zabrał p. Kazimierz Pokorski,
który poruszył 3 sprawy: usuwanie usterek, ocie-
plenie oraz kwestię sprzątania trawników na osied-
lu. Odpowiedzi udzielali kierownik Administracji
Osiedla „Żubardź” i „Koziny” p. Jolanta Bartoszek
i Z-ca Prezesa ds. Eksploatacyjnych p. Elżbieta Ki-
towska. P. Bartoszek wyraziła zdziwienie słysząc
zarzuty p. Pokorskiego, gdyż jak wspomniała,
rozmawiała z nim wiele razy i w rozmowach tych
p. Pokorski wyrażał jedynie swoje zadowolenie. Od-
powiadając na jedno z pytań p. Pokorskiego Pani
Prezes Kitowska wyjaśniła, że dochody jakie nie-
ruchomości uzyskują z reklam zasilają dochody da-
nej nieruchomości, są to pożytki danej nierucho-
mości. P. Stanisław Jakubczyk zadał pytanie o lo-
kal przy ul. 1 Maja 76 zajmowany do tej pory przez
„Społem”. Kierownik Administracji Osiedla wy-
jaśniła, że od 1 czerwca br. lokal będzie wynajęty
na działalność dekoracyjną i poligraficzną. Więcej
chętnych do dyskusji nie było i dalsza część obrad
przebiegła na realizacji poszczególnych punktów
porządku obrad.

Część 2 „Bydgoska”
Odbyła się 20 maja br. w tej samej szkole. W tej

części udział wzięło 54 członków Spółdzielni.
W dyskusji głos zabrał m.in. p. Marian Matusiak,
który zgłosił uwagi w kwestii rozliczania kosztów
ogrzewania mieszkań. Poruszył również temat
wykupu gruntu pod budynkiem nr 46 i chciał wie-
dzieć kiedy sprawy wykupu gruntu będą wreszcie
załatwione i po czyjej stronie leży wina z opóź-
nianiem tego. Trzecia poruszana przez niego spra-
wa dotyczyła odbywających się na tegorocznym
Walnym Zgromadzeniu wyborów do Rad Nad-
zorczych i Rad Osiedli. Wg niego kandydaci po-
winni spotykać się z wyborcami, zaprezentować się,
tak by wyborcy mieli możliwość zadawania im py-
tań. Lepiej wg p. Matusiaka byłoby również, żeby
te wybory odbywały się w ciągu jednego dnia,
a punkty wyborcze były w administracjach, na za-
sadach podobnych jak przy wyborach powszech-
nych. Prezes Szymański rozpoczął od udzielenia in-
formacji w kwestii podzielników, a następnie,
w temacie uwłaszczeń, zapewnił zebranych, że
Spółdzielnia dokłada wszelkich starań do tego, by
jak najszybciej zakończyć temat wyodrębnień
i wykupu gruntów. To UMŁ, narzucając nam
swoją wolę w zakresie podpisywania umów z łód-
zką spółką infrastrukturalną, w sposób bezprawny
wstrzymywało te tematy. Przewodniczący Rady
Nadzorczej ustosunkował się do tematu przepro-
wadzenia wyborów oraz przygotowania poszcze-
gólnych części Walnego Zgromadzenia. By dotrzeć
do jak największej ilości osób, zorganizować to jak
najbliżej danego osiedla i poruszyć kwestie cha-
rakterystyczne dla danych osiedli, Walne Zgro-
madzenie organizujemy podzielone na 9 części. Jeś-
li chodzi o sposób głosowania, to można by wybrać
różne metody przeprowadzania wyborów i z pew-
nością do każdej z nich byłyby jakieś uwagi. Żad-
na z osób kandydujących nie była w żaden sposób
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ograniczona w kwestii prowadzenia kampanii wy-
borczej. P. Mieczysław Staniucha poruszył problem
doprowadzenia ciepłej wody do bloków położonych
przy ul. Bydgoskiej i Klonowej. Zapytał jakie są pla-
ny w tym temacie i kiedy mogłoby dojść do mo-
dernizacji w tym zakresie. Z-ca Prezesa ds. Eks-
ploatacyjnych wyjaśnił, że w Spółdzielni nie ma
żadnych ograniczeń w zakresie podjęcia decyzji do-
tyczącej modernizacji ciepłej wody użytkowej. Wy-
starczy, że mieszkańcy danej nieruchomości złożą
do Spółdzielni odpowiednie pismo, a wtedy
Spółdzielnia wystąpi do firmy Dalkia, o rozbudo-
wanie węzła o funkcję ciepłej wody użytkowej, zle-
ci wykonanie dokumentacji technicznej i przedstawi
mieszkańcom koszt wykonania takich prac. Wy-
powiedzi mieszkańców podsumowała p. Lucja
Kasicka, która w kwestii doprowadzenie ciepłej
wody zasugerowała, aby przeprowadzić akcję in-
formacyjną wśród mieszkańców.

Część 3 „Tybury”
Ta część odbyła się w dniu 21 maja. Udział

w niej wzięło 31 członków, a obrady, po raz trze-
ci, odbyły się w szkole przy ul. Drewnowskiej 88.
Nikt nie zgłosił chęci udziału w dyskusji i w związku
z tym, Prezydium przeszło do rozpatrywania ko-
lejnych punktów porządku obrad.

Część 4 „Zbiorcza”
22 maja obrady odbywały się w Szkole Pod-

stawowej nr 4 przy Al. Piłsudskiego 101. Udział
wzięło 37 członków RSM „Bawełna”. Tradycyjnie
głos zabrał p. Jerzy Nowak, jak co roku przygoto-
wany w temacie kwestii, które chciał poruszyć. Na
wstępie pan Nowak odniósł się do zeszłorocznego
wydania gazety „RSM „Bawełna” Mój Dom”, gdzie

w sprawozdaniu z Walnego Zgromadzenia napisano,
że mówiąc do zebranych wyszedł na środek sali, ale
że nie podał w swym wystąpieniu niczego godne-
go uwagi. Pan Nowak oświadczył, że rolą spra-
wozdawcy nie jest ocenianie mówiącego, lecz
podanie czytelnikom rzetelnej relacji. Wśród wie-
lu poruszanych przez niego tematów padały m.in.
pytania: ile osób ma dostęp do kodowanej części
strony internetowej RSM „Bawełna” i dlaczego na-
dal nie utworzono tam zakładki „Forum”. Chciał
też wiedzieć ile osób zgłosiło się, aby przejrzeć ma-
teriały związane z organizacją Walnego Zgroma-
dzenia. Jako pozytywy p. Nowak wymienił ukazanie
się na stronie internetowej Spółdzielni informacji
na temat zamawianego ciepła i badań termowi-
zyjnych, uznał jednak, że dane te powinny być
pełniejsze. Z sali padały głosy, aby p. Nowak skró-
cił swoje wystąpienie, na co p. Nowak ripostował,
że czekał cały rok, by móc się wypowiedzieć i ogra-
niczania mu głosu jest bezczelne. Po kolejnych kil-
ku minutach przemówienia, p. Nowak, na koniec,
zadał pytanie Zarządowi i Radzie Nadzorczej,
czy członkowie na Walnym Zgromadzeniu mają
możliwość jedynie odnosić się do tematów poru-
szonych w sprawozdaniach? Odpowiedzi udziela-
li mu Z-ca Prezesa ds. Eksploatacyjnych p. Tade-
usz Szymański oraz Prezes p. Sylwester Pokorski.
Wytłumaczono p. Nowakowi, że w sprawie ogląda-
nia przez członków Spółdzielni materiałów związa-
nych z Walnym Zgromadzeniem, to zgłosiły się
dwie osoby. Mógł jednak to zrobić każdy, wszys-
cy członkowie otrzymali bowiem informacje, że
mają do tego prawo. Jeśli chodzi o kwestię dostę-
pu do części kodowanej strony internetowej
Spółdzielni, to 190 członków wystąpiło o login
i hasło i niezwłocznie je otrzymało. Odpowiadając
na pytanie czy członkowie na Walnym Zgroma-
dzeniu mogą poruszać w dyskusji tylko kwestie
omówione w sprawozdaniach Prezes odpowiedział,

że to Sejm swoimi decyzjami ograniczył członków
i odebrał im możliwość dyskutowania na Walnym
Zgromadzeniu na inne tematy. Jako druga głos za-
brała p. Teresa Lichota, która przedstawiła się, mó-
wiąc, że w kończącej się właśnie kadencji praco-
wała w Radzie Osiedla „Zbiorcza”. Poruszyła
kwestie termomodernizacji i przekształceń, pytając
czy mieszkańcom grożą podwyżki z tytułu wie-
czystego użytkowania gruntu. Mówiła również
o wodzie niezbilansowanej i o tym, że mieszkań-
cy są zaniepokojeni metodą podziału kosztów
ciepła. P. Lichota poinformowała, że wraz z inny-
mi mieszkańcami, wniosła sprawę do prokuratury,
ponieważ w ich odczuciu mieszkańcy są oszuki-
wani. Odpowiedzi p. Lichocie udzielił Z-ca Prezesa
p. Szymański. Rozpoczął od tego, że p. Lichota ode-
brała mu radość bycia członkiem Zarządu jednej
z lepiej zarządzanych spółdzielni mieszkaniowych
w Łodzi. W ostatnim czasie p. Szymański spoty-
kał się z p. Lichotą sześciokrotnie, omawiając m.in.
sprawę podgrzania ciepłej wody na Stokach. Pre-
zes Szymański oświadczył, że w dniu wczorajszym
był przez półtorej godziny przesłuchiwany w Ko-
mendzie Miejskiej Policji w Łodzi, z powodu wy-
stąpienia p. Lichoty. Powiedział p. Lichocie, że jako
członek Rady Osiedla, miała przez cały rok dostęp
do służb technicznych, do administracji, ale z tego
nie skorzystała. Natomiast zarzuty jej są bezpod-
stawne, gdyż wszelkie działania Spółdzielni są
uczciwe i transparentne, co było już wielokrotnie
udowadniane. W temacie wody niezbilansowanej
przez szereg ostatnich lat p. Szymański prezento-
wał szereg artykułów na ten temat. Tym razem za-
cytował wypowiedź podsekretarza stanu Piotra
Stycznia, bo ta wypowiedź jasno tłumaczy dlaczego
pojawia się zjawisko wody niezbilansowanej.
W temacie termomodernizacji p. Szymański wy-
jaśnił, że w Spółdzielni termomodernizacja na sze-
roką skalę była prowadzona w latach 90-tych. Ter-
momodernizacja w zasadzie w Spółdzielni już się
skończyła. Natomiast w chwili obecnej, biorąc pod
uwagę najnowocześniejsze techniki, dzięki ba-
daniom termowizyjnym wykrywamy wady tech-
nologiczne i błędy wykonawcze i to właśnie jest
podstawą to termomodernizacji. Jak stwierdził
p. Szymański w 2014 r. zostanie zakończone usu-
wanie wad technologicznych w budynkach
Spółdzielni. Odpowiedzi p. Lichocie udzieliła rów-
nież Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych p. Elżbie-
ta Kitowska, odpowiadając na pytanie czy miesz-
kańcom grożą podwyżki z tytułu wieczystej
dzierżawy. Spółdzielnia musiała do końca marca
br. zapłacić pełną opłatę roczną do UMŁ, jednak
nie są przewidziane żadne podwyżki z tytułu wie-
czystej dzierżawy gruntu. Na formalny wniosek
jednego z członków przegłosowano zamknięcie
dyskusji.

Część 5 „Członkowie oczekujący”
Ta część odbyła się w dniu 23 maja, w Szkole

Podstawowej nr 34 przy ul. Ćwiklińskiej 9 i uczest-
niczyło w niej tylko 2 członków. Nie było dyskusji
i zebranie przebiegło sprawnie i spokojnie.

Część 6 „Gorkiego”
Odbyła się w tym samym dniu i miejscu co

część 5, ale o godz. 18-stej i przybyło na nią rów-
nież niewielu, bo 11 członków. Z sali padło tylko
jedno pytanie od p. Dariusza Klimczaka, który py-
tał dlaczego tak długo trzeba czekać na refundację
za wymianę okien, skoro Spółdzielnia jest w tak
dobrej kondycji finansowej. Odpowiedzi udzielił
kierownik Administracji Osiedla „Zbiorcza” p. An-
drzej Jaroszczyk, tłumacząc, że środki, z których
udziela się zwrotów za wymianę okien pochodzą
z funduszu remontowego. Lista oczekujących liczy
ok. 900 osób, z czego ok. 700 czeka na refundację
w wysokości 100%. Gdyby Spółdzielnia chciała od
razu zrealizować wszystkie wnioski o zwrot kosz-
tów, to nie pozostałoby żadnych funduszy na re-
monty. Na tym dyskusję zamknięto.

Część 7 „Słowiańskie-Dwusetki”
W części 7, która odbyła się już w kolejnym ty-

godniu, w dniu 26 maja, udział wzięło 64 członków,

a obrady odbywały się w Szkole Podstawowej
nr 205 przy ul. Dąbrówki 1.

P. Katarzyna Jachoł zapytała czy blok 212 bę-
dzie ocieplany, bo jest bardzo zimno, zwłaszcza od
strony wschodniej. Odpowiedzi udzielił kierownik
Administracji Osiedla „Słowiańskie” p. Piotr Su-
miński. Przy okazji omówił ogólnie temat termo-
modernizacji i dociepleń, wyjaśniając dlaczego
Spółdzielnia dociepla pojedyncze ściany, a nie całe
budynki. Dodał również, że blok 212 musi uzyskać
dobry wynik finansowy, by były fundusze na jego
docieplenie.

Pani Jachoł zapytała również, czy będą wy-
mieniane okienka piwniczne w jej bloku. Pan Su-
miński odpowiedział, że nie jest to planowane w tym
roku, chyba że zostaną na to wygospodarowane
środki pieniężne, w innym przypadku można
wziąć to pod uwagę w roku przyszłym. O okien-
ka piwniczne pytała też p. Magdalena Kwiat-
kowska, jednocześnie dziękując administracji za
szybką reakcję na zgłaszany przez nią problem.
P. Jerzy Kraśniak nawiązał do prac termomoder-
nizacyjnych , a także poruszył temat sprawdzania
instalacji elektrycznych w lokalach. Odpowiedzi
udzielał Z-ca Prezesa ds. Eksploatacyjnych p. Ta-
deusz Szymański, który wytłumaczył, że monto-
wanie głowic termostatycznych, tak by temperatura
w mieszkaniu nie spadała poniżej 16 stopni C, ma
na celu to, by lokator, który nie przebywa w swo-
im mieszkaniu i całkowicie zakręca grzejnik, nie
doprowadzał do wychłodzenia mieszkania, bo
wtedy inni sąsiedzi odczuwają dyskomfort w swo-
ich lokalach. W kwestii przeglądów instalacji
elektrycznej p. Szymański zapewnił, że w 2014 r.
będą odbywały się takie przeglądy i pracownicy
będą wchodzić do każdego mieszkania. O koszty
wymiany głowic termostatycznych pytała p. Bog-
na Chruścik, a p. Maria Szmigielska pytała, czy to
normalne, że podczas ustawienia pokrętła grzejni-
ka na pozycję „3” grzeje tylko jego połowa. Od-
powiedzi udzielał inspektor nadzoru budowlanego
p. Krzysztof Jarno. Wyjaśnił, że to pytanie często
się powtarza, ale takie działanie grzejnika jest zu-
pełnie prawidłowe. Głowice termostatyczne działają
tak jak w żelazku, czyli jeżeli temperatura ustawiona
na nastawie jest porównywalna z temperaturą
w pomieszczeniu, wówczas automatycznie głowi-
ca termostatyczna zamyka przepływ w grzejniku
i grzejnik oddaje ciepło i się wychładza. P. Ale-
ksander Litwin chciał wiedzieć m.in. dlaczego jest
pełna anonimowość zadłużonych lokatorów. P. Szy-
mański odpowiedział, że wynika to z ustawy
o ochronie danych osobowych. Natomiast p. Mi-
rosława Kowalska poruszyła temat wody niezbi-
lansowanej na bud. 204. Z-ca Prezesa p. Szymań-
ski wyjaśnił, że na tym budynku wysokość wody
niezbilansowanej rzeczywiście znacznie odstaje od
tego co jest na pozostałej części Olechowa. Prze-
prowadzone były bardzo szerokie działania w tym
zakresie i p. Szymański będzie lokatorów infor-
mował o wynikach swojej wizyty i rozmów ze
ZWiK. Wobec wyczerpania listy chętnych do za-
brania głosu zamknięto dyskusję.

Część 8 „Słowiańskie-Setki”
Ponownie w Szkole Podstawowej przy

ul. Dąbrówki 1, w dniu 27 maja, odbyła się przed-
ostatnia już część Walnego Zgromadzenia, na
którą przybyło 79 członków.

P. Ewa Maciejewska rozpoczęła od tematu opłat
za metr sześcienny ciepłej wody, powołując się na
opinie znajomych i stwierdziła, że na osiedlu
„Słowiańskie” te opłaty są najwyższe. Następnie
przedstawiła przykłady cen w innych spółdzielniach.
Wśród poruszanych przez nią tematów chciała rów-
nież wiedzieć dlaczego Spółdzielnia nie korzysta
z funduszy europejskich np. na docieplenia.

Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych p. T. Szy-
mański wytłumaczył, że sposób wyliczania tej war-
tości jest banalnie prosty i nie można tego porów-
nywać w żadnym przypadku z innymi spółdziel-
niami czy wspólnotami. Można porównywać je-
dynie daną nieruchomość z konkretnym węzłem
cieplnym i licznikiem ciepła. Jest to związane
z ustawą o prawie energetycznym, które nakazuje

rozliczanie poszczególnych nieruchomości. Na-
stępnie wyjaśnił sposób obliczania tej wartości. Na te-
mat funduszy europejskich odpowiedzi udzielił in-
spektor nadzoru budowlanego p. Krzysztof Jarno. Wy-
jaśnił, że fundusze europejskie są udzielane na bardzo
specyficznych warunkach i korzystanie z tego rodza-
ju dotacji unijnych jest w tym momencie dla Spółdziel-
ni nie do uzyskania. Do tematu funduszy unijnych na-
wiązał p. Arkadiusz Marczak, wyjaśniając jakie kwo-
ty są przeznaczone z funduszy europejskich na ter-
momodernizację i z jakich programów operacyjnych
można skorzystać, by uzyskać dotacje. Powiedział, że
warto byłoby przyjrzeć się temu tematowi.

P. Jadwiga Cholak-Król wyraziła swoje zado-
wolenie z powodu wymiany głowic termostatycz-
nych, zapobiegnie to bowiem ochładzaniu miesz-
kań jednych lokatorów przez drugich. P. Wiktor
Ernst wyraził ubolewanie, że na Walne Zgroma-
dzenie przybyło tak niewielu członków, a powin-

no ich interesować to co dzieje się w Spółdzielni.
Nawiązał do sytuacji członków Spółdzielni Śród-
mieście, gdzie w wyniku zadłużenia Spółdzielni,
członkom odcięto ciepłą wodę. Docenił fakt wy-
miany zaworów w Spółdzielni, tak, by uniemożli-
wić pobieranie ciepła na koszt sąsiadów. Zaapelo-
wał jednak, aby rozważyć niewymienianie tych za-
worów w kuchniach, bo tam ogrzewanie nie jest po-
trzebne. Odniósł się również do wyborów do
Rady Nadzorczej, aby wybierać ludzi, którym
można zaufać. Z-ca Prezesa p. Szymański również
wyraził ubolewanie, że tak mało członków
Spółdzielni uczestniczy w obradach Walnego
Zgromadzenia. Nawiązując do sprawy Spółdziel-
ni Mieszkaniowej Śródmieście p. Szymański uspo-
koił, że naszej Spółdzielni podobne sprawy nie
grożą, gdyż odbywające się kontrole nie wykazują
żadnych nieprawidłowości, a wszystkie należnoś-
ci Spółdzielni są realizowane na bieżąco. Kolejny
z przemawiających, p. Stanisław Ławniczak, na-
wiązując do sprawy Spółdzielni Śródmieście
p. Ławniczak powiedział, że nie tylko mieszkań-
cy zostali tam pozbawieni ciepłej wody, ale rów-
nież zagrożona jest własność tych ludzi, czyli ich
mieszkania. W temacie przeprowadzonej
w Spółdzielni lustracji p. Ławniczak oświadczył,
że lustracja w Spółdzielni, to nie jest kontrola. Na-
wiązał do minionych czasów, kiedy lustratorzy byli
osobami instruującymi kontrolowane podmioty
w temacie jak uniknąć problemów. Odniósł się do
tego, że Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Pa-
welski powiedział, że protokoły obrad organów
Spółdzielni nie będą publikowane na stronie in-
ternetowej Spółdzielni. W związku z tym p. Ław-
niczak zagroził, że dokona kolejnego zgłoszenia na
policję, tak by sprawę rozstrzygnął sąd.

Odpowiedzi, jako pierwsza, udzieliła mecenas
p. Jadwiga Chmielewska-Furmankiewicz wyjaś-
niając, że prawo nie przewiduje żadnego zagrożenia,
jeśli chodzi o mieszkania własnościowe, odrębną
własność czy lokatorskie, jeśli chodzi o spółdziel-
nie mieszkaniowe. Prawo zabezpiecza członków i od-
powiadają oni tylko do wysokości wpisowego
i udziałów. W kwestii zamieszczania pełnej treści pro-
tokołów obrad Spółdzielni, to ustawa o ochronie da-
nych osobowych, w stosunku do ustawy o spółdziel-
niach mieszkaniowych jest lex specialis, a więc nie
można umieszczać do wiadomości publicznej treś-
ci zawierających dane osobowe. Nie ma p. Ławni-
czak więc podstaw, by składać doniesienie do pro-
kuratury, gdyż otrzyma odmowę wszczęcia postę-
powania. Każdy członek natomiast, który chce
poznać treść protokołów czy zapoznać się z wszel-
kiego rodzaju umowami, ma możliwość wglądu do
takich dokumentów, czy otrzymywania kserokopii,
oczywiście odpowiednio zanonimizowanych. Na-
stępnie odpowiedzi udzielił Przewodniczący Rady
Nadzorczej p. W. Pawelski odnosząc się do zarzu-
tów p. Ławniczaka odnośnie lustracji. W dzisiejszych
czasach mówiąc o lustracji mówimy o pełnej kon-
troli i lustracja każdej spółdzielni dotyczy wszyst-
kich aspektów jej działalności. Głos zabrał Prezes Syl-

wester Pokorski mówiąc, że zapewniał w swoim wy-
stąpieniu, że kondycja Spółdzielni jest dobra i za-
apelował o nieszerzenie nieprawdziwych informa-
cji. Spółdzielnia nie wynajmuje podejrzanych pod-
miotów do spraw remontowych, ani nie zleca wy-
konania lustracji podejrzanym podmiotom. Pracę
Spółdzielni weryfikują uznane podmioty w zakre-
sie badania ksiąg rachunkowych i lustratorzy wy-
znaczeni przez Krajową Radę Spółdzielczą czy
Związek Rewizyjny. Głos ponownie zabrała mece-
nas p. J. Chmielewska-Furmankiewicz powołując się
na swoją 30 letnią praktykę spółdzielczą i znajomość
prawa spółdzielczego i podtrzymując swoją wcześ-
niejszą wypowiedź i stwierdzając, że p. Ławniczak
jest w błędzie odnośnie swojej interpretacji przepi-
sów o ochronie mieszkań. P. Kazimierz Woźniak wy-
powiadał się na temat tego, w jaki sposób Spółdziel-
nia powinna oszczędzać i sugerował jak w Spółdziel-
ni powinny być wykonywane prace porządkowe, tak

by było szybko i oszczędnie. Jego
wypowiedź nie wymagała udzie-
lenia odpowiedzi. Ostatnim z mów-
ców był p. Andrzej Lipiński, któ-
ry m.in. wypowiedział się na temat
płukania chemicznego grzejników,
które spowodowało utrzymywa-
nie się od pół roku w piwnicy bar-
dzo nieprzyjemnego zapachu. Od-
powiedzi udzielił kierownik Ad-
ministracji Osiedla „Słowiańskie”

p. P. Sumiński. W temacie uciążliwego zapachu, po-
wodem jest m.in. znajdująca się w pobliżu jadłodaj-
nia. Kanalizacja tak jest połączona, że przy dużym
natężeniu ścieków w bud. 105 wybijało kanalizację.
Ostatnio zostało przeprowadzone ciśnieniowe czysz-
czenie kanalizacji i na razie sytuacja jest opanowa-
na. P. Sumiński rozmawiał również z właścicielem
jadłodajni, który ma się zgłosić do Spółdzielni
z wnioskiem o założenie mu dodatkowej kanaliza-
cji. Został złożony wniosek formalny o zamknięcie
dyskusji i przegłosowano go.

Część 9 „Sienkiewiczowskie”
Ostatnia część Walnego Zgromadzenia od-

była się w dniu 28 maja, również w Szkole Pod-
stawowej nr 205. Uczestniczyło w niej 32 człon-
ków. Głównym mówcą był, podobnie jak
w ubiegłym roku, p. Teodor Arendarczuk. Pośród
wielu tematów, do których się odnosił, wspom-
niał m.in., że w nr 55-56 gazety „RSM „Bawełna”
Mój Dom” poruszono sprawę małej frekwencji na
Walnym Zgromadzeniu. Brakowało tu informacji
na temat jakie wnioski Rada Nadzorcza wy-
ciągnęła z tak małej frekwencji i jakie było jej sta-
nowisko w tej sprawie. Zdziwiony był również tym,
że tak wiele osób zgłosiło się, by kandydować do
Rady Nadzorczej. Czy powodowało nimi wyna-
grodzenie czy rzeczywiście chęć zrobienia czegoś
pożytecznego? Zadał też pytanie dlaczego człon-
kowie Spółdzielni nie mogą zadawać pytań kan-
dydatom do Rady Nadzorczej i Rad Osiedli, tak by
wiedzieć na kogo głosować. Poruszył również kwes-
tię rozliczenia podgrzania wody i wody niezbilan-
sowanej. Wyraził swój szacunek dla członków Za-
rządu, zapytał jednak dlaczego gdy przychodzi na
spotkania, to udowadnia mu się, że nigdy nie ma
racji. Odpowiedzi udzielał Przewodniczący Rady
Nadzorczej p. W. Pawelski mówiąc, m.in., że
Walne Zgromadzenie jest podzielone na 9 części,
tak by umożliwić przybycie na nie jak największej
ilości osób. W kwestii członków Rady Nadzorczej
p. Pawelski powiedział, że trzeba sobie uzmysłowić
fakt, że członkowie Rady za swoje działania i de-
cyzje odpowiadają swoim majątkiem. Ponadto
osoby te bardzo wnikliwie przykładają się do
swojej pracy, dbając, by wyniki Spółdzielni były za-
dowalające i żeby nie było żadnych zagrożeń,
a członkowie Spółdzielni by mogli spokojnie
mieszkać. Ostatnim pytaniem było to zadane przez
p. Krystynę Januszkiewicz, która chciała wie-
dzieć czy na klatkach schodowych mogą zostać wy-
wieszone informacje na temat godziny przyjmo-
wania członków Rady Osiedla, bo ułatwiłoby to
kontakt z nowymi członkami Rady Osiedla. Od-
powiedzi udzieliła kierownik Administracji Osied-
la „Sienkiewiczowskie” p. Małgorzata Furtak wy-
jaśniając, że jeśli pani będzie chciała się spotkać
z Radą Osiedla, to powinna napisać pismo w tej
sprawie lub zadzwonić, ponieważ terminy tych spot-
kań nie są stałe w miesiącu. Wtedy zostanie za-
proszona na spotkanie. Na wniosek formalny dys-
kusję zamknięto. I.G.

RSM „BAWEŁNA” W 2014 R.
5

Porządek obrad Walnego, taki sam na każdej jego części,
obejmował łącznie 10 punktów, w ramach których
Walne podjęło 10 uchwał, w tym dwie dotyczące wyboru członków
do nowej Rady Nadzorczej i nowych Rad Osiedli.
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Na 223 budynki wielorodzinne

ciągle jeszcze 45 z nich wyposażonych jest
w węzeł cieplny jednofunkcyjny co oznacza,

że budynki te nie mają ciepłej wody z sieci.

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, 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.

16maja 2014 roku o godzinie 10.00 w sali gimna-
stycznej Szkoły Podstawowej nr 205 w Łodzi od-

była się XIV Spartakiada uczniów klas VI Szkół Podsta-
wowych. W imprezie udział wzięło 250 uczniów z pięciu
łódzkich szkół podstawowych nr 34, 205, 114, 141, 204
oraz z Powszechnej Szkoły Podstawowej w Mileszkach,
której nasza Spółdzielnia ufundowała koszulki w kolorze
niebieskim z napisem RSM „Bawełna”.

Organizatorem imprezy było Ognisko TKKF „Dziku-
sy”, Szkoła Podstawowa nr 205 w Łodzi, Rada Osiedla
„Olechów-Janów” oraz RSM „Bawełna”. Nasza Spółdziel-
nia ufundowała nagrody oraz puchary i medale.

Imprezę poprowadziła Agnieszka Krajewska – sekre-
tarz Ogniska TKKF „Dzikusy”. W przerwie rozgrywek wy-
stąpiły dziewczęta ze szkoły nr 205 prezentując znakomite
układy taneczne.

Końcowa klasyfikacja drużyn biorących udział
w konkurencji ukształtowała się następująco:

I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 205, zdobywając
złote medale i puchar Prezesa RSM „Bawełna”

II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 204, zdobywając
srebrne medale i puchar Prezesa Ogniska „Dzikusy”

III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 114, zdobywając
brązowe medale i puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej
nr 205

IV miejsce – Szkoła Podstawowa nr 34
V miejsce – Powszechna Szkoła Podstawowa w Mi-

leszkach
VI miejsce – Szkoła Podstawowa nr 141
Zespoły od czwartego miejsca otrzymały okolicznoś-

ciowe szaliki. Dla wszystkich uczestników spartakiady
przygotowano słodycze ,ciastka i napoje. Poza organiza-
torami na trybunach zauważyliśmy prezesa Łódzkiego
Szkolnego Związku Sportowego p. Sylwestra Pawłowskie-
go oraz prezesa Zarządu Łódzkiego TKKF p. Wojciecha
Ulatowskiego. K.Sz.

8czerwca 2014 zaś został przeprowadzony turniej
piłkarski dla dzieci rocznik 2006, czyli siedmio-

i ośmiolatków. Turniej został zorganizowany na orli-
ku przy Szkole Podstawowej nr 205. Jego organiza-
torami byli: Ognisko TKKF „Dzikusy”, Akademia Fut-
bolu Widzew. Zawody odbyły się przy pomocy Rady
Osiedla „Olechów-Janów” oraz RSM „Bawełna”.
Udział w turnieju wzięło 7 zespołów po 12 zawodni-
ków. Turniej rozegrano w upalną niedzielę w godz.
9.00–14.30. Obsługę techniczną, sędziowską oraz
medyczną pokryto z środków Rady Samorządowej
Osiedla „Olechów-Janów”. Puchary, medale, statuetki

oraz szaliki ufundowała RSM „Bawełna”. Ognisko
TKKF „Dzikusy” ufundowało zaś nagrody rzeczowe
w postaci kompletów sportowych. Dla zawodników
przewidziano też dofinansowania do kolonii w Sule-
jowie po 130 zł.

Zwycięskie zespoły to:
I miejsce Akademia Futbolu – Widzew żółty – zdo-

bywcy złotych medali i Pucharu Prezesa RSM „Ba-
wełna”

II miejsce Akademia futbolu – Tomasza Hajty I – zdo-
bywcy srebrnych medali i Pucharu Prezesa Ogniska
TKKF „Dzikusy”

III miejsce Akademia futbolu Tomasza Hajty II – zdo-
bywcy brązowych medali i Pucharu Akademii Futbolu

IV miejsce UKS OSJAKÓW
Puchary oraz medale wręczali: prezes RSM „Ba-

wełna” Sylwester Pokorski, prezes Ogniska „Dzikusy”
Władysław Stępień i przedstawiciel Akademii Futbolu
p. Krzysztof Kaszuba.

Młodym zawodnikom kibicowali ich rodzice i dziad-
kowie, dopingując ich i zagrzewając (pomimo panujące-
go upału) do jeszcze lepszej gry.

K.Sz.

Spartakiada 6-klasistów… i turniej piłkarski

Na zdjęciu drużyna Szkoły Podstawowej nr 34

RADA NADZORCZA RSM „BAWEŁNA”

Pawelski Waldemar 238 głosów
Stępień Władysław 227 głosów
Urbaniak Marek 216 głosów
Kałdońska Krystyna 204 głosów
Piwiec Antoni 196 głosów
Klimecki Grzegorz 222 głosów
Wierzbicka-Kałuża Julita 214 głosów
Antosik Jadwiga 209 głosów
Kowal Bogusław 209 głosów
Frąckiewicz Aleksandra 207 głosów
Machała Jan 192 głosów
Matusiak Stanisław 190 głosów
Sztuka Stanisław 187 głosów
Żurak-Pawłowicz Beata 185 głosów

RADA OSIEDLA „KOZINY”:

Krakowiak Elżbieta 41 głosów
Miller Jadwiga 57 głosów
Pawłowicz Paweł 46 głosów
Pikala Zofia 40 głosów
Piwiec Antoni 48 głosów
Ślipski Józef 42 głosy

RADA OSIEDLA „ŻUBARDŹ”:

Hanert Marianna 69 głosów
Konwerska Małgorzata 67 głosów
Kowalczyk Kazimierz 72 głosy
Krawczykowska Mirosława 69 głosów
Matusiak Stanisław 69 głosów
Pędziwiatr Władysław 67 głosów
Smolarek Andrzej 78 głosów
Szczepaniak Marianna 70 głosów
Turek Andrzej 29 głosów
Wróblewski Leszek 72 głosy

RADA OSIEDLA „ZBIORCZA”:

Jaczewski Marek 27 głosów
Kita Zbigniew 27 głosów
Kopeć Jolanta 31 głosów
Papużyński Dariusz 36 głosów
Piaseczny Jacek 29 głosów
Szmit Małgorzata 32 głosy
Sztuka Stanisław 31 głosów
Zwoliński Marek 27 głosów

RADA OSIEDLA „SŁOWIAŃSKIE”:

Antosik Jadwiga 103 głosy
Bartoszek Andrzej 106 głosów
Booss Paweł 80 głosów
Ernst Wiktor 89 głosów
Furtak Małgorzata 105 głosów
Jóźwik Izabela 112 głosów
Kołada Lucjan 103 głosy
Kowal Bogusław 86 głosów
Lewandowski Andrzej 81 głosów
Marcinkowska Julita 109 głosów
Ruszkiewicz Roman 98 głosów
Sierakowski Witold 101 głosów
Spychalska Iwona 90 głosów
Staroń Feliks 97 głosów
Urbaniak Marek 96 głosów
Wierzbicka-Kałuża Julita 92 głosy
Zakrocka Grażyna 82 głosy

RADA OSIEDLA „SIENKIEWICZOWSKIE”:

Gogel Artur 24 głosy
Klimecki Grzegorz 27 głosów
Krawczyk Jan 28 głosów
Machała Jan 23 głosy
Olczak Jacek 28 głosów
Rudnicki Andrzej 26 głosów
Stępień Władysław 26 głosów
Witoń Grzegorz 28 głosów

W Y N I K I W Y B O R Ó W
Walne Zgromadzenie RSM „Bawełna” Uchwałami nr 1/1/2014 i 2/1/2014 zatwierdziło
następujące składy organów Spółdzielni na kadencję 2014–2017. Przy każdym nazwisku
podajemy liczbę zdobytych w wyborach głosów.

Na 223 budynki wielorodzinne ciągle jesz-
cze 45 z nich wyposażonych jest w węzeł
cieplny jednofunkcyjny co oznacza, że bu-
dynki te nie mają ciepłej wody z sieci. Za
zmianą tego stanu rzeczy i podłączenia do
budynków ciepłej wody przemawia nie tyl-
ko zapewnienie „normalnego” standardu mieszkań, ale i w niektórych przypad-
kach bezpieczeństwo użytkowników. Choć czuwamy nad tym ze szczególną sta-
rannością poddając budynki przeglądom kominiarskim w chwili obecnej korzys-
tanie z podgrzewaczy gazowych do przygotowania ciepłej wody może stanowić
problem.

Przed laty prawidłową wentylację w budynkach korzystających z gazowych
podgrzewaczy wody zapewniały nieszczelne okna. Wymiana okien na plastiko-
we zakłóciła w wielu przypadkach pracę systemów wentylacji grawitacyjnej. W okre-
sie zimowym, a często również późną jesienią i wczesną wiosną, kiedy okna
w mieszkaniach są szczelnie zamknięte, zaczyna brakować powietrza niezbęd-
nego do całkowitego spalenia gazu. Brak ciągu kominowego powoduje, że pro-
dukty spalania, wśród nich zagrażający życiu tlenek węgla, mogą pozostawać
w mieszkaniu. Na co trzeba zwrócić szczególna uwagę. Można podejmować pró-
by zmniejszenia zagrożenia, montując w oknach nawiewniki okienne, co przy każdej
nadarzającej się okazji przypominamy, lub kupując czujniki czadu, które jednak,
pamiętajmy, wymagają regularnych przeglądów i serwisowania.

Również niewłaściwa eksploatacja gazowych podgrzewaczy wody, może spo-
wodować poważne skutki. Jakkolwiek pogdrzewacze występują w starych zaso-
bach, gdzie mieszkańcy zdążyli się do nich na przestrzeni lat przyzwyczaić to na-
leży wziąć pod uwagę ich stan techniczny. W niektórych mieszkaniach ciągle funk-
cjonują termy sprzed 30 i więcej lat.

Podłączając budynek do sieci ciepłowniczej uzyskujemy pewność dostaw i nie-
zawodność systemu. Ze względu na ciągłość dostaw ciepłą wodę mamy w każdej
chwili, praktycznie po odkręceniu kranu, co daje nam komfort użytkowania bez
świadomości awarii i potrzeby jej usunięcia we własnym zakresie.

Ale dostarczenie ciepłej wody do budynku obok zalet posiada też swoje mniej
akceptowane przez mieszkańców strony. Są nimi koszty modernizacji budynku
wykraczające poza środki dostępne na funduszu remontowym nieruchomości i ko-
nieczność w wielu przypadkach „uzbierania” niezbędnych pieniędzy poprzez zwięk-
szenie odpisów na remonty lub dokonanie wpłat jednorazowych. Z oporem miesz-
kańców spotyka się też rozprowadzenie w mieszkaniach instalacji dla wody ciepłej,
bo wiąże się z rozkuwaniem łazienek i kuchni w mieszkaniach, a to z koniecznością
remontów tych pomieszczeń.

Musimy też pamiętać o tym, że inwestycja ta wiąże się z ponoszeniem, po
uruchomieniu c.w.u., kosztów stałej gotowości do dostarczania przez dostawcę
ciepła pary wodnej do podgrzania wody oraz kosztów cyrkulacji wody ciepłej w ru-
rach, tak by przy odkręcaniu kranu prawie natychmiast móc uzyskać wodę ciepłą.

Inwestycja rozpoczyna się z inicjatywy mieszkańców. Inicjatywa ta urucha-
mia procedury poszukiwania najlepszych rozwiązań. Jednak wciąż na przeszkodzie
podejmowania tych działań stoi brak zgody części mieszkańców blokujących po-
czynania i starania pozostałych.

Co wchodzi w zakres prac przy podłączeniu budynku do sieci ciepłowni-
czej?

Dla wykonania inwestycji niezbędne jest wykonanie dokumentacji projekto-
wej instalacji wewnętrznej, wykonanie prac montażowych w węźle cieplnym bu-
dynku, wykonanie prac instalacyjnych w mieszkaniach, w tym demontaż pod-
grzewaczy gazowych lub innych stosowanych do podgrzewania wody.

Jakie rozwiązania są możliwe do zastosowania?
Podłączenie budynku do sieci może nastąpić poprzez zastąpienie jedno-

funkcyjnego węzła c.o. kompaktowym węzłem dwufunkcyjnym c.o. i c.w.u. lub po-
przez rozbudowę węzła jednofunkcyjnego o moduł odpowiedzialny za podgrze-
wanie wody, budowa instalacji doprowadzającej ciepłą wodę z centralnej wy-
miennikowni do mieszkań użytkowników i likwidacji (demontażu) indywidualnych
podgrzewaczy wody.

Modernizacja jednofunkcyjnego węzła cieplnego centralnego ogrzewania o mo-
duł do przygotowania ciepłej wody użytkowej polega na dobudowaniu do niego
nowego modułu lub dostawieniu drugiego, niezależnego jednofunkcyjnego węzła
cieplnego pracującego wyłącznie na potrzeby ciepłej wody użytkowej. Zadaniem
tego elementu jest podgrzanie ciepłej wody wodociągowej i dostarczenie jej do
instalacji ciepłej wody użytkowej.

co i cwu
W RSM „Bawełna” obecnie wszczęto na wniosek mieszkańców działania zmie-

rzające do podłączenia ciepłej wody z sieci w stosunku do 9 budynków, w tym 4
w os. „Koziny” przy ul. Długosza29/31, Al. Włókniarzy 198, Kasprzaka 11 i Sreb-
rzyńskiej 45 oraz 5 w osiedlu „Żubardź” przy ul. Lutomierskiej 158, Tybury 3, Byd-
goskiej 37 i 42 a także przy ul. Klonowej 41. K.Sz.

Ciepła woda z sieci
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Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy od-
dali głos na moją osobę. Jednocześnie czuję się jeszcze
bardziej zobowiązany do wytężonej pracy na rzecz naszej
Spółdzielni i wszystkich jej członków.

rając się na wiedzy ogólnodostępnej wydaje
mi się, że najprawdopodobniej Zarząd źle
działał, gdyż nie miał żadnej kontroli ze stro-
ny Rady Nadzorczej. Nie jest możliwe, na-
wet zakładając że Rada otrzymywała niepełne
lub nie do końca prawdziwe informacje,
żeby nie można było zauważyć, że dzieje się
coś nie tak. Dla mnie świadczy to o ewi-
dentnym działaniu na szkodę spółdzielców
całego Zarządu i zupełnego braku zaintere-
sowania się członków Rady Nadzorczej
swoją Spółdzielnią lub, co by było jeszcze
gorsze współdziałanie z Zarządem na szko-
dę członków Spółdzielni. Niezrozumienie
działania Rady Nadzorczej SM „Śródmieście”
potęguje, w moim rozumieniu tematu, jesz-
cze fakt ogłaszania konkursu na skład nowego
Zarządu – co najmniej brak im moralnego pra-
wa na posiadanie jakiegokolwiek wpływu na
kierunek działania Spółdzielni. Oczywisty
w tej sytuacji jest fakt, iż zgodnie ze statutem
jedynym rozwiązaniem pozwalającym na
dalsze funkcjonowanie Spółdzielni, celem
próby rozwiązania zaistniałej bardzo ciężkiej
sytuacji, winno być zwołanie przez Zarząd Ze-
brania Przedstawicieli, a wcześniej zebrania
grup członkowskich, na których to dotych-
czasowi przedstawiciele złożyliby swoje
mandaty i dokonano by wyboru nowych
przedstawicieli, a na samym zebraniu doko-
nano by wyboru nowej Rady, po wcześniej-
szym złożeniu mandatów przez dotychcza-
sową. I dopiero z takim mandatem zaufania
nowa Rada Nadzorcza powinna przystąpić do
wyboru osób kierujących spółdzielnią.

– Przejdźmy jednak do milszych in-
formacji. Czy nadal jest Pan zawieszony
między Warszawą a Łodzią?

W.P.: Trudno mówić o zawieszeniu, gdyż
to był mój świadomy wybór. Tak nadal pra-
cuję w Warszawie.

– Czy zdarza się Panu porównywać
życie mieszkańców Łodzi i Warszawy? Jak
to porównanie wypada dla nas łodzian?

W.P.: Takie porównania wynikają cho-
ciażby z faktu moich obowiązków zawodo-
wych. Z moich doświadczeń wynika, iż
w Warszawie żyje się dużo drożej (dotyczy
to zakupów bieżących, opłat eksploatacyj-
nych, ceny metra lokalu itp.) dużo szybciej
(chociaż aktualnie korki są mniejsze niż
w Łodzi). I chyba jednak bardziej anonimo-
wo (struktura mieszkańców z całego kraju,
część mieszka tylko czasowo). Jako cieka-
wostkę dodam, że duża ilość osób przyjeżdża
na weekendy do Łodzi, gdyż oferta kulturalna
jest według oceny wielu u nas dużo lepsza.

– Co dobrego wydarzyło się od ostatniej
naszej rozmowy w 2011 r. w Pana życiu
prywatnym?

W.P.: Życie prywatne na ogół staram się
chronić i zostawiam je „dla moich zaintere-
sowanych”, ale zdradzę jedną tajemnicę, nie-
długo z żoną zostaniemy dziadkami, z czego
się bardzo cieszymy.

– Czego życzyć nowemu przewod-
niczącemu Rady na najbliższe miesiące?

W.P.: Mając na uwadze najbliższe mie-
siące, zdrowia, wytrwałości w realizacji za-
mierzeń na każdym gruncie, i szczęśliwego
rozwiązania.

– A więc tego serdecznie życzymy.
Redakcja „Mojego Domu”

Redak-
cja: Kolejny
raz spotyka-
my się z Pa-
nem na łamach
naszej gazety.
Przypomnę, że
w podobnych
okolicznościach
rozmawialiśmy
trzy lata temu,
gdy po wybo-
rach do Rady
Nadzorczej zos-
tał Pan jej prze-
w o d n i c z ą c y m
(nr 31–32 gazety
z 2011 r. – dopisek
red.).

Waldemar Pa-
welski: Cieszę się z tego ponownego spot-
kania, gdyż uważam, że nasza gazeta jest bar-
dzo ważnym elementem „życia” i wzajemnej
komunikacji wszystkich członków naszej
Spółdzielni, nawet sformułuję stwierdzenie,
że czas, w którym „Mój Dom” się ukazuje
wyraźnie udowadnia, że podniosła się wiedza
naszych członków o wszystkich faktach
z życia RSM „Bawełna”, ale również nasza
gazeta pozwala na codzienny bliższy kontakt
z Spółdzielnią co w dzisiejszych zabieganych
czasach jest bardzo istotne.

– Dziękujemy za te słowa o gazecie, ale
wracając do tegorocznych wyborów do
Rady Nadzorczej – uzyskał Pan najwięcej
głosów wśród spółdzielczych wyborców.
Zdobywał Pan na wszystkich częściach
Walnego największe biorąc pod uwagę in-
nych kandydatów poparcie członków. Czy
ta swoista popularność i zaufanie jakim nie-
zmiennie darzą Pana mieszkańcy „Ba-
wełny” oprócz tego, że cieszy, nie męczy
Pana, nie stanowi dla Pana kłopotu?

W.P.: W tym miejscu chciałbym przede
wszystkim serdecznie podziękować wszyst-
kim, którzy oddali głos na moją osobę. Zde-
cydowanie nie można mówić o żadnym
zmęczeniu, wręcz przeciwnie jest to oczy-
wiście bardzo miłe i jest to dla mnie, jak już
podkreślałem wcześniej, wielki honor. Jed-
nocześnie czuję się jeszcze bardziej zobo-
wiązany do wytężonej pracy na rzecz naszej
Spółdzielni i wszystkich jej członków.
Chciałbym też podkreślić, że wybrany 14 oso-

bowy skład Rady Nadzorczej składa
się w dużej części z osób które nie
uczestniczyły w pracach tego or-
ganu, ale po pierwszym spotkaniu
i naszych rozmowach widzę, że
posiadają dużo zapału do pracy
i dysponują sporą wiedzą do-
tyczącą tych zagadnień.

– Jakie refleksje i wnioski
nasuwają się Panu po zakończo-

nym 28 maja b.r. Walnym Zgroma-
dzeniu RSM „Bawełna”?

W.P.: Zwyczajne Walne Zebranie
RSM „Bawełna” odbyte w dziewięciu
częściach w dniach 19 – 28.05.2014 r.
przebiegło w sposób sprawny i spo-

kojny. W mojej ocenie, a uczestni-
czyłem w każdej części, pokazało że na-
sza Spółdzielnia funkcjonuje dobrze
i główne problemy, które w więk-
szości były zgłaszane przez obec-
nych na zebraniu członków, powinny
być załatwiane na płaszczyźnie Ad-
ministracji Osiedlowych i to z pun-
ktu widzenia Rady Nadzorczej
Spółdzielni jest pozytywne, ale
i tutaj niektóre pojedyncze przy-
padki wymagają wyjaśnienia. Po-
zostałe problemy to „chroniczny”
brak pieniędzy na wszystkie po-
trzebne działania, a co za tym
idzie konieczność wybierania
działań najpotrzebniejszych
oraz zrozumienie przy tym,
że każda nieruchomość „rzą-

dzi” i się tym co sama uzbie-
ra. Niestety w tym kon-
tekście problemem by-

wają członkowie, którzy są
dłużnikami wobec Spółdzielni, czyli

nas wszystkich.
W moim odczuciu jednym z problemów

pozostających w odniesieniu do Walnego Ze-
brania jest w dalszym ciągu frekwencja. Na
ogólną liczbę (w zaokrągleniu) 9200 człon-
ków naszej Spółdzielni we wszystkich częś-
ciach łącznie uczestniczyło niespełna 10%
osób. To w mojej ocenie zdecydowanie za
mało, musimy pamiętać zawsze, że w de-
mokracji „nieobecni nie mają racji”. Myślę,
że w ramach pracy nowego składu Rady Nad-
zorczej będziemy musieli zastanowić się
nad próbami rozwiązania tego problemu.

Wspomnieć również należy, że w trakcie
spotkań na trzech częściach, były podejmo-
wane próby przeniesienia problemów, tudzież
sposobów widzenia, prezentowanych przez
organizacje Ochrony Lokatorów – w mojej
ocenie działającą na szkodę spółdzielczości
– ale nie uzyskały one poparcia większości
uczestniczących w zebraniach członków na-
szej Spółdzielni. Tak na marginesie, uważam,
że to niedobrze, że spółdzielnie są „miesza-
ne” do polityki, zdecydowanie nie temu one
służą – mamy przede wszystkim spokojnie,
w miarę tanio i wygodnie mieszkać w naszej
dzisiejszej rzeczywistości i czuć się gospo-
darzem na terenie miejsca zamieszkania.
Reasumując z tymi sygnalnie wskazanymi
przeze mnie problemami nowo wybrana
Rada Nadzorcza musi uporać się i wierzę
głęboko, że da sobie z nimi radę.

– W trakcie Walnego Zgromadzenia
podsumowywał Pan prace Rady za ostat-

ni rok. Czy pokusiłby się Pan dokonać te-
raz krótkiej charakterystyki pracy Rady
za całą jej kadencję? Co znaczącego dla
spółdzielczości mieszkaniowej i naszej
spółdzielni działo się w tym czasie, poza
bieżącym nadzorem nad pracą Spółdziel-
ni i problemami podejmowanymi na po-
siedzeniach przez Radę każdego roku?

W.P.: Z konieczności, mając jednocześ-
nie na uwadze specyfikę naszych spotkań,
przekazywałem zebranym informacje najis-
totniejsze w rozumieniu ustępującej Rady
Nadzorczej, tzn. informacje dotyczące bardzo
dobrej kondycji finansowej naszej Spółdziel-
ni, bardzo dobrych wyników wszelkich kon-
troli zewnętrznych, oraz podstawowych pro-
blemów typu zadłużenia, woda niezbilanso-
wana, proces wprowadzania nowych zasad
wywozu i rozliczania odpadów komunalnych.
W moim sprawozdaniu bardzo trudno byłoby
opisać przebieg wszelkich spotkań w ramach
pracy Rady Nadzorczej, tak w gronie Spół-
dzielni, jak i z wszystkimi podmiotami ze-
wnętrznymi (władze naszego miasta, gestorzy,
wykonawcy usług), spotkania z posłami i se-
natorami w odniesieniu chociażby do pro-
jektowanych zmian w prawie spółdzielczym,
uczestnictwo w charakterze obserwatorów
w przetargach organizowanych przez Spół-
dzielnie, spotkania z naszymi członkami na
poszczególnych osiedlach, celem rozwiązy-
wania mogących powstać tam problemów
o charakterze lokalnym, w końcu należy wspo-
mnieć o spotkaniach z Radami Osiedla. Należy
przy tej okazji podkreślić, iż bycie członkiem
Rady Nadzorczej to naprawdę bardzo wy-
tężona praca i odpowiedzialność za wszyst-
kie aspekty funkcjonowania naszej Spółdziel-
ni (oczywiście w ramach kompetencji).

– Jakie wyzwania stawia sobie Pan
w związku z pracą w kolejnej kadencji
Rady? Jakie problemy będą najważniejsze
dla RN na początku jej kadencji?

W.P.: Mając na uwadze to o czym mó-
wiłem wcześniej, skupię się na samych wy-
zwaniach Rady Nadzorczej na aktualną ka-
dencję. W moim odczuciu, na chwilę obecną
oprócz wszystkich spraw tzw. bieżących, po-
winniśmy umacniać dobrą kondycję finan-
sową naszej Spółdzielni; działać na rzecz wy-
pracowania stałych i skutecznych metod
przeciwdziałania powstawaniu i doprowadzić
do jak najlepszej ściągalności zadłużeń
względem naszej Spółdzielni; wspólnie z Ra-
dami Osiedla działać na rzecz uaktywnienia

Rozmowa z Waldemarem Pawelskim – prze-
wodniczącym Rady Nadzorczej RSM „Bawełna”

na kolejną kadencję, na lata 2014–2017.

Inne spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe wykorzystują nasze pomysły oraz projekty przygotowane
dla nas i zlecają podobne do naszych prace przy remontach swoich budynków.

Dlatego z dużą radością i satysfakcją zamieszczamy poniżej informację jaką otrzymaliśmy od p. Zyg-
munta Rośniaka – właściciela PPHU ZETA, wykonawcy pracującego na naszą rzecz, w naszym Ban-
ku Wykonawców.

Otóż, w ubiegłym roku skontaktował się z nim pracownik Spółdzielni Mieszkaniowej „Żubardź”.
Spółdzielnia ta, będąca naszym sąsiadem na Żubardziu upatrzyła sobie śmietnik już wybudowany przez tę firmę przy jednym z naszych budynków, za-
dała sobie trud namierzenia jego wykonawcy, a w następstwie podjęła z nim współpracę. Wybudowany dla tej Spółdzielni śmietnik jest identyczny z na-
szym, nawet kolorystycznie, co przedstawia załączone obok zdjęcie. Jak pisze nasz Wykonawca, podobny obiekt nieco wcześniej wykonywał też dla Łódz-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej, z którą współpraca podjęta została w podobnych okolicznościach.

„Zakres prac , na których przedstawiciele innych spółdzielni i instytucji, wzorowali się w całości lub części, podpatrując już wykonane przez moją fir-
mę prace dla RSM „Bawełna” – zapewnia wykonawca – jest dużo szerszy” i kończy informację stwierdzeniem, że solidne wykonywanie prac jest wizy-
tówką zarówno dla Inwestora jak i Wykonawcy. K.Sz.

Podpatrzone u nas

Czuję się zobowiązany
do wytężonej pracy

jak największej ilości członków do uczest-
nictwa we wszystkich pracach wewnątrz
Spółdzielni i w prostych działaniach co-
dziennych, szczególnie istotne jest to w od-
niesieniu do ludzi młodych zamieszkujących
nasze zasoby. Sukcesywnie chciałbym
wdrażać w życie hasło „Każdy członek RSM
„Bawełna” gospodarzem swojej nierucho-
mości oraz jej otoczenia”; doprowadzić do
końca wszystkie kwestie związane z rozli-
czeniem „wody niezbilansowanej”, spowo-
dować poprzez wprowadzenie czytelnych me-
chanizmów wewnątrzspółdzielczych do tego,
żeby wszystkie problemy i sprawy członków
były załatwiane w ramach struktury i organów
Spółdzielni, bez angażowania do tego celu in-
stytucji typu sąd czy prokuratura.

– Jak Pan uważa, czy utrzymujące się
od lat i podsycane okresowo zmiany pra-
wa spółdzielczego mają w końcu szansę na
zakończenie? Jaki scenariusz widzi Pan
rozważając przyszłość spółdzielczości?

W.P.: Na ten temat wypowiadałem się już
niejednokrotnie i w zasadzie moje wcześniej
formułowane zdanie jest nadal aktualne.
Reasumując powiem tak, pomimo aktualne-
go „spokoju” w tempie potencjalnych prac
nad ewentualnymi zmianami w ustawie
(może jest to wynik dużego sprzeciwu ze stro-
ny Spółdzielców i akcji spotkań z posłami i se-
natorami) moim zdaniem, nasuwa się jeden
apel do decydentów: „Przestańcie ciągle po-
prawiać prawo spółdzielcze i dajcie nam spo-
kojnie funkcjonować w ramach naszych sa-
morządnych organizacji – zero decydowania
za nas” Co do przyszłości jestem zdecydo-
wanie umiarkowanym optymistą.

– Ale na przykładzie wydarzeń w łódz-
kiej spółdzielni „Śródmieście” co niektó-
rzy mogą wysnuć wnioski, że poprawa pra-
wa jest jednak konieczna. Jak skomento-
wałby Pan sytuację z przełomu maja
i czerwca w SM „Śródmieście”? Jak mogło
dojść do tak znaczących zadłużeń w tej
spółdzielni skutkujących wstrzymaniem
przez Dalkię dostaw ciepła do podgrzana
wody? I czy jest możliwe, by Zarząd mógł
zadłużyć spółdzielnię bez świadomości
Rady Nadzorczej?

W.P.: O problemie, który został teraz po-
ruszony można mówić bardzo długo, roz-
patrując wszystkie aspekty funkcjonowania
podmiotu jakim jest spółdzielnia mieszka-
niowa. Przez pryzmat bycia licencjonowanym
Zarządcą Nieruchomości i osobą mającą
określone doświadczenie w pracy organów sa-
morządowych Spółdzielni muszę stwierdzić,
że doprowadzenie Spółdzielni do takiego
zadłużenia jest efektem bardzo złej i krót-
kowzrocznej, według mnie, polityki tak po
stronie Zarządu jak i Rady Nadzorczej. Opie-
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Ludzie,
których

warto poznać



również należy po-
kroić w takiej samej
wielkości kostkę.
Weź talerz i ułóż na
nim dziewięć kostek
i tak kolejne 2 rzędy.
Dowolnie mieszaj ze
sobą kostki. Usztyw-
niaj rzędy długimi

wykałaczkami. Owocową kostkę ude-
koruj świeżymi listkami mięty i na
przykład gałązką porzeczek.
Możesz też do zrobienia kostki wyko-
rzystać inne owoce, które dadzą pokroić
się w kostkę. Jeśli nie użyjesz kiwi
możesz też całą ułożoną kostkę oblać
galaretką – po stężeniu kostka będzie
tworzyła jedną całość, którą będzie
można kroić. (Znalezione w internecie)

Dobrej zabawy i Smacznego!
KIM

Owocowa kostka
Rubika

8 Rozerwij się!

Przemijanie
Mijają dni, wieki.
Mija ciągle czas bez wytchnienia.
Nawet wczorajszy dzień jest już daleki,
A nam pozostają wspomnienia.

Przemija co martwe i żywe na świecie:
Przemijają kształty i ludzkie urody.
Nie wymienię wszystkiego, bo przecież wiecie,
Że wszystko przemija i płynie jak w rzekach wody.

Każdy, gdy przed nim lata życia,
Ma swoje cele i marzenia.
Dąży do ich spełnienia i zdobycia,
Mimo, że z czasem wszystko się zmienia.

Do celu, który przed nami
Dążymy cierpliwie i wytrwale;
Zmagając się z wieloma trudnościami,
Mimo, że wszystko przemija stale.

Ale istotne jest w samej rzeczy,
Żeby przeżyć godnie i sprawiedliwie.
Temu chyba nikt nie zaprzeczy,
Bo warto (mimo przemijania)

kochać ludzi i całą naturę uczciwie!

Od naszego lokatora otrzymaliśmy refleksyjny, nostal-
giczny i jakże życiowy wiersz, który prezentujemy.

POZIOMO: 1. w herbie Irlandii, 6. cze-
pliwy koszyczek ostu lub łopianu, 7.
opera Jesúsa Guridiego Bidaoli, 8.
miasto w Skanii, 9. zwierzę z herbu
Botswany, 12. największe miasto i sto-
lica Nigru, 13. ssak z centralnej Afry-
ki, 14. np. Orsata, 18. odcinek Tour de
Pologne, 19. stolica indyjskiego stanu
Asam, 20. europejska lub brzeska, 21.
drzewo na zapałki, 22. skoczek różany.
PIONOWO: 2. siły zbrojne państw, 3.
korytarz w teatrze, 4. prawdziwe imię
Violetty Villas, 5. broni się bez broni, 9.
cel wyprawy Jazona, 10. córka bli-
skiego członka rodziny, 11. Dąbrows-
ka lub Rusowicz, 15. bohater wielu
książek Agathy Christie, 16. Bema pa-
mięci żałobny…, 17. samochód z Poz-
nania.
ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI

KWIETNIOWEJ
Poziomo: Maier, sztag, Gonzo, admin,
gekon, opilca, leśny, siniec, spiż,
miraże, wola, celica, Asyż.
Pionowo: atole, Edzio, Rzędzian,
zacięcie, galasówka, kościelny, noys,
Ilijew, Italia, cielak.

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”).

K U C H N I A
N A S Z A
CODZIENNA
Kostka Rubika z owoców?
Czemu nie. To bardzo ory-
ginalny pomysł na letni
deser. Zaskocz znajomych
swoją pomysłowością.
Taka kostka wygląda na-
prawdę pięknie i elegan-
cko.
Na pewno wszyscy będą
zachwyceni takim sposo-
bem podania owoców.

W pytaniach, na które nie ma odpowie-
dzi, kryje się zawsze jakaś nadzieja.

(Stanisława Fleszarowa-Muskat)

BARAN
A może jednak warto po-
myśleć o dłuższym odpo-
czynku... Twoje przemę-
czenie i nerwowość coraz
bardziej dają się we zna-
ki otoczeniu, zarówno

w pracy jak i w domu. Jeśli przewidziałeś to
wcześniej, pozostaje Ci tylko pakować waliz-
ki. Nie licz w tym na pomoc Lwa. On myślami
jest już na plaży.

BYK
Racja będzie po Twojej
stronie w sporze, który
może wybuchnąć lada
dzień. Staraj się spokoj-
nie odpierać argumenty
drugiej strony, ale nie

pozwól na lekceważenie własnych racji. Gdy
burza minie, nie wracaj więcej do tej sprawy.
Wasz pakt o nieagresji spotka się z uznaniem
Strzelca.

BLIŹNIĘTA
Dla wielu nadeszła już
pora wakacji, urlopów
i wypoczynku. Ale nie
dla Ciebie. Czeka Cię
trudny i pracowity mie-
siąc. Nie wpadaj jednak

w pesymistyczny nastrój - zwiększonym obo-
wiązkom w pracy i komplikacjom w sprawach
osobistych potrafisz przecież stawić czoła!
Możesz liczyć na Skorpiona.

RAK
Dawna bliska znajomość
z Bliźniętami znów stanie
się aktualna, a minione
sentymenty okażą się nie
aż tak minione. Nic wiel-
kiego na tym nie da się

zbudować, ale spotkania znów będą urocze. Nie
warto zakłócać takiej atmosfery przypomina-
niem wzajemnych przewinień i udowadnianiem
racji.

LEW
Przedsięwzięcie, nad któ-
rego przygotowaniem
pracujesz lub na razie
rozmyślasz, wymagać bę-
dzie pewnych korekt i no-
wych pomysłów. Pamię-

taj, że wszystko uda się pod warunkiem, że
każdy szczegół będzie na zaplanowanym
miejscu o właściwej porze. W sobótkową noc
szukaj towarzystwa Ryb.

PANNA
Miesiąc najprawdopo-
dobniej okaże się bardzo
udany. Twoja postawa
w niejednej bieżącej
sprawie i chęć rozwinię-
cia pomysłów, które teraz

właśnie się narodzą - sprawią, że nawet trud-
ne okoliczności okażą się łatwe do rozwiąza-
nia. Zwłaszcza, jeśli partnerem w działaniu
będzie inna Panna.

WAGA
Nie zaprzątaj sobie głowy
jakimiś odległymi, nie
całkiem realnymi plana-
mi. To wszystko może za-
czekać, bo teraz ważnie-
jsze jest odprężenie i wy-

poczynek, słowem - urlop i wakacje. Wybierając
z kilku propozycji postaw na morze i grono
przyjaciół z Wodnikiem (jednak!) na czele.

SKORPION
Mimo pośpiechu i bardzo
konkretnych zajęć w poło-
wie miesiąca zdarzy się
okazja do spotkania ko-
goś, przy kim warto za-
trzymać się na dłużej.

Reszta spraw w tej sytuacji może chwilę po-
czekać. Uśmiech i oczarowanie też mają swoją
wysoką cenę. Nie przejmuj się krytycznymi
uwagami Wodnika.

STRZELEC
Ostatnie dni czerwca
przyniosą Ci ogrom pra-
cy, ale też niemałą satys-
fakcję. Wykaż tylko wię-
cej inwencji i fantazji.
Twoje zaangażowanie zo-

stanie pozytywnie docenione przez otoczenie,
a szczególnie przez najbliższe Ci osoby. Zwróć
większą uwagę na Raka. Ma wobec Ciebie ja-
kieś dziwne plany.

KOZIOROŻEC
W kalendarzowe lato
wkroczysz z poczuciem
pewności siebie. Ale ktoś
brutalnie i bezpardonowo
zechce ingerować w Two-
je osobiste sprawy, może

nawet w najlepszych intencjach. Nie daj się!
Walcz o swoje racje. A przede wszystkim po-
legaj na własnej intuicji. Bardzo miło zasko-
czy Cię Skorpion.

WODNIK
Różnica zdań i spięcie
słowne z kimś dobrze
znanym mogą popsuć hu-
mor na kilka dni. Ale
chyba nie będzie wyjścia.
Czy później będzie lepiej

w tych kontaktach? Najpewniej tak. Przyjdą
inne sprawy i one pozwolą zapomnieć o spo-
rach. W czasie sobótki ciekawe spotkanie ze
Strzelcem.

RYBY
Przydałaby Ci się w tych
dniach dłuższa rozmowa
na luzie z przyjaciółmi.
Ostatni miesiąc tej wios-
ny jest świetną okazją do
spotkania się na wielkim

grillowaniu. Zorganizuj je u siebie. Również
w tych dniach odnotujesz korzystne efekty
wcześniejszych decyzji. Nie zapominaj o Strzel-
cu.

H O R O S K O P N A X X X M A J

U Ś M I E C H N I J S I Ę
• • •

W wyniku podpalenia spłonęła centrala ZUS. Sza-
cuje się, że jest jakieś 38 milionów podejrzanych.

• • •
Student szuka pomocy u swojego kolegi:
– Weź mi pomóż, muszę napisać rodzicom, że
znowu oblałem egzamin. Wymyśl coś, żeby dobrze
zabrzmiało.
– To pisz: „Jestem już po egzaminie, u mnie nic no-
wego”.

Stanisław Jędrzejczak (82-gie urodziny)

Złej tanecznicy
przeszkadza i rą-
bek u spódnicy.

Z KSIĘGI
PRZYSŁÓW

Składniki:
– arbuz,
– kiwi,
– ser mozzarella,
– listki mięty,
– gałązka porzeczek.

Sposób przygotowania:
Arbuza przetnij na pół i jeszcze raz na
pół. Następnie delikatnie nożem oddziel
miąższ od skórki i pokrój w dowolnej
wielkości kostkę, ale niezbyt dużą.
Pamiętaj, żeby usunąć pestki.
Obierz kiwi i pokrój je w kostkę takiej
samej wielkości, jak kostki arbuzowe.
Na końcu zajmij się mozzarellą, którą

Owocowa kostka
Rubika
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