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W kwietniu odbywało się Walne Zgromadzenie członków naszej Spółdzielni. Na
wszystkie 9 części przyszło łącznie 301 członków. Porządek obrad w większości punk-
tów zawierał podsumowanie działalności Spółdzielni i członków Zarządu w 2014 r.

Wielokrotnie przypominamy o potrzebie zachowania bezpieczeństwa włas-
nego i sąsiadów oraz szanowania wspólnego mienia. Do działań tych
włączyła się teraz Uniqa przedstawiając historie z życia wzięte.

NAKŁAD 9000

egzemplarzy

Moim
zdaniem
Walne zgromadzenie naszej Spółdzielni za

nami. Dokonaliśmy oceny naszej gospodar-
ki spółdzielczej w ubiegłym roku; podjęliśmy
niezbędne uchwały. A 25 maja otrzymaliśmy
z Sądu Rejestrowego postanowienie o wpi-
saniu w Krajowym Rejestrze Sądowym
wzmianek o przyjętych sprawozdaniach
i uchwałach. Szkoda tylko, że frekwencja była
taka mała. Za nami też wybory prezydenckie.
Okazały się wielką niespodzianką. Frekwen-
cja również nie była rewelacyjna, choć prze-
kraczająca 50%. Cieszę się, że wygrał młody
człowiek, prawnik, który być może okaże się
rozsądnym prezydentem. Tak chociażby sądzę
na podstawie jego wypowiedzi tuż po ogłosze-
niu wstępnych wyników, obiecując w niej, że
będzie rzecznikiem społeczeństwa, że będzie
wsłuchiwał się w opinie, problemy i sprawy
mu zgłaszane. Mając nadzieję, że coś się
wreszcie zmieni w naszym kraju, obok za-
mieszczamy, jako wiodący, krótki artykuł po-
święcony spotkaniu Papieża Franciszka
z włoskimi spółdzielcami, podczas którego
udzielił On znowu pełnego poparcia dla tej for-
my gospodarowania. U nas zaś pokutuje
opinia, że spółdzielczość to forma wymyślo-
na w czasach realnego socjalizmu, mająca na
celu skanalizowanie określonych grup społecz-
nych i ich instrumentalne wykorzystanie.
Nic bardziej błędnego. Przypomnę tylko ar-
tykuły zamieszczone w poprzednich wyda-
niach naszej Gazety dotyczące poszczególnych
rodzajów spółdzielczości. Otóż każda ze
spółdzielni po II wojnie światowej w PRL-u
była tępiona; zabierano tym organizacjom,
czyli ludziom-członkom przedwojennych
spółdzielni, ich majątek, ich wspólną własność.
Były traktowane jako relikt; niepotrzebny re-
likt poprzednich czasów! W połowie lat pię-
ćdziesiątych XX wieku, gdy się okazało, że
partia i rząd nie dają rady opanować całej gos-
podarki i sprawować nad nią bezpośredniej
kontroli, przypomniano sobie, że istnieje
spółdzielczość, czyli inna forma grupowej
własności. Zapalono więc zielone światło dla
jej rozwoju. Powstawały więc poprzez reak-
tywację spółdzielnie spożywców, rolnicze, pra-
cy, mleczarskie mieszkaniowe itp. Ale i tak by-
liśmy „podejrzaną” formą gospodarowania,
bowiem nie zawsze rady nadzorcze, akcep-
towały kandydatów przysyłanych przez po-
szczególne partyjne komitety. Biorąc to pod
uwagę, na kanwie słów poparcia dla idei
spółdzielczości ze strony Papieża, spójrzmy
więc my, członkowie spółdzielni, innymi
oczami na tę otaczającą nas rzeczywistość.
Bądźmy aktywni, uczestniczmy w życiu na-
szej wspólnoty, interesujmy się tym co się
dzieje w najbliższej okolicy, interesujmy się
naszymi sprawami. Nasza gazeta to wszyst-
kim członkom spółdzielni umożliwia. Za-
chęcam więc do comiesięcznej uważnej lek-
tury, przekazywania swoich uwag, pomysłów,
propozycji najpierw pracownikom admini-
stracji, bo do nich macie najbliżej oraz człon-
kom rad osiedlowych, Rady Nadzorczej czy
Zarządu. Spółdzielczość to wspaniała idea, to
znakomity sposób gospodarowania, a w za-
kresie obsługi budynków, mieszkań i przy-
ległych terenów – najefektywniejsza forma za-
rządzania. Zapraszam również do aktywnego
redagowania tej gazety. A w tym numerze na-
sza nowa propozycja pt. „Mądry spółdzielca…
przed szkodą”, czyli rozpoczynamy cykl po-
wiastek o konieczności bycia przezornym.

Sylwester Pokorski

Nie bójmy się stanąć w obronie spółdzielczości

Następny numer
gazety ukaże się

25 czerwca 2015 r.

Czym jest spółdzielnia? Jak ma działać i po co? Do tych pytań nieustannie powracamy w sytuacji zmian jakie przygotowuje usta-
wodawca czy chociażby przed organizacją Walnego Zgromadzenia. Może odpowiedź znajdziemy w słowach papieża Franciszka,
który staje po stronie idei spółdzielczych i publicznie udziela poparcia tej formie gospodarowania majątkiem zrzeszonych członków.

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

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

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

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

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

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

W dniach od 20 do 29 kwietnia odbywało się coroczne, podzielone na
9 części, Walne Zgromadzenie RSM „Bawełna”. Szczegółowa rela-
cja z obrad na stronach 4-5.

SPRAWOZDANIE Z OBRAD WALNEGO
ZGROMADZENIA 2015 R.

Papież Franciszek kolejny już raz udzielił publicznie pełnego poparcia
spółdzielczości. O pierwszym takim jego wystąpieniu, podczas którego przy-
znał, że jest entuzjastą spółdzielczości, pisaliśmy już w 60. numerze naszej
gazety, w grudniu 2013 roku. Tym razem sytuacja miała miejsce podczas
spotkania Papieża z delegacją 7 tysięcy włoskich spółdzielców, które odbyło
się w Watykanie 28 lutego br. Ojciec Święty postanowił podzielić się z nami
swoimi wskazówkami na przyszłość, ujmując je w formę pięciu zachęt. Doty-
czyły one: tworzenia nowych miejsc pracy, potrzeby szukania rozwiązań so-
cjalnych – zalecając m.in. współpracę spółdzielni ze szpitalami, troski
o godność i rozwój osoby, poparcia dla rodzin, w tym dla ułatwiania kobietom
łączenia pracy zawodowej z obowiązkami związanymi z powołaniem rodzin-

nym oraz konieczności dobrego inwestowania. Papież przekazał: „Pie-
niądzem w służbie życia spółdzielnia może gospodarować sprawiedliwie, jed-
nak tylko wtedy, jeśli jest spółdzielnią autentyczną, gdzie nie kapitał rządzi
ludźmi, ale ludzie kapitałem”. Nie szczędził zgromadzonym spółdzielcom też
pięknych i mądrych, ale jednocześnie bardzo mocnych słów: „Dlatego mówię,
że dobrze robicie – i róbcie tak coraz bardziej – zwalczając fałszywe spółdziel-
nie, które „prostytuują” tak dobre imię spółdzielni, by oszukiwać ludzi celami
zysku sprzecznymi z prawdziwą, autentyczną spółdzielczością. Mówię, że
dobrze robicie, bo na polu, na którym działacie, przyjąć zaszczytną fasadę,
a realizować cele haniebne i niemoralne, często nastawione na wyzyskiwa-
nie pracy albo manipulacje rynkowe czy nawet skandaliczną korupcję, to po-
ważne, zawstydzające kłamstwo nie do przyjęcia. Trzeba z tym walczyć. Ale
jak? Tylko słowami? Ideami? Walczcie przez spółdzielczość sprawiedliwą,
prawdziwą, która zawsze zwycięża. Ekonomia spółdzielcza, jeśli jest auten-
tyczna, jeśli ma pełnić silną funkcję społeczną, jeśli ma odegrać rolę w przy-
szłości jakiegoś kraju i każdej wspólnoty lokalnej, musi mieć przejrzyste
i jasne cele.”

Ojciec Święty podkreślił również, że autentyczna spółdzielczość pełni
ważne funkcje społeczne i, oparta na ideach sprawiedliwości społecznej, musi
być motorem rozwoju lokalnych społeczności. Dodał, że powinna także „krze-
wić gospodarkę uczciwą i ozdrowieńczą, w podstępnym morzu globalnej gos-
podarki”. Spółdzielczość jest, jego zdaniem, prawdziwą gospodarką,
promowaną przez ludzi, którzy chcą tylko dobra wspólnego. I.G.

* cytaty w oparciu o Radio Watykańskie

PAPIEŻ NIEZMIENNIE POPIERA
SPÓŁDZIELCZOŚĆ



2 Spółdzielnia nasza liczy przeszło 9 tysięcy członków.
Dla właściwej ich obsługi wymagamy składania oświadczeń

i informacji dotyczących eksploatacji lokali na piśmie.2
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Z prac
Rady Nadzorczej
W kwietniu 2015 roku Rada Nad-
zorcza odbyła jedno posiedzenie, na
którym:
1. Uchwaliła zmiany stawek opłat za cen-
tralne ogrzewanie i ciepłą wodę.
Zmiana stawek opłat za centralne ogrzewa-
nie i ciepłą wodę wynika z rozliczeń kosztów
ciepła poniesionych na potrzeby c.o. i c.w.
w 2014 roku i uwzględnia szacunkowe wzro-
sty kosztów energii cieplnej na 2015 r.
2. Przyjęła do wiadomości Informację na te-
mat realizacji prac związanych z wykonaniem
postanowień ustawy o spółdzielniach miesz-
kaniowych w przedmiocie wyodrębnienia nie-
ruchomości będących w zasobach RSM „Ba-
wełna”, która jest kontynuacją informacji prze-
kazywanej kwartalnie do Rady Nadzorczej
i obejmuje działania Spółdzielni podjęte po
8.12.2014 roku.
3. Przyjęła informację Zarządu na temat
spraw związanych ze zwołaniem Walnego
Zgromadzenia w 2015 roku nie wnosząc
uwag. Jednocześnie Rada Nadzorcza przyjęła
informację, że grupa 20 osób, w tym 18 człon-
ków Spółdzielni z osiedla „Słowiańskie”
złożyła na piśmie wniosek o wprowadzenie
pod obrady Walnego Zgromadzenia i za-
mieszczaniu w porządku obrad 3 projektów
uchwał. Zarząd rozpatrzył złożony wniosek
i po analizie zawartych w nim projektów
uchwał w zestawieniu z kompetencjami Wal-
nego Zgromadzenia stwierdził, iż żadna ze
zgłoszonych we wniosku propozycji uchwał
w kompetencjach tych się nie mieści. Dwa
projekty należą do kompetencji Rady Nad-
zorczej, a jeden do kompetencji Zarządu. Za-
rząd zainteresowanym udzielił odpowiedzi
i sprawę skierował do Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza przygotowała do nadawców
pisma swoje indywidualne stanowisko w tej
sprawie. Ponadto ustaliła, że Przewodniczący
Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu
w częściach skupiających członków z osied-
la „Słowiańskie” odniesie się do spraw po-
ruszonych w złożonym wniosku.
4. Rozpatrzyła wystąpienie 4 członków
z osiedla „Słowiańskie” w sprawie propozy-
cji wprowadzenia zmian do Statutu Spółdziel-
ni i udzieliła zainteresowanym odpowiedzi.
5. Rada Nadzorcza ustaliła na 2015 rok za-
sady dofinansowania bądź sfinansowania
wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży
zamieszkujących w zasobach RSM „Ba-
wełna”, organizowanego przez TKKF „Dzi-
kusy”. Ustalone zasady prezentujemy na
stronie 6, a także na stronie internetowej
Spółdzielni.
6. Przyjęła do wiadomości informacje człon-
ków Rad Osiedli „Słowiańskie” i „Zbiorcza”
na temat spraw jakimi zajmowały się Rady
Osiedli na swoich posiedzeniach w okresie od
ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej. Rady
Osiedli „Koziny”, „Żubardź” i „Sienkiewi-
czowskie” nie miały w tym czasie posiedzeń.
7. W sprawach wniesionych Rada przyjęła
do wiadomości informacje na temat:
zkiej Spółdzielczości Mieszkaniowej dzia-
łającej przy RSM „Bawełna”, które odbyło się
w dniu 14.04.2015 r. Z funkcji przewod-
niczącej Komisji zrezygnowała p. Lucja Ka-
sicka, a jej miejsce zajęła p. Jadwiga Miller.
– spartakiady klas III, która odbędzie się
w SP nr 205 w dniu 24.04.2015 r. o godz.
10.00.
– pisma, jakie wpłynęło do Spółdzielni
w dniu 16.04.2015 r. od mieszkańców osied-
la Stoki, w sprawie umieszczenia w po-
rządku obrad Walnego Zgromadzenia 2015 r.
punktu dotyczącego odwołania jednego
z członków Rady Osiedla. Sprawa nie została
uwzględniona w porządku obrad Walnego
Zgromadzenia, ponieważ wniosek wpłynął za
późno i nie dotrzymano terminu, jaki prze-
widuje ustawa o spółdzielniach mieszkanio-
wych, zgodnie z którą członkowie mają pra-
wo zgłaszać projekty uchwał w terminie do
15 dni przed dniem posiedzenia Walnego
Zgromadzenia lub jego pierwszej części.
Zarząd udzielił zainteresowanym odpowiedzi.
– planowanego zaniechania instalacji azar-
towskich.
8. Następne posiedzenie Rady Nadzorczej
zaplanowane zostało na 28 maja 2015 roku.

Oprac. I.G.

Z prac Zarządu Spółdzielni w kwietniu 2015 r.
W kwietniu 2015 r. posiedze-
nia Zarządu RSM „Bawełna”
odbyły się w dniach 1, 8, 15,
20, 22 i 29, na których Zarząd
podjął decyzje m.in. w nastę-
pujących sprawach:

Sprawy członkowsko-
-mieszkaniowe
Wg stanu na 31 marca 2015 r. Spółdziel-
nia miała 9.133 członków, w tym 8.807
członków zamieszkujących i 326 człon-
ków oczekujących. W kwietniu 2015 r.
w poczet członków Spółdzielni przyjęto
27 osób, a skreślono z rejestru 30 osób.

Wyznaczono 6-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
upływie okresu próby sprawa przywróce-
nia mu członkostwa w Spółdzielni skie-
rowana zostanie do rozpatrzenia przez
Radę Nadzorczą.

Z uwagi na wyjątkowe okoliczności
i sytuację życiową, w jakiej znajduje się
były członek Spółdzielni, wykreślony
z grona członków za zadłużenie czyn-
szowe, postanowiono skierować do Rady
Nadzorczej jego prośbę o przywrócenie
członkostwa bez wyznaczania okresu
próby.

Określanie przedmiotu
odrębnej własności lokali,
sprawy terenowo-prawne
Podjęto uchwały w sprawie określenia
przedmiotu odrębnej własności lokali
w nieruchomościach zabudowanych bu-
dynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi
nr 1 przy ul. Rawskiej 7, nr 24 przy ul
.Zbiorczej 19 i nr 59a przy ul. Kasprza-
ka 11a.

Podpisano protokół z rokowań, przy-
gotowany przez Wydział Praw do Nieru-

chomości w Departamencie Gospodaro-
wania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na
rzecz RSM „Bawełna” nieruchomości
gruntowej oznaczonej jako działka nr 57/3,
położonej w Łodzi przy ul. Zbiorczej 8, sta-
nowiącej własność Miasta Łódź.

Postanowiono nie przystępować do
drugiego przetargu na sprzedaż nierucho-
mości przy ul. Rawskiej 5, należącej do
Miasta Łódź – podobnie jak w przypadku
zorganizowania przez Miasto pierwszego
przetargu, o czym pisaliśmy w informacji
z prac Zarządu w listopadzie 2014 r.
(w numerze 72 naszej gazety).

Ustalono tryb postępowania przy udo-
stępnianiu nieruchomości Spółdzielni z do-
konanymi wyodrębnieniami lokali w celu
budowy, przebudowy, eksploatacji, re-
montu i konserwacji urządzeń i instalacji
podziemnych należących do przedsię-
biorstw przesyłowych (wodociągi, gazo-
ciągi, zakład energetyczny itp.). Następnie
podjęto decyzję o udostępnieniu oraz
o warunkach, na jakich udostępniona zo-
stanie część terenu należącego do nieru-
chomości przy ul. Kasprzaka 64a Polskiej
Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. pod prze-
budowę (wymianę istniejącego obecnie)
gazociągu na koszt i we własnym zakre-
sie przez w/wymienioną spółkę.

Organizacja Walnego
Zgromadzenia
Rozpatrzono wnioski członków o wpro-
wadzenie do porządku obrad Walnego
Zgromadzenia i udzielono odpowiedzi
autorom wniosków. Przyjęto do wiado-
mości wycofanie poparcia dla jednego ze
zgłoszonych wniosków przez część pod-
pisanych pod wnioskiem osób. Ponadto
o zgłoszonych wnioskach oraz o ich roz-
patrzeniu przez Zarząd informowani byli
członkowie na każdej części Walnego
Zgromadzenia.

Roboty remontowe, wymiana
stolarki okiennej
Podjęto decyzje o refundacji członkom
Spółdzielni kosztów wymiany okien we
własnym zakresie w kolejności wyni-
kającej z list określających kolejność wy-
miany/refundacji:
– dla osiedla „Koziny” – dotyczy dwu-

nastu mieszkań
– dla osiedla „Słowiańskie” – dotyczy

dziesięciu mieszkań.
Przyspieszono refundację poniesio-

nych kosztów wymiany okien we włas-
nym zakresie dwóm osobom z osiedla
„Żubardź” i jednej z osiedla „Słowiań-
skie” ze względu na sytuację życiową
tych osób oraz po uzyskaniu pozytyw-
nych opinii właściwych Rad Osiedli.

Z przyczyn technicznych przyspie-
szono wymianę części stolarki okiennej
w dwóch mieszkaniach na Olechowie.

Podjęto decyzję o zakupieniu i za-
montowaniu urządzeń zabawowych dla
dzieci na placu zabaw na podwórku mię-
dzy blokami 208 i 209 na Olechowie.

Opłaty i koszty
Na prośbę dłużnika, który spłacił połowę
zadłużenia z tytułu opłat za używanie
mieszkania, zawieszono prowadzoną w sto-
sunku do niego egzekucję komorniczą,
a pozostały do spłaty dług rozłożono na 10
miesięcznych rat.

Odstąpiono od naliczenia części od-
setek za nieterminowo wniesione opłaty
za używanie mieszkania przez jednego
z członków Spółdzielni.

W piętnastu przypadkach na wnioski
członków podniesiono wysokość zaliczki
pobieranej na poczet centralnego ogrze-
wania ich mieszkań.

Rozpatrzono wystąpienia dwóch
członków Spółdzielni o obniżenie za-
liczkowej stawki zmiennej za centralne
ogrzewanie ich mieszkań i biorąc pod
uwagę przedstawione przez zaintereso-
wanych uzasadnienia oraz wysokość
stawki wynikającą z rozliczenia kosztów
za 2014 rok, w jednym przypadku ob-
niżono wysokość zaliczki, a w drugim po-
zostawiono ją w dotychczasowej wyso-
kości.

Przyjęto do wiadomości informację
Działu Czynszów, Kredytów i Wkładów
Mieszkaniowych na temat rozliczenia
centralnego ogrzewania i wody za 2014
rok dla lokali mieszkalnych, przedsta-
wiającą ilość i wartość nadpłat i niedopłat
w podziale na poszczególne koszty oraz
na osiedla.

Zatwierdzono wysokość miesięczne-
go zużycia wody w poszczególnych loka-
lach, stanowiącego podstawę wyliczenia
opłat za wodę od 1.05.2015 r.

Ustalono wynikające z rozliczenia
kosztów energii cieplnej za 2014 r. stawki
opłat centralnego ogrzewania dla wynaj-
mowanych lokali użytkowych.

Omówiono i przyjęto do wiadomości
wyniki ekonomiczne Spółdzielni za okres
styczeń-marzec 2015 roku.

Ustalono wstępne koszty organizacji
festynu HOP DO SZKOŁY, który odbę-
dzie się 12 września 2015 r., ale jedno-
cześnie polecono organizatorom, aby
starali się znaleźć źródła sfinansowania
części kosztów, podobnie jak to było sfi-
nansowane w ubiegłym roku.

Wstępnie zaakceptowano podjęcie
działań w kierunku wprowadzenia dla
członków Spółdzielni możliwości wglądu
na swoje konta czynszowe za pośrednic-
twem internetu. Omówiono kwestię wy-
dzielenia odrębnych środków finanso-
wych przeznaczonych na pielęgnację zie-
leni. Obydwa te tematy postanowiono
przedstawić Radzie Nadzorczej.

Najem lokali i dzierżawa
terenu
Podjęto decyzje w sprawie wynajęcia
w osiedlu „Słowiańskie”:
– lokalu użytkowego w budynku nr 138

przy ul. Zakładowej 56,
– pomieszczenia po suszarni w bu-

dynku nr 201 przy ul. Zakładowej 47.

***

Przyjęto do wiadomości, iż wszystkie
Rady Osiedli omówiły na swoich posie-
dzeniach temat konkursu na najładniej
ukwiecony balkon, a cztery spośród nich
powołały już nawet komisje konkursowe.

Oprac.: E.S.

Oświadczenia w Spółdzielni
W ostatnim czasie wpłynęły do nas dwa pisma od członków, którym trudno
zaakceptować wewnętrzne regulacje stosowane w Spółdzielni. Zarzucają nam
oni, że w niektórych kwestiach pracownicy stwarzają sztuczne problemy i „wy-
myślają” sobie, aby lokatorzy pisali jakieś „zupełnie niepotrzebne” oświadczenia
czy podania. Po co to wszystko, skoro można załatwić to przez telefon lub
mail? Tak byłoby przecież łatwiej. Może i łatwiej, ale czy bezpieczniej? Jak

pracownik ma zidentyfikować dzwoniącą oso-
bę? Po głosie? Czy ma jej uwierzyć na
słowo, że jest tym za kogo się podaje?
A konto mailowe pod dowolnym adresem i na-

zwą może założyć każdy, a potem, podszy-
wając się pod inną osobę, zażyczyć sobie prze-

lewu na swoje konto zwrotu kosztów należnych
w rzeczywistości innemu członkowi. Oszustów prze-

cież nie brakuje.
Złożenie więc pisemnej dyspozycji, oświadczenia woli czy innego poda-

nia nie jest zbędną formalnością. Nie jest to wymysł czy złośliwość urzędni-
ków. Ten element biurokracji ma na celu obronę Państwa interesów, ma za-
bezpieczyć Was przed ewentualnym oszustwem czy pomyłką. Zapewnia on
jasność i przejrzystość, dokumentującą Państwa konkretne decyzje. Dlate-
go prosimy o odrobinę dobrej woli, chęci i o zrozumienie. To zajmuje najwyżej
3 minuty. I.G.

Zmiany w Komisji Historycznej
W dniu 14.04.2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji Historycznej Łódzkiej
Spółdzielczości Mieszkaniowej działającej przy RSM „Bawełna”. Ze swojej
funkcji przewodniczej Komisji zrezygnowała p. Lucja Kasicka, nasz wielo-
letni członek, odznaczona m.in. honorową odznaką Zasłużony dla RSM „Ba-
wełna”, autorka publikacji o „Bawełnie” i o spółdzielczości łódzkiej. Jej
miejsce zajęła p. Jadwiga Miller, Przewodnicząca Rady Osiedla „Koziny”,
a także były członek Rady Nadzorczej naszej Spółdzielni. Długoletni pra-
cownik RSM „Bawełna”, SM „Chojny” i SM „Ogniwo”. Komisja Historyczna od
przeszło 30 lat dba o to, by ocalić od zapomnienia ideę spółdzielczości. Gro-
madzi również i chroni przed zniszczeniem dokumenty i materiały dotyczące
spółdzielni mieszkaniowych i związanych z nimi działaczy. Utrwalanie śla-
dów Spółdzielczości to bardzo odpowiedzialne zadanie, a osobom, które się
tego podejmują należą się duże podziekowania.

I.G.

Plac zabaw u źródeł Olechówki
Miło nam poinformować mieszkańców osiedli „Słowiańskie” i „Sienkiewi-
czowskie”, że w parku u źródeł Olechówki do końca tego roku powstanie no-
woczesny plac zabaw.

Listy



Szkodę wyrządzoną osobie trzeciej zawsze trzeba naprawić.
Na to natomiast nie zawsze nas stać.
Stąd warto ubezpieczyć się od takich nieprzewidzianych zdarzeń. 3

Ustawa ściśle określa grupy, do jakich muszą
należeć założyciele spółdzielni. Są to osoby
bezrobotne, bezdomni realizujący program
wychodzenia z bezdomności, osoby uza-
leżnione od alkoholu, narkotyków i innych
środków odurzających, ale będące po za-
kończeniu programu psychoterapii w zakład-
zie lecznictwa odwykowego lub programu te-
rapeutycznego w zakładzie opieki zdrowot-
nej, chorzy psychicznie, zwalniani z zakładów
karnych, mający trudności w integracji ze śro-
dowiskiem, uchodźcy realizujący indywi-
dualny program integracji, osoby podle-
gające wykluczeniu społecznemu i ze wzglę-
du na swoją sytuację życiową nie będące
w stanie zaspokoić swoich podstawowych po-
trzeb życiowych, znajdujące się w sytuacji po-
wodującej ubóstwo, a także umożliwiającej
lub ograniczającej uczestnictwo w życiu
zawodowym, społecznym i rodzinnym, oso-
by niepełnosprawne. Założycielami mogą być
również osoby prawne, takie jak organizacje
pozarządowe, kościelne osoby prawne czy
jednostki samorządu terytorialnego; człon-
kiem spółdzielni socjalnej jest np.: Powiat

założyciele są m.in. zwolnieni z opłat rejes-
tracyjnych wynikających z założenia
spółdzielni, mogą otrzymać jednorazowo
środki z Funduszu Pracy na podjęcie działal-
ności gospodarczej, a spółdzielnia może
ubiegać się o sfinansowanie składek na
ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wy-
padkowe.

Ruch spółdzielni socjalnych rozwija się
bardzo dynamicznie, a instytucja spółdziel-
ni socjalnej staje się coraz bardziej popular-
na. Obecnie w Rejestrze Sądowym zareje-
strowanych jest ich ponad 600. W samej Łod-
zi naliczyć ich można prawie 50! Jedną z nich
jest pierwsza w naszym mieście wielo-
branżowa spółdzielnia socjalna „Szansa”. Po-
wstała z inicjatywy Międzynarodowej Fun-
dacji Kobiet, a przede wszystkim jej Prezes
prof. Zdzisławy Janowskiej, senator III i V
kadencji Senatu i posłanki na Sejm VI ka-
dencji . Założyło ją 30 bezrobotnych osób,
25 kobiet i 5 mężczyzn, w wieku od 30 do
50 lat, zaczynając w zasadzie od zera. Za-
mysłem było stworzenie miejsca, w którym
osoby rzekomo nieradzące sobie w życiu,

w wyniku długotrwałego bezrobocia i innych
przeciwności losu, mogłyby zacząć zarabiać
na życie i spełniać się. Dużym wsparciem
okazała się pomoc przedsiębiorców z regionu
łódzkiego, który włączyli się w tworzenie tej
spółdzielni. Wykazali się przy tym zrozu-
mieniem idei społecznej odpowiedzialności
biznesu, do której trzech generalnych zasad
należy: dbanie o pracowników i traktowanie
ich tak jakby się chciało być traktowanym,
dbanie o środowisko i życie w zgodzie
z nim oraz pomaganie innym, a szczególnie
tym, którzy nie są w stanie samodzielnie
funkcjonować. Około 60 firm zasponsoro-
wało „Szansie” płytki na posadzki, tynki,
okna, wyposażenie kuchni, węzeł cieplny
i wiele, wiele innych najpotrzebniejszych rze-
czy. W zasadzie całe wyposażenie udało się
uzyskać dzięki dotacjom.

Pierwszym pomysłem przy realizacji
„Szansy” było stworzenie lokalnego baru, tak
by mieszkańcy pobliskiego osiedla mogli ta-
nio i smacznie zjeść. „Szansa” miała również
reaktywować tradycję rodzinnych spotkań.
Pojechałam zobaczyć to miejsce na własne
oczy. Zapach smacznego, a jednocześnie bar-
dzo taniego obiadu, powitał mnie już w pro-
gu. Tego dnia w menu była botwinka za 3
złote, a na drugie danie ziemniaki, pieczone
udka i warzywa na parze za 10 zł. Przeważnie
dwudaniowy obiad można tu zjeść za 10
złotych. Rozpoczynała się akurat godzina ser-
wowania posiłków. Do pustego przed chwilą

baru zaczęły schodzić się osoby, pan z ter-
mosem po ciepłą zupę, pani tuż po badaniach,
jeszcze na czczo. Nie minęło parę minut,
a stołówkę zapełniło kilkanaście, głównie
starszych, osób. Profesor Janowska, bardzo
zajęta, pędziła już do kolejnych swoich
społecznych zajęć, pomagać i wspierać in-
nych. Następnego dnia miała tu wystąpić
z prelekcją dotyczącą szans na ciekawe
życie. W tajniki spółdzielni wprowadzał
mnie więc pracujący tu od samego po-
czątku, czyli od dwóch lat, kucharz p. Michał
Maliński. Z iskrą w oku opowiadał o tym, że
to wszystko tworzone jest z myślą o innych,
wspólnymi siłami i w czynie społecznym.
Wiele prac jest jeszcze do zrobienia, jak choć-
by pergola na zewnątrz budynku, ale na miej-
scu działa już „pogotowie krawieckie”, Klub
Seniora, chór. Raz w miesiącu odbywają się
wieczorki taneczne dla seniorów, organizo-
wane są imprezy okolicznościowe, sylwes-
try, a nawet urządzane było wesele dla 45
osób. Jest to miejsce, które przyciąga i łączy
lokalną społeczność.

Przykład tej łódzkiej spółdzielni poka-
zuje, że tworzenie spółdzielni socjalnych to
inicjatywa godna promowania. Jest to rów-
nież jeden ze sposobów walki z bezrobociem.
Na świecie prekursorem takich rozwiązań są
Włochy, gdzie pomysł zakładania tego typu
spółdzielni zrodził się już w latach 70. XX
wieku, gdy kraj zmagał się z wysokim bez-
robociem. W Szwecji spółdzielnie socjalne
zostały zapoczątkowane przez poradnie
zdrowia psychicznego, w połowie lat 80. Ich
ciągły dynamiczny rozwój nie oznacza jed-
nak, że ugruntowywanie zachowań takich jak
prawo człowieka do niedyskryminowania czy
równe traktowanie wszystkich na otwar-
tych rynkach pracy, nie jest wciąż potrzeb-
ne. Marginalizacja i wykluczenie społeczne
nadal bowiem stanowi problem w obecnym
świecie.

I.G.

Instytucja spółdzielni socjalnej została w Polsce wprowadzona ustawą z 20 kwiet-
nia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jest to specy-
ficzna forma spółdzielni pracy. Jej członkami, przynajmniej w 50%, muszą być oso-
by zagrożone marginalizacją, które mają trudności w znalezieniu pracy.

Gostyński, Powiat i Miasto Bydgoszcz, gmi-
ny Raciejowice czy Strzelce Opolskie.

Ustawowym celem spółdzielni socjal-
nych jest reintegracja społeczna i zawodowa
jej członków, czyli odbudowanie i podtrzy-
manie umiejętności uczestniczenia w życiu
społeczności lokalnej i pełnienia ról społecz-
nych w miejscu pracy i zamieszkania. Rów-
nie istotny jest powrót do uregulowanego
życia społecznego i aktywności na rynku pra-
cy. Spółdzielnia socjalna to forma porozu-
mienia zespołu osób wymagających długo-
falowego wsparcia, wyrażających wolę
działania na rzecz zapewnienia, m.in. sobie,
przyjaznego, bezpiecznego miejsca pracy
i rozwoju. Punktem wyjścia do stworzenia
i prowadzenia spółdzielni socjalnej jest ist-
nienie grupy ludzi nie tylko zmotywowanych
do pracy, ale przede wszystkim znających się
wzajemnie, umiejących się odnaleźć w roli
pracowników i współpracowników. Tego
typu spółdzielnie uzyskują wsparcie finan-
sowe ze strony państwa, mogą korzystać ze
środków Funduszu Pracy i Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ich

Mądry spółdzielca...
przed szkodą

Branże spółdzielcze

– spółdzielczość socjalna

Po długiej, męczącej zimie, która panoszyła się i trwała, jakby
nigdy miała się nie skończyć, nadeszły pierwsze pachnące
wiosną dni... Choć jeszcze kruche i nieśmiałe, jednak raźnie
pobłyskujące promieniami marcowego słońca. W jego blasku
Pani Aniela zobaczyła ogrom pracy, który czeka ją jak zawsze
przed otwarciem sezonu... A właściwie balkonu na sezon. Naj-
piękniejszego balkonu w całym bloku, ukwieconego aksamit-
kami, begoniami, pelargoniami i tonącego w soczystej zieleni.
Wiosenne słońce jaskrawo piętnowało ślady mijającej zimy –
zakurzone szafki balkonowe, brudną podłogę, poszarzałe dra-
binki i stojaki na kwiaty... Co rok tak samo... Pani Aniela, oś-
mielona coraz piękniej przygrzewającym słońcem, postanowiła
nie zwlekać z porządkami ani przez chwilę. Raźnie ruszyła do
pracy. Ogarnęła podłogę na balkonie, nadzwyczaj sprawnie od-
kurzyła szafki i właśnie zamierzała zrobić ich przegląd, żeby
ocenić jakie doniczki w pierwszej kolejności może wykorzystać
do ukwiecania balkonu. Wyjęła pierwsze z nich i postawiła na
szafce i właśnie wtedy... poczuła przejmujący ból w krzyżu...
Był świdrujący i tak nagły, że odruchowo machnęła ręką żeby się
od niego opędzić! W tym momencie świeżo wystawione do-
niczki spadły potrącone dłonią za balkon. Huk! A potem cisza...
Pani Aniela jak skamieniała stała przez chwilę dosłownie nie
mogąc się ruszyć. W końcu jednak wyjrzała przez balkon w dół,
tym bardziej, że ktoś do niej stamtąd krzyczał... To, co ujrzała,
to był widok, na którego wspomnienie do dziś wychodzą jej
czerwone plamy na szyi... Doniczki leżały obok samochodu,
w którego masce było paskudne, wielkie wgniecenie. Wgniece-
nie, które spowodowały spadające doniczki... Pani Anieli tysiąc
myśli przeleciało przez głowę w jednej sekundzie... Skąd tam
ten samochód? Stał prawie na trawniku i zdecydowanie nie po-
winno go tam być. Choć to nie po raz pierwszy zastawiając chod-
nik, zajeżdżając trawnik kierowcy parkują na tym osiedlu gdzie
popadnie. Szczególnie w godzinach dowożenia i odbierania
dzieci z pobliskiego przedszkola. Choć nie powinni, parkują
gdzie popadnie, bo przecież tylko na chwilkę, tylko na parę
minut... I właśnie dziś doniczki Pani Anieli zniszczyły maskę

trzyletniego BMW, wartego krocie... Jakieś siedemdziesiąt eme-
rytur Pani Anieli... Jakieś sześć lat życia... Może całą resztę
życia? Okazało się, że Pani Aniela jest zobowiązania naprawić
szkodę, którą spowodowała nieumyślnie i przecież niechcąco...
Sprawa miała swój dalszy ciąg i nie był on przyjemny, więc
oszczędzę Czytelnikom smutnej historii, jakiej doświadczyła
Pani Aniela.

Cóż jest zwyczajnego, w tej w sumie nieprawdopodobnej
historii? Codziennie sprzątamy, parkujemy samochody, odwo-
zimy dzieci do szkół, przedszkoli i nic. Cudowne nic. Nic się nie
dzieje... Aż przychodzi ten jeden dzień, kiedy niespodziewanie,
na skutek wielu zbiegów okoliczności, które mieć miejsca nie
powinny... Dzieją się rzeczy nieprawdopodobne... Można rzec :
Nieprawdopodobne jest sumą zbiegów okoliczności...

Pod blokiem parkowało auto, ale mogła tam właśnie prze-
chodzić rodzina z małym dzieckiem, mogły bawić się dzieci, se-
niorzy, zachęceni wiosennym słońcem mogli spacerować
osiedlową ścieżką… Szczęście w nieszczęściu – skończyło się
na dziurze w samochodzie…

Szkodę wyrządzoną osobie trzeciej zawsze trzeba naprawić.
Na to natomiast nie zawsze nas stać… Straty poszkodowanych
często idą w dziesiątki tysięcy złotych, a jeśli dotyczą zdrowia
lub życia – nawet i w setki i w miliony… Są zdarzenia, które
rujnują życie poszkodowanemu, ale i sprawcy. Zdarzenia, któ-
rych następstwa doprowadzają sprawcę do ruiny finansowej…
Nawet, jeśli wszystko wydarzyło się niechcąco… „Przepraszam”
tutaj nie wystarcza…

Przypadki chodzą po ludziach. Nie tylko po Pani Anieli,
mogą dotyczyć każdego…. Lepiej uczyć się na cudzych błędach
niż swoich… Niech historia Pani Anieli będzie dla nas nauką,
że zawsze powinniśmy być wyposażeni w polisę odpowiedzial-
ności cywilnej w życiu prywatnym.

Można pomyśleć : Ale niezdarna ta Pani Aniela, mnie by coś
takiego się nie przytrafiło! Oczywiście! Ale… czy na pewno?

A. Przybył

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bawełna”
z siedzibą w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 163

numer KRS 0000032002

ogłasza przetarg ograniczony i nieograniczony na ustanowienie i przeniesie-
nie prawa odrębnej własności lokali położonych w Łodzi:
• ul. Zbiorcza 19, m. 5 o pow. 38,38 mkw., I p., 1 pokój + kuchnia, którego cena wy-

nosi 122.600,- zł,
• ul. Klonowa 28/30 m 56 o pow. 25,80 mkw., VIII p, 1 pokój + kuchnia, którego cena

wynosi 67.000,- zł,
• ul. Lutomierska 105A m 68 o pow. 25,80 mkw., III p, 1 pokój + kuchnia, któ-

rego cena wynosi 67.000,- zł.
Przetargi odbędą się w dniu 15.06.2015 r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Przy-

byszewskiego 163 od godz. 11.00.
Oferty pisemne należy składać w terminie do dnia 12.06.2015 r. w sekretaria-

cie Spółdzielni, ul. Przybyszewskiego 163, pok. 113 w godz. 8.00 – 15.00.
Szczegółowe warunki przetargu określa Regulamin dostępny w siedzibie

Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.rsmbawelna.pl.
Informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 8, 9 lub

telefonicznie 42-641-63-33 wew. 10, 29.

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bawełna”
z siedzibą w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 163

numer KRS 0000032002

ogłasza przetarg na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lo-
kalu położonego w Łodzi przy:
ul. Bydgoskiej 25 m. 28a o pow. 81,20 mkw., parter, 2 pokoje + kuchnia, które-
go cena wynosi 209.900,- zł – powstałego po przebudowie lokalu użytkowego.

Przetarg odbędzie się w dniu 15.06.2015 r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Przy-
byszewskiego 163, o godz. 12.00.

Postąpienie wynosi 100,- zł.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. wpłacenie w terminie do dnia 12.06.2015 r. wadium w wysokości 10% ceny lo-

kalu, tj. kwotę 20.990,- zł na rachunek bankowy Spółdzielni PKO BP S.A. 3
O/Łódź nr konta 19 1020 3378 0000 1602 0014 4501.

2. złożenie w tym samym terminie w sekretariacie oświadczenia o zapoznaniu się
z Regulaminem przetargu na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej włas-
ności lokalu mieszkalnego.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetar-

gu bez podania przyczyny oraz prawo do zmiany lub odwołania warunków prze-
targu.

Szczegółowe warunki przetargu określa Regulamin dostępny w Dziale Człon-
kowsko-Mieszkaniowym oraz na stronie internetowej www.rsmbawelna.pl.

Lokal można oglądać w godzinach pracy administracji os. „Żubardź-Koziny”,
ul. Klonowa 39 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu – tel. 42-651-55-24.

Informację o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 8, 9 lub
telefonicznie 42- 641-63-33, wew. 10, 29.



Walne Zgromadzenie oraz wszystkie jego
części otwierał Przewodniczący Rady Nadzorczej
RSM „Bawełna” p. Waldemar Pawelski, przed-
stawiając skład wybranego 25.03.2015 roku Pre-
zydium Walnego Zgromadzenia oraz Komisję
Skrutacyjną. Na każdej części, na początku ze-
brania, wybierano spośród obecnych członków 2
obserwatorów, którzy zasiadali przy stole prezy-
dialnym. Wyjątkiem była część 5 „Członkowie
oczekujący”, na której z uwagi na to, że obecnych
było tylko 2 członków, nie wybierano obserwato-
rów, uznając, że zgromadzeni są obserwatorami.

Po odczytaniu porządku obrad, który, zgodnie
z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych na
każdej części był taki sam Przewodnicząca Pre-
zydium informowała o tym że : grupa 18 członków
Spółdzielni z osiedla „Słowiańskie” złożyła na piś-
mie wniosek o wprowadzenie pod obrady Walne-
go Zgromadzenia trzech projektów uchwał o treś-
ci podanej w załączniku do pisma. Złożony wnio-
sek rozpatrzył Zarząd i po analizie przedstawionych
projektów uchwał stwierdził, iż dwie zgłoszone pro-
pozycje odnoszą się do kompetencji Rady Nad-
zorczej, a jedna do kompetencji Zarządu. A zatem
nie umieścił ich w porządku obrad Walnego Zgro-
madzenia, tylko przekazał do rozpatrzenia według
właściwości, o czym poinformowani zostali auto-
rzy wniosku. Jednocześnie Przewodnicząca Wal-
nego przekazywała zebranym informację że w dniu
17.04.2015 r. do wniosku z projektami uchwał
wpłynęło pismo zatytułowane „sprostowanie” od
9 spośród 18 członków. W piśmie tym członkowie
stwierdzają, że podpisy pod propozycjami uchwał
złożone były wskutek złej interpretacji rozmowy
i wycofują poparcie do ww. pisma, gdyż nie ak-
ceptują zarzutów w nim zawartych. W dniu
16.04.2015 r. wpłynął ponadto wniosek od 19 człon-
ków z osiedla „Zbiorcza” o umieszczenie w po-
rządku obrad tego Walnego Zgromadzenia dodat-
kowego punktu, ale jako złożony po ustawowym
terminie, nie został przez Zarząd uwzględniony.

Następnie głos zabierał Prezes Spółdzielni
p. Sylwester Pokorski, prezentując sprawozdanie
z działalności Spółdzielni za 2014 rok. Na każdej
części Walnego Prezes przedstawiał działania
Spółdzielni podejmowane w 2014 r. oraz omawiał
specyfiką RSM „Bawełna” stanowiącą swoisty wy-
różnik naszej spółdzielni w stosunku do innych
spółdzielni mieszkaniowych. Zwracał w tym miej-
scu uwagę na trzy sprawy: bezpłatne porady praw-
ne udzielane członkom spółdzielni przez Kancelarię
Radcy Prawnego p. Jadwigi Chmielewskiej-Fur-
mankiewicz, wydawanie gazety „Mój Dom” oraz
wydłużony czas pracy w siedzibie Spółdzielni i ad-
ministracjach osiedlowych.

W kwestii gospodarki ciepłem Prezes infor-
mował zebranych, że obecnie koszty ogrzewania
stanowią ok. 29% opłat eksploatacyjnych za lokal,
a jeszcze niedawno, bo w latach 90-tych koszty
ciepła stanowiły 75 %, a chwilami dochodziły do
80% wszystkich kosztów ponoszonych w skali całej
Spółdzielni. Podejmowane w tej dziedzinie
działania doprowadziły do tego, że obecnie śred-
ni koszt ogrzania 1 m² w zasobach RSM „Bawełna”
to 1,84 zł., jeden z niższych w całym regionie łód-
zkim. W skali Spółdzielni oszczędności z tego ty-
tułu można szacować na min. 7 mln. zł rocznie!

Jak co roku p. Sylwester Pokorski wspomniał
o prowadzonej przez Spółdzielnię działalności
społeczno-wychowawczej, w ramach której wspól-
nie z TKKF Ogniskiem „Dzikusy” organizowane
były imprezy rekreacyjno-sportowe dla dzieci
i młodzieży na Janowie i Olechowie, kolonie dla
dzieci mieszkających w zasobach Spółdzielni oraz
doroczny festyn „Hop do szkoły” na terenie osied-
la „Słowiańskie”. Na Kozinach i na Żubardziu jak
co roku przygotowane były paczki na święta Bożego
Narodzenia dla mieszkających tam samotnych
i skromnie sytuowanych członków Spółdzielni.

Na zakończenie swojego wystąpienia Prezes
Pokorski przedstawiał zamierzenia Spółdzielni

na 2015 rok, w ramach których wymieniał konty-
nuację podjętych w latach poprzednich prac, jak do-
cieplenia budynków, wymiana dźwigów osobo-
wych, rozbudowa węzłów cieplnych o instalację
ciepłej wody użytkowej oraz dokończenie akcji le-
galizacji wodomierzy i wymian starych głowic ter-
mostatycznych montowanych na grzejnikach na
nowe, które uniemożliwiają spadek temperatury po-
niżej 16 stopni Celsjusza. Spółdzielnia położy też
nacisk na skuteczne egzekwowanie usunięcia
przez mieszkańców stwierdzonych w ich lokalach
usterek w ramach przeglądów elektrycznych i ga-
zowych. W br. Spółdzielnia podejmie zaś działania
w kierunku pozyskania środków w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020, zgodnego z per-
spektywą finansową Unii Europejskiej, w których
to spółdzielczość mieszkaniowa wreszcie została
uwzględniona jako beneficjent. Kończąc oma-
wianie sprawozdań Prezes cytował fragment opi-
nii wystawionej przez Kancelarię Biegłego Rewi-
denta – Barbary Cwanek-Łaseckiej, która była wy-
brana przez Radę Nadzorczą do przeprowadzenia
badania sprawozdania Spółdzielni za 2014 rok.

W dalszej kolejności Prezes przekazywał głos
kierownikowi administracji, której dotyczyła od-
bywająca się akurat część Walnego, aby zdał on
sprawozdanie z rocznej pracy administracji i is-
totnych problemów występujących na osiedlu.

Po sprawozdaniu kierownika właściwej ad-
ministracji osiedla porządek obrad przewidywał pre-
zentację sprawozdania z działalności Rady Nad-
zorczej, które przedstawiał jej przewodniczący
p. Waldemar Pawelski. Oprócz przekazania zakresu
tematycznego działań Rady Przewodniczący in-
formował, że w związku z pismem, jakie wpłynęło
od 4 członków z osiedla „Słowiańskie”, z propo-
zycjami zmian do Statutu Spółdzielni, Rada Nad-
zorcza Uchwałą Nr 4/3/2015 z dnia 25.03.2015 r.
powołała Komisję Statutową, dla opracowywania
projektów zmian do Statutu Spółdzielni. Na za-
kończenie swojego wystąpienia Przewodniczący
z upoważnienia Rady Nadzorczej przedkładał
Walnemu wnioski, które Rada Nadzorcza sfor-
mułowała w oparciu o dokonywane cyklicznie oce-
ny działalności Spółdzielni, jak również po szcze-
gółowym rozpatrzeniu osiągniętych w 2014 roku
przez Spółdzielnię wyników gospodarczo-finan-
sowych i biorąc pod uwagę wyniki badania
Biegłego Rewidenta: wniosek o zatwierdzenie
sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2014 rok
wraz z kierunkami rozwoju, sprawozdania finan-
sowego Spółdzielni za 2014 rok, podziału nadwyżki
bilansowej za 2014 rok w sposób zaproponowany
w sprawozdaniu z działalności Spółdzielni oraz
wniosek o udzielenie członkom Zarządu RSM „Ba-
wełna” absolutorium za działalność w 2014 roku.

Po przedstawieniu sprawozdania Rady Nad-
zorczej głos zabierał właściwy Przewodniczący
Rady Osiedla, której dotyczyła odbywająca się aku-
rat część Walnego Zgromadzenia, omawiając po-
dejmowane przez Radę osiedla działania w 2014 r.

Po tym ponownie głos zabierał Przewod-
niczący Rady Nadzorczej p. Waldemar Pawelski,
przedstawiając ocenę badania lustracyjnego
Spółdzielni za lata 2010-2012 wraz z wnioskiem
jaki sformułowała Rada do zawartego w liście po-
lustracyjnym zalecenia z lustracji działalności
Spółdzielni.

Następnie otwierano na poszczególnych częś-
ciach Walnego Zgromadzenia dyskusję nad spra-
wozdaniami, której szczegóły podajemy w dalszej
części sprawozdania.

Po zakończeniu dyskusji następowało głoso-
wanie uchwał dotyczących sprawozdań, podziału
nadwyżki bilansowej i udzielenia absolutorium
członkom Zarządu.

W punkcie 8 porządku obrad głos zabierała kie-
rownik Działu Członkowsko-Mieszkaniowego
p. Elżbieta Kozłowska, omawiając sprawę od-
wołania od Uchwały Rady Nadzorczej dot. wy-

kreślenia z grona członków RSM „Bawełna” jednego
z członków oczekujących. Po przedstawieniu ni-
niejszej sprawy na częściach 2, 7 i 9 pytano m.in. o to
czy ta sprawa była analizowana, bo może Pani nie
płaciła, bo jest biedna; jakie są skutki zagłosowania
za, a jakie przeciw uchwale; jaka jest wysokość skład-
ki? Zainteresowanym udzielono odpowiedzi.

W punkcie 9 rozpatrywano wniosek w sprawie
wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej włas-
ności lokalu mieszkalnego nr 28a, położonego

w Łodzi przy ul. Bydgoskiej 25, utworzonego
w wyniku przebudowy z lokalu użytkowego
i sprzedaż ww. lokalu wraz z udziałem w prawie
własności nieruchomości gruntowej oraz udziałem
w częściach wspólnych nieruchomości związanym
z wyżej wymienionym lokalem. Sprawę ponownie
omawiała kierownik Działu Członkowsko-Miesz-
kaniowego wyjaśniając, że w wyniku przebudowy
lokalu użytkowego na mieszkalny powstało miesz-
kanie obejmujące dwa pokoje z kuchnią, na par-
terze, stan deweloperski. Obecnie Spółdzielnia chce
sprzedać ten lokal jako odrębną własność, w cenie
wolnorynkowej. Po przedstawieniu niniejszej
sprawy na częściach 1, 3, 8 i 9 pytano m.in. o do-
precyzowanie jaki jest udział przypisany do miesz-
kania, czy będzie na to organizowany przetarg, czy
ta decyzja nie powinna być obwarowana frekwencją
50% plus 1 członków Spółdzielni, czy członek
Spółdzielni będzie mógł wziąć udział w tym prze-
targu, dlaczego lokal użytkowy przerobiono na
mieszkalny zamiast go komuś zaproponować?
Na pytania zgromadzonych odpowiadała Kie-
rownik Działu Członkowsko-Mieszkaniowego
p. Elżbieta Kozłowska, a także Prezes Spółdziel-
ni p. Sylwester Pokorski, Z-ca Prezesa p. Tadeusz
Szymański oraz pani mecenas Jadwiga Chmie-
lewska-Furmakiewicz.

Przed zamknięciem obrad Przewodnicząca
Prezydium Walnego Zgromadzenia p. Jadwiga Mil-
ler zwracała się z pytaniem do obserwatorów
o przebieg danej części Walnego. Na żadnej częś-
ci Walnego Zgromadzenia nikt z obserwatorów (a
na części 5 „Członkowie Oczekujący”, na której nie
wybrano obserwatorów – nikt z 2 obecnych osób
z mandatami) nie zgłosił uwag krytycznych do prze-
biegu i prowadzenia zebrania.

Po przedstawieniu opinii przez obserwatorów
na temat przebiegu obrad Przewodnicząca Prezy-
dium Walnego Zgromadzenia p. Jadwiga Miller za-
mykała poszczególne części Walnego Zgroma-
dzenia, a po zakończeniu części 9 „Sienkiewi-
czowskie” zamknęła ponadto obrady Walnego
Zgromadzenia jako całości.

Przebieg dyskusji na poszczególnych częś-
ciach Walnego Zgromadzenia przedstawiał się
następująco:

Część 1 „Koziny”
Odbyła się 20 maja br. w Zespole Szkół Po-

nadgimnazjalnych przy ul. Drewnowskiej 88.
Udział wzięło 38 członków.

Na początku zebrania, tuż przed wyborem ob-
serwatorów Przewodnicząca Prezydium p. Jadwi-
ga Miller poinformowała zebranych, że 15 marca
br. zmarła p. Zofia Pikala – członek Rady Osied-
la „Koziny”. Pani Pikala była wieloletnim człon-
kiem i działaczem społecznym, ale przede wszyst-
kim porządną, dobrą i wrażliwą na drugiego
człowieka osobą. Będzie jej brakowało w pracy
Rady Osiedla, ale również w codziennym życiu
osiedla. – powiedziała p. Miller. Jej pamięć uczczo-
no minutą ciszy.

Po prezentacji sprawozdań, w czasie przezna-
czonym na dyskusję, głos zabrały 3 osoby. Pani Te-
resa Góral stwierdziła, że bloki w jej osiedlu są chy-
ba najstarsze w Spółdzielni, około 50-letnie, stoją
przy ruchliwych ulicach i narażone są na duże
wstrząsy. Przez to wymagają również dużych
nakładów. W związku z tym zaproponowała, by roz-
ważyć podniesienie stawki za 1 m2 na fundusz re-
montowy, tak by nie trzeba było latami czekać na
najważniejsze inwestycje. Przewodnicząca Pre-
zydium p. Miller stwierdziła, że jest to wniosek do
przyjęcia do realizacji i nie wymaga odpowiedzi.
Pan Paweł Arkita postawił zarzut, że od 8 lat nie
można wykupić gruntu pod jego nieruchomością.
Odpowiedzi udzieliła kierownik Działu Tech-
nicznego p. Katarzyna Szczepaniak, wyjaśniając,
że Spółdzielnia wykonała wszystkie działania
w tym kierunku, ale jedna osoba z bloku nie zgo-
dziła się podpisać protokołu z rokowań stano-
wiącego podstawę do podpisania aktu notarialne-
go. Członkowie wyrazili niedowierzanie, że to ktoś
z ich bloku. Myśleli, że wina leży po stronie
Spółdzielni. Pan Marek Kozłowski zadał z kolei py-

tanie dotyczące prawa unijnego nakazującego
wymianę term gazowych. Odpowiedzi udzielił mu
inspektor nadzoru inż. Krzysztof Jarno, stwier-
dzając, że żadna dyrektywa unijna nie określa ter-
minu wymiany bojlerów gazowych i że nie ma prze-
pisu, który określałby konieczność takich działań.

Część 2 „Bydgoska”
Odbyła się 21 maja w tym samym miejscy co

część 1, a udział w niej wzięło 36 członków. Dys-
kusję rozpoczął p. Marian Matusiak, poruszając pro-
blem rozliczania kosztów ogrzewania mieszkań,
a dokładnie sposób podziału kosztów ogrzewania
mieszkań, ale tylko w tych budynkach, w których
tylko część mieszkań posiada podzielniki. Według
niego ten problem jest nieuregulowany i absurdalny,
oparty o fikcję, niedorzeczny. Jedyny rozsądny wg
niego sposób podziału kosztów w mieszkaniach bez
podzielników, to podział kosztów w oparciu o jed-
nostkę wielkości mieszkania, czyli o m2 po-
wierzchni użytkowej, albo o m3. Poruszył również
temat lustracji. Powiedział, że do tej pory miał za-
ufanie do przeprowadzanych w spółdzielniach
lustracji. Teraz jednak, na podstawie wydarzeń
związanych z problemami spółdzielni mieszka-
niowej „Śródmieście” stracił to zaufanie. Kolejną
osobą, która zabrała głos w dyskusji była pani Da-
nuta Kądziela. Poruszyła ona temat wymiany
głowic termostatycznych na grzejnikach, na co nie
wyraziła zgody i chciała wiedzieć jaki wpływ bę-
dzie miała ta wymiana na wzrost lub spadek
kosztów. Temat głowic termostatycznych konty-
nuował też p. Ryszard Kowalski, który powiedział,
że jest zbudowany solidarnością całego bloku, któ-
ry nie wyraża zgody na założenie głowic termo-
statycznych +16 stopni. Za niedopuszczalne uznał
też zawarte w odpowiedzi do mieszkańców stwier-
dzenie Z-cy Prezesa o nieuznawaniu reklamacji c.o.
od członków, którzy nie wymienią głowic. Odpo-
wiedzi udzielił Z-ca Prezesa ds. Eksploatacyjnych
p. Tadeusz Szymański przypominając, że Spółdziel-
nia przygotowywała lokatorów do tematu wymiany
głowic od wiosny 2014 roku, kiedy to Rada Nad-
zorcza w maju 2014 r. wyraziła zgodę na ich mon-
taż. Pani Kądziela twierdzi, że nie była o tym in-
formowana, a przecież Spółdzielnia wielokrotnie
poruszała ten temat w gazecie „RSM „Bawełna”
– Mój Dom”: w numerze lipcowo-sierpniowym,
wrześniowym, październikowym i grudniowym
2014 r. oraz w numerze marcowo-kwietniowym
2015 r. P. T. Szymański przytoczył powody, dla któ-

rych Spółdzielnia podjęła decyzję o wymianie
głowic na +16. informując, że Spółdzielnia zaob-
serwowała niepokojąco dużo reklamacji związa-
nych z rozliczeniami za centralne ogrzewanie. Oka-
zało się, że żywotność zainstalowanych głowic koń-
czyła się i w rezultacie nie działały one zbyt dobrze.
Zdarzało się, że zakłamywały wyniki. Ponadto, jed-
nym z powodów był fakt wychładzania mieszkań
sąsiadów przez osoby, które nie przebywając na co
dzień w lokalach zakręcały grzejniki na zero.
Biorąc pod uwagę różne czynniki Spółdzielnia
uznała obrany kierunek wymiany głowic na nowe
za dobry. Następnie p. Szymański zachęcił wszyst-
kich do uważnego czytania gazety „RSM „Ba-
wełna” – Mój Dom”, gdyż zawiera ona wiele is-
totnych dla członków informacji oraz zachęcił do
rozmów z członkami Zarządu w każdy wtorek
w siedzibie Spółdzielni

Ponownie głos zabrał p. Marian Matusiak. Po-
wiedział, że ukazała się ustawa o charakterystyce
energetycznej budynku, która obowiązuje od 1 mar-
ca br. i pkt 14 i stanowi, że świadectwo charakte-
rystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od jego
sporządzenia. Czy Spółdzielnia prowadzi prace, by
dostosować się do wymogów ustawy? Odpowie-
dzi udzielił inspektor nadzoru inż. p. Krzysztof Jar-
no, wyjaśniając, że w tym zakresie Spółdzielnia nie
musi prowadzić żadnych działań, bowiem nie
zbywa żadnych budynków, a tylko w przypadku
zbycia budynku lub jego wynajmu powstaje obo-
wiązek wykonania świadectwa energetycznego.
Głos zabrał również p. Karol Znajdek, który m.in.
poruszył temat pomieszczeń w bloku, które były
udostępniane firmom zewnętrznym. Pytał czy to
było odpłatne? Poruszył też temat odbioru prac po
malowaniu schodów na klatce schodowej. Odpo-
wiedzi udzieliła kierownik osiedla p. Jolanta Bar-
toszek, wyjaśniając, że pomieszczenia wspólne są
udostępniane brygadom remontowym i są one roz-
liczane z wody i zużytej energii elektrycznej.
Pani kierownik powiedziała, że oglądała te prace
na klatce schodowej i schody, są tam ubytki tyn-
ku, ale nie jest to spowodowane malowaniem i bę-
dzie to uzupełnione.

Część 3 „Tybury”
Odbyła się 22 maja, również na ul. Drew-

nowskiej 88 i obecnych było na niej 28 członków.
Pani Irena Marko poruszyła temat dociepleń
stwierdzając, że docieplono dwa sąsiednie bloki,
a jej bloku nie. W tym roku ma zostać ocieplona
zaledwie jego zachodnia strona. Odpowiedzi
udzieliła kierownik osiedla p. Jolanta Bartoszek,
wyjaśniając, że budynek w którym zamieszkuje
Pani Marko ma niedobór w wysokości 78 tysięcy
i że nie było obiecywane, że zostanie ocieplony
w 2014 roku, tylko w swojej kolejności. Budynek
musi mieć pieniądze na ocieplenie, na razie jest
ocieplany na raty, ponieważ ma bardzo duży mi-
nus. Na 2015 rok zaplanowane jest ocieplenie jed-
nej elewacji, w trakcie jest wykonywany projekt,
będzie kosztorys inwestorski i gdy będzie znana
całkowita kwota ocieplenia, wówczas admini-
stracja wystąpi do Zarządu i Rady Osiedla o roz-
ważenie możliwości ocieplenia bloku w całości.
Pani Zofia Witkowska powiedziała, że wraz z in-
nymi mieszkańcami złożyła pismo o podłączenie
do sieci ciepłowniczej. Są przewidziani na 2017 rok.
Według zabierającej głos wiele osób nie stać na wy-
mianę bojlera gazowego, a tymczasem lokatorzy
„siedzą na bombie”. W tej kwestii odpowiedzi też
udzieliła pani kierownik osiedla utrzymując, że ter-
min 2017 roku jest w ty przypadku optymalny. Pani
Witkowska znów zabrała głos, mówiąc, że jeśli
mamy być gospodarzami, to najpierw trzeba robić
najistotniejsze prace, a dopiero później upiększe-
nia, a domofony były nie tak dawno wymieniane,
więc po co znów je zmieniać. Do jej wypowiedzi
ustosunkowała się Pani Marianna Hanert pytając
kto ją upoważnił do występowania w imieniu
wszystkich mieszkańców bloku? Zaapelowała do
niej o niemówienie, że mieszkańcy „siedzą na bom-
bie”, ponieważ od 50 lat, od początku istnienia tych
bloków, nie było żadnego wypadku. Zwróciła jej
również uwagę na to, że kwestia domofonów jest
istotna, ponieważ w dwóch klatkach, m.in. u niej,
był uciążliwy dla mieszkańców problem z domo-
fonami. Pan Henryk Frasunkiewicz z wyrzutem
stwierdził zaś, że trzeba było czekać 50 lat, żeby
wykupić na własność grunty pod blokiem na Lu-
tomierskiej. A poza tym przez 50 lat w jego blo-
ku nic się nie robiło. W odpowiedzi kierownik Bar-
toszek dokładnie wymieniła jakie prace zostały wy-
konane w bloku na przestrzeni tych lat, a Z-ca Pre-
zesa p. Szymański i Przewodniczący Rady Nad-
zorczej p. Waldemar Pawelski wyjaśnili, że kiedyś
było tak, że najpierw budowano budynki, a dopiero
później zastanawiano się do kogo należy grunt.
Obecnie tematy prawne są tam uregulowane
i można już uzyskać odrębną własność lokalu
z udziałem w prawie własności gruntu. Ponadto
stwierdzenie, że przez 50 lat nie wykupiono grun-
tu jest dużo przesadzone, gdyż dopiero od 2001 roku
jest możliwość uwłaszczenia, a uchwałę Rady Miej-
skiej w Łodzi dotyczącą wykupu grunty z bonifi-
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Za nami coroczne Walne Zgromadzenie. O czasie, miejscu
i porządku obrad zawiadomiono wszystkich członków

i Krajową Radę Spółdzielczą. Przebieg obrad tego najważniejszego organu
Spółdzielni przedstawiamy poniżej.

W dniach od 20 do 29 kwietnia odbywało się coroczne, podzielone na 9 części, Walne Zgromadzenie RSM „Bawełna”.
Podjęto następujące uchwały: Nr 1/1/2015 w sprawie rozpatrzenia stanowiska Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej „Bawełna” w przedmiocie realizacji wniosku zawartego w liście polustracyjnym z dnia 30.04.2014 roku,
w związku z przeprowadzoną przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP lustracją pełną działalności
Spółdzielni za lata 2010-2012 ( łącznie za podjęciem uchwały głosowało 221 osób, przeciw 1 osoba.); Nr 2/1/2015 w spra-
wie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności RSM „Bawełna” za 2014 rok wraz z kierunkami rozwoju Spółdzielni
oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok (łącznie za podjęciem uchwały głosowało 229 osób, przeciw
2 osoby.); Nr 3/1/2015 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (łącznie za podjęciem uchwały głosowało 223 osób, prze-
ciw 6 osób.); Nr 4/1/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu RSM „Bawełna” p. Sylwestrowi Po-
korskiemu za działalność w 2014 roku (łącznie za podjęciem uchwały głosowało 226 członków, przeciw 5); Nr 5/1/2015
w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu RSM „Bawełna” p. Elżbiecie Kitowskiej za działalność
w 2014 roku (łącznie za podjęciem uchwały głosowało 223 członków, przeciw 5); Nr 6/1/2015 w sprawie udzielenia ab-
solutorium Zastępcy Prezesa Zarządu RSM „Bawełna” p. Tadeuszowi Szymańskiemu (łącznie za podjęciem uchwały
głosowało 224 członków, przeciw 8); Nr 7/1/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego 28a, o pow.
81,20 m2 znajdującego się w bud. 92 przy ul. Bydgoskiej 25 w Łodzi (łącznie za podjęciem uchwały głosowało 210 człon-
ków, przeciw 2). Nie została podjęta uchwała ws. uchylenia Uchwały Rady Nadzorczej dot. wykreślenia z grona człon-
ków Spółdzielni (łącznie za podjęciem uchwały głosowało 29 członków, przeciw 164). We wszystkich częściach wzięło
udział łącznie 301 członków.
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katą podjęto w 2005 roku. Na koniec głos zabrał
jeszcze pan Eugeniusz Dudaszek, który zapytał czy
podzielniki ciepła są różne na poszczególnych
osiedlach. Odpowiedzi udzielił Z-ca Prezesa
p. Szymański informując, że od 2001 r. w Spółdziel-
ni funkcjonowały dwie firmy, które rozliczały
mieszkańców z centralnego ogrzewania. Na osied-
lu „Żubardź” i „Koziny” była to firma Techem, na-
tomiast na pozostałych osiedlach firma Ista. Od
2005 roku rozliczeń dokonuje już we wszystkich
zasobach Spółdzielni tylko firma Ista stosując do
rozliczeń jednakowe podzielniki.

Część 4 „Zbiorcza”
Odbyła się 23 kwietnia w Szkole Podstawowej

nr 4 przy Al. Piłsudskiego 101, a udział wzięło
w niej 27 członków. Po odczytaniu przed Prze-
wodniczącą Prezydium porządku obrad Walnego
Zgromadzenia jeden z członków złożył wniosek for-
malny, by wypowiedzi członków Spółdzielni ogra-
niczyć do 5 minut. Wniosek został przegłosowa-
ny i zyskał poparcie zebranych. Jako pierwsza głos
zabrała Pani Bogusława Binkowska-Olbińska,
która odniosła się do tematu wymiany głowic ter-
mostatycznych. Zapytała jaki jest cel tej wymiany,
skoro jej blok nie jest docieplony i posiada bojle-
ry gazowe. Mając bojlery lokatorzy muszą częściej
wietrzyć swoje mieszkania, dla własnego bezpie-
czeństwa. Czy nie można zainstalować nowych
głowic, ale +8 stopni, a nie +16? Odpowiedzi udzie-
lił Z-ca Prezesa ds. Eksploatacyjnych p. Tadeusz
Szymański, wyjaśniając, że głowice +8 stopni C
utraciły swoje właściwości i należało je wymienić,
a obowiązujące przepisy nie pozwalają na zasto-
sowanie innych głowic niż +16 stopni C przy kom-
pleksowej ich wymianie w całej nieruchomości. Na-
stępnie głos zabrał Pan Jerzy Nowak, któremu prak-
tycznie od początku zebrania wielokrotnie zwra-
cano uwagę, by nie robił zdjęć podczas obrad.
Złożył on ustne oświadczenie, że nie zrezygnuje
z nagrywania obrad i Spółdzielnia, jeśli chce, może
wystąpić na drogę prawną, ponieważ on, jeśli tyl-
ko zdrowie pozwoli uczestniczyć mu w przy-
szłorocznym Walnym Zgromadzeniu, to z pew-
nością będzie je nagrywał. Jak powiedział, z po-
korą przyjmuje decyzję członków, którzy na po-
czątku zebrania przegłosowali wniosek, aby długo-
ść wystąpienia w dyskusji nie przekraczała 5 mi-
nut. Ponieważ jednak ma dużo spraw do porusze-
nia zadał pytanie do kiedy może złożyć na piśmie
swoje wystąpienie, jako głos w dyskusji? Odpo-
wiedzi udzieliła mu Przewodnicząca Prezydium
p. Jadwiga Miller, a jej słowa potwierdziła mece-
nas p. Jadwiga Chmielewska-Furmankiewicz, wy-
jaśniając, że wszelkie materiały i dokumenty na-
leży złożyć wyłącznie w dniu dzisiejszym, do mo-
mentu zakończenia tej części Walnego Zgroma-
dzenia. Ponieważ p. Nowak nie był przygotowa-
ny na taką ewentualność powiedział, że przyśle pis-
mo ze swoimi uwagami do Spółdzielni i prosi o jego
zamieszczenie w gazecie „RSM „Bawełna” –
Mój Dom” oraz o ustosunkowanie się do jego treś-
ci również na łamach gazety, tak by wszyscy człon-
kowie mogli to przeczytać (do dnia oddania gazety
do druku żadne pismo od p. Nowaka nie wpłynęło
do Spółdzielni – przyp. Redakcji). Pani Hanna Kaź-
mierczak zadała zaś pytanie czy przy podziale nad-
wyżki części pieniędzy nie można by było prze-
znaczyć na remonty, ponieważ w Spółdzielni jest
dużo starych budynków. Odpowiedzi udzieliła
Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych p. Elżbieta Ki-
towska wyjaśniając, że Zarząd proponuje prze-
znaczenie nadwyżki bilansowej na eksploatację, po-
nieważ większość nieruchomości ma wyniki ujem-
ne, więc konieczne byłyby podwyżki opłat.

Część 5 „Członkowie oczekujący”, jak i Część 6
„Gorkiego” obyły się w tym samym dniu 24
kwietnia w Szkole Podstawowej nr 34 przy
ul. Ćwiklińskiej 9. Na części 5 obecnych było 2
członków, a na części 6 – 11. Na żadnej z tych
części nikt z obecnych nie zgłosił się do dyskusji.

Część 7 „Słowiańskie-Dwusetki”
Odbyła się już w kolejnym tygodniu, w dniu

27 kwietnia, udział wzięło w niej 63 członków, a ob-
rady odbywały się w Szkole Podstawowej nr 205
przy ul. Dąbrówki 1. Pani Katarzyna Jachoł poru-
szyła temat spraw porządkowych i bezpieczeństwa
na osiedlu. Chciała wiedzieć, czy Spółdzielnia ma
jakiś wpływ na otwieranie się sklepów monopo-
lowych. Poruszyła też temat chodnika między ulicą
Zakładową a Leszka Białego i wygłosiła zarzut do-
tyczący niewłaściwej pielęgnacji drzew na osied-
lu. Odpowiedzi udzielał kierownik osiedla p. Piotr
Sumiński informując, że koncesja na sprzedaż al-
koholu bywa cofnięta podmiotom po udokumen-
towanych interwencjach straży miejskiej czy po-
licji lub gdy przedsiębiorca zaniedbuje wymogi wy-
nikające z przepisów prawa. A więc jeśli sklepy mo-
nopolowe są tak bardzo uciążliwe to mieszkańcy
muszą odpowiednim służbom to zgłaszać na
bieżąco. W sprawie chodnika p. Sumiński powie-
dział, że prace drogowe wykonywane są stopnio-
wo i jak tylko uda się wygospodarować pie-

niądze, zostanie to zrobione. Pan Tomasz Rykow-
ski zaczął od pytania jakie jest zadłużenie Spółdziel-
ni na 2014 rok. Następnie poruszył sprawę parkingu
przed blokiem. Lokatorzy nie chcą, żeby tam par-
kowały samochody, chcą żeby miały one jedynie
możliwość podjechania i zatrzymania się przed blo-
kiem na chwilę, w awaryjnych sytuacjach jak przy-
jazd karetki czy wyładowanie jakiejś dostawy. Od-
powiedzi w kwestii zadłużenia udzieliła Z-ca Pre-
zesa ds. Ekonomicznych p. Elżbieta Kitowska. Wy-
jaśnienia odnośnie parkingu przedstawił kierownik
osiedla p. Sumiński. Powiedział, że w ciągu nad-
chodzących dni ten problem będzie rozwiązany
i wjazd będzie uniemożliwiony poprzez znaki dro-
gowe i słupki ograniczające wjazd. Koperta będzie
tylko do dyspozycji członków bloku. Pani Krystyna
Gałązka wypowiadała się w temacie koniecznej re-
nowacji elewacji bloku i usunięcia wad powstałych
na etapie inwestycji. Pani poruszyła również temat
parkowania przed blokiem mieszkańców pobliskiej
wspólnoty, mimo ustawionych tablic informacyj-
nych. Odpowiedzi udzielił kierownik osiedla
p. Sumiński. W kwestii elewacji wyjaśnił, że aby
wykonać tak poważną inwestycję trzeba najpierw
zgromadzić środki. Problem jest na bieżąco ana-
lizowany i podejmowane są czynności, by go móc
rozwiązać. W tym roku zaplanowane jest zrobie-
nie czterech daszków. W kwestii parkowania
przed blokiem p. Sumiński wyraził niezrozumie-
nie dla chęci zawładnięcia tego parkingu tylko przez
tę nieruchomość. Postawione są tam odpowiednie
znaki drogowe, a wieczorami wiele miejsc stoi pu-
stych. Postawienie szlabanu na nieruchomości
spowoduje stawianie szlabanów wokół innych
nieruchomości. Nie grodźmy się w ten sposób. Głos
w temacie remontu elewacji tego bloku zabrał też
Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Waldemar Pa-
welski. Powiedział, że są co najmniej trzy możli-
wości rozwiązania tego problemu i poprosił służby
Spółdzielni o możliwie szybkie przygotowanie
i przedstawienie tych możliwości Radzie i miesz-
kańcom. Z-ca Prezesa p. Szymański dodał, że na

bieżąco jest informowany w temacie tej sprawy.
I choć sprawa nie zostanie zrealizowana w 2015
roku, to zlecone zostanie opracowanie dokumen-
tacji technicznej wraz ze „ślepym kosztorysem”
i uzyskanie pozwolenia na budowę. Pan Kazimierz
Nijak nawiązując do omawianej sprawy zapropo-
nował aby część kosztów na konieczne prace po-
kryła Spółdzielnia, a część mieszkańcy, skoro
stwierdzone usterki wynikają jeszcze z etapu in-
westycji. Odpowiedzi udzielił Z-ca Prezesa p. Szy-
mański, wyjaśniając, ze budynek wybudowano wie-
le lat temu i zarówno okres gwarancji, jak i rękojmi
dawno już minął. Efekty złej pracy wyszły dopie-
ro niedawno. Spółdzielnia nie ucieka od tego te-
matu, powołała specjalistów i będzie się mierzyć
z tym tematem. Możemy wydać tylko tyle pieniędzy
ile zgromadzimy na danej nieruchomości. Prezes
p. Sylwester Pokorski dodał, że Spółdzielnia ze swej
strony zrobi wszystko co będzie mogła i dołoży
wszelkich starań, aby szybko rozwiązać ten pro-
blem. Pan Roman Breś poruszył problem kanali-
zacji i wybijania wody w klatce bloku, do czego do-
chodzi co jakiś czas. Kierownik osiedla obiecał, że
zbada tę sprawę. Pan Janusz Janas poruszył kilka
tematów, m.in. przemarzania podłogi w jego
mieszkaniu, docieplenia bloku, które wykonano tyl-
ko do pierwszego piętra a nie do parteru, kwestię
obniżonych daszków, które wg niego przyczyniły
się do tego, że była próba włamania się na jego bal-
kon i sprawę domofonów, proponując założenie do-
mofonów działających na „pestki”/chipy przykłada-
ne przez lokatorów do czujnika. Odpowiedzi
udzielał Z-ca Prezesa p. Szymański: temat prze-
marzania podłogi był badany, m.in. p. Janas był,
można powiedzieć, inicjatorem tego, że
w Spółdzielni wymieniane są głowice termosta-
tyczne, w docieplaniu parterów, nie były ujęte lo-
kale użytkowe. W kwestii daszków p. Szymański
zobowiązał się sprawdzić jak można inaczej je za-
bezpieczyć. W zakresie domofonów wpisywanie
kodów pozwala na szybsze i mniej problemowe do-
stanie się do bloku. Nie można natomiast udo-
stępniać kodów osobom postronnym co niestety
czyni wielu mieszkańców. Pani Irena Bujnowska
poruszyła temat głowic termostatycznych +16
stopni, które utrudniają jej życie. Nie jest z nich za-
dowolona, ponieważ gdy otwiera okno włącza jej
się kaloryfer. Pani bardzo się z tym męczy
i chciałaby, aby jej zdjęto te głowice. Odpowiedzi
udzielił Z-ca Prezesa p. Szymański przybliżając te-
mat głowic +16 stopni. Na koniec zaznaczył, że

wstępna wymiana w kilku blokach głowic na +16
oraz analizy rozliczeń w innych spółdzielniach wy-
kazują, że nie ma nadmiernego zużycia przy
wprowadzeniu takich głowic. Decyzja założenia ich
jest jak najbardziej słuszna. Kierownik Sumiński
testował w swojej administracji pracę nowej
głowicy i demonstrował to członkom. Zaprosił
p. Bujnowską do administracji na spotkanie i roz-
mowę i zaproponował, że sprawdzi jak działają
u niej głowice, bo być może, jako urządzenie tech-
niczne, po prostu są wadliwe. Pan Stefan Klatka za-
sugerował, aby zlikwidować wszystkie podzielni-
ki ciepła, tak by można było płacić tyle co 20 lat
wcześniej, tak jakby nie wysłuchał sprawozdania Pre-
zesa dotyczącego rocznych oszczędności z tytułu za-
instalowania głowic i podzielników w mieszkaniach.
Powiedział, że to jest jego mieszkanie i on chce
w nim robić wszystko jak mu się podoba, w kwes-
tii ogrzewania również. Z-ca Prezesa odpowiedział,
że w temacie podzielników kosztów centralnego
ogrzewania powiedziane było już chyba wszystko
w tej Spółdzielni. Wydawać by się mogło, że
członkowie „zaprzyjaźnili się” z nimi i ten temat jest
już dla nich zrozumiały. Chodzi o to, by każdy płacił
za siebie. Ustawa Prawo energetyczne – art. 45a na-
kazuje wprowadzenie systemu podzielnikowego
a postanowienie dyrektywy unijnej z 2012 roku,
wprowadza obowiązek opomiarowania budynków
i lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach
wielolokalowych zgodnie ze wskazaniami urządzeń
pomiarowych do 31 grudnia 2016 roku. Oznacza to,
że wszystkie lokale w naszym kraju będą wypo-
sażone nie tylko w podzielniki/ciepłomierze, ale rów-
nież i w wodomierze. W temacie głowic termosta-
tycznych wypowiedział się również Pan Prze-
mysław Jałmużny, który w dalszej części swojej wy-
powiedzi zwrócił też uwagę na kwestię sprzątania
przez firmę Cleaner.

Część 8 „Słowiańskie-Setki”
Ta część odbyła się 28 kwietnia w tym samym

miejscu co część 7, a uczestniczyło w niej 63 człon-

ków. Na tej części Przewodniczący Rady Nad-
zorczej p. Waldemar Pawelski, w imieniu Rady
Nadzorczej, przedstawił stanowisko co do prze-
kazanego Radzie Nadzorczej, zgodnie z kompe-
tencjami, wystąpienia 18 członków Spółdzielni,
o wprowadzenie do porządku obrad Walnego
Zgromadzenia trzech projektów uchwał.

W trakcie dyskusji po sprawozdaniach pan Sta-
nisław Ławniczak zapytał czy środki, które
Spółdzielnia będzie mogła pozyskać w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020, będzie można ewen-
tualnie przeznaczyć na dofinansowanie ocieplenia
bloków. Odpowiedzi udzielił Prezes p. Sylwester
Pokorski wyjaśniając, że Urząd Marszałkowski do-
piero określa szczegółowe reguły i priorytety,
które będą znane w okolicach września/paździer-
nika tego roku. Pani Maria Gaik zadała pytanie w te-
macie głowic termostatycznych. Na jakiej podstawie
są one zmieniane? Czy nie należałoby najpierw do-
cieplić bloku, a dopiero później zmieniać głowice?
Podobnie jak na wcześniejszych częściach Walnego
odpowiedzi udzielił Z-ca Prezesa p. Szymański. Pan
Kazimierz Woźniak powiedział, że jest wyjście –
zdjąć wszystkie zawory i podzielniki. Temat
głowic poruszył również Pan Henryk Cedzyński,
któremu Z-ca Prezesa p. Szymański, wyjaśniając,
że żeby można było wprowadzić system podziel-
nikowy, to warunkiem było, aby grzejniki były wy-
posażone w głowice termostatyczne. Nie zgodził
się z przedmówcą w zakresie strat ciepła, które
mogą się pojawić po wprowadzeniu nowych
głowic. Przypomniał, że w zasobach Spółdzielni
były prowadzone tematy pilotażowe w zakresie wy-
miany głowic termostatycznych i analizy zużyć
ciepła w tych budynkach w stosunku do średnich
zużyć budynków wskazują jednoznacznie, że na
pewno mieszkańcy tych bloków tego typu strat nie
mają, a wręcz przeciwnie, zyski ciepła są zdecy-
dowanie większe, ponieważ te głowice funkcjonują
zdecydowanie lepiej. To jest bardzo dobry kieru-
nek, mówiący o tym, że substancja budynków bę-
dzie utrzymana w prawidłowym stanie technicz-
nym. Poprosił by zaufać służbom Spółdzielni. Pre-
zes S. Pokorski podał natomiast przykład swoje-
go mieszkania, mówiąc, że normalnie wietrzy i ani
razu nie zaobserwował natychmiastowych reakcji
na grzejniku. Mieszkanie się wietrzy intensywnie,
ale krótko i w tym czasie zawory się nie włączą.
Poprosił o zaakceptowanie tego systemu. Powie-
dział, że sądzi, że gdy spotkamy się za rok,

a członkowie w prawidłowy sposób będą użytko-
wać grzejniki, to wszyscy będą zadowoleni. Pan Jó-
zef Kowalczyk powiedział, że jeżeli chodzi o staw-
kę za metr kwadratowy ogrzewania, to jest rewe-
lacyjna i jest to naprawdę niska stawka. W innym
temacie poprosił, by ktoś z działu technicznego ob-
jaśnił jak powinien wyglądać przegląd instalacji ga-
zowej. Odpowiedzi udzielił inspektor nadzoru
inż. Krzysztof Jarno. Pan Wiktor Ernst w związku
z powołaniem Komisji Statutowej i zgłoszeniem
przez grupę członków propozycji zmian do Statutu
zasugerował rozważenie możliwości zorganizo-
wania jesienią Nadzwyczajnego Walnego Zgro-
madzenia, które mogłoby te zmiany zaakceptować,
tak, by następne Zwyczajne Walne Zgromadzenie
odbyło się już zgodnie ze zmienionym, nowym Sta-
tutem. Odpowiedzi udzielił Przewodniczący Rady
Nadzorczej p. Pawelski. Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie jest zwoływane w naprawdę nie-
zwykle istotnych przypadkach. Zmiany w Statucie
niezbyt się tu kwalifikują, aczkolwiek jeżeli ten
aspekt pojawi się podczas prac Komisji Statutowej,
to tego nie wykluczamy. Po zakończeniu swoich
prac Komisja przedstawi ich wyniki członkom. Pan
Andrzej Sokołowski poruszył temat zamurowania
wiele lat temu w piwnicy jego bloku okienek, bo
wnikała przez nie deszczówka. Zapytał czy nie
można by wstawić przynajmniej jednego okienka
na jedną klatkę? Odpowiedzi udzielił kierownik
osiedla p. P. Sumiński potwierdzając, że rzeczy-
wiście kilka lat temu te okienka zostały zamuro-
wane ale zamiast okien wyprowadzone są wenty-
lacje przy budynku. Rozpozna problem i wtedy po-
dejmie stosowne decyzje w tej sprawie. Pan Tadeusz
Marczewski powiedział, że jego zdaniem zieleń na
osiedlu jest niedopieszczona i poza tym, że jest ko-
szona, to jest zaniedbana. Zasugerował, że może
powinno się wydzielić z funduszu remontowego od-
powiedni fundusz na rzecz zieleni i powierzyć opie-
kę nad nią jednej firmie, fundusz docelowy, 5-let-
ni, po złotówce od każdego mieszkania miesięcz-
nie. Odpowiedzi udzielił Prezes S. Pokorski wy-
jaśniając, że Rada Nadzorcza już rozmawiała na te-
mat wydzielenia funduszu na zieleń i ten głos po-
twierdza tylko to, że obraliśmy w tym temacie dobry
kierunek. Pani Krystyna Kowalska zapytała o spra-
wy gruntowe pod jej blokiem. Odpowiedzi udzie-
liła kierownik działu technicznego p. Katarzyna
Szczepaniak, mówiąc, że problemem jest ustano-
wienie przez UMŁ służebności przejścia dla właś-
ciciela przyległej nieruchomości. UMŁ wystąpił do
Łódzkiego Ośrodka Geodezji z propozycją od-
stąpienia od decyzji podziałowej, uchylenia tej częś-
ci decyzji, w której nie byłoby ustanawiania
służebności. ŁOG odpowiedział, że nie ma takiej
możliwości. Spółdzielnia jest więc w martwym pun-
kcie, a ta służebność musi być ustanowiona, żeby
UMŁ podjął działania zbycia gruntu. Pan Kazimierz
Rosiak zapytał m.in. na ile Spółdzielnia jest
zadłużona w różnych instytucjach. Odpowiedzi
udzieliła Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych p. E. Ki-
towska, wyjaśniając, że zadłużenie Spółdzielnia ma
w banku, z tytułu kredytu zaciągniętego w 1992
roku i który spłacają jeszcze członkowie. Do
2018 r. będzie spłacany ten kredyt. Żadnych innych
zadłużeń w żadnych instytucjach Spółdzielnia nie
ma. Na czas płacimy wszystkie rachunki, nawet
przedterminowo i z tego tytułu od Dalkii, obecnie
Veolia, otrzymujemy już od kilku lat bonifikatę.
Pani Maria Gajewska powiedziała, że na Walnym
Zgromadzeniu zapadają ważne decyzje, jednak wie-
le osób nie uczestniczy w podejmowaniu ich. Pani
zasugerowała, że Spółdzielnia powinna rozsyłać do
lokatorów pisma informujące o swoich zamierze-
niach, tak by można się było wypowiedzieć. To
członkowie powinni decydować o ważnych spra-
wach. Pan Lucjan Kołada powiedział, że większość
poruszanych tematów można było załatwić w ad-
ministracji, a Walne Zgromadzenie nie jest miejs-
cem na poruszanie tak drobnych w skali Spółdziel-
ni spraw.

Część 9 „Sienkiewiczowskie”
Odbyła się 29 kwietnia w tym samym miejscu

co części „Słowiańskie”, a obecnych było 33
członków. Jako pierwszy wystąpił Pan Teodor Aren-
darczuk i zaapelował, by nie ograniczać wypo-
wiedzi osób, które sensownie chcą zabrać głos
i wskazać jak naprawić pewne rzeczy. Wśród wie-
lu spraw, które poruszał nawiązał m.in. do poru-
szonego przez siebie w zeszłym roku tematu fi-
nansowania członków Rady Nadzorczej za udział
w posiedzeniach. Stwierdził, że ze środków idących
na wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej można by
kompleksowo ocieplić jeden blok. Poinformował
również, że przekazał Przewodniczącemu p. Pa-
welskiemu propozycje zmian do Statutu Spółdziel-
ni. Drugi poruszony przez niego temat dotyczył wy-
miany wodomierzy. Pytał dlaczego usługa świad-
czona przez firmę Ista jest tak droga? Wspomniał
również o tym, że kiedyś Spółdzielnia miała od-
rębny odpis w ramach funduszu remontowego na
działania termomodernizacyjne. Obecnie nie ma tej
pozycji. Dlaczego? Do jego wypowiedzi ustosun-
kował się m.in. Z-ca Prezesa p. Szymański. Przy-
pomniał, że w 2009 roku kończyła się legalizacja
wodomierzy bez odczytu radiowego i w tym roku
ogłoszono przetarg w prasie lokalnej na dostawę
i montaż wodomierzy z odczytem radiowym, na
który zgłosiło się kilka firm. Oferta firmy Ista była
najbardziej korzystna dla członków Spółdzielni,
a umowa opiewa na okres 10-letni. Te wodomie-

rze są własnością firmy Ista i przez ten okres 10-
letni ta firma będzie się nimi opiekować. Jest na nie
gwarancja i jakiekolwiek usterki podlegają rekla-
macji lub wymianie. W temacie termomoderniza-
cji p. Szymański potwierdził, że rzeczywiście był
odpis termomodernizacyjny, na prace wykonywane
głównie od kwietnia 1999 roku do grudnia 2001
roku i wymienił zakres prac termomodernizacyj-
nych jakie w niego wchodziły. Ponieważ te robo-
ty zostały spłacone, z grudniem 2004 roku te opłaty
przestały obowiązywać. Pani Małgorzata Duda po-
ruszyła bardzo wiele kwestii, a wśród nich przede
wszystkim pytała o to dlaczego zakładane nowe
głowice termostatyczne nie mają czujnika otwar-
tego okna, dlaczego bloki nie są ocieplane kom-
pleksowo, tylko ocieplane są pojedyncze ściany, po-
ruszyła sprawę zalewanego wiatrołapu i drzwi we-
jściowych, które, jej zdaniem, nadają się do wy-
miany, ale na aluminiowe. Mówiła o remontach
chodników oraz o problemach z odśnieżaniem pod
jej blokiem. W dużej mierze Pani skupiła się na
sprawie dezynfekcji piwnicy po wybiciu kanalizacji.
W tym miejscu zarzuciła administracji bezczynność.
Pytała również dlaczego na stronie internetowej
Spółdzielni nie ma dostępu do Statutu i do regu-
laminów dla wszystkich zainteresowanych. Od-
powiedzi udzielił Z-ca Prezesa p. T. Szymański wy-
rażając zdziwienie dlaczego Pani czekała ze swoi-
mi zarzutami do Walnego Zgromadzenia, zamiast
zgłosić je wcześniej, zwłaszcza jeśli niektóre
z nich dotyczyły okresu zimowego czy zalania. Pod-
kreślił, że do niektórych tematów nie będzie mógł
się ustosunkować od razu na tej części Walnego,
ponieważ musi je zbadać, ale zostanie Pani udzie-
lona na nie indywidualna odpowiedź w terminie pó-
źniejszym. W temacie głowic termostatycznych po-
wiedział, że była sprawdzana możliwość zakupu
głowic z funkcją otwartego okna, są one jednak 5-
krotnie droższe od tych, które zostały zamontowane.
W kwestii ocieplania pojedynczych ścian budyn-
ków, przypomniał, że w numerze gazety „RSM
„Bawełna” – Mój Dom” z października 2011
roku ukazał się artykuł wyjaśniający tą sprawę, pt.
„Ocieplanie na raty”. Najważniejszą sprawą dla
Spółdzielni było usuwanie ukrytych wad techno-
logicznych i to był priorytet. Prace te zostały za-
kończone zarówno na osiedlu Sienkiewiczow-
skim, jak i Słowiańskim w 2014 roku i obecnie
Spółdzielnia jest do dyspozycji lokatorów w za-
kresie ocieplania. Następnie głos zabrał Prezes Syl-
wester Pokorski, który powiedział, że dostęp do
strony internetowej Spółdzielni, Statutów i regu-
laminów, jest zarezerwowany tylko dla członków
Spółdzielni i trzeba wystąpić z pismem o nadanie
loginu i hasła i wówczas każdy członek ma nie-
ograniczony dostęp do tej strony. Przypomniał rów-
nież, że jeśli nie ma reakcji ze strony administra-
cji, to aby zgłaszać problem do sekretariatu
Spółdzielni. Następnie głos zabrała kierownik
osiedla p. Małgorzata Furtak. Wytłumaczyła, że
w kwestii zalania piwnicy doszło do zapchania ka-
nalizacji, a administrator zareagował najszybciej
jak mógł. Piwnica była dwa razy myta i dezynfe-
kowana. Pani Maria Olejniczak zapytała czy w jej
bloku będą malowane balkony, bo wszystkie
wkoło są malowane, niektóre nawet po trzy razy,
a w jej bloku, w którym mieszka już ponad 20 lat,
nie były malowane ani razu. Odpowiedzi udzieliła
kierownik osiedla p. M. Furtak, tłumacząc, że
ważniejsze jest docieplenie budynku. Jedna ścia-
na jest już docieplona, planowana jest druga.
A malowanie będzie wykonane w odpowiednim
czasie. Pani Wiesława Frejlich powiedziała, że są
lokatorzy, którzy nie zgodzili się na wymianę głowic
termostatycznych na +16 stopni C. Ściana p. Frej-
lich sąsiaduje ze ścianą osoby, która nie ma
założonych tych głowic. Jaki to będzie miało
wpływ na jej mieszkanie? Odpowiedzi udzielił Z-
ca Prezesa p. Szymański wyjaśniając, że na osied-
lu „Sienkiewiczowskie” jest prawie 100% sku-
teczność jeśli chodzi o wymianę głowic na +16
stopni C. Lokatorzy mieszkań w których głowice
jeszcze nie wymieniono będą wezwani do udo-
stępnienia swoich lokali do wykonania tych prac.
Spółdzielnia zrobi wszystko, żeby ta skuteczność
była jak największa, być może zostaną przepro-
wadzone stosowne zmiany w Regulaminie, tak by
wszyscy mieszkańcy mieli te same głowice i żeby
zapobiec migracji ciepła z jednego mieszkania do
drugiego. Pan Mariusz Mielczarek poinformował,
że bloki od numerów 51 do 60 mają czynsz
dzierżawny za drogę i stawkę tego czynszu od maja
podniesiono o 50%. Może wykupienie tego pasa
parkingowego na własność przez Spółdzielnię
byłoby korzystniejsze? Wspomniał również, że 2-
3 lata temu zakończył się remont elewacji bloku,
podczas którego ekipa remontowa uszkodziła
lampy znajdujące się nad garażami. Nad garażami
nadal straszą gołe żarówki. Odpowiedzi udzieliła
Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych p. Elżbieta Ki-
towska. Wyjaśniła, że miasto się nie zgadza, by
Spółdzielnia wykupiła ten grunt, bo znajduje się on
w pasie drogowym. Wyjaśnień udzieliła także kie-
rownik osiedla p. Furtak, tłumacząc, że admini-
stracja powinna była dopilnować, by wykonawca
uzupełnił klosze na garażami. Przeprosiła za to, że
zostało to przeoczone i obiecała, że zostanie to wy-
konane. Pan Lech Olejniczak wypowiadał się
w sprawie chodników. Kierownik Furtak odpo-
wiedziała mu, że chodniki remontowane są wszyst-
kie po kolei.

I.G.

W 2015 R.
5Walne podjęło łącznie siedem uchwał

oraz w stosunku do jednej z objętych porządkiem obrad
sprawy uchwała nie została podjęta.

Foto redakcja
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Rady Osiedli podjęły decyzje

o zorganizowaniu na swoich terenach
konkursu na najładniej ukwiecony balkon w okresie letnim.

Zapraszamy do uczestnictwa.

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 Gwiazda administrowane bloki: 12-15,
17-30, tel. kom. 505 150 851, e-mail: egwiaz-
da@rsmbawelna.pl.
Jerzy Gołębiowski administrowane bloki: 1-11,
51-53, 55, 57, 60, tel. kom. 505 150 848, e-mail:
jgolebiowski@rsmbawelna.pl.

Administracja osiedla „Zbiorcza”, tel. 42 674
89 49, tel. 42 676 28 97.
Kierownik adm. p. Andrzej Jaroszczyk.
Administratorzy:
Jolanta Bagińska administrowane budynki:
Gorkiego 6/8, 10/12, 24, 26, 28, tel. kom. 505-
-150-858, e-mail: jbaginska@rsmbawelna.pl
Elżbieta Kowalczyk administrowane budynki:
Górska 2, 4, 3/5, 7/9, Szczytowa 4/6, Rawska 3, 7,
Wilcza 2, Gołębia 1/3, 5, tel. kom. 505 150 845,
e-mail: elkowalczyk@rsmbawelna.pl.
Aleksandra Czekalska administrowane bu-
dynki: Zbiorcza 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21,
23, 25, Sarnia 4, Stylonowa 7, tel. kom. 505 150
846, e-mail: aczekalska@rsmbawelna.pl.

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

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

W dniu 24 kwietnia 2015 roku o godzinie
10.00 na sali gimnastycznej Szkoły Pod-
stawowej nr 205 w Łodzi przy ul. Dą-
brówki 5 odbyła się XV Spartakiada
uczniów klas III szkół podstawowych.
W imprezie, której nadrzędnym celem
jest integracja młodzieży oraz propago-
wanie sportowych zachowań, udział
wzięło 250 uczniów z sześciu szkół pod-
stawowych: nr 34, nr 114, nr 141, nr 204,
nr 205 i Publiczna Szkoła Podstawowa
„MILESZKI”

Organizatorem imprezy jak co roku
było Ognisko TKKF „Dzikusy” wraz
z naszą Spółdzielnią, Radą Osiedla Ole-
chów – Janów – jednostką pomocniczą

UMŁ oraz Szkołą Podstawową nr 205
w Łodzi.

Nagrody oraz puchary i medale ufun-
dowane zostały przez RSM „Bawełna”.

Najwięcej punktów w rywalizacji
i medale otrzymały: za I miejsce i zdobyte
55 punkty – Szkoła Podstawowa nr 205 za
II miejsce i zdobyte 45 punktów – Szkoła
Podstawowa nr 114 oraz za III miejsce –
44 punkty Szkoła Podstawowa nr 204.

Za udział w spartakiadzie i podjęcie
współzawodnictwa wszystkie dzieci
otrzymały słodycze, ciastka, napoje, pu-
chary oraz szaliki.

Reportaż z imprezy dzięki lokalnej Te-
lewizji Satelitarnej ASTRAL przygoto-

wała i wyemitowała Telewizja TOYA.
Na zakończenie Spartakiada stała się

miejscem wręczenia Złotych Odznak 55-
lecia Towarzystwa Krzewienia Kultury
Fizycznej „Za zasługi”, które z rąk przed-
stawiciela Zarządu Głównego TKKF
p. Władysława Stępnia otrzymały:

p. Elżbieta Kitowska – Z-ca Prezesa RSM
„Bawełna”, p. Renata Frankowska-Chyła
– Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 204
oraz p. Aleksandra Podlasin-Kubus – Dy-
rektor Publicznej Szkoły Podstawowej
„MILESZKI”.

K.Sz.

Spartakiada
trzecioklasistów

Rady Osiedli podjęły już decyzje od-
nośnie zorganizowania na swoich te-
renach konkursu na najładniej ukwie-
cony balkon w okresie letnim. Infor-
macje na ten temat mogli Państwo już
zobaczyć na swoich klatach schodo-
wych. Przypominamy, że uczestnictwo
zgłaszać można jeszcze do 31 maja w
administracjach osiedli. Regulamin
konkursu dostępny jest na stronie in-
ternetowej Spółdzielni w zakładce Re-
gulaminy. Gorąco zachęcamy do
wspólnej zabawy. Umilajmy oko na-
szym sąsiadom i czerpmy radość ze
swoich balkonowych ogródków. I.G.

ZAPROSZENIE
Serdecznie zapraszamy wszystkich
mieszkańców naszej Spółdzielni
i amatorów sztuki na wernisaż naszej
spółdzielnianej malarki z Olechowa
Pani Barbary Nożewskiej, którą przed-
stawialiśmy i zaprezentowaliśmy w 59
numerze gazety w listopadzie 2013
roku w cyklu „Poznajmy się”. Wysta-
wa jej prac będzie miała miejsce
w Stowarzyszeniu „Nasza Galeria” na
ul. Piotrkowskiej 17 w dniu
10.06.2015 r. o godz. 17.00. Jeszcze
raz zapraszamy.Foto redakcja

Foto redakcja

KONKURS! – Na najładniej ukwiecony balkon

Ustala się na 2015 rok zasady dofinansowania bądź sfinansowania ze środków na działal-
ność społeczno-wychowawczą, wypoczynku letniego dla dzieci zamieszkujących w zaso-
bach RSM „Bawełna”, organizowanego przez TKKF „Dzikusy” jak niżej:

Kwota ogółem dofinansowania bądź sfinansowania wypoczynku letniego nie powin-
na przekroczyć 20.000,- zł.

Kwotę dofinansowania na akcję letnią w 2015 roku dla jednej osoby ustala się w wy-
sokości 200,– złotych.

Dofinansowanie otrzymują dzieci i młodzież, która:
– nie ukończy 16 lat do końca 2015 roku,
– ich rodzice lub opiekunowie są członkami Spółdzielni albo zamieszkują w zasobach

Spółdzielni,
– ich rodzice lub opiekunowie nie zalegają wobec Spółdzielni z opłatami za używanie

lokalu ani ze spłatą kredytu mieszkaniowego lub zaległości mają rozłożone na raty i wy-
wiązują się z nich terminowo.

Rodzice lub opiekunowie chcący skorzystać z dofinansowania pobytu dziecka na ko-
loniach czy obozie winni złożyć stosowne podanie skierowane do Zarządu Spółdzielni.

Spółdzielnia może całkowicie sfinansować pobyt dziecka, którego rodzice lub opiekunowie
są w trudnej sytuacji finansowej (np. korzystają z dodatku mieszkaniowego bądź zawieszenia
spłaty kredytu), a jednocześnie spełniają kryteria jak przy dofinansowaniu. Sfinansowanie
wyjazdu dotyczy obozu lub kolonii o najniższej cenie.

O sfinansowanie pobytu dziecka na koloniach czy obozie mogą występować szkoła, do
której uczęszcza dziecko lub rodzice/opiekunowie.

To samo dziecko może otrzymać pomoc finansową jeden raz w roku kalendarzowym.
Listy osób ubiegających się o dofinansowanie lub sfinansowanie pobytu dziecka na ko-

loniach czy obozie sporządzają odpowiednio Administracje Osiedli. Listy te winny być za-
opiniowane przez właściwą Radę Osiedla i wraz z wnioskiem przedłożone Zarządowi
Spółdzielni, który podejmuje ostateczną decyzję. Decyzja Zarządu jest podstawą do prze-
kazania środków pieniężnych bezpośrednio na konto organizatora.

W przypadku gdy osoba dofinansowana nie skorzystała ze skierowania, organizator zo-
bowiązany jest do zwrotu przekazanych mu środków finansowych, w terminie uzgodnio-
nym ze Spółdzielnią.

I.G.

Zasady dofinansowania
bądź sfinansowania wypoczynku
letniego dla dzieci i młodzieży
organizowanego przez TKKF
„Dzikusy”
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Struktura Wydziału nawiązuje do pierwszej międzywojennej
wszechnicy łódzkiej: Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomicznych.
Dzisiaj można ją jedynie porównać do Kolegium Nauk Ekonomicznych
i Społecznych działającego przy Politechnice Warszawskiej.

Redakcja: Przed nami Jubileusz 50-lecia
Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego
Uniwersytetu Łódzkiego oraz VIII już z ko-
lei Zjazd Stowarzyszenia ekonomistów i so-
cjologów – Absolwentów tego Wydziału
i Wydziału Zarządzania o czym na łamach
naszej gazety informujemy już od grudnia
2014 r. Cieszymy się, że możemy porozma-
wiać z Panią o dorobku naszej uczelni
i przybliżyć czytelnikom – członkom RSM
„Bawełna” – największy Wydział Uniwer-
sytetu. Czym wyróżnia się Wydział Ekono-
miczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łód-
zkiego na tle łódzkiej uczelni i uczelni z in-
nych miast – współcześnie mówi się o kon-
kurencyjności uczelni, poziomie i sposo-
bach kształcenia – czy w tym tkwi siła Wy-
działu Ekonomiczno-Socjologicznego Uni-
wersytetu Łódzkiego?

Prof. Jolanta Grotowska-Leder: Od daw-
na jesteśmy największym wydziałem UŁ biorąc
pod uwagę liczbę studentów, liczbę pracowni-
ków naukowych, w tym profesorów. W latach
90. studiowało u nas około 10 tysięcy żaków.
Co czwarty student Uniwersytetu Łódzkiego
kształcił się i kształci dzisiaj na naszym Wy-
dziale, chociaż nominalnie jest nieco mniej stu-
dentów, podobnie jak na wszystkich najbardziej
znaczących uczelniach polskich. Podkreślmy
mocno, że Wydział, o którym rozmawiamy jest
nie tylko w skali kraju unikatowy. Rzadko bo-
wiem zdarza się, że w ramach jednego wydziału
ma miejsce połączenie nauk ekonomicznych
i socjologicznych. Dzisiejsza struktura na-
wiązuje do pierwszej międzywojennej wszech-
nicy łódzkiej: Wyższej Szkoły Nauk Społecz-
nych i Ekonomicznych. Dzisiaj można ją je-
dynie porównać do Kolegium Nauk Ekono-
micznych i Społecznych działającego przy
Politechnice Warszawskiej. Realizowane są
wspólne kierunki kształcenia i badań. Jednym
z inicjatorów utworzenia wydziału, na którym
współwystępują dwie dyscypliny naukowe
i kształcenie był prof. Jan Szczepański, który
w latach 60. XX w. jako ówczesny rektor uczel-
ni, dążył do połączenia w środowisku łódzkim,
ekonomistów i socjologów w ramach jednej
struktury organizacyjnej. W ten sposób ratował
również znakomite środowisko socjologów
łódzkich, ponieważ socjologia została na po-
czątku lat 50. zawieszona jako kierunek
kształcenia, zdefiniowana została wówczas
jako nauka burżuazyjna. Jako kierunek kształce-
nia socjologia była reaktywowana jako socjo-
logia pracy, czyli bliżej praktyki gospodarczej,
kształcąca kadry dla wspierania decyzji gos-
podarczych i funkcjonowania ówczesnych
firm. Powstanie Wydziału poprzedza utworzenie
w marcu 1950 r. Wyższej Szkoły Ekonomicz-
nej, a później włączenie WSE do Uniwersyte-
tu Łódzkiego i utworzenie na nim 1 paździer-
nika 1961 r. Wydziału Ekonomicznego. Wydział
Ekonomiczno-Socjologiczny powołano 1 paź-
dziernika 1965 r., a jego pierwszym dziekanem
został ekonomista prof. Jan Mujżel. Dorobek
i wszechstronna działalność naukowa łód-
zkiego środowiska związanego z Wydziałem
Ekonomiczno-Socjologicznym jest imponująca
pod względem ilościowym i jakościowym.
Na podkreślenie zasługuje niezwykła różno-
rodność naukowa tego środowiska. W gronie
wybitnych pracowników naukowo-dydak-
tycznych Wydziału są: ekonometrycy, historycy
myśli ekonomicznej, socjologowie, demogra-
fowie, teoretycy ekonomii, statystycy, specja-
liści w dziedzinie finansów, zarządzania, mar-
ketingu i handlu zagranicznego. To „małżeń-

stwo” ekonomii i socjologii jest niezwykle
ważne. Jestem przekonana, że to także zasługa
tego, że od lat mamy najwyższą kategorię „A”
w klasyfikacji osiągnięć naukowych wg Mi-
nisterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

R.: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
to 23 kierunki. Które z nich cieszą się naj-
większą popularnością?

J. G.-L.: Mamy bardzo szeroką ofertę dy-
daktyczną – przekrój kierunków obejmuje od
takich jak komunikacja i dziennikarstwo, po-
przez socjologię, europeistykę, pracę socjalną,
politykę społeczną i wiele kierunków ekono-
micznych, w tym ekonomię, ekonometrię i in-
formatykę – kierunki ogromnie zmatematyzo-
wane. Jeśli chodzi o popularność, to najwięk-
szym obecnie zainteresowaniem cieszą się ra-
chunkowość i finanse oraz logistyka.

R.: Jako absolwentki tego Wydziału wi-
dzimy wiele zmian dokonanych na prze-
strzeni ostatnich lat pod względem wizual-
nym pomieszczeń uczelni i przestrzennym.
Czy jako sygnał rozpoczęcia i zakończenia
wykładów zachowały się jeszcze dzwonki, na
podobieństwo szkoły? Bo pamiętamy, że
przez długi czas one funkcjonowały, także
jako swoisty wyróżnik uczelni.

J. G.-L.: Dzwonków już dawno nie ma. Na-
tomiast rzeczywiście udało nam się prze-
strzennie rozrosnąć i mamy tu coś na kształt
kampusu. Kiedy ja zaczynałam studia, to był tyl-
ko ten budynek w kształcie litery L, przy
obecnej ul. P.O.W. i Rewolucji 1905 r.. W la-
tach 70. powstał kolejny budynek, określony
jako Pawilon Technik Obliczeniowych, do
którego z czasem dobudowano nowoczesną aulę
na ponad 500 miejsc. Kolejno Wydział przejął
budynek Palmy – dawnej przychodni studen-
ckiej i powstało tam nowoczesne Centrum in-
formatyczne. Przejście z dawnego budynku do
najnowszej części Wydziału – budynku „F” wy-
maga blisko 15 minut i czasami nawet przerwa
między zajęciami okazuje się na to za krótka.

R.: Powiedziała Pani, że zainteresowanie
wydziałem jest duże. Ale czy prowadzicie ja-
kieś działania promocyjne, aby przyciągnąć
studentów?

J. G.-L.: W dzisiejszych czasach bez pro-
mocji nie można funkcjonować. My ją prowa-
dzimy w sposób zróżnicowany zarówno me-
todami tradycyjnymi w postaci ogłoszeń, pla-
katów, jak i nowymi. Takim nowym pomysłem
jest bliski kontakt z potencjalnym kandydatem
na studia – uczniem szkoły średniej. Program
realizowany jest od trzech lat i nazywa się
„Szkoła patronacka”. Objęliśmy patronatem 18
szkół z terenu województwa łódzkiego. Mamy
kontakt z tymi szkołami. W okresie rekruta-
cyjnym w szkołach tych prezentujemy nowe
kierunki i pomysły na kształcenie. Nasi pra-
cownicy jeżdżą z wykładami do tych szkól, ale
także sami uczniowie przyjeżdżają do nas na
Wydział. W ramach projektu pilotowanego
przez Łódzkie Towarzystwo Naukowe o nazwie
Festiwal Nauki, Techniki i Kultury uczestniczą
w wykładach i różnych innych formach. Oczy-
wiście prowadzimy też działania promocyjne
za pośrednictwem Internetu.

R.: Czy zmieniła się struktura studentów
przez te 50 lat istnienia Wydziału? Bo kiedyś
normą było to, że po szkole średniej szło się
na studia albo do pracy. Natomiast obecnie
często młodzi ludzie robią sobie po szkole
średniej rok czy dwa przerwy zanim zaczną
dalszą naukę.

J. G.-L.: W niedalekiej przeszłości reali-
zowaliśmy proces kształcenia prawie równo-

J. G.-L.: Rok akademicki 2014/2015 to ob-
chody 70-lecia Uniwersytetu Łódzkiego i 50-
lecia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego.
Obchody 70-lecia uczelni zaplanowane są na
21-25 maja br., natomiast 50-lecie Wydziału bę-
dzie miało swoją kulminację w dniach 24-26
września br. Zapraszamy wszystkich naszych
absolwentów do udziału w obchodach Wy-
działu. Rejestracja zostanie uruchomiona po za-
kończeniu obchodów 70-lecia uczelni. Na
stronie internetowej Wydziału widnieje już in-
formacja o Jubileuszu, wraz z jego ramowym
programem, który będzie jeszcze uzu-
pełniany. Niestety nie możemy zagwa-
rantować wszystkim absolwentom udziału
w imprezach kulminacyjnych związa-
nych z obchodami.

R.: A jakie wydarzenia zaplano-
wano na te trzy główne wrześniowe
dni?

J. G.-L.: Pierwsza część to
Międzynarodowa Konferencja nau-
kowa pt. „Gospodarka i społeczeńs-
two”, której tytuł i problematyka są
także potwierdzeniem specyfiki wy-
działu. Odbędzie się ona w dniach 24 i 25
września, a referaty na niej wygłosi wiele zna-
komitości z Polski i z zagranicy. Natomiast 26
września, w sobotę, odbędzie się uroczysta Gala
Jubileuszowa w Filharmonii Łódzkiej w godz.
11.30 a 14.30, po niej przemarsz absolwentów
ulicami miasta na teren Wydziału, gdzie zosta-
nie odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona
prof. Edwardowi Rossetowi, jednemu z wybit-
nych profesorów i założycieli Wydziału. Świę-
tujemy także wspólnie VIII ZjazdAbsolwentów
Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego oraz
Wydziału Zarządzania, który zakończy trady-
cyjny Bal Absolwenta. Zdradzę jeszcze, że na
wieczór piątkowy, 24 września, zaplanowano im-
prezę podobną do łódzkiego Festiwalu Światła.
Rozpoczęcie iluminacji świetlnych planujemy
od godziny 19.00 w ogrodach Wydziału, na którą
to imprezę zapraszamy także łodzian, w szcze-
gólności członków RSM „Bawełna”.

R.: Podobno z okazji 50-lecia przygoto-
wywana jest również specjalna publikacja
książkowa?

J. G.-L.: W przygotowaniu są dwie publi-
kacje. Jedna to wykaz pracowników, tradycyjnie
opracowywany przez Stowarzyszenie Absol-
wentów Wydziału. Drugie opracowanie zaty-
tułowane „Szkoły naukowe i kierunki badań na
Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ –
tradycja i współczesność”, ukaże się pod redakcją
moją i prof. Eugeniusza Kwiatkowskiego, dy-
rektora Instytutu Ekonomii. Muszę przyznać, że
gdy redagowaliśmy złożone teksty, zobaczyliś-
my jak olbrzymi dorobek naukowy, organizacyjny
i dydaktyczny jest w doświadczeniu naszego Wy-
działu i jak szeroko kształcimy studentów.

R.: Pośród Waszych absolwentów można
znaleźć naprawdę znamienite osoby.

J. G.-L.: Tak, to prawda. Można powiedzieć,
że przez długi okres byliśmy kuźnią kadr
w dziedzinie ekonomii oraz organizacji życia
gospodarczego i kierowania życiem gospo-
darczym w Polsce. Naszym absolwentem jest
były premier rządu, a obecnie Prezes Narodo-
wego Banku Polskiego prof. Marek Belka, któ-
ry wystąpi z wykładem na wspomnianej już
konferencji „Gospodarka i społeczeństwo”,
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legle na studiach dziennych i zaocznych, a licz-
ba studentów na obu była porównywalna.
W sytuacji umasowienia kształcenia i zwięk-
szenia się ofert kształcenia, ale także z powo-
du niżu demograficznego, liczba studentów się
zmniejsza i że coraz częściej wybierają oni stu-
dia stacjonarne, dawniej określane jako dzien-
ne. Są bezpłatne, więc liczba chętnych na stu-
dia niestacjonarne, dawniej powiedzielibyśmy
zaoczne, zmniejsza się.

R.: Pani profesor jest także absolwentką
tego Wydziału. Jak przebiegała Pani karie-
ra naukowa i co miało wpływ na to, że zos-
tała Pani na Uniwersytecie?

J. G.-L.: Jestem absolwentką socjologii
i gdy kończyłam studia uruchamiano właśnie
studia doktoranckie na tym kierunku. Profesor,
który przewodniczył mojemu egzaminowi ma-
gisterskiemu, zaproponował mi ich podjęcie.
Ten krok w zasadzie zadecydował o całym
moim późniejszym życiu zawodowym. Po
pierwszym roku pojawił się etat w Katedrze So-
cjologii Ogólnej, a potem zaczęłam realizować
karierę zgodnie z logiką awansowania na
uczelni – realizacja kolejnych stopni naukowych
stanowiących progi kariery.

R.:A jak się pracowało w tych pierwszych
latach, kiedy to Pani kolegami stali się nagle
dawni wykładowcy?

J. G.-L.: To zawsze jest dosyć trudny
okres. Dla mnie był może mniej kłopotliwy
z punktu nawiązania relacji koleżeńskich
z dawnymi profesorami, którzy stali się kole-
gami; trudniejsze było wchodzenie z perspek-
tywy katedry w relacje ze studentami, którzy
byli w bardzo podobnym do mnie wieku.
Moje pierwsze doświadczenia dydaktyczne
miały miejsce na Wydziale Prawa i przyznam,
że dwóch studentów w grupie, z ostatnich ławek,
próbowała podczas pierwszych moich zajęć wy-
prowadzać ,mnie z równowagi puszczając do
mnie „oko”. Przepracowałam temat w domu
i znalazłam rozwiązanie. Dowcipnisiów prze-
pytałam na następnych zajęciach i zrezygnowali
z dalszych prób. Dodatkowo miałam zawsze te
dwie osoby przygotowane do zajęć.

R.: Pani dorobek naukowy w dużym stop-
niu dotyczy tematyki biedy i wykluczenia
społecznego? Dlaczego akurat takie zagad-
nienia były przedmiotem Pani badań?

J. G.-L.: Dzisiaj jestem zainteresowana
szerszą problematyką współczesnych problemów
społecznych, ale nie ulega wątpliwości, że ubó-
stwo i bezrobocie to dwa kluczowe problemy.
W pewnym momencie mojej kariery naukowej,
gdy skończyłam doktorat, kierownik Katedry
prof. Warzywoda-Kruszyńska zaproponowała mi
udział w projekcie badawczym dotyczącym
rozpoznania biedy w początkach transformacji.
Bieda w czasach socjalizmu nie była w zasadzie
przedmiotem badań naukowych, próbowano
bowiem ideologicznie przekonać społeczeń-
stwo, że ona nie istnieje. Dlatego chętnie podjęłam
to wyzwanie, które badawczo zajęło mi kilka lat.
To był niezwykłe ciekawy moment w mojej ka-
rierze, pełen sukcesów badawczych. Badania nad
ubóstwem zaowocowały powstaniem na Wy-
dziale w latach 90. Łódzkiej Szkoły Badań nad
Biedą i Pomocą Społeczną i systematycznym roz-
wojem tematyki badań i zespołu badawczego.

R.: Wracając jednak do dnia dzisiejsze-
go i obchodów jubileuszowych – Jest Pani
przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego
obchodów Jubileuszu 50-lecia Wydziału.
Proszę więc powiedzieć naszym czytelnikom,
gdzie mogą się zgłaszać absolwenci, którzy
zechcą wziąć udział w tych obchodach?

wice przewodniczący Parlamentu Europej-
skiego dr Jacek Saryusz-Wolski, wojewodowie,
ministrowie i wielu, wielu innych znakomitości
w świecie polityki, gospodarki i kultury.

R.: Przygotowując się do wywiadu można
było odnieść wrażenie, że jest Pani osobą bar-
dzo zajętą. Wykłada Pani na uniwersytecie,
publikuje, bierze Pani czynny udział w kon-
ferencjach organizowanych nie tylko w Pol-
sce, ale i na całym świecie, angażuje się Pani
w program Erasmus, a teraz jest Pani Prze-
wodniczącą Komitetu Organizacyjnego ob-
chodów 50-lecia wydziału. Czy praca Panią
napędza do działania? Jest Pani osobą, któ-
ra ciągle potrzebuje nowych wyzwań? Czy
może po cichu marzy Pani o chwili spokoju?

J. G.-L.: Pracując na uczelni realizujemy
równolegle dwie funkcję: dydaktyka i badacza,
jest więc z tym związane sporo zajęć. Po
określonym czasie zaczyna się również pełnić
funkcje związane z zarządzaniem wydziałem
oraz w organizacjach naukowych, ja np. jestem
członkiem Komitetu Nauk Demograficznych
PAN i Korpusu Ekspertów Narodowego Cen-
trum Nauki, funkcje Czy to przeszkadza? No
cóż, na co dzień, gdy jest duże nawarstwienie
się różnych spraw, pojawia się oczywiście
zmęczenie i potrzeba odpoczynku. Natomiast
gdy stawiam sobie pytanie, czy mogłabym ina-
czej żyć czy ograniczyć tą aktywność, to przy-
znam szczerze, że nie wyobrażam sobie inne-
go życia. Czasami jak mam luźniejsze pół dnia,
bo jakieś zajęcia akurat wypadły, albo nie są „na
wczoraj”, lecz „na przedwczoraj”, to nie umiem
się znaleźć w takiej sytuacji i bywa, że bez-
produktywnie spędzam ten czas.

R. W 2002 roku została Pani wyróżniona
Nagrodą Naukową Prezydenta miasta Łodzi.
Jakie to uczucie? Poczuła się Pani doceniona
czy pomyślała: zapracowałam sobie na to?

J. G.-L.: To zawsze rodzi poczucie, że to co
robię znajduje akceptację innych i jest trakto-
wane jako ważne. Dzięki temu wiem, że to co
robię ma sens.

R.: Życzymy zatem dalszych sukcesów za-
wodowych i dziękujemy za rozmowę.

K.Sz., I.G.

W dniu 28 kwietnia br. miało miejsce po-
rządkowanie terenów wokół obiektów spor-
towych na Janowie. Ten swoisty czyn
społeczny wykonali członkowie Rady Osied-
la „Sienkiewiczowskie”. W ciągu zaledwie
dwóch godzin panowie zebrali 6 dużych wor-
ków śmieci. Na nieogrodzonej działce przy-
ległej do ww. terenów sportowych znajdowało
się całe mnóstwo porozrzucanych pustych
butelek ze szkła, plastyku, pety, papiery
i inne odpadki. Zebrano ok.1,5 m³ różnego
rodzaju opakowań i śmieci.

Prace obok aspektu porządkowego miały
na celu zwrócenie uwagi osobom, które ko-
rzystają z obiektów sportowych na zacho-
wanie porządku po zawodach sportowych.

Na zdjęciu od lewej Artur Gogel. Władysław
Stępień, Andrzej Rudnicki – przewodniczący
Rady Osiedla Sienkiewiczowskie, inicjator
akcji, Jan Krawczyk i Grzegorz Klimecki.

Rada Osiedla daje przykład

Rozmowa z prof. UŁ dr hab. Jolantą Grotowską-Leder z Katedry Socjologii Stosowanej i Pracy
Socjalnej, Prodziekanem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

50-lecie
Wiem, że to co robię ma sens
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8 Rozerwij się!
POZIOMO: 1. brazylijski fiat, 6.
płyn do rozpylania, 7. wyrok śmier-
ci, 8. Łańcuchowska lub Złotkowska,
9. Sworowska albo Sokorska, 12. je-
zuicka kara chłosty, 13. kobieta jak
ryba, 14. czytnik przebiegowy, 18.
okrągłe lub maślane, 19. podoficer na
fali, 20. strefa, obszar wydzielony, 21.
mebel następcy Króla Słońce, 22.
jedenastka z Madrytu.
PIONOWO: 2. włoskie miasto zna-
ne z Operacji Shingle, 3. kończy
walkę w aikido, 4. rezerwuar nad
muszlą, 5. staropolskie gotowanie, 9.
kochanka Bertolta Brechta, 10. sop-
ranistka Elena Souliotis, 11. Trojań-
czyk, który zginął z rąk Diomedesa,
15. niezbędna liczba członków ze-
brania, 16. podszept, poduszczenie,
17. okala główkę kapelusza.

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI
KWIETNIOWO-MAJOWEJ

Poziomo: juhas, halon, kłęby, próba,
awans, ameryk, Nosal, Arabka, Mimi,
Scully, runy, gomóła, Ania.
Pionowo: upływ, Albin, Gabriela,
rozbłysk, Anna Maria, ars amandi,
sala, Rachoń, Bolków, Aryman.

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

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

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

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

K U C H N I A
N A S Z A
CODZIENNA
Dziś przepis do samo-
dzielnego wykonania
już przez kilkulatka.
Rodziców prosimy
o pomoc w przygoto-
waniu składników.
W tym czasie dziecko
może kolorować w ga-
zecie Angry Birds'a.

Fakty mówią.
Ale nie do każdego przemawiają.

(Jan Stanisław Lipiński)

Baran
21 III – 20 IV

Dusza towarzystwa
Mały Baran zawsze wie,
czego chce i nie prze-
biera w środkach, by
postawić na swoim. Ob-

darzony wielkim zapasem energii, nie będzie
cierpliwie czekał, aż go nakarmisz czy utulisz
do snu. To maluch ambitny, zaradny i towa-
rzyski.

Byk
21 IV – 21 V

Mały książę
Urocze, spokojne dziec-
ko, umiejące zjednywać
sobie sympatię innych.
Będzie ci przesyłać naj-

bardziej czarujące uśmiechy pod słońcem.
Jednak Byki są pamiętliwe, długo przechowują
w sercu urazy. Jeśli więc ukarzesz malca zbyt
surowo, dąsom może nie być końca.

Bliźnięta
22 V – 21 VI

Niespokojny duch
Dziecko spod znaku Bliź-
niąt to jak promyk słoń-
ca w samym środku zimy.
Od urodzenia wesołe, za-
dowolone z życia, nie-

zwykle ciekawe świata, skore do żartów i za-
bawy. To dziecko nigdy się nie nudzi, samo wy-
najduje sobie zajęcie. A przy tym okropny z nie-
go wiercipięta.

Rak
22 VI– 22 VII

Delikatna natura
Mały Rak jest przeuro-
czym, ale bardzo wrażli-
wym dzidziusiem. Z natury
łagodny i czuły Rak po-

trzebuje pieszczot, przytulania i całowania. Ob-
darzony wyjątkową intuicją, potrafi natychmiast
wyczuć, w jakim nastroju są osoby z jego otocze-
nia. Niespieszno mu do zdobycia samodzielności.

Lew
23 VII – 23 VIII

Słodki pyszałek
Dumna osóbka o wielko-
pańskich aspiracjach, ale
hojnym sercu. Twoje dziec-
ko będzie chciało stale

skupiać na sobie uwagę innych, przekonane, że
wszystko powinno się kręcić wokół niego. Ma
przy tym otwarty umysł, jest bystry, inteligent-
ny i uparcie dąży do celu.

Panna
24 VIII – 23 IX

Nieśmiały wrażliwiec
Ostrożna i powściągliwa
Panna ma swoje przy-
zwyczajenia. Nie próbuj
więc zmieniać np. godzin

kąpieli czy karmienia. Dziecko poczuje się wy-
trącone z równowagi i wybuch złości gotowy.
Małe Panny zwykle rozwijają się bardzo szyb-
ko. Jednak nie szukają kontaktu z innymi
dziećmi.

Waga
24 IX – 23 X

Artystyczna dusza
Pod twoim dachem za-
mieszkało najsłodsze
i najczulsze z dzieci. Od
pierwszych chwil ocza-
ruje cię niezwykłą deli-

katnością w swoim zachowaniu. Subtelne,
wrażliwe Wagi nie znoszą sytuacji konflikto-
wych i są estetami. Nie czują się dobrze w oto-
czeniu krzykliwych kolorów.

Skorpion
24 X – 23 XI

Urodzony buntownik
Uzbrój się w cierpliwość,
gdyż pojawiła się w two-
im życiu istota niezwykle
skomplikowana. Osóbka

niespokojna, wymagająca, często niezadowo-
lona, a jednocześnie jakże rozkoszna i słodka.
Z natury nieufny mały Skorpion wiele spraw
utrzymuje w tajemnicy.

Strzelec
24 XI – 22 XII

Kochany śmiałek
Można ci pozazdrościć!
Masz obok siebie otwartą,
serdeczną, śmiałą istotkę,
która budzi sympatię od

pierwszego wejrzenia. Twój maluszek pierwszy
będzie wyciągał ręce do obcych, szczerze się do
nich uśmiechał i czuł się zupełnie swobodnie
w ich towarzystwie.

Koziorożec
23 XII – 20 I

Skupiony myśliciel
Twoje dziecko niemal od
urodzenia da się poznać
jako osóbka skryta i po-
wściągliwa lecz pod

maską oddalenia kryje się ogromna czułość
i wrażliwość. Pracowity, ambitny, ale mało to-
warzyski. Koziorożec odzywa się wtedy, gdy
uważa to za konieczne. Zdobywanie samodziel-
ności potrwa gdyż Koziorożce boją się ryzyka.

Wodnik
21 I – 19 II

Przekorny
indywidualista

Uwaga, uzbrój się w cier-
pliwość! Mały Wodnik nie
uznaje żadnych autory-
tetów i postępuje według

swych zachcianek. Skłonny do tyranizowania.
Ciekawy świata, obdarzony błyskotliwą inteli-
gencją, szybko będzie się uczył nowych rzeczy,
jeśli tylko niczego nie zechcesz mu narzucać.

Ryby
20 II – 20 III

Wielki pieszczoch
Maleństwo wzruszy cię od
pierwszych chwil swego
życia. Kruche, wrażliwe,
spragnione pieszczot. Ob-

darzony nieodpartym urokiem maluch unika
wszelkiego współzawodnictwa. Brak mu wiary
w siebie, nie umie rozpychać się łokciami. Na naj-
mniejszą przykrość, reaguje drażliwością i płaczem.

H o r o s k o p - T w o j e d z i e c k o

U Ś M I E C H N I J S I Ę
• • •

Nauczyciel opowiada klasie o małpach. Dostrzega, że mała
Zuzia nie słucha. Zwraca więc jej uwagę:
– Zuziu! Słuchaj uważnie i patrz na mnie, bo nie będziesz wie-
działa jak wygląda małpa.

• • •
Na lekcji geografii:
– Większą połowę Ziemi zajmują wody.
– Tyle razy mówiłam, że nie ma większej i mniejszej połowy,
ale jak zwykle większa połowa klasy nie uważała.

• • •
– Tato, mój nauczyciel polskiego pochwalił mnie dzisiaj.
– Naprawdę? Co powiedział?
– Powiedział, że piszę jak lekarz z 30-letnią praktyką.

Kiedy śmieje się
dziecko, śmieje się
cały świat

Taka sobie myśl

Zabawa i edukacja specjalnie na Dzień Dziecka
„Mamo, Tato nudzi mi się” – jak często to słyszycie? Niejeden rodzic w tej sytuacji czuje pustkę
w głowie i usilnie stara się coś wymyślić. My wybraliśmy jeden z pomysłów, który pozwoli na
wspólne spędzenie codziennie choć chwili razem z dzieckiem.

Zakładamy ogród w słoiku
Do miski lub słoika wsypujemy kamyczki kupione np. w kwiaciarni czy sklepie zoologicznym i za-
kopujemy w nich górną część korzenia pietruszki, marchewki, małego buraczka i cebulę. Usta-
wiamy miskę/słoik w słonecznym miejscu. Obficie podlewamy. Każdego dnia obserwujemy jak
zmienia się nasz ogródek. Przekręcajmy codziennie słoik, by z każdej strony świeciło w niego
słońce, a nasze roślinki rosły prosto. Już po kilku dniach rośliny powinny wypuścić listki.
Zaletą tej niecodziennej, kamykowej formy „uprawy” jest możliwość pokazania dzieciakom całej
roślinki – w każdej chwili możemy ją wy-
ciągnąć z kamyczków i obejrzeć jak urosły
jej korzonki. Przy tym możemy też poroz-
mawiać z dzieckiem o tym, że roślinki, tak
jak wszystkie żywe organizmy, potrzebują
wody i światła do swojego rozwoju
(możecie poeksperymentować z dwoma
słoiczkami – jeden zasłońcie czymś ciem-
nym i sprawdzajcie w którym słoiczku szyb-
ciej wykiełkują roślinki).
Można też jak na obrazku obok „zamknąć”
las w słoiku.

Miłej zabawy!

– kawałek twarogu i oliwek ciemnych na
oczy (mogą to być też plasterki rzod-
kiewki i małego ogórka konserwowego).

Przygotowanie
według obrazka w naszej gazecie.
Czyż nasza kanapka nie wygląda jak bo-
haterowie lubianej przez dzieci serii
Angry Birds.
Pomóż dziecku skomponować też inną,
swoją własną kanapkę z bajkowym bo-
haterem.

Życzymy miłej zabawy i smacznego.

Angry Birds na talerzu

Potrzebne
będzie:
– kilka kromek bagietki
– masełko do smarowania
– ulubiona przez dziecko okrągła węd-

linka (jeśli dziecko – jak mój syn – lubi
tylko prostokątną szynkę konserwową
to trzeba ją wykroić, podobnie jak
wykrawamy ciasto na pierogi szkla-
neczką czy miseczką. Dziecko może
zrobić to samodzielnie). Z koła wyci-
namy część jak na naszym obrazku.

– trójkątne kawałki sera na nosek,
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