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Rada Nadzorcza RSM „Bawełna” na marcowym posiedzeniu przyjęła i skierowa-
ła pod obrady Walnego Zgromadzenia sprawozdanie z działalności Spółdzielni 
za 2021 r. Obszerny skrót tego sprawozdania drukujemy na stronach 4–5–6.

Jak już wcześniej informowaliśmy na łamach naszej Gazety, od 1 maja 2022 r. 
zmianie ulegają wysokości opłat czynszowych: zmienia się opłata eksploata-
cyjna oraz, jak co roku, zaliczki na c.o. c.w. i z.w. a także za wywóz śmieci.

Tydzień po ukazaniu się marcowego numeru 
naszej Gazety, w którym przekazałem informacje, 
z powołaniem się na konkretne przepisy prawne, 
niepozwalające w stanie epidemii lub zagrożenia 
epidemicznego na zorganizowanie walnego zgro-
madzenia członków RSM „Bawełna”, które winno 
ocenić funkcjonowanie n/Spółdzielni za 3 lata, 
tj. 2019–2021 oraz wybrać organy spółdzielni 
w postaci Rady Nadzorczej i 5-ciu Rad Osiedli, 
otrzymaliśmy list od jednej P.T. Pani zamieszkałej 
na Janowie, sugerujący, aby wykorzystać ten czas 
wyjątkowo długiej kadencji do zaprezentowania 
w tym numerze kwietniowym, m.in. ile posiedzeń 
odbyła Rada Nadzorcza, jaka była frekwencja 
na zebraniach oraz jak poszczególni członkowie 
Rad spożytkowali ten czas. Ponadto poproszono 
o informacje dotyczące szczegółowych zasad kan-
dydowania do organów spółdzielni. W odpowie-
dzi, wspólnie przygotowanej z p. Jadwigą Miller 
przewodniczącą Rady Nadzorczej, przekazaliśmy, 
jednocześnie chyba uświadamiając, że w naszej 
Gazecie te informacje są bieżąco przekazywane. 
W każdym numerze jest opis spraw będących 
przedmiotem posiedzeń Rady, która obraduje 
raz w miesiącu; są przedstawiane wszystkie 
decyzje Zarządu, a w poszczególnych miesiącach 
przedstawiamy co zrobiliśmy w zakresie prac 
remontowych w poprzednim roku, co będziemy 
wykonywać w bieżącym roku; prezentujemy 
wyniki gospodarki n/Spółdzielni w poszczegól-
nych kwartałach, a w momencie otrzymywania 
przez wszystkich rozliczeń za zużyte ciepło, wodę, 
a ostatnio również śmieci, prezentujemy mate-
riał jak należy właściwie je czytać i zrozumieć. 
Zaś przed każdym Walnym przedstawialiśmy 
szczegóły dot. uczestnictwa w nim, terminy i miej-
sca poszczególnych części, a w latach wyborczych 
informowaliśmy dokładnie jakie są zasady kandy-
dowania do rad, a następnie prezentowaliśmy syl-
wetki wszystkich kandydatów. Oczywiście zawsze 
przedstawiamy sprawozdania będące podstawą 
do oceny funkcjonowania Spółdzielni w poprzed-
nim roku sprawozdawczym, zachęcając wszyst-
kich do bezpośredniego zapoznania się z nimi 
w siedzibie Spółdzielni bądź administracjach 
osiedlowych. W ostatnich dwóch latach, pomimo 
tego, że nie mogliśmy zorganizować Walnego, 
na łamach n/Gazety w Nr. 137 z maja 2020 r., 
jak również w Nr. 149 z maja 2021 r. w artyku-
łach „Spółdzielnia w liczbach” zaprezentowali-
śmy obszerne materiały sprawozdawcze za lata 
2019–2020. Zaś w tym wydaniu zaprezentujemy 
wyniki osiągnięte w ubiegłym roku. Te rozważa-
nia nad treścią listu P.T. Pani z Janowa skłoniły 
mnie do przekazania w odpowiedzi następujących 
stwierdzeń, z którymi chcę się podzielić z pozosta-
łymi członkami n/Spółdzielni: 1) – nasze budynki 
i tereny mogłyby być w jeszcze lepszym stanie 
technicznym i wizualnym, gdyby nie nierozsądne 
decyzje władz państwowych, pozbawiające zdecy-
dowaną większość członków spółdzielni, docho-
dów z przekształceń mieszkań, których beneficjen-
tami byli tylko ci, którzy wcześniej nie zdecydowali 
się na własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu 
mieszkalnego. Informuję, że środki z przekształceń 
mieszkań zasilały corocznie fundusz remontowy 
całej n/Spółdzielni; 2) – podjęto również obliga-
toryjne, odgórne decyzje dotyczące wydzielenia 
poszczególnych budynków, a jeśli to nie było moż-
liwe, to grup budynków, w odrębne nieruchomo-
ści, których członkowie – ich mieszkańcy, muszą 
ponosić wszystkie koszty związane z ich utrzy-
maniem, bez względu na wielkość przypisanych 
do nich terenów wraz z infrastrukturą podziemną, 
jak i naziemną, którą często to są drogi dojazdowe 
i chodniki oraz tereny zielone. Obie te decyzje, 
niezależne od nas, odbiły się negatywnie na naszej 
gospodarce zasobami mieszkaniowymi. Informa-
cje na ten temat przekazywałem w trakcie swoich 
wystąpień sprawozdawczych podczas każdego 
walnego zgromadzenia. Zachęcam ponownie 
wszystkich członków do uważnej lektury każdego 
numeru n/Gazety i bezpośredniego dzielenia się 
swoimi spostrzeżeniami, uwagami czy też pomy-
słami.

 Sylwester Pokorski

Moim zdaniem  Zakończyliśmy rok bilansowy. Biegła rewident dokonała sprawdzenia i oceny prawidłowości 
oraz kompletności prowadzonych ksiąg rachunkowych. Opinia Biegłej rewident wraz ze sprawozda-
niem z działalności za 2021 r. jest już zamieszczona na stronie Spółdzielni.

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2021 r.

WYSTARTOWAŁA X edycja 
Budżetu Obywatelskiego
Projekty do realizacji w 2023 r. 
w  ramach  Budżetu  Obywatel-
skiego można składać w formie 
papierowej  lub  elektronicznej 
od 20 kwietnia 2022 roku do 
23 maja 2022 r. do godziny 
24:00.  Urząd  Miasta  Łodzi 
zachęca do skorzystania z  for-
mularza on-line, który krok po kroku pomoże przygotować 
zgłoszenie projektu i umożliwi dodanie załączników.
  Głosowanie projektów w październiku 2022 r. Zachę-
camy do udziału oraz głosowania. Warto – przekonuje 
Przewodniczący Rady Osiedla Olechów-Janów p. Piotr 
Sumiński,  prezentując  kolejne  prace  realizowane  cho-
ciażby w Parku Źródła Olechówki.
  K.Sz.

SPÓŁDZIELNIA W LICZBACH
W opinii Biegłej rewident sprawozdanie finansowe 
RSM „Bawełna” za 2021 r.:
„– przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej 
i finansowej jednostki na dzień 31 grudnia 2021 r., oraz jej wyniku 
finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy 
zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie 
przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
(„Ustawa o rachunkowości” – t.j. Dz.U. z 2021 r. poz 217 z późn. zm.) 
oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
– jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółdzielnię 
przepisami prawa oraz statutem Spółdzielni;
– zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych 
ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 
ustawy o rachunkowości.”
a o sprawozdaniu z działalności za 2021 rok Biegła napisała, że:
„– zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości,
– jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu 
finansowym.”
Pełne sprawozdania finansowe i z działalności Spółdzielni 
za 2021 rok wraz z kierunkami rozwoju, jak również sprawozdanie 
niezależnego biegłego rewidenta członkowie Spółdzielni 
znajdą na stronie www.rsmbawelna.pl w części dostępnej 
po zalogowaniu się, natomiast w tym wydaniu naszej Gazety 
publikujemy skrót zawierający podstawowe informacje i dane 
ze sprawozdań RSM „Bawełna” za 2021 rok. Zachęcamy do uważnej 
lektury stron 4–5–6.

Fałszywi obrońcy członków spółdzielni 
mieszkaniowych
W bieżącym numerze naszej Gazety zamieszczamy za zgodą 
autora artykuł dr. Jerzego Jankowskiego jaki ukazał się w jed-
nej z ogólnopolskich gazet w sprawie prac nad zmianami 
prawa spółdzielczego:  „Kiedy  rozpoczynamy  jego  lekturę 
(chodzi o projekt ustawy z 27.05.2021 r. – dopisek redakcji) 
już włosy stają nam dęba” – pisze dr. J. Jankowski – „Pro-
pozycje  zmian  oderwane  są bowiem  od rzeczywistości, 
nie uwzględniają charakteru prawnego spółdzielni miesz-
kaniowych jako podmiotów prawnych, mają jedynie na celu 
wprowadzenie chaosu w funkcjonowaniu spółdzielni”.

Cały tekst artykułu do przeczytania na str. 7.

Budowa boiska do unihokeja 
w Parku Źródła Olechówki
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Prawdziwą zmorą, szczególnie dużych osiedli mieszkaniowych,  

jest niszczenie terenów zielonych i chodników. Niezależnie od tego, 
czy auto parkuje na trawie, czy na ziemi, w którą samochody zamieniły zieleniec,  

kierowca naraża się na 20–500 zł mandatu.
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W marcu 2022 r. posie-
dzenia  Zarządu  RSM 
„Bawełna”  odbyły  się 
w dniach 2, 16, 21 i 30. 
Na   pos i edzen i ach 
i  w  trybie  roboczym 
między posiedzeniami 
Zarząd podjął decyzje 
m.in. w następujących 
sprawach:
Sprawy członkowsko
mieszkaniowe
W dniu 28.02.2022 r. Spółdzielnia 
liczyła 10.170 członków. W marcu 
2022 r. przyjęto w poczet człon-
ków Spółdzielni 16 osób, które 
posiadają odrębną własność lokalu 
w zasobach Spółdzielni i wystąpiły 
o członkostwo. Ponadto do rejestru 
członków wpisano 41 osób, które 
nabyły członkostwo z mocy prawa, 
a skreślono z rejestru członków 
Spółdzielni 70 osób, których człon-
kostwo z mocy prawa ustało.

Rozstrzygnięto przetarg nieogra-
niczony na mieszkanie w osiedlu 
„Słowiańskie”, przyjmując ofertę 
wskazaną przez komisję przetar-
gową.

Organizacja 
pracy Spółdzielni 
po zniesieniu 
obostrzeń związanych 
z zagrożeniem Covid19

Dokonano ustaleń w zakresie orga-
nizacji pracy Spółdzielni po tym, 
jak zniesione zostały prawie wszyst-
kie obostrzenia związane z zabez-
pieczeniem przed zakażeniem koro-
nawirusem. Postanowiono, że biura 
Zarządu i Administracji Osiedli 
zostają otwarte dla osób z zewnątrz, 
jednak wobec wciąż wysokiej liczby 

zakażeń koronawirusem ze wzglę-
dów bezpieczeństwa obsługa inte-
resantów nadal odbywać się będzie 
przy wyznaczonych stanowiskach.

Po rozważeniu możliwości 
zwołania Walnego Zgromadzenia 
postanowiono, że pomimo znie-
sienia limitów dotyczących ilości 
osób uczestniczących w spotka-
niach i zgromadzeniach publicz-
nych należy wstrzymać się jeszcze 
ze zwołaniem Walnego Zgromadze-
nia, gdyż nadal na terenie całego 
kraju obowiązuje stan epidemii 
i nadal dochodzi do bardzo dużej ilo-
ści zakażeń koronawirusem. Zarząd 
uznał, że w takich okolicznoś-
ciach nie ma jeszcze bezpiecznych 
warunków dla organizacji i odbycia 
zebrań, zwłaszcza że trzeba liczyć 
się z chęcią udziału w zebraniach 
dużej liczby osób, w tym także 
osób starszych, będących w grupie 
wysokiego ryzyka zachorowania 
na covid.

Sprawy remontowe 
i gzm
Podjęto decyzję o zrefundowaniu 
członkom Spółdzielni części kosz-
tów wymiany we własnym zakresie 
stolarki okiennej w trzech mieszka-
niach w osiedlu „Słowiańskie”.

Wybrano dwie firmy do wyko-
nywania robót kominiarskich 
w Spółdzielni w 2022 roku zapro-
ponowane przez Dział Techniczny 
po przeprowadzeniu ustalonej przez 
Zarząd procedury. Nazwy wybra-
nych firm podaliśmy w poprzed-
nim wydaniu naszej gazety, 
są też na stronie internetowej Spół-
dzielni w części dostępnej po zalo-
gowaniu oraz na tablicach ogłoszeń 
w Administracjach Osiedli i w biu-
rze Spółdzielni.

Postanowiono zlecić remont/
malowanie czterech śmietników 
w osiedlu „Sienkiewiczowskie”, 

koszt prac pokrywając ze środków 
na eksploatację zasobów.

Wyrażono zgodę na zawarcie 
umowy o docieplenie trzynastu 
ścian szczytowych w budynkach 
przy ul. Zbiorczej, przy czym prace 
i ich finansowanie nastąpią w dwóch 
etapach – pierwszym w tym roku 
w zakresie i wysokości przewidzia-
nej w planie remontowym osiedla 
na 2022 rok, a w pozostałej części 
(drugi etap) w 2023 roku.

Wybrano wykonawcę tego-
rocznych przeglądów budow-
lanych budynków w zasobach 
RSM „Bawełna”.

Pos tanowiono  podp i sać 
(kolejną już) umowę z VEOLIA 
Energia Łódź S.A. na świadczenie 
usług w zakresie pozyskiwania świa-
dectw efektywności energetycznej – 
tzw. „białych certyfikatów”. Obecna 
umowa dotyczy przedsięwzięć zwią-
zanych z dociepleniem ścian budyn-
ków planowanym na 2022 rok.

Sprawy ekonomiczne
Omówiono i przyjęto do wiadomo-
ści wstępne wyniki ekonomiczne 
Spółdzielni za 2021 rok oraz wyniki 
ekonomiczne za styczeń 2022 roku, 
jedne i drugie oceniając jako dobre.

Określono szacunkowy poziom 
wzrostu kosztów energii cieplnej 
na rok 2022 na potrzeby wyliczenia 
indywidualnych opłat zaliczkowych 
od 1.05.2022 r. za c.o. i podgrzanie 
wody, ustalając wzrost opłat zmien-
nych o 17,0% za centralne ogrze-
wanie i o 15,0% za ciepłą wodę 
użytkową, natomiast opłat stałych 
zarówno za c.o., jak i za c.u.w. – 
o 10%. Przyjmując powyższe 
wskaźniki Zarząd miał na wzglę-
dzie przede wszystkim wzrost 
cen zakupu ciepła.

Na prośbę użytkowników 
pawilonów handlowych sto-
jących na gruncie Spółdzielni 

Z PRAC ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI  
w marcu 2022 r.

(dwóch budynków na Olechowie 
i jednego na Janowie) rozłożono 
na miesięczne raty kwotę należną 
w 2022 roku z tytułu podatku 
za wieczyste użytkowanie gruntów 
oraz podatku od nieruchomości 
za tereny, na których stoją pawilony, 
a właścicielowi pawilonu w osiedlu 
„Zbiorcza” przedłużono termin 
na zapłatę należności z tytułu kosz-
tów wieczystego użytkowania.

Przychylając się do wystąpienia 
firmy zajmującej się konserwacją 
i naprawą wind w budynkach nale-
żących do Spółdzielni wyrażono 
zgodę na podwyżkę cen za świad-
czone przez tę firmę usługi konser-
wacji dźwigów oraz na podwyżkę 
wysokości stawki za zlecone roboty 
wykraczające poza zakres konser-
wacji.

Sprawozdania finanso
we i z działalności Spół
dzielni w 2021 roku
Z zadowoleniem przyjęto i skie-
rowano do Rady Nadzorczej oraz 
do Walnego Zgromadzenia sprawo-
zdanie niezależnej biegłej rewident 
z badania rocznego sprawozdania 
finansowego RSM „Bawełna” 
za 2021 rok. Podsumowanie biegłej 
z badania działalności Spółdzielni 
publikujemy na str. 1 tego wydania 
Gazety, a skrót sprawozdania z dzia-
łalności na str. 4–5–6.

Sprawy najmu lokali 
i terenów
Podjęto decyzje o wydzierżawieniu 
terenu pod jednym z pawilonów han-
dlowo-usługowych w osiedlu „Sło-
wiańskie” nowemu użytkownikowi 
części tego pawilonu oraz o wpro-
wadzeniu zmian do dotychczasowej 
umowy dzierżawy terenu zawartej 
z użytkownikiem pozostałej części 
tego pawilonu – zmiana dotyczy 
m.in. wymiarów wydzierżawianego 
terenu zajmowanego przez pawilon.

Wynajęto na okres od kwiet-
nia do grudnia br. właścicielom 
jednego z pawilonów handlo-
wych przy ul. Zakładowej 56 teren 
o powierzchni ok. 10 m² we wnęce 
budynku nr 138 w osiedlu „Sło-
wiańskie” z przeznaczeniem na eks-
pozycję towarów sprzedawanych 
w ich pawilonie.

Z prac Rady Nadzorczej
W marcu 2022 roku Rada Nadzorcza odbyła jedno posiedzenie w formie videokon-
ferencji, na którym:
1.  Przyjęła bez uwag sprawozdanie z działalności Spółdzielni 
za 2021 rok wraz z kierunkami rozwoju oraz sprawozdanie finansowe 
za 2021 rok. Na podstawie dokonywanych cyklicznie ocen działalności 
Spółdzielni, jak również po szczegółowym rozpatrzeniu osiągniętych 
w 2021 roku przez Spółdzielnię wyników gospodarczo-finansowych, 
biorąc pod uwagę wyniki badania Biegłego Rewidenta zawarte w Spra-
wozdaniu Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Rocznego Spra-
wozdania Finansowego, Rada Nadzorcza RSM „Bawełna” oceniła dzia-
łalność Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna” w 2021 roku 
jako dobrą, dającą pełną gwarancję dalszego dobrego funkcjonowania 
Spółdzielni i postanowiła przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu:
a)  wniosek o zatwierdzenie:
–   sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2021 rok wraz z kierun-

kami rozwoju,
–  sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 rok,
–   podziału nadwyżki bilansowej za 2021 rok w sposób zapropono-

wany w sprawozdaniu z działalności Spółdzielni.
b)   wniosek o udzielenie członkom Zarządu RSM „Bawełna” absolu-

torium za działalność w 2021 roku. 
2.  Rada Nadzorcza postanowiła swoje sprawozdanie z działalności 
za 2021 rok w wersji przyjętej, przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu 
do rozpatrzenia.
3.  Przyjęła informacje nt. organizacji Walnego Zgromadzenia. Nadal 
obowiązuje w naszym kraju stan epidemii, wprowadzony Rozporządze-
niem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku, a zgodnie z Ustawą 
z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
m.in. COVID-19 jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgroma-
dzenia spółdzielni przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii, to ulega on przedłużeniu o 6 tygodni 
od odwołania tego stanu. Na identycznych zasadach przedłużona jest 
kadencja rad nadzorczych.
4.  Podjęła uchwałę ws. zaliczkowych stawek opłat za ciepłą wodę 
dla lokali znajdujących się w nieruchomości budynkowej nr 3 położonej 
przy ul. Rawskiej 3. Termin wprowadzenia opłat od 1 kwietnia 2022 r. 
Wprowadzenie zaliczkowych opłat za c.w. związane jest z rozbudową 
węzła cieplnego w ww. nieruchomości o funkcję ciepłej wody użytkowej 
dostarczanej do lokali, którą zakończono w marcu 2022 r.
5.  Rozpatrzyła pismo Biblioteki Miejskiej w Łodzi ws. przyzna-
nia środków finansowych w wysokości 2.000 zł dla Filii nr 58 przy 
ul. Zakładowej 50 na zakup nowości wydawniczych i wyraziła zgodę 
na przekazanie kwoty 1.000 zł dla ww. Filii.
6.  Podjęła uchwałę ws. wyrażenia zgody na udostępnienie Polskiej 
Grupie Energetycznej Dystrybucja S.A. części nieruchomości przy 
ul. Okrzei 40 pod budowę przyłącza elektroenergetycznego do budynku 
hotelowego niebędącego w zasobach Spółdzielni przy ul. Drewnow-
skiej 150/152 wraz z późniejszym ustanowieniem służebności przesyłu.
7.  Przyjęła do wiadomości informację nt. przekazania przez Spółdziel-
nię dotacji na rzecz organizacji humanitarnej Polski Czerwony Krzyż 
w celu wsparcia osób poszkodowanych w wyniku konfliktu na Ukrainie, 
po uzyskaniu wcześniejszej zgody Rady Nadzorczej na powyższe.
8.  Przyjęła do wiadomości informacje członków Rad Osiedli 
„Żubardź”, „Koziny”, „Zbiorcza”, „Słowiańskie” i „Sienkiewiczowskie” 
na temat spraw jakimi zajmowały się Rady na swych posiedzeniach.
9.  W sprawach wniesionych Rada przyjęła do wiadomości informacje nt.:
–   nowego numeru gazety „RSM „Bawełna”-Mój Dom”, w którym 

głównym tematem są rozliczenia ciepła, wody i śmieci za 2021 r.
–  zadłużenia kredytowego w jednym z lokali na osiedlu „Słowiańskie”
–   zmiany kierownika na osiedlu „Słowiańskie” – na stanowisko kie-

rownika administracji powrócił p. Piotr Sumiński.
10.  Kolejne posiedzenie zaplanowano na 21.04.2022 r.

 Oprac.: I.G.

Wieczne problemy 
z parkowaniem
Temat parkowania na osiedlach cały 
czas budzi wiele kontrowersji. Często 

do naszej Spółdzielni wpływają zgłoszenia lokatorów dotyczące 
bądź braku miejsca do pozostawienia samochodu pod blokiem, 
bądź przypadków niewłaściwego parkowania i braku kultury 
kierowców. Zarówno w naszej codziennej spółdzielczej pracy, 
jak i w redakcji naszej gazety, staramy się wychodzić naprzeciw 
Państwa oczekiwaniom i sugestiom. Szukamy właściwych roz-
wiązań i podpowiadamy jak skutecznie niwelować kłopotliwe 
kwestie.

W lutowym numerze „Mojego Domu” pisaliśmy o parko-
waniu bez wyobraźni i ograniczaniu ilości miejsc parkingowych 
poprzez niewłaściwe stawianie aut. Niczym echo tego artykułu 
dostaliśmy maila od mieszkanki osiedla „Słowiańskie”, która 
pisze:

„Dzień dobry. Chodzi o parking przed blokiem 151. 
Jest tu ogromny problem z zaparkowaniem auta po powrocie 
z pracy. Kierowcy niestety nie myślą o innych i stawiają auta 
w taki sposób, że marnują miejsce.”

Podobną kwestię porusza lokator z ul. Bydgoskiej 44 na osiedlu 
„Żubardź”, skarżąc się na pojazdy pozostawiane na chodni-

kach i utrudniające ruch pieszy. Jako Spółdzielnia nie pozosta-
jemy obojętni. Reagujemy. Jesteśmy w stałym kontakcie ze Strażą 
Miejską oraz Zarządem 
Dróg i Transportu.

Ponadto, na łamach 
naszej gazety apelujemy 
i podpowiadamy jak wpro-
wadzać w życie sąsiedzki 
savoir-vivre. Dziś o parko-
waniu tyłem do budynków. 
Zapraszamy na stronę 7.

 I.G.

Listy

Przedłużono na kolejne pięć 
lat najem jednego z lokali użytko-
wych w osiedlu „Sienkiewiczow-
skie” dotychczasowemu najemcy, 
gdyż kończyła się już wcześniejsza 
umowa na czas określony zawarta 
z tym najemcą. Rodzaj działalności 
prowadzonej w wynajętym lokalu 
nie ulegnie zmianie.

Wyrażono zgodę na przedłuże-
nie na czas nieokreślony z jednym 
z operatorów telekomunikacyjnych 
umowę w sprawie udostępnienia 
zasobów mieszkaniowych Spół-
dzielni w osiedlach „Słowiańskie”, 

„Sienkiewiczowskie” i „Zbiorcza” 
na wykonanie, eksploatację i kon-
serwację własnej sieci telekomu-
nikacyjnej i instalowanie urządzeń 
telekomunikacyjnych.

Sprawy różne
Wystąpiono do Związku Rewizyj-
nego Spółdzielni Mieszkaniowych 
RP z pismem (kartą zapotrzebowa-
nia na badania lustracyjne) w spra-
wie przeprowadzenia lustracji pełnej 
działalności RSM „Bawełna” za lata 
2019–2021.

 Oprac.: E.S.
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Sukcesywnie rozszerzamy dla naszych członków  
kanały dostępu do informacji o Spółdzielni i Państwa lokalach  
oraz możliwości elektronicznych zgłoszeń  
awarii i usterek.

Obowiązki 
właścicieli lokali 
w zakresie 
służebności 
przesyłu
W dzisiejszym artykule chcę 
Państwu przybliżyć obowiązki 
właścicieli odrębnych lokali które 
stanowią nieruchomości lokalowe 
i z którymi nierozerwalnie jest 
związany udział we współwłas-
ności części wspólnych. Powyż-
sze oznacza, że o ile swoboda 
w zakresie podejmowania decyzji 
co do samego lokalu ograniczona 
jest wyłącznie przepisami prawa 
o tyle obowiązki wynikające 
z tytułu współwłasności nieru-
chomości często stanowią blo-
kadę dla realizacji uzasadnionych 
celów dla dobra wspólnoty bądź 
też dla dobra realizacji celów pub-
licznoprawnych ogólnie pojętych. 
Przykładem takiego obowiązku, 
który wynika z tytułu współ-
własności części wspólnych jest 
wyrażenie zgody przez wszyst-
kich współwłaścicieli na usta-
nowienie służebności przesyłu, 
które łączą się z różnego rodzaju 
dostawcami energii, ciepła, gazu. 

Z notatnika 
prawnika

Od 3.08.2008 r. w Kodeksie 
Cywilnym zostały wprowadzone 
odrębne przepisy dotyczące słu-
żebności przesyłu, które dają 
roszczenie przedsiębiorcy, który 
jest właścicielem urządzeń prze-
syłowych lub który zamierza 
je wybudować na cudzej nierucho-
mości, roszczenie o ustanowienie 
służebności przesyłu. Umowa 
o ustanowienie takiej służebności 
wymaga zachowania formy aktu 
notarialnego i dla jej ustanowie-
nia niezbędne jest stawiennictwo 
wszystkich współwłaścicieli 
przed notariuszem. Ustanowienie 
takiej służebności może wiązać 
się z odpłatnością na rzecz współ-
właściciela ale również, jeżeli słu-
żebność ma służyć mieszkańcom 
danej nieruchomości, służebność 
jest ustanawiana nieodpłatnie. 
Nie ma tutaj znaczenia czy współ-
właścicielowi takie przeprowa-
dzenie służebności przez nieru-
chomość gruntową odpowiada 
czy też nie. Brak stawiennictwa 
do aktu notarialnego może spo-
wodować, że przedsiębiorstwo 
przesyłowe wystąpi na drogę 
sądową bądź też w trybie postę-
powania administracyjnego celem 
przymuszenia współwłaściciela 
do zastąpienia jego oświadcze-
nia w tym zakresie orzeczeniem 
sądowym bądź decyzją admini-
stracyjną. Wystąpienie przedsię-
biorcy o ustanowienie służebności 
może być związane z przyszłymi 
inwestycjami,  jak również 

z inwestycjami już istniejącymi 
celem uregulowania sytuacji praw-
nej na przyszłość. Ustanowienie 
takiej służebności nie wiąże się 
najczęściej z dużymi uciążliwoś-
ciami dla mieszkańców bowiem 
instalacje znajdują się pod ziemią 
i łączą się jedynie z ogranicze-
niami w zakresie budowy nanie-
sień czy też przejazdu ciężkim 
sprzętem. Ustanowienie takiej 
służebności zabezpiecza wręcz 
współwłaścicieli przed dowolnym 
korzystaniem z nieruchomości 
gruntowej oraz przed kolizjami 
z innymi urządzeniami infrastruk-
tury. Jeśli bowiem zostanie zawarta 
umowa notarialna to najczęściej 
załącznikiem do niej jest mapka 
z przebiegiem służebności oraz 
wskazaniem w jakich granicach 
i do jakich czynności przedsię-
biorca jest upoważniony. Koszty 
aktu notarialnego pokrywane 
są w całości przez przedsiębiorcę 
przesyłowego. Wykonanie tego 
obowiązku ze strony współwłaś-
cicieli służy mieszkańcom całej 
nieruchomości i opóźnianie tego 
procesu często łączy się ze znie-
chęceniem się przedsiębiorstw 
przesyłowych do regulowania 
tych kwestii, ponieważ przepisy 
prawa i tak dają im podstawę 
do realizacji celów przesyłowych 
w interesie ogólnospołecznym.

Do czasu uchwalenia ustawy 
o spółdzielniach mieszkanio-
wych i braku wyodrębnień lokali 
spółdzielczych, umowy takie 

Jest  kilka  powodów, 
które powodują potrze-
bę przybliżenia tego te-
matu.
Pierwszy z nich, to pytania 
zadawane przez naszych miesz-
kańców, dotyczy to wprawdzie 
głównie osób które nabywają 
mieszkania w naszych zasobach, 
niezależnie czy spółdzielcze 
własnościowe czy odrębną włas-
ność, ale takie pytania pojawiają 
się również u osób zamieszka-
łych w naszych zasobach od lat.
Drugi, i nie wiem czy nie 
ważniejszy, to potrzeba pełnej 
transparentności w odniesieniu 
do kosztów ponoszonych przez 
członków, szczególnie w dzi-
siejszych ciężkich dla wszyst-
kich czasach.

Aby w pełni przekazać 
wszystkie aspekty tego zagad-
nienia, należy w pierwszej 
kolejności przybliżyć bądź 
przypomnieć obowiązujące nas 
wszystkich w tym aspekcie ure-
gulowania prawne a mianowicie:
1.  Ustawa z dnia 15 grudnia 

2000 r. o spółdzielniach 
mieszkaniowych (Dz.U. 
2018 poz. 845) wskazuje 
m.in. w swoich zapisach:

 ■ art. 4 „Członkowie spół-
dzielni, którym przysługują 

s p ó ł d z i e l c z e  p r a w a 
do lokali, są obowiązani 
uczestniczyć w pokrywaniu 
kosztów związanych z eks-
ploatacją i utrzymaniem 
nieruchomości w częściach 
przypadających na ich 
lokale, eksploatacją i utrzy-
maniem nieruchomości 
stanowiących mienie spół-
dzielni przez uiszczanie 
opłat zgodnie z postanowie-
niami statutu”; 

 ■ art. 4 ust. 41 „Zarząd spół-
dzielni prowadzi odrębnie 
dla każdej nieruchomości: 

 1)   ewidencję i rozliczenie 
przychodów i kosz-
tów, o których mowa 
w ust. 1–2 i 4; 

 2)   ewidencję i rozliczenie 
wpływów i wydatków 
funduszu remonto-
wego, o którym mowa 
w art. 6 ust. 3; ewi-
dencja i rozliczenie 
wpływów i wydatków 
funduszu remontowego 
na poszczególne nie-
ruchomości powinny 
uwzględniać wszystkie 
wpływy i wydatki fun-
duszu remontowego 
tych nieruchomości”

2.  Statut RSM „Bawełna” 
u c h w a l o n y  w  d n i u 
25.04.2018 r. uchwałą 

nr 8/1/2018 Walnego Zgro-
madzenia RSM „Bawełna”. 
Należy tutaj wskazać § 66 
naszego statutu, który 
potwierdza zasadę ustano-
wioną przez ustawę, oraz 
wylicza większość obcią-
żeń członków spółdzielni, 
w tym również wchodzące 
w skład eksploatacji.

Reasumując zasady zawarte 
w powyższych uregulowaniach 
należy podkreślić, że wszyscy 
członkowie spółdzielni miesz-
kaniowej, a także osoby nie 
będące członkami oraz najemcy 
lokali wnoszą do spółdzielni 
opłaty na pokrycie kosztów eks-
ploatacji i utrzymania nierucho-
mości oraz mienia spółdzielni, 
podkreślenia wymaga fakt, 
iż koszty te są bardzo często 
zwane kosztami gospodarowa-
nia zasobami mieszkaniowymi 
(w skrócie zwykle mówimy 
o nich koszty gzm).

Mając na uwadze, pod-
stawową ideę, którą jest chęć 
wyjaśnienia i przybliżenia 
tego tematu należy stwierdzić 
iż: na koszty te składają się 
wydatki ponoszone na zakup 
ciepła na potrzeby centralnego 
ogrzewania, ciepłej wody użyt-
kowej, dostaw zimnej wody 
i odprowadzenia ścieków, 

koszty opłat abonamentowych 
za wodomierze główne i ciepło-
mierze główne, koszty gospo-
darki odpadami, w tym wywozu 
odpadów komunalnych i zakupu 
pojemników na odpady, lega-
lizacji urządzeń pomiarowych 
w okresach określonych odręb-
nymi przepisami, zakupu, mon-
tażu i korzystania oraz okre-
sowej wymiany bądź naprawy 
urządzeń pomiarowych i innych 
urządzeń stosowanych do roz-
działu kosztów c.o. lub c.w., 
zakupu i montażu urządzeń 
wraz z niezbędnym oprogra-
mowaniem do internetowego 
odczytu i monitorowania zuży-
cia ciepła i wody, eksploatacji 
dźwigów osobowych oraz dzia-
łania związane z uzyskaniem 
zaświadczeń o resursie dźwi-
gów, zakupu, montażu oraz 
eksploatacji lokatorskich skrzy-
nek oddawczych (pocztowych), 
eksploatacji i utrzymania nieru-
chomości stanowiących mienie 
Spółdzielni, eksploatacji i utrzy-
mania części wspólnych nieru-
chomości, koszty zobowiązań 
Spółdzielni z innych tytułów, 
w tym w szczególności spłaty 
kredytów wraz z odsetkami, 
zaciąganych na budowę na zasa-
dach określonych odrębnymi 
przepisami, zobowiązań o cha-
rakterze publicznoprawnym 

nałożonych na Spółdzielnię, 
rat rocznych z tytułu wieczy-
stego użytkowania gruntów lub 
opłaty przekształceniowej usta-
lonej na podstawie zaświadczeń 
Prezydenta m. Łodzi, wysta-
wionych zgodnie z odrębnymi 
przepisami oraz koszty admini-
strowania nieruchomością, oraz 
odpisów na fundusz remontowy.

Wymienione powyżej 
koszty stanowią zdecydowa-
nie największą ich część. Nie-
mniej dla pełnej transparen-
tności, wyjaśnienia wymaga, 
co oznacza w zestawieniach 
opłat eksploatacyjnych pozy-
cja tam zawarta „eksploatacja” 
(m2 lokalu X stawka = opłata). 
Przyznaję, że nazewnictwo 
to może być dla niektórych tro-
chę mylące, niemniej podkreśle-
nia wymaga fakt, że w stawce 
tej macie Państwo zawarte tylko 
tzw. koszty administrowania 
nieruchomością, bo to właśnie 
te koszty stanowią w opłacie 
czynszowej odrębną pozycję 
nazwaną „eksploatacją”. Mamy 
tu do czynienia z kosztami eks-
ploatacji w wąskim ich rozu-
mieniu jako wydatki stricte 
związane z administrowaniem, 
zarządzaniem nieruchomoś-
ciami.

Koszty administrowania 
nieruchomością to w szczegól-
ności: koszty ogólne Spółdzielni 
(tu min. koszty wynagrodzeń 
pracowników, wydatki orga-
nów samorządowych, zakupu 
materiałów i sprzętu biuro-
wego, obsługa prawna, lustra-
cja, coroczne badanie bilansu, 
wydatki na działalność spo-
łeczną, oświatową i kulturalną 
– ustawowo obligatoryjne), 
koszty utrzymania czystości 
w zasobach(tereny wewnątrz 

budynków i w ich otoczeniu), 
koszty konserwacji urządzeń 
i obligatoryjnych przeglądów 
zasobów (roczne i pięcioletnie 
według zasad wynikających 
z prawa budowlanego), koszty 
ubezpieczenia majątku Spół-
dzielni, koszty energii elektrycz-
nej części wspólnych, koszty 
monitorowania zużycia ciepła 
i wody oraz zgłaszania usterek, 
koszty usługi rozliczeniowej 
ciepła i wody, koszty zapewnie-
nia bezpieczeństwa mieszkań-
com i obiektom poprzez zor-
ganizowanie ochrony fizycznej 
i zabezpieczenia technicznego 
zasobów przez okres całej doby.

Jak widać z powyższego 
materiału, „koszty eksploata-
cji” to pojęcie bardzo szero-
kie i obejmujące bardzo wiele 
aspektów naszego codzien-
nego funkcjonowania. W tym 
miejscu należy, zdecydowanie 
podkreślić fakt, że wszyscy 
tzn. każda osoba zamieszku-
jąca w naszych zasobach, może 
przyczynić się do ich niepodno-
szenia. Podstawową przesłanką 
(o czym już wiele razy informo-
waliśmy Państwa) jest dbałość 
o nasze dobro wspólne czyli 
nasze budynki, klatki schodowe 
i nasze otoczenie.

Traktu jmy wszys tk ie 
zasoby jako „nasze” dając zde-
cydowany odpór teorii „ co poza 
moim mieszkaniem to nie moje 
i nie muszę o to dbać.”

 W.P.

Od redakcji: tekst ten był 
już wcześniej zamieszczony 
w 147. numerze naszej Gazety. 
Z uwagi na fakt zmiany opłat 
eksploatacyjnych od 1 maja br. 
tekst przypominamy.

zawierała bezpośrednio Spół-
dzielnia stąd nie można się dzi-
wić, że dla nowo wyodrębnionych 
lokali są to zagadnienia nowe, 
z którymi dotychczas być może 
Państwo się nie spotkali ale które 
są nieodłączną częścią funkcjonu-
jącego prawa własności.

Wyrażam przekonanie , 
że niniejszy artykuł posłuży Pań-
stwu do przybliżenia problemu 
służebności przesyłowych i ułatwi 
podejmowanie decyzji przy zawia-
domieniach Spółdzielni o koniecz-
ności stawiennictwa u notariusza 
celem podpisania aktu.

r.pr. Jadwiga 
Chmielewska-Furmankiewicz 

świadcząca obsługę prawną 
na rzecz RSM „Bawełna” 

ANTYKWARIAT

SKUP płyt winylowych, 
płyt CD, kaset magneto-
fonowych z muzyką.

Dojazd do klienta

Tel. 503 133 524

„KOSZTY EKSPLOATACJI” – czyli co każdy 
mieszkaniec wiedzieć powinien

Drogi Mieszkańcu!
Już teraz złóż wniosek o nadanie loginu i hasła do eBOK.

Adres strony do Elektronicznego Biura 
Obsługi Klienta eBOK: 

http://www.ebok.rsmbawelna.pl

eBOK to serwis, który zapewnia dostęp do sald rozliczeń 
czynszowych lokalu i jest dostępny dla użytkowników 
przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Rejestracja do serwisu odbywa się na wniosek 
członka złożony w sekretariacie Spółdzielni 
lub administracji osiedla, bądź przesłany na adres e-mail: 
poczta@rsmbawelna.pl
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W bieżącym numerze drukujemy skrót sprawozdania  
z działalności Spółdzielni za 2021 r. Sprawozdanie to  

co roku przedkładane jest w tym czasie  
pod obrady Walnego Zgromadzenia.

Zakończyliśmy kolejny rok sprawozdawczy. Biegła rewident zweryfikowała nasze sprawozdanie 
finansowe za 2021 rok. Przekazała sprawozdanie z badania rocznego, w którym zamieściła pozytywną 
opinię na temat badanych dokumentów, a w dniu 28.03.2022 roku na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 
RSM „Bawełna” omówiła wyniki badania.

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności zostały pozytywnie zaopinio-
wane przez Radę Nadzorczą w dniu 31.03.2022 roku.

Wzorem lat ubiegłych prezentujemy skrót sprawozdania z działalności Spółdzielni w 2021 roku.

Organizacja Spółdzielni
Działalnością RSM „Bawełna” kierował Zarząd w trzyosobowym składzie, który odbył 27 posiedzeń.

Bieżącą kontrolę i nadzór sprawowała Rada Nadzorcza, licząca czternaście osób, która odbyła 
12 posiedzeń.

Siedziba Zarządu Spółdzielni mieści się w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 163.
W ramach podziału zasobów Spółdzielni na jednostki organizacyjne funkcjonuje 5 wyodrębnio-

nych osiedli: „Zbiorcza”, „Słowiańskie”, „Sienkiewiczowskie”, „Żubardź”, „Koziny”.
Administrowanie zasobami odbywało się przez cztery administracje osiedlowe (os. „Żubardź” 

i os. „Koziny” mają wspólną administrację).
W ramach spotkań z członkami w siedzibie Spółdzielni przyjmowali:

–  w każdy wtorek, Prezes Spółdzielni oraz jego Zastępcy. Na dyżury zgłosiło się 49 osób,
–  w każdy pierwszy wtorek miesiąca dyżury pełnili członkowie Rady Nadzorczej.
Bezpłatnych porad prawnych dla naszych członków udzielała Kancelaria Radcy Prawnego Jadwigi 
Chmielewskiej-Furmankiewicz, która prowadzi kompleksową obsługę prawną Spółdzielni. Porady 
udzielane były w siedzibie Spółdzielni, w każdy wtorek.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia 
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i związanym z nim zakazem organizowania wido-
wisk i innych zgromadzeń ludności, w 2020 roku nie odbyła się żadna część Walnego Zgromadzenia 
RSM „Bawełna”. Zgodnie z art. 90 Ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw jeżeli 
ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada 
w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu 
wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia 
w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni w 2020 roku oraz sprawozdanie finansowe 
za 2020 r. zostały przesłane do Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
w formie elektronicznej dnia 26.05.2021 roku.

W 2021 roku Spółdzielnia wydała 12 numerów miesięcznika „RSM Bawełna Mój Dom”. Gazeta 
przygotowywana jest przez zespół redakcyjny, wyłoniony spośród pracowników Spółdzielni.

Struktura zasobów
Zasoby administrowane przez RSM „Bawełna” wg stanu na 31.12.2021 r. to:
a)  223 budynki mieszkalne wielorodzinne (136 nieruchomości) i 14 domków jednorodzinnych 

(14 nieruchomości), w których jest:
 –  8.261 mieszkań (strukturę mieszkań przedstawia wykres nr 1),
 –  225 garaży, w tym: 175 własnościowych, 50 odrębna własność,
 –   106 lokali użytkowych, w tym: 48 własnościowych, 47 wynajmowanych (własność Spół-

dzielni), 8 odrębna własność i 3 na potrzeby Spółdzielni (administracje osiedlowe),

b)  14 zespołów garaży wolno stojących (13 nieruchomości), w których łącznie są 234 garaże, w tym: 
119 własnościowych, 9 odrębna własność i 106 wynajmowanych (własność Spółdzielni),

c)  6 pawilonów wolno stojących (5 nieruchomości), pawilony handlowo-usługowe, siedziba Zarządu 
i administracja osiedla.

RSM „Bawełna” zarządza ponadto trzema budynkami należącymi do wspólnot mieszkaniowych 
na Janowie, w których ma ustanowione prawo własności do garażu o powierzchni 11,48 m² oraz czte-
rema budynkami należącymi do wspólnot mieszkaniowych położonych na Polesiu.

Powierzchnia użytkowa administrowanych zasobów to:
a)  lokale mieszkalne 408.194,16 m² 
b)  lokale użytkowe 15.799,58 m² 
c)  garaże 7.735,26 m² 
Powierzchnia gruntów będących w administrowaniu RSM „Bawełna” wynosi 503.960,68 m², w tym:
–  grunty wyodrębnione 142.736,99 m²
–  grunty należące do RSM „Bawełna” 361.223,69 m²
Na dzień 31.12.2021 roku RSM „Bawełna” zrzeszała 10.175 członków.

Działalność eksploatacyjna
Gospodarka finansami prowadzona była w oparciu o plan gospodarczo-finansowy uchwalony przez 
Radę Nadzorczą w dniu 17.12.2020 r. – Uchwała nr 5/12/2020.

Koszty działalności Spółdzielni poniesione w 2021 roku przedstawiają się następująco:
1)  eksploatacja 32.297.867,69 zł
2)  zimna woda i odprowadzanie ścieków 5.055.197,62 zł
3)  gospodarka cieplna (centralne ogrzewanie i ciepła woda) 18.626.478,20 zł
4)  gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.443.134,57 zł
5)  pozostała działalność operacyjna, finansowa i inna 771.233,64 zł
Koszty eksploatacji za 2021 rok powiększone zostały o ujemne wyniki nieruchomości z lat poprzed-
nich w kwocie 2.185.881,27 zł.

Przychody uzyskane w 2021 roku wynoszą:
1.  eksploatacja 31.304.599,95 zł
2.  zimna woda i odprowadzanie ścieków 5.393.706,61 zł
3.  gospodarka cieplna (centralne ogrzewanie i ciepła woda) 17.983.691,50 zł
4.  gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.850.103,85 zł
5.  pozostała działalność operacyjna, finansowa i inna 1.375.477,45 zł

Przychody eksploatacji za 2021 rok zwiększone zostały o dodatnie wyniki nieruchomości z lat poprzed-
nich w kwocie 326.203,01 zł.

Spółdzielnia przez cały okres sprawozdawczy posiadała dobrą kondycję finansową. Zobowiązania 
regulowała terminowo i z tego tytułu uzyskiwała dodatkowe korzyści, jak chociażby otrzymywane 
bonifikaty w opłatach za ciepło. Łącznie na przestrzeni 2021 roku kwota uzyskanych z tego tytułu 
bonifikat wynosiła 190.514,00 zł.

Różnica między przychodami a kosztami eksploatacji i utrzymania nieruchomości na koniec 
2021 roku wyniosła () 4.251.378,21 zł, z tego 12 nieruchomości uzyskało wyniki dodatnie w kwocie 
48.452,40 zł a 150 nieruchomości wyniki ujemne w kwocie 4.299.830,61 zł. Zgodnie z art. 6 ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych wyniki zwiększą odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji 
i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym.

Wyniki nieruchomości w poszczególnych osiedlach przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1

Osiedle

Wyniki nieruchomości na 31.12.2021 rok
Ogółem suma wyników 

nieruchomości
w tym:

suma wyników dodatnich suma wyników ujemnych

kwota (zł) ilość 
nieruchomości kwota (zł) ilość 

nieruchomości kwota (zł) ilość 
nieruchomości

1 2 3 4 5 6 7
Zbiorcza -506 093,35 30 28 262,15 8 -534 355,50 22
Słowiańskie -1 684 900,66 50 96,54 1 -1 684 997,20 49
Sienkiewiczowskie -1 009 789,99 26 0,00 0 -1 009 789,99 26
Żubardź -720 523,09 36 2 759,82 1 -723 282,91 35
Koziny -330 071,12 20 17 333,89 2 -347 405,01 18

Spółdzielnia ogółem -4 251 378,21 162 48 452,40 12 -4 299 830,61 150

Ujemny wynik na centralnym ogrzewaniu i ciepłej wodzie w kwocie 642.786,70 zł, dodatni wynik 
na zimnej wodzie i odprowadzaniu ścieków w kwocie 338.508,99 zł oraz dodatni wynik na gospodarce 
odpadami komunalnymi w kwocie 406.969,28 zł pozostają do rozliczenia z członkami Spółdzielni 
w 2022 roku.

Spółdzielnia w 2021 roku uzyskała nadwyżkę przychodów nad kosztami z własnej działalności 
gospodarczej (pożytki Spółdzielni z najmu lokali użytkowych, garaży, dzierżawy gruntów i inne) w kwo-
cie 1.398.432,21 zł oraz z działalności operacyjnej, finansowej i innej w kwocie 604.243,81 zł, które 
po pomniejszeniu o podatek dochodowy 436.021,00 zł stanowią nadwyżkę bilansową Spółdzielni 
w wysokości 1.566.655,02 zł.

Uzyskaną nadwyżkę bilansową Zarząd proponuje w całości przeznaczyć na pokrycie wydatków 
związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości.
Stawki opłat dla lokali mieszkalnych w 2021 roku wynosiły:
–  eksploatacja – członkowie spółdzielni od 0,50 do 2,80 zł/m² p.u. (osoby niebędące członkami mają 

stawki wyższe o 0,34 zł),
–  odpis na fundusz remontowy od 1,50 do 3,50 zł/m² p.u.
–  podatki i opłaty lokalne (mieszkania spółdzielcze) od 0,09 do 0,55 zł/m² p.u.
Stawki opłat za śmieci – wynikają z decyzji odgórnych i wynosiły: w pierwszym półroczu – dla zaso-
bów w Łodzi 34,00 zł od osoby, dla Andrespola 11,00 zł od osoby, natomiast w drugim półroczu – 
dla zasobów w Łodzi 9,60 zł/m3 zużytej wody oraz 34,00 zł od osoby dla domków jednorodzinnych, 
a dla Andrespola 31,00 zł od osoby.

Skrót ze sprawozdania z działalności RSM „Bawełna” za 2021 rok
SPÓŁDZIELNIA W LICZBACH

Wykres nr 1. Struktura mieszkań



5
Z uwagi na wciąż istniejące zagrożenie epidemiczne  
nie wiadomo kiedy odbędzie się Walne Zgromadzenie.  
Prosimy o zapoznanie się ze sprawozdaniem i zachowanie gazety  
do czasu podjęcia obrad Walnego po epidemii.

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

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

Tabela nr 3

Lp. Wyszczególnienie
Przychody i wydatki z funduszu remontowego w 2021 roku

Zbiorcza  Słowiańskie Sienkiewiczowskie Żubardź  Koziny Ogółem  
Spółdzielnia

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Odpisy od lokali i inne 
przychody 2 243 651,88 4 462 749,76 1 704 168,84 2 172 199,48 1 219 342,38 11 802 112,34

2 Wyniki za 2020 r. 10 689,89 289 545,90 -462 159,59 259 560,33 124 937,93 222 574,46
3 Przychody ogółem (1+2) 2 254 341,77 4 752 295,66 1 242 009,25 2 431 759,81 1 344 280,31 12 024 686,80
4 Wydatki ogółem 1 816 150,32 4 090 475,63 1 362 525,89 1 994 771,18 1 249 350,84 10 513 273,86

5 Wynik ( poz. 3 – poz. 4 ) 438 191,45 661 820,03 -120 516,64 436 988,63 94 929,47 1 511 412,94

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

Szczegółowe informacje o prowadzonych w 2021 roku w osiedlach pracach remontowych zamiesz-
czone były na łamach naszej gazety w styczniowym numerze.

Działalność społeczna i oświatowokulturalna
W ramach działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej Spółdzielnia zakupiła i przekazała 
151 paczek świątecznych dla najuboższych członków. Zasiliła Filię nr 52 i nr 58 Biblioteki Miejskiej 
w Łodzi środkami finansowymi z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych. Sfinansowała 
9 wypoczynków letnich dla dzieci naszych członków. Ponadto finansowo wsparła sekcję siatkówki 
działającą przy TKKF „Dzikusy”.

Celem działalności społeczno-wychowawczej było zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywności 
fizycznej oraz udzielanie pomocy mieszkańcom osiedli.

Wydatki na cele społeczne i oświatowo-kulturalne wyniosły 30.505,71 zł.

Zaległości w opłatach za używanie lokali
Zadłużenie lokali mieszkalnych, użytkowych i innych wobec Spółdzielni z tytułu opłat eksploatacyj-
nych, zasądzonych odsetek i kosztów sądowych przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4

Lp. Wyszczególnienie
Zaległości w opłatach na 31.12.2021 r.

Zbiorcza Słowiańskie Sienkiewi-
czowskie Żubardź Koziny Ogółem 

Spółdzielnia
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Zaległości w opłatach eksploatacyjnych 522 662,03 563 179,10 448 369,34 700 840,98 530 951,06 2 766 002,51

2 Zaległości z tytułu zasądzonych odsetek 
i kosztów sądowych 104 294,75 111 097,05 64 133,75 120 451,60 74 382,42 474 359,57

3 Zaległości ogółem (1+2) 626 956,78 674 276,15 512 503,09 821 292,58 605 333,48 3 240 362,08

Działania windykacyjne prowadzone były zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami 
i przedstawiają się następująco:
–  do osób zalegających z opłatami wysłano 1.537 monitów, a w przypadku dysponowania numerem 

telefonu dłużnika bądź adresem e-mail niezwłocznie po upływie terminu wpłaty wysyłane były 
informacje przypominające o zaległości,

–  w wyniku braku działań ze strony członków zmierzających do spłaty zadłużeń, Spółdzielnia 
skierowała do sądu 10 spraw, a do egzekucji komorniczej 9 spraw,

–  do lokatorów wysłano informacje o stanie salda opłat za lokale.
W ramach pomocy w spłacie zadłużeń Spółdzielnia rozkładała należne kwoty na raty. W 2021 r. pod-
pisano 79 porozumień na ratalną spłatę zadłużeń.

Część osób zadłużonych korzysta z dodatków mieszkaniowych. W okresie styczeń–
grudzień 2021 roku Urząd Miasta Łodzi z tego tytułu przekazał na konta opłat członków kwotę 
151.116,00 zł. Z dodatków mieszkaniowych na koniec 2021 roku korzystało 57 członków.

Zaległości w spłacie kredytów mieszkaniowych
Kwota kredytów długoterminowych, zaciągniętych przed majem 1992 roku, jaka pozostała do spłaty 
w banku, wg stanu na 31.12.2021 r. wynosiła 6.710.271,91 zł i dotyczyła 71 osób zamieszkałych w: 
os. Słowiańskim (64 osób) i os. Sienkiewiczowskim (7 osób). 

W roku 2021 Spółdzielnia skorzystała z możliwości umorzenia zadłużenia związanego z zaciąg-
niętym przed rokiem 1992 kredytem mieszkaniowym (zwolnienie dokonane na podstawie ustawy 
o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych 
oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych) i po złożeniu odpowiednich wniosków 
uzyskała umorzenie odsetek w banku PKO SA w łącznej kwocie 4.217.756,37 zł.

Spółdzielnia za członków, którzy nie dokonują terminowej spłaty rat kredytowych, dla zapobieże-
nia powstawania kredytu przeterminowanego (wyżej oprocentowanego), dokonuje kwartalnie dopłat 
do banku. Wyłożone przez Spółdzielnię środki obciążają konta członków nie wywiązujących się 
ze spłaty i podlegają windykacji na warunkach obowiązujących w Spółdzielni.

Zadłużenie członków wobec Spółdzielni z tytułu wyłożonych przez nią środków wg stanu 
na 31.12.2021 r. wynosiło 58.762,01 zł i dotyczyło 20 osób.

W ramach prowadzonych działań windykacyjnych do osób zalegających ze spłatą kredytu Spół-
dzielnia wysłała 37 wezwań do zapłaty oraz skierowała do sądu 1 sprawę, która zakończyła się naka-
zem zapłaty. Egzekucja komornicza wg stanu na 31.12.2021 r. prowadzona była w stosunku do 1 osoby.

W uzasadnionych przypadkach podpisywane są porozumienia na ratalną spłatę zadłużeń.

Tabela nr 2

Lp. Wyszczególnienie
Koszty i przychody centralnego ogrzewania i ciepłej wody za 2021 rok

Zbiorcza Słowiańskie Sienkiewiczowskie Żubardź Koziny Ogółem Spółdzielnia
1 2 3 4 5 6 7 8
I Koszty 

1 Centralne ogrzewanie (c.o.) 2 056 733,26 4 269 404,75 1 898 465,12 2 801 251,38 1 602 178,85 12 628 033,36
a) stałe 775 337,11 1 588 062,52 695 932,23 1 078 471,51 601 257,18 4 739 060,55
b) zmienne 1 281 396,15 2 681 342,23 1 202 532,89 1 722 779,87 1 000 921,67 7 888 972,81

2 Ciepła woda (c.w.) 804 068,29 2 471 828,58 1 007 507,67 1 078 614,94 636 425,36 5 998 444,84
a) stałe 187 528,45 601 781,04 280 442,62 265 247,88 164 370,62 1 499 370,61
b) zmienne 616 539,84 1 870 047,54 727 065,05 813 367,06 472 054,74 4 499 074,23

3 Razem c.o. i c.w. 2 860 801,55 6 741 233,33 2 905 972,79 3 879 866,32 2 238 604,21 18 626 478,20
a) stałe 962 865,56 2 189 843,56 976 374,85 1 343 719,39 765 627,80 6 238 431,16
b) zmienne 1 897 935,99 4 551 389,77 1 929 597,94 2 536 146,93 1 472 976,41 12 388 047,04

II Przychody c.o. i c.w. razem 2 703 885,95 6 543 076,46 2 801 976,70 3 764 831,02 2 169 921,37 17 983 691,50
1 Przychody c.o. 1 892 659,56 3 946 705,53 1 761 045,92 2 661 621,88 1 542 825,92 11 804 858,81
2 Przychody c.w. 811 226,39 2 596 370,93 1 040 930,78 1 103 209,14 627 095,45 6 178 832,69

III Wynik na c.o. i c.w. razem -156 915,60 -198 156,87 -103 996,09 -115 035,30 -68 682,84 -642 786,70
1 Wyniki c.o. -164 073,70 -322 699,22 -137 419,20 -139 629,50 -59 352,93 -823 174,55
2 Wyniki c.w. 7 158,10 124 542,35 33 423,11 24 594,20 -9 329,91 180 387,85

IV
Średni koszt ogrzewania metra 

kwadratowego powierzchni 
miesięcznie (zł/m²) 

2,59 2,20 2,27 3,20 3,06 2,54

Cd. na str. 6

Wykres nr 2. Wykorzystanie środków funduszu remontowego

Lutomierska 111. Docieplenie elewacji wschodniej
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Cd. ze str. 5

Zadłużenia kredytowe w poszczególnych osiedlach przedstawia tabela nr 5.

Tabela nr 5

Lp. Wyszczególnienie
Zadłużenie kredytowe na 31.12.2021 r.

Słowiańskie Sienkiewi-
czowskie

Ogółem 
Spółdzielnia

1 2 3 4 5
1 Kredyt mieszkaniowy pozostający do spłaty w banku
a) kwota zobowiązania kredytowego (zł) 5 779 812,16 930 459,75 6 710 271,91
b) ilość osób 64 7 71

2 Zadłużenie kredytowe członków wobec Spółdzielni
a) kwota zadłużenia (zł) 55 671,70 3 090,31 58 762,01
b) ilość osób 18 2 20

Realizacja przepisów ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych w zakresie wyodrębniania 
nieruchomości
Na dzień 31.12.2021 roku podjęte były uchwały w sprawie określenia przedmiotu 
odrębnej własności lokali dla:
–  147 nieruchomości z budynkami mieszkalnymi (spośród 150), w tym: os. Zbior-

cza – 22; os. Słowiańskie – 49; os. Sienkiewiczowskie – 26; os. Żubardź – 33; 
os. Koziny – 17.

Z uwagi na nieuregulowane stany prawne do końca 2021 roku nie było możli
wości podjęcia uchwał w stosunku do 3 nieruchomości, w tym: os. Żubardź – 1; 
os. Koziny – 2.
–  10 nieruchomości garażowych (spośród 13), w tym: os. Zbiorcza – 6; os. Sło-

wiańskie – 1; os. Żubardź – 2, os. Koziny – 1.
Nieruchomość garażowa przy ul. Zakładowej 32/36 oraz 5 nieruchomości z pawilo-
nami wolno stojącymi stanowiące mienie Spółdzielni nie wymagają podejmowania 
uchwał.

W 2021 roku Spółdzielnia zawarła 78 aktów notarialnych na odrębną własność 
lokali mieszkalnych oraz 1 akt notarialny na odrębną własność garażu.

Informacja na temat kontroli zewnętrznych
W 2021 roku w RSM „Bawełna” przeprowadzone zostały następujące kontrole: 
1.  W dniu 11.06.2021 r. kontrola oceny stanu sanitarno-porządkowo-technicz-

nego piaskownic i placu zabaw na osiedlach „Żubardź” i „Koziny”. Kontrola 
odbyła się na zlecenie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Kontrola 
nie wykazała żadnych nieprawidłowości.

2.  W dniu 18.06.2021 r. kontrola oceny stanu sanitarno-technicznego piaskownic 
i placów zabaw na osiedlu „Sienkiewiczowskie”. Kontrola odbyła się na zlecenie 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Kontrola nie wykazała żadnych 
nieprawidłowości.

3.  W dniu 02.08.2021 r. kontrola oceny stanu sanitarno-technicznego piaskownic 
i placów zabaw na osiedlu „Słowiańskie”. Kontrola odbyła się na zlecenie Powia-
towej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Wykonano zalecenia pokontrolne.

4.  W dniu 06.09.2021 r kontrola przestrzegania w siedzibie administracji osiedla 
„Sienkiewiczowskie” określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 w Polsce. Kontrola odbyła się na zle-
cenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Kontrola nie wykazała 
żadnych nieprawidłowości.

5.  W dniu 25.11.2021 r. kontrola trybu ewidencjonowania zadłużeń kredytowych 
przez RSM „Bawełna” za okres 01.10.2020 – 30.09.2021. Kontrola odbyła 
się na polecenie PKO BP SA. Kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości.

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2021 rok, którego skrót Pań
stwu przedstawiliśmy, stanowi jeden z punktów porządku obrad Wal
nego Zgromadzenia RSM „Bawełna”, które z uwagi na panującą pandemię 
COVID19 nie ma ustalonego terminu i podlegać będzie zatwierdzeniu w formie 
uchwały.

Pełna treść sprawozdania publikowana jest na stronie internetowej Spół
dzielni. A.K.

Wielkie otwarcie Orientarium w Łodzi  
zaplanowano na 29 kwietnia 2022,  

zatem to świetna propozycja  
na weekend majowy.

Kontakt z nami
Administracja osiedla „Słowiańskie”, 
tel. 42 670 99 78.
Kierownik administracji p. Piotr Sumiń-
ski.
TECHNICY:
Andrzej Piętal, tel. 503 029 115, e-mail: 
apietal@rsmbawelna.pl.
Michał Wójcik, tel. 501 463 261, e-mail: 
mwojcik@rsmbawelna.pl.
ADMINISTRATORZY:
Alina Kobus administrowane bloki: 105-122, 
tel. kom. 505 150 863, e-mail: akobus@rsm-
bawelna.pl
Iwona Tomaszewska administrowane bloki: 
125-135 i 140-150, tel. 505 150 842, e-mail: 
itomaszewska@rsmbawelna.pl
Wiesława Maślak administrowane budynki: 
151-160, 213-218a, tel. 505 150 840, e-mail: 
wmaslak@ rsmbawelna.pl
Anna Winiarska-Kaźmierczak administro-
wane bloki: 137–139, 201, 202, 203, 204, 207, 
208, 209, tel. 505 150 847, e-mail: awiniarska-
kazmierczak@rsmbawelna.pl 
Katarzyna Chrapowicka administrowane 
bloki: 100, 101, 102, 103, 141, 142, 143, 143A, 
205, 205A, 206, 210, 211, 212 + zespół garaży 
przy bl. 100 oraz zespół garaży przy ul. Zakła-
dowej, e-mail: kchrapowicka@rsmbawelna.pl 
Katarzyna Spychała administrowane bloki: 
219–233, e-mail: kspychala@rsmbawelna.pl

Administracja osiedla „Sienkiewiczow-
skie”, tel. 42 670 66 64.
Kierownik osiedla p. Dominik Różycki
TECHNIK
Robert Wojtkiewicz, tel. 505 150 848, 
e-mail: rwojtkiewicz@rsmbawelna.pl.
ADMINISTRATORZY:
Sabina Cebula administrowane bloki: 16-26, 
1 i 1a, 2, 51, 52, 53, 55, 57, 60, Wspólnoty 
Mieszkaniowe bl. 54, 56, 58, tel. kom. 505 150 
859, e-mail: scebula@rsmbawelna.pl
Izabela Rutkowska administrowane budyn-
ki 10-15, 27-30, S1/2 do S11, Z1/1-7, Z2-1-7, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oraz budynek w Andrespolu. 
Tel. 505 150 851, e-mail: irutkowska@rsmba-
welna.pl

Administracja osiedla „Zbiorcza”,  
tel. 42 674 89 49.
Kierownik osiedla p. Andrzej Jaroszczyk.
TECHNIK:
Sebastian Janaczyk, tel. 505 150  849, 
e-mail: sjanaczyk@rsmbawelna.pl
ADMINISTRATORZY:
Izabela Kamińska administrowane budyn-
ki: Górska 2, 4, 3/5, 7/9, Szczytowa 4/6, Raw-
ska 3, 7, Wilcza 2, Gołębia 1/3, 5, A. Sacharowa 
24, 26, 28, e-mail: ikaminska@rsmbawelna.pl
Aleksandra Czekalska administrowane bu-
dynki: Zbiorcza 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 
23, 25, Sarnia 4, Stylonowa 7, A. Sacharowa 
6/8, 10/12, tel. kom. 505 150 846, e-mail: 
aczekalska@rsm bawelna.pl
Joanna Witulska administrowane budynki 
501 i 503, ul. A. Sacharowa 6/8, 10/12, 24, 
26, 28, tel. 501 463 186, e-mail: jwitulska@
rsmbawelna.pl

Administracja osiedli „Żubardź” i „Kozi-
ny”, tel. 42 651 55 24 - bez zmian.
Kierownik osiedla p. Aleksandra Marcin-
kowska-Wrońska.
TECHNIK DLA BUDYNKÓW OSIEDLA „ŻUBARDŹ”:
Jakub Paprocki, tel. 509 330 825, e-mail: 
jpaprocki@rsmbawelna.pl
TECHNIK BUDYNKÓW OSIEDLA „KOZINY”:
Jakub Olczak, tel. 505 150  853, e-mail: 
jaolczak@rsmbawelna.pl
ADMINISTRATORZY:
Jacek Piaseczny administrowane budynki: 
Gandhiego 3a, Tatarakowa 15, Lutomierska 
83/101, 103a, 105a, 109a, 111, Wrześnieńska 
67/69, 71/73, Sierakowskiego 1/5, ul. Kutrze-
by 3 i 10, Czarnkowska 9/13, tel. kom. 505 150 
862, e-mail: jpiaseczny@rsmbawelna.pl
Krzysztof Jędrzejczak administrowane bloki: 
Bydgoska 25, 27/29, 35, 37, Lutomierska 156, 
158, Uniejowska 1/3, 4, 4a, 6, Limanowskiego 
168, Turoszowska 5, 16, dwa zespoły garaży 
przy ul. Bydgoskiej 25a i Powstańców Wielkopol-
skich 25, tel. 501 463 353, e-mail: kjedrzejczak@
rsmbawelna.pl
Aneta Wyrowska administrowane budynki: 
ul. Klonowa 28/30, 32, 38, 40, Okrzei 30/36, 
40, 4/12, Długosza 1/5, Kasprzaka 11, 
11a, 1  Maja 76, 84/86, Więckowskiego 97, 
al. Włókniarzy 198, garaże przy al. 1 Maja 76 A, 
tel. 501 463 291, e-mail: awyrowska@rsmba-
welna.pl
Beata Kaźmierczak administrowane budynki: 
ul. Bydgoska 40, 42, 44, 46, Klonowa  35/37, 41, 
ul. Kasprzaka 60/62, Kasprzaka 64a, 10, 28/34, 
Długosza 27, 29/31, Lorentza 8, Srebrzyńska 45,  
tel. 509 807 333, e-mail: bkazmierczak@rsm-
bawelna.pl
CZYNSZE SPÓŁDZIELNI:
Alina Kita – czynsze os. Koziny i os. Sien-
kiewiczowskie, tel. 42 641 63 33, wew. 33, 
e-mail: akita@rsmbawelna.pl
Joanna Olszewska i Beata Nykiel – 
czynsze os. Zbiorcza i os. Żubardź, tel. 42 641 
63 33, wew. 66, e-mail: jolszewska@rsmba-
welna.pl i bnykiel@rsmbawelna.pl
Olga Malec – czynsze os. Słowiańskie, 
tel. 42 641 63 33, wew. 67, e-mail: omalec@
rsmbawelna.pl

Zgłaszanie awarii po godzinach pracy administracji: PRYM PPHU Grzelka and Grzelka Pogotowie Mieszkaniowe, 
tel. 42 640 41 05, 42 640 41 06, 601 880 504.

Dzień Ziemi – 
czyli sprzątanie 
na Janowie

Z okazji Dnia Ziemi, 22 kwiet-
nia br., członkowie społeczno-
ści osiedla „Sienkiewiczow-
skie” zorganizowali szybką 
akcję polegającą na sprzątaniu 
terenu zielonego wzdłuż chod-
nika wiodącego obok pawilonu 
Biedronki na ul. Skrzetuskiego, 

aż do kładki nad rurami oddzie-
lającymi Janów od Olechowa.

W czasie jednej godziny 
udało zebrać się odpady róż-
nego asortymentu: od popular-
nych „małpek”, przez butelki 
po piwach, napojach, torebki 
foliowe, stare kołpaki samocho-
dowe, klapki, doniczki i… dra-
binę. Łącznie zebrano 15 wor-
ków 120 litrowych.

W sprzątaniu udział wzięli 
członkowie Rady Osiedla 
„Sienkiewiczowskie”, pracow-
nicy Administracji oraz jedna 
mieszkanka wraz ze swoim 
pupilem. Zapakowane odpady 
zabrała firma sprzątająca nasze 
zasoby – Cleaner.

Godzina czasu wystarczyła, 
aby droga, którą wiele osób 
przechodzi codziennie, nabrała 
trochę innego wyglądu, aby 
było po prostu przyjemniej idąc 
zwykłym chodnikiem.

 Kierownik osiedla
 D. Różycki

Brawo siatkarze!

Mistrzowska drużyna TKKF Dzikusy
Jak zapowiadaliśmy w poprzed-
nim wydaniu naszej Gazety dnia 
2 kwietnia odbył się ostatni z fina-
łowych meczy ligowych w piłce 
siatkowej. Po zaciętym pojedynku 
z Iskrą wygrała drużyna TKKF 
„Dzikusy” 3:2.

Warto dodać, że przez ostat-
nie osiem miesięcy w amatorskich 
rozgrywkach siatkówki udział 
wzięło blisko 800 zawodników 
występujących w 49 drużynach. 
Rywalizowano w sześciu ligach.

Wśród gości honorowych, 
którzy wręczali puchary i medale 
najlepszym zespołom byli 
pan Marek Kondraciuk – Dyrektor 
Wydziału Sportu UMŁ, pan Wła-
dysław Stępień – Prezes Ogniska 
TKKF Dzikusy, pan Wojciech 
Ulatowski – Prezes Klubu Sym-
patyków Piłki Siatkowej oraz 
pan Jarosław Skura – Wiceprezes 
Klubu Sympatyków Piłki Siatko-
wej.

 K.Sz.

Rekreacja 
z Dzikusami

W dniu 6 maja 2022 r. TKKF 
„Dzikusy” organizują, już po raz 
drugi, dla młodzieży ze Szkoły 
Podstawowej nr 205 na Ole-
chowie jednodniowy wyjazd 
plenerowy do Ośrodka Rekre-
acyjno-Wypoczynkowego 
w Sulejowie-Polance. Jak 
dowiedzieliśmy się, poprzedni 
wyjazd bardzo spodobał się 
uczniom i liczą na kolejne 
wypady do sulejowskiego lasu.
 K.Sz.

Już 29 kwietnia br. o godzinie 9:00 w naszym 
łódzkim zoo odbędzie się tak długo oczekiwane 
otwarcie Orientarium – kompleksu prezentują-

cego faunę i florę Azji południowo-wschodniej.
Budowany od 2018 roku obiekt podzielony jest 

na cztery  obszary  tematyczne.  Pierwszy  z  nich 

to wybieg  dla słoni  ze strefą  wolnych 
lotów dla ptaków. Podziwiać tu możemy 
Aleksandra – największego słonia indyj-
skiego w Europie oraz  jego młodszego 
kolegę  Taru,  w  otoczeniu  fruwających 
czapelek złotawych. Drugi obszar otrzy-
mał nazwę indonezyjskiej wyspy na Ocea-
nie Spokojnym – Celebe. Tutaj obejrzymy 

wyderki orientalne Marlenkę  i Vincenta,  jeżozwie-
rze palawańskie, przodka kury domowej o nazwie 
kur bankiwa  oraz  podobne  do bawołów  anoa 
nizinne. Na osobnym wybiegu przywita nam rodzina 
makaków – Punjub, Calineczka, Naomi oraz Jaya. 
Trzecia  strefa  Orientarium  to część  oceaniczna 

z największym w Polsce podwodnym, przeszklonym 
tunelem. Wokół nas pływać będą rekiny, płaszczki 
i około 1300 innych ryb.

Czwarty obszar to Wyspy Sundajskie zamiesz-
kane m.in. przez orangutany sumatrzańskie Ketawę, 
Budiego i Joko, parę ogromnych krokodyli gawialo-
wych Krakena i Penelopę, niedźwiedzia malajskiego 
Somnanga, gibony i przeróżne azjatyckie ptaki.

Miejski  Ogród  Zoologiczny  będzie  świę-
tował  otwarcie  Orientarium  aż do 1 maja  br. 
Na te dni na terenie zoo przygotowano masę dodat-
kowych  atrakcji.  Pogoda  podobno  ma dopisać. 
Cena biletu 70 zł a z Kartą Łodzianina 40 zł. 

Zapraszamy.   I.G.

Otwarcie Orientarium!Otwarcie Orientarium!
Jeśli zastanawiają się Państwo jak spędzić majowy weekend, to mamy dobre wieści.
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Dnia 27 maja 2021 r.  
ukazał się projekt kolejnej zmiany ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.  
W pracach nad proponowanymi zmianami uczestniczy, okrzyknięta obrończynią  
praw członków spółdzielni mieszkaniowych, senator Lidia Staroń.

FAŁSZYWI OBROŃCY CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH – FAŁSZYWI OBROŃCY CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH – 
o czym woleliby zapomnieć, coo czym woleliby zapomnieć, co  woleliby przemilczeć, czemu próbują zaprzeczaćwoleliby przemilczeć, czemu próbują zaprzeczać

Rower czy basen? Co wybrać?  
Co jest lepsze dla naszego organizmu?

Jednym z najchętniej uprawia-
nych sportów w każdym wieku 

jest jazda na rowerze. To niebyt 
męczący, przyjemny sport, który 
oprócz poprawy samopoczucia 
zwiększa wydolność naszych 
mięśni i kości. Jazda na rowe-
rze jest odpowiednia w każdym 
wieku, ponieważ nie obciąża 
zbytnio naszych stawów, a cię-
żar całego ciała spoczywa 
na siodełku. Jazda na rowerze 
relaksuje, poprawia humor, 
wzmacnia organizm, odchu-
dza i usprawnia serce. Około 
3 godzin tygodniowo jazdy 

na rowerze pozwala ograniczyć 
ryzyko zawalu serca aż o 50%.

Pływanie również korzystnie 
wpływa na nasze ciało. Basen, 
ale i mądre korzystanie z kąpieli 
w morzu i jeziorze sprzyja kondy-
cji układu kostnego i mięśniowego. 
Oprócz świetnej zabawy pływa-
nie dotlenia organizm, poprawia 
wydolność oddechową, wzmac-
nia mięśnie oraz usprawnia pracę 
układu trawiennego prowadzącą 
do lepszej przemiany materii.

Na dworze robi się coraz 
cieplej zachęcamy do aktywności 
na powietrzu. K.Sz.

1 MAJA – Międzynarodowy 
Dzień Solidarności 
Ludzi Pracy
1 maja obchodzimy Święto Pracy, a dokładniej 

Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi 
Pracy. Święto Pracy obchodzone jest na całym 

świecie już od 1890 roku, na znak pamięci o wydarze-
niach z 1886 roku, kiedy to w amerykańskim mieście 
Chicago doszło do buntu robotników protestujących 
przeciwko fatalnym warunkom pracy. Dwunastogodzinny 
czas pracy, groszowe pensje, brak opieki medycznej i wspar-
cia socjalnego doprowadził do strajku, będącego częścią ogólnokrajowej 
kampanii na rzecz wprowadzenia pracy na godnych warunkach.

W Polsce po raz pierwszy to święto obchodzono na terenie zaboru 
rosyjskiego (1890 r.) Od 1950 r. 1 maja jest świętem państwowym i dniem 
wolnym od pracy. Przez lata w tym dniu organizowane były huczne pochody 
i pompatyczne uroczystości. Dziś większość z nas traktuje 1 maja jako 
zapowiedź tak lubianej przez Polaków „majówki”, czyli paru dni wolnego, 
oczywiście z „obowiązkowym” grillem. A jak ten dzień obchodzą w innych 
krajach?

W Wielkiej Brytanii i Irlandii Święto Pracy obchodzone jest w pierw-
szy poniedziałek maja. Brytyjska majówka znana jest pod nazwą May Day. 
W tym dniu nie tylko celebruje się ludzi pracy, ale także wita się nadcho-
dzące lato, nawiązując do celtyckiego święta Beltane, które noc z 30 kwiet-
nia na 1 maja uznawało za koniec zimy i początek lata. May Day jest dniem 
pełnym kwiatów i kolorów. Jego symbolem jest Maypole, czyli wbity w zie-
mię pień drzewa, przyozdobiony wstążkami i kwiatami, wokół którego tańczą 
dziewczęta. Na tradycyjne brytyjskie świętowanie składa się także Morris 
dance, czyli angielski taniec ludowy polegający na rytmicznym stepowaniu 
i wykonywaniu choreograficznych figur przez tancerzy noszących dzwonki 
na łydkach. Wybierana jest także Królowa Maja.

We Francji Święto Pracy także obfituje w kwiaty, a zwłaszcza w kon-
walie. Tego dnia Francuzi, na znak przyjaźni, wręczają bukieciki swoim 
bliskim. Konwalia ma nie tylko zapewnić szczęście na cały rok. Jest również 
symbolem godnej pracy, co już w 1907 roku, podczas pochodów pierwszo-
majowych, celebrowali francuscy robotnicy, wkładając konwalie do buto-
nierek.

W Niemczech 1 maja obfituje w zgromadzenia polityczne i liczne 
demonstracje. Osoby o mniej politycznych zainteresowaniach chętniej 
obchodzą tego dnia „Tanz in den Mai”, taneczną majówkę. W wielu miej-
scach w Niemczech wznosi się kolorowo zdobione majowe drzewka, wokół 
których dawniej wykonywano tańce ludowe. Okoliczne gminy często 

urządzają między sobą konkursy o największe i najpiękniejsze drzewko 
majowe.

W Czechach, oprócz obchodów Święta Pracy, 1 maja uchodzi za dzień 
miłości, podczas którego trzeba pocałować swoją ukochaną pod kwitnącym 
drzewem wiśni. W Pradze zakochane pary chodzą do parku na wzgórzu 

Petrzin, gdzie tradycyjnie składają kwiaty przed pomnikiem 
romantycznego poety Karla Hynka Macha.

W Finlandii w tym dniu pamięta się o uhonorowaniu 
robotników i klasy pracującej, jednak większość młodych 
ludzi bardziej woli świętować wówczas Noc Walpurgii, 
której obchody zaczynają się już 30 kwietnia. W szkole 
uczniowie i nauczyciele przebierają się w kolorowe stroje 

i zakładają białe, studenckie czapki. Mieszkania przystra-
jane są serpentynami i balonami, a na powietrzu organizo-

wane są pikniki i koncerty.
W Grecji 1 maja kojarzy się z latawcami. Grecy, podobnie 

jak inni Europejczycy, łączą obchody Święta Pracy z uczczeniem wiosny, więc 
oprócz tego, że odbywają się wtedy pierwszomajowe pochody, to również 
można tego dnia przyjemnie spędzić czas na łonie natury. Domy dekoruje 
się kwiatami, a w trakcie jarmarków wypuszcza się w niebo kolorowe latawce. 
Popularnym zwyczajem związanym z 1 maja są skoki przez ognisko, które 
symbolicznie mają zapewnić ochronę przed powrotem zimy i chorobami.

Co ciekawe, w Stanach Zjednoczonych, które związane są przecież 
z genezą Święta Pracy, święto to obchodzone jest dopiero w pierwszy ponie-
działek września. Temu dniu towarzyszą huczne uroczystości, organizo-
wane są pikniki, pokazy sztucznych ogni i charakterystyczne dla USA parady, 
których uczestnicy z dumą prezentują swoje stroje robocze.

Cokolwiek zamierzacie Państwo robić 1 maja, spędźcie ten dzień 
z uśmiechem i w dobrym towarzystwie. I.G.

W dniu 27 maja 2021 r. ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Druk Senacki nr: 413). Do reprezentowa-
nia senatorów w dalszych pracach nad tym projektem ustawy upoważniona została Lidia Staroń. Kiedy rozpoczynamy lekturę projektu ustawy 
już włosy stają nam dęba. Propozycje zmian oderwane są bowiem od rzeczywistości, nie uwzględniają charakteru prawnego spółdzielni miesz-
kaniowych jako podmiotów prywatnych, mają jedynie na celu wprowadzenie chaosu w funkcjonowaniu spółdzielni.

Najlepsze jednak można odnaleźć 
w uzasadnieniu projektu ustawy, 
tu okazuje się, że projekt ustawy 
ma przeciwdziałać negatywnym 
skutkom wyroku Trybunału Kon-
stytucyjnego z dnia 10 czerwca 
2020 r. (sygn. akt. K 3/19), który 
uznał art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 
2017 r. o zmianie ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych za nie-
konstytucyjny, bowiem pozbawił 
on ok. 500 tyś. osób członkostwa 
w spółdzielniach mieszkaniowych 
(m.in. tzw. członków oczekują-
cych). Pytanie jak to się mogło 
stać i co chodzi? A chodzi tutaj 
o to, że autorką poprawki, która 
została ostatecznie uchwalona 
i weszła w życie był nie kto inny 
jak właśnie Lidia Staroń (Vide: 
Poprawki sen. Lidii Staroń do pro-
jektu druku senackiego nr 99).

To właśnie ta Senator zgło-
siła poprawkę w 2017 r., którą 
doprowadziła do pozbawie-
nia osób członkostwa w spół-
dzielniach mieszkaniowych, 
co następnie potwierdził Trybunał 

Konstytucyjny w swoim wyroku 
z dnia 20 czerwca 2020 r. W uza-
sadnieniu projektu ustawy czy-
tamy natomiast: „Ustawa zmierza 
do zniwelowania negatywnych 
skutków wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego w sprawie 
K 3/19” podczas, gdy przepis, 
który został uchwalony w kon-
sekwencji zgłoszonej poprawki 
Senator ma niebudzące jakich-
kolwiek wątpliwości następujące 
brzmienie:
„Członek spółdzielni, któremu 
w dniu wejścia w życie niniejszej 
ustawy nie przysługuje spółdziel-
cze lokatorskie prawo do lokalu 
mieszkalnego,  spółdzielcze 
własnościowe prawo do lokalu 
albo prawo odrębnej własności 
lokalu oraz któremu nie przysłu-
guje roszczenie o ustanowienie 
prawa odrębnej własności lokalu 
lub roszczenie o ustanowienie 
spółdzielczego lokatorskiego 
prawa do lokalu mieszkalnego, 
traci z tym dniem członkostwo 
w spółdzielni.” 

które ewidentnie wskazuje 
na pozbawienie tych osób człon-
kostwa i co od razu skłaniało 
do oczywistego wniosku, że pro-
pozycja ta jest niekonstytucyjna, 
bowiem ingeruje w zasadę ochrony 
praw nabytych). 

Przypomnieć należy, że rów-
nież ta Senator nieudolnie kan-
dydowała na urząd Rzecznika 
Praw Obywatelskich, mając pełną 
świadomość tego, że nie posiada 
ona wykształcenia prawniczego, 
a od Rzecznika ustawa oczekuje 
wyróżniania się wiedzą prawniczą, 
a więc nie tylko samego wykształ-
cenia prawniczego, bowiem ktoś 
kto posiada wykształcenie praw-
nicze może się nią nie wyróż-
niać, jest to oczywiste. Może 
gdyby Pani Senator taką wiedzę 
prawniczą posiadała to by takiej 
poprawki nie zgłosiła? A może 
to było celowe działanie, bowiem 
jeżeli raz się coś popsuje to można 
potem udawać, że się coś napra-
wia i tak w kółko, problemów 
będzie wiele i kapitał polityczny 

można na tym zbijać bez końca. 
To też może prowadzić do wniosku 
w jaki sposób traktuje się wybor-
ców w Polsce, licząc na ich krótką 
pamięć i podatność na manipulacje.

To  j e d n a k  n i e  k o n i e c , 
gdy jeszcze bardziej zagłębimy 
się w historię procesu legislacyj-
nego to dostrzeżemy, że Senator 
Lidia Staroń nie tylko zgłosiła 
w 2017 r. poprawkę, która dopro-
wadziła do pozbawienia członko-
stwa setek tysięcy osób, ale jest 
również autorką poprawki, która 
doprowadziła do sytuacji, w której 
regulacja zachęcała do zadłużenia 
się jednych członków kosztów 
pozostałych i na co teraz słusznie 
zwróciło uwagę Ministerstwo Roz-
woju w rządowym uzasadnieniu 
projektu ustawy o zmianie ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych 
(numer w Wykazie prac legislacyj-
nych i programowych Rady Mini-
strów: UB2), w którym wskazano:
„Zakaz orzeczenia przez sąd 
o wygaśnięciu spółdzielczego 
lokatorskiego prawo do lokalu, 

jeżeli przed zamknięciem roz-
prawy przez sądem pierwszej 
lub drugiej instancji członek spół-
dzielni uiści wszystkie zaległe 
opłaty stanowi zbyt daleko idącą 
ochronę dłużnika i może wręcz 
zachęcać do nieuiszczania opłat 
z uwagi na brak konsekwencji 
takiego działania. Ze względu 
na przytoczone okoliczności 
art. 11 ust. 11 u.s.m. zdanie 2 sta-
nowi naruszenie zasad sprawiedli-
wości społecznej i godzi w interesy 
majątkowe ogółu mieszkańców 
spółdzielni. Zaleganie z opłatami 
czynszowymi może doprowadzić 
do utraty płynności finansowej 
przez spółdzielnię, czego skutki 
dotkną wszystkich spółdzielców”.

Senator Lidia Staroń nie ma 
jednak litości dla członków 
spółdzielni mieszkaniowych, 
to również jej poprawka dopro-
wadziła do tego, że spółdzielnie 
mieszkaniowe nie mogą powsta-
wać i zaspokajać potrzeb miesz-
kaniowych swoich członków, 
skazując tym samym obywateli 

na ceny windowane przez dewe-
loperów gdzie tylko zysk się liczy, 
a nie człowiek. Jest ona bowiem 
także autorką poprawki, która wpro-
wadziła zasadę tylko w odniesieniu 
do spółdzielni mieszkaniowych, 
że przepisów prawa spółdzielczego 
dotyczących udziałów i wpiso-
wego nie stosuje się do spółdzielni 
mieszkaniowych, uniemożliwiając 
tym samym nowym spółdziel-
niom budowanie swoich kapita-
łów, w sytuacji gdy rozpoczynają 
one swoją działalność i nie posia-
dają żadnego majątku.

Trochę prawdy, może zaboleć, 
ale należy mieć nadzieję, że będzie 
to też przestrogą dla wszystkich, 
którzy chcieliby kiedykolwiek 
współpracować z fałszywymi 
obrońcami członków spółdzielni 
mieszkaniowych, mogąc mieć 
mylne wyobrażenie o ich praw-
dziwym obliczu.

dr Jerzy Jankowski
Prezes Zarządu 

Związku Rewizyjnego Spółdzielni 
Mieszkaniowych RP

Parkowanie pod blokami
Codziennie  stajemy  przed 
problemem  znalezienia  przed 
swoim  blokiem wolnego miej-
sca  do zaparkowania.  Opi-
sując  tę kwestię  na naszych 
łamach,  warto  wspomnieć 
o  jeszcze  jednym  aspekcie 
związanym  z  tym tematem  – 
o parkowaniu  tyłem do budyn-
ków.  Teoretycznie  nie zabra-
nia  nam tego  żaden  przepis, 
bowiem art. 47 Prawa o ruchu 
drogowym  odnosi  się jedynie 

do parkowania  na chodniku, 
precyzując  to w  ten sposób: 
„Dopuszcza się zatrzymanie 
lub postój na chodniku kołami 
jednego boku lub przedniej 
osi pojazdu samochodowego 
o dopuszczalnej masie całkowi-
tej nieprzekraczającej 2,5 t (…)”. 

Zapis  ten nie dotyczy więc 
wyznaczonych  miejsc  par-
kingowych,  gdzie  w  zasadzie 
od nas samych zależy  sposób 
postawienia  auta.  Dlaczego 

więc, mimo wszystko, powinni-
śmy zwracać na to uwagę i par-
kować  przodem  do budynku? 
By n ie zatruwać  naszych 
sąsiadów.  Mieszkańcy  dol-
nych kondygnacji, a zwłaszcza 
lokali  usytuowanych  na par-
terze,  są na to szczególnie 
narażeni.  Gdy wszyscy  rano 
odpalamy  samochody,  to spa-
liny  dostają  się  do mieszkań, 
oddziałując  niekorzystnie 
przede  wszystkim  na osoby 
starsze i dzieci. Jest źle zarówno 
latem, kiedy mamy pootwierane 

okna,  jak i  zimą,  kiedy  to dłu-
żej  rozgrzewamy nasze silniki, 
a często – za co z kolei już grozi 
mandat – zaczynamy odśnieżać 
samochód przy pracującym sil-
niku.  Ból głowy  gotowy.  Jeśli 
więc szanujemy naszych sąsia-
dów, jeśli mamy w sobie empatię 
i nieobca nam zarówno kultura 
osobista,  jak i drogowa,  to jeśli 
tylko  to możliwe, nie parkujmy 
tyłem do okien osiedlowych blo-
ków. Tak jest nie tylko zdrowiej, 
ale i grzeczniej.

 I.G.



8
***
1) Chodzić wcześnie spać. 2) Nie wychodzić z domu. 3) Nie chodzić 
na imprezy. – Moje kary z młodości stały się moimi celami w dorosłym 
życiu.

***
– Oskarżona mieszkała z mężem 40 lat, a potem go zabiła. Dlaczego?
– Wysoki Sądzie, tak jakoś odkładałam, odkładałam…

Rozerwij się!
BARAN 21 III  20 IV
Nie daj sobie wchodzić 
na głowę ani w drobnych, 
ani też w dużych sprawach. 
Inaczej nie da się wykorzystać rysujących 
perspektyw. A będą one bardzo zachęcające. 
Tylko trzeba dłużej zastanowić się nad tym, 
która z nich przyniesie największe profity. 
Znajdź jednak czas dla Wagi. Potrzebuje 
czułości. 
BYK 21 IV  21 V
Sprawy zasadnicze przebiegną 
pomyślnie, ale nie lekceważ 
tych drobnych, bo właśnie one 
okażą się bardzo kłopotliwe i mogą zahamo-
wać Twój impet. Jakieś wspólne przedsię-
wzięcie też może okazać się mniej korzystne 
niż zakładasz. Słuchając wyznań Panny 
weź poprawkę na jej fantazję!

BLIŹNIĘTA 22 V  20 VI
Twoja ocena sytuacji, która 
zaistnieje w tych dniach, może 
być zbyt powierzchowna. 
Znajdź czas, by wszystkiemu jednak dobrze 
się przyjrzeć. Wyrób sobie własne zdanie, 
nie opieraj się na cudzej opinii. Inaczej 
nie dostrzeżesz swojej szansy. Nie wchodź 
w jakiekolwiek układy ze Strzelcem. 

RAK 21 VI  22 VII
Masz dużo pomysłów i z ochotą 
będziesz chciał wcielać je 
w życie w najbliższych dniach. 
Teraz możesz już liczyć na przyjaciół, któ-
rzy nie tylko doradzą Ci, także pomogą. 
W sprawach zawodowych uważaj, gdyż 
pewien Wodnik chce Cię w sposób wręcz 
bezczelny wykorzystać. Bądź czujny 
i rób swoje. 

LEW 23 VII  22 VIII
Dodatkowe wydatki w kręgu 
spraw dla Ciebie ważnych. 
Nie zechcesz z tych obciążeń 
zrezygnować tym bardziej, że wiesz jak bar-
dzo są oczekiwane. Uwagi Byka na temat 
Twojego postępowania mogą Cię trochę 
zirytować, ale nie wdawaj się od razu w nie-
potrzebną dla obu stron burzliwą wymianę 
zdań. 
PANNA 23 VIII  22 IX
Czyjaś obecność sprawi 
Ci wyjątkową przyjemność. 
Może warto głośno wyrazić 
swoją radość, powiedzieć wprost, jak bardzo 
jest ci droga. Tak rzadko mówimy sobie miłe 
rzeczy, jakby było to coś wstydliwego... 
Wrodzone poczucie humoru pozwoli 
Ci rozładować napięcie wywołane pomy-
słami Ryb.

WAGA 23 IX  23 X
Kolejna propozycja zmian 
w pracy. Pozornie mało 
zachęcająca, ale nie krytykuj 
jej od razu. Warto się rozejrzeć, popy-
tać, to i owo sprawdzić. Może się wów-
czas okazać, że wcale nie będzie tak źle, 
jak się wydaje na wstępie. Nawet bardzo 
dobrze. W końcu miesiąca obiecujące spot-
kanie ze Skorpionem. 
SKORPION 24 X  21 XI
Zajdzie konieczność podjęcia 
jakiejś ważnej decyzji, do któ-
rej realizacji potrzebna będzie 
siła woli i konsekwencja w postępowaniu. 
Trudne warunki! Ale tylko takie działanie 
sprawi, że dokonasz tego, co zamierzasz. 
Bierz przykład z uporu i wytrwałości bli-
skiego Ci Barana.

STRZELEC 22 XI  21 XII
Nie komplikuj w tym mie-
siącu bieżących spraw. Nie-
przemyślane do końca posu-
nięcie może spowodować więcej kłopotów 
niż możesz przypuszczać. Tym bardziej 
niczego nie bagatelizuj. Nawet pozornie nie-
winnej aluzji, którą w czasie towarzyskiej 
imprezy przy grillu usłyszysz z ust Kozio-
rożca. 
KOZIOROŻEC 22 XII  19 I
Nie obejdzie się bez napięć 
i nawet słownych starć w bli-
skim otoczeniu. Nie potrwa 
to długo, ale jedna z zainteresowanych stron 
jakiś czas będzie nosić urazę w sercu. Ciebie 
już to nie będzie interesowało. Nowe wyda-
rzenia okażą się ważniejsze. Warto cały czas 
komplementować Bliźnięta. 

WODNIK 20 I  18 II
Znaczne - jak to bywa 
na wiosnę - ożywienie senty-
mentów. Ale nie mieszaj pry-
watnych spraw z problemami zawodowymi. 
Zachowaj niezależność osądu. Nie najlepsze 
układy towarzyskie, ale sam sobie będziesz 
winien. W rodzinnym gronie będzie 
potrzebna strategia wytrawnego dyplomaty 
wobec Raka. 
RYBY 19 II  20 III
W różnych kontaktach, dość 
ożywionych w najbliższych 
dniach, pojawi się możliwość 
poruszenia istotnej dla Ciebie sprawy. 
Może nawet uda się załatwić ją ostatecz-
nie. W podróży, nawet niedalekiej, uważaj 
tak na siebie, jak i na swoją kieszeń. Licho 
nie śpi! W pracy bądź milszy dla Lwa.

HOROSKOP NA MAJ

Do  polskiej  kuchni 
omlety trafiły za sprawą 
Marysieńki Sobieskiej, 
która rozpowszechniła 
je w czasie swoich licz-
nych podróży po kraju. 
Omlety były już znane 
w starożytnym Rzymie, 
ale  dopiero  Francuzi 
udoskonalili  i  uroz-
maicili  ich smak. Dziś 
proponujemy omlet ze 
szpinakiem. W ciąż istnieje, choć nieco przygasa, trend w literaturze dla młodych 

chłopców, aby głównym bohaterem był łobuziak o złotym sercu. 
Tu prym wiedzie Dziennik cwaniaczka. Na szczęście mamy konku-

rencję, która wznosi się o wiele wyżej. Mowa o serii Hej, Jędrek! ze scenariu-
szem Rafała Skarżyckiego i rysunkami Tomasza Lwa Leśniaka. Panowie zjedli 
zęby podczas rysowania komiksów (Jeż Jerzy dla dorosłych, Tymek i Mistrz 
dla dzieci, czy paski Polska mistrzem Polski), zaręczam więc, że jest to lite-
ratura jakościowa, bardzo sprawnie operująca ilustracją, która jest źródłem 
lub dopełnieniem narracji. Wiecie, łatwiej i fajniej narysować bójkę, niż o niej 
pisać. A że ilustracje to 10/10 to już inna kwestia. 

Głównym bohaterem jest tytułowy Jędrek, dziesięcioletni chłopiec – nieco 
łobuziak, nieco cwaniaczek, żywe srebro. W każdym tomie pakuje się w kło-
poty, z których ratuje go spryt, przyjaciele, lub zbiegi okoliczności. Są przy-
gody, są pierwsze miłości, są przyjaciele, bitki, dramaty, całe dziecięctwo 
w tej serii. Brakowało nam takiej literatury.  Zespół Filii nr 52

Składniki:

 ■ 150 g szpinaku (mrożonego i/lub 
świeże listki)

 ■ 4 jajka 
 ■ 4 łyżeczki mleka 
 ■ ser feta
 ■ 1 mniejsza cebula
 ■ olej do smażenia 
 ■ przyprawy wg uznania, ale warto 

użyć oprócz soli i pieprzu trochę 
czosnku i gałki muszkatałowej

Przygotowanie:

1.  Szpinak ( po rozmrożeniu i odsącze-
niu) posiekaj. Kilka całych listów 
pozostaw do dekoracji talerza.

2.  Wybij na miseczkę jajka i mleko 
Mleko rozmieszaj z jajkami, pie-
przem i gałką muszkatołową. 

3.  Na oleju zeszklij posiekaną cebulę, 
i opcjonalnie rozdrobniony czos-
nek lub dosyp trochę soli czosnko-
wej.

4.  Dodaj szpinak i przesmaż.
5.  Dodaj masę jajeczną, posyp pokru-

szonym serem. Smaż pod przykry-
ciem około 5 minut, aż masa się 
dobrze zetnie.

Smacznego! K.Sz.
 Źródło internet

Filia Nr 52 Biblioteki Miejskiej poleca

Rafał Skarżycki, Tomasz Lew Leśniak – 

Hej, Jędrek! – cała seria

Taka sobie myśl!
Kochać kogoś, to przede wszystkim 
pozwalać mu na to, żeby był, jaki jest.
 William Wharton – Tato

PROSTE I SMACZNE DANIE 
NIE TYLKO NA ŚNIADANIE

OMLET


