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Ta zima może okazać się ciężka dla naszych portfeli. 
Apelujemy o racjonalne, uważne korzystanie z ciepła, 
by rachunki za ciepło po rozliczeniach nie były za wysokie.

Dziękując za terminowe wnoszenie opłat eksploatacyjnych in-
formujemy, że kondycja finansowa naszej Spółdzielni jest do-
bra i gwarantuje terminowe regulowanie wszelkich należności.

Za nami już dawno wakacje, ale niektó-
rzy, jeszcze we wrześniu, korzystali z dobrej 
pogody i wyjeżdżali na swoje działki bądź 
odwiedzali znajomych w bliższych bądź dal-
szych miejscach. Odreagowywaliśmy ostatnie, 
„covidowe”, dwa lata, pomimo zagrożenia 
jakie niesie dla nas i całego świata napaść 
Rosji na Ukrainę. Codziennie więc śledzimy 
informacje nadchodzące zza naszej wschod-
niej granicy. Każdy podobnego rodzaju konflikt 
powoduje poważne perturbacje. Nie do końca 
zdawaliśmy sobie sprawę 7,5 miesiąca temu 
z konsekwencji, jakie nas dotkną. Piękna 
postawa całego naszego społeczeństwa oraz 
władz państwowych i wszystkich władz tere-
nowych, solidaryzująca się z Ukrainą i jej 
obywatelami w postaci zbiórek pieniężnych, 
przekazywania darów rzeczowych oraz przy-
jęcia w naszym kraju 6 milionów 760 tysięcy 
ukraińskich uchodźców, gównie kobiet i dzieci, 
świadczy o naszej wrażliwości i chęci niesienia 
pomocy ludziom zagrożonym utratą niepod-
ległości swojej ojczyzny. Niestety ta wojna 
wywołała ogólnoświatowy kryzys gospodarczy, 
przede wszystkim w Europie, zakresie dostaw 
węgla i gazu, bowiem praktycznie wszyscy 
są uzależnieni od zewnętrznych dostaw tych 
surowców. My, przeświadczeni, że „Polska 
węglem stoi” zostaliśmy zaskoczeni informa-
cjami, że już tak nie jest, bo pozamykaliśmy 
wiele kopalń. Wracając na nasze „łódzkie 
podwórko” informuję, że przedstawiciele 
naszego głównego dostawcy ciepła czyli 
VEOLII na wrześniowym spotkaniu Forum 
Zarządców Nieruchomości Spółdzielczych, 
stowarzyszenia grupującego członków zarzą-
dów łódzkich spółdzielni mieszkaniowych, 
zapewnili, że mają stosowne zapasy węgla 
oraz potwierdzone zamówienia gwarantu-
jące dostawę ciepła do wszystkich odbiorców 
w bieżącym sezonie grzewczym. Jednakże 
nie zmienia to ogólnej sytuacji gospodarczej 
w naszym kraju, bowiem wszystko powolutku 
drożeje i idąc do sklepu po bieżące zakupy sami 
zauważamy, że pieniędzy w naszych portfelach 
czy portmonetkach jest coraz mniej. Wracając 
do ogrzewania naszych mieszkań wrzesień 
przyniósł nam wiele niespodzianek pogodo-
wych w postaci niskich temperatur szczególnie 
nocą. Otrzymywaliśmy więc następnego ranka 
wiele telefonów czy też listów elektronicznych 
dotyczących nieracjonalnego gospodarowa-
nia ciepłem, bowiem kaloryfery były ciepłe. 
W większości przypadków powodem było 
złe ustawienie zaworów termostatycznych, 
bowiem od końca sezonu grzewczego wszyst-
kie zawory w naszych mieszkaniach winny być 
ustawione na minimalne zużycie ( na pozy-
cję „2”), gwarantującą określony, standar-
dowy poziom ciepła w mieszkaniu. Wielu z nas 
nie kontroluje tych nastaw, a potem wyraża 
swoje niezadowolenie z powodu włączenia 
ciepła. Często też się zdarza, że nie zamykamy 
okien na noc i wówczas również włącza się 
ciepło. Wielu z nas nie przyjmuje do wiadomo-
ści tego, że w n/Spółdzielni działa automatyka 
cieplna. My nie wyłączamy na wiosnę ciepła, 
jak również nie włączamy go jesienią. Nato-
miast szybko reagujemy na wszelkie uwagi 
dotyczące, mogących się przecież zdarzyć, 
różnorodnych odstępstw od tych reguł. Dzięki 
temu mniej płacimy za ogrzewania naszych 
mieszkań w skali całego roku. Reagujemy 
również na wszystkie inne uwagi i spostrze-
żenia. A na koniec przypominam lub infor-
muję, że od 21 września br. weszły w życie 
zmienione przepisy prawa o ruchu drogowym. 
I tu uwaga! Droga rowerowa stała się tym, 
czym obecnie jest jezdnia czy torowisko. Wej-
ście na nią w nieodpowiednim miejscu skończy 
się w najlepszym rozwiązaniu … mandatem! 
Nie mówiąc już o potrąceniu… bo pieszy 
wchodzący na jezdnię, drogę dla rowerów lub 
torowisko ma zachować szczególną ostrożność 
i korzystać z przejścia dla pieszych!

 Sylwester Pokorski

Moim zdaniem  W sytuacji gdy trwają w mediach dyskusje  na temat czy starczy ciepła do ogrzana naszych 
mieszkań, dla nas i naszych członków – odbiorców ciepła systemowego, zasadniczym pytaniem jest 
czy ceny ciepła nas nie „zabiją”. Uspakajamy, ale prosimy o kontrolę zużyć ciepła.

Ceny Veolii dużo niższe niż ustawowe średnie ceny wytwarzania ciepła.

Wiele kontrowersji wzbudza w  ostatnim czasie 
sprawa nadchodzącej zimy, która zapowiada-
na  jest, ze względu na ogólnoświatowy kry-
zys energetyczny, trudności z  węglem i  gazem, 

a  także wysoką inflację i  drożyznę, jako jedna z  trudniej-
szych do  przetrwania. Mając na uwadze wszystkie te do-
niesienia na str. 4 zamieszczamy apel Zarządu n/Spół dzielni 
do  mieszkańców o  racjonalne gospodarowanie ciepłem 
w swoich mieszkaniach, efektywne, częste ale krótkie wie-
trzenie pomieszczeń.

Jednocześnie, odnosząc się do pytań naszych człon-
ków, informujemy, że ani Spółdzielni, ani samym członkom 
nie  przysługują rekompensaty czy dopłaty do ciepła syste-
mowego. W  tym względzie odwołujemy Państwa do stro-
ny internetowej Veolii, na której zamieszczono Komunikat, 
który także obok drukujemy:

W  związku z  wejściem w  życie „Ustawy o  szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związ-
ku z  sytuacją na rynku paliw” (Dz.U. z  dnia 19 września 
2022  r., poz. 1967), informujemy, że średnia cena wytwa-
rzania ciepła w Veolia Energia Łódź SA jest niższa od śred-
niej ceny wytwarzania ciepła z  rekompensatą, w  związku 
z  czym przedsiębiorstwo w  rozliczeniach z  odbiorcami sto-
suje niższą cenę zatwierdzoną przez Prezesa URE (decyzja 
z dnia 7 grudnia 2021, następnie zmieniona decyzją z dnia 
10 czerwca 2022). W  tym wypadku nie mają zastosowania 
przepisy dotyczące składania Sprzedawcy Oświadczeń.

 K.Sz.
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egzemplarzy

OSTROŻNIE 
Z CIEPŁEM

SPRAWOZDANIE  
za I półrocze 2022 r.
Na posiedzeniu w dniu 25.08.2022 r. Rada Nadzorcza 
RSM „Bawełna”  rozpatrzyła wyniki gospodarczo-finansowe 
za dwa kwartały 2022 r. Omawiając sprawozdanie podkreślono, 
że  przez  cały  okres  sprawozdawczy Spółdzielnia  posiada 
dobrą  kondycję  finansową  i  terminowo  reguluje wszystkie 
zobowiązania. Dziękujemy Państwu za terminowe wnoszenie 

opłat eksploatacyjnych.

Skrót  sprawozdania 
za I półrocze drukujemy 
na str. 5.

X Edycja Budżetu Obywatelskiego w Łodzi
Od dnia 7 października zgłoszone 
wnioski do tegorocznej edycji Budżetu 
Obywatelskiego  poddane  zostaną 
głosowaniu.  Gorąco  namawiamy 
do  uczestnictwa  w  głosowaniach. 
Zaangażowanie  jak  największej 
liczby społeczności naszego miasta 

na dany konkretny wniosek pozwoli na jego realizację w roku przyszłym. 
Wśród wniosków  jest wiele dotyczących bezpośrednio naszych zasobów. 
Pełna lista wniosków na stronie UMŁ, niektóre z nich polecamy Państwa 
uwadze na str. 6.   K.Sz.
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PRZYPOMINAMY! Prowadzenia remontów w lokalach mieszkalnych  

wymaga ich zgłoszenia do właściwej administracji osiedla.  
W dobrym tonie jest też  

powiadomienie o remoncie swoich sąsiadów.

RSM Bawełna – ,,Mój dom” – pismo Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna”. Redaktor Naczelny Sylwester Pokorski, redaktorki: Katarzyna Szczepaniak 
i Izabela Gwardys. Adres redakcji 93-120 Łódź, ul. Przybyszewskiego 163, pok. 117. Telefon 42 6416333, w. 35, e-mail: mojdom@rsmbawelna.pl. Skład i łamanie: 
Agencja Wydawnicza PAJ-Press. Ogłoszenia przyjmują: redakcja  w godz. 8.00-15.00 – Łódź, ul. Przybyszewskiego 163, pok. 117, ADM „Słowiańskie” Łódź, ul. Piasta 
Kołodzieja 21, ADM „Sienkiewiczowskie” Łódź, ul. Skrzetuskiego 12, ADM „Żubardź” – „Koziny” Łódź, ul. Klonowa 39, ADM „Zbiorcza” Łódź, ul. Zbiorcza 17. 
Wszystkie ADM-y ogłoszenia przyjmują w godzinach 800 - 1700. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Rozpowszechnianie wszelkich materiałów redakcyj-
nych bez zgody Wydawcy jest zabronione. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. Druk: PolskaPress.

W czerwcu i lipcu 
2022 r. posiedze-
nia Zarządu RSM 
„Bawełna” odbyły się  
w dniach 9 
i 22 czerwca oraz 
6 i 20 lipca. W tym 
okresie na posiedze-
niach oraz w trybie 
roboczym między 
posiedzeniami 
Zarząd podjął decy-
zje m.in. w następu-
jących sprawach:

Sprawy członkowsko
mieszkaniowe

Wg stanu na 31 maja 2022 r.  
do rejestru Spółdzielni wpisa-
nych było 10.144 członków. 
W czerwcu i lipcu 2022 r. przy-
jęto w poczet członków Spół-
dzielni 17 osób oraz wpisano 
do rejestru członków Spółdzielni 
43 osoby, które nabyły członko-
stwo z mocy prawa, natomiast 
skreślono z rejestru członków 
Spółdzielni 75 osób, które 
w oparciu o przepisy ustawy 
o spółdzielniach mieszkanio-
wych utraciły członkostwo.

Podjęto decyzję o wystą-
pieniu do sądu z wnioskiem 
o stwierdzenie nabycia spadku 
w celu ustalenia spadkobierców 
po członku Spółdzielni, który 
posiadał lokatorskie prawo 
do jednego z mieszkań w osiedlu 
„Słowiańskie”.

Sprawy organizacyjne 
Walnego Zgromadzenia

Przyjęto do wiadomości komu-
nikat Związku Rewizyjnego 
Spółdzielni Mieszkaniowych RP 
zawierający ostrzeżenie przed 
działaniem zorganizowanych 
grup przestępczych handlują-
cych pełnomocnictwami człon-
ków na walne zgromadzenia 
spółdzielni mieszkaniowych. 

W związku z uchwaleniem 
w dniu 7.07.2022 roku przez 
Sejm RP ustawy o zmianie nie-
których ustaw w zakresie spo-
sobu finansowania programów 
mieszkaniowych, która uchyliła 
art. 90 i art. 90a ustawy z dnia 
31 marca 2020 r. o zmianie 
ustawy o szczególnych rozwią-
zaniach związanych z zapo-
bieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzy-
sowych oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568, 
z późn. zm.) ponownie rozwa-
żono temat zwołania najbliż-
szego Walnego Zgromadzenia 
RSM „Bawełna” i biorąc pod 
uwagę różnorakie czynniki, 
w tym rosnące ryzyko powrotu 
pandemii, postanowiono nadal 
jeszcze nie zwoływać Walnego 
Zgromadzenia RSM „Bawełna”. 
Więcej na ten temat piszemy 
na stronie 7.

Sprawy remontowe 
i gzm
Podjęto decyzje o refundacji 
części kosztów wymiany stolarki 
okiennej dokonanej we własnym 
zakresie przez członków Spół-
dzielni w dziewięciu mieszka-
niach w osiedlu „Słowiańskie” 
w kolejności wynikającej z listy 
refundacji i wymiany stolarki 
ustalonej dla tego osiedla.

Zwiększono zakres rze-
czowy i finansowy umowy 
z wykonawcą dotyczącej ocie-
plenia budynku nr 19 przy 
ul. Skrzetuskiego 10 na Janowie 
o ocieplenie ściany szczytowej 
wschodniej (z terminem wyko-
nania do 31.03.2023 r.). Prace 
przewidziane są do wykonania 
w dwóch etapach, w bieżącym 
i na początku przyszłego roku.

Zwiększono zakres rze-
czowy i finansowy umowy 
zawartej z wykonawcą na malo-
wanie budynków przy ul. Gołę-
biej 1/3 i przy ul. Wilczej 2 
w osiedlu „Zbiorcza” o ocieple-
nie ścian szczytowych budynku 
przy ul. Gołębiej 1/3.

Postanowiono zawrzeć 
umowy dotyczące awaryjnego 
zabezpieczania i usuwania 
przecieków gazowych w zaso-
bach mieszkaniowych RSM 
„Bawełna” z dwiema firmami 
współpracującymi ze Spółdziel-
nią i zatrudniającymi pracow-
ników mających uprawnienia 
z zakresu gazownictwa – więcej 
na ten temat przeczytacie Pań-
stwo na stronie 6.

Powierzono firmie ista 
wymianę legalizacyjną cie-
płomierzy (podliczników) 
w węzłach cieplnych w zaso-
bach Spółdzielni – w miejsce 
ciepłomierzy, dla których skoń-
czył się okres ważności cechy 
legalizacyjnej, zamontowane 
zostaną ciepłomierze odczyty-
wane drogą radiową poprzez 
portal ista24.pl.

Omówiono i przyjęto do wia-
domości opinie Kierowników 
Działów Spółdzielni na temat 
wywiązywania się w II kwar-
tale 2022 roku z umów stałych 
przez firmy obsługujące Spół-
dzielnię. Podzielono zastrzeżenia 

do jakości pracy firmy sprzą-
tającej osiedla „Słowiańskie” 
i „Sienkiewiczowskie” w oce-
nianym okresie, które to zastrze-
żenia spowodowały nałożenie kar 
umownych na firmę sprzątającą.

Przyjęto do wiadomo-
ści wyniki kontroli piaskow-
nic w osiedlach „Żubardź” 
i „Koziny” przeprowadzonej 
przez Powiatowy Inspektorat 
Sanitarny – kontrola nie wyka-
zała żadnych nieprawidłowości. 
Więcej na temat tej kontroli 
można przeczytać w artykule 
na stronie 6.

Przyjęto do wiadomości 
informację (protokół z zebrania 
w dniu 14.07.2022 r.) na temat 
spotkania Kierownika Osiedla 
„Słowiańskie” z mieszkań-
cami budynku nr 134 przy 
ul. Dąbrówki 9 w sprawie 
zastosowania na jednej ze ścian 
szczytowych tego budynku 
nowej technologii termoizola-
cyjnej. Temat podczas zebra-
nia nie został wyczerpany i był 
kontynuowany, o czym poin-
formujemy w rubryce „Z prac 
Zarządu” w następnym wydaniu 
gazety.

Sprawy ekonomiczne
Omówiono i przyjęto do wia-
domości wyniki ekonomiczne 
Spółdzielni za okres styczeń–
maj 2022 roku.

Na wnioski mieszkańców 
w trzech przypadkach zmieniono 
stawki zaliczkowe na poczet 
centralnego ogrzewania ich 
mieszkań, w jednym przypadku 
– na wyższą, a w pozostałych 
dwóch – na niższe od stawek 
wyliczonych w oparciu o ubie-
głoroczne zużycie, uwzględnia-
jąc przedstawione przez wnio-
skodawców uzasadnienia.

Przyjęto do wiadomości 
informację komisji przetargowej 
– powołanej przez Zarząd w celu 
organizacji i przeprowadzenia 
przetargu na sprzedaż mate-
riałów uzyskanych w wyniku 
rozbiórki obiektu budowlanego 
położonego przy ul. Puszkina 8 
w Łodzi, dawnej stacji obsługi 
pojazdów – iż na zorganizo-
wany w czerwcu br. przetarg 
nie wpłynęła żadna oferta. 
Ustalono więc tryb dalszego 
postępowania w celu sprze-
daży materiałów z rozbiórki, 
zgodnie z tym, co zapropo-
nowała komisja przetargowa; 
m.in. zaakceptowano terminy, 
ceny wywoławcze i sposób prze-
prowadzania kolejnych przetar-
gów, jeśli w poprzednim nie 
zostanie wyłoniony nabywca. 
Do dnia wydawania niniejszego 
numeru naszej gazety przetargu 

Z PRAC ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI  
w czerwcu i lipcu 2022  r.

nie rozstrzygnięto, a osoby zain-
teresowane wzięciem udziału 
w przetargu odsyłamy do ogło-
szeń na naszej stronie interne-
towej, na tablicach ogłoszeń 
w naszych biurach.

Po negocjacjach przepro-
wadzonych przez Z-cę Prezesa 
ds. Eksploatacyjnych z firmą ista 
Polska Spółka z o.o. w związku 
z wystąpieniem firmy o pod-
wyżkę przewidzianych w umo-
wach cen za usługi rozlicze-
niowe i dodatkowe realizowane 
na rzecz Spółdzielni zaakcepto-
wano zmianę cen.

Po wysłuchaniu informacji 
Z-cy Prezesa ds. Ekonomicz-
nych w sprawie naliczeń czyn-
szowych i wpłat z tego tytułu 
za I półrocze 2022 r., porównaw-
szy stosunek wpłat do naliczeń 
z zadowoleniem przyjęto do wia-
domości, iż mimo niesprzyja-
jącej sytuacji gospodarczej 
wpływy są na poziomie gwa-
rantującym płynność finansową 
Spółdzielni. Z uwagi na wysoką 
inflację, bardzo duży wzrost 
cen na różne produkty i usługi, 
a głównie wzrost cen mediów, 
np. kosztów dostawy energii 
cieplnej czy prądu służby Spół-
dzielni szczególnie wnikliwie 
na bieżąco kontrolują poziom 
wpływów na rachunki bankowe.

Sprawy najmu lokali 
i terenów
Wyrażono zgodę na zawarcie 
(„przepisanie”) umowy najmu 
miejsca parkingowego przy 
ul. Rawskiej 3 z synem dotych-
czasowego najemcy, który party-
cypował w kosztach wykonania 
parkingu.

Przedłużono na dwa miesiące 
najem hali przy ul. Puszkina 8, 
postanawiając jednocześnie, 
że dopóki w kolejnych przetar-
gach na sprzedaż materiałów 
z rozbiórki hali nie zostanie wyło-
niony kupiec, można cyklicz-
nie przedłużać umowę najmu, 
o ile obecny najemca wciąż 
będzie tym zainteresowany.

Inne sprawy
Z zadowoleniem przyjęto 
do wiadomości fakt utworze-
nia w Warszawie pierwszej 
ukraińsko-polskiej spółdzielni: 
Spółdzielni Pracy Kooperatywa 
Razem, o czym zawiadomiła 
Krajowa Rada Spółdzielcza ape-
lując jednocześnie do wszystkich 
spółdzielni o udzielenie w miarę 
możliwości wsparcia finanso-
wego tej nowej spółdzielczej ini-
cjatywie. Zarząd wyraził swoje 
poparcie dla owej inicjatywy, 
kwestię finansowego wspierania 
pozostawiając do indywidual-
nego uznania członków i miesz-
kańców Spółdzielni. Na stronie 6 
redakcja zamieściła pismo – apel 
Krajowej Rady Spółdzielczej 
z numerem rachunku, na który 
można przesłać wpłaty dla ukra-
ińsko-polskiej Spółdzielni Pracy 
Kooperatywa Razem.

 Oprac.: E.S.

Z prac Rady Nadzorczej
W  czerwcu 2022 r. Rada Nadzorcza odbyła jedno posiedzenie, w  formie videokonferencji, 
na którym podjęła następujące decyzje:
1.  Po wysłuchaniu opinii przewodniczących i przedstawicieli Rad Osiedli, przyjęła program dzia-
łalności społecznej i oświatowo-kulturalnej RSM „Bawełna”. Program ten realizowany będzie przy 
współpracy z Radami Osiedli. Program działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej ma pomóc 
w aktywizacji Rad Osiedli w działaniu na rzecz mieszkańców, w przywróceniu inicjatyw społecznych 
mających na celu scalanie osiedlowych społeczności, zachęcanie do wspólnego działania, kreowanie 
i rozwijanie inicjatywy dbałości o otoczenie, w którym mieszkamy, promowanie zachowań non-profit, 
wynikających z zamiłowania do inicjatyw społecznych i współdziałania, a także inspirowanie miesz-
kańców Spółdzielni do współtworzenia przyjaznej dla środowiska atmosfery.
2.  Dokonała analizy spraw poruszanych przez lokatorkę osiedla „Zbiorcza” podczas dyżuru Rady 
Nadzorczej w dniu 10.05.2022 r., głównie dotyczących bloku 501 przy ul. Sacharowa 6/8 i udzieliła 
zainteresowanej pisemnej odpowiedzi.
3.  Rozpatrzyła pismo lokatorki z osiedla „Koziny” m.in. ws. wymienionych w piśmie lokali 
w budynku nr 48 przy Al. Włókniarzy 198 i udzieliła zainteresowanej pisemnej odpowiedzi.
4.  Omówiła prezentację dr. Piotra Pałki „Zniesienie stanu epidemii a przygotowanie do podjęcia 
decyzji o zwołaniu Walnego Zgromadzenia/Zebrania Przedstawicieli w formule stacjonarnej lub zarzą-
dzenia podjęcia przez Walne Zgromadzenie/Zebranie Przedstawicieli uchwał na piśmie. Przedłużenie 
terminów na wykonanie obowiązków sprawozdawczych w 2022 r.”, która była przedmiotem obrad 
Komisji Mieszkaniowej Krajowej Rady Spółdzielczej.
5.  Przyjęła informację nt. możliwości organizacji Walnego Zgromadzenia i najnowszych działań 
sejmu dotyczących sfery spółdzielczej.
6.  Przyjęła do wiadomości informacje członków Rad Osiedli „Żubardź”, „Koziny”, „Sienkie-
wiczowskie” i „Słowiańskie” na temat spraw jakimi zajmowały się Rady na swych posiedzeniach. 
Rada Osiedla „Zbiorcza” nie miała w tym czasie posiedzenia.
7.  W sprawach wniesionych Rada przyjęła do wiadomości następujące informacje:
–  zwołane na dzień 13.06.2022 r. posiedzenie Komisji ws. sprzedaży materiałów uzyskanych 
w wyniku rozbiórki obiektu budowlanego położonego przy ul. Puszkina 8 w Łodzi nie odbyło się 
z powodu braku ofert. W związku z powyższym w dniu 25.07.2022 r. Komisja zorganizuje kolejny 
przetarg.
–  Zastępca Prezesa ds. Eksploatacyjnych p. Waldemar Pawelski udzielił odpowiedzi na zadane 
na poprzednim posiedzeniu pytanie dotyczące powodów wysokiego ujemnego wskaźnika wody nie-
zbilansowanej w dwóch budynkach na osiedlu „Słowiańskie”, w budynku na osiedlu „Sienkiewiczow-
skie”, w budynku na osiedlu „Koziny” i w budynku na osiedlu „Żubardź”.
–  Zastępca Prezesa p. W. Pawelski przedstawił informacje na temat przebiegu VI Konferencji 
Naukowej „Społeczna odpowiedzialność zarządcy nieruchomości w koncepcji Smart City – Science 2 
Business”, w której uczestniczył w Częstochowie i podczas której miał możliwość zapoznać się z tech-
nologią firmy Bauter Sp. z o.o. dotyczącą cienkowarstwowych powłok termoizolacyjnych stosowanych 
w budownictwie i docieplaniu elewacji. Metoda ta zostanie zastosowana na ścianie jednego z bloków 
na osiedlu „Słowiańskie”.
–  Veolia Energia Łódź poinformowała RSM „Bawełna” o zmianie taryfy dla ciepła od 13.07.2022 r.
–  Zarząd przedłużył ubezpieczenie z Towarzystwem Ubezpieczeniowym „Uniqa”.
–  Rada wysłuchała informacji dotyczącej sytuacji organizacyjnej w spółdzielni mieszkaniowej 
im. Bolesława Chrobrego.
8.  Kolejne posiedzenie, w zależności od bieżącej sytuacji związanej z możliwością organizacji 
Walnego Zgromadzenia, odbędzie się 7 lub 14 lipca 2022 r.

W  lipcu 2022 r. Rada Nadzorcza odbyła jedno posiedzenie, w  formie videokonferencji, na którym 
podjęła następujące decyzje:
1.  Przyjęła do wiadomości bez uwag informację nt. realizacji prac związanych z wykonaniem 
postanowień ustaw: o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 r. w przedmiocie wyodręb-
nienia nieruchomości oraz z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiącą kontynua-
cję wcześniejszych informacji na ten temat i obejmującą działania Spółdzielni podejmowane w okresie 
od 12 kwietnia 2022 r. do 29 czerwca 2022 roku.
2.  Przyjęła do wiadomości przedstawioną przez Z-cę Prezesa ds. Eksploatacyjnych p. Walde-
mara Pawelskiego informację nt. zawarcia umów na awaryjne zabezpieczenie i usuwanie przecieków 
gazowych w zasobach RSM „Bawełna” z dwiema firmami obsługującymi Spółdzielnię: Zakładem 
Instalacyjno-Budowlanym Grzegorza Witonia i Zakładem Instalacji CO i Gaz Jacka Krawczyka.
3.  Przyjęła informację przedstawioną przez Prezesa Spółdzielni p. Sylwestra Pokorskiego 
nt. uchwalonych przez Sejm RP zmian w przepisach dotyczących ustawowych terminów zwołania 
Walnego Zgromadzenia, tj. uchylających art. 90 i 90a ustawy z dnia 31 marca 2020 r. Rada Nadzorcza 
po dyskusji jednogłośnie przedłożyła swoje stanowisko w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia 
RSM „Bawełna” w okresie obowiązywania w Polsce stanu zagrożenia epidemiologicznego. W stano-
wisku tym Rada Nadzorcza, mając na uwadze wyniki ekonomiczne naszej Spółdzielni, rekomenduje 
Zarządowi wstrzymanie się z decyzją o zwołaniu Walnego Zgromadzenia co najmniej do czasu wyjaś-
nienia się sytuacji z nadciągającą falą wzrostu zakażeń, a najlepiej do czasu zniesienia w kraju stanu 
zagrożenia epidemiologicznego.
4.  Przyjęła do wiadomości informacje członków Rad Osiedli „Koziny”, „Sienkiewiczowskie”, 
„Słowiańskie”, „Zbiorcza” i „Żubardź” na temat spraw, jakimi zajmowały się Rady na swych 
posiedzeniach.
5.  W sprawach wniesionych Rada przyjęła do wiadomości informacje:
–  Na temat finalizowania przez Spółdzielnię umowy na wymianę legalizacyjną podliczników 
w węzłach cieplnych na ciepłomierze z odczytem radiowym.
–  O wybryku chuligańskim, do jakiego doszło niedawno w osiedlu „Sienkiewiczowskie” – 
podpaleniu kolejnego już śmietnika w tym osiedlu.
–  W sprawie wyłonieniu w wyniku audytu obiektów w zasobach Spółdzielni do umieszczenia 
we wnioskach o przyznanie środków z funduszy unijnych na termomodernizację.
–  Dotyczącą terenów przy budynku przy ul. Kutrzeby 10 i prowadzonych w ich sprawie rozmów 
z sąsiadującą z tym budynkiem wspólnotą mieszkaniową korzystającą ze śmietnika stojącego na terenie 
należącym do Spółdzielni oraz z UMŁ o budowie przez naszych mieszkańców parkingu na terenie 
miejskim.
–  O nowych taryfach za energię dla lokali użytkowych.
–  O przeprowadzeniu inwentaryzacji znajdujących się w klatkach schodowych urządzeń i insta-
lacji takich jak sieci operatorów telefonicznych czy telewizji kablowych.
–  Rada omówiła temat eksperymentalnej metody ocieplenia budynków, zastosowanej na jednej 
ze ścian budynku nr 134 w osiedlu „Słowiańskie”.
–  Rada przyjęła apel Przewodniczącej p. Jadwigi Miller o głosowanie w sprawie budżetu oby-
watelskiego na zgłoszone przez nią zadanie - remont chodnika na terenie miejskim przy należącym 
do Spółdzielni budynku w osiedlu „Koziny”.
–  Rada przyjęła przekazane przez Prezesa Spółdzielni p. Sylwestra Pokorskiego życzenia dla 
wszystkim spółdzielców złożone w imieniu KRS przez Przewodniczącego – dr. Jerzego Jankowskiego 
na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z okazji Międzynarodowego 
Dnia Spółdzielczości 1 lipca 2022 roku.
6.  Kolejne posiedzenie zaplanowano na 25 sierpnia 2022 r. Oprac.: I.G.
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Przez cztery lata  
w budynku narożnym przy Więckowskiego i Zachodniej  
zlokalizowany był Teatr Nowy i Teatr Żydowski.  
To po tamtych czasach pozostały dwa wejścia do teatru.

Teatr Nowy powstał 
w 1949 roku, a jego pier-
wotna siedziba mieściła 
się przy ul. Daszyńskie-
go 34 (dziś ul. Tuwima). 
Do obecnej lokalizacji 
przy ul. Więckowskie-
go 15 zespół przeniósł się 
w 1951 roku. Przez cztery 
lata stojący do dziś budy-
nek dzielono z Teatrem 
Żydowskim. To po tam-
tych czasach pozostały 
dwa wejścia do teatru.

Fundamentem, na którym zrodził 
się Teatr Nowy, była Grupa Mło-
dych Aktorów, na czele z Kazi-
mierzem Dejmkiem, Wojciechem 
Pilarskim i Januszem Kłosińskim, 
którzy później pełnili funkcje 
dyrektorskie oraz reżyserowali 
spektakle. I choć miejsce to było 
określane „teatrem Dejmka”, 

to on sam mówił: „Ten tzw. Teatr 
Dejmka nie był wyłącznie moim 
dziełem. Oczywiście, jestem świa-
domy mojej istotnej w nim roli. 
Miałem wpływ na repertuar, akto-
rów, dobór współpracowników 
i tak dalej, ale teatr tworzyłem 
z nimi wszystkimi. Teatru w poje-
dynkę się nie zrobi.”

Teatr Nowy chwalony był 
za walory artystyczne i talenty 
aktorskie, w dużej mierze bazu-
jące na słynnej „metodzie Stani-
sławskiego”. Konstanty Stanisław-
ski – rosyjski reżyser teatralny, 
aktor i wykładowca – twierdził, 
że nie ma małych ról, są tylko 
mali aktorzy i z każdej, nawet 
najmniejszej roli, można stworzyć 
niezapomnianą kreację. Jego zda-
niem praca nad rolą powinna pole-
gać na odnalezieniu granej postaci 
w sobie, identyfikowaniu się 
z nią, a w jej kreacji na bazowaniu 
na swoich emocjach i osobistych 
przeżyciach. To ściśle pokrywa się 
z tym, jak teatr widział sam Kazi-
mierz Dejmek: „Podobnie jak kro-
pla deszczu odbija niebo, tak teatr 
odbija życie.”

Pierwszą wystawioną sztuką, 
w zespołowej reżyserii pod kierun-
kiem Jerzego Merunowicza, była 
„Brygada szlifierza Karhana”, 
autorstwa czeskiego dramaturga 
Vaśka Kani.

Lata 1952–1961 to okres 
pierwszej (z trzech) dyrekcji 
Kazimierza Dejmka, człowieka 
tak zasłużonego dla tej instytucji, 
że w październiku 2007 roku tea-
trowi nadano jego imię. Urodzony 
w 1924 roku, poznał teatr od pod-
szewki. Jako aktor debiutował 
w 1944 roku w Teatrze Narodo-
wym w Rzeszowie w roli Jaśka 
w „Weselu” Stanisława Wyspiań-
skiego. Jako samodzielny reżyser 
wystartował w 1951 roku „Poe-
matem pedagogicznym” Antona 
Makarenki. W teatrze spędzał całe 
dnie, a jego zaangażowanie spra-
wiało, że współpracujący z nim 
aktorzy również niechętnie opusz-
czali te mury.

Pod dyrekcją Pilarskiego 
i Kłosińskiego teatr zwrócił się ku 
dramatom zagranicznych autorów: 
Brechta, Becketta, Gogola i Dosto-
jewskiego. Inscenizacja „Idioty” 

Dostojewskiego, w reżyserii Sta-
nisława Brejdyganta, została uho-
norowana Nagrodą Towarzystwa 
Przyjaciół Łodzi – Srebrną Łódką.

Wraz z drugą kadencją 
Dejmka, w latach 1975–1979, 
do repertuaru powróciły sztuki 
o tematyce politycznej i umoral-
niającej, w tym wiele dramatów 
współczesnych, m.in. Mrożka 
i Gombrowicza. Spośród znanych 
nazwisk, które można było wów-
czas oglądać na deskach Nowego, 
wymienić należy Ludwika Benoit, 
Jana Kobuszewskiego czy Barbarę 
Kraftównę. Po raz trzeci na stano-
wisko dyrektora Teatru Nowego 
Kazimierz Dejmek powrócił 
we wrześniu 2002 roku. Zmarł 
31.12.2002 r., miesiąc przed pre-
mierą reżyserowanego przez siebie 
szekspirowskiego „Hamleta”.

Jego pasja przyniosła mu wiele 
nagród i odznaczeń, m.in. nagrodę 
państwową I stopnia za wybitne 
osiągnięcia reżyserskie i insce-
nizacyjne polskich sztuk współ-
czesnych, Zasłużony dla Kultury 
Narodowej czy tytuł Honorowego 
Obywatela Miasta Łodzi.

Dziś Teatrem Nowym kie-
ruje Dorota Ignatjew, reżyserka 
i aktorka, która chce „robić teatr 
zaangażowany, teatr przyglą-
dający się ważnym, aktualnym 
sprawom, teatr stający po stronie 
dyskryminowanych, słabszych, 
wykluczanych, po stronie humani-
taryzmu.”

We wrześniu Teatr Nowy, 
w ramach Narodowego Czytania, 
zaprosił na wspólne czytanie poe-
zji Adama Mickiewicza „Ballady 
i romanse”. Z kolei pod szyldem 

Festiwal Łódź Czterech Kul-
tur można było obejrzeć: „Miłą 
robótkę” teatru z Gniezna, Dakh 
Daughters – muzyczny perfor-
mance teatru z Kijowa i „Praktykę 
widzenia” – spektakl inspirowany 
„Teorią widzenia” Władysława 
Strzemińskiego. Warto również 
zobaczyć błyskotliwą komedię 
„Seks dla opornych” z Marią Gład-
kowską i Wojciechem Wysockim 
w rolach głównych.

Zapraszamy!
 I.G.

„ŚWIAT JEST TEATREM…” – poznajmy łódzkie teatry 

TEATR NOWY IM. KAZIMIERZA DEJMKA

UMOWA 
DOŻYWOCIA 
A WYSOKOŚĆ 
ZACHOWKU
Na łamach naszej gazety wielo-
krotnie poruszana była tematyka 
testamentów, zapisów, zachowku 
oraz szeroko pojętego prawa spad-
kowego. Mimo to, nadal pojawiają 
się pytania dotyczące tej tematyki. 
W niniejszym artykule postaram 
się ponownie przybliżyć Państwu 
temat zachowku, tym razem łącząc 
go również z instytucją umowy 
dożywocia przenoszącej własność 
nieruchomości, podkreślając przy 
tym charakter relacji zachodzących 
między tymi instytucjami.

Zacznijmy od instytucji bar-
dziej znanej – zachowku. Jest 
to instytucja prawa cywilnego 
odnosząca się do problema-
tyki nabycia spadku. Gwaran-
tuje ochronę praw zstępnych 
(dzieci/wnuków), małżonka i rodzi-
ców spadkodawcy, którzy zosta-
liby powołani do spadku z mocy 
ustawy, ale do takiego powołania 
nie doszło z uwagi na treść testa-
mentu pozostawionego przez 
spadkodawcę. W celu zobrazowa-
nia powyższego opisu posłużę się 
przykładem: Pan S. (spadkodawca) 
w chwili śmierci pozostawił żonę 
i dwóch synów. W przypadku dzie-
dziczenia z mocy ustawy, zarówno 

Z notatnika 
prawnika

synowie jak i żona spadkodawcy 
dziedziczyliby spadek w częś-
ciach równych w wysokości po 1/3. 
Tak się jednak nie stało, ponieważ 
Pan S. pozostawił testament, zgod-
nie z treścią którego do całości 
spadku powołał jedynie najmłod-
szego syna – tylko ten syn powo-
łany został więc do dziedziczenia 
z mocy testamentu. Żonie oraz star-
szemu synowi przysługuje w takiej 
sytuacji na mocy art. 991 kodeksu 
cywilnego roszczenie o zachowek, 
które skierować mogą przeciwko 
powołanemu do dziedziczenia 
z mocy testamentu, najmłodszemu 
synowi spadkodawcy. Zachowek 
co do zasady stanowi ½ udziału 
spadkowego przysługującego 
uprawnionemu do zachowku 
(w naszym przykładzie obojgu 
przysługiwałaby więc wartość 
1/6 spadku), z zastrzeżeniem że gdy 
uprawniony jest trwale niezdolny 
do pracy albo jeżeli zstępny 
uprawniony jest małoletni przy-
sługuje mu roszczenie o zachowek 
w wysokości dwóch trzecich war-
tości udziału spadkowego. Przy 
ustalaniu udziału spadkowego 
stanowiącego podstawę do obli-
czania zachowku uwzględnia się 
także spadkobierców niegodnych 
oraz spadkobierców, którzy spadek 
odrzucili, natomiast nie uwzględnia 
się spadkobierców, którzy zrzekli 
się dziedziczenia albo zostali 
wydziedziczeni. Z kolei przy obli-
czaniu zachowku nie uwzględnia 
się zapisów zwykłych i poleceń, 
natomiast bierze się pod uwagę 
zapisy windykacyjne dokonane 
przez spadkodawcę. Co do zasady 
uwzględniane są również dokonane 
przez spadkodawcę darowizny, 
z wyłączeniem drobnych darowizn, 
darowizn dokonanych przed więcej 

niż dziesięciu laty licząc od daty 
otwarcia spadku, a także darowizn 
dokonanych na rzecz osób niebę-
dących spadkobiercami lub upraw-
nionymi do zachowku – uwzględ-
niamy więc tylko te darowizny, 
których nie można uznać za drobne 
i dokonane zostały na rzecz spad-
kobierców lub osób uprawnionych 
do zachowku w określonym cza-
sie, licząc wstecz od daty otwar-
cia spadku (daty śmierci spad-
kodawcy). Od przedstawionych 
zasad obliczania zachowku istnieją 
pewne wyjątki, jednakże nie są one 
istotne z punktu widzenia porówna-
nia instytucji zachowku z instytu-
cją dożywocia.

W kontekście przedstawio-
nej powyżej instytucji, ciekawe 
jest zagadnienie relacji zachowku 
i umowy dożywocia. W celu jed-
nak omówienia charakteru tej rela-
cji, konieczne jest przedstawienie 
czym tak naprawdę jest umowa 
dożywocia.

Umowa dożywocia to umowa, 
w której treści nabywca nieru-
chomości, w zamian za przenie-
sienie własności tejże nierucho-
mości, zobowiązuje się zapewnić 
zbywcy dożywotnie utrzymanie. 
Co do zasady treść umowy kształ-
tują strony, jednakże w przypadku 
nieuregulowania warunków 
utrzymania, nabywca nierucho-
mości powinien przyjąć zbywcę 
jako domownika, dostarczać mu 
wyżywienia, ubrania, mieszka-
nia, światła i opału, zapewnić mu 
odpowiednią pomoc i pielęgno-
wanie w chorobie oraz sprawić 
mu własnym kosztem pogrzeb 
odpowiadający miejscowym 
zwyczajom. Tyle o samej treści 
umowy mówi art. 908 kodeksu 
cywilnego. Ponownie w celu 

zobrazowania omawianej instytu-
cji, dla łatwiejszego zrozumienia 
jej istoty, posłużę się przykładem: 
Pan S. zawarł ze swoim najmłod-
szym synem umowę dożywocia, 
na mocy której Pan S. przeniósł 
na syna prawo własności mieszka-
nia (nieruchomości) Pana S. nato-
miast syn (nabywca) zobowiązał się 
zapewnić Panu S. (zbywcy) doży-
wotnie utrzymanie, w szczególności 
poprzez dostarczanie ojcu wyży-
wienia, ubrania, środków higie-
nicznych, utrzymywanie mieszkania 
w którym M. zamieszkuje, zapew-
nienie wymaganej opieki i pomocy 
oraz sprawienie pogrzebu. 
W zamian więc za te gwarancje 
poczynione w zawartej umowie, 
syn Pana S. stał się właścicielem 
nieruchomości. Co istotne, prze-
niesienie własności nieruchomości 
na podstawie umowy o dożywocie 
następuje z jednoczesnym obciąże-
niem nieruchomości prawem doży-
wocia. W konsekwencji, nawet 
gdyby nabywca nieruchomości nie-
ruchomość tę zbył, nowy właściciel 
zobowiązany jest do takich samych 
świadczeń na rzecz dożywotnika, 
co poprzedni właściciel.

Wracając jednak do głównego 
problemu niniejszego artykułu, 
jaka jest relacja między zachow-
kiem a dożywociem (umową 
dożywocia)? Otóż zawarcie przez 
spadkodawcę z jednym ze spad-
kobierców umowy dożywocia 
w sposób bezpośredni przekłada 
się na wysokość masy spadko-
wej, a tym samym na wysokość 
zachowku, o którego zapłatę ubie-
gać mogą się uprawnieni. Wbrew 
bowiem temu co mogłoby się 
w potocznym rozumieniu tego 
pojęcia wydawać, umowa doży-
wocia w żadnym stopniu nie może 

zostać potraktowana jako darowi-
zna na rzecz jednego ze spadko-
bierców, a tym samym jej zawarcie 
będzie miało wpływ na wysokość 
zachowku, poprzez jego pomniej-
szenie. W zamian za przeniesienie 
własności nieruchomości nabywca 
zobowiązuje się względem zbywcy 
do zapewnienia mu dożywotniego 
utrzymania, którego treść i zakres 
będą zależały od woli stron zawie-
rających umowę. Tymczasem 
umowa darowizny jest umową, 
na mocy której darczyńca zobo-
wiązuje się do bezpłatnego świad-
czenia na rzecz obdarowanego 
kosztem swego majątku. Cechą 
odróżniającą umowę darowizny 
od wielu innych umów nazwanych 
uregulowanych w Kodeksie cywil-
nym jest jej nieodpłatność.

Zaznaczenie powyższych róż-
nic jasno pokazuje, że na gruncie 
przedstawionej powyżej insty-
tucji zachowku, dożywocie nie 
może być wliczane w skład masy 
spadkowej przy obliczaniu należ-
nego zachowku, a tym samym 
wartość spadku stanowiąca pod-
stawę wyliczeń uszczuplana jest 
o wartość nieruchomości będącej 
przedmiotem umowy dożywocia. 
Jest to niezwykle istotna zależ-
ność, ważna zarówno z punktu 
widzenia podmiotu występującego 

z roszczeniem o zapłatę zachowku, 
jak również z punktu widzenia 
spadkodawcy, który chciałby 
dodatkowo zabezpieczyć dokonane 
w testamencie rozporządzenia.

Mam nadzieję, że powyższy 
artykuł, a zwłaszcza przykłady 
„z życia” w nim zawarte przybli-
żyły Państwu instytucje zachowku 
i umowy dożywocia oraz wyjaśniły 
relacje zachodzące między tymi 
instytucjami oraz charakter ich 
wzajemnego oddziaływania.

Adrian Sroczyński 
asystent prawny 

w Kancelarii Radcy Prawnego 
Jadwigi Chmielewskiej

Furmankiewicz

ANTYKWARIAT

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

Tel. 503 133 524

Ogłoszenie
Robotnicza  Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Bawełna” 
informuje,  że  posiada  do  wynajęcia  lokal  użytkowy 
o  powierzchni  626,87  m²  w  pawilonie  47  w  Łodzi 
przy ul. Przybyszewskiego 163 ( na górnej kondygnacji 
po siłowni Body Line).
  Informacji  o  lokalu  udziela  Dział  Organizacyjny 
pod numerem telefonu 42 641 63 33 w. 45 i 51.
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Zachęcamy do korzystania z udostępnianych mieszkańcom  

kanałów informacyjnych i aplikacji.  
Jak informuje nas ista Polska Sp. z o.o. już niebawem  

możliwa będzie dla mieszkańców kontrola zużyć ciepła i wody.

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

Wygodnie dodawaj zgłoszenia dotyczące usterek 
i spraw bieżących, ze smartfona lub komputera 

oraz bądź na bieżąco z ich postępem.

Otrzymuj powiadomienia w smartfonie, e-mail 
lub SMS o istotnych sprawach dotyczących 

Twojego mieszkania np. przerwie w dostawie 
prądu, wody i inne.

Załóż konto na rsmbawelna.imieszkaniec.pl

Ściągnij na swój telefon aplikację
Elektroniczny system obsługi mieszkańca

Szczegółowy sposób uruchomienia aplikacji znajdziecie 
Państwo na tablicy ogłoszeń w swojej klatce schodowej.

Uruchomienie Uruchomienie 
usługi ista connect usługi ista connect 
opóźnione!!!opóźnione!!!
W  ostatnim,  przedwakacyjnym, 
numerze  gazety  informowaliśmy, 
że Spółdzielnia podpisała z firmą ista 
Polska Sp. z o.o. umowę o dostęp 
dla mieszkańców do internetowego 
portalu  ista connect. Nowa usługa, 
zapewniająca  wygodną  formę 
kontroli  zużyć  ciepła  i  wody,  uru-
chomiona miała  być  na  początku 
września. Wtedy miały być przeka-
zane wszystkim chętnym członkom 
Spółdzielni  wygenerowane  przez 
istę hasła dostępu do portalu.

Informacja  o  uruchomieniu 
nowej usługi spotkała się ze znacz-
nym  zainteresowaniem  naszych 
mieszkańców.

Niestety,  uruchomienie  usługi 
ista connect nastąpi w terminie póź-
niejszym niż przewidywano.

Jak poinformował nas kontra-
hent, w wyniku bardzo poważnego  
cyberataku na serwery  firmy  ista, 
wszystkie  elektroniczne  wejścia 
na strony internetowe firmy zostały 
zabezpieczone, a portale  interne-
towe,  dla  bezpieczeństwa,  odłą-
czone. O ponownym przywróceniu 
usług isty będziemy Państwa infor-
mować. Można też samemu śledzić 
bieżące komunikaty w tej sprawie 
na stronie ista Polska.  K.Sz.

Ostrożnie z ciepłem  
tej zimy

W związku z rosnącymi cenami zakupu energii cieplnej Zarząd Spół-
dzielni, nie mając w planach podwyższania indywidualnych zaliczek 
od członków na poczet rozliczenia kosztów c.o. i c.w.u., apeluje 
do mieszkańców o racjonalne korzystanie z ogrzewania i uprzedza, 

że  po  rozliczeniu rocznych kosztów za 2022 r. mogą występować 
dopłaty. Osoby, które chciałyby zapobiec wysokiej dopłacie, mogą 
wystąpić do Spółdzielni z wnioskiem o ustalenie dla swojego lokalu 
większej zaliczki niż wyliczona o ubiegłoroczne zużycie.
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Działalność władz Spółdzielni koncentruje się  
na realizacji założeń planowych  
oraz terminowym regulowaniu zobowiązań.  
Wydatki ponoszone są w sposób racjonalny i kontrolowany.

Gospodarka finansami prowadzona była w oparciu o plan gospodarczo-finansowy uchwalony przez Radę 
Nadzorczą w dniu 22.12.2021 r. – Uchwała Nr 1/12/2021.
 Koszty działalności Spółdzielni poniesione w I półroczu 2022 r. wyniosły 29.834.586,85 zł, w tym:
 –  eksploatacja (gzm) 15.728.867,53 zł
 –  zimna woda i odprowadzanie ścieków 2.404.104,49 zł
 –  c.o. i c.w. 8.583.477,81 zł
 –  gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.469.623,61 zł
 –  pozostała działalność operacyjna, finansowa i inna 648.513,41 zł
 Przychody uzyskane w I półroczu 2022 r. wyniosły 30.890.513,81 zł, w tym:
 –  eksploatacja (gzm) 15.058.865,74 zł
 –  zimna woda i odprowadzanie ścieków 2.634.139,57 zł
 –  c.o. i c.w. 9.859.740,03 zł
 –  gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.701.349,53 zł
 –  pozostała działalność operacyjna, finansowa i inna 636.418,94 zł
 Koszty eksploatacji za I półrocze zwiększone zostały o ujemne wyniki nieruchomości z lat poprzednich 
w kwocie 4.299.830,61 zł.
 Przychody eksploatacji za I półrocze zwiększone zostały o dodatnie wyniki nieruchomości z lat poprzednich 
w kwocie 48.452,40 zł.
 Wynik na eksploatacji zasobów (gzm) na 30.06.2022 roku z uwzględnieniem wyników nieruchomości 
z lat poprzednich oraz pożytkami z mienia Spółdzielni wyniósł (-) 4.921.380,00 zł.
 Wyniki nieruchomości dla poszczególnych osiedli oraz pożytki Spółdzielni przedstawia tabela nr 1. 

Tabela nr 1

Osiedle

Wyniki nieruchomości na 30.06.2022 r.

Ogółem suma wyników 
nieruchomości

w tym:

wyniki dodatnie wyniki ujemne

kwota ilość nieru-
chomości kwota ilość nieru-

chomości kwota ilość nieru-
chomości

1 2 3 4 5 6 7

Zbiorcza -676 985,23 30 11 924,46 6 -688 909,69 24

Słowiańskie -2 290 264,10 50 0,00 0 -2 290 264,10 50

Sienkiewiczowskie -1 321 925,13 26 0,00 0 -1 321 925,13 26

Żubardź -893 798,86 36 3 083,84 1 -896 882,70 35

Koziny -445 809,90 20 4 916,85 2 -450 726,75 18

Ogółem nieruchomości Spółdzielni -5 628 783,22 162 19 925,15 9 -5 648 708,37 153

Nadwyżka bilansowa za lata 2019–2021 0,00
Pożytki Spółdzielni (najem lokali użytko-
wych, garaży, terenów i inne) 707 403,22

Wynik gzm -4 921 380,00

 W tym miejscu należy nadmienić, iż przedstawione wyniki nie uwzględniają nadwyżek bilansowych za lata 
2019–2021 w łącznej wysokości 4.997.191,48 zł, które zgodnie z propozycją Zarządu mają decyzją najbliższego 
Walnego Zgromadzenia RSM „Bawełna” zasilić przychody poszczególnych nieruchomości.
 Zimna woda i ścieki na koniec czerwca br. zamknęły się saldem dodatnim w wysokości 230.035,08 zł, 
w tym osiedle: Zbiorcza 39.189,61 zł, Słowiańskie 76.410,96 zł, Sienkiewiczowskie 29.066,41 zł, Żubardź 
56.555,94 zł, Koziny 28.812,16 zł.
 Koszty ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody (c.w.) wyniosły 8.583.477,81 zł, 
z tego przypada na:
 –  centralne ogrzewanie 6.056.740,05 zł
 –  ciepłą wodę 2.526.737,76 zł
 Przychody na centralne ogrzewanie i ciepłą wodę wyniosły 9.859.740,03 zł, z tego na: 
 –  centralne ogrzewanie 6.494.523,88 zł
 –  ciepłą wodę 3.365.216,15 zł
 Wśród poniesionych kosztów c.o. i c.w. 66,9%, tj. 5.742.627,15 zł stanowią koszty zużytego ciepła, 
natomiast 33,1%, tj. 2.840.850,66 zł przypada na koszty opłat stałych.
Średnie koszty ogrzewania metra kwadratowego powierzchni w poszczególnych osiedlach oraz ogółem 
w Spółdzielni w porównywanych okresach przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2

Osiedle
Średni koszt ogrzewania (zł/ m²p.u./m-c)

I półrocze 2021 r. I półrocze 2022 r.

1 2 3

Zbiorcza 2,91 2,39

Słowiańskie 2,50 2,02

Sienkiewiczowskie 2,93 2,15

Żubardź 3,55 3,27

Koziny 3,38 3,10

 Spółdzielnia ogółem 2,92 2,43

 Wynik na c.o. i c.w. za I półrocze 2022 roku wynosi (+) 1.276.262,22 zł, z czego na centralnym ogrzewaniu 
(+) 437.783,83 zł, natomiast na ciepłej wodzie (+) 838.478,39 zł. Wyniki c.o. i c.w. w poszczególnych osied-
lach wynoszą: os. Zbiorcza c.o (+) 99.008,93 zł, c.w. (+) 106.548,13 zł, os. Słowińskie c.o (+) 203.829,83 zł, 
c.w. (+) 274.606,83 zł, os. Sienkiewiczowskie c.o. (+) 78.689,35 zł, c.w. (+) 94.127,71 zł, os. Żubardź c.o. 
(+) 24.322,61 zł, c.w. (+) 242.847,05 zł, os. Koziny c.o. (+) 31.933,11 zł, c.w. (+) 120.348,67 zł.
 Gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec czerwca br. zamknęło się saldem dodatnim w wyso-
kości 231.725,92 zł, w tym osiedle: Zbiorcza 44.642,73 zł, Słowiańskie 84.776,42 zł, Sienkiewiczowskie 
41.321,28 zł, Żubardź 38.900,88 zł, Koziny 22.084,61 zł.
 Wpływy i wydatki z funduszu remontowego zostały przedstawione w tabeli nr 3.

Tabela nr 3

L.p. Wyszczególnienie
Fundusz remontowy

Os. Zbiorcza Os. Słowiań-
skie

Os. Sienkie-
wiczowskie Os. Żubardź Os. Koziny Ogółem 

Spółdzielnia
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Bilanse otwarcia na 1.01.2022 r. 438 191,45 661 820,03 -120 516,64 436 988,63 94 929,47 1 511 412,94

2. Odpisy od lokali za I półrocze 2022 r. 1 121 825,94 2 231 479,11 949 436,27 1 073 321,64 609 763,86 5 985 826,82

3. Wydatki za I półrocze 2022 r. 1 432 976,76 1 520 420,19 1 250 731,17 82 695,40 90 512,32 4 377 335,84

w tym:

- roboty budowlane 986 283,60 866 445,00 1 024 655,10 11 931,00 75 486,00 2 964 800,70

- roboty instalacyjno-sanitarne 347 271,84 177 002,23 154 136,17 8 802,04 687 212,28

- roboty dekarsko-blacharskie 0,00

- roboty terenowo-drogowe 45 141,00 132 594,00 3 370,20 3 075,00 184 180,20

- roboty elektryczne 25 602,48 49 123,80 74 726,28

- wymiana okien i drzwi 5 121,42 257 731,50 1 512,00 1 691,32 266 056,24

- awarie i roboty nieprzewidziane 49 158,90 61 044,98 22 816,10 57 080,16 10 260,00 200 360,14

Wyniki na 30.06.2022 r. 127 040,63 1 372 878,95 -421 811,54 1 427 614,87 614 181,01 3 119 903,92

 Zadłużenie w opłatach za używanie lokali mieszkalnych, użytkowych i innych wobec Spółdzielni, według 
stanu na 30.06.2022 r. wynosiło 3.810.973,67 zł. Kwota zadłużenia obejmuje: zaległości w opłatach eksploa-
tacyjnych 3.335.980,29 zł oraz zasądzone i niezapłacone odsetki i koszty sądowe 474.993,38 zł. 
Ponadto do końca czerwca nie zostały wniesione należności wynikające z rozliczeń ciepła, wody i opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2021 rok w kwocie 342.925,89 zł.
Zadłużenie lokali w poszczególnych osiedlach przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4

Lp. Wyszczególnienie
Zaległości w opłatach na 30.06.2022 r.

Zbiorcza Słowiańskie Sienkiewi-
czowskie Żubardź Koziny Ogółem 

Spółdzielnia
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Zaległości w opłatach eksploatacyjnych 623 297,97 747 779,32 504 852,66 820 295,01 639 755,33 3 335 980,29

2 Zaległości z tytułu zasądzonych odsetek 
i kosztów sądowych 87 522,24 111 372,60 64 507,45 128 551,07 83 040,02 474 993,38

3 Zaległości ogółem (1+2) 710 820,21 859 151,92 569 360,11 948 846,08 722 795,35 3 810 973,67

 Ogółem na koniec czerwca z opłatami zalegało 2.014 lokali.
 Na przestrzeni okresu sprawozdawczego do osób zalegających z opłatami wysłano 1.345 pism wzywają-
cych do spłaty zadłużeń. Spółdzielnia podpisała 44 porozumienia na ratalną spłatę zadłużeń. 
 W przypadku 9 spraw sądowych dłużnicy spłacili swoje zadłużenie, a na 30.06.2022 roku w spłacie pozo-
staje 132 spraw orzeczonych nakazami zapłaty.
 W wyniku prowadzonej windykacji w I półroczu 2022 r., poza spłatą należności głównych Spółdzielnia 
uzyskała kwotę 51.537,08 zł tytułem spłaty odsetek i kosztów sądowych. 
 Osoby będące w trudnej sytuacji finansowej, mające niskie dochody, mogą ubiegać się o dodatki miesz-
kaniowe. Na dzień 30.06.2022 r. z dodatków mieszkaniowych korzystało 70 członków. Szerszych informacji 
o możliwości skorzystania z tej formy pomocy udzielają pracownicy działu czynszów.
 Zadłużenie członków wobec Spółdzielni z tytułu kredytów mieszkaniowych zaciągniętych przed 
majem 1992 r., wg stanu na 30.06.2022 r. wynosiło 50.491,51 zł i dotyczyło 15 osób zamieszkałych w 11 budyn-
kach: os. Słowiańskie – kwota zadłużenia 48.736,73 zł (dotyczy 13 osób zamieszkałych w 9 budynkach), 
os. Sienkiewiczowskie – kwota zadłużenia 1.754,78 zł (dotyczy 2 osób zamieszkałych w 2 budynkach).
 W stosunku do osób posiadających zadłużenia kredytowe Spółdzielnia podejmuje takie same działania 
windykacyjne, jak do osób zalegających z opłatami eksploatacyjnymi. W wyniku prowadzonej windykacji 
w I półroczu 2022 r., poza spłatą należności głównych, Spółdzielnia uzyskała od członków 2.120,35 zł tytułem 
spłaty odsetek i kosztów sądowych.
 W ramach działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej Spółdzielnia w I półroczu 2022 r. wsparła finan-
sowo PCK w pomocy dla Ukrainy w kwocie 20.000,00 zł oraz dofinansowała kwotą 1.000,00 zł Filię nr 58 
Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy ul. Zakładowej.
 Podsumowując okres I półrocza b.r. należy stwierdzić, że działalność władz Spółdzielni koncentrowała się 
na realizacji założeń objętych planem gospodarczo-finansowym na 2022 r., utrzymaniu dobrej i stabilnej sytuacji 
finansowej. A.K.

Skrót sprawozdania z działalności  
Spółdzielni za I półrocze 2022 roku
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Na X edycję Budżetu Obywatelskiego w Łodzi przeznaczone jest 26,2 mln zł. 

Z tego 5,5 mln to kwota na projekty ponadosiedlowe, 
a 20,7 mln zł to kwota na projekty osiedlowe.  

Głosuj koniecznie na wybrane przez siebie projekty.

Kontakt z nami
Administracja osiedla „Słowiańskie”, 
tel. 42 670 99 78.
Kierownik administracji p. Piotr Sumiński.
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: 
100-103, 132-135, 141-146 oraz zespół garaży 
przy bl. 100 oraz zespół garaży przy ul. Zakła-
dowej, tel. 505 150 842, e-mail: itomaszew-
ska@rsmbawelna.pl
Wiesława Maślak administrowane budynki: 
151-160, 213-218a, tel. 505 150 840, e-mail: 
wmaslak@ rsmbawelna.pl
Anna Winiarska-Kaźmierczak admini-
strowane bloki: 137–139, 201-212, tel. 505 
150 847, e-mail: awiniarskakazmierczak@
rsmbawelna.pl 
Katarzyna Chrapowicka administrowane 
bloki: 125-131, 147-150, tel. 512 085 879, 
e-mail: kchrapowicka@rsmbawelna.pl 
Katarzyna Spychała administrowane bloki: 
219–233 , tel. 505 131 497, e-mail: kspycha-
la@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:
Aleksandra Czekalska administrowane 
budynki: Zbiorcza 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 
21, 23, 25, Sarnia 4, Stylonowa 7, tel. kom. 505 
150 846, e-mail: aczekalska@rsm bawelna.pl
Joanna Witulska administrowane budyn-
ki 503, ul. A. Sacharowa 24, 26, 28, Górska 2, 4, 
3/5, 7/9, Szczytowa 4/6, Rawska 3, 7, Wilcza 2, 
Gołębia 1/3, 5, 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
Anna Adamiak administrowane bloki: Byd-
goska 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. tel. 501 463 353, e-mail: aada-
miak@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:
Beata Nykiel – czynsze os. Zbiorcza i os. Żu-
bardź, Koziny, tel. 42 641 63 33, wew. 66, 
e-mail: jolszewska@rsmbawelna.pl i  bny-
kiel@rsmbawelna.pl
Olga Malec – czynsze os. Słowiańskie i Sien-
kiewiczowskie, tel. 42 641 63 33, wew. 67, 
e-mail: omalec@rsmbawelna.pl
Marzena Zaharan – windykacja, tel. 
42 641 63 33, w. 69, e-mail: mzaharan@
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 oraz na iMieszkaniec.pl

W okresie wakacyjnym, w  zaso-
bach  naszej  Spółdzielni,  zlokali-
zowanych w osiedlach  „Żubardź” 
i  „Koziny”,  Powiatowy  Inspektor 
Sanitarny w Łodzi przeprowadzał 
kontrole  piaskownic  i  budynków. 
Kontrola  nie  wykazała  żadnych 

nieprawidłowości.  Kontrolujący 
w złożonym do Spółdzielni Proto-
kole z kontroli nie zawarł żadnych 
uwag i zaleceń.

Podobna kontrola, na przeło-
mie sierpnia/września prowadzona 
była,  z  podobnym  wynikiem, 
w osiedlach Słowiańskie i Sienkie-
wiczowskie.

W  Spółdzielni  posiadamy 
łącznie 30 piaskownic, z tego 18 – 
najwięcej  w  os.  „Słowiańskie”, 
6  na  Janowie,  3 w os. Zbiorcza, 
2 na Żubardziu  i  1 na Kozinach. 
Zgodnie  z  przepisami  wszystkie 
piaskownice są ogrodzone. Zwykle 
po zimie wymieniamy we wszyst-
kich piaskownicach piasek. Obra-
mowania,  siedziska  i  ogrodzenia 
podlegają bieżącej konserwacji.

  K.Sz.

Usuwanie przecieków gazowych
Jak ważnym  tematem,  z  jed-

nej strony,  jest utrzymywanie 
w  należytym  stanie,  szczelnej 
instalacji gazowej, a z drugiej szyb-
kość reakcji na usunięcie wszelkich 
przecieków i awarii, nie musimy 
Państwa przekonywać.

Dla  pełniejszego,  skutecz-
nego, awaryjnego zabezpiecze-
nia i usuwania przecieków gazo-
wych Zarząd Spółdzielni podpisał 
w  lipcu br. umowy z dwoma fir-
mami:  Zakładem  Instalacyjno-
-Budowlanym Grzegorza Witonia 
i z Zakładem Instalacji CO i GAZ 
Jacka  Krawczyka.  Dotychczas 
awarie  (głównie  po  godzinach 
pracy administracji osiedlowych) 
usuwało  Pogotowie  Gazowe 
(tel. 992).

Jako  Zarządca,  zgodnie 
z  przepisami  Prawa  budowla-
nego,  zobowiązani  jesteśmy 
każdego roku dokonać przeglą-
dów  instalacji  gazowych  oraz 

skuteczności  wentylacji  we 
wszystkich  lokalach  mieszkal-
nych. Przeglądy takie przeprowa-
dzamy,  jednak nie zwalnia to, 
w żadnym przypadku także 
Państwa z bieżącego spraw-
dzania podłączeń kuchenek 
gazowych i term gazowych 
zainstalowanych w Państwa 
mieszkaniach. Nieszczelności, 
lub złe podłączenia bywają naj-
częstszą  przyczyną występują-
cych przecieków gazowych. Stan-
dardem w  lokalach  są  bowiem 
giętkie, wygodniejsze podłącze-
nia, pozwalające na przesuwanie 
kuchenki,  np.  przy  sprzątaniu. 
Jednak wężyki  takie winny  być 
wymieniane co 5 lat.

Apelujemy więc o okresowe 
sprawdzanie i wymiany sta-
rych podłączeń.

  K.Sz.

Już od 7 października można głosować 
na projekty zgłoszone do Budżetu 
Obywatelskiego – wygrane projekty 

do realizacji w 2023 r. Głosowanie papie-
rowe potrwa do 14 października. On-line 
można głosować do 30 października. 

Ogłoszenie wyników UMŁ przed-
stawi do 18 listopada. Zachęcamy 
gorąco do wzięcia udziału w  głosowa-
niu. Wśród zgłoszonych projektów są: 

zakupy nowości wydawniczych do biblio-
tek miejskich, kolejne place zabaw i siłow-
nie zewnętrzne, tężnie czy naprawy chod-
ników. Pełna lista wniosków skierowanych 
do głosowania znajduje się na stronach 
Urzędu Miasta Łodzi w zakładce Budżet 
Obywatelski 2022/2023. 

Z  projektów dotyczących bezpo-
średnio naszych zasobów polecamy 
do zagłosowania:
PO67KO – Wykonanie nowego chod-

nika przed budynkiem nr 70 przy 
ul. Okrzei – zgłoszony przez Prze-
wodniczącą Rady Nadzorczej RSM 
„Bawełna” p. Jadwigę Miller,

B038BC – Rewitalizacja skweru zieleni 
u zbiegu ulic Klonowej i Powstań-
ców Wielkopolskich – zgłoszony 
przez p. Elżbietę Grocholską,

W041OJ – Zielona Oaza przy ul. Het-
mańskiej,

W042OJ – Budowa parkingu na Ole-
chowie.

Zachęcamy – wejdź na stronę UMŁ, 
znajdź projekty, które Ci się najbardziej 
podobają lub te najbliższe twojej okolicy 
i koniecznie zagłosuj.

 K.Sz.

X EDYCJA X EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGOBUDŻETU OBYWATELSKIEGO V Ogólnopolski Festiwal 
Sportu dla Wszystkich 
„Aktywni dla Niepodległej”

W dniach 16–19 czerwca 
2022 r. w Sierakowie 
nad Wartą, w powiecie 

międzychodzkim wojewódz-
twa wielkopolskiego odbył się 
V Ogólnopolski Festiwal Sportu 
dla Wszystkich „Aktywni dla 
Niepodległej”. Festiwal Sportu 
odbywał się w ramach uro-
czystych obchodów 65-lecia 
Towarzystwa Krzewienia Kul-
tury Fizycznej. Organizatorem 
Festiwalu był Zarząd Główny 
TKKF. Konkurencje sportowe 
przeprowadzono na obiektach 
sportowych Sierakowskiego 
Centrum Sportowo-Szkolenio-
wego TKKF, w przepięknej 
scenerii Sierakowskiego Parku 
Krajobrazowego. W ramach 
Festiwalu rozegrano szereg 
konkurencji i dyscyplin spor-
towych – zespołowych i indy-
widualnych z udziałem ekip, 

reprezentujących Zarządy 
Wojewódzkie, Ogniska i Kluby 
Rekreacyjno-Sportowe TKKF 
z różnych rejonów Polski. 

Łączne w wydarzeniu 
udział brało 527 uczestników. 
Na imprezie nie zabrakło, 
oczywiście, i naszych łódz-
kich reprezentantów z Ogni-
ska „Dzikusy”. Siatkarska 
drużyna TKKF „Dzikusy” 
z Łodzi po raz kolejny poka-
zała na co ją stać, zajmując 
I miejsce w turnieju siatkówki. 
Nasze województwo okazało 
się najlepsze także w tenisie 
stołowym kobiet, gdzie I miej-
sce zajęła Katarzyna Jędrocha 
oraz grze w badmintona: kobiet 
(tu II miejsce zajęła Anna 
Lewicka-Stępień) i mężczyzn 
(I miejsce zajął Kamil Czysch).

 K.Sz.

W uzupełnieniu infor-
macji o obchodach 

40-lecia TKKF „Dzikusy” 
i  przyznanych osobom 
zasłużonym okolicz-
nościow ych statue -
tek, o  czym pisaliśmy 
w poprzednim numerze 
naszej Gazety (str. 6 arty-
kuł 40 lat „Dzikusów”) 
podajemy jeszcze jedną 
osobę, której podczas 
jednej z ostatnich imprez 
rekreacyjno-sportowych 
statuetkę wręczono. Jest 
nią były członek Zarządu 
Ogniska p. Ryszard Kacz-
kowski. Serdecznie gra-
tulujemy.

KONTROLE PIASKOWNICKONTROLE PIASKOWNIC

Krajowa Rada Spółdzielcza poinformowała 
nas o powstaniu w Warszawie, przy orga-
nizacyjno-prawnym wsparciu Rady, pierw-

szej ukraińsko-polskiej spółdzielni! 
SPÓŁDZIELNIA PRACY KOOPERATYWA 

RAZEM została założona, uzyskując 7 lipca br. 
wpis do Rejestru Przedsiębiorców, przez grupę 
ukraińskich i polskich obywateli, którzy postano-
wili sami się zorganizować i w ramach idei samo-
pomocy stworzyć miejsca pracy w odpowiedzi 

na problem zatrudnienia wśród przybyłych do War-
szawy uchodźców z Ukrainy. Spółdzielnia liczy 
na razie 18 członków, ale w krótkim czasie może 
dać zatrudnienie kilkudziesięciu – a przy dodatko-
wym wsparciu – nawet kilkuset osobom. 

Pomysł na działalność jest prosty: ręczne 
wytwarzanie tradycyjnej ukraińskiej przekąski 
pierożków-lepioszek (duże placki z nadzieniem 
na ciepło). Pierożki-lepioszki mają być następnie 
sprzedawane w mobilnych punktach sprzedaży. 

Za Krajową Radą Spółdzielczą prosimy o, 
w miarę możliwości, wsparcie finansowe dla tej 
nowej spółdzielczej inicjatywy. Liczy się każda 
pomoc, choćby nawet symboliczna. Wsparcie 
można przekazywać na numer rachunku banko-
wego Spółdzielni: 

81 1090 2851 0000 0001 5096 6834

Pierwsza Pierwsza 
ukraińskoukraińsko

polska polska 
spółdzielnia spółdzielnia 

pracy!pracy!
Olha Paskal – 
Prezes Zarządu 
Spółdzielni Pracy 
KOOPERATYWA RAZEM
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Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie 
zwołania Walnego Zgromadzenia RSM „Bawełna”
Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 14.07.2022 r. członkowie 
Rady przedłożyli swoje stanowisko ws. zwołania Walnego Zgroma-
dzenia RSM „Bawełna” w okresie obowiązywania w Polsce stanu 
zagrożenia epidemiologicznego. Stanowisko, które prezentujemy 
Państwu poniżej, spotkało się z dużym poparciem środowiska woje-
wództwa łódzkiego, a także doczekało się pozytywnej odpowiedzi 
Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, który zga-
dza się z jego treścią.

Członkowie Rady zapoznali się także ze zdaniem Ministerstwa 
Rozwoju i Technologii ws. organizowania walnych zgromadzeń 
w spółdzielniach mieszkaniowych po uchyleniu przepisów covido-
wych. Jak poinformowano na stronie rządowej, z dniem 7 wrześ-
nia 2022 r. uchylone zostały przepisy art. 90 i 90a ustawy z dnia 
31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytu-
acji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Przepisy te umoż-
liwiają przesunięcie zorganizowania walnych zgromadzeń w spół-
dzielniach na czas po odwołaniu stanu epidemii lub zagrożenia 
epidemicznego, jak również wydłużają kadencję rad nadzorczych.

Od dnia 7 września 2022 r. do zwoływania walnych zgromadzeń 
zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 15 grudnia o spółdziel-
niach mieszkaniowych. Ustawa ta przewiduje, że zarząd zwołuje 
walne zgromadzenie:

 ■  przynajmniej raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie roku 
obrachunkowego,

 ■  również na żądanie rady nadzorczej lub przynajmniej jednej 
dziesiątej, nie mniej jednak niż trzech członków, jeżeli upraw-
nienia tego nie zastrzeżono w statucie dla większej liczby człon-
ków.

Jeżeli w spółdzielni rok obrachunkowy pokrywa się z rokiem 
kalendarzowym, to spółdzielnia taka obowiązana będzie przepro-
wadzić stacjonarne walne zgromadzenie do dnia 30 czerwca 2023 r., 
tj. w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego i właśnie 
ten wariant najprawdopodobniej zostanie zastosowany w naszej 
Spółdzielni.

Stanowisko Rady Nadzorczej 
przedłożone na posiedzeniu 
w dniu 14 lipca 2022 roku 

w sprawie zwołania Walnego 
Zgromadzenia RSM „Bawełna” 

w okresie obowiązywania w Polsce 
stanu zagrożenia epidemiologicznego

Wobec uchwalenia w dniu 7.07.2022 roku przez Sejm RP ustawy 
o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania pro-
gramów mieszkaniowych, uchylającej art. 90 i art. 90a. ustawy 
z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych roz-
wiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywo-
łanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 568, z późn. zm.), Rada Nadzorcza postanowiła 
wyrazić swoją opinię w kwestii zwołania Walnego Zgromadzenia 
RSM „Bawełna” w okresie obowiązywania w Polsce stanu zagro-
żenia epidemiologicznego.

Ustawa, której uchwalenie trwało od maja do lipca br., 
uchyla w art. 25 zapis art. 90 i 90a oraz wprowadza w art. 42 
przedłużenie kadencji rady nadzorczej do chwili zwołania pierw-
szego walnego zgromadzenia po dniu wejścia w życie tego aktu 
prawnego. Przepisy powyższe wejdą w życie w terminie 6 tygodni 
od dnia ogłoszenia (do dnia posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 
14.07.2022 r. ww. ustawa nie została opublikowana w Dzienniku 
Ustaw). Tak więc nowe uregulowania stwarzają możliwość zwoła-
nia Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, ale należy mieć na uwadze 
ciągłe zagrożenia epidemią Covid19.

Stan zagrożenia epidemiologicznego utrzymywany jest w kraju 
nie bez przyczyny. W porównaniu do wcześniejszych okresów 
ilość stwierdzonych zakażeń koronawirusem obecnie zmalała, 
choć pomimo małej ilości osób testowanych liczba zachorowań 

stale rośnie, komunikaty wygłaszane przez osoby występujące 
w imieniu rządu są jednoznaczne i wynika z nich, że należy spo-
dziewać się i obawiać bardzo dużego wzrostu, wręcz kolejnej fali 
zachorowań w okresie powakacyjnym. Obserwując wzrost liczby 
zachorowań na zachodzie Europy należy uznać, że prawdopodo-
bieństwo, iż wzrost ten dotknie również Polskę, jest bardzo wysokie.

W trosce o bezpieczeństwo i komfort członków Spółdzielni chcą-
cych wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu Zarząd ustalając termin 
zwołania go winien wziąć pod uwagę poniższe okoliczności: 
–  zebrania wszystkich części Walnego Zgromadzenia 

RSM „Bawełna” tradycyjnie już odbywają się w szkołach podsta-
wowych, które we wrześniu, czyli po powrocie uczniów z wakacji, 
będą stanowić miejsca szczególnego ryzyka rozprzestrzeniania się 
wirusa Covid19. Oznacza to zagrożenie dla uczestników zebrań 
odbywanych w szkołach. Ale działa to także w drugą stronę, 
gdyż przybycie znacznej ilości osób spoza szkolnego środowiska 
spowoduje zwiększenie ryzyka infekcji dla uczniów i nauczycieli,

–  członkowie chcący wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu posta-
wieni zostaną przed dylematem, czy zaryzykować własne bez-
pieczeństwo, czy lepiej zrezygnować z uczestnictwa w zebraniu. 
Zwołanie Walnego Zgromadzenia na czas przewidywanego wzro-
stu zagrożenia może więc zostać odebrane jako działanie mające 
na celu ograniczenie frekwencji tych osób na zebraniach.

–  możliwe, że w przypadku spełnienia się przewidywań co do kolej-
nej fali Covid19 znów wprowadzone zostaną ograniczenia dla 
zgromadzeń, a to oznacza brak pewności, że Walne Zgromadzenie 
zwołane na okres powakacyjny odbędzie się bez przeszkód.

Reasumując Rada Nadzorcza, mając na uwadze wyniki ekonomiczne 
naszej Spółdzielni, rekomenduje Zarządowi wstrzymanie się z decy-
zją o zwołaniu Walnego Zgromadzenia co najmniej do czasu wyjaś-
nienia się sytuacji z nadciągającą falą wzrostu zakażeń, a najlepiej 
– do czasu zniesienia w kraju stanu zagrożenia epidemiologicznego.

 // Jadwiga Miller
 Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie – robić? Czy nie robić? – Są w Łodzi spółdzielnie,  
które zwołały w tym roku Walne, po czym, jak SM „Pojezierska”,  
obrady zaplanowane na październik odwołały.
W naszej Spółdzielni w tym roku Walnego nie planowano.

Piknik 
samorządowy 
na Olechowie
W dniu 10 września 2022 r. w parku osiedlowym na Olechowie, 

na górce między ul. Dąbrówki i Ziemowita, Rada Osiedla Olechów-
-Janów  –  jednostka  pomocnicza Miasta  Łodzi  zorganizowała 

dla mieszkańców Piknik samorządowy. Piknik trwał od godz. 14.00 do 18.30 
i przez cały ten czas, mimo pochmurnej tego dnia, z przelotnymi opadami, 
pogody, cieszył się niemałą frekwencją.

Na  pikniku,  jak  zwykle,  była możliwość  bezpłatnego  skorzystania 
przez dzieci z urządzeń zabawowych. Były dmuchańce,  tor przeszkód, 
klockolandia i stanowisko z malowaniem buziek.

Dużym zainteresowaniem mieszkańców cieszyło się stoisko z informa-
cją o grzybach pt. „Poznaj grzyby, unikniesz zatrucia” oraz pokaz rękodzieła 
z bibuły i gliny, połączony z warsztatami.

W pikniku udział wzięli funkcjonariusze Policji, Straży Pożarnej i Straży 
Miejskiej. Jak co roku było znakowanie rowerów.

Występy artystyczne, to wspaniały występ młodziutkiej naszej mieszkanki 
Marysi Pawłowskiej, chóru ze szkoły Podstawowej Nr 205 oraz Łucji Ślu-
sarz, która dała pokaz gry na saksofonie i akordeonie. Piękny występ miała 
reprezentacyjna orkiestra dęta Poczty Polskiej. 

Na koniec pikniku odbyła się projekcja filmu w ramach Kina Letniego.
Rada Osiedla Olechów-Janów składa serdeczne podziękowania wszyst-

kim firmom oraz osobom, które wsparły organizację pikniku, szczególne 
podziękowania kieruje do Zarządu RSM „Bawełna”.

  K.Sz.
Zdjęcia Piotr Sumiński
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– Masz jakieś plany na jesień?
– Pić będę.
– Przecież taki sam plan miałeś na lato.
– O czym ja mam rozmawiać z człowiekiem, który nie rozróżnia wesołego 
letniego picia, od jesiennego, depresyjnego pijaństwa?

***
Mój „elektryczny” dzień: wstaję opornie, jadę do pracy pod prąd, pracuję 
w napięciu, do domu wracam naładowany – na szczęście podczas kłótni 
z żoną zawsze zostaję uziemiony.

Rozerwij się!
BARAN 21 III  20 IV
W najbliższych dniach nie lek-
ceważ nawet błahych i pozornie 
mało ważnych spraw. Wszyst-
kie mogą mieć istotne znaczenie i tak należy 
każdą traktować. Przegapienie drobnostki 
grozi Ci utratą dobrej szansy. Staraj się więc, 
by taka sytuacja nie zaistniała. Możesz liczyć 
na poparcie Bliźniąt. 

BYK 21 IV  21 V
Dużo pracy, nie tylko zawo-
dowej. Nie ze wszystkim 
uda Ci się zdążyć. Zamiast 
okazywać wszem i wobec niezadowolenie 
z tego powodu lepiej pomyśl, czy nie obar-
czasz się zbyt wieloma zobowiązaniami, 
czy nie obiecujesz bez umiaru. Trzeba umieć 
odmawiać. Nawet przeuroczym Rybom. 

BLIŹNIĘTA 22 V  20 VI
Miesiąc sprzyjać będzie pracy 
twórczej. Twoje aspiracje są bar-
dzo wysokie, więc trzeba będzie 
dołożyć maksimum wysiłku, aby efekty były 
zadowalające. Możesz być rozczarowany 
jakimś posunięciem Lwa. Nie osądzaj go źle, 
nim nie poznasz wszystkich motywów właśnie 
takiego postępowania. 

RAK 21 VI  22 VII
W tym miesiacu bardzo 
Ci się przyda więcej zdecydo-
wania. Nie przerażaj się czeka-
jącymi Cię wydatkami, raczej zainteresuj się 
propozycją Skorpiona, który naprawdę 
umie zarobić. I nie myśl o tym w kate-
goriach - wypada, nie wypada... Przecież 
Ty też nie zawsze bezinteresownie pomagasz 
innym! 

LEW 23 VII  22 VIII
Nareszcie będzie spokojnie, 
może nawet aż za bardzo spo-
kojnie. Taka atmosfera relaksu 
ma swoje znaczenie. Wykorzystaj czas 
na przemyślenie różnych spraw, na bliż-
sze przyjrzenie się niektórym sytuacjom. 
Gdy spotkasz dawno niewidzianego Wod-
nika, poświęć mu więcej czasu. Przyda się  
to wam obojgu. 
PANNA 23 VIII  22 IX
Twoje układy z najbliższymi 
chyba są na jakimś zakręcie, 
albo trafiliście w jakiś dołek. 
Nie dzieje się jednak nic złego, to zwyczajna 
różnica zdań. Uważaj jednak, by nieporo-
zumienia te nie narastały. Inaczej zabrniesz 
w ślepą uliczkę, z której nawet Strzelec  
od razu Cię nie wyprowadzi.

WAGA 23 IX  23 X
Niejedno teraz się lepiej ułoży, 
niż miało to miejsce w ubiegłym 
miesiącu. Ktoś (czyżby Baran?) 
żywo się Tobą zainteresuje, choć z Twojej 
strony nie będzie żadnej ku temu zachęty. 
Nie masz pojęcia, jakie szanse kryje w sobie 
ta sytuacja. Nie bocz się, bo fochy mogą 
te szanse zniweczyć. 

SKORPION 24 X  21 XI
Sprzyjające okoliczności 
na bliższe poznanie osoby, która 
Cię interesuje od dawna. Może 
stać się to dla Ciebie bardzo ważnym wyda-
rzeniem. W rodzinnym gronie nie wywyższaj 
się i nie przechwalaj wydumanymi sukcesami, 
bo bliscy zaczną unikać Twojej obecności. 
Pierwsza „da nogę” Waga. 

STRZELEC 22 XI  21 XII 
Zbliżają się niezbyt korzystne 
dni na transakcje i inne decy-
zje o charakterze finansowym. 
Ogranicz się do niezbędnych wydatków. Nato-
miast w firmie nie daj się wciągnąć w jakieś 
przepychanki z Koziorożcem, gdyż tylko 
pogorszysz sytuację. Dyplomatycznie odcze-
kaj, a potem przejmij inicjatywę. 

KOZIOROŻEC 22 XII  19 I 
Dużo rozlicznych zajęć, sporo 
załatwiania spraw w urzędach. 
Napięcie, niepokój... Zdaje się, 
że wszystko odkładasz na ostatnią chwilę. 
Ale będziesz mieć szczęście - zdążysz, choć 
nie obejdzie się bez małych potknięć. Tylko 
nie licz na układy z Panną - ostatnio też cienko 
przędzie.

WODNIK 20 I  18 II
Sprawy zawodowe będą teraz 
zaprzątać Twoją uwagę bar-
dziej od wszystkich innych. 
Staraj się zachować obiektywny sąd o sytu-
acji i nie bierz poważnie każdej zasłyszanej 
pogłoski. Zresztą, jeśli chodzi o Twoją pozy-
cję, to nie ma powodów do paniki. Podbuduje 
ją nieoczekiwane poparcie Raka. 

RYBY 19 II  20 III
Ktoś będzie zabiegał o spot-
kanie z Tobą. Sprawa będzie 
ważna, więc nie unikaj tego kon-
taktu. I jeśli pomoc będzie leżała w Twoich 
możliwościach, nie odmawiaj. Rewanż przyj-
dzie szybko i będzie zaskakująco ciekawy! 
W środku miesiąca możesz spodziewać się 
także poufnej informacji od Byka.

HOROSKOP NA PAŹDZIERNIK

Taka sobie myśl!
Na początek dnia wybieram kawę,  
A jako kontynuację, uśmiech.
 Stephen Littleword

Z DYNIĄ
KASZA GRYCZANA

Składniki:

 ■ kasza gryczana – 150–200 g
 ■ dynia pokrojona w drobną kostkę 

– 1 szklanka
 ■ por – biała część
 ■ pieczarki – 4 sztuki
 ■ papryka – ½ sztuki 
 ■ marchewka – 1 sztuka
 ■ korzeń pietruszki – 1 sztuka
 ■ przyprawy: sól, pieprz, czosnek, 

papryka słodka i ostra, ulubione 
zioła

 ■ opcjonalnie: mięso mielone, pas-
sata pomidorowa, jarmuż, pomi-
dory suszone.

Przygotowanie:

Pora, pokrojoną w słupki marchewkę 
i pietruszkę oraz pieczarki pokrojone 
w półplasterki podsmażamy na odro-
binie oliwy. Jeśli chcemy przygoto-
wać danie mięsne, dodajemy mielone 
mięso do warzyw. Gdy będzie pod-
smażone, dodajemy paprykę i dynię 
pokrojone w kostkę oraz przyprawy. 
Pod koniec gotowania wsypujemy 
ugotowaną wcześniej kaszę. Opcjo-
nalnie możemy dodać passatę pomi-
dorową i pomidory suszone. Gotowe 
danie posypujemy świeżym jarmużem 
lub/i parmezanem.  K.Sz.
 Źródło internet

Pogoda zmieniła się 
nam praktycznie z dnia 
na dzień. Jednego 
dnia było jeszcze lato, 
a na następny ponura 
deszczowa jes ień . 
Aby nie dać się tej zimnu 
podnośmy swą odpor-
ność.

Składniki wykorzystane 
do proponowanego dziś 
dania wykazują dzia-
łanie przeciwzapalne 
i rozgrzewające. Dodat-
kowo kasza posiada 
bogactwo witamin: A, 
D, E, witaminy z grupy B, 
pierwiastki, do których 
zaliczyć można między 
innymi fosfor, żelazo, 
cynk, miedź, mangan 
i kobalt, fito estrogeny 
chroniące przed rozwo-
jem chorób nowotwo-
rowych, błonnik regu-
lujący pracę układu 
pokarmowego oraz beta-
-glukany, które wpływają 
na wzmocnienie natural-
nej odporności.

Wieczorami od piątku do niedzieli, 23, 24 i 25 września nasza Łódź 
przeistoczyła się w swoistą plenerową galerię sztuki. Było magicz-
nie i kolorowo. Łódzkie ulice, poszczególne kamienice, zakamarki 

miasta, zapomniane dziedzińce i podwórka błyszczały kolorowymi światłami. 
Cały weekend trwał Festiwal Kinetycznej Sztuki Światła Light.Move.Festival. 
Ten największy festiwal światła w Polsce, organizowany jest już od 2011 roku 
i co roku zadziwia i przyciąga wielu mieszkańców. Tegoroczna edycja 2022 
odbywała się pod hasłem „Przebudzenia”.

Manufaktura w tych dniach stała się wręcz nierealna i bajkowa. Stanowiła 
istotny punkt na trasie Light Move Festivalu. Tym razem kompleks Manufak-
tury zapraszał odwiedzających do magicznego świata zwierząt. W przestrzeni 
zabytkowego rynku pojawiły się urokliwe flamingi, tajemnicze sowy, a gości 
zachwycały olśniewające instalacje uzupełniające widowisko świetlne. Całość 
dopełniły słyszane, jakby w tle, odgłosy natury, które pomagały przenieść się 
gościom w romantyczny świat świetlnej fauny.

Warto było poświęcić czas na to spektakularne miejskie widowisko.
A przed nami zapowiadana na 15 października druga edycja „Parku 

Miliona Świateł” w Parku Żródliska. 
Oby prądu starczyło na te świetlne iluminacje! K.Sz.

Za nami kolejna edycja 
Festiwalu światła

http://bit.ly/2yI323J

