
BUDŻET OBYWATELSKI
TY DECYDUJESZ!
Jeśli masz ukończone 16 lat i zależy Ci na tym, by poprawić wygląd swojego osiedla
ZAGŁOSUJ!
Do 29 WRZEŚNIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO poprzyj projekty najko-
rzystniejsze dla członków RSM „Bawełna” i najbardziej potrzebne Twojej okolicy.
Możesz oddać głos na 5 projektów lokalnych, dotyczących dzielnicy, w której mieszkasz
i na 5 projektów ogólnomiejskich.
Karty do głosowania są dwie: jedna dotycząca dzielnicy i druga zadań ogólnomiejskich.
Na każdej można maksymalnie zaznaczyć pięć „krzyżyków”.
WYBIERZ projekt poprzez wstawienie X w odpowiednią rubrykę na karcie głosowania.

Na stronie IV podpowiadamy na co warto zagłosować, by to były projekty najkorzystniejsze dla
naszych mieszkańców.

Wypełnioną kartę możesz oddać do administracji.
Jeśli w lokalu jest więcej osób uprawnionych do głosowania przyjdź do administracji po
dodatkowe karty.
Możesz również głosować przez Internet – strona www.budzet.dlalodzi.info

TEN GŁOS NALEŻY DO CIEBIE! NIE ZMARNUJ GO!
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Budżet obywatelski to specjalnie wydzielona kwota z budżetu
miasta, o wydaniu której zdecydują sami łodzianie: 3 mln zł
na dzielnicę i 5 mln na zadania ogólnomiejskie.

Największymi zwycięzcami festynu okazali się uczestnicy konkursu ro-
dzinnego dotyczącego znajomości naszej spółdzielni. Wygrali wspól-
nie 1000 zł. Ale świetnie bawili się wszyscy uczestnicy „Hop do szkoły”.

NAKŁAD 9000

egzemplarzy

Moim zdaniem
PANIE PREZESIE PROSIMY NIECH

PAN NIE WYCINA DRZEW! MIESZ-
KAŃCY. Takim to napisem przywitał mnie
w niedzielę zamalowany podest przed moim
blokiem, gdy wychodziłem do kościoła na
mszę św. Po szybkim przeczytaniu, spokoj-
nie poszedłem dalej. Ale tego tak spokojnie
zostawić nie można. Nie wiem o jakie drze-
wa chodzi? Być może przy budynku 503. A do
ludzi nie docierają oczywiste sprawy, że nie-
raz trzeba wyciąć jedno lub kilka drzew. I ta-
kie decyzje muszą podejmować określone or-
gany i konkretni prezesi czy dyrektorzy. Od
tego są i nikt ich z tego obowiązku nie zwol-
ni. Muszą się narażać. Nie można jednak tego
czynić ot tak sobie.

Każde usunięcie drzewa wymaga okreś-
lonej procedury i w konsekwencji decyzji ad-
ministracyjnej odpowiedniego wydziału czy
departamentu Urzędu Miasta Łodzi, w której
to, za każdym razem, zobowiązuje się stronę
wycinającą drzewo do nasadzenia kilku no-
wych w określonym rejonie i te nowe nasa-
dzenia muszą się przyjąć, bo jeśli nie, to gro-
zi ogromna kara finansowa.

Nie rozumiem wielu ludzi, którzy pro-
testują przeciwko wycinkom. Czyżby mieli
zbyt słabą pamięć i są niezbyt uważnymi ob-
serwatorami swojej najbliższej okolicy. Prze-
cież tak niedawno na Widzewie bądź Ole-
chowie czy Janowie było rzeczywiście mało
zieleni. Ale teraz? Jest jej naprawdę mnóstwo.
I kolejny aspekt tej sprawy. Podest został za-
pisany. Częściowo zniszczony! Trzeba będzie
zastosować jakieś środki, by „chodnikowy list”
usunąć. Nikt za darmo tego nie zrobi. Czy te-
ren „listu” jest własnością tego kto napisał?
NIE! Czy ściany budynków, szczególnie
tych odnowionych, są własnością grafficiarzy?
Również nie! Dlaczego więc ktoś namazał
w miejscu, które nie jest jego własnością? Czy
tak wypada? Dlaczego niszczy nie swoje?!
Czy w swoim domu również w ten sam spo-
sób wyraża swój stosunek np. do swoich ro-
dziców? Bo uważam, że sprawcą jest młody
człowiek. Czy maluje w swoim przedpokoju
na podłodze białym sprayem? lub czarnym na
ścianach w swoim pokoju? A jak reagują ro-
dzice? Czyżby nie widzieli pojemnika z farbą
u swojego dziecka.

W wielu momentach nie zdajemy sobie
sprawy, że ktoś nas krzywdzi, bowiem okra-
da nas z naszych pieniędzy! Tak, bowiem bez-
myślne niszczenie czy szkodzenie jest swoistą
kradzieżą, bowiem musimy wydać pieniądze
na doprowadzenie czegoś do stanu sprzed wan-
dalizmu. Nasze pieniądze są nam wyciągane
z naszych kieszeni bez naszej zgody. Dlatego
musimy zwracać szczególną uwagę na po-
dobne zachowania i szybko eliminować. Zwie
się to postawą obywatelską. A ponieważ nu-
mer ten ukazuje się w ostatnich dniach głoso-
wania nad budżetem obywatelskim zachęcam
wszystkich naszych mieszkańców, również
tych 16-letnich, by zagłosować na projekty, naj-
bardziej nam odpowiadające i podnoszące es-
tetykę naszego otoczenia.

My zaś mamy już jesień; ostatnie dni są
wyjątkowo deszczowe. Cieszę się, że w trak-
cie naszego festynu nie spadła ani jedna krop-
la deszczu. Chyba pomogła moje jasna mary-
narka? A dzieci i młodzież ze szkół i gimnaz-
jów dały wspaniałe występy na festynowej sce-
nie, ku ogromnemu zadowoleniu swoich
opiekunów i nauczycieli, obecnej po raz
pierwszy prezydent Łodzi p. Han-
ny Zdanowskiej oraz pozos-
tałej widowni. Wielkie bra-
wa! Następny, 16-ty fe-
styn, 13 września
2014 roku.

Sylwester
Pokor-
ski

Zmieniaj Łódź! Na co warto przeznaczyć 3 mln. zł w Twojej dzielnicy.

857 wniosków do tzw. budżetu obywatelskiego zgłosili łodzianie. Inwestycje mieszkańców są warte
430 mln zł. W budżecie Łodzi na 2014 r. zagwarantowano 20 mln zł. Jakie propozycje zostaną
wybrane? O tym decydują łodzianie we wrześniowym głosowaniu między 21 a 29 września.

Sprawozdanie z działalności
Na wrześniowym posiedzeniu Rada Nadzorcza RSM „Bawełna” omawiała
wyniki działalności Spółdzielni za I półrocze 2013 r. Funkcjonowanie
Spółdzielni za okres styczeń–czerwiec br. oceniono pozytywnie i prowadzone
zgodnie z zatwierdzonymi wcześniej założeniami planowymi. Skrót spra-
wozdania przedstawionego Radzie zamieszczamy na stronie 4.

Relacja z festynu
„Hop do szkoły” – strony I–IV



2 Powracamy do tematu granic nieruchomości, by uświadamiać
naszym mieszkańcom, że nie wszystkie tereny wokół budynków są przypisane

do nieruchomości, a więc nie wszystkie sprzątamy.
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Z prac
Rady Nadzorczej

W sierpniu 2013 roku Rada Nadzorcza RSM „Ba-
wełna” odbyła jedno posiedzenie.
1. W ramach spraw dotyczących stosunku członkostwa,
Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu wniosków podjęła na-
stępujące uchwały i decyzje:
a) w sprawie wykreślenia z grona członków Spółdziel-
ni czterech osób posiadających spółdzielcze lokatorskie
prawo do lokalu w osiedlu „Słowiańskie”. Trzy osoby
zgłosiły się na posiedzenie Rady Nadzorczej lecz
przedstawione argumenty nie stanowiły usprawiedli-
wienia, dla których nie wnoszone są bieżąco opłaty za
zajmowany lokal oraz nie są spłacane zadłużenia, któ-
re wynoszą w dwóch przypadkach ponad 16.200 zł.,
w jednym ponad 12.600 zł. Jedna osoba nie zgłosiła się
na posiedzenie Rady Nadzorczej. Zadłużenie wynosi po-
nad 6.600 zł.,
b) w sprawie wykreśleniu z grona członków Spółdziel-
ni czterech osób, posiadających spółdzielcze własnoś-
ciowe prawo do lokalu mieszkalnego w osiedlach:
„Słowiańskie” i „Żubardź”. Na posiedzenie Rady Nad-
zorczej zgłosili się pełnomocnicy dwóch osób lecz przed-
stawione argumenty nie stanowiły usprawiedliwienia,
dla których nie wnoszone są bieżąco opłaty za zajmo-
wany lokal oraz nie są spłacane zadłużenia, które wy-
noszą blisko 10 tysięcy złotych. Dwie osoby nie
zgłosiły się na posiedzenie Rady. Zadłużenia wynoszą
ponad 7.600 zł i 7.700 zł. Ponadto jedna osoba nie
wpłaciła wpisowego ani udziałów,
c) w sprawie wykreśleniu z grona członków Spółdziel-
ni jednej osoby posiadającej lokal stanowiący odrębną
własność w osiedlu „Słowiańskie”. Osoba ta nie zgło-
siła się na posiedzenie Rady. Zadłużenie wynosi ponad
9.700 zł,
d) w sprawie wykreślenia z grona członków Spółdziel-
ni jednej osoby z osiedla „Zbiorcza”, która po zbyciu
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Nie
wypowiedziała członkostwa, a innych praw w Spółdziel-
ni nie posiadała. Osoba ta na posiedzenie Rady nie
zgłosiła się,
e) w jednym przypadku wniosek o wykreślenie z gro-
na członków Spółdzielni Rada Nadzorcza ponownie
odłożyła ponieważ osoba ta kontynuuje spłatę zadłużenia,
które wynosi 3.845,55 zł.
2. Rozpatrzyła wyniki gospodarczo-finansowe Spółdziel-
ni za I półrocze 2013 roku. Rada Nadzorcza oceniła wy-
niki jako dobre i przyjęła je bez uwag do akceptującej
wiadomości.
3. Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu wniosku uchwaliła
od 1 lipca 2013 roku zmianę stawek opłat za śmieci dla
lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Fabrycznej 9
w Andrespolu. Zmiana opłat jest następstwem obniżenia
od 1 lipca 2013 roku cen za wywóz śmieci w Andres-
polu zgodnie z Uchwałą z dnia 18 lipca 2013 roku Rady
Gminy w Andrespolu.
4. Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu wniosku uchwaliła
zmianę zasady pobierania opłat za śmieci. Zmiany na-
stępować będą zgodnie z terminami wynikającymi
z uchwał Rady Miejskiej w Łodzi dla lokali znajdujących
się w zasobach Spółdzielni w Łodzi oraz z uchwał Rady
Gminy Andrespol dla lokali znajdujących się w zaso-
bach Spółdzielni w Andrespolu.
5. Rada Nadzorcza rozpatrzyła Informację na temat rea-
lizacji prac związanych z wykonaniem postanowień usta-
wy o spółdzielniach mieszkaniowych w przedmiocie
wyodrębnienia nieruchomości będących w zasobach
RSM „Bawełna”, która jest kontynuacją tematu i obej-
muje działania Spółdzielni podejmowane do 2.08.2013
roku. Rada Nadzorcza stwierdziła, że działania Spółdziel-
ni nie budzą zastrzeżeń, przyjęła przedmiotową Infor-
mację do wiadomości jak również przyjęła do wiado-
mości, że do końca lipca 2013 roku Spółdzielnia zawarła
2.019 aktów notarialnych na odrębną własność lokali
mieszkalnych i 36 aktów wyodrębniających garaże i lo-
kale użytkowe.
6. Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu wniosku podjęła
Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wa-
runków nabycia prawa użytkowania wieczystego nie-
ruchomości poprzez ujednolicenie (skrócenie) terminu
wygaśnięcia użytkowania wieczystego działek gruntu
nr 243/98 i nr 243/99, położonych przy ul. Lutomier-
skiej 109A i 105A, uregulowanych w księdze wieczystej
nr LD1M/00024347/2.
7. Rada Nadzorcza kontynuowała temat wprowadzania
nowego systemu gospodarowania odpadami komunal-
nymi. Omówiono między innymi:
– sprawę wywozu śmieci, które aktualnie są systema-
tycznie wywożone, problemem pozostają gabaryty za-
legające pod śmietnikami bowiem wywóz tych odpa-
dów odbywa się tylko raz w miesiącu,
– sprawę pojemników na śmieci, które zostały zakupione
dla budynków w osiedlu „Żubardź” i „Koziny” natomiast
dla pozostałych trzech osiedli podpisano umowę z firmą
Remondis na dzierżawę dotychczasowych pojemników.
Niemniej jednak w perspektywie będzie konieczność za-
kupu dla tych osiedli nowych pojemników,
– sprawę obowiązków narzuconych na Spółdzielnię, któ-
re do 1 lipca br. wykonywane były przez firmy wy-
wożące śmieci w cenie wywozu śmieci i dotyczyło to
np. wywozu liści i skoszonej trawy, mycia i dezynfek-
cji pojemników.
Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości, że wszystkie
obowiązki nałożone na Spółdzielnię „Regulaminem
Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Miasta Ło-
dzi” zostały podjęte i wykonane w obowiązujących ter-
minach.
Rada Nadzorcza przyjęła również do wiadomości od-
powiedź otrzymaną z Urzędu Miasta na wystąpienie Rady
Nadzorczej z dnia 4 lipca 2013 roku, którego pełen tekst
publikowany był w poprzednim numerze naszej gazety.
8. Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości informacje
Przewodniczących Rad Osiedli „Żubardź” i „Sienkie-
wiczowskie” na temat spraw jakimi zajmowały się te
Rady na swoich posiedzeniach w okresie od ostatnie-
go posiedzenia Rady Nadzorczej . Rady Osiedli „Sło-
wiańskie” „Zbiorcza” i „Koziny” nie miały w tym cza-
sie posiedzeń.
9. Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości:
– informację dotyczącą zgłoszonych projektów prac
przez Radę Osiedla „Sienkiewiczowskie” i Radę Sa-
morządową Olechów- Janów w ramach sfinansowania
ich z budżetu obywatelskiego,
– informację na temat obrad Komisji Nadzwyczajnej do
spraw rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa
spółdzielczego, która postanowiła, że najpierw będzie
procedowała część ogólną prawa spółdzielczego w opar-
ciu o projekt PSL-u,
– informację o przeprowadzonej w dniu 17 lipca 2013
roku wizytacji kolonii w Sulejowie organizowanych
przez TKKF „Dzikusy”.
10. Prezes p. Sylwester Pokorski przypomniał, że 14
września br. organizowany jest festyn „Hop do Szkoły”
i zaprosił wszystkich do uczestnictwa w tym festynie.
11. Termin następnego posiedzenia Rady Nadzorczej pla-
nowany jest na 19 września 2013 r.

Oprac.: U.G.

Z prac Zarządu Spółdzielni w lipcu i sierpniu 2013 r.
W lipcu i sierpniu 2013 r. od-
było się 7 posiedzeń Zarządu,
na których omówiono i pod-
jęto decyzje m.in. w wymie-
nionych niżej sprawach:

Sprawy członkowsko-
-mieszkaniowe
Wg stanu na 30 czerwca 2013 roku licz-
ba członków Spółdzielni ogółem wynosiła
9.387 osób, w tym 412 członków ocze-
kujących i 8.975 członków zamiesz-
kujących. W lipcu i sierpniu łącznie przy-
jęto w poczet członków 30 osób, natomiast
skreślono z rejestru 39 osób.

Ponownie ogłoszono przetargi nie-
ograniczone na trzy mieszkania na osied-
lu „Żubardź”. Ogłoszenie o przetargach
ukazało się w Dzienniku Łódzkim oraz
umieszczone było na naszej stronie inter-
netowej, w biurze Zarządu i administracji
osiedla. Termin składania ofert upływał 13
września, a rozstrzygnięcie przetargów
wyznaczono na 17 września br.

Podjęte zostały postępowania zmie-
rzające do pozbawienia członkostwa czte-
rech osób, które nie wywiązują się z obo-
wiązku płacenia za mieszkanie, a w sto-
sunku do dwóch byłych członków, którzy
z powodu niepłacenia czynszu stracili
prawa do mieszkań, postanowiono wy-
stąpić do sądu o orzeczenie eksmisji.

Określanie przedmiotu
odrębnej własności lokali
Podpisano protokóły rokowań z UMŁ
w sprawie oddania w użytkowanie wie-
czyste Spółdzielni jako dotychczasowemu
posiadaczowi położonych na „Żubardziu”
działek nr 57/40, 57/42 i 95/192, stano-
wiących własność Gminy.

Roboty remontowe, wymiana
stolarki okiennej
Zaktualizowano wg stanu na 30 czerwca
2013 r. listy określające kolejność wymiany
bądź refundacji kosztów wymiany we
własnym zakresie okien i drzwi balkono-
wych w mieszkaniach na poszczególnych

osiedlach. Po aktualizacji listy zawierają:
w osiedlu „Żubardź” – 1266 pozycji,
w osiedlu „Koziny” – 707 pozycji, w osied-
lu „Zbiorcza” – 918 pozycji, w osiedlu
„Słowiańskie” – 1694 pozycje i w osied-
lu „Sienkiewiczowskie” – 502 pozycje +
osobna lista dla budynku przy ul. Fab-
rycznej 9 w Andrespolu – 8 pozycji. Lis-
ty są do wglądu dla członków Spółdziel-
ni w biurze Zarządu Spółdzielni pok. 121
(wszystkie osiedla) i w Administracjach
Osiedli (lista dla danego osiedla).

Postanowiono zrefundować koszty wy-
miany okien wg ustalonych list osobom,
które wymieniły okna we własnym za-
kresie:
– w dziewięciu mieszkaniach w osiedlu

„Koziny”,
– w siedmiu mieszkaniach w osiedlu

„Zbiorcza”,
– w siedmiu mieszkaniach w osiedlu

„Słowiańskie”,
– w dziesięciu mieszkaniach w osiedlu

„Sienkiewiczowskie”.
Przyspieszono refundację za wymianę

okien w jednym mieszkaniu w osiedlu
„Zbiorcza” i jednym na Olechowie, biorąc
pod uwagę sytuację życiową osób ubie-
gających się o przyspieszenie oraz pozy-
tywne opinie Rad Osiedli. Przyspieszono
też wymianę okien z przyczyn technicz-
nych w dwóch mieszkaniach w osiedlu
„Słowiańskie”.

Kontynuując podjęte w ubiegłym roku
działania postanowiono powierzyć firmie
„Dźwig – Service” modernizację następ-
nych pięciu wind w budynkach: przy
ul. Klonowej 32 – mały dźwig, ul. Anny Ja-
giellonki 2 kl. I i III, ul. Zakładowej 62
kl. I i ul. Gorkiego 26 kl. II.

Podjęto decyzję o wykonaniu w bie-
żącym roku dwóch etapów prac ocie-
pleniowych budynku 501 na Widzewie-
-Wschodzie oraz o sposobie finansowania
tych prac (w ratach płatnych wykonawcy
w latach 2013 i 2014).

Uzupełniono zakres rzeczowy planu re-
montowego osiedla „Zbiorcza” dodatko-
wymi pracami, które finansowane będą ze
środków z bilansu otwarcia funduszu re-
montowego osiedla na 2013 rok.

W dwóch przypadkach zaakceptowano
wykonanie dodatkowych robót określonych
w protokółach konieczności sporządzonych
w związku z robotami remontowymi pro-
wadzonymi w budynkach nr 201 i nr 226A
w osiedlu „Słowiańskie”, ponadto na blo-
ku nr 226A dodatkowo rozszerzono zakres
remontu o malowanie parteru ściany
północnej budynku.

Zawarto porozumienie w sprawie
wspólnego remontu i użytkowania śmiet-

nika przez mieszkańców budynku przy
ul. Stylonowej 7 i sąsiadującej z tym bu-
dynkiem wspólnoty mieszkaniowej.

Opłaty i koszty
W lipcu przyjęto do wiadomości i omó-
wiono wyniki ekonomiczne spółdzielni za
okres od stycznia do czerwca, a na posie-
dzeniu sierpniowym – za okres od stycz-
nia do lipca br.

Zmieniono wysokość opłat za śmieci
należnych od najemców niektórych loka-
li użytkowych i dzierżawców.

Rozłożono na raty zadłużenie czyn-
szowe byłego najemcy jednego z lokali
użytkowych na Olechowie.

W dwóch przypadkach podjęto decyz-
je odnośnie wysokości czynszu za najem
lokali w pawilonie handlowo-usługowym
nr 49 przy ul. Brzechwy 7A.

Przyjęto do wiadomości informację
o ilości decyzji podjętych w Spółdzielni
w II kwartale br. w sprawach rozłożenia na
raty zadłużeń w opłatach za używanie
mieszkań.

Odstąpiono od naliczania odsetek za
nieterminowo wniesione opłaty za używa-
nie mieszkań przez jednego z członków
Spółdzielni.

W jednym przypadku na wniosek
członka podniesiono wysokość zaliczki po-
bieranej na poczet centralnego ogrzewania
jego mieszkania.

Najem lokali i dzierżawa
terenu
W sprawach dotyczących najmu lokali
i dzierżawy terenu w sześciu przypadkach
podjęto decyzje w zakresie zmiany na-
jemców lub warunków najmu lokali użyt-
kowych, garaży bądź pomieszczeń dodat-
kowych oraz w trzech przypadkach w za-
kresie dzierżawy terenu.

Przedłużono do 31.05.2014 r. termin za-
kończenia przez PGE Dystrybucja S.A. bu-
dowy linii kablowej przy ul. Ziemowita 2
pomiędzy istniejącymi stacjami transfor-
matorowymi w tym rejonie.

***

W związku z przejęciem przez Gminę obo-
wiązku wywozu śmieci omówiono, jak
przedstawiała się sytuacja z realizacją
tego obowiązku w zasobach RSM „Ba-
wełna”, oceniając, że w pierwszych dniach
lipca sytuacja nie wyglądała najlepiej,
następnie jednak zaczęła się stabilizować
i śmieci były wywożone na bieżąco.

Oprac.: E.S.

Na podstawie wystąpień mieszkańców
ulicy Lorentza 8 dotyczących bałaga-

nu w pobliżu ich budynku publikujemy
w tym numerze gazety bieżący i przewi-
dywany przebieg granic tej nieruchomości.

Listy

Przewidywany, gdyż nie zakończone są
jeszcze sprawy prawno-gruntowe w Urzę-
dzie Miasta dotyczące tego budynku. Jed-
nak jak informuje pani kierownik admini-
stracji osiedli „Żubardź” i „Koziny”

p. J. Bartoszek wskazywany w pismach
i zgłoszeniach nieporządek występuje na te-
renie, który nie jest i nie będzie w granicach
naszej nieruchomości. Zatem nie odpo-
wiadamy za jego stan sanitarno-po-
rządkowy. Jako Zarządcy, dbający o finanse
naszych mieszkańców nie możemy pono-
sić nieuzasadnionych wydatków. Jedyne co
możemy i robimy to monitowanie do właś-
ciciela gruntu o uprzątnięcie swojego terenu.

Wystąpienie to uświadomiło nam jed-
nak potrzebę przedstawienia granic tych
nieruchomości, które nie prezentowaliś-
my jeszcze na łamach gazety. Przypo-
mnijmy bowiem, że jakiś czas temu za-

kończyliśmy cykl „Granice nierucho-
mości”, w którym przedstawialiśmy krót-
ki opis wszystkich nieruchomości co do
których zakończony jest proces po-
rządkowania stanu prawno-terenowego.
Zaznaczaliśmy, że w Spółdzielni ciągle
jeszcze trwają uzgodnienia głównie
z Miastem w stosunku do niektórych bu-
dynków. Najtrudniejsze sprawy w tym za-
kresie dotyczą „Żubardzia”, ale i są nie-
zakończone zagadnienia gruntowe w osie-
dlu „Koziny” i „Zbiorcza”. W kolejnych
numerach opiszemy szczegółowo stan
prawny tych nieruchomości. O budynku
Lorentza 8 piszemy też na stronie 6.
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Przedłożony przez grupę Posłów projekt ustawy dowodzi,
jak bardzo brakuje dziś mądrości i wizji,
którą dysponowali twórcy systemu spółdzielczego służącego
z powodzeniem już półtora wieku dla ludzi i dla państwa.

Walcząc ciągle o niedopuszczenie do likwidacji spółdzielni mieszka-
niowych chcielibyśmy opublikować dziś obszerne fragmenty listu
otwartego jaki do Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Platformy
Obywatelskiej posła Rafała Grupińskiego skierował Zarząd
Krajowej Rady Spółdzielczej, w związku z kolejnym poselskim
projektem ustawy posłów PO złożonym do laski marszałkow-
skiej w sierpniu br. a dotyczącym przekształcania w spółki hand-
lowe tych spółdzielni, których przedmiotem działalności jest
działalność handlowa w zakresie wyrobów spożywczych lub
przemysłowych. I bez względu na to, że pomysłodawcy w uza-
sadnieniu do projektu ustawy ograniczają zasięg działania no-
wych uregulowań tylko do społemowskiej spółdzielczości
spożywców, to praktycznie będzie on dotyczył także spółdziel-
czości mleczarskiej, gminnej, rzemieślniczej, ogrodniczo-
pszczelarskiej i cepeliowskiej. Ale nawet gdyby to dotyczyło tyl-
ko PSS „SPOŁEM”, to jest to próba zagarnięcia majątku wie-
lu pokoleń spółdzielców spożywców.

Jest to więc kolejny zamach, po spółdzielczości mieszkaniowej
i pracy oraz SKOK-ach, na polską spółdzielczość, aby ją całkowicie
zlikwidować; z n i s z c z y ć!

W cytowanym wyżej liście czytamy:

„Gratulujemy pomysłowości, determinacji i konsekwencji w de-
gradowaniu spółdzielczości jako zbiorowej formy zaradności ludzi. Plat-
forma Obywatelska jest na dobrej drodze do dokończenia dzieła eli-
minacji tej formy aktywności ludzi, jako jednego z najbardziej cenionych
dziś na świecie komponentów gospodarki rynkowej, z systemu
społeczno-gospodarczego naszego państwa. (...) Udało się już zmar-
ginalizować udział sektora spółdzielczego w tworzeniu PKB do niespełna
1%, podczas gdy średnio w Unii Europejskiej jest to blisko 6% a rządy
na całym świecie podejmują działania na rzecz wzmocnienia i rozwo-
ju spółdzielczości.(...) Jeśli Wysoki Sejm raczyłby uchwalić znajdujące
się w Komisji Nadzwyczajnej dwa projekty ustaw, także autorstwa Posłów
Platformy Obywatelskiej, to ten kolejny będzie już jednym z ostatnich

aktów „dożynania” po 150
latach funkcjonowania,
sektora spółdzielczego
jako wyraźnie obcego
ciała w „zdrowej” gospo-
darce rynkowej.

Proszę więc nie mieć
pretensji, jeśli właściwa
dla charakteru takowej
korespondencji popraw-

ność polityczna, nie zawsze w tym liście będzie dochowana. Tak
jednak dyktuje serce, a nakazuje rozum, bo chodzi przecież o ważne
interesy wielu ludzi i lepsze nasze, wspólne państwo (spółdziel-

czość to blisko 8 tys. spółdzielni, ponad 300 tys. pracowników i po-
nad 8 milionów członków). Z uwagi na brak dialogu w tej sprawie
nadajemy także temu listowi charakter otwarty. (...)

W naszym, niewątpliwie pięknym i bogatym historią, tradycją i po-
mysłowością ludzi kraju, proces dyskredytacji politycznej i dys-
kryminacji prawnej spółdzielczości trwa od początku zmian ustro-
jowych i, jak widać, nadszedł czas na ostateczne rozwiązanie.
Spółdzielnie jako wytwór gospodarki socjalistycznej nie znajdują
przecież uzasadnienia dla funkcjonowania w gospodarce rynko-
wej. To zapewne z tego powodu Polska od ponad 20 lat nie jest
w stanie określić miejsca i roli spółdzielczości w swoim systemie
społeczno-gospodarczym, a żaden z rządów nie pokusił się
o własną, racjonalną inicjatywę legislacyjną. (...)

Nie wahamy się określić taką politykę jako krótkowzroczną, po-
zbawioną refleksji i głębszego celu oraz szkodliwą dla ludzi i pań-
stwa. Jest ona nakierowana na zabezpieczenie interesów wąskich
grup osób, a wymierzona w setki tysięcy członków spółdzielni –
współwłaścicieli majątku spółdzielczego.

(>) Autorzy projektu ustawy o przekształcaniu spółdzielni
w spółki prawa handlowego zapomnieli także o tym, że spółdziel-
czość sprzyja zmniejszaniu nierówności, a jak twierdzą eksperci,

tak gdzie większa równość, wszystkim żyje się lepiej – zmniejszając
różnice poprawiamy samopoczucie ludzi. Tak więc równość to dziś
nie tylko złudna idea, ale rozsądna strategia. (...)

W Sejmie bieżącej kadencji pojawiły się dwa kolejne projekty ustaw
(projekt ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych) autorstwa Posłów
Platformy Obywatelskiej, które odrzucone zostały w poprzedniej ka-
dencji. Pierwszy z nich poprzez proponowane regulacje zniechęca
jeszcze bardziej ludzi do pozostawania w spółdzielniach (nie mówiąc
o zakładaniu nowych) i czyni zarządzanie spółdzielnią jeszcze bar-
dziej ryzykowne, drugi zaś prowadzi wprost do likwidacji spółdziel-
ni mieszkaniowych fundując ich członkom wzrost kosztów, konflik-
ty i wieloletnie procesy sądowe. W spory te uwikłane zostaną sa-

morządy, które będą zmuszone do przejęcia wielu terenów
i urządzeń znajdujących się na zorganizowanych osiedlach. (...)

Wszystko wskazuje na to, że w Platformie Obywatelskiej
w stosunku do spółdzielczości panuje duch PRL-u. Wówczas
to uważano i chyba słusznie, że spółdzielczość stanowi za-
grożenie dla socjalistycznego państwa i należało ją poddać
całkowitej jego kontroli, obecnie część polityków jest przeko-
nana, że są one zagrożeniem dla gospodarki rynkowej i naj-
lepiej jakby zniknęły z przestrzeni społeczno-gospodarczej (>).

Wracając jednak do Państwa inicjatywy zawsze uważaliś-
my, że przygotowany i wnoszony pod obrady parlamentu pro-
jekt ustawy powinien odpowiadać na kilka pytań. Należą do
nich: 1. Cel, jaki ma spełnić proponowana ustawa. 2. Skut-
ki społeczno-gospodarcze, jakie przyniesie. 3. Zgodność
z ustawą zasadniczą i przynajmniej ogólną polityką Unii Eu-
ropejskiej, której, jako państwo, jesteśmy członkami. W uza-
sadnieniu załączonym do projektu nie znajdziemy odpowiedzi
na żaden z tych problemów.

Pragniemy jednocześnie podkreślić, że pomimo tego, iż
w gospodarce wolnorynkowej każdy może założyć firmę

i kształtować ją według własnego uznania, a także fakt, że istnieje
możliwość zmiany formy prawnej spółdzielni, nie jesteśmy dokt-
rynalnymi przeciwnikami ich przekształceń w spółki prawa hand-
lowego. Nie może to jednak być wynikiem dyskryminacji jednej for-
my własności wobec innej, (>) Spółdzielczość, to nie tylko odrębna
forma prawna, ale odmienny model gospodarowania. Wybór na-
leży do ludzi, (>). W pierwszej kolejności należy więc usunąć nie-
równości między spółdzielniami a spółkami oraz regulacje dys-
kryminujące spółdzielnie, a dopiero potem zastanowić się w jaki
sposób przekształcać jedną formę w drugą.

Zwracamy się zatem z prośbą do Pana Przewodniczącego
o przeanalizowanie zasadności złożonych do laski marszałkow-
skiej propozycji i wybranie drogi wskazanej przez wiceprzewod-
niczącego Komisji Europejskiej Pana Antonio Tajaniego, który to
powołał (...) „Grupę roboczą do spraw wsparcia potencjału
spółdzielni na rzecz inteligentnego wzrostu”. Dobrym początkiem
mogłoby być spotkanie Pana Przewodniczącego z ustawowymi
przedstawicielami ruchu spółdzielczego”.

Pełny tekst tego apelu zamieszczamy na naszej stronie internetowej
www.rsmbawelna.pl w części dostępnej dla każdego gościa w komunikatach.

Urodził się 17 sierpnia 1868 r. w Stefani-
nie, w zamożnej rodzinie ziemiańskiej,
w majątku Beynarowiczów. Jako 10-latek
rozpoczął naukę w Warszawie, między in-
nymi pod okiem Marii Konopnickiej. Już
w latach młodzieńczych, spotykając się
z otaczającą biedą, wykształcił w sobie
wrażliwość społeczną. Zaowocowało to ar-
tykułami „Pogadanki o rzeczach pożytecz-
nych” (1883) i „Pogadanki z gospodarstwa
społecznego” (1884), w których Abra-
mowski głosił idee społecznej edukacji, po-
mocy, współdziałania oraz samodoskona-
lenia. W 1885 roku rozpoczął studia fi-
zyczne i biologiczne na Wydziale Przy-
rodniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie, a w latach 1886–1889 stu-

diował filozofię na uniwersytecie w Ge-
newie. Na studiach zakładał kółka mło-
dzieży socjalistycznej, współorganizował
przemyt nielegalnej literatury z zagranicy
i zetknął się z działaczami socjalistycznymi
Stanisławem Mendelsonem i Aleksan-
drem Dębskim. Studia w Genewie porzu-
cił, by w pełni poświęcić się działalności
agitacyjnej i konspiracyjnej kółek socja-
listycznych.

Po śmierci żony w 1892 r. udał się na
emigrację do Paryża, Londynu, Zurychu
oraz Genewy i przebywał tam do 1897 r.
Pobyt ten wpłynął na diametralną zmianę
jego poglądów. Konsekwencją było ode-
jście od ruchu robotniczego oraz mar-
ksizmu i stworzenie nowego ruchu poli-

tycznego i społecznego, tzw. socjalizmu
bezpaństwowego. Ujęty w trzy tezy do-
tyczące własności, pracy i państwa, miał
on dawać: bezwzględne prawo każdemu do
korzystania z bogactw wspólnych, wy-
zwolenie z pod jarzma pracy przymusowej,
a także miał usuwać czynnik biurokra-
tyczny spomiędzy ludzi. Zgodnie z tymi
hasłami Abramowski opowiadał się za lik-
widacją państwa i chciał zastąpić go
związkiem kooperatywnym, zrzeszającym,
na zasadzie dobrowolności, wolnych wy-
twórców. Propagował tworzenie oddolnych
organizacji, takich jak: szkolnictwo, sądy
polubowne, stowarzyszenia spożywcze,
wolne kooperatywy. Kooperatyzm to ina-
czej spółdzielczość i to jej właśnie Abra-

W dzisiejszym numerze prezentujemy sylwetkę myśliciela politycznego, filozofa, psy-
chologa i socjologa, teoretyka spółdzielczości Józefa Edwarda Abramowskiego, zna-
nego bardziej pod swoim drugim imieniem – Edward. Przez znajomych określany był
jako „kolega-duch”, o bladej twarzy, jakby niewidzącym spojrzeniu, szybkim chodzie,
tajemniczym uroku osobistym i niebywałej inteligencji.

Pionierzy Spółdzielczości
Edward Abramowski

mowski poświęcił takie swoje prace jak:
„Zasada respubliki kooperatywnej” (1905),
„Znaczenie spółdzielczości dla demokra-
cji” (1906), „Idee kooperatyzmu” (1907).
W spółdzielczości robotnicy i chłopi do-
strzegali szansę na poprawę swojego losu,
a po roku 1905 w Królestwie Polskim roz-
począł się wręcz boom spółdzielczy.
W tym czasie Abramowski założył To-
warzystwo Kooperatystów, skupiające
„setki” dobrze prosperujących spółdziel-
ni, zrzeszeń i agend gospodarczych. Po-
magał również przy tworzeniu Związku To-
warzystw Samopomocy Społecznej, gdzie
oprócz kooperatystów reprezentowanych
było wiele towarzystw oświatowych, wy-
chowawczych i samokształceniowych.
W międzyczasie współtworzył też pismo
spółdzielcze „Społem”.

Bliskie były mu również idee chrześ-
cijanizmu, który uważał za społeczny
i moralny wyraz wolności i praw człowie-

ka. To właśnie wszelako pojmowana wol-
ność – wolność słowa, druku, zebrań,
strajków, stowarzyszeń, sumienia i religii,
nietykalność osoby u oraz wolność nau-
czania – była jednym z głównych haseł pro-
pagowanych przez niego. Pisał, że wolność
człowieka to wolność bycia sobą, rozwi-
jania swych własnych zainteresowań i kro-
czenia swoją własną ścieżką życia, a nie
taką, jaką wyznacza władza czy państwo.
Jednocześnie wierzył, że „człowiek będzie
dopiero wtedy wolny, gdy dokona się ra-
dykalna zmiana w jego wnętrzu – zmiana
jego duszy, moralności, postrzegania świa-
ta i innych, tak by wykształcić społeczeń-
stwo wolne, solidarne, opierające całe
swe istnienie i zasady na polityce wol-
ności”.

W 1910 r. został dyrektorem zorgani-
zowanego przez siebie Instytutu Psycho-
logicznego w Warszawie, a w 1916 r.
pierwszym profesorem psychologii na
Uniwersytecie Warszawskim. Był nieu-
stannie zajęty: w ciągu dnia wykładał, no-
cami pisał. Jednocześnie organizował
swoją pracownię, robił doświadczenia,
sam budował przyrządy, reperował je i na-
stawiał. Osłabiony przez zażywanie nar-
kotyków zapadł na gruźlicę i zmarł 21
czerwca 1918 r. w Warszawie.

To właśnie on stał się pierwowzorem
postaci Szymona Gajowca w powieści
swojego bliskiego przyjaciela Stefana
Żeromskiego „Przedwiośnie” z 1924 r.
W Łodzi ma swoją ulicę, która biegnie od
ul. Sienkiewicza do ul. Kilińskiego, po-
między ul. Tylną a Wigury. I.G.

OGŁOSZENIA DROBNE
SZUKAM PRACY:
• Zaopiekuję się dzieckiem powyżej

2 lat bądź osoba starszą albo przyj-
mę sprzątanie, tel. 508-581-218.

• Udzielam korepetycji z chemii,
matematyki, jez. niemieckiego,
tel. 42-674-29-70.

L i s t o t w a r t y

Foto: źródło internet

F L A G A S P Ó Ł D Z I E L C Z O Ś C I

W obronie spółdzielczości
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Spółdzielnia terminowo reguluje swoje zobowiązania, mimo,

że według stanu na 30.06.2013 r. ogólna kwota zadłużenia
lokali mieszkalnych, użytkowych i innych wobec Spółdzielni

wynosi 3.038.519,64 zł.

Skrót sprawozdania z działalności
Spółdzielni za I półrocze 2013 roku

Gospodarka finansami prowadzona była w oparciu o plan gospodarczo-finansowy uchwalony przez Radę
Nadzorczą w dniu 13.12.2012 r. – Uchwała Nr 1/14/2012.

Na administrowanie zasobami Spółdzielnia poniosła koszty w wysokości 25.998.136,89 zł z tego na:
— eksploatację (gzm) 15.208.773,28 zł
— zimną wodę i odprowadzanie ścieków 2.520.070,61 zł
— c.o. i c.w. 7.961.504,16 zł
— pozostałą działalność operacyjną, finansową i inną 307.788,84 zł

Łączne przychody wyniosły 25.295.223,21 zł, w tym:
— eksploatacja (gzm) 15.254.484,91 zł
— zimna woda i odprowadzanie ścieków 2.608.713,90 zł
— c.o. i c.w. 6.669.970,10 zł
— pozostała działalność operacyjna, finansowa i inna 762.054,30 zł

Na eksploatacji zasobów (gzm), na koniec okresu sprawozdawczego, wystąpił wynik dodatni w wysokości
(+) 45.711,63 zł, na który złożyły się wyniki poszczególnych nieruchomości (tabela nr 1), pożytki z własnej
działalności gospodarczej oraz nadwyżka bilansowa.

Głównym źródłem pożytków z własnej działalności gospodarczej był najem garaży, pomieszczeń w pawilonach
wolno stojących i lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych oraz dzierżawa gruntów.

Tabela nr 1

Zimna woda i ścieki na koniec czerwca br. zamknęły się saldem dodatnim w wysokości 88.643,29 zł,
w tym osiedle: Zbiorcza 48.289,57 zł, Słowiańskie 18.215,33 zł, Sienkiewiczowskie 18.823,95 zł, Żubardź
597,02 zł, Koziny 2.717,42 zł.

Koszty ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody (c.w.) wyniosły 7.961.504,16 zł,
z tego przypada na:

— c.o. 5.618.461,51 zł
— c.w. 2.343.042,65 zł
Wśród poniesionych kosztów c.o. i c.w. 71,4%, tj. 5.685.748,60 zł stanowią koszty zużytego ciepła, nato-

miast 28,6%, tj. 2.275.755,56 zł przypada na koszty opłat stałych.
Koszty zakupu ciepła w I półroczu b.r. są wyższe od kosztów poniesionych w analogicznym okresie roku

ubiegłego o 894.271,69 zł.
Wpływ na to miała długa i mroźna zima oraz podwyżka cen ciepła wprowadzona w listopadzie 2012 roku.
Średnie koszty ogrzewania metra kwadratowego powierzchni w poszczególnych osiedlach oraz ogółem

w Spółdzielni w porównywanych okresach przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2

Poniesione koszty na c.o. i c.w. w I półroczu br. są wyższe od uzyskanych w tym okresie przychodów
o 1.291.534,06 zł, z czego na centralnym ogrzewaniu o 1.055.996,12 zł, natomiast na ciepłej wodzie
o 235.537,94 zł.

Przychody na c.o. i c.w. w analizowanym okresie wyniosły 6.669.970,10 zł, z tego na:
— centralne ogrzewanie 4.562.465,39 zł
— ciepłą wodę 2.107.504,71 zł

Działalność remontowa w 2013 r. rozpoczęła się dodatnim saldem w kwocie 510.572,58 zł.

Naliczenia środków na fundusz remontowy w okresie I półrocza b.r. wyniosły 4.721.417,91 zł. Koszt wy-
konanych prac sfinansowanych środkami funduszu remontowego wyniósł 2.793.984,52 zł.

Wykorzystanie środków funduszu remontowego na poszczególne grupy rodzajowe robót przedstawia się
następująco:

• roboty ogólnobudowlane 1.643.048,20 zł
(w tym: 780 525 zł ocieplenia, 420.595 zł roboty malarskie, 263.553 zł roboty elektryczne),

• roboty instalacyjno-sanitarne 578.477,85 zł,
• wymiana okien i drzwi 183.114,87 zł,
• roboty dekarsko-blacharskie 141.814,80 zł,
• roboty terenowo-drogowe 79.581,90 zł,
• roboty nieprzewidziane 167.946,90 zł.

Są to prace awaryjne, do których należą w szczególności: zamalowywanie graffitii i uszkodzonych ścian
43.708 zł, naprawa rynien i kanałów kominowych 22.842 zł, usunięcia awarii bram, dźwigów,
kotłowni, domofonów, instalacji elektrycznych 43.164 zł.

Saldo na funduszu remontowy na 30.06.2013 r. było dodatnie i wyniosło 2.438.005,97 zł.
Stan funduszu remontowego w poszczególnych osiedlach przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3

Według stanu na 30.06.2013 r. ogólna kwota zadłużenia lokali mieszkalnych, użytkowych i innych wo-
bec Spółdzielni wynosiła 3.038.519,64 zł.

— Zbiorcza 414 299,56 zł
— Słowiańskie 900 346,35 zł
— Sienkiewiczowskie 423 792,87 zł
— Żubardź 844 284,66 zł
— Koziny 455 796,20 zł

Ogółem na koniec czerwca z opłatami zalegało 2.350 lokali. Kwota zadłużenia w przeliczeniu na metr kwad-
ratowy powierzchni wszystkich lokali w Spółdzielni wynosiła 7,02 zł.

Na przestrzeni okresu sprawozdawczego do osób zalegających z opłatami wysłano ogółem 1.062 pisma wzy-
wające do spłaty zadłużeń. Wobec osób, które nie podjęły działań zmierzających do spłaty zadłużeń skiero-
wano do sądu 34 sprawy. W wyniku prowadzonych działań windykacyjnych w okresie sprawozdawczym uzys-
kano z tytułu odsetek i zwrotu kosztów sądowych 259.272,29 zł.

W uzasadnionych przypadkach i na wniosek członka, zadłużenia rozkładane są na dogodne raty, nawet po-
wyżej 10. W okresie I półrocza br. podjętych zostało 230 decyzji o rozłożeniu spłaty zaległości na raty, w ogól-
nej kwocie 386.509,51 zł.

Osoby będące w trudnej sytuacji finansowej, mające niskie dochody, mogą ubiegać się o dodatki miesz-
kaniowe. Osobom zainteresowanym tym tematem szerszych informacji udzielają pracownicy działu czynszów.
Na dzień 30.06.2013 r. z dodatków mieszkaniowych korzystało 128 członków.

Zadłużenie członków wobec Spółdzielni z tytułu wyłożonych przez Spółdzielnię środków na spłatę do
banku rat kredytów mieszkaniowych zaciągniętych przed majem 1992 r. wg stanu na 30.06.2013 r. wynosiło
97.647,18 zł i dotyczyło 66 osób, w tym:

— os. Słowiańskie 91 105,29 zł, 57 osób (dotyczy 23 budynków)
— os. Sienkiewiczowskie 6 541,89 zł, 9 osób (dotyczy 6 budynków)

Spółdzielnia w okresie sprawozdawczym wysłała do dłużników kredytowych 29 wezwań do zapłaty. Skie-
rowała do sądu 4 sprawy i uzyskała 4 nakazy zapłaty.

W wyniku prowadzonej windykacji w I półroczu 2013 r. uzyskano od członków spłaty należności odsetek
i kosztów sądowych 9.667,04 zł.

W ramach wspierania działalności społeczno-wychowawczej Spółdzielnia, w okresie styczeń – czerwiec
br. przekazała 20.520,00 zł na współorganizację imprez sportowo-rekreacyjnych oraz wypoczynek letni dla
dzieci (16 osób miało całkowicie sfinansowany pobyt na koloniach, 8 osób otrzymało dofinansowanie).

Podsumowując okres I półrocza br. należy stwierdzić, że działalność władz Spółdzielni koncentrowała
się na realizacji założeń objętych planem gospodarczo-finansowym na 2013 r., utrzymaniu dobrej i stabilnej
sytuacji finansowej oraz na nowym wyzwaniu jakim było wdrożenie tzw. „ustawy śmieciowej”, o czym in-
formowaliśmy wielokrotnie na łamach Naszego Domu. Spółdzielnia terminowo regulowała swoje zobowiązania
i nie ponosiła w związku z tym dodatkowych kosztów w postaci karnych odsetek. Wydatki ponoszone były
w sposób racjonalny i kontrolowany.

H.M.

Osiedle

Wyniki nieruchomości na 30.06.2013 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 –14 256,61 30 228 668,81 3 –242 925,42 27
Słowiańskie 466 763,09 50 937 456,43 14 –470 693,34 36
Sienkiewiczowskie –557 298,29 26 14 711,83 2 –572 010,12 24
Żubardź –304 101,03 36 38 754,72 3 –342 855,75 33
Koziny –114 087,58 20 30 010,98 6 –144 098,56 14
Spółdzielnia ogółem –522 980,42 162 1 249 602,77 28 –1 772 583,19 134

Osiedla
Średni koszt ogrzewania (zł/mkw.p.u./m-c)

I półrocze 2012 r. I półrocze 2013 r.
1 2 3

Zbiorcza 2,17 2,41
Słowiańskie 1,69 1,84
Sienkiewiczowskie 1,71 1,97
Żubardź 2,57 2,93
Koziny 2,52 2,91
Spółdzielnia ogółem 2,01 2,26

Osiedle
Fundusz remontowy

Bilans otwarcia
na 01.01.2013 r. Wpływy Wydatki Saldo

na 30.06.2013 r.

1 2 3 4 5

Zbiorcza 151 960,88 814 566,31 158 465,44 808 061,75
Słowiańskie 81 626,32 1 875 584,59 1 299 267,01 657 943,90
Sienkiewiczowskie 4 480,26 594 293,86 421 429,81 177 344,31
Żubardź 112 463,13 897 472,99 425 871,32 584 064,80
Koziny 160 041,99 539 500,16 488 950,94 210 591,21
Spółdzielnia ogółem 510 572,58 4 721 417,91 2 793 984,52 2 438 005,97
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Spółdzielnia terminowo reguluje swoje zobowiązania, mimo,
że według stanu na 30.06.2013 r. ogólna kwota zadłużenia
lokali mieszkalnych, użytkowych i innych wobec Spółdzielni
wynosi 3.038.519,64 zł.

Zmiana opłat od stycznia 2014 r. W Y T N I J I Z A C H O W A J

W Y T N I J I Z A C H O W A J

Wdniu 19 września br. Rada Nadzorcza
na wniosek Zarządu, w oparciu o prze-
prowadzone przez Zarząd analizy

kosztów i przychodów, wyniki nieruchomości
oraz w związku z dodatkowymi kosztami związa-
nymi z nowelizacją ustawy o gospodarce odpa-
dami komunalnymi, podjęła decyzję o pod-
wyższeniu od 1 stycznia 2014 roku opłaty eks-
ploatacyjnej dla większości nieruchomości, od-
pisu na fundusz remontowy dla bl. 501 w związku
z prowadzonymi pracami dociepleniowymi oraz
ustanowienia opłaty za dzierżawiony teren od
miasta pod parking do dyspozycji bud. 51-60 na
Janowie.

W poprzednich numerach gazety przekazy-
waliśmy szerokie informacje związane z prze-
jęciem od lipca br. przez gminy gospodarki od-
padami komunalnymi i nowymi opłatami za
śmieci.

W ramach opłaty uchwalonej przez gminę,
która dla większości z nas jest wyższa od po-
bieranych dotychczas, mamy zagwarantowany
wyłącznie odbiór i wywóz odpadów. Inne czyn-
ności, które do tej pory były wykonywane przez
firmę wywozową, tj. dostarczenie do nierucho-
mości pojemników, utrzymywania ich w na-
leżytym stanie sanitarno-technicznym (mycie,
konserwacja, okresowa dezynfekcja), wywóz
liści i skoszonej trawy musimy wykonywać we
własnym zakresie, a wiąże się to z dodatkowy-
mi kosztami, które obciążają nieruchomości.

Aktualnie pobierane stawki eksploatacyjne nie
zapewniają pokrycia tych dodatkowych, pono-
szonych już od lipca br. kosztów i niezbędnym
stało się podwyższenie opłaty eksploatacyjnej dla
większość nieruchomości od 1 stycznia 2014 r.
w wysokości 10 lub 20 gr za mkw.

Wysokość stawek obowiązujących od 1
stycznia 2014 roku dla poszczególnych budynków
podana została w tabeli (budynki wg adresów).

Dla budynków nie wymienionych w tabeli
stawka opłaty eksploatacyjnej nie ulega zmianie.
Są to głównie budynki posiadające wysokie
pożytki własne, w szczególności z tytułu reklam,
dzierżawy dachu pod anteny telefonii komórko-
wej, dzierżawy terenu.

Dla budynku 501 przy ul. Gorkiego 6/8
i 10/12 podwyższeniu ulega odpis na fundusz re-
montowy. Stawka od 1.01.2014 r. wynosić będzie
2,50 zł/mkw. p.u./m-c (podwyżka o 0,50 zł).
Zmiana opłaty związana jest z kosztownymi pra-
cami ociepleniowymi. Konieczność ocieplenia
spowodowana jest wychładzaniem mieszkań,
przemarzaniem ścian oraz występowaniem za-
grzybień. W sprawach tych zgłaszane były licz-
ne postulaty mieszkańców tego budynku. Całko-
wity koszt przedsięwzięcia szacowany jest na
2.500.000 zł. Prace prowadzone będą etapami na
przestrzeni kilku lat. W tym roku ocieplane są
części B-1 i B-2 od strony północnej i zachod-
niej. W przyszłym zaś część a od strony za-
chodniej i południowej.

Ponadto dla sześciu budynków w osiedlu
Sienkiewiczowskim, tj. bl. 51 – ul. Ketlinga 24,
bl. 52 – ul. O. Zagłoby 20, bl. 53 – ul. O. Zagłoby
14, bl. 55 – ul. O. Zagłoby 16, bl. 57 –
ul. O. Zagłoby 18, bl. 60 – ul. Ketlinga 26,
z dniem 1 stycznia 2014 r. jako element opłaty
eksploatacyjnej wprowadzona zostaje nowa po-
zycja opłaty pn. „czynsz dzierżawny”. Mie-
sięczna opłata wynosić będzie 0,20 zł/mkw. po-
wierzchni i pobierana będzie na pokrycie kosz-
tów dzierżawy gruntów znajdujących się w pa-
sie drogi miejskiej. Użyczone przez Miasto
grunty znajdują się na terenie ogrodzonym przez
Spółdzielnię i służą do użytku mieszkańców wy-
mienionych budynków pod parking. Wysokość
opłaty została wyliczona na podstawie aktualnego
na 2013 rok czynszu dzierżawnego określonego
w umowie zawartej z Urzędem Miasta Łodzi.

Indywidualne wydruki z wysokością opłaty
za lokal, jaka będzie obowiązywała od stycznia
2014 roku, zostaną każdemu z Państwa doręczone
pod koniec grudnia br.

Natomiast ten artykuł jest oficjalną informacją
o zmianie opłat podawaną z obowiązującym trzy-
miesięcznym wyprzedzeniem.

L.p.
Adresy budynków

objętych podwyżką opłaty eksploatacyjnej
od 1 stycznia 2014 r.

Pod-
wyżka

stawki od
1.01.201

4 r.
(zł/mkw.
p.u./m-c)

Stawka eksploatacji
obowiązująca od

1.01.2014 r. (zł/mkw.
p.u./m-c)

członko-
wie sp-ni

osoby nie
będące
człon-
kami

1 2 3 4 5

Osiedle Zbiorcza

1

Rawska 3, 7

0,20 1,90 2,24
Górska 2, 4
Gołębia 1/3, 5
Stylonowa 7
Zbiorcza 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25

Osiedle Słowiańskie

1

Ziemowita 1, 2, 3, 5, 6, 8, 13, 19, 21, 25, 27

0,20 1,90 2,24

Dąbrówki 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16
P. Kołodzieja 19, 21
Ks. Kingi 2
Zakładowa 55
A. Jagiellonki 1, 3
K. Odnowiciela 4
L. Białego 1, 3, 5, 7A, 13A
B. Szczodrego 3, 5

2

Ziemowita 7, 9, 10, 15, 17

0,10 1,80 2,14

Dąbrówki 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 20
K. Odnowiciela 6
P. Kołodzieja 15, 17, 23, 25, 27
H. Brodatego 1, 4
Ks. Kingi 1

Osiedle Sienkiewiczowskie

1

Ketlinga 3, 4, 5, 9, 11

0,20 1,90 2,24

Zagłoby 13, 13A, 13B, 13C, 13D, 13E, 13F,15, 23
R. Kowalskiego 2, 4, 6, 8
Kmicica 2, 2A, 2B, 4, 4A, 4B, 4C, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 19, 21
Skrzetuskiego 1, 2, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 6, 8, 10, 12
Fabryczna 9 w Andrespolu

2
Ketlinga 24,26

0,10 1,80 2,14Zagłoby 15, 23
Czynsz dzierżawny 0,20 0,20 0,20

3.
Skrzetuskiego 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F

0,20 1,70 2,04
Zagłoby 13, 13A, 13B, 13C, 13D, 13E, 13F

Osiedle Żubardź

1

Turoszowska 5

0,20 1,90 2,24

Klonowa 28/30, 32,38/40, 35/37
Limanowskiego 168
Uniejowska 1/3, 4
Lutomierska 103A, 105A, 109A, 111, 156
Bydgoska 27/29, 37
Sierakowskiego 1/5

2

Lutomierska 158

0,10 1,80 2,14

Uniejowska 4A, 6
Tybury 3, 10
Czarnkowska 9/13
Gandhiego 3A
Bydgoska 40, 42, 44, 46
Wrześnieńska 67/69, 71/73

Osiedle Koziny

1

Włókniarzy 198

0,20 1,90 2,24
Kasprzaka 11, 11A, 64A
Okrzei 30/36, 40
Tatarakowa 15

2

Kasprzaka 60/62

0,10 1,80 2,14
Długosza 27
Więckowskiego 97
1-go Maja 76
Okrzei 4/12



Żonkile są międzynarodowym symbolem programu „Pola Nadziei”.
Coroczna akcja sadzenia żółtych kwiatów jest symbolem pamięci

i solidarności z cierpiącymi, niepełnosprawnymi,
oczekującymi pomocy i opieki.6

Kontakt
z administratorem
Administratorzy pracują najbliżej mieszkań-
ców. Bezpośrednio opiekują się poszczególnymi
budynkami i starają się rozwiązywać problemy
mieszkańców związane z zamieszkaniem. Oto
wykaz wszystkich administratorów wraz z kon-
taktowymi telefonami komórkowymi i adresami
e-mailowymi:
Administracja osiedla „Słowiańskie”, tel.
42 670 95 03, 42 670 70 42.
Kierownik adm. p. Piotr Sumiński.
Administratorzy:
Alina Kobus administrowane bloki: 100-110 jak
również zespół garaży przy ul. Ziemowita 2b,
tel. kom. 505 150 863, e-mail: akobus@rsmba-
welna.pl.
Małgorzata Krasowska administrowane bloki:
111-114, 125-146, tel. kom. 505 150 842, e-mail:
mkrasowska@rsmbawelna.pl.
Andrzej Szlawski administrowane bloki: 116-
-122, 147-160, 216, 217, 219, 220, 221, 221A,
226A, tel. kom. 505 150 859, e-mail: aszlaw-
ski@rsmbawelna.pl.
Beata Jachimczak administrowane bloki: 201-
-214, 218, 218a, 223, 224, 227, 227a, 228, 229,
229A, 230, 231, 231a, 232, 233, tel. kom. 505 131
497, e-mail: bjachimczak@rsmbawelna.pl.

Administracja osiedla „Sienkiewiczowskie”,
tel. 42 670 66 64, 42 670 66 63.
Kierownik adm. p. Małgorzata Furtak.
Administratorzy:
Małgorzata Pawlak administrowane bloki: 16,
S1-S7, S9-S11, Z1 (1-7), Z2 (1-7), tel. kom. 505
150 852, e-mail: mpawlak@rsmbawelna.pl.
Elżbieta Pietruszewska administrowane bloki
:12-15, 17-30, tel. kom. 505 150 851, e-mail:
epietruszewska@rsmbawelna.pl.
Jerzy Gołębiowski administrowane bloki: 1-11,
51-53, 55, 57, 60, tel. kom. 505 150 848, e-mail:
jgolebiowski@rsmbawelna.pl.

Administracja osiedla „Zbiorcza”, tel. 42 674
89 49, tel. 42 676 28 97.
Kierownik adm. p. Andrzej Jaroszczyk.
Administratorzy:
Marcin Kaniera administrowane budynki: Gor-
kiego 6/8, 10/12, 24, 26, 28, tel. kom. 509 807
333, e-mail: mkaniera@rsmbawelna.pl.
Elżbieta Kowalczyk administrowane budynki:
Górska 2, 4, 3/5, 7/9, Szczytowa 4/6, Rawska 3, 7,
Wilcza 2, Gołębia 1/3, 5, tel. kom. 505 150 845,
e-mail: elkowalczyk@rsmbawelna.pl.
Aleksandra Czekalska administrowane bu-
dynki: Zbiorcza 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21,
23, 25, Sarnia 4, Stylonowa 7, tel. kom. 505 150
846, e-mail: aczekalska@rsmbawelna.pl.

Administracja osiedli „Żubardź” i „Koziny”,
tel. 42 651 55 24.
Kierownik adm. p. Jolanta Bartoszek.
Administratorzy:
Ewa Bukowska administrowane budynki: Tybury
3, 10, Klonowa 28/30, 32, 38/40, Kasprzaka
60/62, 64a, Okrzei 4/12, 30/36, 40, tel. kom. 505
150 857, e-mail: ebukowska@rsmbawelna.pl.
Magdalena Gazda administrowane budynki:
Kasprzaka 10, 11, 11a, 28/34, Długosza 1/5, 27,
29/31, 1-go Maja 76, 84/86, Więckowskiego 97, Lo-
rentza 8, Srebrzyńska 45, Włókniarzy 198, tel. kom.
505 150 840, e-mail: mgazda@rsmbawelna.pl.
Jacek Piaseczny administrowane budynki:
Czarnkowska 9/13, Gandhiego 3a, Tatarakowa 15,
Lutomierska 83/101, 103a, 105a, 109a, 111,
Wrześnieńska 67/69, 71/73, Sierakowskiego
1/5, Uniejowska 4, 4a, 6, Turoszowska 5, 6, tel.
kom. 505 150 862, e-mail: jpiaseczny@rsmba-
welna.pl.
Aneta Wyrowska administrowane bloki: Byd-
goska 25, 27/29, 35, 37, Lutomierska 156, 158,
Uniejowska 1/3, Limanowskiego 168, tel. kom.
501 463 291, e-mail: awyrowska@rsmbawelna.pl.
Danuta Lewandowska administrowane bu-
dynki: Bydgowska 40, 42, 44, 46, Klonowa 35/37,
41, tel. kom. 505 150 853, e-mail: dlewan-
dowska@rsmbawelna.pl.

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

Współdzielni wciąż jeszcze trwają postępowania z Mias-
tem o wytyczenie granic niektórych nieruchomości.
Mimo, że nie mamy jeszcze formalnie ustalonych gra-

nic, z Państwa wystąpień – jedno z nich opisujemy w rubryce
Listy na stronie 2 – widzimy potrzebę przedstawienia przewi-
dywanego ich przebiegu. Stąd jako kontynuację cyklu: „Granice
nieruchomości” w najbliższych numerach gazety zaprezentujemy
nieruchomości, w których proces formowania granic nie jest jesz-
cze zakończony, a więc nie są one, mimo upływu lat, przygo-
towane m.in. do wyodrębnień lokali.

Budynek przy ul. Lorentza 8, dla którego przewidywany prze-
bieg granic terenu prezentujemy w rubryce Listy na stronie 2 cze-
ka dopiero na wydanie przez Prezydenta Miasta Łodzi decyzji
podziałowej. Podstawowego dokumentu pozwalającego na
tworzenie nieruchomości. Długi okres oczekiwania na ten do-
kument związany był z przeprowadzaną przez lata komunalizacją
rozległego w tej części miasta gruntu funkcjonującego bez praw-
nego właściciela. Obecnie tworzona jest mapa prawna, która sta-
nowić będzie podstawę podziału terenu ze wskazaniem działek
przynależnych do konkretnych nieruchomości. Prezentowane,
wytyczone przez geodetę, granice dla budynku przy Lorentza 8
zyskały już pozytywne opinie poszczególnych wydziałów
majątkowych UMŁ.

Inną z takich nieruchomości – obok budynku przy Lorentza 8
– jest budynek przy ul. Tybury 3. Ostatnio mieszkanki tego budynku
także występowały do Spółdzielni z pytaniem o przedstawienie sta-
nu prawnego bloku, w którym zamieszkują. Awięc informujemy.
W styczniu br. nabyliśmy od Gminy Łódź dwie działki gruntu zgod-
nie z uzyskaną decyzją Prezydenta Miasta Łodzi. Nabyte prawo
użytkowania wieczystego gruntu zostało na wniosek Spółdzielni
ujawnione przez Sąd wieczysto-księgowy w księdze wieczystej bu-
dynku. Nieruchomość w obecnym „kształcie” – przedstawionym
na rysunku obok spełnia wymogi prawa budowlanego oraz zapi-
sów ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

Zarząd Spółdzielni w dniu 18.09.2013 r. podjął uchwałę
nr 2/35/2013 w sprawie projektu uchwały dotyczącej określe-
nia przedmiotu odrębnej własności lokali. W tym samym dniu
Spółdzielnia wystosowała pismo do osób uprawnionych w tej
nieruchomości, w którym powiadomiła o podjętej uchwale, jak
również o terminie jej wyłożenia w siedzibie Spółdzielni. Teraz
w ciągu czternastu dni mieszkańcy budynku mogą zapoznawać
się z treścią tej uchwały i składać ewentualne poprawki do pro-
jektu. Po tym terminie Zarząd Spółdzielni podejmie uchwałę osta-
teczną stanowiącą podstawę wyodrębnień. Tak więc w listopa-
dzie, po uprawomocnieniu uchwały osoby oczekujące na wykup
swoich mieszkań w odrębną własność będą mogły przystąpić do
aktów notarialnych. K.Sz.

Proces formowania
nieruchomości

Pola Nadziei to coroczna kampania
edukacyjno-charytatywna na rzecz
opieki paliatywnej i hospicyjnej

nad ciężko chorymi i ich rodzinami. Jed-
nym z jej głównych celów jest dążenie do
łamania stereotypów myślenia o opiece pa-
liatywnej i hospicyjnej.

Program Pola Nadziei został stworzo-
ny przez Organizację Charytatywną Ma-
rie Curie Cancer Care w Wielkiej Bryta-
nii. Ideą programu jest pozyskiwanie fun-
duszy na utrzymanie hospicjów w Wielkiej
Brytanii, a także edukacja i uwrażliwienie
społeczeństwa na los terminalnie chorego
człowieka. Kraków został wybrany, jako
miejsce polskiej edycji „Pól Nadziei”.
Beneficjentem programu zostało Towa-
rzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum
im. św. Łazarza”. Krakowskie Hospicjum
jest kolebką polskich „Pól Nadziei” i ko-
ordynatorem akcji ogólnopolskiej. Po raz
pierwszy w Polsce, wiosną 1998 roku za-

kwitły w parkach krakowskich, pierwsze
polskie „pola nadziei”. 350 tys. żonkilo-
wych cebulek oraz niezbędną do przepro-
wadzenia akcji pomoc i wiedzę przekazała
Organizacja MCCC.

Żonkile są międzynarodowym symbo-
lem programu „Pola Nadziei”. Coroczna
akcja sadzenia żółtych kwiatów pamięci
i solidarności z cierpiącymi, niepełnos-
prawnymi, oczekującymi pomocy i opie-
ki ma charakter symboliczny. Jej celem jest
integracja osób, chcących włączyć się
w dzieło pomocy hospicjom.

Od 2003 roku program Pól Nadziei jest
również realizowany przez hospicja w in-
nych miastach Polski.

Celem prowadzonej od 15 lat w Polsce
akcji jest, podobnie jak w Wielkiej Bry-
tanii, nie tylko pozyskanie środków fi-
nansowych na opiekę nad chorymi w ostat-
nim okresie ich życia, ale również sze-
rzenie idei hospicyjnej oraz uwrażliwie-

nie dzieci i młodzieży na potrzeby osób
chorych.

Kampania „Pola Nadziei
w Łodzi

Od 2009 roku w ogólnopolskiej kam-
panii Pola Nadziei uczestniczy Niepub-
liczny Zakład Opieki Zdrowotnej Caritas
Archidiecezji Łódzkiej prowadzący w Ło-
dzi hospicjum domowe. Celem programu
jest prowadzenie akcji informacyjno-
-edukacyjnej na temat istoty opieki palia-
tywno-hospicyjnej nad osobami nieule-
czalnie chorymi i ich rodzinami, a także po-
zyskanie środków finansowych na rzecz
działalności domowej opieki hospicyjnej
Caritas Archidiecezji Łódzkiej.

Kampania składa się z dwóch części:
kampanii jesiennej, podczas której sa-
dzone są pola żonkilowe na terenach udo-
stępnionych przez miasto, instytucje
użyteczności publicznej (np. szkoły) oraz
osoby prywatne. Dzieci, młodzież, wolon-
tariusze hospicyjni, rodziny pacjentów
i przedstawiciele władz uczestniczą w sa-
dzeniu cebulek żonkili; kampanii wio-
sennej, podczas której na tle kwitnących już
żonkilowych pól nadziei odbywają się
zbiórki pieniężne na rzecz hospicjum.
Głównym akcentem kampanii wiosennej
są spotkania przedstawicieli hospicjum
z przedszkolakami, uczniami i młodzieżą
akademicką, oraz członkami społecznoś-
ci lokalnych, mające na celu informowa-
nie i edukację na temat opieki hospicyjnej;
pomocy jaką Zespół Domowej Opieki Hos-

picyjnej Caritas w Łodzi niesie chorym
i ich opiekunom oraz o potrzebach i pro-
blemach tych ostatnich. W trakcie jesien-
nej, jak i wiosennej kampanii, odbywa się
wiele wydarzeń towarzyszących, takich jak
koncerty, debaty i pikniki.

Możliwe formy wsparcia:
– wsparcie finansowe – możesz wrzucić

pieniądze do puszki lub skarbony pod-
czas jednej z kwest lub przekazać prze-
lewem bankowym na konto hospi-
cjum, albo przelewem on-line na stro-
nie internetowej www.caritas.lodz.pl

– zorganizowanie kwesty na rzecz hos-
picjum w swojej szkole, miejscu pracy
lub zamieszkania, zaproszenie do swo-
jej szkoły, uczelni, instytucji przedsta-
wicieli hospicjum,

– spotkanie informacyjne,
– udostępnienie miejsca na posadzenie

kolejnego pola żonkilowego,
– wsparcie rzeczowe, instytucjonalne lub

medialne akcji.

Akces przystąpienia szkoły lub instytucji do
tegorocznej kampanii POLA NADZIEI –
2013/2014, można zgłaszać w Biurze Wo-
lontariatu Caritas Archidiecezji Łódzkiej,
90-423 Łódź, ul. Piotrkowska 85, tel. (42) 632
24 20, e-mail: biurowolontariatu@toya.net.pl.

Pieniądze zebrane w ramach kampanii
należy wpłacać na rachunek bankowy NZOZ-
Caritas: Pekao SA V O. w Łodzi, nr 12 1240
1545 1111 0010 0427 8259.

Oprac.: I.G.

Niektórzy z nas słysząc słowo „hospicjum” mają ocho-
tę zatkać uszy i udawać, że coś takiego nie istnieje. To
irracjonalny strach przed obcowaniem z osobami nie-
uleczalnie chorymi i przed śmiercią sprawia, że nie chce-
my mieć w ogóle styczności z tym tematem. I można by
życzyć każdemu, by nie musiał nigdy słyszeć o hospi-
cjach, ale może warto jednak czasem pomyśleć o tych,
których to życzenie niestety nie dotyczy, oswoić tą ma-
terię i pozbyć się niepotrzebnych obaw jakie ona wy-
wołuje.
Aby przybliżyć Państwu ten temat od bardziej delikatnej
strony, chcemy przedstawić dziś informacje, jakie otrzy-
maliśmy od koordynatora wolontariatu NZOZ-Caritas –
dr Marii Jakubowskiej. Opowiemy Państwu o pełnych
kwiatów „Polach Nadziei”.

„Pola nadziei”

Foto: Caritas Łódź



Moja pasja muzyczna daje mi możliwość
podróżowania po świecie. Z tych podróży
pozostają nam zdjęcia i wrażenia, których nikt
nam nie odbierze.

Ludzie,
których

warto poznać 7

Zmiana mocy zamówionej na
potrzeby ogrzewania mieszkań
Z dniem 1 października br. dla 64 budynków naszej Spółdzielni nastąpi zmniejszenie mocy zamówionej na potrzeby cen-
tralnego ogrzewania. Dalkia dokona tego na wniosek spółdzielni przedłożony w oparciu o wykonane obliczenia rzeczy-
wistego zapotrzebowania mocy cieplnej dla poszczególnych budynków. Przypomnijmy, że jest to kolejne ograniczenie mocy
w naszych zasobach na przestrzeni ostatnich lat. W 2011 r. obniżono moc o 5-10% dla 40 budynków. Obecnie ponowny
przegląd zużyć mocy cieplnej po wykonanych działaniach termomodernizacyjnych
w budynkach – docieplenia, wymiana okien w lokalach mieszkalnych i na klatkach
schodowych – oraz analiza zachowania instalacji po poprzednich zmniejszeniach
pozwoliła wytypować kolejne budynki.

Aktualne zmniejszenia sięgną od 5% do 15% dotychczasowej mocy i obejmą
36 budynki na Olechowie, 11 na Janowie, 8 na Kozinach ,6 w osiedlu „Zbiorcza”
i 3 na „Żubardziu”. Szczegółowe adresy oraz procent zmniejszenia mocy dostęp-
ne są na tablicach ogłoszeń w administracjach osiedli oraz na stronie internetowej
spółdzielni. Zmniejszenie mocy ma na celu osiągnięcie optymalnej wartości ener-
getycznej budynku i dostosowanie zapotrzebowania na ciepło do rzeczywistych po-
trzeb budynków. Skutkuje zaś tylko nieznacznie zmniejszeniem kosztów ciepła w po-
zycji opłata stała. Według naszych wyliczeń jest to ok. 2 grosze na mkw., czyli przy
50 mkw. mieszkania oszczędzimy 1 zł miesięcznie 12 zł rocznie, zaś w skali Spółdziel-
ni dla tych 64 budynków rocznie 36.960 zł. K.Sz.

– Od lat prowadzi Pan organizowany
przez naszą Spółdzielnię coroczny festyn
„Hop do szkoły”, czy uważa Pan, że tego
typu lokalne inicjatywy są potrzebne?

– W wielu sytuacjach stawiam was za
wzór konsekwencji w promowaniu integra-
cji mieszkańców. Dla mieszkańców jest to
istotne, bo mogą dzięki temu raz w roku spot-
kać się ze Spółdzielnią nie w sprawie wy-
sokości czynszu, tylko po to by się pobawić,
by ich dzieci miały atrakcje i by mogli przy-
jemnie spędzić czas, Uważam, że jest to spra-
wa nie do przecenienia. Dostęp do kultury
w Polsce jest niestety coraz droższy, a tu
mieszkańcy mogą za darmo spotkać się
z gwiazdami estrady.

– Gwiazdom, które się u nas prezen-
tują, które mogą przypomnieć publicz-
ności o sobie często po latach, też jest chy-
ba przyjemnie spotykać się z tak miłym
odbiorem, prawda?

– Nie znam nikogo, z występujących na
waszych festynach gwiazd, na kim występ
tutaj nie zrobiłby wrażenia. To otoczenie
osiedla i ta masa otwartych ludzi tworzy
świetny klimat, bardzo doceniany przez ar-
tystów, z których wielu chętnie przyje-
chałoby tu ponownie.

– Wspominaliśmy już o tym, że ukoń-
czył Pan szkołę muzyczną, gra Pan na
skrzypcach, gitarze, fortepianie, trąbce.
Czy Pana dzieci również poszły mu-
zyczną drogą?

– Niezupełnie. Przez trzy – cztery lata
uczyli się gry, córka na fortepianie, syn na
keybordzie. Jednak dla mnie i żony naj-
ważniejsze było uwrażliwienie dzieci na mu-
zykę. I to nam się udało.

– Z tej rozmowy jawi nam się obraz
człowieka zadowolonego z życia i doce-
nianego przez otoczenie.

– Nie narzekam, choć muszę o sobie po-
wiedzieć, że jestem człowiekiem zachłannym
na życie, chciałbym jednocześnie być wszę-
dzie, wszystko zobaczyć, wszystkiego
posłuchać, spróbować i ciągle mi mało.
Nie da się wszystkiego zrobić i ubolewam,
że wiecznie brakuje mi czasu. Najważniejsze
jednak jest to, że rozbudziłem w sobie taką
potrzebę aktywnego uczestnictwa w życiu
i w tym co się wokół mnie dzieje. Odnajduję
w tym co robię i w tym miejscu gdzie jes-
tem to co jest dla mnie najlepsze. Miałem
dwukrotnie propozycje przejścia do War-
szawy, ale wiązało się to z tyloma znakami
zapytania, że mając zbudowaną tu pozycję
zawodową, dom, rodzinę, wolę to co pew-
ne i z czym mi najlepiej. Uważam, że jak się
robi coś z sensem to i tak ktoś to zauważy
i doceni (Minister Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego w 2007 r. przyznał p. Leszkowi
Bonarowi odznakę honorową „Zasłużony dla
kultury polskiej”, podobnie władze miasta
Kielce przyznały naszemu rozmówcy na-
grodę specjalną za prace monograficzne – do-
pisek redakcji).

– Dziękujemy za rozmowę K.Sz. i I.G.
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paź-
dziernik, lis-
topad dostawałem z „Dwój-
ki” telefon: „Panie Leszku, zamawiamy
u Pana program”. Moje programy świątecz-
ne: „Święta u Krawczyków”, „Wielkanocny
Oddech Kaczuchy” czy „Bardzo cicha noc –
Ryszard Rynkowski” były rozpoznawalne i lu-
biane. Przy prezentowaniu muzyki snułem
całą opowieść, dbając o świąteczne tradycje.
Wyobraźmy sobie podkład muzyczny kolęd,
a na ekranie śpiewający Ryszard Rynkowski
zrywa w lesie choinkę, zanosi ją do domu,
ubiera, siada z rodziną do wieczerzy wigilij-
nej, dzieli się opłatkiem. Ta opowieść robio-
na teledyskowo staje ciekawa dla widza.
A piosenkarz jest aktorem tej opowieści. Ry-
szard Rynkowski, początkowo sceptycznie na-
stawiony do tego pomysłu programu, był pod
wrażeniem pracy mojej ekipy, sposobu na-
grywania programu. Efekt końcowy naszej
pracy wycisnął łzy samemu piosenkarzowi.

– A czy zdarzały się Panu jakieś nie-
codzienne wydarzenia podczas realizacji
swoich programów?

– Pamiętam jak na koncert do Łodzi przy-
jechał José Cura. Miałem w tym dniu osiem
wejść na żywo do różnych programów in-
formacyjnych, m.in. do TVP Info, do Tele-
expresu, Panoramy, Wiadomości . Logis-
tycznie ciężkie i stresujące zadanie. Choć
każde „wejście na wizję” to zaledwie 1-2 mi-
nuty trzeba czymś utrzymać uwagę widza.
Najcięższa jak mi się wydawało miała być
relacja z koncertu dla Panoramy, bo na
piętnaście sekund przed moim wejściem na
antenę śpiewak skończył utwór i zaczął
przemawiać do publiczności. Nie ma nic gor-
szego niż relacjonowanie fragmentu kon-
certu, na którym artysta nie śpiewa tylko
mówi i to w dodatku w języku, którego więk-
szość słuchaczy nie rozumie. Napięcie we
mnie rosło. I ku mojemu zaskoczeniu słyszę
jak José Cura mówi do publiczności:
„A zresztą, co ja wam będę opowiadał. Le-
piej zaśpiewam” – bierze gitarę i zaczyna
śpiewać „Yesterday” Beatlesów. Ludzie
oszaleli. W tym momencie ja pojawiam się
na wizji. Aplauz na koncercie był tak ogrom-
ny, że miałem dreszcze na plecach, tak jak
teraz, gdy to opowiadam i udało się rewe-
lacyjnie przekazać te emocje. Po tym tak uda-
nym wejściu zaproponowano mi jeszcze jed-
no, nieplanowane, do TVP Info. Znów stres:
„Co ja mogę jeszcze pokazać? O wszystkim
już dziś mówiłem”. I wpadam na genialny
pomysł, by porozmawiać chwilę z obecnym
na koncercie Leszkiem Millerem, który był
w tamtym czasie premierem. Wiedziałem, że
Leszek Miller to ogromny fan Beatlesów. Za-
proponowałem, by zanucił swoją ulubioną
piosenkę Beatlesów i on ku mojemu zasko-
czeniu rzeczywiście to zrobił. Była to
ogromna sensacja i cudowne podsumowa-
nie wieczoru sławnego śpiewaka.

– Jest Pan zapalonym podróżnikiem.
Podróżuje Pan zarówno zawodowo jak
i prywatnie.

– Moja pasja muzyczna daje mi możliwo-
ść podróżowania po świecie. Realizując pro-
gramy wyjeżdżałem do Hong Kongu, byłem na
Bali, w Argentynie, Meksyku, Stanach Zjed-
noczonych, w Afryce. Z każdej podróży po-
wstawałmateriałnaprogrammuzyczny lubpod-

różniczy. Było to wspaniałe doświad-
czenie.Aprywatnie dzielę pasję pod-

różniczą z moją żoną. Z tych pod-
róży pozostają nam zdjęcia
i wrażenia, których nikt nam nie
odbierze. Noszę je w sobie i czu-
ję się przez to bogatszy.

– A które miejsce pod-
róży wspomina Pan naj-

chętniej?
– Nie potrafię jednoznacznie

go wskazać. Jest wiele miejsc, któ-
re jawią mi się jako bardzo intere-

sujące. Na pewno przez długi
czas takim miejscem były

Indie z racji swojej
dzikości, fas-

cynującego
połączenia

biedy z pięk-
nem i egzotycznymi zapa-

chami. Ale po Indiach zobaczyłem
wiele innych miejsc, równie ciekawych. Na
pewno fascynuje mnie Afryka, z dzikimi
zwierzętami prawie na wyciągniecie ręki. Pa-
miętam jak podczas jednej z wypraw do Af-
ryki, w nocy, przechodzące obok słonie
ocierały nam się o brezenty namiotów, a rano
trzeba był prosić obsługę, aby je odganiała,
bo nie można było pójść na śniadanie. Pięk-
na jest również Polinezja Francuska i jej dom-
ki na palach, Peru, Brazylia i zapierające
wszędzie dech w piersiach widoki. Nadal jest
jednak wiele miejsc, które chciałbym zoba-
czyć. Myślę o podróży do Australii i Nowej
Zelandii, o Ekwadorze i Wyspach Galapagos.

– Sukces towarzyszy Panu przy
każdym podejmowanym działaniu. Jest
Pan trochę jak przysłowiowa „kura
znosząca złote jaja”. Oprócz tego, że jest
Pan dziennikarzem, komentatorem, pub-
licystą, podróżnikiem, to jest Pan również
autorem programu motoryzacyjnego Au-
tofan emitowanego na antenie łódzkiej
trójki. Skąd w kręgu Pana zainteresowań
zawodowych motoryzacja?

– Uważam, że nawet średnio sprawny
dziennikarz, a tym bardziej z takim doś-
wiadczeniem jak moje, mógłby zrobić każdy
program. Ja całe życie pracowałem na swo-
je nazwisko jako komentatora muzycznego
i nie chciałem tego stracić. Ale jeździłem ze
swoim samochodem do mechanika, który nig-
dy nie odprawił mnie z kwitkiem i zawsze go
intrygowało co się dzieje w samochodzie. Jego
szef przez pół roku albo dłużej namawiał mnie
bym zrobił program motoryzacyjny, który on
zasponsoruje. Wiem jak długo szuka się
sponsorów do realizacji programów.Atu sam
sponsor ubiegał się o przekazanie środków.
Pomyślałem, że można rzeczywiście zreali-
zować taki program. Zostałem jego autorem
i reżyserem. Twarzą programu jest zaś Ma-
rek Perczak, który zna się na motoryzacji.
Właśnie w tym tygodniu ukaże się 516 od-
cinek. Motoryzacja stała się moją dodatkową
pasją i robię ten program z przyjemnością.

Co mi w duszy gra
rozmowa z dziennikarzem

telewizyjnym i radiowym, redaktorem
muzycznym, podróżnikiem

i konferansjerem m.in. festynu
Hop do szkoły – Leszkiem Bonarem.

Mój Dom: Urodził się Pan i wychował
w Kielcach, gdzie rozpoczął naukę w szko-
le muzycznej w klasie skrzypiec. Dlacze-
go wybór padł na skrzypce? Czy jako
dziecko przejawiał Pan szczególne zdol-
ności muzyczne? I skąd właściwie u Pana
zamiłowanie do muzyki – rodzice byli
urzędnikami, a bracia to biznesmeni?

Leszek Bonar: Moje ukierunkowanie
muzyczne to konsekwencja niezrealizowa-
nych pasji muzycznych mojego taty, który
był muzykalny, ale żył w okresie kiedy woj-
na i okupacja nie służyły rozwijaniu talen-
tu. Zwłaszcza w środowisku wiejskim,
w którym się tata wychowywał. Przez lata
w tacie ciągle drzemało marzenie, żeby
choć synowie poszli drogą, która jemu się nie
udała. Najpierw więc moi bracia zaczęli grać
na akordeonach. Jeden z nich pewną część
swojego życia spędził nawet podróżując po
świecie z zespołem jako pianista. Jednak bra-
cia nie mieli chyba wystarczającej determi-
nacji, by swoje talenty muzyczne rozwijać
i szkolić się w tym kierunku. Do szkoły pod-
stawowej, muzycznej poszedłem więc ja.
Tata zgłosił się ze mną na egzaminy wstęp-
ne z zamiarem zapisania mnie do klasy for-
tepianu. Przesłuchujący mnie nauczyciele
uznali jednak, że szkoda mnie na ten in-
strument i zalecili skrzypce, bo mam – jak
to określili – słuch absolutny.

– Co to znaczy? Co oznacza termin
„słuch absolutny”?

– Słuch absolutny to zdolność określenia,
bez sprawdzania na jakimkolwiek instru-
mencie, wysokości dźwięku, który się słyszy.
Mając ten dar wiem np. w jakiej tonacji jest
piosenka i jaki dźwięk artysta akurat śpiewa.
Żeby nastroić gitarę nie potrzebuję porów-
nywać jej dźwięków z innym instrumentem,
tylko stroję ją „na słuch”. Pianista może się
nauczyć pozycji poszczególnych dźwię-
ków na klawiaturze. Skrzypek natomiast
musi każdy dźwięk znaleźć – wysłuchać –
na strunie instrumentu. Posiadanie słuchu ab-
solutnego bywa czasem męczące i trochę
przeszkadza, np. gdy ktoś śpiewa piosenkę
w nieoryginalnej tonacji, a także gdy do ucha
dochodzi muzyka grana na roztrojonych in-
strumentach lub gdy artysta śpiewa nieczysto.
Fałszywe nuty niemiłosiernie wtedy drażnią.

– Mimo podjętej edukacji skrzypkiem
Pan nie został. Dlaczego?

– Po ukończeniu muzycznej szkoły pod-
stawowej i średniej stanąłem przed decyzją
– co dalej? Nie odnajdywałem w sobie za-
datków na wielkiego skrzypka. Zwłaszcza,
że dodatkowo jeszcze uwidoczniły się
u mnie mankamenty fizyczne, związane
z niemożnością całkowitego prostowania rąk.
Gdy ręka nie jest do końca wyprostowana,
to skrzypek nie wykorzystuje ostatniej częś-
ci smyczka. A przy profesjonalnej grze na
skrzypcach może to mieć już wielkie zna-
czenie. Nie widziałem siebie jako awan-
sującego na przód orkiestry, a nie chciałem
być wiecznie z tyłu jako ósmy jej pulpit. To
oraz pragnienie zgłębiania muzyki zdeter-
minowało mnie do podjęcia studiów na
Wydziale Kompozycji i Teorii Muzyki
w Łodzi. Był to wydział dosyć elitarny. Na
moim roku byłem tylko ja i trzy dziewczy-
ny. Po drugim roku zostałem tylko ja. Wład-
ze uczelni, żeby nie organizować zajęć
wyłącznie dla mnie, zaproponowały mi,
przewidując podobną sytuację na czwartym
roku moich studiów, abym jako student

trzeciego roku jednocześnie uczęszczał na za-
jęcia grupowe dla roku czwartego.

– A dlaczego wybrał Pan Łódź jako
miejsce nauki i pracy?

– Wybrałem Łódź, ponieważ w między-
czasie grałem w różnych zespołach, między
innymi w kabarecie studenckim „Pod
postacią”, gdzie swoją karierę rozpoczynał
Bronek Opałko, czyli słynna Genowefa
Pigwa. Byłem więc przy narodzinach tej
postaci. W pewnym momencie zapropono-
wano nam kontrakt w Estradzie Łódzkiej.
Wykorzystałem więc szansę, dzięki której
mogłem jednocześnie studiować i zarabiać
pieniądze. Przez 10 dni w miesiącu grywa-
liśmy ekskluzywne wieczory kabaretowe
w klubie Test.

– Jak Pan trafił do radia i telewizji?
Skąd ten zwrot w kierunku mediów?

– Moi wykładowcy odkryli we mnie pe-
wien talent w tej dziedzinie i zasugerowali
mi bym się zainteresował publicystyką mu-
zyczną i pójściem w stronę mediów. Zain-
trygowało mnie to i zacząłem o tym myśleć
dość intensywnie, Tym bardziej, że na
czwartym roku studiów otrzymałem propo-
zycję poprowadzenia w rozgłośni radiowej
w Kielcach audycji po zmarłym Piotrze Ga-
nie, znakomitym dziennikarzu zajmującym
się muzyką ludową. Stacja chciała bym
kontynuował jego audycje. Wzbraniałem się
trochę przed tym folklorem, ale nie chciałem
zaprzepaścić tej szansy, choć pracowałem bez
etatu. Przez kolejne miesiące jeździłem
w każdą sobotę do Kielc, nagrywałem jakąś
kapelę, w nocy montowałem program
i w niedzielę szła w radiu gotowa 45-minu-
towa audycja. Po pół roku jednak, niezależnie
od pracy w Kielcach, zgłosiłem się do tele-
wizji łódzkiej, bo wciąż jednak ciągnęło mnie
do wielkiej muzyki. Rzuciłem parę po-
mysłów, które zainteresowały moją pó-
źniejszą szefową, a że trafiłem akurat na
dobry moment, bo telewizja łódzka potrze-
bowała komentatora codziennych wyda-
rzeń muzycznych i prezentera muzyki, pod-
pisano ze mną umowę o pracę. I o zgrozo na
początek dostałem do zrealizowania trzy pro-
gramy o muzyce ludowej, od której tak
chciałem uciec.

– Ale czy nie szkoda było Panu zosta-
wiać Kielce? Przecież w krótkim czasie
stał się Pan tam najpopularniejszym
dziennikarzem radiowym.

– Przez jakiś czas łączyłem jeszcze pra-
cę w łódzkiej telewizji z weekendowymi do-
jazdami na programy do Kielc. Jednak
z czasem telewizja wymagała ode mnie
coraz większej dyspozycyjności. Słuchaczom
z Kielc niełatwo było pogodzić się z moim
odejściem. Żeby mnie zatrzymać zapropo-
nowano mi wtedy nawet etat w radiu i miesz-
kanie w Kielcach. Mając jednak pracę
w łódzkiej telewizji, którą lubiłem i która
mnie nakręcała do działania, wybrałem
ostatecznie Łódź. Chociaż później jeszcze
długo otrzymywałem listy od słuchaczy
z Kielc.

– Czy pracował Pan tylko na antenie
łódzkiej?

– Nie, wprost przeciwnie, robiłem mnó-
stwo programów na antenę ogólnopolską, dla-
tego żałuję, że teraz, ze względów finanso-
wych jest to możliwe w znacznie mniejszym
stopniu. Miałem taki okres, kiedy stałem się
autorem niemalże cyklicznych programów
świątecznych w „Dwójce”. Gdy nadchodził



POZIOMO: 1. państwo z Synajem,
6. nieziszczalne marzenie, 7. laseczki
z ziemi, 8. zastój, sytuacja bez wyjścia,
9. urzędowa, stała opłata, 12. grubsze
mięso, 13. Stallone jako odważny
żołnierz, 14. aktor o kamiennej twarzy,
18. wciąga pstrąga, 19. zredukowane
okulary, 20. otwór silosu, 21. ufa po-
życzkobiorcy, 22. samolotów to nalot.
PIONOWO: 2. człowiek, który przy-
nudza, 3. lud, gmin, 4. ślamazara, nie-
dołęga, 5. graty, nic niewarte przed-
mioty, 9. mitsubishi pajero, 10. sami-
ca widliszka, 11. atak szału z tropików,
15. utwór o miłosnej tematyce, 16.
szczyt nad Lądkiem-Zdrojem, 17. dy-
wanowe ataki.

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI
LIPIEC/SIERPIEŃ

Poziomo: włóka, donos, sceny, wyj-
ce, lider, dzieci, Spisz, Aarnio, Aśka,
otucha, Munk, rzęski, sito.
Pionowo: Łęcki, konie, kosynier,
Mościcki, Las Palmas, dziekanat,
rdza, autyzm, nacisk, oranie.

Pierwsze trzy osoby, które
nadeślą prawidłowo rozwiązaną

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

ul. Przybyszewskiego 163,
z dopiskiem na kopercie

„Krzyżówka”,
otrzymają nagrody.

wodzie. W tym czasie umyj ogórki, po-
zostaw kilka nieobranych, resztę obierz
(można obrać wszystkie, jednak dzię-
ki skórce zupa będzie miała bardziej
żywy kolor). Wszystkie ogórki zetrzyj
na tarce o grubych oczkach i podduś
chwilkę ma maśle razem z posiekaną ce-
bulą.
— Dodaj do bulionu ogórki, odcedzo-
ne ziemniaki, gotuj wszystko jeszcze 10
minut.
— Zapraw zupę zmiksowanym serkiem
topionym lub śmietaną, jak wolisz.
— Dopraw według swojego smaku
pieprzem i solą.
Rozlej zupę do miseczek, podaj z grzan-
kami i świeżo posiekanymi ziołami.

Smacznego! KIM

K U C H N I A
N A S Z A
CODZIENNA
Sezon ogórkowy w naszych
domach trwa. Świeże ogór-
ki gruntowe najczęściej tra-
fiają do mizerii, chłodnika
lub do po prostu do słoika.
Wielu jest też amatorów zja-
dania surowych ogórków.
Ale ze świeżych ogórków
można tez zrobić zupę.

W drodze do sukcesu
zawsze mija się porażkę.

(Mickey Rooney)

Zupa ogórkowa ze
świeżych ogórków

BARAN
Twój pośpiech, by wziąć
na siebie ryzyko finanso-
we, nie będzie dobry.
Przemyśl wszystko jeszcze
raz i sprawdź pewne rze-
czy dotyczące tej sprawy,

aby mieć pewność, że nie wkradły się przekłama-
nia do przekazanych Ci informacji. Na urodzi-
nach Panny nie popisuj się zbytnio elokwencją.

BYK
Twoje plany, jeszcze mie-
siąc temu dość niepewne,
teraz powinny nabrać ru-
mieńców. Będzie bowiem
możliwość zrealizowania
ich prawie w pełni. Za-
kusy Koziorożca na Twój

czas i uwagę najlepiej zlekceważ. Wiele w nich
dobrych chęci, ale interes, który się za tym kry-
je, Tobie nie przysporzy korzyści.

BLIŹNIĘTA
Miesiąc sprzyjać będzie
pracy twórczej. Twoje
aspiracje są bardzo wy-
sokie, więc trzeba będzie
dołożyć maksimum wy-
siłku, aby efekty były za-

dowalające. Możesz być rozczarowany jakimś
posunięciem Strzelca. Nie osądzaj go, nim nie
poznasz wszystkich motywów właśnie takiego
postępowania.

RAK
Okazja do spotkania
i poznania kogoś bardzo
interesującego. Nie wy-
puszczaj inicjatywy z rąk
i doprowadź do tego, by
znajomość z Tobą uznano

za coś nadzwyczajnego! Potem sprawy po-
toczą się już wartko i możesz snuć nawet ro-
mantyczne plany... Nie próbuj przechytrzyć
Bliźniąt. To się nie uda!

LEW
Jedna propozycja będzie
kusić różnymi pozytywa-
mi, a inna trudnościami
i większym efektem. Cie-
kawa sytuacja, choć nie-
łatwa do rozwiązania. Ale

to dopiero melodia przyszłości. Pilniejsze będą
problemy bliskich Ci Ryb. Zechcesz pomóc, ale
nie bardzo będziesz wiedział, jak to zrobić.

PANNA
Ożywiona dyskusja w do-
mu na temat dalszych
Twoich planów zawodo-
wych. Braki finansowe,
jakie odczuwasz, nie będą
tak dotkliwe, jeśli podej-

miesz dodatkową pracę, której propozycję
wkrótce dostaniesz. Musisz być jednak bardziej
zapobiegliwy. Na szczęście Baran chce Ci
przyjść z pomocą.

WAGA
Twoja wytrwałość i kon-
sekwencja w dążeniu do
celu przyniosą wreszcie
efekty. Dobra passa przez
jakiś czas będzie trwała
i trzeba to koniecznie wy-

korzystać. W pracy spotkasz się ze słowami
uznania. Pod koniec miesiąca jakaś zaska-
kująca wiadomość od Raka dodatkowo popra-
wi Ci nastrój.

SKORPION
Korzystne zmiany, przede
wszystkim w życiu oso-
bistym. Uda się wyjaśnić
do końca kłopotl iwe
nieporozumienia. Warto
w takim razie żwawiej

pochodzić wokół własnych spraw, aby nadro-
bić powstałe zaległości. Poznanie pewnego Lwa
może zwiększyć Twoje szanse na realizację
planów zawodowych.

STRZELEC
Miesiąc raczej pod psem.
Nowe znajomości roz-
czarują Cię i zniechęcą
do kontynuacji. Różnica
zdań w sprawach dość
istotnych może doprowa-

dzić do spięć nie tylko z Bykiem. Jeśli Ci za-
leży na dobrej atmosferze w domu, nie
przedłużaj tej sytuacji. Jeśli nawet masz rację,
ustąp dla dobra sprawy.

KOZIOROŻEC
Dość nerwowe dni. Nie-
które sprawy będą wydu-
mane i bez trudu uładzisz
je przy odrobinie własnej
dobrej woli. Reszta bę-
dzie wymagać większego

wysiłku. Denerwujące też będą czyjeś intrygi.
Postaraj się zdusić je w zarodku. A najlepiej
- nie słuchaj plotek. Doceń lojalność Wod-
nika.

WODNIK
Trzeba się będzie dobrze
nagłowić nad problemem,
który pojawi się pod ko-
niec miesiąca. Mimo wie-
lu argumentów za, wysłu-
chaj i tych, które będą

kategorycznie przeciw. Dopiero potem wy-
ciągnij odpowiednie wnioski, bo nie tylko
o Ciebie będzie chodziło, ale również o przy-
szłość Skorpiona.

RYBY
Trzeba będzie szybko
podjąć decyzję, która bę-
dzie związana ze zmianą
planów zawodowych. Nie
pozwól innym, by roz-
strzygali za ciebie. Twoje

własne zdanie powinno być na pierwszym
planie, inaczej wszystko znów spali na pa-
newce. Ciekawe spotkanie z Panną może prze-
ciągnąć się aż do rana.

H O R O S K O P N A P A Ź D Z I E R N I K

8 Rozerwij się!

U Ś M I E C H N I J S I Ę
• • •

Przepraszam, gdzie mogę złożyć skargę na ustawę śmieciową?
– Do niebieskiego kontenera…

• • •
– Jak brzmi liczba mnoga od rzeczownika niedziela? – Wakacje,
proszę pani!

• • •
Pani od biologii pyta Jasia:
– Jasiu wymień mi pięć zwierząt mieszkających w Afryce.
Na to Jaś: – dwie małpy i trzy słonie.

• • •
– Przeczytałeś trylogię Sienkiewicza? – To trza było przeczytać?
– Tak, na dzisiaj. – Kurna, a ja przepisałem...

Wyszło
szydło
z worka

Z KSIĘGI
PRZYSŁÓW

Składniki:
— 0,5 kg ogórków gruntowych
— litr bulionu warzywnego
— 3-4 ziemniaki
— 50g serka topionego śmietankowe-

go lub kilka łyżek śmietany 18%
— młoda cebula
— dwie kromki chleba żytniego na

grzanki (może być pieczywo pszen-
ne lub inne)

— łyżka masła
— szczypiorek, koperek lub natka piet-

ruszki do dekoracji
— sól morska
— pieprz czarny ziarnisty

Przygotowanie:
— Ziemniaki, obrane i pokrojone w kos-
tkę, gotuj 15 minut w lekko osolonej

DZIEŃ SPADAJĄCEGO
LIŚCIA
W niedzielę, 22 września, o godz. 22.44 czasu (jeszcze!) letniego Słońce weszło w znak
Wagi – w tym momencie równonocy rozpoczęła się astronomiczna jesień i trwać będzie
do chwili przesilenia zimowego. Podczas jesieni astronomicznej dzienna pora dnia jest
krótsza od pory nocnej, a ponadto z każdą kolejną dobą dnia ubywa, a przybywa nocy.
W ciemności nasz organizm produkuje więcej melatoniny – hormonu, którego nadmiar po-
woduje, że jesteśmy ospali i apatyczni. Dlatego właśnie trudniej nam wstać wcześnie rano
i częściej decydujemy się na popołudniową drzemkę. Coraz mocniej odczuwamy zabu-
rzenia nastroju aż do depresji jesiennej włącznie.

Pozostałe pory roku kojarzą się nam z radosnym powitaniem, nawet początek zimy
mimo mrozu i śnieżyc to czas świąteczny i noworoczny. Jesień nie ma radosnych świąt,
bo przecież 1 listopada to spotkanie z tymi, którzy odeszli, a Święto Niepodległości 11 lis-
topada nadal ubrane jest w oficjalny mundur paradny. Ale czy jesienne dni to tylko deszcze,
wichry, zapowiedzi jesiennego zwolnienia tempa i gorszego nastroju? Czy to tylko plusk
kałuż oraz melancholijny dźwięk opadających na parapet kropli deszczu? Czy to tylko czas
na jesienną chandrę? Przecież jesień to także czas smaków, kolorów i zapachów, które
współgrając ze sobą stworzą piękną paletę. Smak i zapach jesieni to owoce mieniące się
granatem, purpurą, żółcią i czerwienią. To także czas winogron i leśnych grzybów. A opa-
dające z drzew liście oraz kasztany swoją magią koloru czarują nasze zmysły.

W 2008 roku znany lubuski podróżnik i fotografik, zielonogórzanin Jerzy Szewczyk
przyszedł do redakcji „Gazety Lubuskiej” i zaproponował, by początek jesieni uczcić „złoto-
jesiennym”, pogodnym i kolorowym świętem: „Uczyńmy jesień weselszą! Niech 23 wrześ-
nia, gdy żegnają się ze sobą liście i ulatują od swych drzew-matek, stanie się Dniem
Spadającego Liścia!”

Pomysł pana Jerzego Szewczyka, podchwycony i rozpropagowany przez redakcję
„GL”, od razu przyjął się na ziemi lubuskiej. Duzi i mali czytelnicy przysyłali do redakcji je-
sienne wiersze, często na pracowicie przygotowanym papierowym liściu. Nie próżnowali
najmłodsi. W przedszkolach powstawały jesienne bukiety, gazetki ścienne, wystawy prac
plastycznych. Akcję wsparła lubuska TVP Gorzów. W następnych latach każdego dnia
przesilenia jesiennego barwne trio – autor pomysłu i Pani Jesień w asyście Skrzata – po-
jawiają się na miejskim deptaku, odwiedza redakcję „GL” i studentów Zielonogórskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, rozrzuca też pożółkłe liście w zielonogórskim amfiteatrze.

Chociaż Dzień Spadającego Liścia trafił do kalendarzy świąt nietypowych, w innych
regionach poza ziemią lubuską niewiele środowisk zaadaptowało jego ideę. Pozostaje
mieć nadzieję, że z czasem zyska on popularność równą Dniu Wagarowicza w czasie rów-
nonocy wiosennej. Opr.: erg

Już jesień 



IABBA Show
– polsko-niemiecki zespół dał wielki koncert piosenek ABBY
– śpiewali je wszyscy uczestnicy festynu.

Wzorem lat ubiegłych fe-
styn rozpoczęły prezen-
tacje talentów uczniów
ze szkół podstawowych

nr 34, 141 i 205 oraz gimnazjów
34, 29 i 36. Dodatkową atrakcją
tych występów było uczestnictwo
dorosłych w tych pokazach. „Kop-
ciuszek na zawodach” zaprezen-
towany przez szkołę podstawową
nr 34 oraz pokazy taneczne w wy-
konaniu grona pedagogicznego
ze szkoły podstawowej nr 205 wy-
wołały głośny aplauz publiczności.

W tym roku po raz pierwszy na-
sza scena gościła najmłodszych,
jak dotychczas artystów. Swoje
talenty zaprezentowali nam ucznio-
wie widzewskiej placówki szkoły ję-
zyka angielskiego HELEN DORON.
Ci zaledwie kilkuletni artyści (2–5
lat) zaśpiewali i zatańczyli kilka pio-
senek po angielsku czym urzekli
wszystkich. Wszystkie uczest-
niczące w festynie szkoły zostały
uhonorowane czekami po 1000 zł
każdy. Czeki przedstawicielom
szkół wręczali p. prezydent mias-
ta Hanna Zdanowska i Zarząd
Spółdzielni p. Sylwester Pokorski
i Elżbieta Kitowska. Od wielu lat
Prezydent miasta jest honorowym
patronem naszej imprezy. Jednak
pierwszy raz zaszczyciła nasz fe-
styn swoją obecnością i udziałem
w zabawie i pozowaniem do gru-
powego zdjęcia.

W trakcie festynu odbył się rów-
nież konkurs karaoke, który wygrał
duet Nelly Możdżeń i Darii Matław-
skiej, wykonujących piosenkę Ja-
rosława Kukulskiego i Jerzego
Dąbrowskiego „Puszek okruszek”.

Przez cały dzień, podczas gdy
pociechy bawiły się z grupą Pe-
dagogów ulicy, na dmuchanych
zabawkach czy mini bungy, ich ro-
dzice i opiekunowie mogli bezpłat-

nie oznakować swoje rowery, za-
opatrzyć się w miody z pobliskiej
pasieki czy skorzystać z porad wi-
zażystki. Sympatyczna p. Marysia
z uśmiechem wykonywała chętnym
pannom i paniom makijaże. Ko-
biety rozkwitały pod jej pędzel-
kiem jak kwiaty prezentowane na
obrazach naszej lokalnej malarki
p. Barbary Nożewskiej. Artystka
uznała bowiem, że festyn będzie
dobrym miejscem zaprezentowa-
nia swojej twórczości. Nie pomyliła
się. Wszyscy chętnie przystawali
przy jej obrazach.

W konkursach organizowanych
przez TKKF „Dzikusy” brało udział
200 dzieci i młodzieży.

Na szczególne uznanie zasłu-
guje Paweł Kania, który był
najmłodszym zawodnikiem. Wśród
uczestników wyłoniono po trzy
medalowe miejsca w każdej z dys-
cyplin. I tak:
• Rzut do tarczy – miejsce pierw-

sze – Marcin Bednarek, drugie
– Jakub Benkes, trzecie – Mi-
kołaj Michalski.

• Rzuty kulą do celu – miejsce
pierwsze – Patryk Kiński, drugie
– Piotr Malanowski, trzecie –Mi-
chał Sepski.

• Strzały na minibramkę – miejs-
ce pierwsze – Kacper Barejka,
drugie – Bartosz Bartłomiej-
czyk, trzecie – Michał Markow-
ski.
Pomimo pochmurnej aury uś-

miechy gościły na twarzach
młodych i tych nieco starszych,
zwłaszcza gdy przedrzeźniani
przez mima próbowali jeść watę
cukrową, lub chowali się przez pi-
racką pałką szczudlarzy. Nasi goś-
cie mogli również zrobić sobie
zdjęcie z pluszowymi maskotkami,
które przechadzały się po terenie
imprezy.

HOPDO
SZKOŁY

ZABBA SHOW

Trzy, dwa, jeden,
start. I… już po raz
piętnasty, czternas-
tego września o go-
dzinie dziesiątej wy-
startował festyn HOP
DO SZKOŁY.

Na zdjęciu od lewej: Prezes RSM „Bawełna” Sylwester Pokorski, Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska, Dyr. ZSO
nr 1 Aleksandra Bonisławska, Dyr. SP nr 141 Adam Szadkowski, Dyr. SP nr 34 Agnieszka Błażejczyk, Dyr. Gimnazjum nr 29
Maria Giełzak, Vice dyr. Gimnazjum nr 36 Gabriela Mikulska, Dyr. SP nr 205 Magdalena Czwartosz-Bujnowicz

Do tańca porywały naszą pub-
liczność formacje taneczne „Czar-
nych Stóp” oraz „DNA”, która sta-
nowiła również swego rodzaju su-
port dla finałowego koncertu wie-
czoru – ABBA SHOW. Zespół
w stylizowanych kostiumach wy-
konywał piosenki popularnej
i wszystkim znanej grupy ABBA.
Bawili się wszyscy, bowiem człon-
kowie grupy zapewnili atrakcje za-
równo dla publiczności dziecięcej
jak i dla dorosłych. Publiczność
śpiewała i tańczyła wraz z ze-
społem „Money, money, money”,
„Mamma mia”, „Dancing Queen”,
„Fernando, Take a Chance on
Me”, „Thank you for the Music”,B
I tak niemal do godz. 18-tej ta-
necznym krokiem dobiegliśmy do
mety.

Festyn po raz kolejny pokazał,
że lubimy wspólne spotkania i za-

bawy. Tego dnia każdy mógł zna-
leźć dla siebie coś ciekawego i nie-
banalnie spędzić dzień. Pogoda
temu, o dziwo, nie zawiodła więc
humory dopisywały.

Jeszcze raz mogliśmy przeżyć
te emocje oglądając festyn na an-
tenie telewizyjnej, łódzkiej trójki.
Reportaż nadawany był w piątek
20 września o godz. 18.15.

Jeszcze tylko przypomnienie
dla zwycięzców zawodów sporto-
wych, którzy nie odebrali nagród,
że mogą nadal to zrobić w siedzi-
bie Administracji Osiedla Słowiań-
skie – ul. Piasta Kołodzieja 21. tel.
42-670-95-03.

Zdjęcia z festynu wykonali pra-
cownicy RSM „Bawełna”. Zdjęcie
grupowe Zakład Fotograficzny Ewy
Łapot. M.G.-T.



II Abba Show i wiele innych atrakcji
zapewniono na festynie.

Najmilszą zaś było wspólne zdjęcie.

H O P D O S Z K O Ł Y



IIIAbba Show i wiele innych atrakcji
zapewniono na festynie.
Najmilszą zaś było wspólne zdjęcie.

Zdjęcie wykonał Zakład Fotograficzny Ewy Łapot mieszczący się przy ul. Anny Jagiellonki 4, bl. 216

W R Z E S I E Ń 2 0 1 3 R .



IV W pierwszym roku działania budżetu obywatelskiego
zdecydujemy o wydaniu 20 milionów złotych.

Zobacz jakie inwestycje są najbliższe twojemu otoczeniu.

Festyn to przede wszystkim dobra zabawa i integra-
cja lokalnej społeczności na świeżym powietrzu. Co
roku, mimo wcześniejszych prognoz o deszczu

w tym dniu, udaje się nam uniknąć złej pogody. Co wydaje
się nadawać temu dniu magicznego wręcz wymiaru. Ba-
wimy się od wczesnego przedpołudnia po wieczór. Ale nie
tylko. Wśród planowanych wydarzeń znajdują się na festynie
co roku akcje wykraczające poza zabawę. Górki olechowskie
są miejscem zaakcentowania także innych ważnych wy-
darzeń dotyczących życia osiedla.

W ubiegłym roku nasi mieszkańcy mieli okazję uczest-
niczyć w skromnej, ale jakże miłej uroczystości 25-lecia
powstania osiedla „Słowiańskie” i odsłonięcia z tej okaz-
ji pamiątkowej tablicy. W tym roku uwagę mieszkańców

kierowaliśmy na „budżet obywatelski” – czyli zainicjowanej
przez nasze miasto po raz pierwszy w tym roku akcji po-
budzenia aktywności obywatelskiej i lepszemu wydawa-
niu publicznych pieniędzy. W 53 numerze – majowym ga-
zety nawoływaliśmy w artykule: „Zaplanuj zmianę swo-
jej okolicy” do zgłaszania do Miasta projektów do-
tyczących wykonania konkretnych inwestycji. Teraz
składając niejako krótki meldunek przedstawiamy po kil-
ka projektów ważnych, naszym zdaniem, dla mieszkańców
naszych osiedli. Wybraliśmy je spośród wszystkich, blisko
900 zgłoszonych do Miasta projektów( projekty na stronie 1).
Zagłosuj! Nie zmarnuj szansy na poprawę swego otocze-
nia!

Podpowiadamy
na co warto zagłosować

Warto oddać głos na projekty oznaczone w drugiej rubryce karty do głosowania
numerami:

Dla osiedli „Słowiańskie” i „Sienkiewiczowskie”:
1. W0027 – Budowa miejsc postojowych w ciągu al. Hetmańskiej po zachodniej stronie, na

odcinku od ul. H. Brodatego do ul. Zakładowej.
2. W0037 – Park Osiedlowy. Lokalizacja – teren zielony między ul. Ziemowita i ul. Dąbrówki.
3. W0047 – Budowa chodnika wzdłuż ścieżki rowerowej od ul. Piasta Kołodzieja do ul. Hen-

ryka Brodatego oraz od ul. zakładowej do ul. Odnowiciela.
4. W0077 – Miejsca postojowe dla samochodów osobowych przy ul. Skrzetuskiego 9.
5. W0096 – Miejsce postojowe dla samochodów osobowych. Lokalizacja – wzdłuż ul. Ro-

cha Kowalskiego.
Aby mieć większe poparcie musimy popierać sąsiadów na osiedlu obok, dlatego wskazu-

jemy projekty łącznie dla Janowa i Olechowa.

Dla osiedla „Zbiorcza” ważne zapewne będą projekty:
1. W0023 – Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Kulturalne na Księżym Młynie przy SP 29,

ul. Przędzelniana 70.
2. W0059 – Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego w parku „Nad Jasieniem”

Lokalizacja – Park „Nad Jasieniem”.
3. W0062 – Położenie nowej nawierzchni na ul. Ks. Wujaka wraz z towarzyszącym jej chod-

nikiem dla ruchu pieszego.
4. W0072 – Budowa chodników w Parku nad Jasieniem.
5. W0090 – Modernizacja placu zabaw dla dzieci na osiedlu stoki. Lokalizacja – istniejący

plac zabaw na ul. Dębowskiego pomiędzy budynkami przy ul. Skalnej 37 i ul. Zbocze 43.

Zadania, które poprawią komfort zamieszkiwania dla mieszkańców osiedla „Koziny”:
1. P0003 – Wykonanie remontu nawierzchni oraz chodników ul. Lorentza i ul. Augustyniaka.
2. P0063 – Budowa terenu rekreacyjnego „Ścieżki zdrowia”. Lokalizacja – działki: 246/2,

247/1, 247/2 (teren przyległy do ul. Drewnowskiej pomiędzy ul. Kasprzaka i ul. Okrzei).
3. P0071 – Budowa parkingu. Lokalizacja – działki: 246/1, 248/1, 248/2 (teren przyległy do

ul. Drewnowskiej pomiędzy ul. Kasprzaka i ul. Okrzei).
4. P0077 – Ułożenie nowej nawierzchni z kostki brukowej na chodnikach wzdłuż ulic oraz

założenie progów zwalniających na jezdni. Lokalizacja – ul. Waryńskiego, ul. Długosza mię-
dzy ul. Kasprzaka a ul. Pietrusińskiego.

5. P0131 – Remont i modernizacja kładki nad torami kolejowymi, ul. Srebrzyńska.

Osiedle „Żubardź” wśród zgłoszonych projektów ma:
1. B0048 – Zakup oraz montaż elektronicznych tablic informujących o czasie przyjazdu tram-

wajów. Lokalizacja – ul. Limanowskiego/ul. Sierakowskiego (w obu kierunkach), ul. Lima-
nowskiego/ul. Piwna, ul. Limanowskiego/ul. Pułaskiego, ul. Zachodnia/ul. Limanowskiego (w
obu kierunkach), ul. Zachodnia/ul. Lutomierska, Manufaktura (w obu kierunkach), ul. Kiliń-
skiego/ul. Pomorska, ul. Rewolucji 1905 r. (w obu kierunkach), Rondo Lotników Lwowskich
(na wszystkich przystankach).

2. B-0050 – Utworzenie parku między ul. Lutomierską a ul. Drewnowską. Lokalizacja – jw.
3. B0051 – Utworzenie zielonego i nowoczesnego miejsca wypoczynku i rekreacji dla miesz-

kańców Bałut (pomiędzy ul. Żubardzką, ul. Inowrocławską i al. Włókniarzy). Lokalizacja – te-
ren zielony przy zbiegu ul. Żubardzkiej, ul. Inowrocławskiej i al. Włókniarzy (działki o nume-
rach: B44-108/10, B44-108/8, B44-101/8) o łącznej pow. 2,18 ha.

4. B0054 – Poprawa nawierzchni ulicy i chodnika przy ul. Czarnkowskiej oraz ul. Gandhiego
od nr 3 do 11. Lokalizacja – jw.

5. B0160 – Poprawienie funkcjonalności i estetyki terenu pomiędzy budynkami znajdującymi
się przy ul. Trybury 10 i 12.Lokalizacja – jw.

Budżet obywatelski – Głosuj!
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