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Zgodnie z proklamowaniem przez Sejm RP w 1995 roku 1 lipca Międzynarodowym Dniem
Spółdzielczości będziemy obchodzić ten dzień już w najbliższą środę. Jest to okazja do przemyśleń,
zwiększenia świadomości na temat spółdzielni i promowania spółdzielczych ideałów.

Rozpoczyna się sezon urlopowo-
-wakacyjny. Cieszmy się latem,
które w tym roku ma być gorące.

NAKŁAD 9000

egzemplarzy

Moim
zdaniem
Rozpoczynają się wakacje. Okres rados-

ny dla uczącej się młodzieży i dzieci. Czas wy-
jazdów, kolonii, obozów, przebywania u dziad-
ków bądź bliższej czy dalszej rodziny. Oczy-
wiście z telefonami komórkowymi, bo teraz
każdy młody człowiek ma komórkę; nie,
nie. Ma raczej smartfon, czyli urządzenie
łączące funkcje telefonu komórkowego, po-
czty elektronicznej, przeglądarki internetowej,
pagera i GPS, jak również cyfrowego apara-
tu fotograficznego i kamery wideo. Kiedyś
zdarzało się, że z koleżankami czy kolegami
z klasy nie widziało się i nie kontaktowało się
ponad dwa letnie miesiące. Teraz jest inaczej,
bowiem te kontakty są bieżące. I dlatego roz-
poczęcie roku szkolnego we wrześniu, nie bę-
dzie tak oczekiwane, jak jeszcze niedawno.
Wakacje to praktycznie czas wolny od ja-
kichkolwiek obowiązków. Nawet czytania
książek. A że z czytelnictwem książek jest fa-
talnie przekonałem się ostatnio oglądając
przypadkowo jeden z odcinków teleturnieju
Familiada. Na pytanie dotyczące podania
tytułów powieści Henryka Sienkiewicza,
osoby stojące obok prowadzącego Karola
Strasburgera nie udzieliły żadnych odpowie-
dzi. Dla mnie było to ogromnym zaskocze-
niem, bowiem miały minimum maturę, więc
to nie powinno być dla nich trudne. Kolejne
osoby zastanawiały się bardzo długo, wresz-
cie jeden z uczestników podał: „W pustyni
i w puszczy”, następna zaś ze znakiem za-
pytania „Potop”? Kolejna cisza i brak odpo-
wiedzi; potem padło „Ogniem i mieczem”, na-
stępnie ten, który pierwszy podał tytuł przy-
gód Stasia i Nel, również ze znakiem zapytania
„Quo vadis”; a potem już tylko cisza. Drużyna
przeciwna dość długo zastanawiała się, ale
„Krzyżacy” zapewnili im finał. Przerażająca
niewiedza, bowiem Henryk Sienkiewicz, to
najpopularniejszy polski pisarz, laureat Na-
grody Nobla z 1905 roku… a jego powieści
były kanwą wielu znanych filmów i serialu.
Pamiętam, jak w trakcie któryś wakacji try-
logię przeczytałem w sześć dni. Dlatego
życzę młodym ludziom, aby zaczęli w tym
wolnym czasie czytać, odstawiając chociażby
na chwilę smartfony. Wakacje to również
szczęśliwy czas dla tych, którzy zostają
w Łodzi, bowiem znacznie spadnie ruch sa-
mochodowy. Będzie łatwiej poruszać się po
całym naszym mieście przez cały dzień. Tak
wynika z moich obserwacji od minimum 4 lat.
Nie powinno być już takich korków i szybciej
dojedziemy do pracy lub z niej wrócimy. Chy-
ba, że znowu władze miasta coś nowego wy-
myślą i zamkną kolejne skrzyżowania bądź
ulice, nie otwierając wcześniej zamkniętych.

Przedwczoraj, tj. 24 czerwca br. minęło
2 lata od wysłuchania publicznego zorgani-
zowanego przez sejmową Komisję Nadzwy-
czajną ds. spółdzielczości. W trakcie tegoż wy-
darzenia uczestnicy przekazali wiele istotnych
informacji na temat naszego funkcjonowania.
Informowałem o tym wielokrotnie w tym
miejscu, że w trakcie następnych posiedzeń
tej Komisji nie brano w ogóle pod rozwagę
głosów i treści przekazanych na tym wysłucha-
niu. Tak, jakby go w ogóle nie było. Dziś nie-
którzy z posłów, chcą przejść do historii, jako
twórcy nowych rozwiązań w prawie spółdziel-
czym, nie biorąc pod uwagę kolejnych głosów
z naszego środowiska, że rozpatrywane pro-
pozycje są niespójne, bądź wręcz grożą bytowi
poszczególnych rodzajów spółdzielczości.
Takim działaniom trzeba przeciwdziałać i dla-
tego Rada Nadzorcza oraz Zarząd naszej
Spółdzielni popierają starania Krajowej Rady
Spółdzielczej o nieuchwalanie przez ten Sejm
nowego prawa, o czym piszemy obok. Proszę
więc o liczne wsparcie poprzez składanie pod-
pisów pod naszym Apelem.

Sylwester Pokorski

Posłowie nie poprawiajcie
prawa spółdzielczego.

Następny numer –
podwójny, ukaże

się 23 lipca 2015 r.

Rozwiązania prawne, w kierunku których zmierza
Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów
ustaw z zakresu prawa spółdzielczego, nie zawierają
żadnych nowych propozycji, korzystnych dla obywa-
teli zrzeszonych w organizacjach spółdzielczych.

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

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

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

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

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

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

Cieszymy się, że na ul. Zakłado-
wej i Kazimierza Odnowiciela
wzdłuż bloków od nr 208 do 201
i od nr 206 do nr 205a powstały
nowe, szerokie chodniki. Prace
wykonało miasto dzięki staraniom
Rady Osiedla Olechów-Janów
– jednostki pomocniczej Miasta
oraz naszej administracji osiedla
„Słowiańskie”. T.S.

Nadszedł tak długo wyczekiwany
przez dzieci ostatni dzień szkoły.
Od jutra wakacje. A zatem
dzieciakom, ich rodzicom oraz
wszystkim czytelnikom życzymy
miłego i słonecznego letniego
wypoczynku.

WYBIERAMY NAJBARDZIEJ
UKWIECONY BALKON.
Balkony zgłoszone do
konkursu prezentujemy
na str. 4–5.

HURA WAKACJE!

Nowe chodniki na Olechowie

Krajowa Rada Spółdzielcza zwróciła się z apelem do wszystkich polskich
spółdzielców, aby obecny Sejm nie podejmował już żadnych działań w kie-
runku uchwalenia zmian w prawie spółdzielczym. Dotychczasowe prace, po-
wołanej w styczniu 2013 r., Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej ds. rozpatrzenia
projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego i przyjęte wstępne jej
ustalenia szkodzą funkcjonowaniu spółdzielczości w Polsce, a ponadto nie
uwzględniają absolutnie głosów przedstawicieli spółdzielni, zebranych w trak-
cie odbytego 2 lata temu wysłuchania publicznego. W związku z tym Rada
Nadzorcza, na swym posiedzeniu w dniu 18 czerwca br., przyjęła stanowi-
sko, przyjęte wcześniej również przez Zarząd Spółdzielni, które prezentujemy
na str. 3.

NIE UCHWALAJMY
NOWEGO PRAWA
SPÓŁDZIELCZEGO

Coroczne obchody tego święta to okazja do zwiększenia na świecie świado-
mości na temat spółdzielni i promowania spółdzielczych ideałów międzyna-
rodowej solidarności, efektywności ekonomicznej, równości i pokoju. Celem
obchodów jest także rozwijanie i wzmacnianie partnerskich stosunków
pomiędzy światowym ruchem spółdzielczym a innymi stronami – rządami,
samorządami i organizacjami międzynarodowymi. Jest to ważne zwłaszcza
w naszym kraju, gdzie spółdzielczość często kojarzona jest negatywnie i za-
miast dostrzegania jej zalet i atutów, powielane są złe, krzywdzące opinie na
jej temat.

Główne obchody tego dnia odbyły się 24 czerwca w Warszawie. Najpierw
obradowało Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej, a następnie
rozpoczęła się uroczystość występem zespołu artystycznego, laureata
ubiegłorocznego Międzynarodowego Festiwalu Spółdzielczych Zespołów
Artystycznych „Tęcza Polska” w Polanicy-Zdroju. Po nim wręczono nagrody
zwycięzcom Konkursów Oskar Spółdzielczości Polskiej, Menedżer-Spół-
dzielca, Prymus 2014 oraz Złotych Laurów Spółdzielczości, a także zwycięz-
com Konkursu na najlepszą pracę naukową o tematyce Spółdzielczości.
Przypominamy, że w ubiegłym roku dwoje naszych pracowników zostało
uhonorowanych tą właśnie nagrodą.

Przynajmniej w ten jeden dzień – 1 lipca – postarajmy się pogłębić naszą
wiedzę z zakresu spółdzielczości i odkryjmy siłę drzemiącą w propagowa-
nych przez nią od lat wartościach samopomocy, samoodpowiedzialności,
demokracji, równości, sprawiedliwości i solidarności.

W Spółdzielni siła! I.G.

MIĘDZYNARODOWY
DZIEŃ SPÓŁDZIELCZOŚCI

W spółdzielczości siła
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„Ważne jest dla nas nie tylko zdanie większości,

ale także jednostek i dlatego
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wszystkich mieszkańców,

administracja zmieni barwę światła na ciepłą.”2

RSM Bawełna – ,,Mój dom” – pismo Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna”. Redaktor Naczelny Sylwester Pokorski, redaktor Katarzyna Szczepaniak
i Izabela Gwardys. Adres redakcji 93-120 Łódź, ul. Przybyszewskiego 163, pok. 117. Telefon 42 6416333 w. 35, e-mail: mojdom@rsmbawelna.pl. Skład i łamanie Agencja
Wydawnicza PAJ-Press. Ogłoszenia przyjmują: redakcja w godz. 8.00-15.00 – Łódź, ul. Przybyszewskiego 163, pok. 117,ADM „Słowiańskie” Łódź, ul. Piasta Kołodzieja 21,
ADM „Sienkiewiczowskie” Łódź, ul. Skrzetuskiego 12, ADM „Żubardź” – „Koziny” Łódź, ul. Klonowa 39, ADM „Zbiorcza” Łódź, ul. Zbiorcza17. Wszystkie ADM-y
ogłoszenia przyjmują w godzinach 800 -1700. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Rozpowszechnianie wszelkich materiałów redakcyjnych bez zgody
Wydawcy jest zabronione. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. Druk ODDI Poland.

Z prac
Rady Nadzorczej
W maju 2015 roku Rada Nadzorcza RSM
„Bawełna” odbyła jedno posiedzenie, na
którym:
1. W ramach spraw dotyczących stosunku
członkostwa Rada Nadzorcza, po rozpatrze-
niu wniosków, podjęła następujące uchwały
i decyzje:
a) w sprawie wykreślenia z grona członków
Spółdzielni osoby, która nie wypowiedziała
członkostwa w umowie sprzedaży lokalu na
osiedlu „Słowiańskie”, a także nie złożyła
w wyznaczonym przez Spółdzielnię terminie
oświadczenia w tej sprawie. Członek nie
zgłosił się na posiedzenie Rady,
b) w sprawie uchylenia Uchwały Rady
Nadzorczej o wykreśleniu z grona członków
osoby z osiedla „Sienkiewiczowskie” –
członek spłacił zadłużenie i na chwilę obecną
nie posiada żadnych zaległości wobec
Spółdzielni,
c) w sprawie uchylenia Uchwały Rady
Nadzorczej o wykreśleniu z grona członków
osoby z osiedla „Słowiańskie” – Rada wzięła
pod uwagę sytuację rodzinną, dotychcza-
sową postawę oraz determinację członka, by
mimo przeciwności losu spłacić zaległości.
2. Po analizie wyników gospodarczo-finan-
sowych Spółdzielni za I kwartał 2015 roku Rada
przyjęła je do akceptującej wiadomości.
3. Rozpatrzyła i przyjęła do akceptującej
wiadomości Informację w sprawie rozliczeń
kosztów zużycia ciepła i wody za 2014 r.,
zwracając uwagę, że nadal będzie monitoro-
wać temat występowania wody niezbilanso-
wanej.
4. Rozpatrzyła wystąpienie członka
Spółdzielni z osiedla „Żubardź”, dotyczące
sporządzenia kalkulacji opłat za 2014 rok
i udzieliła zainteresowanemu odpowiedzi.
5. Przyjęła do wiadomości informacje człon-
ków Rad Osiedli na temat spraw jakimi zaj-
mowały się Rady Osiedli na swoich posie-
dzeniach w okresie od ostatniego posiedzenia
Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Rady Nadzorczej za-
apelował, by Rady Osiedli omówiły na swoich
posiedzeniach przebieg Walnego Zgromadze-
nia, tak by Rada Nadzorcza na czerwcowym po-
siedzeniu mogła poznać ich opinie.
6. W sprawach wniesionych Rada przyjęła
do wiadomości informacje na temat:
– zorganizowanej w dniu 24 kwietnia spar-
takiady uczniów klas III i planowanej na 29
maja spartakiady uczniów klas VI,
– inicjatywy uczczenia 25-lecia osiedla
„Sienkiewiczowskie” posadowieniem pa-
miątkowego kamienia wraz z tablicą na tere-
nie osiedla. Komisja Wewnątrzspółdzielcza
wnioskuje o wskazanie najbardziej odpo-
wiedniej lokalizacji przez Radę Osiedla „Sien-
kiewiczowskie”. Wybrane miejsce powinno
być reprezentatywne, w takim miejscu osied-
la, by jak największa liczba osób mogła go zo-
baczyć i żeby miejsce nie budziło uwag ze stro-
ny mieszkańców. Po ustaleniu lokalizacji
Komisja wystąpi do Rady Nadzorczej o ak-
ceptację, tak by można było podjąć kolejne sto-
sowne działania finalizujące inicjatywę.
– rezygnacji p. Julity Marcinkowskiej
z członkostwa w Radzie Osiedla „Słowiań-
skie” w związku ze zmianą miejsca zamiesz-
kania,
– możliwości wdrożenia do programu
komputerowego Spółdzielni modułu dodat-
kowego e-usługi zarządcy, pozwalającego
na podgląd na stronie internetowej wysokości
opłat oraz aktualnego konta swojego lokalu
przez członków Spółdzielni. Ustalono, że
Rada Nadzorcza wróci do tego tematu.
– wpłynięciu do Spółdzielni Postanowienia
Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia
dot. wpisania do Krajowego Rejestru Sądo-
wego wzmianki o złożonych przez RSM
„Bawełna” dokumentach: sprawozdań Spół-
dzielni za 2014 rok, opinii biegłego rewidenta
i uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwier-
dzeniu sprawozdań,
7. Następne posiedzenie Rady Nadzorczej
planowane jest na 18.06.2015 r. I.G.

Z prac Zarządu Spółdzielni w maju 2015 r.
W maju 2015 r. posiedzenia Zarządu RSM
„Bawełna” odbyły się w dniach 6, 13, 20 i 27.
Zarząd podjął decyzje m.in. w następujących
sprawach:

Sprawy członkowsko-
-mieszkaniowe
Wg stanu na 30 kwietnia 2015r. Spółdzielnia
miała 9.130 członków, w tym 8.805 członków
zamieszkujących i 325 członków oczekujących.
W maju 2015 r. w poczet członków Spółdziel-
ni przyjęto 22 osoby, a skreślono z rejestru 30
osób.

Podjęto postępowania o pozbawienie człon-
kostwa w Spółdzielni w stosunku do dwóch
członków Spółdzielni zalegających z opłatami
za mieszkanie, a wobec dwóch innych osób, któ-
re spłaciły swoje zadłużenia, uchylono uchwały
o podjęciu takich postępowań.

Ogłoszone zostały przetargi ograniczone
i nieograniczone na 3 mieszkania, w tym dwa
w osiedlu „Żubardź” i jedno w osiedlu „Zbior-
cza”, oraz przetarg nieograniczony na miesz-
kanie przy ul. Bydgoskiej utworzone poprzez
przebudowę lokalu użytkowego. Ogłoszenia
o przetargach ukazały się m.in. w majowym wy-
daniu naszej gazety, ale także w Dzienniku
Łódzkim, na naszej stronie internetowej i w biu-
rach Spółdzielni. W przetargach, które odbyły
się w czerwcu br. wyłoniono nabywców na dwa
mieszkania w osiedlu „Żubardź”, natomiast na
mieszkanie w osiedlu „Zbiorcza” i na miesz-
kanie przy ul. Bydgoskiej ofert nie było.

Sprawy terenowo-prawne
Po przeprowadzonej przez Spółdzielnię anali-
zie tematu podjęto decyzję o odstąpieniu od su-
gerowanego przez Urząd Miasta Łodzi, przy
procedurze wykupu gruntu, wydzielenia grun-
tu pod tymczasowymi pawilonami handlowy-
mi położonymi w osiedlu „Słowiańskie” wzdłuż
ul. Zakładowej. Doprowadzenie do wydziele-
nia gruntu pociągałoby bowiem wysokie kosz-
ty finansowe realizacji całego procesu wy-
dzielenia przy jednoczesnym dużym ryzyku co
do powodzenia tego przedsięwzięcia z uwagi
na konieczność uzyskania zgody 49 współwłaś-
cicieli tej nieruchomości.

Roboty remontowe,
wymiana stolarki okiennej
Podjęto decyzję o refundacji członkom
Spółdzielni kosztów wymiany okien we włas-
nym zakresie w kolejności wynikającej z listy
określającej kolejność wymiany/refundacji dla
osiedla „Zbiorcza” – dotyczy dziesięciu miesz-
kań.

Z przyczyn technicznych przyspieszono
wymianę stolarki okiennej w jednym miesz-
kaniu na Olechowie i w jednym na Janowie (po
jednym oknie w każdym z mieszkań).

Rozszerzono zakres rzeczowy planu re-
montowego osiedla „Zbiorcza” o prace pole-
gające na wymianie okienek piwnicznych
w budynku przy ul. Zbiorczej 17 – koszty tych
robót pokryte zostaną ze środków przewidzia-
nych w planie na 2015 rok na wymianę okien
i drzwi.

Zatwierdzono roboty uzupełniające za-
kresy rzeczowe planów remontów, finansowane
z bilansu otwarcia funduszu remontowego
2015 roku dla poszczególnych (wszystkich)
osiedli. Wykaz robót publikujemy na stronie 3.

Do banku wykonawców robót w 2015 roku
w kategorii Konserwacja zieleni wysokiej i ni-
skiej (przycinki drzew i krzewów, frezowanie
pniaków, nasadzenia) włączono firmę Zakład
Usług Ogrodniczych s.c. Sylwester & Rafał
Pawlak – do realizacji ścinki i pielęgnacji
drzew w zasobach RSM „Bawełna”. Decyzja
powyższa wynikła z tego, iż wyłoniona w kon-
kursie pula wykonawców w tej kategorii oka-
zała się niewystarczająca, zwłaszcza do prac po-
legających na wycinaniu i przycinaniu drzew.
W wyniku negocjacji uzyskano ceny niższe
aniżeli zaoferowane przez firmę podczas prze-
prowadzonego w ubiegłym roku konkursu
ofert.

Ustalono treść pisma wzywającego człon-
ków Spółdzielni, którzy nie wyrazili zgody na
wymianę w ich lokalach głowic termostatycz-
nych, aby udostępnili lokale w celu dokonania
przez Spółdzielnię wymiany.

Postanowiono podjąć rozmowy z Gminą
Andrespol na temat współdziałania w celu
przyłączenia kanalizacji budynku przy ul. Fab-
rycznej 9 w Andrespolu do kanalizacji gminnej.

Oceniono seminarium zorganizowane
przez Forum Zarządców Nieruchomości
Spółdzielczych, w którym uczestniczyli człon-
kowie Zarządu, uznając je za bardzo owocne
i dostarczające dużej wiedzy na temat korzys-
tania z funduszy unijnych, a następnie posta-
nowiono w najbliższym czasie przystąpić do
tworzenia koncepcji pozyskania środków unij-
nych na potrzeby naszej Spółdzielni, nie cze-
kając na opracowanie przez Urząd Mar-
szałkowski zasad wykorzystania ich, co ma na-
stąpić dopiero w listopadzie br.

Postanowiono podpisać porozumienie
z dwiema wspólnotami w sprawie wspólnej bu-
dowy śmietnika dla naszego budynku przy
ul. Kasprzaka 28/34 oraz dla sąsiadujących
z nim dwóch budynków tworzących wspólno-
ty mieszkaniowe.

Podjęto decyzję o zakupieniu i zamonto-
waniu urządzeń zabawowych, jako uzupełnie-
nie dotychczasowego wyposażenia placów za-
baw dla dzieci na podwórkach przy blokach 100,
158-159 i 220-221-222 w osiedlu „Słowiańskie”.

Opłaty i koszty
Na wnioski mieszkańców zmieniono stawki za-
liczkowe na poczet centralnego ogrzewania ich
mieszkań, w tym dla osiemnastu mieszkań na
wyższe, a dla czterech – biorąc pod uwagę uza-
sadnienie przedstawione przez zainteresowa-
nych – obniżono zaliczkę ustaloną w oparciu
o ubiegłoroczne zużycie ciepła.

Odstąpiono od naliczenia częściodsetek za nie-
terminowo wniesione opłaty za używanie miesz-
kania przez jednego z członków Spółdzielni.

Postanowiono wszcząć egzekucję ze
spółdzielczego własnościowego prawa do
mieszkania należącego do osoby zadłużonej
z tytułu opłat za to mieszkanie.

Przyjęto do wiadomości informację o pod-
jętych przez Z-cę Prezesa ds. Ekonomicznych
oraz Kierownika Działu Czynszów Kredytów
i Wkładów Mieszkaniowych decyzjach w spra-
wie rozłożenia na raty zaległości za używane
lokale mieszkalne w I kwartale 2015 roku.

Omówiono i przyjęto do wiadomości wy-
niki ekonomiczne Spółdzielni za okres styczeń-
kwiecień 2015 roku.

Najem lokali i dzierżawa terenu
Przesunięto o miesiąc termin rozpoczęcia
dzierżawy terenu po zachodniej stronie bloku
501 na Widzewie-Wschodzie pod budowę
śmietnika przez właściciela sąsiadującego
z blokiem pawilonu.

Odstąpiono od pobierania opłat za najem
części ściany budynku nr 29 w osiedlu „Kozi-
ny” w okresie, przez który zdjęte będą plansze
reklamowe najemcy w związku z prowadzo-
nymi przez Spółdzielnię robotami ocieplenio-
wymi budynku.

Działalność społeczno-wychowawcza
Przyjęto sprawozdanie Ogniska TKKF „Dzi-
kusy” ze zorganizowanej w dniu 24 kwietnia
br. XV Spartakiady Szkół Podstawowych dla
klas III i z wykorzystania środków finansowych
przekazanych przez Spółdzielnię na organiza-
cję tej imprezy.

Przekazano Ognisku kwotę 1600 zł na zor-
ganizowanie w dniu 29 maja 2015r. w Szkole
Podstawowej Nr 205 na Olechowie XV Spar-
takiady Szkół Podstawowych dla klas VI.

Podjęto decyzję o sfinansowaniu skierowań
na kolonie organizowane przez Ognisko TKKF
„Dzikusy” dla 15 dzieci (po 950 zł na osobę)
i dofinansowaniu dla 5 dzieci (po 200 zł na oso-
bę) z osiedla „Słowiańskie”.

***
Członkom Zarządu doręczone zostały uchwały
Walnego Zgromadzenia o udzieleniu absolu-
torium za działalność w 2014 roku.
Zarząd przyjął do wiadomości:
– postanowienie Sądu Rejonowego dla Ło-
dzi Śródmieście, XX Wydziału Krajowego
Rejestru Sądowego z dnia 20.05.2015 r. o wpi-
saniu do KRS-u wzmianek o złożeniu spra-
wozdań finansowego i z działalności Spółdziel-
ni za 2014 rok, opinii biegłego rewidenta oraz
uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwier-
dzeniu sprawozdań,
– fakt objęcia mandatu członka Rady Osiedla
„Koziny” przez p. Ewę Górską – kolejną co do
ilości otrzymanych głosów kandydatkę w wy-
borach do Rady Osiedla w 2014 roku – po wy-
gaśnięciu mandatu p. Zofii Pikali.

Oprac.: E.S.

Oświetlenie terenu
Poniżej prezentujemy odpowiedź kierownik Administracji osiedli „Żubardź”
i „Koziny” na pismo mieszkańców zatytułowane „Dylematy lokatorów
związane z oświetleniem terenu przed budynkiem 91 przy ul. Klonowej 41”
z dnia 26.05.2015 r.
W dniu 2.12.2014 r. Lokatorzy budynków nr 88 przy ul. Bydgoskiej 44, nr 89
przy ul. Bydgoskiej 46 i nr 91 Klonowej 41, wystąpili do administracji i Rady
Osiedla w sprawie montażu oświetlenia terenu przy budynku 91 przy ul. Klo-
nowej 41 z uwagi na nieoświetlony chodnik będący dojściem również do in-
nych budynków. Prośbę swoją umotywowali względami bezpieczeństwa.

Sprawa została przedstawiona na posiedzeniu Rady Osiedla „Żubardź”
w grudniu 2014 r. Decyzja o zamontowaniu lamp została dogłębnie przeana-
lizowana wraz z przeprowadzoną wizją lokalną. Na jej podstawie zostały za-
montowane dwie lampy typu LED przy pierwszej i trzeciej klatce budynku 91
oraz jedna lampa w szczycie budynku 89. Lokatorzy wielokrotnie wyrażali swo-
je zadowolenie, gdyż oświetlany był teren przed budynkiem 91, gdzie ustawione
są ławki i nie przesiadywała już tam pijąca piwo młodzież w godzinach wie-
czornych skąd dochodziły hałasy oraz odgłosy niewybrednego słownictwa.

Wyjaśniamy, że lampy oświetlają cały teren przy przejściach komunika-
cyjnych. Jest to teren RSM „Bawełna” pomiędzy budynkami, zatem nie ma
tu lamp oświetlenia ulicznego, które rozjaśniałyby ten teren po zmroku. Światło
lamp skierowane jest wyłącznie na teren pomiędzy blokami (chodnik i tere-
ny zielone) poniżej linii okien przeciwległych budynków.

Podpisy na dokumentach
Z pewnością spotkali się Państwo z dokumentami, na których przed imieniem
i nazwiskiem autora widnieje znak /-/ lub (-). Zwyczaj ten pochodzi z czasów
kiedy nie znano jeszcze kserokopiarek i aby uniknąć podpisywania setek pism,
postanowiono wykorzystać to oznaczenie. Symbol /-/ lub (-), wraz z nastę-
pującym po nim imieniem i nazwiskiem zapisanym na komputerze, a kiedyś na
maszynie, zastępuje odręczny podpis na wszelkich oficjalnych odpisach (ko-
piach) dokumentów urzędowych. Ma więc taką samą wartość jak odręcznie
podpisane pismo. Oczywiście w aktach danej instytucji, która wykorzystuje ten
znak, musi znajdować się oryginalny dokument, na którym to widnieją orygi-
nalne podpisy upoważnionych osób. Ale pamiętajmy, nie stosuje się tego
w przypadku jednostkowych pism, tylko przy ich „masowej produkcji”, tak jak to
ma miejsce co najmniej dwa razy w roku w naszej Spółdzielni. Pierwszy raz
przy przekazywaniu rozliczeń ciepła i wody wraz z pismem przewodnim. Drugi
raz przy przekazywaniu nowych opłat eksploatacyjnych od 1 maja każdego
roku z nowymi stawkami zaliczkowymi za zużytą wodę i ciepło. W dokumentach
tych, obok imion i nazwisk członków Zarządu naszej Spółdzielni, występuje
znak /-/, który jest bohaterem tej informacji. Gdyby nie było takiego ułatwienia,
trzech członków Zarządu musiałoby razem podpisać się w tych dwóch przy-
padkach prawie 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) razy. I.G.

Podejmując taką decyzję w oparciu o pozytywną opinię Rady Osiedla i pro-
śbę mieszkańców budynku 91 przy ul. Klonowej 41 nie mieliśmy świadomości,
że oświetlony teren naświetlaczami typu LED może przeszkadzać lokatorom
z sąsiednich budynków. Po pierwszej interwencji kąt padania światła został
zmieniony i znacznie ograniczony.

Ważne jest dla nas nie tylko zdanie większości, ale także jednostek i dla-
tego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wszystkich mieszkańców, admi-
nistracja zmieni barwę światła na ciepłą. Jeżeli będzie to niewystarczające
wymieni naświetlacze typu LED na halogeny i być może skoryguje kąt padania
światła. J.B.

Listy

OGŁOSZENIE DROBNE
Sprzedam działkę w Sokolnikach –
2.100 mkw. z budynkiem o pow. 80 mkw.
Są to dwie działki budowlane; na jednej z nich
stoi ww. budynek, druga zaś to teren leśny.
Kontakt pod nr tel. 502 147 362.



W dzisiejszym numerze
przybliżymy Państwu branżę spółdzielczości uczniowskiej,
która w tym roku obchodzi 115-lecie swojego istnienia. 3

Spółdzielnie uczniowskie to organizacje szkol-
ne, prowadzone przez uczniów, pod opieką
nauczyciela. Nadzór nad nimi sprawuje Krajo-
wa Rada Spółdzielcza, poprzez instruktora i dy-
rektora szkoły. Spółdzielnie te, podobnie jak
spółdzielnie dorosłych, działają w oparciu o Sta-
tut i przepisy Prawa spółdzielczego. Pełnią wie-
le funkcji: 1) edukacyjną, ponieważ uczą do-
rosłego życia, nowych umiejętności, demokra-
cji; 2) wychowawczą – bo kształtują postawę
współodpowiedzialności, partnerstwa, udziału
w sprawach lokalnych; 3) mobilizacyjną – bo
uczą działania na rzecz innych i na rzecz siebie;
4) integracyjną – ponieważ łączą ze sobą różne

szkolnym i była propagowana wśród najmłod-
szych obywateli. Entuzjaści spółdzielczości,
a zwłaszcza nauczyciele-spółdzielcy, uznali, że
dzieci, nienasiąknięte jeszcze żadnymi po-
glądami ani opiniami, będą bardziej podatne na
wpływy spółdzielczo-wychowawcze i szerzenie
idei spółdzielczości niż dorośli. Uczniowie mie-
li się uczyć spółdzielczej zaradności, gospoda-
rowania, współpracy i szacunku dla zarobionych
pieniędzy. Niezwykle istotne było również
kształtowanie w nich tożsamości narodowej
i przygotowanie do przyszłej walki o niepo-
dległość.

Pomysłodawczynią i inicjatorką powstania
pierwszej spółdzielni uczniowskiej była Jadwi-
ga Dziubińska, wybitny pedagog, organizator
i wychowawca dzieci i młodzieży. Spółdzielnię
założyła w 1900 roku w Pszczelinie k. Warsza-
wy, a już 3 lata później, w 1904 r. kolejną,
w Kruszku na Kujawach, w szkole dla dziewcząt,
przyszłych dobrych gospodyń, gdzie uczono
przedmiotów dotyczących racjonalnego żywie-
nia, szycia, tkactwa, uprawy roli i hodowli
zwierząt. Uczennice, jako członkinie spółdziel-
ni, same prowadziły internat, dbały o jego za-
opatrzenie i sprawy finansowe.

Wśród innych kooperatyw uczniowskich
warto wymienić spółdzielnię uczniowską w pry-
watnym gimnazjum żeńskim w Warszawie, któ-
ra miała pokazać, że ta branża nie ogranicza się
wyłącznie do szkół wiejskich czy rolniczych,
a także spółdzielnię zorganizowaną w szkole po-
wszechnej w Mińsku Mazowieckim, której
wykładowca, Roman Kluge, zasłynął z wydaniem
podręcznika na temat szkolnego ruchu spółdziel-
czego, który miał stać się instruktażem dla innych
nauczycieli. Rozwój spółdzielni uczniowskich nie
następował jednak zbyt dynamicznie, a do mo-
mentu wybuchu I wojny światowej naliczyć
można ich było zaledwie 8. Dopiero odzyskanie
przez Polskę niepodległości, wolność zrzeszania
się, możliwość swobodnego uczenia się i pracy
we własnym kraju, dała zastrzyk energii i mo-
bilizacji tak potrzebny do dalszej intensyfikacji
działań. Jan Wolski – działacz społeczny
i spółdzielczy, którego sylwetkę prezentowaliś-
my w 60 numerze gazety z grudnia 2013 roku
w cyklu „Pionierzy spółdzielczości” – pisał, że
w szkołach zaczęły powstawać malutkie sklepi-
ki uczniowskie z materiałami piśmiennymi,
wzorowane w swej organizacji i w swych zasa-
dach gospodarczych na normalnych kooperaty-
wach spożywców. Z czasem, działalność
uczniowską rozszerzano także o prowadzenie
szkolnych bibliotek, bufetów czy introligatorni,
a w latach 20-tych XX wieku liczba członków ta-
kich spółdzielni sięgnęła już kilku tysięcy. Aby
sprawować pieczę nad jak najlepszym rozwojem
branży, w 1922 roku został powołany do życia In-
struktoriat Spółdzielni Uczniowskich, w ramach

którego Związek Spółdzielczości Spożywców
„Społem” miał spółdzielniom uczniowskim
udzielać pomocy instruktażowej. Odbywało się
to m.in. na łamach wydawanego w latach 1936–
1939 czasopisma „Młody Spółdzielca” oraz na
łamach tygodnika „Społem”, do których pisali
dr Janusz Korczak, Maria Dąbrowska czy Gus-
taw Morcinek. Do wybuchu II wojny światowej
funkcjonowało aż 8 tysięcy spółdzielni uczniow-
skich, w ok. 30% ogółu szkół. Wojnę przetrwało
zaledwie kilkanaście z nich. I choć ruch spółdziel-
czy ponownie próbował się dźwignąć i odrodzić,
to jednak rok 1947 rozpoczął proces ogranicza-
nia samorządności i autonomii spółdzielni, dążąc
do ich likwidacji. Tak było do 1956 roku, kiedy
wraz z „odwilżą październikową” i przemiana-
mi społecznymi, nadeszła kolejna szansa. Lata
1956–1971 to był prawdziwy rozkwit spółdziel-
ni, a polska spółdzielczość uczniowska zalicza-
na była wówczas do najprężniej działających na
świecie. Prowadziła zakłady fryzjerskie, kra-
wieckie, dziewiarskie, wytwórnie zabawek i wy-
robów z wikliny, pracownie fotograficzne, Szkol-
ne Kasy Oszczędności, a w 1979 roku jej repre-
zentanci zostali zaproszeni na I Międzynarodo-
we Sympozjum Spółdzielczości Szkolnej do
Paryża.

Z racji tego, że losy spółdzielczości w Pol-
sce zawsze ściśle związane były z losami naszego
kraju, przemiany ustrojowe zapoczątkowane
w 1989 roku również znalazły tu swoje od-
zwierciedlenie. Niestety nie sprzyjały one sze-
rzeniu się idei kooperacji. Liczba spółdzielni za-
częła maleć – z 18 tysięcy spółdzielni uczniow-
skich na początku lat 90-tych pozostało jedynie
3 tysiące. Wsparciem w tej sytuacji miała się oka-
zać powołana w 1993 roku, pod patronatem Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz Kra-
jowej Rady Spółdzielczej, Fundacja Rozwoju
Spółdzielczości Uczniowskiej. Fundacja, która
działa do dziś, jest główną instytucją zajmującą
się spółdzielczością uczniowską w Polsce – po-
maga finansowo, angażuje się w popularyzację
tej gałęzi spółdzielczości, organizuje potrzebne
szkolenia, konkursy, spotkania i konferencje,
w tym Kongres Spółdzielczości Uczniowskiej czy
Międzynarodową Konferencję Spółdzielczości
Uczniowskiej.

W połowie poprzedniej dekady podejmo-
wano próby ustawowego uregulowania działal-
ności kooperatyw uczniowskich. Do Sejmu kil-
kukrotnie wnoszono projekty ustaw, zawie-
rające rozdział poświęcony spółdzielczości
uczniowskiej. Bezskutecznie – były one albo od-
rzucane albo nie zdążano ich uchwalić przed koń-
cem kadencji.

Obecnie w Polsce działa ponad 5 tysięcy
spółdzielni uczniowskich, w szkołach podsta-
wowych, gimnazjach i szkołach średnich i należy
do nich ok. 300 tysięcy uczniów. Znajdują się one
głównie na terenach województwa małopol-
skiego, śląskiego, świętokrzyskiego, mazo-
wieckiego i warmińsko-mazurskiego. Cały czas
prowadzone są działania dbające o rozwój tej
branży. Dzięki uwzględnieniu jej w rządowym
Krajowym Programie na Rzecz Rozwoju Eko-
nomii Społecznej zakłada się, że do 2020 roku
zostanie utworzone kolejne 10% spółdzielni
uczniowskich. I.G.

grupy dzieci i młodzieży; 5) operacyjną – po-
nieważ uczniowie podejmują konkretne działania
i rozwiązują problemy; 6) przedsiębiorczą – bo
wspierają rozwój postaw przedsiębiorczych,
uczą pozyskiwania partnerów, negocjacji, po-
dejmowania decyzji i zarządzania pieniędzmi.

Swoją tradycję wywodzą z ogólnego roz-
woju ruchu spółdzielczego, którego początki się-
gają XIX wieku i który szczegółowo opisywa-
liśmy na naszych łamach. Na ziemiach polskich,
będących wówczas pod zaborami, rozwijał się
on na gruncie dawnych rodzimych form
współdziałania, a idea wspólnej pracy dla wspól-
nych korzyści została przyjęta także na gruncie

Branże spółdzielcze
– spółdzielczość uczniowska

NIE UCHWALAJMY
NOWEGO PRAWA
SPÓŁDZIELCZEGO
cd. ze str. 1
Stanowisko Rady Nadzorczej i Zarządu
Rada Nadzorcza i Zarząd Robotniczej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej „Bawełna” zwraca się o zapre-
zentowanie przez Krajową Radę Spółdzielczą
przed właściwymi organami i instytucjami pań-
stwowymi naszego stanowiska i żądania zanie-
chania przez Sejm VII kadencji prac nad uchwa-
leniem zmian w ustawach z zakresu prawa
spółdzielczego.

Rozwiązania prawne, w kierunku których
zmierza Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia
projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego,
nie zawierają żadnych nowych propozycji, ko-
rzystnych dla obywateli zrzeszonych w organiza-
cjach spółdzielczych. Procedowane propozycje
sprowadzają się do korekty obowiązujących prze-
pisów w taki sposób, aby uczynić je jeszcze bar-
dziej restrykcyjnymi. Kierunek, jaki przybrały pra-
ce Komisji Nadzwyczajnej, świadczy o ignorowa-
niu i nie liczeniu się z opinią spółdzielców, o lek-
ceważeniu Międzynarodowych Zasad Spółdziel-
czych, a nawet podstawowych zasad demokra-
tycznego współistnienia i zarządzania. Propono-
wane w toku prac Komisji NPS rozwiązania praw-
ne mają na celu ograniczenie swobody działania
spółdzielni mieszkaniowych i jej organów, naruszają
konstytucyjną wolność zrzeszania, prawa członków
do swobodnego wyboru organów samorządo-
wych, dając za to jednostkom i niereprezenta-
tywnym mniejszościowym grupom narzędzia
umożliwiające skuteczne działania destrukcyjne.
Uczestnicy Komisji za nic mają przedstawione
w trakcie wysłuchania publicznego w dniu
24.06.2013 r. opinie i postulaty spółdzielczych prak-
tyków i ludzi zaangażowanych w działalność na
rzecz spółdzielczości, co dodatkowo świadczy za
tym, iż nie o dobro członków spółdzielni im chodzi.

Apelujemy, aby zaniechano dalszych prac sej-
mowych nad „poprawianiem” prawa spółdzielcze-
go i prawa o spółdzielniach mieszkaniowych, jako
że dotychczasowe osiągnięcia Komisji NPS
i zbliżający się koniec kadencji Sejmu RP nie dają
nadziei na uchwalenie spójnych, łatwych do po-
wszechnego stosowania i zrozumiałych przepisów.

W załączeniu przekazujemy listy z podpisa-
mi osób aprobujących to stanowisko.

Ponadto informujemy, że list ten wykładamy do
publicznej wiadomości w naszych administracjach
osiedli celem zbierania podpisów pozostałych
członków naszej Spółdzielni.

Od redakcji: Pismo to podpisał Przewod-
niczący Rady Nadzorczej p. Waldemar Pawelski
i Prezes RSM „Bawełna” p. Sylwester Pokorski. Już
tego pierwszego dnia udało nam się zebrać 120
podpisów. Zwracając uwagę na ostatnie zdanie
przedstawionego stanowiska apelujemy do Pań-
stwa, również do osób nie będących członkami
Spółdzielni, o aktywność i podpisywanie się na lis-
tach znajdujących się w administracjach osiedli.

Rozpoczynamy nowy cykl artykułów mających
na celu przybliżanie Państwu przepisów obo-
wiązującego prawa. Autorem jest nasza praw-
niczka, p. Mecenas Jadwiga Chmielewska-
Furmankiewicz. A rozważania te uwzględniają
sytuacje do jakich dochodzi w naszym życiu co-
dziennym coraz bardziej skomplikowanym.

„Surogacja jako narzędzie rozliczania
małżeńskiej wspólności ustawowej w związku
z przekształceniem lokatorskiego prawa
w odrębną własność”

Na przestrzeni lat istnieje nierozwiązany
wciąż problem i liczne rozbieżności w orzecz-
nictwie co do sposobu rozliczeń pomiędzy
małżonkami w ramach podziału majątku na sku-
tek ustania małżeńskiej wspólności ustawowej
w zakresie uprzednio istniejącego lokatorskie-
go prawa do lokalu nabytego w ramach wspól-
ności małżeńskiej a przekształconego po usta-
niu tejże wspólności. Sąd Najwyższy wielo-
krotnie próbował ustalić jednolitą linię orzecz-
niczą w przedmiotowym zakresie. Stan fak-
tyczny każdej sprawy jest jednak inny co zde-
cydowanie wymusza zindywidualizowanie kie-
runku odpowiedzi do konkretnego stanu fak-
tycznego. Rozstrzygając zagadnienie prawne Sąd
Najwyższy w Uchwale z 22.04.2015 r. w spra-
wie III CZP 13/15 udzielając odpowiedzi Czy
prawo odrębnej własności lokalu nabyte w cza-
sie trwania małżeńskiej wspólności ustawowej,
wskutek przekształcenia lokatorskiego prawa do
lokalu na podstawie ustawy z dnia15 grudnia
2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych
w brzmieniu obowiązującym sprzed noweliza-
cji dokonanej ustawą z dnia 19 sierpnia 2011
roku o zmianie ustawy o niektórych formach po-
pierania budownictwa mieszkaniowego oraz
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U.
z 2011 roku, nr 201, poz. 1180) – na zasadzie su-
rogacji wchodzi w skład majątku osobistego tego
z małżonków, do którego majątku osobistego
wchodził o lokatorskie prawo do lokalu? opo-
wiedział się za przyjęciem – w tym konkretnym
stanie faktycznym – iż prawo Prawo odrębnej
własności lokalu nabyte na podstawie usta-
wy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach
mieszkaniowych w brzmieniu obowiązującym
przed nowelizacją dokonaną ustawą z dnia
19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o nie-
których formach popierania budownictwa
mieszkaniowego oraz ustawy o spółdziel-
niach mieszkaniowych (Dz.U. z 2011 r.,
nr 201, poz. 1180) przez pozostającego
w małżeńskiej wspólności ustawowej człon-
ka spółdzielni, któremu przysługiwało sta-
nowiące jego majątek osobisty spółdzielcze lo-
katorskie prawo do lokalu, należy do majątku
osobistego tego członka (art. 33, pkt 10
k.r.o.).

Zestawiona teza Sądu Najwyższego może
być interpretowana błędnie bez zapoznania się
z treścią uzasadnienia uchwały. Podstawę roz-
strzygnięcia stanowiła bowiem analiza treści ar-
tykułu 33 pkt 10 Kodeksu Rodzinnego i Opie-
kuńczego (w skrócie k.r.o.) i art. 31 k.r.o. Dla
przyjęcia stanowiska zgodnie z udzieloną od-
powiedzią możliwy jest tylko taki stan faktyczny,
w którym mamy do czynienia z surogacją. Su-
rogacja polega na zaliczeniu do majątku oso-
bistego każdego z małżonków przedmiotów
majątkowych nabytych w czasie trwania wspól-
ności ustawowej w zamian za inne przedmio-
ty majątkowe stanowiące majątek osobisty
tego z małżonków. Dla przykładu: jeśli jeden
z małżonków przed powstaniem wspólności po-
siadał samochód i w czasie trwania wspólności
za środki uzyskane ze sprzedaży tego majątku
kupił kolejny samochód, to na zasadzie surogacji
ma prawo żądać ustalenia, że samochód ten sta-
nowi jego odrębną własność. Istotą surogacji jest
to, aby jedno i to samo zdarzenie spowodowało
wyjście określonego przedmiotu z majątku
osobistego i nabycie innego przedmiotu majątko-
wego i aby nabycie tego majątku nastąpiło kosz-
tem majątku osobistego, chyba że co innego wy-
nika z woli małżonków. Taka wykładnia jest pra-
widłowa przy przyjęciu równych proporcji.
Przy przeznaczeniu części środków powstaje już
rozbieżność w orzecznictwie co do możliwości
proporcjonalnego zasilenia majątku wspólnego
i w zależności od wysokości uzupełnienia na-
bytych rzeczy bądź praw z majątku wspólnego
dokonywać oceny ich przynależności. W ana-
lizowanym stanie faktycznym będącym przed-
miotem rozważań Sądu Najwyższego spółdziel-
cze lokatorskie prawo do lokalu, które stanowiło
majątek odrębny jednego z małżonków wygasło
i nastąpiło nabycie odrębnej własności lokalu
w trakcie trwania wspólności. Zatem zdaniem
Sądu Najwyższego wygaśnięcie prawa loka-
torskiego i nabycie prawa własności nierucho-
mości było wynikiem tego samego zdarzenia
prawnego, co skłania do przyjęcia, że spełnio-
ny został warunek surogacji. Nabycie bowiem
prawa własności w sensie ekonomicznym na-
stąpiło kosztem majątku osobistego, a nie
majątku wspólnego. Nie bez znaczenia jednak
pozostaje tutaj wysokość środków zaan-
gażowanych w przekształcone prawo i z pew-
nością w uzasadnieniu znajdziemy zastrzeżenie,
iż tego rodzaju wykładnia nie może być po-
wszechną. Będziemy z zaangażowaniem śledzić
losy uzasadnienia Sądu Najwyższego, jednak już
dziś należy wysnuć z tego wniosek, że najis-
totniejsze w tych sprawach są dokumenty. Pil-
nujmy ich więc i dbajmy o ich aktualizację w ak-
tach członkowskich.

Jak informujemy na str. 2 w stałej pozycji
„Z prac Zarządu Spółdzielni” – zatwierdzone
zostały dodatkowe prace remontowe do wy-
konania jeszcze w 2015 r. Administracje
osiedli po konsultacjach z poszczególnymi Ra-
dami Osiedli wnioskowały o uzupełnienie
zakresów rzeczowych planowanych robót re-
montowych na 2015 r. o dodatkowe prace wy-
nikające z bieżących potrzeb remontowych.
W tym miejscu przekazujemy szczegółowo in-
formacje dotyczące dodatkowych prac na na-
szych osiedlach.

W Osiedlu „Żubardź” planowane na ten rok
prace rozszerzono o docieplenie elewacji
wschodniej wieżowca przy ul. Klonowej 32
oraz budowę śmietnika i wymianę chodników,
podestów wraz z opaską i cokołem bloku przy
ul. Tybury 10.

W osiedlu „Koziny” za wygospodarowa-
ne z ubiegłorocznego planu pieniądze możli-
we będzie w tym roku wykonanie dodatkowo
docieplenia elewacji budynku przy ul. Kasp-
rzaka 10 wraz z wyremontowaniem drogi do-
jazdowej do tego budynku, pomalowanie kla-
tek schodowych w bloku przy ul. Kasprzaka
28/34 oraz przebudowy węzła cieplnego w bu-
dynku przy ul. Długosza 29/31 tak by do miesz-
kań doprowadzić ciepłą wodę z sieci.

W osiedlu „Zbiorcza” niewykorzystane
środki funduszu remontowego z 2014 r. prze-
znaczono na docieplenie ściany zachodniej
w obrębie I i II klatki schodowej bloku przy
ul. Rawskiej 3 wraz z zadaszeniem balkonów
ostatniej kondygnacji, odświeżenie XI kon-
dygnacji klatek schodowych wraz z wymianą
oświetlenia tej kondygnacji budynku przy

ul. Sarniej 4 oraz przebudowę wejścia do lo-
kalu użytkowego w bloku 503.

W osiedlu „Sienkiewiczowskie” planuje się
wykonać ponad plan na 2015 r. remont komi-
nów bloku przy ul. Zagłoby 16 oraz wymianę
domofonów w budynkach przy ul. Ketlinga 3
i Skrzetuskiego 8.

W osiedlu „Słowiańskie” z bilansu otwar-
cia funduszu remontowego wykonane zo-
staną roboty budowlane w budynku przy
ul. Zakładowej 50 – renowacja ścian klinkie-
rowych, wymiana zadaszenia nad lokalami
użytkowymi, naprawa płyt balkonowych i wy-
konanie prac blacharskich na ścianach bocz-
nych wszystkich balkonów, naprawa naświetli
oraz pokrycie cokołu od strony południowej
tynkiem mozaikowym.

K.Sz.

Z notatnika
prawnika

DODATKOWE PRACE Z FUNDUSZU REMONTOWEGO



Celem konkursu jest kreowanie
i rozwijanie inicjatyw dbałości o otoczenie,

w którym mieszkamy i inspirowanie mieszkańców
do współtworzenia przyjaznej dla środowiska atmosfery.

Ruszyła już I edycja konkursu na najładniej ukwiecony balkon
w okresie letnim. Nadając temu przedsięwzięciu określoną rangę po-
stanowiliśmy przeznaczyć strony rozkładowe naszej gazety na pre-
zentację zgłoszonych balkonów. Otrzymaliśmy zgłoszenia ze wszyst-
kich osiedli, z wyjątkiem Janowa, nad czym ubolewamy, bo z pew-
nością i tam znalazłyby się balkony godne wyróżnienia.

Najwięcej chętnych zgłosiło się na osiedlu „Żubardź” – 6 osób.
Na osiedlu „Słowiańskim” – 5 osób, na osiedlu „Koziny” – 4 osoby
i na os. „Zbiorcza” 3 osoby.

Jesteśmy wdzięczni i szczęśliwi, że już do pierwszej edycji
zgłosiło się aż tylu chętnych. Mamy nadzieję, że wszelkie kolejne
odsłony konkursu, w tym również zimowa (dotycząca świątecznych
dekoracji), będą się cieszyły rosnącą popularnością i nasze osiedla
pięknie zakwitną i rozbłysną. Przypomnijmy, że konkurs organi-
zowany jest przez Rady Osiedli, a przeglądy zgłoszonych balkonów

Os. „Koziny”, Al.Włókniarzy 198, m. 34

Os. „Zbiorcza”, ul. Gorkiego 28, m. 46

Os. „Zbiorcza”, ul. Zbiorcza 19, m. 12

Os. „Zbiorcza”, ul. Zbiorcza 25, m. 6 Os. „Koziny”, ul. Okrzei 30/36, m. 8

Os. „Koziny”, ul. Okrzei 30/36 m. 14 Os. „Żubardź”, ul. Bydgoska 35, m. 24Os. „Koziny”, ul.Okrzei 30/36, m. 9

KONKURS NA NAJŁADNIEJ
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Pan Józef obudził się zlany potem. Rozej-
rzał się i z ulgą odetchnął… To tylko sen…
Zaświecił lampkę nocną, włożył okulary
i spojrzał na zegarek. Dochodziła trzecia
w nocy. Usiadł na łóżku… Ze smutkiem po-
myślał: jak długo jeszcze będzie wracał ten
koszmar? Nie ma tygodnia, żeby nie śnił mi
się ten okropny sen. A wszystko jak na ja-
wie. Wszystko dokładnie tak wtedy… Tam-
tego kwietniowego dnia.

Właśnie wtedy Pan Józef wybrał się do
dużego, sieciowego sklepu ze sprzętem
elektronicznym. Była sobota, a w niedzie-
lę wybierał się na urodziny do swojego je-
dynego wnuka Jacka. Jacuś – kochany dzie-
ciak. Same dobre stopnie w szkole, grzecz-
ny i bardzo uzdolniony. Duma rodziców
i dziadka. Pan Józef postanowił spełnić
marzenie Jacka i dać mu na urodziny wy-
marzonego laptopa. Postanowił, że kupi
najlepszego, na jaki go stać. Za odłożone na
ten cel zaskórniaki. Blisko dwa i pół tysiąca
złotych.

W sklepie wybór ogromny. Kłopot był
dla Pana Józefa tylko jeden – starszy
człowiek w ogóle nie znał się na laptopach.
Trudno było nawet nazwy odczytać i ceny
z daleka. Wiek zrobił swoje, wielkimi kro-
kami zbliżała się osiemdziesiątka, a cukrzyca
oczu nie oszczędza. Wzrok Pana Józefa
słabiutki i ciągle się pogarsza. Trudno, nie
ma co samemu próbować! Pan Józef posta-
nowił poradzić się sprzedawcy. O! tam
w rogu przy telewizorach stoi taki chłopiec
– nawet z daleka do Jacusia podobny. Na lap-
topach z pewnością się zna doskonale. Pan
Józef żwawym krokiem udał się w kierun-
ku sprzedawcy, przechodząc przez aleję
telewizorów plazmowych. Nagle jeden
z nich, potrącony przez trzymaną przez
Pana Józefa dużą teczkę, zsunął się ze swo-
jego podestu po to, by w tej samej sekundzie
roztrzaskać się niemal pod nogami Pana Jó-
zefa i przechodzących obok ludzi. Jak to się
mogło stać? Pan Józef stał skamieniały, a mu-
zyka w sklepie grała nadal, obraz z pozos-
tałych na półkach telewizorach mrugał jak-
by nigdy nic się nie wydarzyło… Sympa-
tyczny sprzedawca, do którego chwilę
wcześniej zmierzał Pan Józef, błyskawicz-
nie znalazł się obok przerażonego starusz-
ka. Nie był wcale taki miły. Z groźną miną
poprosił Pana Józefa o podejście blisko za-
plecza. Tam Pan Józef dowiedział się, że te-
lewizor, choć szczęśliwie nie z tych naj-
droższych, kosztował jednak dwa i pół ty-
siąca złotych. Dokładnie tyle, ile Pan Józef
planował wydać na laptopa dla wnuka.
W tej chwili, kiedy pracownicy sklepu spi-
sywali dane Pana Józefa, zachciało mu się
płakać. Przykrość była ogromna… W tym
żalu Pan Józef postanowił zadzwonić do cór-
ki. Trzęsącymi się dłońmi wyjął telefon z kie-
szeni marynarki i wybrał numer do Basi. Ba-
sia odebrała po pierwszym sygnale. Załama-
nym głosem powiedział córce gdzie jest i co
się wydarzyło. Basia rezolutnym głosem za-
pewniła, że zaraz zjawi się w sklepie. Ale nie
to było w tej rozmowie najważniejsze! Ba-
sia powiedziała bardzo ważne słowa: tato,
nie martw się! Przecież masz ochronę z ty-
tułu odpowiedzialności cywilnej w Twoim
ubezpieczeniu mieszkania. Suma gwaran-
cyjna na tej polisie to aż pięćdziesiąt tysię-
cy złotych. Z tej polisy sklep dostanie od-
szkodowanie. Pan Józef nie dowierzał. Ba-
siu, jak odszkodowanie w sklepie z polisy
mieszkania? Tak tato, masz takie ubezpie-
czenie kupione w opcji wraz z polisą na
mieszkanie. I ono działa na terenie całej Pol-
ski. Nie denerwuj się! A Basia wiedziała co
mówi, bo od blisko dwudziestu już lat była
agentem ubezpieczeniowym i osobiście pil-
nowała ubezpieczeń taty.

Pan Józef powoli się uspokajał. Oddech
wracał do normy… Poczekał na Basię i wy-
szedł ze sklepu. Na urodzinowe zakupy po
laptopa Pan Józef wybrał się razem z wnu-
kiem. Ponieważ szkoda zostanie naprawio-
na z polisy ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej Pana Józefa, zaskórniaki mogły być
wydane na prezent urodzinowy… Jak ten Ja-
cuś się ucieszył!

Pan Józef spojrzał na zegarek – docho-
dziła czwarta rano. Nie ma sensu zasypiać.
O ósmej trzeba być w przychodni na bada-
niach. W tej sytuacji Pan Józef postanowił
zaparzyć kawy. Taka mocna kawa jest ideal-
nym lekarstwem na zły sen. Powoli budził
się kolejny majowy dzień…

A. Przybył

UKWIECONY BALKON
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Zanim komisje konkursowe wybiorą najładniejszy balkon
– ogłoszenie wyników nastąpi na wrześniowym festynie
– trzykrotnie dokonają ich przeglądów.
Pierwszy przegląd dokonany zostanie do końca czerwca.

odbywać się będą w trzech etapach. Pierwszy już pod koniec czerw-
ca! Następne pod koniec lipca i sierpnia. Pozwoli to Komisjom kon-
kursowym, składającym się z wybranych członków Rad Osiedli, na
odpowiednią weryfikację, mającą stwierdzić, którzy z uczestników
są w stanie wykazać się długotrwałą pielęgnacją stanu ukwiecenia
swoich balkonów. Wybór zostanie dokonany do końca pierwszego
tygodnia września, a uhonorowanie zwycięzców nastąpi na wrześ-
niowym festynie Hop do szkoły. Otrzymają oni dyplomy za pro-
mowanie inicjatyw społecznych i aktywny udział w życiu osiedlo-
wej społeczności, a ich zdjęcia na tle balkonów zostaną zamieszczone
w naszej gazecie oraz na stronie internetowej Spółdzielni, tak by
wszyscy mogli ich podziwiać.

Obserwujmy więc zgłoszone balkony i patrzmy jak będą kwia-
towo ewoluowały, a my na bieżąco będziemy je prezentować na na-
szych łamach. I.G.

Os. „Żubardź”, ul. Klonowa 41, m. 25 i m. 42

Os. „Słowiańskie”, ul. Dąbrówki 12, bl. 128, m. 22

Os. „Słowiańskie”, ul. Henryka Brodatego 2, bl. 160, m. 45

Os. „Słowiańskie”, ul. Bolesława Szczodrego 6, bl. 226A, m. 36

Os. „Słowiańskie”, ul. Bolesława Szczodrego 5, bl. 227, m. 2

Os. „Słowiańskie”, ul. Anny Jagiellonki 2, bl. 214, m. 35

Os. „Żubardź”, ul. Lutomierska 83/101, m. 15

Os. „Żubardź”, ul. Lutomierska 103a, m. 41

Os. „Żubardź”, ul. Lutomierska 103a, m. 42

MĄDRY
SPÓŁDZIELCA...
PRZED SZKODĄ
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Sezon gier i zabaw rozpoczęty. Po imprezach halowych takich

jak spartakiady III i VI klas, na początku czerwca odbyły się
plenerowe rozgrywki siatkówki i piłki nożnej.

A Spółdzielnia przygotowuje się już do kolejnego festynu „Hop do szkoły”.

Kontakt
z administratorem
Administratorzy pracują najbliżej mieszkań-
ców. Bezpośrednio opiekują się poszczególnymi
budynkami i starają się rozwiązywać problemy
mieszkańców związane z zamieszkaniem. Oto
wykaz wszystkich administratorów wraz z kon-
taktowymi telefonami komórkowymi i adresami
e-mailowymi:
Administracja osiedla „Słowiańskie”, tel.
42 670 95 03, 42 670 70 42.
Kierownik adm. p. Piotr Sumiński.
Administratorzy:
Alina Kobus administrowane bloki: 100-110
i 116-122, jak również zespół garaży przy ul.
Ziemowita 2b i Zakładowej 32/36, tel. kom. 505
150 863, e-mail: akobus@rsmbawelna.pl.
Małgorzata Krasowska administrowane bloki:
111-114, 125-146, tel. kom. 505 150 842, e-mail:
mkrasowska@rsmbawelna.pl.
Andrzej Szlawski administrowane bloki: 147-
-156, 158-160, 216, 217, 219, 220, 221, 221A,
222A, 226A, tel. kom. 505 150 859, e-mail: asz-
lawski@rsmbawelna.pl.
Beata Jachimczak administrowane bloki: 201-
-214, 218, 218a, 223, 224, 227, 227a, 228, 229,
229A, 230, 231, 231a, 232, 233, tel. kom. 505 131
497, e-mail: bjachimczak@rsmbawelna.pl.

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

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

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

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

W dniu 27 maja br. na posiedzeniu Komisji Wewnątrzspółdzielczej Rady
Nadzorczej Przewodniczący Komisji p. Bogusław Kowal wraz z p. Julitą
Wierzbicką-Kałużą dokonali losowania kolejności, w jakiej Szkoły – nasi
Partnerzy przy organizacji HOP DO SZKOŁY – wystąpią z programem
artystycznym na tegorocznym festynie w sobotę 12 września.
Oto kolejność:
1. Szkoła Podstawowa nr 141 im. gen. Mariusza Zaruskiego
2. Gimnazjum nr 29 im. ks Jana Twardowskiego
3. Szkoła Podstawowa nr 205 im. św. Jadwigi Królowej Polski
4. Szkoła Podstawowa nr 34 im. L. Kruczkowskiego
5. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
6. Gimnazjum Publiczne nr 36 im. Krzysztofa Kieślowskiego

Początek festynu planujemy na godz. 10.00. Prezentacja szkół rozpo-
czyna się od godz. 11.00.

Zapraszamy wszystkich już dziś! Rezerwujcie Państwo swój czas. My
gwarantujemy dobrą pogodę oraz wspaniałą atmosferę.

Hop do szkoły 2015

14 czerwca na Orliku przy Szkole
Podstawowej nr 205 na Olechowie
odbył się turniej piłki nożnej.
Młodzi sportowcy z wielkim za-
angażowaniem walczyli o kolejne
punkty i zdobywali bramki. Furo-
rę zrobiła jedna dziewczyna Klau-
dia Kiełczewska z drużyny Wi-
dzew II. Była lepsza od kolegów,
zdobywając tytuł najlepszego za-
wodnika. K.Sz.

Turniej piłki nożnej

Festiwal sportu

Kolejność prezentacji szkół ustalona!

W dniu 29 maja 2015 roku o godzinie
10.00 w sali gimnastycznej Szkoły Pod-
stawowej nr 205 na Olechowie przy
ul. Dąbrówki 1 odbyła się XV Spartakiada

uczniów klas VI Szkół Podstawowych.
W imprezie udział wzięło 250 uczniów
z sześciu szkół podstawowych. Jak co roku
były to szkoły nr 34, 114. 141, 204, 205 oraz
Publiczna Szkoła Podstawowa „Mileszki”.

Przypomnijmy, że była to kolejna, co-
roczna impreza organizowana przez Ogni-

sko TKKF „Dzikusy” i Szkołę Podstawową
nr 205 we współpracy z naszą Spółdzielnią
i Radą Osiedla Olechów – Janów – jedno-
stką pomocniczą UMŁ. Impreza ta wpisała

się już na stałe w kalendarz wydarzeń spor-
towych uczniów widzewskich szkół pod-
stawowych. Co roku RSM „Bawełna” obok
czynnego udziału w organizacji i finanso-
waniu zawodów przedstawia sprawozdanie
ze zmagań nastolatków na łamach naszej ga-
zety

Końcowa klasyfikacja drużyn biorących
udział w konkurencji ukształtowała się na-
stępująco:
– I miejsce i złoty medal wywalczyła

Szkoła Podstawowa nr 205 zdobywając
łącznie 57 pkt,

– II miejsce i srebrny medal Spartakiady
zdobyła 49 punktami Szkoła Podstawo-
wa nr 204,

– III miejsce i brązowy medal przypadł
Szkole Podstawowej nr 34 – drużyna zdo-
była 35 pkt.
Niezależnie od medalowych miejsc po za-

kończeniu rywalizacji, wszyscy uczestnicy
Spartakiady otrzymali szaliki, słodycze,
ciastka, napoje, puchary wręczane przez or-
ganizatorów reprezentowanych przez Z-cę
Prezesa RSM „Bawełna” p. Tadeusza Szy-
mańskiego, Prezesa Ogniska TKKF „Dzi-
kusy” p. Władysława Stępnia, Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 205 p. Magdalenę
Czwartosz-Bujnowicz, Przewodniczącego
Rady Osiedla Olechów-Janów p. Piotra Su-
mińskiego oraz Przewodniczącego Rady
Osiedla Słowiańskie p. Bogusława Kowala.
Spartakiadzie z nieskrywaną radością przy-
glądali się zaproszeni goście: Pani Poseł RP

Małgorzata Niemczyk oraz Z-ca Przewod-
niczącego Rady Osiedla „Sienkiewiczow-
skie” p. Artur Gogel.

Imprezie towarzyszyły jeszcze dwa inne,
miłe zdarzenia.

Pierwszym z nich było „Sto lat” odśpie-
wanie przez uczestników zawodów p. Mag-
dalenie Czwartosz-Bujnowicz – Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 205 z okazji jej imie-
nin wraz z wręczeniem kwiatów przez pre-
zesa Ogniska TKKF „Dzikusy”.

Podczas Spartakiady nastąpiło też wrę-
czenie Złotych Odznak 55-lecia Towarzystwa
Krzewienia Kultury Fizycznej „Za zasługi”
kolejnym osobom zaangażowanym w dzia-
łania TKKF. Odznaki wręczał członek Za-
rządu Głównego TKKF i Prezes Ogniska
„Dzikusy” p. Władysław Stępień. Odznaki
otrzymali:
– Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 34

p. Agnieszka Błażejczyk,
– Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 114

p. Agnieszka Trapsza-Lorek,
– Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 141

p. Adam Szadkowski
– oraz nasz Z-ca Prezesa RSM „Bawełna”

p. Tadeusz Szymański.
Spartakiadę prowadziła p. Agnieszka

Krajewska nauczycielka WF-u w Szkole
Podstawowej nr 205 i jednocześnie sekretarz
Ogniska TKKF „Dzikusy” a relacje z niej
mogliśmy zobaczyć w Telewizji TOYA.

K.Sz.

Spartakiada klas VI
i wręczenie Złotych Odznak TKKF

W dniach 4 – 07 czerwca 2015 roku odbył
się w Sierakowie Wielkopolskim X Ogól-
nopolski Festiwal Sportu i Zdrowia.
Uczestnikami festiwalu były m.in. drużyny
Ogniska „Dzikusy”, których sukcesy opi-
sujemy na łamach naszej gazety: dwa ze-
społy żeńskie siatkówki, zespół siatkówki
męskiej oraz drużyna piłki nożnej. Zespoły
te wzięły też udział w rozgrywkach siat-
kówki plażowej, tenisa stołowego i ziem-
nego.

Reprezentacja Województwa Łódz-
kiego zajęła na festiwalu III miejsce. Gra-
tulujemy!

K.Sz.

Jak zdolne są nasze dzieci
Chcielibyśmy przedstawić naszym czytelnikom p. Justynę Komasę – magistra inżyniera Wydziału Chemicznego Po-
litechniki Łódzkiej – córkę członka Rady osiedla „Zbiorcza” p. Jacka Piasecznego. Pani Justyna jest stypendystką Mar-
szałka Województwa Łódzkiego na Politechnice Łódzkiej. Pracuje nad innowacyjnym podłożem do hodowli komó-
rek ludzkiej skóry. Wynalazek dokonany przez p. Justynę w niedługim czasie może przysłużyć się lekarzom przy szyb-
szym i mniej bolesnym leczeniu ran i oparzeń. Być może nowa metoda będzie swoistego rodzaju rewolucją w lecze-
niu tego typu przypadków. Zapraszamy do obejrzenia filmu zrealizowanego przez TVP w Łodzi na stronie:
https://www.youtube.com/watch?v=KfFIl8GrOAU

Trzymamy kciuki za szybkie wdrożenie wynalazku do produkcji i obronę pracy doktorskiej oraz p. Justynie i jej
rodzicom życzymy dalszych sukcesów.

A z informacji uzyskanych na chwilę przed oddaniem gazety do druku dowiedzieliśmy się, że p. Justyna urodziła
syna Piotrusia – Serdecznie Gratulujemy!
Od redakcji: Wielokrotnie na łamach gazety zapraszamy Państwa do dzielenia się z nami swymi radościami.
Więc chwalmy się sukcesami i osiągnięciami naszymi i naszych bliskich. K.Sz.
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Szczęście
to realizacja swoich pragnień.
Szczęście to to
z czym ktoś się dobrze czuje.

Redakcja: Od grudnia ubiegłego roku
informujemy w naszej gazecie o 50-leciu
Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego.
Nie tylko dlatego, że jest to największy
wydział Uniwersytetu Łódzkiego, ale
dlatego, że sami jesteśmy jego absol-
wentami, z czego jesteśmy dumni. Pan
także jest jego absolwentem. Jak Pan
wspomina czas spędzony na uczelni?

Arkadiusz Majsterek: Bardzo miło.
Zwłaszcza dobrze wspominam niektórych
wykładowców, tych stąpających twardo po
ziemi i wpajających nam wiedzę, którą
mogliśmy później wykorzystać, a nie abs-
trakcje oderwane od rzeczywistości. Takie
wykłady człowiek czuł i rozumiał.

R.: Nadal związany jest Pan z uczel-
nią będąc Prezesem Rady Biznesu Wy-
działu Ekonomiczno-Socjologicznego.
W ramach działań podejmowanych
przez Radę pracuje Pan ze studentami
prowadząc wykłady z cyklu „Bliżej
praktyki”. Sama byłam na jednym
z nich, pod – muszę powiedzieć – chwyt-
liwym tytułem „Jak zarobiłem pierwszy
milion dolarów”. Ma Pan bardzo dobry
kontakt ze studentami. Miło Pana
słuchać. Proszę nam powiedzieć jak to się
stało, że został Pan blisko uczelni i w na-
wale codziennych spraw związanych
z prowadzoną działalnością znajduje
Pan czas na dzielenie się swoją wiedzą
i doświadczeniem ze studentami.

A.M.: Jestem mieszkańcem Łodzi, któ-
ra jest mi bardzo bliska, tu się urodziłem,
tu dorastałem, tu studiowałem, mam dużo
znajomych i przyjaciół, którzy wykładają na
uczelni i są związani z tym miastem.
Ciężko oderwać się od tego. Tu mieszkam
i pracuję i wiele nici biznesowych się tu
przeplata, a przede wszystkim zależy mi na
tym, aby pozostawić po sobie jakiś ślad.
Pragnę wzbogacić młode pokolenie o swoją
wiedzę i umiejętności, chcę się tym dzielić.

R.: A czym konkretnie zajmuje się
Rada Biznesu?

A.M.: Jest to ciało powołane by
połączyć strefę nauki, która kształtuje
pewne wartości i przygotowuje studentów
teoretycznie, ze strefą biznesu, w której
funkcjonuje praktyka. Badania naukowe
mogą być teoretyczne, czyli abstrakcyjne
lub praktyczne, prezentujące to co biznes
potrzebuje. Należy wtedy tylko ubrać to
w uczelniane ryzy i przekazać studentom.
Uczelnia jednak zawsze będzie pół roku czy
rok za biznesem, nie można bowiem no-
watorskich rozwiązań biznesowych zdra-
dzać wszystkim tuż po ich odkryciu, bo
konkurencja nie śpi. Później, jak najbar-
dziej, można już dzielić się pewnymi wy-
pracowanymi rozwiązaniami, tak by inni
z nich korzystali i też mogli się rozwijać.
Jest to taki element połączeń strukturalnych.
Rada Biznesu grupuje szefów różnych in-
stytucji, którzy swoje doświadczenie życio-
we i biznesowe starają się przekazać stu-

dentom. Zamierzeniem jest, by student
kończący uczelnię nie był oderwany od rze-
czywistości. Na studiach opowiada się
czasem o wielkich rzeczach, a później
trafia się do prawdziwego świata i trzeba
uczyć się wszystkiego od nowa. To ma
skrócić tą drogę i przygotować młodych
ludzi do przyszłej pracy.

R.: Jest Pan dobrym przykładem na
przedstawianie biznesu w praktyce.
Podkreśla Pan często, że to pasja i doś-
wiadczenie kształtowały Pana w osiągnię-
ciu sukcesu. Na wykładzie, o którym
wspomniałam, nawoływał Pan studentów
do kształcenia, rozwijania się, zdoby-
wania wiedzy. Czy to właśnie wiedza jest
podstawą sukcesu w biznesie? A może
sam pomysł na biznes? Choć większość
stwierdzi może, że to pieniądze.

A.M.: Świat ma dużo pieniędzy z któ-
rymi nie wie co zrobić. Podstawą jest
więc wiedza i pomysł oraz trochę szczęś-
cia. Bez wiedzy możemy zainwestować pie-
niądze, ale nie będziemy w stanie ogarnąć
całego przedsięwzięcia, popełnimy błędy
i pieniądze się rozejdą. Podkład teore-
tyczny jest z pewnością potrzebny, ale wie-
dza musi być poparta doświadczeniem.
I oczywiście praca, praca, praca. Jak nie jest
się pracowitym, to nic się nie osiągnie.

R.: W 2009 roku na Wydziale Eko-
nomiczno-Socjologicznym został utwo-
rzony nowy kierunek studiów Ekobiznes.
W ramach obowiązkowych zajęć spor-
towych studenci uczą się gry w golfa na
hali A&A Golf Club. Rozumiem, że
przysłużył się Pan tej inicjatywie, bo jest
Pan zapalonym golfiarzem.

A.M.: Tak. Moją idée fixe jest propa-
gowanie golfa w Łodzi i w Polsce. Da to
ludziom nową jakość życia i wydłuży
życie o 5 do 10 lat! Da nowe spojrzenie na
świat, nowe kontakty, zapewni rozwój
i pozwoli zbudować wewnętrzny spokój. To
co mogę najlepszego przekazać młodym to
to, że zachęcę ich do sportu, który jest bar-
dzo popularny na świecie i jest bardzo bez-
pieczny. Pomyślałem, że możemy dać stu-
dentom szansę i możliwość przejścia przez
etap wtajemniczenia w golfa, będą dzięki
temu mieli o jedno doświadczenie w życiu
więcej i w środowiskach biznesowych
w Europie i na świecie będą dzięki temu
czuli się nieskrępowani i nie będą wyob-
cowani. Udostępniłem więc halę spor-
tową, trenera i całą potrzebną infrastrukturę.

R.: A jak Pan odkrył tę dyscyplinę dla
siebie i jak zaczęła się Pana przygoda
z golfem?

A.M.: Golf zawsze mi się podobał,
a szczególnie etykieta, zasady i pięknie
ukształtowany teren, perfekcyjnie zadba-
na roślinność i trawa jak dywan. W Polsce
zetknąłem się z nim na pierwszym wtedy
polu golfowym w Warszawie, bardzo mi się
spodobało, stwierdziłem, że przez golfa,

żony i mojego. Dodam, że moja mama też
ma imię na literę „A”, tak jak i moje dzieci.

R.: Czym się inspirujecie tworząc
biżuterię?

A.M.: Głównie bazujemy na swoich po-
mysłach, ale czasem korzystamy też z pro-
jektantów, m.in. kilka lat temu, tzw. ko-
lekcję Swetrową stworzył dla nas dziś już
nieżyjący Franciszek Starowieyski. Inspi-
rację staramy się czerpać z natury i z życia.
Stąd kolekcja Klucze... – do szczęścia, do
miłości, do sukcesu, czy seria inspirowa-
na koronami królewskimi. Teraz zaczyna-
my myśleć o kolekcji pierścionków inspi-
rowanych zamkami polskimi. Natchnienie
czasowe odgrywa tu dużą rolę. Musi to być
jednak wygodne, praktyczne, funkcjonal-
ne, bo zależy nam na tym, by kobiety no-
siły naszą biżuterię i żeby dawała im ona
szczęście.

R.: Każdego roku, począwszy od
2002, organizujecie w okolicy Dnia Mat-
ki konkurs dla uczniów szkół podsta-
wowych „Podarunek dla mojej mamy –
projekt biżuterii”. Jaki jest cel tego
konkursu? Szukacie w ten sposób
młodych wizjonerów sztuki?

A.M.: Celem było zainspirowanie dzie-
ci i młodzieży do tworzenia i projektowa-
nia. Wybranie Dnia Matki miało wiązać się
z uhonorowaniem mam, czyli osób dla dzie-
ci najważniejszych, swoim własnym pro-
jektem, swoim wnętrzem. Początek tej
akcji sięga okresu kiedy nasza córka była
małą dziewczynką i dostrzegliśmy wtedy,
że w dzieciach kryją się prawdziwi artyści.
Ich wyobraźnia nie zna granic. Podczas
konkursu powstają dzieła z muszelek, roś-
linek, chlebka, patyczków. Te projekty są
ponadczasowe.
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Ludzie,
których

warto poznać

który jest sportem rodzinnym pogodzę
moje zamiłowania do sportu i przekażę
dzieciom najwyższe wartości i tak już od
15 lat jestem związany z golfem.

R.: W jednym z wywiadów powiedział
Pan, że luksusem dla Pana jest czas wol-
ny. Czy dlatego ucieka Pan w golfa? On
daje Panu wytchnienie?

A.M.: To jest dla mnie luksus psy-
chiczny, bo gdy zaczynałem grać w golfa,
to musiałem ułożyć strukturę pracy w fir-
mie na nowo, delegować na pracowników
swoją decyzyjność i uprawnienia, bo do tej
pory to ja się tym wszystkim zajmowałem.
Co dziwne nastąpił dzięki temu szybki roz-
wój firmy, ponieważ na miejscu pracownicy
załatwiali bieżące sprawy, a ja, jeżdżąc po
świecie i uczestnicząc w turniejach golfo-
wych, mogłem nawiązać nowe, bardzo
przydatne, biznesowe znajomości. Golf po-
mógł mi więc rozwinąć firmę. Ktoś mógłby
myśleć, że jak jadę na turniej to nie pracuję.
Nic bardziej mylnego. Nie dość, że pracuję,
to dzięki oczyszczeniu psychicznemu mam
jeszcze bardziej zwiększoną wydajność.

R.: Mówi Pan, że bierze udział w tur-
niejach golfowych, ale nie tylko jako
widz, ale też jako uczestnik, tak? Może
się Pan pochwalić jakimiś sukcesami?

A.M.: Tak, jestem aktywnym uczest-
nikiem turniejów i trochę tych sukcesów
rzeczywiście było. Byłem wicemistrzem
świata w turnieju na Florydzie, byłem II
wicemistrzem Polski w 2010 roku w lidze
amatorów, mistrzem Łodzi, mistrzem klu-
bu, mistrzem województwa łódzkiego.
Największym sukcesem jest jednak to, że
człowiek jest zdrowy. Mobilizacja za-
wodnicza powoduje, że zaczyna się dbać
o siebie i o zdrowy styl życia.

R.: Oprócz prowadzenia klubów gol-
fowych jest Pan właścicielem Domu Ju-
bilerskiego oraz zarządcą budynków
i lokali. Proszę powiedzieć skąd zrodził
się pomysł na założenie właśnie Domu
Jubilerskiego.

A.M.: Tradycje jubilerskie A&A sięgają
XVIII w., kiedy to w Aussig nad Łebą po-
wstał pierwszy sklep wraz z pracownią
złotniczą stworzoną przez Edwarda Szynd-
lauera najstarszego z założycieli, sztuki ju-
bilerskiej uczył się w Wiedniu, po przy-
jeździe do Łodzi jego biżuterię kupowali
fabrykanci: Karol Scheibler, Izrael Poz-
nański, Robert Biderman, Ludwik Gayer,
obecnie kultywujemy te tradycje. Wyko-
nywaliśmy biżuterię dla Papieża Jana
Pawła II, Andrea Bociellego, Placido Do-
mingo, Vittorio Storaro i dla znanych pol-
skich gwiazd: Otyli Jędrzejczak, Zbignie-
wa Wodeckiego, Leona Niemczyka, Ewy
Błaszczyk, Tadeusza Drozdy – golfisty.

R.: A jaka jest geneza nazwy firmy?

A.M.: A&A to pierwsze litery imion:

R.: Czy na urodziny i inne święta ob-
darowuje Pan żonę biżuterią?

A.M.: Trudne pytanie. Z pewnością
żona chętnie przyjęłaby biżuterię, natomiast
ja boję się jej cokolwiek kupować, bo wiem,
że nie będzie to tak doskonałe jak coś co
ona sama zaprojektuje. Raczej więc staram
się zabierać ją na jakieś wyjazdy, bo
biżuterią ciężko jest ją zaskoczyć. No
chyba, że czasem uda mi się na targach
spotkać jakiś wyjątkowy kamień, niepo-
wtarzalny, to proszę jubilera, by zrobił
z tego pierścionek lub daję żonie sam ka-
mień, aby mogła coś sobie zaprojektować.
Ona ma prawdziwą duszę artysty, jak
zwykło się mówić dar dany od Boga. Pro-
jektuje to co czuje i to innym się podoba.

R.: A jak z perspektywy minionych lat
zdefiniowałby Pan szczęście?

A.M.: Szczęście to realizacja swoich
pragnień. Jednemu szczęście daje patrze-
nie na słońce i pogodne niebo, innemu pra-
ca czy sport. Szczęście to to z czym ktoś
się dobrze czuje. Szczęście można znaleźć
wszędzie.

R.: Czyli można powiedzieć, że Pana
młodzieńcze marzenia stały się sposobem
na życie.

A.M.: Tak, staramy się realizować na-
sze pragnienia i życie nas prowadzi.

R.: Dziękujemy za rozmowę.
K.Sz. i I.G.

Na wniosek Spółdzielni, w związku z wcześ-
niejszymi wystąpieniami mieszkańców, Za-
rząd Zieleni Miejskiej wypowiedział się w te-
macie drzew na Kozinach i Olechowie.
Przedstawiamy poniżej informację na ten,
jakże ważny, temat.

Na Kozinach zakwalifikowano do przy-
cięcia drzewa rosnące na terenie działki sta-
nowiącej pas drogowy al. Włókniarzy, topole
w pasie drogowym ul. Srebrzyńskiej, w pobliżu
nieruchomości położonej przy ul. Kasprzaka
11, drzewa na tyłach nieruchomości położonej
przy ul. Kasprzaka 28/34, topolę na terenie
nieruchomości przy ul. Lorentza 8 oraz kasz-
tanowce w pasie drogowym al. 1 Maja, na wy-
sokości posesji przy al. 1 Maja 84/86. Prace
pielęgnacyjne drzew przewidziane są na
drugą połowę bieżącego roku.

Na Olechowie zezwolono na usunięcie
topoli włoskiej przy ul. Zakładowej 57 oraz
oliwnika wąskolistnego przy ul. Zakładowej
45 i zastąpienie ich nasadzeniami zamien-
nymi. Ponadto do usunięcia zakwalifikowano
karaganę syberyjską przy ul. B. Szczodre-
go 5 oraz oliwnik wąskolistny przy ul. L.
Białego 1.

Nie wydano natomiast zgody na wycię-
cie 3 klonów zwyczajnych przy ul. Zakłado-
wej 62 oraz 3 brzóz brodawkowatych przy
ul. Zakładowej 54 i 56.

Chcę pozostawić
po sobie jakiś ślad

fo
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Wycinka i pielęgnacja drzew
na Kozinach i Olechowie

Rozmowa z p. Arkadiuszem Majsterkiem – biznesmenem,
szefem Firmy A&A, Prezesem Rady Biznesu Wydziału
Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.



8 Rozerwij się!
POZIOMO: 1. szemrana paczka, 6.
cedrowe państwo, 7. makaron z rosołu,
8. pieszczotliwie o koniu, 9. owce pod-
halańskie, 12. irańskie miasto nad
rzeką Rudchaneje Khoszk, 13. autor
dramatu Cola Rienzi, 14. ogranicza
swoje potrzeby życiowe, 18. tam
idziemy, gdzie nas niosą, 19. imię kró-
lów Aragonii, 20. miasto rodzinne
Michaela Hayböcka, 21. bakteriofagi,
22. opryszek, łobuz.
PIONOWO: 2. aparat fotograficzny
Oskara Barnacka, 3. chwast o owłosio-
nej łodydze, 4. stawiacz min, 5.
obsługiwał miechy w organach, 9.
afrykański kontynent, 10. Łokiet-
kówna, 11. rodzaj bystrza, 15. Bogacka
lub Pycia, 16. masowe wyjście, 17.
składał się z 16 werszków.

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI
CZERWCOWEJ

Poziomo: palio, spray, czapa, Luiza,
Bogna, bizuny, niema, skaner, oczy,
bosman, zona, ludwik, Real.
Pionowo: Anzio, ippon, spłuczka,
warzenie, Banholzer, Greczynka,
Abas, kworum, namowa, rondko.

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

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

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

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

K U C H N I A
N A S Z A
CODZIENNA
Koktajle owocowe i wa-
rzywne to świetny po-
mysł na dostarczenie or-
ganizmowi niezbędnych,
odżywczych składników
i bomby witaminowe.
W gorące dni mogą sta-
nowić znakomite orzeź-
wienie, ale i syty posiłek.

Nie wystarcza mieć skrzydła,
trzeba jeszcze być oblatanym.

(Cyprian Czernik)

BARAN
Jeśli nie udało Ci się
pomyślnie uporać z pro-
blemami ubiegłego mie-
siąca, czeka Cię jeszcze
gorszy okres i wrażenie,
że wszystko i wszyscy

sprzysięgli się przeciwko Tobie. Nawet rozle-
niwiony Lew będzie spode łba zezował na Cie-
bie. Nie ma rady - musisz spokojnie ten czas
przeczekać.

BYK
W czasie wyjazdu w in-
teresach dostrzeżesz
możliwości nawiązania
korzystnych kontaktów
na przyszłość. Pewne ry-
zyko będzie nie do unik-

nięcia. Warto jednak na nie pójść, bo rokuje
niezłe profity. W rozterkach opiekuńcze ramię
i rady Koziorożca mogą być w tych dniach dla
Ciebie najlepszym oparciem.

BLIŹNIĘTA
Nie wyobrażaj sobie, że
masz wyłączność na ra-
cję we wszystkim. Jest
jeszcze parę osób, które
mają coś ciekawego do
powiedzenia. Daj im tę

szansę. Spotkanie po latach z bliskimi niegdyś
drugimi Bliźniętami może nieco rozczarować.
Nie okazuj tego po sobie, a zakończy się
całkiem sympatycznie.

RAK
Komplikacje związane
z wakacyjnym wyjazdem
kogoś z rodziny oraz
związane z nim dodatko-
we wydatki wprawią Cię
w niezbyt miły nastrój.

Niechaj nie odbije się on na Twoich współpra-
cownikach, którzy mając urlop w odległej
perspektywie też będą nie w sosie. Dotyczy to
przede wszystkim Wodnika.

LEW
Kończące się półrocze
wzmogło w Tobie tęskno-
tę za wypoczynkiem. Nie-
stety, jeszcze na to za
wcześnie - tym bardziej,
że początek lipca będzie

dla Ciebie pracowitym okresem. Nie stoi jed-
nak nic na przeszkodzie, by porozmawiać
z szefem o przyspieszeniu urlopu. Zmianę ter-
minu uzgodnij z Panną.

PANNA
Każdy dzień może teraz
przynieść coś nowego.
Nie będą to rewelacje na
dużą skalę, ale i te drob-
ne przyniosą radość.
Okażą się korzystne, po-

mogą przy realizacji większych zamierzeń.
Tylko widzimisię bliskich Ryb może sprawić
trochę ambarasu i to nieco zakłóci ogólnie
pogodny nastrój.

WAGA
Dobry nastrój w związku
z nowym i bardzo intere-
sującym układem spraw
od pierwszych dni lipca.
Czeka Cię kilka istotnych
rozmów, z których posta-

raj się wyciągnąć właściwe dla siebie wnioski.
Oferta bliskich Ci Ryb - bardzo korzystna na
pierwszy rzut oka - prawdopodobnie kryje
jakiś podtekst.

SKORPION
Możesz spodziewać się
niecodziennych sytuacji,
w których całkiem przy-
padkowo się znajdziesz.
A jednak będzie to po-
czątek dobrych dni, które

są przed Tobą. Staraj się je właściwie wyko-
rzystać dla umocnienia swojej pozycji w oto-
czeniu. Trzeba będzie jednak odbyć zasadniczą
rozmowę z Baranem.

STRZELEC
Nie rozpamiętuj wyda-
rzeń ubiegłego miesiąca
i nie szukaj na siłę win-
nych. Czasem warto coś
poświęcić, aby osiągnąć
w zamian istotniejsze

cele. Ożywienie towarzyskie w końcu miesiąca
może być początkowo męczące, ale potem
będzie więcej luzu. Jeszcze raz przemyśl ze
Skorpionem plany urlopowe.

KOZIOROŻEC
Do otoczenia zaczniesz
się zwracać w milszy spo-
sób. Pozwoli Ci to przy-
chylniej spojrzeć na prze-
ciwnej płci Raka, zapat-
rzonego w Ciebie bez

reszty. W pracy drobne spięcia. Nie zaniedbuj
rodziny, obecnie może ona poważnie wes-
przeć Cię na duchu. W końcu miesiąca miła
impreza towarzyska.

WODNIK
Od początku drugiego
półrocza szczególnie za-
bezpiecz swoją sytuację
zawodową. Dla jasności
sprawy trzeba będzie
podjąć długą i szczerą

rozmowę ze wspólnikami. Dopiero po dojściu
do całkowitego porozumienia możesz poczuć
się w miarę pewnie. Waga jednak coś na zim-
no rozważa... Uważaj!

RYBY
Czyjeś postępowanie
może być w tych dniach
przyczyną Twojego zde-
nerwowania. Nie rób
z tego tajemnicy, prze-
ciwnie - powiedz głoś-

no, co Ci się nie podoba. To może być skuteczny
środek na doprowadzenie sytuacji do normy.
A potem o wszystkim zapomnij i już nie wra-
caj. Kłopotliwy znak - Rak.

H O R O S K O P N A L I P I E C

U Ś M I E C H N I J S I Ę
• • •

Pani Helu, po co pani papier listowy w dwu kolorach: niebie-
skim i różowym?
– Na różowym pisuję do Stasia, bo to oznacza miłość. A na
niebieskim do Franka, bo to oznacza wierność.

• • •
Jakiej treści kartkę przesyła blondynka z wakacji?
Bawię się świetnie! Ale właściwie gdzie ja jestem?

• • •
Nela nosi na łańcuszku miniaturowy samolocik. Krzysio przy-
gląda się uważnie.
– Podoba ci się mój samolocik?
– Owszem, ale raczej podziwiam lotnisko.

1. Miej poczucie własnych zalet.

2. Mów dobrze o innych.

3. Myśl pozytywnie, uśmiechaj się.

4. Podejmuj decyzje i działaj.

5. Zdobywaj nowe umiejętności.

6. Dawaj prezenty, nawet drobne.

7. Przebacz sobie i innym.

8. Ubieraj się dobrze.

9. Nie pozwól mówić o sobie źle.

10. Zorganizuj się w czasie.

11. Unikaj narzekania.

12. Unikaj toksycznych ludzi.

13. Dziękuj za wszystko i bądź wdzięczny.

14. Przebywaj z pozytywnymi ludźmi.

15. Czytaj pozytywne książki i filmy.

16. Dotrzymuj obietnic.

17. Pokochaj siebie – to warunek.

18. Nie oceniaj innych.

Cóż to znaczy być dzisiaj
Kimś, jeżeli człowiek woli
zapracować na wakacje
w ciepłych krajach, niż na
szacunek w społeczeństwie.

Taka sobie myśl

Pijmy koktajle

Koktajl orzeźwiający
Składniki:
100 ml soku jabłkowego, kilka listków
świeżej mięty, sok z ½ cytryny.

Przygotowanie: Listki świeżej mięty zmi-
ksować z sokiem jabłkowym i sokiem z cyt-
ryny. Zmrozić i zmiksować. Doskonale gasi
pragnienie i odświeża.

Koktajl odżywczy
Zamiast soku jabłkowego użyj jogurtu lub
śmietany i do wcześniej podanych skład-
ników dodaj banana Wszystko zmiksuj a na-
stępnie schłodź w lodówce.

Smacznego

JJAAKK  PPOOPPRRAAWWIIĆĆ  
PPOOCCZZUUCCIIEE  WWŁŁAASSNNEEJJ  

WWAARRTTOOŚŚCCII !!
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