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W dzisiejszym numerze artykuł dla miłośników zwierząt – tych praw-
dziwych i tych, którym się wydaje, że pomagają zwierzętom. Lubisz
zwierzaki duże i małe, biegające i fruwające. Nie szkodź im!

Aby wola nasza po śmierci została urzeczywistniona bądź byśmy zapewnili naszym najbliższym spo-
kojną przyszłość musimy już za życia porządkować swoje sprawy majątkowe. Sprawy z jakimi zwra-
cają się członkowie do radców prawnych wskazują na beztroskę członków w tych tematach.

NAKŁAD 9000

egzemplarzy

Moim
zdaniem
Otwieramy ósmy rok naszej Gazety,

naszego kontaktu prasowego z członkami
Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Bawełna”. Jesteśmy dumni z tego, że ko-
lejny rok udało nam się trwać w tym,
co obiecywaliśmy, czyli bieżąco infor-
mować naszych mieszkańców o tym co się
dzieje w Spółdzielni, jak ją zmieniamy, ja-
kie są inicjatywy czy też problemy z za-
rządzaniem ponad 8300 mieszkaniami.
Słowem wszystko to co winno być prze-
kazywane, aby członkowie mieli ogólny
pogląd na to co się dzieje w ich naj-
bliższym otoczeniu. A jeśli są wnikliwi, to
wskazujemy jak dotrzeć do źródeł po-
szczególnych informacji i jak sobie radzić
z właściwym ich analizowaniem. Nie
mamy takich ambicji, by wszystkich prze-
konać. Jednakże reagujemy i to dość
szybko, na sygnały płynące od naszych
członków na podstawie wpływającej do
nas bieżącej, codziennej korespondencji,
starając się na naszych łamach tłumaczyć
zawiłości spółdzielczego gospodarowania
budynkami , mieszkaniami czy terenami.
A nie jest to proste, ani łatwe, bowiem za-
mieszkuje nasze zasoby ponad 25 tysięcy
osób i każdy ma swój punkt widzenia na
otaczającą go rzeczywistość. Uświada-
miam w tym miejscu skalę naszej
spółdzielni, bowiem drugi już raz nie
udało nam się przeforsować określonych
zamierzeń w ramach budżetu obywatel-
skiego. Szkoda, że tak niewielki był odzew
na poparcie korzystnych dla nas projektów,
tym bardziej, że w tym roku nie było re-
jonizacji i można było głosować na pro-
jekt dla dowolnie wybranego rejonu czy-
li dzielnicy. Dla nas jest to sygnał, że o za-
mierzeniach w ramach tego budżetu mu-
simy wcześniej informować. Być może
trzeba zaproponować prezydentowi mias-
ta zmianę w rejonizacji projektów, tak by
każde osiedle i jego Rada czyli jednostka
pomocnicza Gminy, miało możliwość de-
cydowania co jest potrzebne najbardziej na
ich terenie, nawet najmniejszym. Bo obec-
nie najbardziej zyskują duże jednostki,
kosztem właśnie tych mniejszych. Ilust-
rując to zagadnienie, w następnym nu-
merze przedstawimy osiągnięcia miesz-
kańców Widzewa-Wschodu z naszej
spółdzielni-córki, tj. SM im. Bolesława
Chrobrego, którzy w ubiegłym roku zmo-
bilizowali się i wygrali … nowe chodni-
ki, nowe zatoki parkingowe, nowe na-
wierzchnie ulic.

I najbardziej teraz aktualny temat czy-
li wybory parlamentarne. Musimy iść
w niedzielę zagłosować. Nie siedźmy
w domu. Pokażmy, że jesteśmy świado-
mymi wyborcami. Miejmy w pamięci
tych, co chcieli zlikwidowania spółdziel-
czości mieszkaniowej bądź popierali te po-
mysły bez żadnego zastanowienia. Orien-
tujmy się również w poglądach tych, któ-
rzy zachęcają do głosowania na nich,
bo mogą być takimi samymi uzdrowicie-
lami spółdzielczości zaraz jak tylko złożą
ślubowanie poselskie. Dbajmy o swoje
mieszkania, o swój majątek. Często to pod-
kreślam w tym miejscu; bowiem zdaję so-
bie w pełni sprawę, że zburzyć, rozwalić
czy zlikwidować jest bardzo łatwo, tym
bardziej, jak się nie poniesie żadnej kary
czy nie wyciągnięte zostaną jakiekolwiek
konsekwencje. Pomyślcie koniecznie
o tym przed wrzuceniem kart do głoso-
wania do urn wyborczych.

Sylwester Pokorski

Następny numer
ukaże się

26 listopada
2015 r.

Sezon grzewczy 2015/2016
Jaka będzie nadchodząca zima? Trudno po-
wiedzieć. Jak wszyscy zauważamy klimat się
zmienia. Od kilku lat obserwujemy łagodniej-
sze, czasem bezśnieżne, ale znacznie wydłużone
w czasie, zimy.

Sprzyja to stosowaniu alternatywnego spo-
sobu ogrzewania mieszkań pionami świeco-
wymi, o czym, wskazując skutki takiego ogrze-
wania, piszemy na str. 6.

Foto relacja z osiedla
Remonty elewacji budynków wpływają chyba
najpełniej na podniesienie wizerunku osiedli.
Na str. 4 przedstawiamy foto relację z naszego
osiedla na Olechowie, prezentując niektóre z od-
nowionych w ostatnich dwóch latach budynki.

Apelujemy o niedokarmianie ptaków!

Wiele okoliczności złożyło się na napisanie tego artykułu: Państwa prośby, obser-
wacje, rozmowa z gospodarzami domów, administratorami oraz własne doświadczenie.
Przypomnijmy zatem zasady jakie przyświecają dokarmianiu ptaków.

Wydaje się nam, że wyrzucając pod okna, balkony
czy śmietnik niezjedzone resztki jedzenia, czy często
całe bochenki chleba i kawałki mięsa z kością lub
bez, robimy dobrze. Myślimy tak, bo przecież zwie-
rzęta i ptaki są biedne i muszą sobie szukać pokarmu, a dzięki nam będą
miały zdecydowanie lepiej i zjedzą to, co im podamy, zamiast wyrzucić to
do śmietnika. Nic mylnego. Szkodzimy i to bardzo sobie samym, ptakom,
zwierzętom i środowisku. Resztki jedzenia to druga po psich odchodach
plaga na naszych skwerach, zieleńcach i niestety chodnikach. Jak omi-
niemy psią kupę to niechybnie wdepniemy w zeschnięty czy pleśniejący
już chleb. Czy tak nas uczono w dzieciństwie? Czyż nie pamiętamy już
z jakim szacunkiem do chleba odnosili się nasi rodzice, dziadkowie, my
sami jeszcze 30-40 lat temu. Chleb był bardzo drogi i często go brako-
wało. Jak upadł kawałek chleba na ziemię, to natychmiast się go podno-
siło i całowało. Wpajano to każdemu młodemu człowiekowi. Ba, był to bez
mała obowiązek w takcie procesu wychowania.

Nadeszły czasy, gdy wszystkiego jest w bród. I już się nie szanuje
chleba! Jest go bowiem pod dostatkiem. Kupujemy bez opamiętania. A jak
się zestarzeje się ten, to kupujemy drugi, a stary, najczęściej – buch –

przez okno; lub w trakcie drogi na
kolejne zakupy rzucamy na traw-
niki. Jeśli już, mamy takie pragnienie być „dobrym” dla przyrody to win-
niśmy wyrzucać nie zeschniętą pajdę chleba, ale pokrojone maleńkie
kawałeczki umieszczać w ściśle określonych miejscach. Najlepiej jednak
byłoby kupować umiarkowane ilości, oszczędzając swoje nie tak duże do-
chody. Niejednokrotnie widziałam gospodarza mojego budynku, jak zbiera
po całym terenie wyrzucany chleb, bo on nie powinien „przeszkadzać
nam” przy spacerowaniu, czy powodować poprzez pleśnienie niszczenie
trawy. Ponadto pleśniejące, rozkładające się resztki jedzenia zjadane
przez psy, koty powodują poważne, a nawet śmiertelne, zatrucia zwierząt.
Czy tego chcemy?

Ale miało być nie o chlebie a o dokarmianiu ptaków.
Jeśli chcemy coś zrobić dla tych fruwających stworzeń to róbmy to jak

należy.
Jak dokarmiać ptaki czytaj na str. 6

DOKARMIANIE PTAKÓW
PRZESTAŃMY SZKODZIĆ SOBIE, PTAKOM,
ZWIERZĘTOM, ŚRODOWISKU.

Materiał pochodzi i jest finansowany ze środków Komitetu Wyborczego PO

Życzenia wielu jeszcze lat w zdrowiu
i pomyślności przesyłamy
za pośrednictwem gazety
p. Janowi Wlaźlikowi,
zamieszkałemu w osiedlu „Koziny”.
Pan Jan 18 października skończył 95 lat.
W naszym osiedlu zamieszkał w 1959 r. Jest członkiem
założycielem „Bawełny” z numerem członkowskim nr 72.
Jubilata gorąco pozdrawiamy!

Apelujemy o niedokarmianie ptaków!
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Wielokrotnie przypominamy, że w trakcie rozmowy telefonicznej

czy rozmowy bezpośredniej nasi pracownicy winni przedstawiać się,
bo tak wypada. Ale ten obowiązek dotyczy też osób zwracających się do nas.

Z anonimami nie dyskutujemy i anonimów nie rozpatrujemy.2
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Z prac
Rady Nadzorczej
We wrześniu 2015 roku Rada Nad-
zorcza RSM „Bawełna” odbyła jedno
posiedzenie, na ktorym:
1. Rozpatrzyła 4 oferty, które wpłynęły do
Spółdzielni dotyczące badania sprawozdania
finansowego Spółdzielni za 2015 rok, tj.:
– ofertę Continuum Consulting Group Poland

z siedzibą w Poznaniu,
– ofertę Kancelarii Biegłego Rewidenta Bar-

bary Cwanek-Łaseckiej z siedzibą w Łodzi,
– ofertę PKF Consult Sp. z o.o. z siedzibą

w Warszawie,
– ofertę Biura Biegłego Rewidenta Zdzisława

Janiszewskiego z siedzibą w Gdyni
i podjęła Uchwałę w sprawie wyboru

Kancelarii Biegłego Rewidenta Barbary Cwa-
nek-Łaseckiej do przeprowadzenia badania
sprawozdania finansowego Spółdzielni za
2015 rok.
2. Przeanalizowała Informację dotyczącą po-
równania zużycia mediów w zasobach
Spółdzielni za okres I-VI 2015 roku w od-
niesieniu do roku poprzedniego i przyjęła ją
do akceptującej wiadomości.
3. Dokonała wyboru ze swego grona trzech
członków do udziału w charakterze obser-
watorów z dostępem do materiałów w pracach
Komisji ds. wyboru wykonawców na od-
śnieżanie osiedli
w okresie zimowym, na okres 3-letni, po-
cząwszy od sezonu 2015/2016, przy czym
w pracach Komisji udział będzie brało jed-
nocześnie tylko 2 członków Rady, a trzeci
z nich jest członkiem rezerwowym.
4. Przeanalizowała Informację nt. gospo-
darki odpadami komunalnymi i selektywnej
zbiórki odpadów w zasobach Spółdzielni
i przyjęła ją do akceptującej wiadomości.
5. Przyjęła do wiadomości informacje człon-
ków Rad Osiedli na temat spraw jakimi zaj-
mowały się Rady na swych posiedzeniach
w okresie od ostatniego posiedzenia Rady Nad-
zorczej.
6. W sprawach wniesionych Rada przyjęła
do wiadomości informacje na temat:
– sprawozdania z akcji letniej przeprowa-

dzonej przez Ognisko TKKF „Dzikusy”
w 2015 r.,

– podziękowania dla Rad Osiedli za zaan-
gażowanie się w konkurs na najładniej
ukwiecony balkon,

– przebiegu tegorocznego Festynu Hop do
szkoły,

– cyklicznego wykreślania członków ocze-
kujących, nieregulujących opłat manipula-
cyjnych,

– w związku z decyzjami Rady Osiedli
„Żubardź” i Rady Osiedla „Koziny” o wy-
typowaniu ze swego grona osób (po dwie
osoby z Rady) do prowadzenia rozmów
z członkami i mieszkańcami na temat ich za-
ległości w opłatach za używanie lokali oraz
biorąc pod uwagę ustawę o ochronie danych
osobowych z jej zmianami, które niedawno
weszły w życie postanowiono upoważnić
wytypowane osoby do dostępu i przetwa-
rzania danych osobowych w niezbędnym im
zakresie i w ślad za tym Prezes Spółdzielni
jako Administrator Danych Osobowych
wydał zainteresowanym stosowne upo-
ważnienia,

– przeprowadzenia modernizacji ulicy Fab-
rycznej w Andrespolu i podłączenia naszej
nieruchomości do kanalizacji zbiorczej.

7. Następne posiedzenie Rady Nadzorczej
planowane jest na 29.10.2015 r.

Oprac.: I.G.

Z prac Zarządu Spółdzielni we wrześniu 2015 r.
We wrześniu 2015 r. posiedzenia Za-
rządu RSM „Bawełna” odbyły się
w dniach 2, 9, 16, 25 i 30.
Sprawy członkowsko-mieszkaniowe
W dniu 31.08.2015 r. Spółdzielnia liczyła
8.935 członków, w tym 8.782 członków za-
mieszkujących i 153 członków oczekujących.
We wrześniu 2015 r. w poczet członków
Spółdzielni przyjęto 26 osób, a skreślono z re-
jestru 35 osób.

Podjęto postępowanie o pozbawienie człon-
kostwa w Spółdzielni w stosunku do jednego
członka Spółdzielni zalegającego z opłatami za
mieszkanie.

Zatwierdzono protokóły komisji z ogłoszo-
nych w sierpniu przetargów na mieszkanie
w osiedlu „Zbiorcza” i dwa mieszkania w osied-
lu „Żubardź”, wybierając na mieszkanie
w osiedlu „Zbiorcza” i jedno z mieszkań na
Żubardziu oferty członków naszej Spółdzielni,
na drugie z wystawionych na przetarg miesz-
kań w osiedlu „Żubardź” ofert nie było (pisa-
liśmy o tym w ubiegłym miesiącu w informa-
cji z prac Zarządu w sierpniu 2015 r., kiedy to
przetargi ogłoszono, natomiast w chwili pub-
likowania informacji znane były już wyniki).

Przyjęto informację złożoną przez Zastępcę
Prezesa ds. Ekonomicznych o realizacji poro-
zumień zawartych pomiędzy Miastem Łódź
a RSM „Bawełna” na okoliczność dostarczenia
lokali socjalnych w zamian za zrzeczenie się
roszczeń odszkodowawczych Spółdzielni wy-
nikających z faktu niedostarczenia lokalu so-
cjalnego wskazanym osobom. Oceniając po-
zytywnie dotychczasową współpracę z UMŁ
w tym zakresie oraz jej efekty dla Spółdzielni

postanowiono zawrzeć z UMŁ następne tego
typu porozumienie w sprawie dostarczenia lo-
kalu socjalnego kolejnej rodzinie, wobec której
orzeczony jest wyrok eksmisyjny.

Określanie przedmiotu odrębnej
własności lokali i sprawy
terenowo-prawne
Podjęto uchwałę określającą przedmiot odrębnej
własności lokali w nieruchomości zabudowa-
nej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym
nr 4 przy ul. Sarniej 4.

Roboty remontowe,
wymiana stolarki okiennej
Ustalono zasady wyboru wykonawców na
odśnieżanie osiedli w zasobach mieszkaniowych
Spółdzielni na okres trzyletni, poczynając od se-
zonu zimowego 2015/2016. Ogłoszenie o na-
borze ofert opublikowane zostało m.in. w po-
przednim wydaniu „Mojego domu”.
Zmieniono zakresy rzeczowe planów re-
montowych na 2015 rok dla następujących
osiedli:
1. osiedle „Żubardź”. Zmieniono zakres ro-
bót remontowych do wykonania ze środków
z bilansu otwarcia funduszu remontowego
2015 roku dla osiedla „Żubardź” w ten sposób,
że zamiast wcześniej planowanej wymiany
chodnika i podestów wraz z opaską i naprawą
cokołu budynku nr 50 przy ul. Tybury 10 wy-
konane zostaną prace polegające na odtworzeniu
studni deszczowych odwadniających teren
przy budynkach nr 201 przy ul. Lutomierskiej
111 i nr 202 przy ul. Lutomierskiej 109a. Na-
tomiast ze środków finansowych planowa-
nych i nie wykorzystanych w 2015 roku na wy-

mianę okien i drzwi postanowiono dokonać wy-
miany instalacji wewnętrznej linii zasilającej
wraz z tablicami elektrycznymi w budynkach
nr 90 przy ul. Klonowej 35/37 i nr 5 przy ul. Lu-
tomierskiej 156.
2. osiedle „Koziny”. Rozszerzono zakres
prac elektrycznych o wymianę instalacji we-
wnętrznej linii zasilającej wraz z tablicami elek-
trycznymi, która sfinansowana będzie ze środ-
ków zaoszczędzonych (w stosunku do plano-
wanych) na robotach terenowo-drogowych
i wymianie okien i drzwi.
3. osiedle „Zbiorcza”. Rozszerzono zakres
rzeczowy planu remontowego dla na 2015 o re-
mont trzynastu balkonów w I i II klatce scho-
dowej budynku 3R przy ul. Rawskiej 3, uznając
konieczność wykonania tych robót w bieżącym
roku pomimo przekroczenia przewidzianych
w planie środków finansowych.
4. osiedle „Słowiańskie”. Rozszerzono zakres
rzeczowy planu remontowego:

– o wymianę dwóch drzwi zewnętrznych
w budynku nr 148 przy ul. Piasta Kołodzieja 23
i jednych wewnętrznych w klatce III budynku
nr 214 przy ul. Anny Jagiellonki 2, co sfinan-
sowane będzie ze środków planowanych na
2015 rok na wymianę okien i drzwi

– oraz o prace rewitalizacyjne północne-
go szczytu budynku nr 116 przy ul. Dąbrówki
2 oraz zachodniego szczytu budynku nr 117 przy
ul. Piasta Kołodzieja 15, finansowane z prze-
widzianych w planie środków na roboty bu-
dowlane w 2015 roku.
5. osiedla „Sienkiewiczowskie”. Zmienio-
no zakres planowanych robót terenowo-dro-
gowych, postanawiając wyremontować chod-
nik w obrębie planowanego posadowienia
okolicznościowego kamienia z tablicą upa-
miętniającą 25-lecie osiedla oraz wyremonto-
wać nawierzchnię i chodnik przy wjeździe do
nieruchomości S6 i S7 przy ul. Kmicica.

Przyjęto uzupełniającą informację służb
technicznych w sprawie montażu głowic
termostatycznych.

Podjęto decyzje o refundacji kosztów wy-
miany okien dokonanej przez mieszkańców we
własnym zakresie w kolejności wynikającej
z list określających kolejność wymiany/refun-
dacji:

dla osiedla „Koziny” – dotyczy dwóch
mieszkań

dla osiedla „Żubardź” – dotyczy dwóch
mieszkań

dla osiedla „Zbiorcza” – dotyczy jednego
mieszkania i

dla osiedla „Słowiańskie” – dotyczy osiem-
nastu mieszkań,

ponadto przyspieszono refundację ponie-
sionych kosztów wymiany okien we własnym
zakresie jednej osobie z osiedla „Zbiorcza” ze
względu na sytuację życiową tej osoby oraz po
uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Osiedla.

Opłaty i koszty
Wprowadzono zmianę do Zasad windykacji
w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ba-
wełna” dotyczącą sposobu powiadamiania
członka Spółdzielni w przypadku uchybienia
przez niego terminu płatności którejkolwiek
z należności przewidzianych zasadami win-
dykacji, przekraczającego 5 dni roboczych.

W dwóch przypadkach postanowiono
wszcząć egzekucję ze spółdzielczych włas-
nościowych praw do mieszkań należących do
osób zadłużonych z tytułu opłat za te miesz-
kania.

Na prośbę dłużniczki zalegającej z opłata-
mi za używanie mieszkania, uwzględniając sy-
tuację życiową, w jakiej się ta osoba znajduje,
zawieszono prowadzone w stosunku do niej po-
stępowanie egzekucyjne i wystąpiono z wnio-
skiem o cofnięcie prowadzonej przeciw niej eg-
zekucji z wynagrodzenia, a zadłużenie
rozłożono na raty.

Na prośbę dłużnika, który zobowiązał się
do spłaty w ratach zadłużenia z tytułu opłat za

używanie mieszkania i w ustalonym próbnym
okresie wywiązywał się z podjętego zobo-
wiązania, zawieszono egzekucję komorniczą
(w tym również z własnościowego prawa do
mieszkania) prowadzoną przeciwko niemu
i jego żonie.

Na wniosek członka Spółdzielni podnie-
siono wysokość zaliczki pobieranej na poczet
centralnego ogrzewania jego mieszkania.

Omówiono i przyjęto do wiadomości wy-
niki ekonomiczne Spółdzielni za okres od
stycznia do sierpnia 2015 r.

Podjęto decyzję o wywieszeniu na klatkach
schodowych w budynkach Spółdzielni infor-
macji o wysokości zadłużenia lokatorów (stan
na koniec października br.) w opłatach za
używanie mieszkań znajdujących się w danej
klatce.

Najem lokali i dzierżawa terenu
Podpisano porozumienie z właścicielami dwóch
pawilonów na Olechowie w sprawie obsługi
eksploatacyjnej pawilonów przez Spółdzielnię.

Odpłatnie udostępniono piwnicę budynku
nr 204 przy ul. Lutomierskiej 103A firmie Oran-
ge Polska S.A. na potrzeby budowy, eksploa-
tacji i konserwacji sieci teletechnicznych do bu-
dynku przy ul. Lutomierskiej 103 nie na-
leżącego do zasobów Spółdzielni.

Postanowiono zawrzeć umowę dzierżawy
terenu pod jednym z pawilonów handlowych
przy ul. Zakładowej na Olechowie z nowym
właścicielem pawilonu.

Działalność społeczno-wychowawcza
Przyjęto do wiadomości sprawozdanie Ognis-
ka TKKF „Dzikusy” z przebiegu organizowa-
nej przez Ognisko akcji letniej: na kolonie w Su-
lejowie wyjechało w tym roku 18 dzieci, któ-
rych pobyt RSM „Bawełna” sfinansowała
w całości (w kwocie 950 zł/osoba) i 14 dzieci,
które otrzymały od Spółdzielni dofinansowa-
nie do skierowań po 200 zł na osobę. Łącznie
na kolonie z „Dzikusami” pojechało 22 dzieci
z osiedla „Słowiańskie”, 8 z „Sienkiewiczow-
skiego” i 2 ze „Zbiorczej”.

***
Przyjęto do wiadomości wyniki konkursu na
najładniej ukwiecony balkon na poszczególnych
osiedlach i postanowiono zaprosić zwycięzców
na festyn HOP DO SZKOŁY na wręczenie dy-
plomów i ewentualnie nagród.

W związku decyzjami Rady Osiedli
„Żubardź” i Rady Osiedla „Koziny” o wyty-
powaniu ze swego grona osób (po dwie osoby
z Rady) do prowadzenia rozmów z członkami
i mieszkańcami na temat ich zaległości
w opłatach za używanie lokali oraz biorąc pod
uwagę ustawę o ochronie danych osobowych
z jej zmianami, które niedawno weszły w życie
postanowiono upoważnić wytypowane osoby
do dostępu i przetwarzania danych osobo-
wych w niezbędnym im zakresie i w ślad za tym
Prezes Spółdzielni jako Administrator Danych
Osobowych wydał zainteresowanym stosowne
upoważnienia.

Na pisemne wystąpienie Komitetu Wy-
borczego Zjednoczona Lewica wyrażono zgo-
dę na kolportaż materiałów wyborczych ich kan-
dydatów do Sejmu RP w zasobach RSM „Ba-
wełna”, pod warunkiem, że materiały te zostaną
umieszczone wyłącznie w miejscach wskaza-
nych przez Administracje Osiedli, a po wybo-
rach zostaną przez Komitet Wyborczy usunię-
te. Na takich samych warunkach od wielu lat
w okresach przedwyborczych Zarząd udziela
zgody na rozpowszechnianie materiałów wy-
borczych wszystkim komitetom, które wy-
stąpią o to do Spółdzielni.

Przyjęto do wiadomości złożenie zamó-
wienia na publikację na pierwszej stronie 82 nu-
meru gazety „RSM „Bawełna”– Mój Dom”
ogłoszenia prasowego p. Macieja Grubskiego
w ramach kampanii parlamentarnej Komitetu
Wyborczego Platforma Obywatelska RP.

Oprac.: E.S.

Anonimowi sąsiedzi
Jak w Spółdzielni traktujemy wszelkie anonimy? Odpowiedź
jest krótka. Otóż wyrzucamy je do kosza; bez żadnej ana-
lizy czy zastanawiania się nad ich treścią. Nie chcemy bo-
wiem wchodzić w dyskusję z osobami, które nie uważają
za stosowne się podpisać; ba, nie mają odwagi tego zro-
bić! Jeśli uważają, że prościej jest zgłosić swoje uwagi nie
przedstawiając się, to muszą się liczyć, że u nas nie znajdą zrozumienia.
Tak jak autorzy anonimowego pisma, które wpłynęło do Spółdzielni i do któ-
rego wyjątkowo się odnosimy, chcąc podać je za przykład tego, jak nie należy
załatwiać spraw.

Pismo dotyczyło wejścia do klatki schodowej w bloku przy ul. Rocha Ko-
walskiego na Janowie. Jego autorzy, adresując pismo do Prezesa Spółdziel-
ni, podpisali się jako „sąsiedzi”. Jacy sąsiedzi? Kogo? Dlaczego autorzy takich
pism nie podają swoich danych?

Prawdopodobnie wynika to z takiego myślenia: nie podpiszę się, to nikt nie
będzie potem mnie męczył jakimiś dodatkowymi pytaniami, nie chcę kłopotów
ani nieprzyjemności, tylko po cichu wskazuję co jest nie tak, chowając się za
zasłoniętymi firankami.

Tak nie można. Takie podejście do sprawy jest niewłaściwe, a wszelkie to-
warzyszące temu obawy irracjonalne i niczym nieuzasadnione. Nie możecie
Państwo zapominać, że jesteśmy tu przecież dla Was i zawsze sprawdzamy
i w razie potrzeby niwelujemy zgłaszane przez Was nieprawidłowości. Chce-
my jednak zawsze wiedzieć z kim rozmawiamy czy też z kim koresponduje-
my. Traktujcie nas jak partnera, któremu szczerze można przedstawić swoje
opinie. Rozmawiajcie Państwo z nami jak równy z równym. W naszej
Spółdzielni każdy z pracowników nosi identyfikator z imieniem i nazwiskiem,
a odbierając telefon przedstawia się. O to samo prosimy. Telefonując podawajcie
Państwo bez problemów swoje dane, łącznie z numerem telefonu kontakto-
wego; przesyłając listy do nas podpisujcie się, tak byśmy wiedzieli z kim roz-
mawiamy. A jak mamy adres internetowy , to również przy każdym kontakcie
z nami prosimy o jego przekazywanie. Tak po prostu wypada. A najczęściej jest
to istotny element czy informacja przyśpieszające załatwienie poszczególnych
spraw. Zaufajcie nam, bo od tego jesteśmy obsługując Państwa. I.G.

Listy

LOKAL DO WYNAJĘCIA
RSM „Bawełna” informuje, że od
1.12.2015 r. posiadać będzie wolny lokal
użytkowy do wynajęcia. Jest to lokal
o powierzchni 30 mkw. w bud. nr 13 przy
ul. Długosza 27 na Kozinach.

Zainteresowanych zapraszamy do na-
szej administracji osiedla przy ul. Klono-
wej 39, tel. 42 651 55 24, adres poczty
elektronicznej poczta@rsmbawelna.pl lub
kierownika jbartoszek@rsmbawelna.pl
w celu uzgodnienia terminu obejrzenia lo-
kalu i omówienia warunków najmu.



O tym, że spółdzielczość mieszkaniowa
jest bardzo efektywną formą zarządzania
przekonuje przykład
jednego z bogatszych krajów europejskich. 3

Najbardziej uspółdzielczony kraj w Europie
– Finlandia

nymi w ostatnim postanowieniu zgodnie ze
wskazanymi udziałami, licząc od ½ wartości
rynkowej spółdzielczego lokatorskiego pra-
wa do lokalu.

Z przedmiotowego spotkania nasuwają
się dwie wskazówki. Po pierwsze, gdyby
drugi małżonek, podobnie jak pierwszy, za-
dbał za życia o wskazanie spadkobiercy
(a mógł to niewątpliwie uczynić w dowód
wdzięczności za opiekę) można było uniknąć
wieloletnich postępowań związanych
z określeniem spadkobiercy. Ponadto, gdy-
by ten siostrzeniec był w pełni świadomy sy-
tuacji, w jakiej może się w przyszłości zna-
leźć, tzn. że będzie musiał zwrócić niemałe
pieniądze obcym bądź co bądź osobom, być
może przekonałby swojego wujka, męża
swojej zmarłej cioci do rozdysponowania
majątkiem za jego życia.

Po drugie, w przypadku lokali ob-
ciążonych spłatą kredytu mieszkaniowego
związanego z budową lokalu mogą zacho-
dzić problemy związane z możliwością
jego spłaty. Stąd wcześniej należałoby do-
konać takich rozporządzeń, które zabez-
pieczałyby bliskie nam osoby przed prze-
jęciem długów.

Na marginesie odsyłam do zmian wpro-
wadzonych ustawą z dnia 20 marca 2015 r.
o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz nie-
których innych ustaw (Dz.U. z dnia 17
kwietnia 2015 r.), bowiem z dniem 17
września br. wchodzą w życie rewolucyjne
zmiany w zakresie zasad dziedziczenia.
Najważniejsza z nich dotyczy zmian w art.
1015 Kodeksu Cywilnego wprowadzających
zasadę, iż brak oświadczenia spadkobiercy
o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w ciągu
6 miesięcy od dnia, w którym spadkobier-
ca dowiedział się o tytule swojego po-
wołania jest jednoznaczne z przyjęciem
spadku z dobrodziejstwem inwentarza, a nie
jak dotychczas było jednoznaczne z prostym
przyjęciem spadku. Przybliżenie konsek-
wencji przedmiotowych zmian oraz zakre-
su, których one dotyczą w następnym wy-
daniu.

r.pr. Jadwiga Chmielewska-Furmankiewicz

„Zdążyć
z ustanowieniem
spadkobiercy”
W ramach kolejnego dyżuru radców praw-
nych spotkałam się z następującą sprawą,
dzięki której pragnę uczulić członków
Spółdzielni na konieczność porządkowania
spraw majątkowych, aby wola nasza po
śmierci została urzeczywistniona bądź byś-
my zapewnili naszym najbliższym spo-
kojną przyszłość Tym razem sprawa doty-
czy losów spółdzielczego lokatorskiego
prawa do lokalu na naszym osiedlu Słowiań-
skim, przydzielonego na zasadach wspól-
ności małżeńskiej w 1990 roku. Przydział
otrzymało bezdzietne małżeństwo. Jak pra-
wie każde mieszkanie na Olechowie obar-
czone było kredytem zaciągniętym przez
n/Spółdzielnię w ramach finansowania
i kredytowania spółdzielczego budownict-
wa mieszkaniowego gwarantowanego przez
budżet naszego Państwa. W roku 2006,
po prawie 16 latach wspólnego zamieszka-
nia, zmarła żona. Na podstawie wcześniej
sporządzonego testamentu małżonka do-
konała przekazania praw do spadku jedne-
mu z siostrzeńców. W skład spadku wcho-
dził udział w ½ wkładu mieszkaniowego
związanego z lokatorskim prawem do lo-
kalu. Pozostała ½ wkładu należała do
żyjącego małżonka. Małżonkowi temu
zgodnie z przepisami ustawy o spółdziel-
niach mieszkaniowych przysługiwało
w całości spółdzielcze lokatorskie prawo do
lokalu, jednak spadkobierca małżonki miał
roszczenie o zwrot równowartości ½ wkładu
mieszkaniowego. Jednakże siostrzeniec
zmarłej żony nie dochodził swoich roszczeń,
ponieważ był w bardzo bliskich, pozytyw-
nych kontaktach z wujostwem (stąd wcześ-

niejsza decyzja testamentowa jego cioci). Po
jej śmierci nadal był w bliskich kontaktach
z wujkiem, a ponieważ zaczął on chorować
więc zamieszkał z nim opiekując się tros-
kliwie, kupując leki wzywając lekarzy itp.
Niestety w ciągu roku od śmierci żony wu-
jek umiera. Zatem jemu, jako osobie bliskiej
przysługiwało, w myśl artykułu 15 ustęp 2
usm, roszczenie o przyjęcie do Spółdzielni
i zawarcie umowy o ustanowienie spółdziel-
czego lokatorskiego prawa do lokalu. Dla za-
chowania jednak ww. roszczenia koniecz-
ne jest złożenie w terminie 1 roku deklara-
cji członkowskiej wraz z pisemnym za-
pewnieniem o gotowości do zawarcia umo-
wy o ustanowienie spółdzielczego lokator-
skiego prawa do lokalu. Siostrzeniec wy-
stąpił wprawdzie, zachowując terminy,
o realizację przedmiotowego roszczenia, jed-
nak pozostawał w obowiązku spłaty ½
wkładu mieszkaniowego na rzecz spadko-
bierców wujka. Wskazać należy, że nieza-
leżnie od istniejącego prawa do lokalu było
ono obciążone kredytem mieszkaniowym
związanym z budową przedmiotowego lo-
kalu i spadkobierca był zobowiązany do dal-
szej spłaty tego kredytu. W wyniku postę-
powania spadkowego, wobec braku infor-
macji o krewnych wujka sąd wydał orze-
czenie, że spadek nabyła Gmina Miejska
w Łodzi. Czyli Gmina Łódź miała rosz-
czenie w stosunku do siostrzeńca o ½
wkładu mieszkaniowego. Po kilku kolejnych
latach Gminie udało się jednak znaleźć
krewnych zmarłego wujka i postanowienie
o stwierdzeniu nabycia praw do spadku
przez Gminę zostało zmienione i w miejs-
ce Gminy sąd stwierdził, że spadek po
drugim małżonku dziedziczą ci dalsi krew-
ni. W tej sytuacji obowiązkiem spadko-
biercy, na rzecz którego ustanowiono
spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu jest
rozliczenie się ze spadkobiercami wskaza-

Z notatnika
prawnika

Władysław Stępień
– kandydat do Sejmu
Bezpartyjny. Członek Rady Nadzorczej RSM
„Bawełna”, członek Rady Osiedla „Sienkie-
wiczowskie” RSM „Bawełna”, członek Rady
Osiedla Olechów-Janów jednostki pomoc-
niczej UMŁ, Prezes Ogniska TKKF „Dziku-
sy” i członek Zarządu Głównego TKKF
w Warszawie, a przede wszystkim propagator
sportu i rekreacji. Organizator masowych
imprez dla dzieci i młodzieży z terenu
Łodzi, głównie z osiedli „Słowiańskie”
i „Sienkiewiczowskie” – w przygotowa-
nych turnusach wypoczynkowych zarówno letnich jak i zimowych oraz różnorod-
nych spartakiadach na przestrzeni kilkunastu lat prowadzenia Ogniska „Dzikusy”
udział wzięło ponad 50.000 uczestników. Popularyzator siatkówki oraz siatkówki plażowej
wśród młodzieży. Organizator zajęć rekreacyjnych dla osób 55+.
Wielokrotnie odznaczony za swoją działalność.

(Materiał pochodzi i jest finansowany ze środków Komitetu Wyborczego Zjednoczonej Lewicy)

ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BAWEŁNA”
z siedzibą w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 163

ogłasza nabór firm do Banku Wykonawców na 2016 r.
do realizacji robót remontowych

w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni.
Zapraszamy firmy do złożenia swoich ofert w niżej wymienionych kategoriach robót:
1. Roboty ogólnobudowlano-remontowe.
2. Roboty dekarsko-blacharskie.
3. Roboty terenowo-drogowe.
4. Roboty ślusarskie.
5. Roboty instalacyjno-sanitarne (wodno-kanalizacyjne, c.o. i gazowe).
6. Roboty elektryczne, w tym wymiana domofonów.
7. Wykonanie i wymiana okien drewnianych na PCV.
8. Wykonanie i wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych (stalowe).
9. Uszczelnienie i malowanie złącz międzypłytowych techniką alpinistyczną.

10. Usługi dezynsekcji, dezynfekcji, deratyzacji i czyszczenia zsypów.
11. Udrożnienia instalacji kanalizacji sanitarnej.
12. Badania termowizyjne budynków.

Oferty prosimy przygotować w podziale na dwie części.
I. CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Informacje o firmie (w szczególności stan zatrudnienia i kwalifikacje kadry, park ma-

szynowy).
2. Opinia z banku określająca kondycję finansową firmy, bilans lub kopia PIT).
3. Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS oraz

NIP i REGON.
4. Aktualne zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłatami i po-

datkami.
5. Aktualna polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej ( deliktowa i kon-

traktowa) na co najmniej 40.000 zł od każdego z ww. ryzyka.
6. Warunki udzielanej gwarancji.
7. Referencje z ostatnich trzech lat.
8. Dowód wpłaty wadium na konto RSM „Bawełna”.

II. OFERTA CENOWA.
1. Dla robót określonych w poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 należy podać:

a) stawkę R-g netto
b) koszty pośrednie
c) koszty zakupu materiałów
d) zysk
e) dla poz. 6 dodatkowo cenę domofonu

2. Dla robót określonych w poz. 7 należy podać:
a) cenę netto typowych okien PCV
b) koszt netto wymiany typowych okien PCV

3. Dla robót określonych w poz. 8 należy podać:
a) cenę netto typowych drzwi zewnętrznych i wewnętrznych w klatce schodowej (sta-

lowe)
b) koszt netto wymiany typowych drzwi zewnętrznych i wewnętrznych (stalowe).

4. Dla robót określonych w poz. 9 należy podać cenę netto 1 mb. uszczelnienia złącza
z opisem technologii.

5. Dla robót określonych w poz. 10 należy podać cenę usługi na klatkę schodową wraz
z zakresem prowadzonych w ramach tej ceny prac, w poz. 11 cenę netto udrożnie-
nia kanalizacji za 1 mb. wraz z zakresem prowadzonych w ramach tej ceny prac, dla
poz. 12 cenę za budynek niski/wysoki i za mieszkanie wraz z zakresem prowadzo-
nych w ramach tej ceny prac.

Wadium w wysokości 5 tysięcy złotych za każdy rodzaj robót, na który składana jest ofer-
ta, należy wpłacić na konto spółdzielni w: PKO BP S.A. 3 O/Łódź Nr 92 1020 3378 0000 1402
0010 8365 z dopiskiem „Wadium. Roboty remontowe 2016 r.”
Z wpłaty wadium zwolnieni są oferenci z grupy robót wymienionych w pozycjach: 10, 11, 12.

Oferent jest związany ofertą do dnia 31.12. 2016 r.
W przypadku wejścia firmy do Banku Wykonawców i powierzenia firmie realizacji robót wa-
runki płatności wynoszą 30 dni od daty doręczenia Spółdzielni faktury za wykonane roboty.

Oferty odrębnie dla każdego rodzaju robót w zamkniętych kopertach z napisem „Roboty re-
montowe 2016 r. w RSM “Bawełna” dla grupy robót nr ....”, bez żadnych innych dopisków czy
stempli na kopercie należy składać w sekretariacie Spółdzielni do 23.11.2015 r. do godz. 12.00.

Oferty które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, prowadzenia negocjacji

z oferentami w zakresie oferowanej ceny i gwarancji oraz odstąpienia od konkursu ofert bez
podania przyczyn.

Informacji dodatkowych udziela w godz. 8.00-16.00 – Dział Techniczny, tel. 42 641 63 33.

ności możemy mówić o 7,3 milionach
członków spółdzielni, bowiem 84% Finów
należy przynajmniej do jednej spółdzielni,
56% do dwóch, a 26% do trzech! Do tra-
dycyjnych spółdzielni zaliczane są spółdziel-
nie producentów mięsa, jajek, warzyw,
mleczarnie spółdzielcze, spółdzielnie leśne,
spożywców, banki spółdzielcze i spółdziel-
cze towarzystwa ubezpieczeniowe. Do pew-
nego stopnia spółdzielnie zastąpiły nawet
gminy w dostarczaniu mieszkańcom wszel-
kiego rodzaju usług.

Warte podkreślenia jest to, że Finlan-
dia jest swoistą kopalnią wiedzy o spółdziel-
czości, a jej rozwój wspomagany jest
przez placówki naukowo-dydaktyczne na
uczelniach wyższych, gdzie prowadzone są
wielodyscyplinarne sieciowe studia
o spółdzielczości, kształcące m.in. spółdziel-
czych menadżerów. Od 2002 roku w Fin-
landii obowiązuje też nowe prawo
spółdzielcze. Jest ono uważane za jedno
z najnowocześniejszych i najlepszych
w Unii Europejskiej.

Powinniśmy brać przykład z kraju,
który nie szkaluje spółdzielczości, tak jak
to ma miejsce w Polsce, ale docenia ją
i inwestuje w jej rozbudowę. Podsumo-
waniem niech stanie się powiedzenie
często używane przez Finów: „Nie mamy
Carnegie ani Rockefellera, ale mamy
spółdzielczość”. I.G.

federację Fińskich Spółdzielni Pellervo.
Działa ona do dziś. Po dziesięciu latach od
rozpoczęcia działalności prawie w każdej
gminie istniała już spółdzielnia mle-
czarska, bank spółdzielczy lub spółdziel-
nia spożywców. Te ostatnie w 1904 roku
stworzyły odrębną organizację, zwaną
SOK lub Grupa S.

W 1930 roku w Finlandii zanotowano
najwyższą w historii liczbę zarejestrowanych
spółdzielni- 6 tysięcy! Obecnie Finlandia kró-
luje pod względem liczby osób zrzeszonych
w spółdzielniach. Przy 5 i pół milionach lud-

Finlandia to dziś kraj, w którym kwitnie
ruch spółdzielczy. Finowie sami zaczęli
dbać o to, by nawzajem świadczyć sobie
niezbędne usługi, bez oglądania się na
pomoc gminy czy państwa.

A wszystko zaczęło się w ostatnich la-
tach XIX wieku, kiedy to Finlandia była
jeszcze częścią imperium rosyjskiego.
W tym ubogim wówczas kraju rolniczym
pierwsze spółdzielnie, zakładane od 1899
roku, stały się odpowiedzią na biedę i na
fatalne warunki życia na wsi. Podobnie jed-
nak jak na ziemiach polskich pod zabora-
mi, spółdzielczość miała być również wy-
razem patriotyzmu, solidarności i sprze-
ciwu przeciwko nadmiernej rusyfikacji lud-
ności fińskiej.

Ojcem i propagatorem fińskiej
spółdzielczości nazywany jest Hanness
Gebhard, który stworzył organizację zrze-
szającą i promującą spółdzielnie – Kon-

Informujemy naszych mieszkańców,
że na Widzewie otwarto nowy szpital
położniczy.

7 października przy ul. Niciarnianej
49 rozpoczął pracę szpital Pro-Familia,
reklamowany jako jedna z najnowo-
cześniejszych porodówek w Łodzi. Na
pacjentki czekają nie tylko piękne, wy-
godne wnętrza, ale przede wszystkim spe-
cjalistyczna opieka o profilu neonatolo-
giczno-położniczo-ginekologicznym.
Mieszkanki naszych pobliskich osiedli już
nie będą musiały daleko szukać, by ro-
dzić w komfortowych warunkach.

I.G.

Nowy szpital na Widzewie!



Z każdym rokiem zmienia się oblicze naszego Olechowa,
nasze osiedle pięknieje, choć niektórzy twierdzą,

że za wolno, że za mało robionych jest remontów,
że nie takie jak chcieliby mieszkańcy.4

W ubiegłym numerze gazety, w artykule „Z prac Zarządu” in-
formowaliśmy Państwa, że zlecono wykonanie wydruku i mon-
tażu grafik reklamowych na tyłach i bocznych ścianach pię-
ciu pawilonów handlowych stojących wzdłuż bloku 155 przy
ulicy Zakładowej. Przypomnijmy, że inicjatywa takiego upięk-
szenia tyłów pawilonów nie jest nowa. W 2011 r. inicjatorem
zagospodarowania ścian pawilonów handlowych był p. Wi-
told Skrzydlewski, któremu za pomysł tą drogą dziękujemy.
Wtedy na ścianie pawilonu przed blokiem 102 „zakwitły” ko-

lorowe kwiaty.
Niewątpliwie ta propozy-

cja, która zyskała już spore
grono zwolenników i stano-
wiła kanwę artykułu zamiesz-
czonego w innej lokalnej ga-
zecie, wpływa bardzo ko-
rzystnie na szary Olechów, jak
do tej pory postrzegane było
nasze osiedle. Wizerunek
osiedla zmienia się też za
sprawą odnawianych elewa-
cji. Niektóre z wyremontowa-
nych budynków pokazujemy
na zdjęciach.

Autobus PKS linii Toruń – Łódź powoli dojeżdżał do Głowna. Pani Emi-
lia marzyła, żeby w końcu podróż dobiegła końca. Jak tylko dotrę na miejs-
ce zanurzę się w wannie pełnej piany a potem szybko otulę się ciepłym
flanelowym szlafrokiem i zasiądę w ulubionym fotelu przed telewizorem
z filiżanką herbaty z imbirem… marzyła jadąc wypełnionym do ostatniego
miejsca autobusem. Ta podróżna frekwencja oznaczała, że skończył się tur-
nus sanatoryjny w Ciechocinku i większość kuracjuszy wracała do swo-
ich domów. A jeszcze wczoraj Pani Emilia po szaleństwie na „fajfach”, czy-
li tanecznym podwieczorku znanym wszystkim chyba kuracjuszom,
wylądowała z turnusowymi przyjaciółmi na lampce likieru w pokoju Zbysz-
ka. Zbyszek był uroczym towarzyszem wielu spacerów i duszą towarzy-
stwa. Miał śmiałe oko do Emilii, ale sanatoryjne uczucia były obce naszej
bohaterce. W ten ostatni wieczór turnusu postanowiła jednak spuścić z tonu
i bawić się dobrze z sanatoryjnymi przyjaciółmi i w towarzystwie ado-
rującego ją Zbyszka. Zbyszek zauważył tą zmianę postawy Emilki i po-
stanowił powalczyć o jej wzajemność w ostatnich godzinach wspólnego
wypoczynku. Przysiadł się do koleżanki i objął ją ramieniem jednocześ-
nie opowiadając przyjaciołom kolejny dowcip. Emilka mimo wszystko za-
skoczona tą bezpośredniością kolegi, gwałtownie skręciła ciałem unikając

w ten sposób pocałunku
w policzek, tym samym
jednak zrzuciła swoją tor-
bę prosto za kanapę na
której wszyscy siedzieli.
Szybko zanurzyła się
w kąt za siedziskiem i po-
zbierała swoje rzeczy.
Zbyszek postanowił do-
piąć jednak swego, objął

Emilię ostentacyjnie całując ją w oba policzki. Mimo tamtego zaskocze-
nia i dezorientacji, pani Emilia wspomina tę romantyczną chwilę jako miły
akcent końca pobytu, wracając przepełnionym autobusem… Pomimo tłoku
i uciążliwości podróż nareszcie dobiegła końca. Już w domu. Jeszcze tyl-
ko wjazd windą na siódme piętro i koniec podróży. Pod drzwiami włas-
nego mieszkania kobieta zaczęła szukać w torbie kluczy… Z każdą chwilą
coraz bardziej nerwowo sprawdzała wszystkie przegródki, a kluczy
wciąż nie było… W końcu desperacko wysypała zawartość torby na klat-
kę, a kluczy… nie było… W tej samej chwili pomyślała: zostały za kanapą
u Zbyszka. Nerwowo wybrała numer recepcji ośrodka i jak tylko usłyszała
głos z drugiej strony słuchawki spytała o klucze za kanapą w pokoju 247…
Za kilka minut recepcjonistka oddzwoniła z informacją, że za kanapą nie
ma kluczy… Jakkolwiek fakt, że klucze mogły być w sanatoryjnym po-
koju nie poprawiłby sytuacji Emilii tu i teraz . jednak czułaby się pewniej.
A tak, kluczy nie ma ani w torbie, ani w sanatorium. Pani Emilka stała zroz-
paczona z torbami podróżnymi na wycieraczce pod drzwiami swojego miesz-
kania i chciało jej się płakać. Drugi komplet kluczy ma syn, ale jest teraz
w Anglii… Zaraz! Trzeci komplet ma Grażynka, przecież umówiłyśmy się,
że wymienimy się na wszelki wypadek kluczami. Jest dobrze! Wystarczy

zjechać na drugie piętro do sąsiadki Grażynki… Jak Emilka pomyślała,
tak zrobiła. Za chwilkę stała u drzwi Grażyny. Dzwonek dzwonił aż wy-
chylił się sąsiad z piętra. Zaspanym głosem powiedział: Grażyna wyjechała
do córki do Wrocławia. Nikogo nie ma w domu… Pilnuję jej kota, to wiem
z całą pewnością… Emilii zachciało się płakać. Zadzwoniła do syna do
Anglii i szlochając opowiedziała całą historię. Syn wysłuchał zmęczonej
i zapłakanej mamy i z zadziwiającym spokojem zapytał: mamo, a nie możesz
po prostu zadzwonić do Twojego ubezpieczyciela? Przecież masz polisę
ubezpieczenia mieszkania… Oni teraz pomagają w różnych sytuacjach swo-
im Klientom. Poczekaj chwilkę, sprawdzę numer infolinii na stronie in-
ternetowej i zaraz Ci podam… Za chwilkę Pani Emilia dzwoniła na info-
linię i tam uzgodniła, że za niedługo pojawi się ślusarz i nieodpłatnie wy-
mieni zamki w drzwiach mieszkania Pani Emilii. To opcja w polisie ubez-
pieczenia mieszkania na wypadek zagubienia kluczy przez Ubezpieczo-
nego. Pani Emilka nie zapłaci za tę usługę ani za klucze. Już za chwilkę
Emilia siedziała w mieszkaniu sąsiada Grażyny – Ryśka, który widząc zroz-
paczoną kobietę, stojącą wciąż na klatce schodowej zaprosił ją do siebie.
Tam sączyła herbatę opowiadając o swojej przygodzie. Wiedziała już, że
stolarz dojedzie maksymalnie za godzinkę. Humor powoli wracał… Roz-
mowa z Ryśkiem była coraz milsza. Gospodarz podszedł do barku swa-
rzędzkiego segmentu i spytał z uśmiechem… Pani Emilko, a może za-
proponuję lampkę likieru z pigwy?.. Owoce z mojej działki… Serdecznie
polecam… a i na działkę zapraszam! Tam można wspaniale wypocząć…
Będzie mi miło Panią gościć na siedlisku wśród starodrzewia i rozkrzy-
czanych ptactwem okolicznych łąk. Ach. westchnęła Emilia patrząc na Ryś-
ka… Wszędzie dobrze, ale w domu… najlepiej!

A. Przybył Uniqa S.A.

Mądry spółdzielca...
przed szkodą

Foto relacja z Olechowa

Blok nr 102

Blok nr 206

Blok nr 227



5
Konkurs na najbardziej ukwiecony balkon został rozstrzygnięty,
a przed nami przygotowania do nowego – już niebawem
konkurs na najbardziej rozświetlony świąteczny balkon.
Zapraszamy do udziału i zabawy!

Po konkursie na najładniej
ukwiecony balkon...

Wostatnim numerze gazety in-
formowaliśmy Państwa o roz-
strzygnięciu konkursu na

najładniej ukwiecony balkon, które miało
miejsce na naszym festynie Hop do
szkoły. Nie cichną echa tej inicjatywy Rad
Osiedli, która spotkała się z bardzo
miłym przyjęciem mieszkańców Spół-
dzielni.

Jedna z laureatek z bloku przy
ul. Zbiorczej, przysłała do naszej redakcji
niezwykle sympatyczny i pogodny list,
który wraz ze zdjęciami publikujemy po-
niżej:

Szanowni Państwo,
Chciałabym bardzo podziękować za

wyróżnienie w konkursie na najładniej
ukwiecony balkon na naszym osiedlu.
Bardzo dziękuję Państwu, członkom ko-
misji oceniającej, Panu Pomysłodawcy
– Panu Przewodniczącemu Bogusławowi
Kowalowi (Bardzo Dobra Inicjatywa!
Uwielbiam!), no i sponsorom nagród!
Wszystko się przyda.

Nie odebrałam osobiście dyplomu
oraz nagród, ponieważ w weekendy zaj-
muję się (z wielką przyjemnością rów-
nież) moimi roślinami na działce. Od
wiosny do później jesieni co weekend
uprawiam rośliny nad Zalewem Sule-
jowskim, ale mój Tato uczestniczył w fe-
stynie i dzielnie mnie reprezentował. Jes-
tem zaszczycona i cieszę się, że mój wy-
siłek został zauważony. Uwielbiam roś-
liny, a zgłoszenie się do konkursu było
dodatkową motywacją.

Mam nadzieję, że w przyszłym roku
będę również miała możliwość zgłosić się
do konkursu, bo już mam nowe po-
mysły na moje balkonowe nasadzenia.

Sukcesywnie fotografowałam balkon
i na załączonych zdjęciach mogą Państwo
zobaczyć jak to wszystko rosło i jak się
zmieniało! Zadziwiające jak zmienia się
odcień zieleni od wiosny do lata…

Muszę przyznać, że już się nie mogę
doczekać następnej wiosny!

My również. Ale zanim wiosna na-
dejdzie, kolejny raz przypominamy o zi-
mowej edycji konkursu, tym razem na
najefektowniej udekorowany balkon
w okresie świąteczno-noworocznym.
Niech Państwa balkony rozbłysną! O ter-
minach zgłaszania się do konkursu bę-
dziemy informować w kolejnych nu-
merach gazety. I.G.

Hop do szkoły 2015 r.

Podziękowania
Dziękujemy Radzie Osiedla Olechów-Janów –
jednostce pomocniczej Urzędu Miasta Łodzi
za sfinansowanie dmuchanych placów zabaw
na tegorocznym festynie Hop do szkoły.
Dmuchańce co roku cieszą się niesłabnącym za-
interesowaniem dzieciaków. Nie zraża ich nawet
konieczność odstania w blisko godzinnych kolej-
kach, by 5-10 minut poskakać czy pozjeżdżać.
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Długa jesień i choć bezśnieżna, ale wydłużona w czasie zima

sprzyjają oszczędzaniu ciepła.
Czy kaloryfery tej zimy będziemy włączać? Czy znajdziemy dla nich

alternatywne wykorzystanie?

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:
Agata Jakubczyk-Kaźmierska administrowa-
ne budynki: Gorkiego 6/8, 10/12, 24, 26, 28, tel.
kom. 509 285 342, e-mail: ajakubczykkazmiers-
ka@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: Czarn-
kowska 9/13, Gandhiego 3a, Tatarakowa 15, Lu-
tomierska 83/101, 103a, 105a, 109a, 111, Wrześ-
nieńska 67/69, 71/73, Sierakowskiego 1/5, Unie-
jowska 4, 4a, 6, Turoszowska 5, 16, tel. kom. 505
150 862, e-mail: jpiaseczny@rsmbawelna.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.

MISTRZOSTWA
OGNISK TKKF

Pierwsze przymrozki i zimne noce już za
nami. 12 października pojawił się w Łodzi
pierwszy śnieg. Jak donoszą media i sta-
cje meteorologiczne jest to rekordowo
wcześnie. W ślad za ochłodzeniem nasza
instalacja centralnego ogrzewania wypo-
sażona w automatykę pogodową zadziałała,
włączając bezusterkowo dopływ ciepła do
grzejników. Wielokrotnie bowiem przy-
pominamy, że w naszej spółdzielni nie ma
rozpoczęcia i zakończenia sezonu grzew-
czego. Dopływ ciepła zależny jest od po-
trzeb cieplnych użytkowników poszcze-
gólnych lokali i temperatur zewnętrz-
nych; wystarczy, że jest poniżej 10ºC, by
instalacja włączyła się samoczynnie. Nad
prawidłowością działania instalacji i au-
tomatyki czuwają nasze służby administ-

racyjne i konserwatorskie. Rzeczywiste
awarie i przestoje w dopływie ciepła zda-
rzają się już bardzo rzadko.

Jaka będzie nadchodząca zima? Trud-
no powiedzieć. Jak wszyscy zauważamy
klimat się zmienia. Od kilku lat obserwu-
jemy łagodniejsze, czasem bezśnieżne
zimy, ale wydłużone w czasie. Niesprzy-
jające temperatury, poniżej zera bądź nie-
wiele powyżej, utrzymujące się długo,
powodują, że nie korzystamy z ciepła
z kaloryferów, mając zakręcone zawory ter-
mostatyczne. Mieszkańcom wówczas wy-
starcza ciepło pobierane przez przechodzące
przez mieszkania piony, tzw. świece. Są one
nieopomiarowane. Budynek jest ogrze-
wany, a pobór czynnika grzewczego jest no-

towany w węźle na ciepłomierzu. Natomiast
w mieszkaniach nie ma to odzwierciedle-
nia w ilości jednostek zarejestrowanych na
podzielnikach kosztów zamontowanych
na grzejnikach. W niektórych budynkach,
szczególnie na Żubardziu, gdzie piony te
mają duże średnice i jest ich 2 lub 3
w mieszkaniu przy łagodnej zimie mogą
ogrzać nawet całe dwu lub trzypokojowe
mieszkanie. Dochodzi do takich przypad-
ków, że prawie wszystkie mieszkania mają
zużycie ciepła rejestrowane przez po-
dzielniki równe zeru. Ilość pobranego
ciepła na budynek z roku na rok nie zmie-
nia się, zaś ilość jednostek podzielnikowych
maleje, w konsekwencji czyniąc wysoki
koszt takiej jednostki. Wystarczy, że ktoś
nieopatrznie odkręci zawór i „nieszczęście”

gotowe! Zdarzyło się tak kilkukrotnie.
Szczególnie w przypadku wynajmowania
mieszkań i niepoinformowania najemców
o zasadach rozliczeń i racjonalnego ko-
rzystania z dostarczanego ciepła. A potem
właściciele tych mieszkań odbierają to
jako drastyczną podwyżkę ciepła. Częstą re-
klamacją po rozliczeniu kosztów jest zatem
kwestionowanie wartości kosztów przypi-
sanych do mieszkania, a nagminnym tłuma-
czeniem: przecież oszczędzam ciepło, jego
pobór nie zmienia się, grzejniki są zawsze
lub prawie zawsze zakręcone. Cieplejsze
z roku na rok zimy sprzyjają takiemu
właśnie alternatywnemu ogrzewaniu na-
szych mieszkań.

Wyeliminowanie negatywnego wpływu
ogrzewania pionami na rozliczenia indy-
widualne znalazło już odzwierciedlenie
w naszych działaniach w stosunku do
jednego z budynków, bowiem w wyniku
regulacji całej instalacji założyliśmy ogra-
niczenie dopływu ciepła do tych pionów
(zmusi to mieszkańców do korzystania
z kaloryferów). Działania te będą tematem
ciągłych analiz służb technicznych.

Kalendarzowa zima jeszcze przed nami,
ale dobrze wiedzieć, że jesteśmy do niej
dobrze przygotowani. NaszeAdministracje
przekazały meldunek, że piasek do posy-
pywania chodników jest już zamówiony i na
dniach będzie dowieziony (nie ma tu żad-
nego opóźnienia, bowiem w pierwszej ko-
lejności zawsze korzystamy z piasku zgro-
madzonego w piaskownicach, by na wios-
nę nasi mali milusińscy mieli „świeżutki”
piasek do zabawy). Posprawdzano także i po-
zamykano okna w pomieszczeniach ogól-
nego dostępu. Na klatkach schodowych
wywieszane są przypomnienia o zamykanie
okienek w komórkach lokatorskich oraz ape-
le o bieżące zamykanie drzwi i okien na klat-
kach schodowych.

Informujemy ponadto, że zgodnie
z ogłoszeniem drukowanym w poprzednim
numerze gazety Komisja d/s wyboru firm
do odśnieżania kończy postępowanie kon-
kursowe i przedstawi Zarządowi firmy do
realizacji usługi zimowej począwszy od se-
zonu 2015/2016.

K.Sz.

We wrześniu w Sulejowie odbyły się IX
Mistrzostwa Województwa Łódzkiego
Ognisk TKKF. Organizatorem imprezy
było Łódzkie Towarzystwo Krzewienia
Kultury Fizycznej wraz z Ognikiem TKKF
Dzikusy Łódź. Impreza otrzymała wspar-
cie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.
W spotkaniu, którego głównym celem była
rywalizacja sportowa i integracja środo-
wiska związanego z TKKF w wojewódz-
twie łódzkim, uczestniczyło 112 osób
w wieku od 15 do 78 lat. Rozegrano 10
konkurencji indywidualnych i 3 zespołowe
oraz 4 konkurencje pokazowe. Po podli-
czeniu punktów pierwsze miejsce w Mist-
rzostwach zdobyło nasze Ognisko „Dzi-
kusy”.

Bardzo się cieszymy i gratulujemy.
K.Sz.

Pamiętajmy, że ptaki zaczynamy dokarmiać
tylko wtedy, gdy pokrywa śnieżna unie-
możliwia im żerowanie. Dokarmianie
w ciągu całego roku powoduje, że ptactwo
staje się „leniwe” i jeśli zdarzyłoby się,
że nas zabraknie to może się źle skończyć
dla istoty odzwyczajonej od normalnego
żerowania. Dlatego podczas bezśnieżnej
zimy ptaki powinny radzić sobie same, bez
naszej pomocy! W trakcie srogiej i śnieżnej
zimy musimy się jednak trochę natrudzić.
Wykładamy niewiele pokarmu, aby nie za-
marzł czy się nie zepsuł. Musimy dokład-
nie obserwować zachowanie ptactwa i jeś-
li zajdzie taka potrzeba to należy kilku-
krotnie powtarzać te czynności. Wszyscy
obecni pięćdziesięciolatkowie i starsi –
uczeni byli takich zachowań w szkole pod-
stawowej. Nie powinno być więc kłopotu

z przypomnieniem sobie tego. Bardzo
często na lekcjach z wychowania tech-
nicznego konstruowaliśmy karmniki. Te-
raz, można je kupić za niewielkie pieniądze
(być może zaoszczędzone na racjonalnych
zakupach pieczywa) w dużych sklepach
technicznych. Dokarmianie kończymy
z wraz z nadejściem wiosny. Pokarm wy-
rzucamy tylko w miejscach wyznaczonych
przez administracje osiedli. Skontaktujmy
się więc ze swoim administratorem.

Poniżej przedstawiamy dokładny
wykaz pokarmów dla poszczegól-
nych rodzajów ptactwa, gdyż każdy
z nich lubi co innego. Ta część jest dla
rzeczywistych miłośników przyrody, któ-
rzy muszą się poświęcić i zainwestować
trochę pieniędzy w dokarmianie. I tak:

Łabędzie i kaczki jedzą ziarna zbóż,
drobno pokrojone warzywa, a w trakcie
surowej zimy specjalny granulat dla pta-
ków wodnych. Chleb (wyłącznie świeży
i rozdrobniony) może stanowić tylko uzu-
pełnienie pokarmu! Karmienie wyłącznie
pieczywem (przez kilka miesięcy) pro-
wadzi do chorób układu pokarmowego!

Gołębie, sierpówki, kawki i gawrony
jedzą grubą kaszę, pszenicę, a także czer-
stwe, białe pieczywo pokrojone w kostki
o wielkości 1 cm.

Wróble i mazurki jedzą proso,
drobne kasze, łuskany słonecznik.

Sikory jedzą surową słoninę, łuskane
nasiona orzechów włoskich, słonecznika
(łuskane lub w łupinach) oraz konopie.

Kosy i kwiczoły jedzą przekrojone
jabłka i morele, mrożone owoce czarnego
bzu, jarzębiny, ligustra, porzeczek, jagód,
aronii, a także rodzinki i pokrojone dak-
tyle.

Należy unikać podawania suszonych
owoców, gdyż pęcznieją w wolu, co
w przypadku zjedzenia zbyt dużej ilości
może być dla ptaka niebezpieczne.

Zięby i dzwońce jedzą nasiona słonecz-
nika i konopie.

Zawsze pamiętajmy, że dokarmia-
my tylko w trakcie srogiej i śnieżnej
zimy. Dajmy ptactwu możliwość na-
turalnego bytowania i walki o swoje
przetrwanie dzięki tak oczywistemu
dla nich żerowaniu.

I jeszcze jedna uwaga na koniec. Uś-
wiadommy sobie również to ,że zbyt
wczesne dokarmianie ptaków zaburza
wędrówki bocianów i kaczek, powodując
ich pozostawanie w Polsce i późniejsze pro-
blemy w przetrwaniu zimy.

K.Sz.

Dokarmianie ptaków
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Ciepło już w naszych
mieszkaniach
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Przed nami Święto Zmarłych
i Dzień Zaduszny
– uczcijmy te dni wspominając drogie
i ważne dla nas osoby.

Ludzie
o których warto

pamiętać

Andrzej Jocz znowu rozpoznawalny
Po zapoczątkowanej przez nas w 2012 r. akcji renowacji najsłynniejszego wi-
dzewskiego pomnika „Tańcząca Para” i po przeprowadzonym w czerwcu 2013 r.
(i zamieszczonym w nr. 54 Mojego Domu) wywiadzie z rzeźbiarzem p. Andrzejem
Joczem, który naprawy pomnika się podjął, sylwetkę tego łódzkiego artysty
w ostatnim czasie przybliżają nam także inne łódzkie gazety i radio. Cieszymy
się, że przyczyniliśmy się do przypomnienia tak zacnego dla kultury łódzkiej
człowieka, w dorobku artystycznym którego są nie mniej znane łódzkie pomniki
takie jak: „Dzianina” wzniesiona w 1992 r. i posiadająca imponującą wysokości
9,5 m, „Całoroczny zegar słoneczny” w Parku Staromiejskim, który stoi tam od
1975 roku, „Czółenka” z 1979 r. na skrzyżowaniu alei Mickiewicza i Włóknia-
rzy przed dworcem kolejowym Łódź-Kaliska o wys.7,5m, „Autonomizm-Dziu-
rawiec” na Retkini w Łodzi o wysokości 3,2 m.

Poza Łodzią p. Jocz „postawił” w 1988 r. „Autonomizm II” w Pabianicach przy
ulicy ulic Zamkowej i Partyzanckiej o wysokości 3,4 m oraz „Autonomizm IX -
Salonowiec” w Orońsku o wysokości 2,4 m.

Jak powiedział nam autor we wspomnianym na wstępie wywiadzie: „Każda
rzeźba ma swoją historię. Sam nie wiem jak wykonałem niektóre z nich, bo zrobiłem to podświadomie, tworząc złapałem
coś takiego co jest moje, wyczuwam swoją autonomię, a każdy z nas ma inny sposób „głaskania” lub pokonywania
oporu materiału i myślę, że ta unikatowość, która jest w nas, jest właśnie najbardziej wartościowa”. K.Sz.

Niemal rok temu pożegnaliśmy na za-
wsze naszą koleżankę Panią Urszulę
Gorzkiewicz. Nawet najdłużej pra-

cujące w RSM „Bawełna” osoby nie pamiętają
Spółdzielni sprzed czasów Pani Urszulki.
Była zawsze, zawsze wspierała nas swoją
wiedzą i mądrością, a teraz musimy radzić so-
bie bez Niej i choć robimy to, raz lepiej, raz go-
rzej, jakże często wracamy myślami do czasów,
gdy mogliśmy poprosić ją o radę, informację,
wskazówkę. Spółdzielczość mieszkaniowa,
a nasza spółdzielnia w szczególnosci nie miały
przed Nią tajemnic.

Wiedza, którą miała Pani Ula, nie bierze
się ot, tak znikąd. Złożyły się na nią lata doś-
wiadczeń w połączeniu z autentycznym zaan-
gażowaniem i oddaniem sprawie spółdziel-
czości. Swoją przygodę ze spółdzielczością roz-
poczęła 1.07.1970 roku. Nie były to początki
jej pracy zawodowej, wcześniej pracowała już
w „mieszkaniówce”, rozpoczynając od szere-
gowego pracownika w Miejskim Zarządzie Bu-
dynków Mieszkaniowych. Po kilku latach do
„RSM „Bawełna” przechodziła już ze stano-
wika kierownika administracji. W naszej
spółdzielni najpierw była starszym inspekto-
rem kontroli wewnętrznej, a od 1976 roku kie-
rownikiem administracji osiedla Widzew-
Wschód „D” (dziś to Spółdzielnia Mieszka-
niowa im. Bolesława Chrobrego). Kierowała
osiedlem w podwójnie ciężkim okresie, bo czas
inwestycji, odbiorów nowych budynków, za-
siedlania ich, uzupełniania infrastruktury na te-
renie, który własciwie jest jeszcze placem
budowy, to już ciężki okres w dziejach każde-
go osiedla, a to osiedle powstawało przecież
w latach siedemdziesiątych, gdy możliwości bu-
dowlańców nie nadążały za obietnicami wład-
zy, potrzebującej statystyki przystającej do pro-
pogandy sukcesu. Później przyszły lata osiem-
dziesiąte, deficyt wszystkiego, również
w branży budowlanej, a to oznaczało coraz
większe opóźnienia, coraz gorsze materiały i co-
raz więcej usterek, ale wcale nie mniejsze ocze-
kiwania lokatorów. Warunki pracy w admini-
stracji osiedlowej z roku na rok stawały się trud-
niejsze, mimo to Pani Urszulka doskonale ra-
dziła sobie z kolejnymi wyzwaniami. Jej ko-
ledzy i podwładni z tamtego okresu wspomi-
nają, że była stanowcza i wymagająca, a przy
tym konkretna i sprawiedliwa. Te cechy cha-
rakteru były zapewne bardzo pomocne. Za-
wiodło Ją jednak zdrowie, dlatego w 1985 roku
odeszła z pracy w administracji osiedla do
Działu Samorządowo-Organizacyjnego, gdzie
już do emerytury, a także później, pracując na
część etatu, zajmowała się obsługą organów sa-
morządowych. Przez lata pracy w tym Dzia-
le, przemianowanym póżniej na Dział Samo-
rządowo-Doradczy była podporą dla członków
Zarządu i kolejnych składów Rady Nadzorczej.
Chętnie dzieliła się nabytym doświadczeniem
i uzupełnianą na bieżąco znajomością powie-

22czerwca przypadła
40. rocznica śmier-
ci Witolda Kasper-

skiego człowieka, który odegrał
istotną rolę w rozwoju miesz-
kaniowego sektora spółdziel-
czego.

W. Kasperski urodził się 12
grudnia 1909 r. w Dębinie,
pow. włodawski, woj. Lubel-
skie. Ukończył Seminarium
Nauczycielskie w Chełmie i do
wybuchu wojny pracował jako
nauczyciel. Publikował również tomiki po-
ezji. Po 1945 r. związał się ze spółdziel-
czością, angażując się m.in. w pracę
w Centralnym Związku Spółdzielczym,
Związku Rewizyjnym Spółdzielni RP
i w Centralnym Ośrodku Szkolenia „Sa-
mopomocy Chłopskiej”. O jego zaintere-
sowaniu gałęzią mieszkaniową zadecy-
dowało kierowanie przez trzy lata działem
w Zakładzie Osiedli Robotniczych. W ko-
lejnych latach kariery piastował stanowi-
sko dyrektora Biura Spółdzielni Miesz-
kaniowych Centralnego Związku Spół-
dzielni, a w 1957 roku został Prezesem
Związku Spółdzielni Mieszkaniowych.
Należał do grona serdecznych przyjaciół
naszej Spółdzielni, naszej „Bawełny”.

W latach 1965-1972 był posłem na
Sejm dwóch kadencji.

W swojej działalności do 1956 roku,
w czasach kiedy spółdzielczość była częs-
to oczerniana i dezawuowana, bądź nawet
likwidowana (co dzieje się również dziś!),
o czym pisaliśmy na naszych łamach pre-
zentując jej różne gałęzie, zasłynął obroną
samorządności spółdzielni, walką z limi-
tami, dbaniem o jakość i ceny budownictwa
mieszkaniowego, przeciwdziałał tendencji
do rozwoju tzw. budownictwa oszczęd-
nościowego. Był autorem 3 książek, któ-
re przez wiele lat stanowiły jedyne źródło
wiedzy o tym sektorze: „Spółdzielczość
mieszkaniowa w latach 1957-1961”, „Pro-
blemy spółdzielczości mieszkaniowej
1956-1970” i „Działalność społeczno-
wychowawcza w spółdzielniach miesz-
kaniowych”. Publikował również w ist-
niejącym do dziś miesięczniku „Domy
spółdzielcze”.

W Krakowie znajduje się spółdzielnia
mieszkaniowa jego imienia. W Łodzi do
1999 r. istniała na Widzewie-Wschodzie
Szkoła Podstawowa nr 198 im. Witolda

Kasperskiego. To właśnie nasza
Spółdzielnia wystąpiła z pro-
pozycją nadania tej Szkole Pod-
stawowej imienia tego wybit-
nego działacza ruchu spółdziel-
czego i zasłużonego nauczy-
ciela. Pomysł ten uzyskał apro-
batę ówczesnych władz oświa-
towych. Nadanie imienia po-
przedzone było wieloma uro-
czystościami i działaniami pro-
wadzonymi wspólnie z naszą
Robotniczą Spółdzielnią Miesz-

kaniowa „Bawełna”, z czego najważniejsze
było przewiezienie w listopadzie 1982 r.,
przez delegację uczniów szkoły, z miejs-
ca urodzenia Witolda Kasperskiego, dębu
– symbolizującego szczytne ideały głoszo-
ne przez patrona: „Zawsze istniała we mnie
tęsknota za godnością życia. Żyć godnie,
żyć tak, aby to życie miało sens i głębsze
uzasadnienie”. Jego motto życiowe wyryto
na popiersiu ustawionym w patio szkoły.
Oficjalna uroczystość nadania imienia
i odsłonięcia popiersia patrona odbyła się
w maju 1983 r., czyli prawie 8 lat po Jego
śmierci.

Warto przypomnieć, że przez długi
czas, była to największa szkoła podsta-
wowa w Polsce. Rada Pedagogiczna liczyła
ponad 140 nauczycieli, a w samej szkole
uczyło się ponad 2.000 naszych dzieci,
w niektórych latach na trzy zmiany. Dy-
rektorem tej Szkoły przez wiele lat był rów-
nie wspaniały nauczyciel i pedagog Pan
Henryk Czyżewski. To właśnie w tej pla-
cówce, przy ul. Czajkowskiego 14, od 1993
do 2008 roku odbywały się Zebrania
Przedstawicieli naszej Spółdzielni. Dziś
w tym obiekcie mieści się XXXII Liceum
Ogólnokształcące im. Haliny Poświatow-
skiej oraz Gimnazjum nr 34 im. Krzysztofa
Kamila Baczyńskiego, ale kamienne po-
piersie Kasperskiego, jeden z nielicznych
jego pomników, nadal się tam znajduje.
Stoi samotnie wśród zarastającej zieleni.
Jego zdjęcie prezentujemy obok. Być
może winniśmy się tym pomnikiem zain-
teresować, bowiem wpisuje się on w na-
szą wspaniałą „bawełnianą” historię.

I.G.

(informacje zaczerpnięto z miesięcznika Domy
Spółdzielcze listopad 2014 oraz opracowania his-
torycznego RSM Bawełna „Drogi rozwoju” wy-
danego w 1983 – przedruk w 2008 r.)

rzonych jej zagadnień, co w zestawieniu z Jej
zdroworozsądkowym podejściem do życia
czyniło z Niej nader cennego pracownika.

I przyznać trzeba, że była zawsze ceniona
i to nie tylko przez przełożonych i współpra-
cowników, ale też przez działaczy spółdziel-
czych w naszej spółdzielni i poza nią. Na do-
wód tego uznania można wymienić kilka choć-
by odznaczeń, którymi ja uhonorowano:
w 1979 r. Srebrnym Krzyżem Zasługi, w 1980 r.
Srebrną Honorową Odznaką CZSBM, w 1982 r.
Honorową Odznaką m. Łodzi, w 1983 r. Od-
znaką Zasłużonego Działacza Ruchu Spółdziel-
czego, w 1984 r. Złotą Odznaką CZSBM.
W RSM „Bawełna” jej wkład pracy został uho-
norowany odznaką „Zasłużony dla RSM Ba-
wełna” i odznaką 50-lecia RSM „Bawełna”.

Praca w życiu Pani Urszulki była bez wat-
pienia ważna, ale nie mniej ważne było życie
rodzinne. Przeżyła ponad pięćdziesiąt lat
w szczęśliwym małżeństwie z kochającym
i kochanym człowiekiem. Ci, ktorzy znali pa-
nią Ulę bliżej, doskonale wiedzą, jak ważną
osobą w jej życiu był pan Tadeusz – Jej mąż.
Mieli wspólną pasję, którą była działka
w Kotlinach, gdzie starali się spędzać każdą
wolną chwilę. Pan Tadeusz skupiał się wów-
czas na ulepszaniu, rozwijaniu i upiększaniu
działki, a Ona dzieliła ten prywatny czas mię-
dzy wypoczynek, działalność społeczną na
rzecz ogrodów działkowych (przez długie lata
była sekretarzem w Zarządzie Ogrodów)
i życie rodzinne. Państwo Gorzkiewiczowie
nie mieli własnych dzieci, natomiast utrzy-
mywali bardzo bliskie kontakty z siostrą
Pani Uli i jej rodziną; synów siostrzenicy
Urszulka kochała i traktowała jak własnych
wnuków. Otaczało ich też grono długoletnich
oddanych przyjaciół. Pozornie zdystanso-
wana, Pani Ula w rzeczywistości była bowiem
bardzo ciepłą, życzliwą i uczynną osobą.

Cechy te ujawniały się także w pracy.
Każdy, kto Ją poznał, na początku odczuwał
przede wszystkim respekt, bo w traktowaniu
w podejściu do obowiązków zarówno swoich,
jak i współpracowników była osobą dość za-
sadniczą. Po bliższym poznaniu respekt za-
mieniał się jednak w szacunek dla Jej wiedzy
oraz lojalności wobec Spółdzielni i praco-
dawcy, a przy tym zawsze można było liczyć
na Jej koleżeńskość i pomoc, nie tylko w spra-
wach służbowych. Pani Urszula oprócz wie-
dzy fachowej, znajomosci branży i historii na-
szej spółdzielni posiadała też głęboką mądro-
śc życiową, o czym wielu z nas mogło się
przekonać zasięgając jej rad. Nie sposób
więc wyrazić, jak nam Jej teraz brakuje i już
zawsze będzie brakować.

Firma to nie tylko nazwa, budynki czy pra-
wa majątkowe, firma to przede wszystkim lu-
dzie. Wielkie szczęście ma firma, gdy wśród
jej pracowników trafi się ktoś, kto będzie nie-
doścignionym pozytywnym wzorem do naś-
ladowania dla swoich kolegów i współpra-
cowników, a nawet dla tych, którzy przyjdą po
nim i będą go znali jedynie z przekazów
ustnych. RSM „Bawełna” miała to szczęście,
miała takiego pracownika, była nim Pani
Urszula Gorzkiewicz.

Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych.
Ale to nie jest całkiem prawda, bo najbliższym
nikt nie zastąpi osoby, która odeszła, nikt nie wy-
pełni pustki, jaką zostawiła po sobie ta, którą ko-
chaliśmy, ceniliśmy, na którą mogliśmy liczyć
w każdych okolicznościach, która była dla nas
wzorem, mistrzem, podporą. Świat kręci się na-
dal, ale bez Ciebie Urszulko już nie jest taki sam.

E.S.

Urszula
Gorzkiewicz
– wieloletni pracownik RSM „Bawełna”,
pierwszy kierownik os. Widzew Wschód „D”

Witold
Kasperski
– obrońca samorządności spółdzielni

Można odejść
na zawsze,
by stale być
blisko
Te piękne słowa wypo-
wiedziane kiedyś przez
ks. Jana Twardow-
skiego cytujemy dziś
wspominając naszą ko-
leżankę i jednego
z działaczy ruchu
spółdzielczego – ser-
decznego przyjaciela
„Bawełny”.
W publikacji wydanej
w 2008 r., poświęconej
historii naszej
Spółdzielni zapisano,
że „w swojej pięćdzie-
sięcioletniej historii
RSM „Bawełna” wiele
dobrego zawdzięcza lu-
dziom, którzy an-
gażowali się społecznie
albo daleko wykraczali
poza swoje zawodowe
obowiązki, aby
spółdzielnia mogła
trwać i rozwijać się”.
Niewątpliwie posta-
ciami takimi byli wspo-
minani dziś przez nas
Urszula Gorzkiewicz
i Witold Kasperski.

Wspomnijmy



8 Rozerwij się!
POZIOMO: 1. do wymiany na sie-
kierkę, 6. wozy piechoty, 7. jedwab-
na kurtka dżokeja, 8. rebeliant
chłopski ze Smarżowa, 9. ironicznie
o szlachcicu, 12. nieustępliwy, nie-
posłuszny, 13. pogardliwie o pod-
oficerze, 14. podstawek, 18. guma na
obcasie, 19. 60 centurii, 20. czeskie
miasto z zamkiem Špilberk, 21. świę-
to ludowe w Hiszpanii, 22. Hanne-
lore…, enerdowska pływaczka.
PIONOWO: 2. stan z Garden City,
3. włókno z domieszką bawełny, 4.
…ząb za ząb, 5. wzięcie w objęcia, 9.
natrętne mycie rąk, 10. pod rusztem,
11. mniejszy od luksu, 15. grupa et-
niczna, 16. niebieskie spodnie, 17.
stan z miastem Barnard.
ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI
Z POPRZEDNIEGO NUMERU
Poziomo: mnisi, Żabno, Szpak, biali,
Kabba, miazga, punto, Kotłas, zona,.
mandat, Newa, legion, etap.
Pionowo: Nazca, Skarb, ranigast,
analogia, kupczenie, bananówka,
Amok, oładek, łodzik, satyna.

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
RYBĄ W PRZEZIĘBIENIE
Mamy przednówek zimy i związane
z tym okresem zawirowania pogody.
Walczmy z przeziębieniami poprzez
wzmocnienie odporności. Dostarczmy
organizmowi odpowiednich składni-
ków i substancji, dzięki którym może
ją stale nadbudowywać i ulepszać.
Proponujemy suplementację kwasami
Omega-3. Kwasy Omega-3 spełniają
wiele pozytywnych właściwości, nie
tylko w sferze odporności, ale również
w aspekcie wspomagania funkcji mię-
śnia sercowego, uwalniania energii, jej
produkcji oraz prawidłowego funk-
cjonowania mózgu.
Warto włączyć do codziennego jadłospi-
su ryby, takie jak np. sola, tuńczyk czy
łosoś atlantycki.
Na jesienne i zimowe dni proponujemy
częstsze niż zwykle spożywanie, cho-
ciażby tuńczyka z puszki.

Wszyscy ludzie wydają się śmieszni
z wyjątkiem nas samych.

(John Galsworthy)

BARAN
Zarysuje się wyraźna różni-
ca zdań pomiędzy Tobą
a kimś z najbliższej rodziny.
Atmosfera zrobi się ciężka.
Jedynie spokój i potrakto-
wanie sprawy z odrobiną

humoru może rozładować powstałe napięcie.
W trudnych chwilach Skorpion niespodziewanie
opowie się po Twojej stronie.

BYK
W tym miesiącu więcej cza-
su poświęć rodzinie. Obo-
wiązki zawodowe nie po-
winny Ci w tym przeszka-
dzać, choć warto bardziej
starannie je rozplanować.

Ewentualnie powierz część spraw młodej osobie,
która wręcz czeka na taką okazję, żeby móc się wy-
kazać. Lew od dawna Cię obserwuje i na coś liczy...

BLIŹNIĘTA
Pohamuj w najbliższym cza-
sie swoje zapędy w kierun-
ku podporządkowywania
sobie wszystkich i wszyst-
kiego. Tylko wywołasz nie-
potrzebne konflikty w oto-

czeniu. Przede wszystkim nie trać czasu na sprzecz-
ki z Wodnikiem. Są chyba milsze sposoby rozłado-
wania drzemiącej w was energii.

RAK
W najbliższych dniach
wszystko zależeć będzie od
dobrej organizacji. Jak so-
bie ułożysz bieżące sprawy
i zajęcia, tak wydarzenia się
potoczą. Zarówno odkłada-

ne naprawy domowe jak i zabiegi zawodowe po-
winny się udać. Unikaj jednak improwizacji. Byk
tylko czeka na twoje potknięcie.

LEW
Już na początku miesiąca
będziesz mieć okazję spraw-
dzenia, czy ostatnie Twoje
posunięcia były trafione
i czy dają już dobre efekty.
Zależnie od wniosku, do ja-

kiego dojdziesz, będzie można budować dalsze pla-
ny. Rady Wagi będą miały własny zysk na myśli,
więc zachowaj daleko idącą ostrożność.

PANNA
Spotkanie, pozornie trochę
nieoczekiwane, ale jednak
przez kogoś wcześniej za-
planowane. Taki niby-przy-
padek, ale dzień i miejsce
będą dokładnie wyznaczone.

To Cię ucieszy, a gdy domyślisz się wszystkich za-
biegów poprzedzających rozmowę - pochlebi. Nie
rób uników, gdy Ryby poproszą o radę.

WAGA
Możesz liczyć na przychyl-
ność Bliźniąt, które od daw-
na darzysz cichą sympatią.
Może nareszcie sympatia
nie będzie już musiała być
cicha, bo padną właściwe

w takiej chwili słowa... Rzecz cała wyniknie na sku-
tek zbiegu okoliczności, ale warto im trochę pomóc,
by rzeczywiście miały miejsce!

SKORPION
Skoro już ktoś nowy wpadł
Ci w oko, staraj się, by tę
znajomość zacieśnić, a kon-
takty stały się częstsze. To
wprawdzie zadanie na
dłużej niż jeden miesiąc,

ale już teraz musisz zakrzątnąć się koło tego. Nie
będzie to jednak łatwe, bo Koziorożec z mniejszym
entuzjazmem spogląda na tę znajomość.

STRZELEC
Podaruj zaprzyjaźnionej
Pannie jakąś ładną drob-
nostkę. Ot tak zupełnie bez
okazji ku temu. Zyskasz
sympatyka i osobę bardziej
Ci oddaną niż przypusz-

czasz. Może miły gest z Twojej strony był właśnie
oczekiwany i Twoje zachowanie będzie jak naj-
bardziej na czasie? Z korzyścią dla obu stron!

KOZIOROŻE
Ktoś może mieć do Ciebie
pretensje dotyczące nie-
dawnych zachowań. Albo za
dużo obiecałeś, albo nie-
opatrznie wtrąciłeś swoje
trzy grosze w czyjeś sprawy.

Najlepiej to nieporozumienie szybko wyjaśnić.
a może nawet przeprosić. Krążący niedaleko Ba-
ran ma wobec Ciebie zaskakujące plany.

WODNIK
W najbliższych dniach jed-
nego Ci nie zabraknie - pra-
cy. Natłok zajęć i nowych
wrażeń będzie testem Two-
jej operatywności i przysto-
sowania do zmieniających

się warunków. Sprawdzian wypadnie na szóstkę. Po-
chlebna opinia Strzelca o Twoich efektach dodatkowo
poprawi Ci samopoczucie.

RYBY
Nie pakuj się w jakieś skom-
plikowane interesy! Uważnie
obserwuj rozwój sytuacji
i nie dawaj tak od razu wia-
ry słowom, którymi zachwa-
lana będzie pewna sprawa.

Mogą być one tylko reklamą, za którą nic poważne-
go się nie kryje. Będzie jeszcze wiele równie dobrych
okazji. Miej oko na Raka.

H O R O S K O P N A L I S T O P A D

U Ś M I E C H N I J S I Ę
• • •

Dziennikarz przeprowadza wywiad z ludożercą:
– Czy w waszym państwie płacicie podatki?
– Nie.
– Nie? A dlaczego?
– Zjedliśmy ministra finansów i teraz nie ma chętnego na zaję-
cie jego stanowiska.

• • •
Po czym poznać, że żyjesz w XXI wieku?
Właśnie próbowałeś wprowadzić swój PIN do mikrofalówki.

• • •
Pewne małżeństwo ma „ciche dni”.
Wieczorem mąż pisze do żony: „Stara, obudź mnie o piątej”.
Nazajutrz mąż budzi się o siódmej i spostrzega na stole kartkę:
„Stary wstawaj, już piąta!”.

Był pewien cieśla, któremu przydarzył się niefortunny dzień
w pracy. Stracił godzinę z powodu przebitej opony, zepsuła
mu się piła mechaniczna, a na koniec silnik jego wysłużonej
furgonetki nie chciał zapalić. Kiedy wraz z majstrem wracał
do domu, wszystko się w nim „gotowało”, ale milczał. Gdy
dojechali na miejsce, zaprosił majstra, by poznał jego ro-
dzinę. Kierując się w stronę domu, cieśla przystanął na
chwilę przy dużej sośnie i dotknął obiema rękami jej gałęzi.
Przekraczając próg, przeszedł zadziwiającą metamorfozę.
Jego ogorzała twarz promieniała uśmiechem. Przytulił naj-
pierw dwójkę dzieci, a potem uściskał i ucałował żonę. Na-
stępnie odprowadził majstra do samochodu. Gdy znów
przechodzili obok sosny, majster, nie mogąc powstrzymać
ciekawości, spytał cieślę, co to za „drzewny rytuał” odprawił
przy tym drzewie.
– Ach, to moje drzewo kłopotów – odparł cieśla. – Wiem,
że nic nie mogę poradzić na kłopoty w pracy, ale jedno jest
pewne: po skończonej robocie trosk i zmartwień nie po-
winno się przynosić do domu. Więc zatrzymuję się przy tej
sośnie i wyobrażam sobie, że zawieszam na niej wszelkie
kłopoty, troski i zmartwienia. – Tu uśmiechnął się i dodał: –
A najdziwniejsze, że kiedy rano idę zdjąć je z powrotem, jest
ich zawsze mniej niż wtedy, kiedy wieszałem je tam po-
przedniego wieczoru.

(źródło internet)

DD RR ZZ EE WW OO   
KK ŁŁ OO PP OO TT ÓÓ WWTo nie wiara czyni

cuda.
Cuda czynią ludzie,
którzy wiary nie
stracili.

Taka sobie myśl

Sałatka z tuńczykiem

Składniki:
• około 150 – 200 g pierożków tortelli-

ni lub po prostu makaronu rurek
• 2 puszki tuńczyka w zalewie własnej

różyczki 1 świeżego brokuła
• 3 – 4 łyżeczki pasty z suszonych po-

midorów
• 2 – 3 łyżki jogurtu naturalnego
• 2 – 3 łyżki majonezu *
*  majonez można pominąć – użyj wów-

czas gęstego jogurtu, dodaj 4 – 5 łyżek

Przygotowanie:
1. Tortellini ugotuj zgodnie z zaleceniami

producenta. Różyczki brokuła wrzuć na
osolony wrzątek na około 5 – 7 minut. Po
ugotowaniu pierożki oraz brokuła odsącz
kolejno z wody, odstaw do ostudzenia.

2. Tuńczyka odsącz z zalewy.
3. W salaterce połącz majonez z jogurtem

oraz pastą z suszonych pomidorów.
4. Przygotowane składniki sałatki połącz

i wymieszaj. Odłóż do lodówki na kilka
godzin.

Po wyjęciu z lodówki udekoruj pomidorem,
sałatą lub szczypiorkiem.

Smacznego!
(Źródło internet)
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