
Moim 
zdaniem 
Jesteśmy po udanym festynie Hop do szkoły, 

z którego relację zamieszczamy w środkowej czę-
ści tego wydania wraz z kolejnym już „rodzinnym” 
zdjęciem. Zachęcam wszystkich P.T. Dorosłych, 
otrzymujących tę Gazetę, aby dokładnie obej rzeli 
w niej szczególnie zdjęcia, bo być może znajdą 
na nich swoje dzieci czy też wnuki. I musicie im 
to koniecznie przekazać i oczywiście pokazać. 
Wywoła to na ich ustach uśmiech i wzbudzi duże 
zainteresowanie. Tak samo, jak zaobserwowałem 
to w lipcu br. w trakcie wizytacji kolonii organi-
zowanych w Sulejowie przez TKKF Dzikusy. Ko-
loniści byli przeszczęśliwi oglądając się w naszym 
ubiegłorocznym lipcowym wydaniu gazety, tłuma-
cząc się, że nikt z dorosłych nie pokazał im wówczas 
tego wydania. Festyn organizujemy po to, by poka-
zać to co najlepsze w nas. Czyli radość, wspaniałą 
zabawę, pozytywne myślenie, możliwość pokazania 
swoich umiejętności, talentów, osiągnięć. Cieszymy 
się z pięknej i efektywnej współpracy ze szkołami 
podstawowymi i gimnazjami oraz coraz licznej gru-
py zespołów występujących na naszej festynowej 
scenie. Widzimy ogromne zaangażowanie występu-
jących młodych artystów oraz dumę i rozpierającą 
radość ich rodziców i dziadków oraz pedagogów, 
nie mówiąc już o rodzeństwie. I taka winna być 
nasza postawa, codzienna postawa, zachowanie 
i nastawienie do otaczającej nas rzeczywistości 
czyli uśmiech, pogoda ducha, wyrozumiałość i brak 
agresji. Niestety na co dzień jest zupełnie inaczej. 
Nie wiem dlaczego nie rozumiemy, że mamy tylko 
jedno życie, a cała otaczająca nas rzeczywistość jest 
tak piękna i wspaniała, że 26 lat temu moglibyśmy 
o niej tylko marzyć. Mamy m.in. doskonałą sieć 
handlowo-usługową, wszyscy mamy przy sobie 
telefony i często bardzo dużo z nas jeździ samo-
chodami. I jesteśmy bardzo źli np. stojąc w korkach, 
że nie możemy dojechać na czas. Od kilku tygodni 
mieszkańcy Olechowa i Janowa oraz podłódzkich, 
wschodnich miejscowości, narażeni zostali na takie 
szykany ze strony miejskich urzędników i źle pro-
wadzonych prac drogowych. Jednakże zauważyłem, 
że najgorsi jesteśmy w stosunku do samych siebie, 
innych kierowców. Za kierownicą mamy bardzo 
złe miny, wrogie wszystkiemu i wszystkim. Jeśli 
ktoś jedzie przed nami i chce wjechać na nasz pas 
ruchu, to pomimo zapalonych kierunkowskazów, 
nie wpuszczamy go, bo to nie nasza sprawa; niech 
się trudzi, odwraca głowę do tylu, w ostateczności 
zahamuje, bądź stworzy zagrożenie dla całego ru-
chu w tym kierunku, poprzez stłuczkę. Nas to nie 
obchodzi, bo to my jesteśmy ważniejsi i mamy oczy-
wiście pierwszeństwo. A przecież wystarczyłoby 
lekko zahamować i wpuścić ten samochód. Korzy-
ści byłyby przeogromne. Zdecydowanie niewielkie 
spowolnienie ruchu, ale wszyscy byliby bezpieczni. 
Uśmiech zagościłby na twarzy i w sercu tego, kogo 
przepuściliśmy. My zaś winniśmy mieć odrobinę 
satysfakcji, że byliśmy twórcami radości. Nie jest 
to takie trudne. Życzę więc tego wszystkim.

 Sylwester Pokorski

Rower dla p. Beaty
Podczas trwania naszego festynu miało miejsce 
jeszcze jedno wyjątkowe i sympatyczne wyda-
rzenie. Pani Jolanta Chełmińska – prezes Łódz-
kiego Oddziału Okręgowego PCK wraz z Pre-
zesem naszej Spółdzielni wręczyli mieszkance 
Olechowa p. Beacie Mazur rower rehabilitacyjny. 
O inicjatywie tej pisaliśmy w 90 numerze gazety 
z czerwca 2016 r. Rower ufundowało PCK w podzięce za zgodę Spółdzielni na 
ustawienie między naszymi budynkami 10 pojemników na używaną odzież.
P. Beacie życzymy szerokiej drogi.  K.Sz.

Sprawozdanie za I półrocze – czytaj na str. 4.
Zachęcamy do zapoznania się z wynikami działalności 
Spółdzielni za okres styczeń – czerwiec 2016 r. Spra-
wozdanie zostało omówione i przyjęte przez Radę Nad-
zorczą RSM „Bawełna” na sierpniowym posiedzeniu.    

Śmiało można powiedzieć, że ten dzień zapadnie głęboko 
w pamięć wielu naszych członków. Wszyscy, i mali i duzi, 
bawili się znakomicie, a powodów do uśmiechu i zabawy 
było wiele, bo i pogoda cały dzień dopisywała. Przygoto-
wane przez widzewskie szkoły programy artystyczne po-
kazały jak wiele różnych talentów drzemie w dzieciakach 
i młodzieży. A koncert Zespołu „Cztery Struny Skrzypiec” 
i wirujące sukienki tancerek na długo zapamiętamy. 
Relacja z festynu na stronach 5–8.  K.Sz.

Na budżet obywatelski IV edycji przewidziano 40 mln zł, z czego na zadania osiedlowe 
30.050.000,00 zł, a na zadania ponadosiedlowe 9.950.000,00 zł.

Przypomnijmy, że w okresie od 7 
marca do 20 kwietnia 2016 r. (pi-
saliśmy o tym i nowych zasadach 
budżetu w 86 nr naszej gazety 

z lutego 2016 r.) zgłaszane były projekty do 
realizacji w ramach budżetu obywatelskiego 
w 2017 r. Teraz przyszedł czas na głosowa-
nie mieszkańców. Między 10 a 18 września 
głosy przyjmowane były w formie papiero-
wej – osobiście lub korespondencyjnie, a do 
9 października można jeszcze głosować 
elektronicznie poprzez stronę internetową: 
www.budzet.dlalodzi.info/zaglosuj 

Na potrzeby budżetu obywatelskiego 
w Łodzi wydzielonych zostało 36 osiedli 
i każdemu z nich przydzielono kwotę do 
dyspozycji mieszkańców, zależną od liczby 
zameldowanych osób. Dla osiedli, w któ-

rych znajdują się budynki RSM „Bawełna” 
kwoty te przedstawiają się następująco: 
Koziny 570 tys. zł, Radogoszcz 1.280 tys. zł, 
Teofilów – Wielkopolska 1.790 tys. zł, Ole-
chów-Janów 920 tys. zł, Stary Widzew 1 mln zł, 
Stoki 570 tys. zł.

Projekty do głosowania dostępne są na 
stronach UMŁ w zakładce budżet obywa-
telski 2017.

Zachęcamy do wzięcia udziału w głoso-
waniu. Warto! Nie pozwól, żeby decydowano 
za Ciebie jak ma wyglądać Twoja najbliższa 
okolica. 

Na str. 8, spełniając prośbę zaintereso-
wanych, przedstawiamy apel przewodniczą-
cego Rady Osiedla Olechów-Janów i Pań 
Dyrektor szkół widzewskich o poparcie zgło-
szonych przez nich projektów dotyczących 

Olechowa i Janowa. Żałować jedynie należy, 
że Rady pozostałych naszych osiedli „nie 
podpowiadają” za naszym pośrednictwem 
projektów godnych głosowania, choć na ła-
mach gazety już wielokrotnie do tego nama-
wialiśmy. K.Sz.
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Budżet obywatelski 2017 – zagłosuj! Upalna pogoda, wyśmienita zabawa, cygański śpiew 
i taniec – tak było 10 września na Olechowie.

Następny numer 
ukaże się  

27 października  
2016 r. NAKŁAD 9000 
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Festyn 2016

Zapraszamy do udziału w IV edycji budżetu obywatelskiego!

Zmieniaj oblicze swojego osiedla!

Alejka na Olechowie  
zrealizowana w ramach I edycji  

Budżetu Obywatelskiego
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Z kartą stałego klienta 
10% taniej.
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Sąsiedzie zmień nawyki.  

Nie pal na balkonie, nie wyrzucaj peta przez balkon.  
Na swoim balkonie chcę odpocząć, a nie wdychać twój dym nikotynowy.  

Nie truj! 

W lipcu i sierpniu 2016 r. od-
było się 8 posiedzeń Zarządu 
w dniach: 6, 13, 20 lipca oraz 
3, 10, 17, 24 i 31 sierpnia, po-
nadto w sprawach pilnych 
Zarząd podejmował decyzje 
tzw. „w trybie roboczym”, 
czyli między posiedzeniami. 
Omówiono i podjęto decyzje 
m.in. w wymienionych niżej 
sprawach:

Sprawy członkowsko
mieszkaniowe
Wg stanu na 30 czerwca 2016 roku 
liczba członków Spółdzielni ogółem 
wynosiła 8.771 osób, w tym 45 człon-
ków oczekujących i 8.726 członków 
zamieszkujących. W lipcu i sierpniu 
łącznie przyjęto w poczet członków 21 
osób, natomiast skreślono z rejestru 21 
członków.

Wszczęte zostały postępowania 
o pozbawienie członkostwa w Spół-
dzielni wobec 4 osób, które zalegały 
z opłatami za używanie mieszkań. 
W jednym przypadku uchylono wcześ-
niej podjętą uchwałę o wszczęciu po-
stępowania po tym, jak członek spłacił 
swoje zadłużenie.

W sprawie byłego członka Spół-
dzielni mieszkającego w osiedlu „Sło-
wiańskie” i wykreślonego z powodu 
zaległości w opłatach za mieszkanie, 
który po spłaceniu zadłużenia wystąpił 
z prośbą o przywrócenie członkostwa, 
wyznaczono 6-miesięczny okres pró-
by na sprawdzenie, czy teraz będzie 
już regularnie wnosił należne opłaty. 
Po upływie okresu próby jego prośba 
o przywrócenie członkostwa w Spół-
dzielni skierowana zostanie do rozpa-
trzenia przez Radę Nadzorczą.

Rozstrzygnięty został przetarg nie-
ograniczony na mieszkanie w osiedlu 
„Słowiańskie” – zatwierdzono decyzję 
Komisji Przetargowej, wybierając ofer-
tę najkorzystniejszą cenowo.

Określanie przedmiotu 
odrębnej własności lokali, 
sprawy terenowoprawne

Ustalono warunki, na jakich Spół-
dzielnia nabędzie od Gminy Miasta 

Łódź w formie bezprzetargowej prawo 
użytkowania wieczystego działki przy 
ul. Wielkopolskiej 39. Działka ta jest 
niezbędna do samodzielnego funkcjo-
nowania nieruchomości przy ul. Unie-
jowskiej 4 i po nabyciu zostanie do niej 
przyłączona.

Roboty remontowe, wymiana 
stolarki okiennej

Zaktualizowano wg stanu na 30 
czerwca 2016 r. listy określające kolej-
ność wymiany bądź refundacji kosz-
tów wymiany we własnym zakresie 
okien i drzwi balkonowych w miesz-
kaniach na poszczególnych osiedlach. 
Po aktualizacji listy zawierają:
–  w osiedlu „Koziny” – 733 pozycje,
–  w osiedlu „Żubardź” – 1316 po-

zycji,
–  w osiedlu „Zbiorcza” – 955 pozycji,
–  w osiedlu „Słowiańskie” – 1757 

pozycji,
–  w osiedlu „Sienkiewiczowskie” 

– 566 pozycji + osobna lista dla 
budynku przy ul. Fabrycznej 9 
w Andrespolu – 8 pozycji.
Listy są do wglądu dla członków 

Spółdzielni w biurze Zarządu Spół-
dzielni pok. 121 (wszystkie osiedla) 
i w Administracjach Osiedli (lista dla 
danego osiedla).

Podjęto decyzje o refundacji części 
kosztów wymiany okien w kolejności 
wynikającej z list określających ko-
lejność wymiany/refundacji osobom, 
które dokonały wymiany we własnym 
zakresie w 20 mieszkaniach w osiedlu 
„Słowiańskie” i w jednym w osiedlu 
„Zbiorcza”. Ponadto przyspieszono re-
fundację części poniesionych kosztów 
jednej osobie z osiedla „Zbiorcza” i jed-
nej z osiedla „Słowiańskie” ze względu 
na ich sytuację życiową oraz po uzy-
skaniu pozytywnych opinii właściwych 
Rad Osiedli.

Przyjęto do wiadomości opinie 
Kierowników Działów Spółdzielni 
na temat wywiązywania się w II kwar-
tale 2016 roku z umów stałych przez 
firmy obsługujące Spółdzielnię.

Zlecono wykonanie wydruku 
i montaż grafik reklamowych na ty-
łach i bocznych ścianach pawilonów 
handlowych stojących wzdłuż budynku 
nr 102 przy ul. Zakładowej 50 (z wyjąt-

kiem jednego pawilonu, na którym jest 
grafika z reklamą – za grafikę na tym 
pawilonie płaci wykonawcy reklamu-
jąca się firma).

Podjęto decyzję o uzupełnieniu 
zakresu rzeczowego funduszu remon-
towego na 2016 rok dla osiedla „Zbior-
cza” o prace polegające na ociepleniu 
szczytu południowego oraz części 
ściany zachodniej budynku nr 503 przy 
ul. Gorkiego 24 i o sfinansowaniu tych 
prac ze środków planowanych na ter-
momodernizację.

Postanowiono zawrzeć w tym roku 
umowy na wykonanie całości robót po-
legających na:
–  ociepleniu ściany południowej 

wraz z podniesieniem barierek 
balkonowych w budynku nr 3S 
przy ul. Stylonowej 7,

–  ociepleniu ściany wschodniej wraz 
z malowaniem szczytów budynku 
nr 4G przy ul. Górskiej 4,

–  remoncie elewacji ściany połu-
dniowej wraz z balkonami segm. 
B przy ul. Tatarakowej 15,

przy czym w każdym w powyższych 
zadań część robót wykonana będzie 
w bieżącym roku, a pozostała w I kwar-
tale przyszłego i zostanie to uwzględ-
nione w planie remontowym na 2017 
rok.

Wyrażono zgodę na zawarcie trój-
stronnej umowy pomiędzy RSM „Ba-
wełna”, SM „Żubardź” i pracownią 
projektową, która wykona dokumenta-
cję projektową przebudowy istniejące-
go układu drogowego wraz z budową 
dróg pożarowych i aranżacją prze-
strzeni między budynkami nr 205 przy 
ul. Lutomierskiej 83/101, nr 204 przy 
ul. Lutomierskiej 103a i nr 204a przy 
ul. Lutomierskiej 103 (budynek w za-
sobach SM „Żubardź).

Kontynuując wcześniejszą współ-
pracę (o jej efektach informowaliśmy 
Państwa na łamach naszej gazety) 
postanowiono podpisać z VEOLIĄ 
Energia Łódź S.A. umowę na świad-
czenie usług w zakresie pozyskiwania 
świadectw efektywności energetycz-
nej – tzw. „białych certyfikatów” dla 
nieruchomości, w których w latach 
2014–2016 wykonane zostały pra-
ce termomodernizacyjne związane 
z ociepleniem ścian, wymianą stolarki 

okiennej, dociepleniem stropodachów 
i wymianą oświetlenia na oświetlenie 
LED.

Opłaty i koszty
Zmieniono wzór porozumienia o roz-
łożeniu na raty zaległości w opłatach 
za używanie mieszkania, stanowiący 
załącznik do Zasad windykacji w Ro-
botniczej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Bawełna”.

Przyjęto do wiadomości infor-
mację w sprawie podjętych przez 
Z-cę Prezesa ds. Ekonomicznych oraz 
Kierownika Działu Czynszów, Kredy-
tów i Wkładów Mieszkaniowych w II 
kwartale 2016 roku decyzji o rozłoże-
niu na raty zadłużeń w opłatach za uży-
wanie mieszkań.

Na wnioski członków w jednym 
przypadku podniesiono, a w dwóch 
(biorąc pod uwagę przedstawione uza-
sadnienie) obniżono wysokość zalicz-
ki pobieranej na poczet centralnego 
ogrzewania ich mieszkań.

Podjęto decyzję w przedmiocie 
rozdysponowania kwoty uzyskanej 
od firmy ista Polska sp. z o.o. wsku-
tek obciążenia firmy z tytułu korekt 
rozliczenia kosztów c.o. i wody 
za 2015 rok: kwotę tę częściowo 
przekazano na pomniejszenie salda 
rozrachunków z tytułu rozliczenia 
centralnego ogrzewania i wody po-
wstałego w wyniku wykonania korekt 
rozliczenia, a częściowo na dochody 
Spółdzielni.

Rozpatrzono dwie prośby o odstą-
pienie od naliczania odsetek za wnie-
sione po terminie opłaty. W jednym 
przypadku odstąpiono od naliczania 
odsetek (sprawa dotyczyła wniesionej 
z opóźnieniem dopłaty z tytułu roz-
liczenia zużycia wody i c.o za 2015 
rok). W drugim przypadku odmówio-
no prośbie członka, który nietermino-
wo wnosił opłaty za dwa mieszkania, 
gdyż nie przyjęto uzasadnienia, które 
przedstawił zainteresowany.

Zmieniono wysokość opłat za wy-
wóz śmieci, należnych od użytkowni-
ków lokali użytkowych w budynku 
nr 214 przy ul. Anny Jagiellonki 2 
w osiedlu „Słowiańskie”.

Wszczęto egzekucję ze spół-
dzielczego własnościowego prawa 
do mieszkania należącego do dłużnika 
Spółdzielni, który zalega z opłatami 
za to mieszkanie.

Omówiono i przyjęto do wiado-
mości wyniki ekonomiczne Spółdziel-
ni za okresy od stycznia do czerwca 
i od stycznia do lipca 2016 roku.

Najem i dzierżawa
Wynajęto pomieszczenia gospodarcze 
w budynkach
–  nr 214 przy ul. Anny Jagiellonki 2,
–  nr 218 przy ul. Anny Jagiellonki 1,
–  nr 231 przy ul. Leszka Białego 3,
–  nr 12 przy ul. Onufrego Zagłoby 19

z przeznaczeniem na dodatkowe 
komórki. We wszystkich ww. przypad-
kach najemcami są osoby mieszkające 
w budynkach, w których znajdują się 
wynajmowane pomieszczenia.

Przyjęto informacje administracji 
osiedli o wynikach przeglądu umów 
najmu i dzierżawy pod kątem aktual-
ności zawartych w umowach postano-
wień i zgodności z przepisami.

Rozwiązano dotychczasowe i za-
warto nowe umowy na obsługę eksploa-
tacyjną dwóch pawilonów handlowych 
na Olechowie, uwzględniającą fakt, 
że właściciele pawilonów handlowych 
rozliczają się za wywóz śmieci bezpo-
średnio z Gminą i we własnym zakre-
sie muszą zapewnić sobie pojemniki 
na nieczystości.

Ustalono warunki sprzedaży lo-
kalu użytkowego w budynku 214 przy 
ul. Anny Jagiellonki 2 w osiedlu „Sło-
wiańskie” (na sprzedaż wyraziło zgo-
dę tegoroczne Walne Zgromadzenie 
uchwałą Nr 10/1/2016).

Obciążono jedną z mieszkanek 
osiedla „Sienkiewiczowskie” za bez-
umowne korzystanie z terenu należą-
cego do Spółdzielni, gdyż po ustaniu 
umowy dzierżawy nie zdała go i nie 
usunęła wzniesionego na tym terenie 
podestu.

Działalność społeczno
wychowawcza

Podjęto decyzje o sfinansowa-
niu skierowań dla 3 dzieci z osiedla 
„Zbiorcza” i 1 dziecka z osiedla „Sien-
kiewiczowskie” oraz o dofinansowa-
niu skierowań dla 4 dzieci z osiedla 
„Słowiańskie” i 2 z osiedla „Sienkie-
wiczowskie” na kolonie organizowa-
ne przez Ognisko TKKF „Dzikusy” 
w Sulejowie.

Łącznie w tegorocznej akcji letniej 
Spółdzielnia sfinansowała w całości 
skierowania dla 16 dzieci, w tym 12 
z osiedla „Słowiańskie”, 3 z osiedla 
„Zbiorcza” i 1 z osiedla „Sienkiewi-
czowskie”, natomiast dofinansowanie 
otrzymało 12 dzieci: 8 z Olechowa i 4 
z Janowa. Z osiedli „Koziny” oraz „Żu-
bardź” nie było zgłoszeń, choć wysłali-
śmy w tej sprawie indywidualne pisma 
do pięciu szkół w sąsiedztwie osiedli.

 Oprac.: E.S.

Z prac  
Rady Nadzorczej 
W sierpniu 2016 roku Rada Nad-

zorcza RSM „Bawełna” odbyła jedno 
posiedzenie, na którym:

1.  W ramach spraw dotyczących stosun-
ku członkostwa, po rozpatrzeniu wniosków:

–  podjęła uchwałę w sprawie wykre-
ślenia z grona członków Spółdzielni osoby 
posiadającej spółdzielcze własnościowe 
prawo do lokalu na osiedlu „Słowiańskie”. 
Osoba ta nie zgłosiła się na posiedzenie 
Rady, a jej zadłużenie na dzień podjęcia 
uchwały wynosiło ponad 11 tysięcy złotych.

–  podjęła trzy uchwały ws. wykreślenia 
3 członków oczekujących, którzy nie wnoszą 
opłat tytułem kosztów manipulacyjnych, 
do czego zobowiązuje Statut Spółdzielni.

Nie rozpatrywano wykreślenia dwóch 
osób wymienionych w załączniku do wnio-
sku: pierwsza z nich zgłosiła się na posie-
dzenie i po wysłuchaniu jej wyjaśnień Rada 
odroczyła rozpatrzenie sprawy na miesiąc, 
a druga przysłała pismo, w którym uspra-
wiedliwiła swoją nieobecność na posiedze-
niu Rady.

2.  Rozpatrzyła wyniki gospodarczo-
-finansowe Spółdzielni za I półrocze 2016 
roku.

Rada Nadzorcza oceniła wyniki jako dobre 
i przyjęła je do akceptującej wiadomości. 
W dyskusji zwrócono jednak uwagę na fakt, 
że spośród 26 nieruchomości na osiedlu 
„Sienkiewiczowskim” aż 20 odnotowało 
ujemne wyniki. Postanowiono, że na jed-
no z kolejnych posiedzeń Rady zostanie 
przygotowana wnikliwa analiza kosztów 
i przychodów osiedla.

3.  Uchwaliła zaliczkowe stawki opłat 
za ciepłą wodę dla lokali w budynku nr 48 
przy Al. Włókniarzy 198. Wprowadzenie za-
liczkowych opłat za ciepłą wodę związane 
jest z rozbudową węzła cieplnego w ww. 
budynku o funkcję ciepłej wody użytkowej 
dostarczanej do mieszkań.

Termin wprowadzenia opłat – od 1 
września 2016 roku.

4.  Podjęła uchwałę ws. ustanowienia 
odpłatnej służebności gruntowej w osiedlu 
„Sienkiewiczowskie”, polegającej na prawie 
przejścia i przejazdu przez działki nr 45/30, 
232/9, 232/13, 253/10, 253/8, 256/6 
i 256/7, których Spółdzielnia jest użytkow-
nikiem wieczystym, na rzecz każdoczesnych 
przyszłych właścicieli lub użytkowników 
wieczystych działki nr 232/7, zabudowa-
nej budynkiem trafostacji, należącej do PGE 
Dystrybucja S.A. Oddział Miasto Łódź.

5.  Podjęła uchwałę ws. wyrażenia 
zgody na zawarcie z firmą P4 Sp. z o.o. 
długoterminowych umów na okres 10 lat 
(będących kontynuacją dotychczasowych) 
od 01.09.2016 r. do 31.08.2026 r. na najem 
dachów pod stacje telefonii komórkowej przy 
ul. Gorkiego 26, Gorkiego 28, Zakładowej 62, 
Ketlinga 6, Sarniej 4 i Szczytowej 4/6.

6.  Przyjęła do wiadomości informacje 
członków Rad Osiedli „Słowiańskie” i „Sien-
kiewiczowskie” na temat spraw jakimi 
zajmowały się na swoich posiedzeniach 
w okresie od ostatniego posiedzenia Rady 
Nadzorczej.Rady Osiedli „Żubardź”, „Koziny” 
i „Zbiorcza” nie miały w tym czasie posie-
dzeń.

7.  W sprawach wniesionych Rada przy-
jęła do wiadomości informacje na następu-
jące tematy:

–  Komisja Wewnątrzspółdzielcza 
upoważniła swojego Przewodniczącego 
p. Bogusława Kowala do rozpropagowania 
inicjatywy mającej na celu wspieranie przez 
mieszkańców Spółdzielni konkretnych pro-
jektów w ramach Budżetu Obywatelskiego,

–  wezwana na sierpniowe posiedzenie 
Rady z powodu zaległości wobec Spół-
dzielni osoba z osiedla „Sienkiewiczowskie” 
spłaciła wszystkie zaległości i wniosek o jej 
wykreślenie wycofano,

Niebezpieczne 
nawyki 
Wpłynął do nas mail od lokatorki z „Żu-
bardzia”, która zwróciła uwagę na skanda-
liczne zachowanie mieszkańców jej bloku. 
Pani pisze:

„Witam serdecznie. Chciałabym zgłosić, 
że w bloku na ul. … mieszkańcy wyrzucają 
palące się papierosy przez okno. Mieszkam 
na pierwszym piętrze, w  mieszkaniu za-

mieszkują małe dzieci. Ostatnio doszłoby 
o  mały włos niestety do tragedii, gdyż nie-
dopałek wylądował na naszej kołdrze, która 
leżała w  oknie. Zaczęła się po prostu palić. 
Całe szczęście, że w miarę szybko poczuliśmy 
smród i że w ogóle byliśmy w domu, bo gdyby 
nie, to od kołdry zapaliłaby się firanka itd., 
nieszczęście gotowe. Pytałam mieszkańców 
klatki, oczywiście nikt się nie przyznał do tego, 
bo kto się przyzna? Kołdra za 79,99 zł, którą 
kupiłam pół roku temu, poszła do śmieci, jak 
i pościel, również za 79,99 zł. W poniedziałek 

wieczorem również wyleciała z któregoś okna 
butelka po wódce i  to już nie pierwszy raz. 
Niekiedy leży ich kilka. 

Bardzo proszę o wywieszenie jakiś ko-
munikatów w  tej sprawie. Teraz nie doszło 
do nieszczęścia, ale jak kiedyś taki pet spad-
nie komuś na głowę, to mogą być kłopoty”.

Nie tylko pet. A co by było, gdyby taka 
rzucona przez okno butelka trafiła kogoś?! 
Albo uszkodziła zaparkowany pod blokiem 
drogi samochód? A  gdyby dzieci autorki 
listu były same w  domu, a  mieszkanie 
zaczęłoby się palić??? Czy ludzie napraw-
dę nie myślą? Czy tak trudno przewidzieć 
skutki swoich zachowań? Pożar, zranienie 
kogoś, zdarzenia, w  których mogą ucier-
pieć inni mieszkańcy i  przechodnie. Cza-
sem wystarczy tak niewiele. A  przecież 
okno to nie śmietnik! 

Przywołujemy tutaj § 14 Regulami-
nu używania lokali oraz porządku do-
mowego i  współżycia mieszkańców, 
który mówi: Niedopuszczalne jest wyrzu-
canie przez okna jakichkolwiek przedmio-
tów, w  szczególności żywności, śmieci, 
niedopałków papierosów, itp.

Co to w  ogóle za nawyk wyrzucania 
przez rzeczy przez okno? Ciężko zgaszone-
go wcześniej papierosa wyrzucić do kosza? 

O  butelkach nie wspominając. Odrobina 
wysiłku nikogo nie zabije. A  powyższe 
zachowanie – owszem, może się do tego 
przyczynić. Wtedy nagle otrzeźwiejemy 
i zdamy sobie sprawę ze swojego niewłaś-
ciwego zachowania. Tylko, że wtedy może 
już być za późno. 

Apel w  tym przypadku jest prosty 
i  oczywisty: włączmy myślenie – to nie 
boli.

Jednakże, przy okazji, radzimy nie 
brać przykładu ze skarżącej się Pani, bo-
wiem okno i  jego parapet nie są najlep-
szym miejscem do wietrzenia pościeli. 
Raz, że budynek od zewnątrz nie wygląda 
wtedy rewelacyjnie, a  dwa – taka kołdra 
może w wyniku podmuchu silnego wiatru 
zlecieć na dół itp.

 I.G.
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Miasto nie będzie mogło być szpecone  
przez ogromne banery reklamowe, billboardy  
oraz męczące mieszkańców świecące  
i migające reklamy LCD.

Nasz cykl zakończyliśmy ostat-
nio na przybliżeniu Państwu 
sylwetki Bolesława Szczodrego, 
dziś jednak, chcąc trzymać się 
nie historycznej chronologii, lecz 
patronów tylko tych ulic, które 
znajdują się w zasobach naszej 
Spółdzielni, płynnie przenosi-
my się ponad sto lat do przodu, 
do roku 1186, kiedy to na świat 
przychodzi Leszek Biały – syn 
Kazimierza II Sprawiedliwego – 
patron ulicy, przy której stoją blo-
ki nr 204, 205, 210, 211, 219, 220, 
221, 221a, 222, 223, 229, 229a, 
231, 232 i 233.

Polska była w tym okresie 
podzielona na dzielnice, co zapo-
czątkował Bolesław III Krzywo-
usty, na mocy tzw. ustawy sukce-
syjnej z 1138 r., dzieląc nasz kraj 
pomiędzy swoich synów.

Główna dzielnica, zwana se-
nioralną, miała swą stolicę w Kra-
kowie i to właśnie tam, po śmierci 

Kazimierza II Sprawiedliwego, 
na księcia krakowskiego wybrano 
jego 7–8 letniego syna – Leszka.

Z racji tego, że książę był 
wówczas dzieckiem, formalną 
regencję sprawowała jego matka, 
faktycznie zaś ziemiami tymi rzą-
dzili możnowładcy. Faktu objęcia 
władzy przez małoletniego księcia 
nie uznał jego wuj – Mieszko III 
Stary, który był już kiedyś księciem 
krakowskim. Po krwawych najaz-
dach, knowaniach i staraniach, 
w tym dzięki umowie zawartej 
z matką Leszka Białego, na mocy 
której miał oddać jej synom Ku-
jawy oraz uznać Leszka za ko-
lejnego następcę tronu, Mieszko 
odzyskał władzę w Krakowie. 
Po jego śmierci Leszek miał szan-
sę odzyskać dzielnicę senioralną. 
Możnowładcy krakowscy posta-
wili mu jednak ultimatum – miał 
odsunąć od siebie najbliższego 
współpracownika – wojewodę 

Goworka, który mógłby zagrażać 
wpływom politycznym możnych. 
To prawdopodobnie pierwszy raz 
w historii Polski, gdy przedsta-
wiciele społeczeństwa postawili 
warunki kandydatowi do tronu. 
Leszek nie zgodził się, a władzę 
objął syn Mieszka Starego – Wła-
dysław Laskonogi. Dopiero naj-
prawdopodobniej ok. 1206 r. dane 
było Leszkowi Białemu powrócić 
jako książę krakowski.

W czasie swoich rządów za-
biegał o rozwój gospodarczy swych 
ziem, rozwijał górnictwo, popie-
rał osadnictwo, dążył do rozwoju 
grodów. Ponieważ nie mógł zna-
leźć wspólnego języka z możno-
władcami i nie cieszył się ich 
zbytnim poparciem, postanowił 
zapewnić sobie przychylność hie-
rarchii kościelnej i władzę swoją 
w dużej mierze wsparł o ducho-
wieństwo. Pierwszym ukłonem 
w stronę kościoła było wyrażenie 
przez niego w 1207 r. zgody na to, 

by biskup krakowski, w oparciu 
o zalecenia papieskie, był wybie-
rany przez Kapitułę, a nie przez 
samego księcia. Był to pierwszy 
w Polsce kanoniczny wybór bi-
skupa, a został nim wówczas Win-
centy Kadłubek – autor „Kroniki 
polskiej”. Przychylny stosunek 
do reform kościelnych przyniósł 
Leszkowi protekcyjną bullę pa-
pieża Innocentego III, w której 
oficjalnie uznany został księciem 
krakowskim. Leszek zwolnił du-
chowieństwo od odpowiedzialno-
ści przed sądami świeckimi i dał 
klerowi prawo sądzenia ludności 
wsi kościelnych, a także przyznał 
Kościołowi krakowskiemu znacz-
ny udział w dochodach książęcych 
z eksploatacji kopalin, a zwłasz-
cza kruszców szlachetnych. 

Dzięki dobrym stosunkom 
z Kościołem, w 1217 roku doszło 
do układu między Leszkiem Bia-
łym, Władysławem Laskonogim 
i Henrykiem Brodatym, zgodnie 
z którym ustalono, że władza 
nad Małopolską i Wielkopolską 
przejdzie na Leszka albo Lasko-
nogiego, w zależności od tego kto 
kogo przeżyje. Ponadto wszyscy 
trzej książęta zobowiązali się 
podjąć się chrystianizacji Prus. 
Do ich koalicji dołączył najbar-
dziej zagrożony najazdami pru-
skimi książę mazowiecki Konrad. 
Do wspólnych wypraw rycerstwa 
doszło w 1222 i 1223 roku, ale 

zakończyły się one niepowodze-
niem.

W swojej polityce zagranicz-
nej Leszek Biały częściowo kon-
tynuował kierunek obrany przez 
swojego ojca, angażując się rów-
nież w sprawy ruskie, w szczegól-
ności księstw halickiego i włodzi-
mierskiego, a w walce o wpływy 
starł się z silną konkurencją wę-
gierską. 

W 1227 roku, w Dzień Święte-
go Marcina, Leszek zwołał w Gą-
sawie na Kujawach zjazd książąt 
polskich, na którym miano radzić 
o sytuacji w Wielkopolsce, o gra-
nicy pruskiej i o wzmocnieniu 
polskiej władzy nad Pomorzem 
Gdańskim. Zaniepokojony takimi 
planami książę gdański Święto-
pełk, w porozumieniu z obecnym 
na zjeździe Władysławem Od-
onicem, zaatakował zebranych 
w jednym miejscu władców. Za-
skoczony w łaźni Leszek próbo-
wał ratować się uciekając na ko-
niu, zamachowcy jednak dopadli 
go i zabili. Ciało księcia zostało 
przewiezione do Krakowa i po-
chowane w katedrze wawelskiej.

Jego śmierć diametralnie zmie-
niła sytuację polityczną w Polsce. 
Pomorze Gdańskie uniezależniło 
się, a w kraju przestała funkcjono-
wać zasada pryncypatu. Ta zbrod-
nia zakończyła obiecujące rządy 
ostatniego księcia małopolskiego, 
który sam siebie nazywał dux Po-
loniae – książę Polski – i którego 
zwierzchność uznawali inni Pia-
stowie. Z pewnością opóźniła też 
proces jednoczenia się rozbitej 
na dzielnice Polski, o które zabie-
gał podczas swojego panowania.

 I.G.

PATRONI NASZYCH ULIC  
– LESZEK BIAŁY

–  wykreślona przez Radę z grona 
członków za zaległości osoba z osiedla 
„Słowiańskie” spłaciła swoje zaległości 
i Zarząd wyznaczył jej 6-miesięczny okres 
próby, w celu sprawdzenia systematycznego 
regulowania należności wobec Spółdzielni,

–  Rada zapoznała się z pismem, które 
wpłynęło od małżeństwa z osiedla „Sien-
kiewiczowskie” odnośnie ocieplenia ściany 
ich mieszkania,

–  Spółdzielnia podpisała umowę 
ze Związkiem Rewizyjnym SM RP na prze-
prowadzenie od 5 grudnia br. lustracji pełnej 
działalności Spółdzielni za lata 2013-2015,

–  10.09. br. odbędzie się coroczny Fe-
styn Hop do szkoły,

–  Spółdzielcy z całego województwa 
spotkali się 25.08. br. w Szadku na obchodach 
Wojewódzkiego Święta Spółdzielczości,

–  skrzyżowanie ulic Śmigłego-Rydza 
i Dąbrowskiego w przebudowie,

–  dzięki dalszej owocnej współpracy 
Spółdzielni z firmą Veolia Energia Łódź S.A., 
dot. pozyskiwania świadectw efektywno-
ści energetycznej, tzw. „białe certyfikaty”, 
Spółdzielnia uzyskała kolejne pieniądze, 
tym razem w wysokości ponad 9 tysięcy zł. 
Spółdzielnia będzie składać kolejne wnioski.

8.  Następne posiedzenie Rady Nadzor-
czej planowane jest na 29.09.2016 r.

 Oprac.: I.G.

Już jesienią zacznie w Łodzi 
obowiązywać tzw. Kodeks 
Krajobrazowy, który nasze 
miasto wprowadzi w życie 

jako pierwszy tego typu kodeks 
w Polsce. Co to oznacza? Mia-
nowicie to, że miasto nie będzie 
mogło być szpecone przez ogrom-
ne banery reklamowe, billboardy 
oraz męczące mieszkańców świe-
cące i migające reklamy LCD, 
a to co pozostanie będzie musiało 
być estetyczne i nie będzie mogło 
psuć wizerunku miasta. Ustano-
wiony Kodeks ma przyczynić się 
do poprawy jakości przestrzeni 
publicznej i jakości życia łodzian, 
ale także ma za zadanie skutecz-

nie chronić dziedzictwo kulturowe 
i przyrodnicze.

Założenia Kodeksu omówio-
no już podczas konsultacji spo-
łecznych. Oto niektóre z nich:

Szyldy i reklamy nie będą do-
puszczane na terenach zielonych, 
niewiele ma być ich na osiedlach, 
w okolicach przemysłowych i tere-
nach z domkami jednorodzinnymi. 
Powstały też jasne, ujednolicone 
zasady umieszczania reklam na bu-
dynkach zabytkowych i historycz-
nych oraz wprowadzony ma być 
zakaz umieszczania reklam na ok-
nach pojazdów MPK.

Urząd Miasta Łodzi zaprasza 
wszystkich mieszkańców do za-

poznania się z projektem Kodeksu 
Krajobrazowego oraz do zgłasza-
nia swoich uwag. Dokument moż-
na oglądać w siedzibie Architekta 
Miasta i na stronie internetowej 
UMŁ. 

Termin zgłaszania uwag 
upływa już jutro – 23 wrześ-
nia br.

Można je składać do UMŁ 
(decyduje data wpływu). Dopusz-
cza się składanie uwag w formie 
elektronicznej bez konieczności 
opatrywania ich bezpiecznym pod-
pisem elektronicznym na adres:  
e-mail: kodeks.reklamowy@uml.
lodz.pl.

 I.G.

O G Ł O S Z E N I E
Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bawełna” informuje, że posiada do wynajęcia lokal użytkowy o powierzchni 
33,72 m² (I piętro) w pawilonie nr 49 w Łodzi przy ul. Brzechwy 7A.
Informacji o lokalu udziela Dział Organizacyjny Spółdzielni pod numerem telefonu 42-641-63-33, wew. 45 lub 51.

KODEKS KRAJOBRAZOWY ŁODZI 
–  jeszcze tylko jeden dzień 

na zgłaszanie swoich uwag!

czenia kwestia zameldowania tylko 
faktyczne przebywanie z zamiarem 
stałego pobytu. Zapisy wskazane 
oznaczają, iż tak długo jak jesteśmy 
właścicielami praw do lokali, tak 
długo istnieje nasza odpowiedzial-
ność za opłaty powstałe w okresie 
posiadania tytułu prawnego. W przy-
padku zbycia praw do lokalu w miej-
sce dotychczas zobowiązanego 
wchodzi nabywca lokalu. W przy-
padku spółdzielczych praw do lokali 
tym momentem, z którym wiąże się 
odpowiedzialność za opłaty będzie 
odpowiednio: przy spółdzielczym 
lokatorskim prawie – data zawarcia 
umowy o ustanowienie ww. prawa, 
w przypadku zawarcia aktu nota-
rialnego o nabyciu spółdzielczego 
własnościowego prawa – data spo-
rządzenia aktu, a w przypadku usta-
nowienia odrębnej nieruchomości 
lokalowej – data wpisu do księgi 
wieczystej z uwagi na konstytu-
tywny charakter przedmiotowego 
wpisu.

Czy w świetle powyższych 
regulacji mają jakiekolwiek zna-
czenie porozumienia zawierane 
pomiędzy stronami, zbywca i na-
bywcą, dotyczące sposobu rozli-
czenia opłat przy dochodzeniu 
roszczeń przez Spółdzielnię? 

Odpowiedź na tak postawione 
pytanie jest jedna – zasady odpowie-
dzialności nie ulegają zmianie mimo 
zawartych porozumień. Ich treść 
może mieć wyłącznie znaczenie dla 
wzajemnych rozliczeń pomiędzy 
zbywcą i nabywcą na podstawie re-
gulacji ustalonych pomiędzy stro-
nami. Jeżeli z treści porozumienia 
będzie wynikała odpowiedzialność 

Czy zbycie lokalu  
kończy odpowiedzial-
ność za opłaty?

Art. 4 Ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych wskazuje podmio-
ty odpowiedzialne za pokrywanie 
kosztów związanych z eksploatacją 
i utrzymaniem lokali oraz nierucho-
mości w częściach przypadających 
na te lokale, Do grona tych osób 
należą członkowie Spółdzielni, któ-
rym przysługują spółdzielcze prawa 
do lokali, osoby niebędące członka-
mi, którym przysługują spółdzielcze 
prawa do lokali, członkowie będący 
właścicielami lokali oraz właściciele 
lokali niebędący członkami. Odpo-
wiedzialność solidarną za opłaty 
z członkami Spółdzielni, właścicie-
lami lokali niebędących członkami 
lub osobami niebędącymi członkami 
Spółdzielni, a którym przysługują 
spółdzielcze własnościowe prawa 
do lokali ponoszą także osoby peł-
noletnie stale zamieszkujące z nimi, 
a także osoby faktycznie korzystają-
ce z lokalu, z ograniczeniami wyni-
kającymi z ustawy (np. małe dzieci). 
Należy podnieść, że odpowiedzial-
ność tych ostatnich ogranicza się 
do wysokości opłat należnych 
za okres ich stałego zamieszkiwa-
nia bądź faktycznego korzystania 
z lokalu. Miejsce zamieszkania 
zdefiniowane jest w art. 25 Kodek-
su cywilnego a zatem nie ma zna-

Z notatnika 
prawnika

zbywcy za rozliczenia na przykład 
z tytułu rocznych opłat za zużycie 
wody i c.o., to w przypadku pokry-
cia tej należności przez nabywcę, 
przysługiwać mu będzie na podsta-
wie zawartego porozumienia regres 
dochodzenia należności od zbywcy. 
Spółdzielnia natomiast jest zobowią-
zana i uprawniona do dochodzenia 
roszczeń od osoby lub osób, które 
posiadają tytuł prawny do lokalu 
w dacie powstania zaległości i ich 
wymagalności. Zobowiązania z ty-
tułu rocznych opłat za zużycie wody 
i c.o. nie mają charakteru osobistego 
tylko są zobowiązaniami związany-
mi z własnością lokalu, a prawo 
do nadpłaty lub zobowiązanie do do-
płaty powstaje w określonej chwili 
(po rocznym rozliczeniu). Upraw-
nionym z tytułu dopłaty lub zobo-
wiązanym z tytułu niedopłaty jest 
zatem aktualny właściciel lokalu.

Dla wyjaśnienia konstrukcji so-
lidarnej odpowiedzialności można 
dodać, że odpowiedzialność solidar-
ną regulują przepisy Kodeksu cywil-
nego. Według zasad ogólnych kilku 
dłużników może być zobowiązanych 
w ten sposób, że wierzyciel może 
żądać całości lub części świadcze-
nia od wszystkich dłużników łącz-
nie, od kilku z nich lub od każdego 
z osobna, a zaspokojenie wierzyciela 
przez któregokolwiek z dłużników 
zwalnia pozostałych (art. 366 Ko-
deksu cywilnego).

Inną kategorią jest konstrukcja 
przejęcia długu lub przelew wierzy-
telności, ale to już temat na kolejny 
artykuł.

Radca Prawny
Jadwiga Chmielewska-Furmankiewicz

Fo
t. 

in
te

rn
et

Cd. ze str. 2



4 Na administrowanie budynkami  
Spółdzielnia poniosła za sześć miesięcy bieżącego roku  

koszty w wysokości 25,5 mln złotych.

Gospodarka finansami prowadzona była w oparciu o plan gospodarczo-finansowy uchwalony przez Radę 
Nadzorczą w dniu 17.12.2015 r. – Uchwała Nr 2/12/2015 wraz z późniejszą zmianą – Uchwała Nr 5/7/2016.

Na administrowanie zasobami Spółdzielnia poniosła koszty w wysokości 25.452.444,99 zł, z tego na:
–  eksploatację (gzm) 14.243.544,72 zł,
–  zimną wodę i odprowadzanie ścieków 2.607.063,99 zł,
–  c.o. i c.w. 8.080.508,27 zł,
–  pozostałą działalność operacyjną, finansową i inną 521.328,01 zł.
Łączne przychody wyniosły 28.318.700,22 zł, w tym:
–  eksploatacja (gzm) 16.672.921,45 zł,
–  zimna woda i odprowadzanie ścieków 2.745.872,87 zł,
–  c.o. i c.w. 7.743.518,18 zł,
–  pozostała działalność operacyjna, finansowa i inna 1.156.387,72 zł.

Na eksploatacji zasobów (gzm), na koniec okresu sprawozdawczego, wystąpił wynik dodatni w wyso-
kości 2.429.376,73 zł, na co złożyły się:

–   nadwyżka przychodów nad kosztami eksploatacji i utrzymania poszczególnych nieruchomości, 
w wysokości 1.755.222,95 zł. Wyniki nieruchomości dla poszczególnych osiedli przedstawia ta-
bela nr 1,

–   nadwyżka przychodów nad kosztami z własnej działalności gospodarczej (dodatni wynik stanowiący 
część nadwyżki bilansowej), w wysokości 674.153,78 zł. Głównym źródłem przychodów z własnej 
działalności gospodarczej był najem garaży, pomieszczeń w pawilonach wolno stojących i lokali 
użytkowych w budynkach mieszkalnych oraz dzierżawa gruntów.

Tabela nr 1

Osiedle

Wyniki nieruchomości na 30.06.2016 r.

Ogółem suma wyników 
nieruchomości

w tym:

wyniki dodatnie wyniki ujemne

kwota
ilość 

nieruchomości
kwota

ilość 
nieruchomości

kwota
ilość 

nieruchomości

1 2 3 4 5 6 7

Zbiorcza 54 237,02 30 203 345,09 13 -149 108,07 17

Słowiańskie 1 899 393,86 50 1 918 415,91 45 -19 022,05 5

Sienkiewiczowskie -390 091,77 26 51 170,70 6 -441 262,47 20

Żubardź 108 938,93 36 172 691,00 20 -63 752,07 16

Koziny 82 744,91 20 131 598,20 14 -48 853,29 6

Spółdzielnia ogółem 1 755 222,95 162 2 477 220,90 98 -721 997,95 64

Zimna woda i ścieki na koniec czerwca br. zamknęły się saldem dodatnim w wysokości 138.808,88 zł, 
w tym 4 osiedla miały salda dodatnie: Zbiorcza 40.822,65 zł, Słowiańskie 23.847,78 zł, Żubardź 63.640,41 zł, 
Koziny 17.795,09 zł a os. Sienkiewiczowskie saldo ujemne 7.297,05 zł.

Koszty ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody (c.w.) wyniosły 8.080.508,27 zł, 
z tego przypada na:

–  centralne ogrzewanie 5.667.591,06 zł,
–  ciepłą wodę 2.412.917,21 zł.
Przychody na centralne ogrzewanie i ciepłą wodę wyniosły 7.743.518,18 zł, z tego na: 
–  centralne ogrzewanie 5.118.859,27 zł,
–  ciepłą wodę 2.624.658,91 zł.

Wśród poniesionych kosztów c.o. i c.w. 68,4%, tj. 5.527.910,50 zł stanowią koszty zużytego ciepła, na-
tomiast 31,6%, tj. 2.552.597,77 zł przypada na koszty opłat stałych.

Koszty zakupu ciepła w I półroczu br. są wyższe od kosztów poniesionych w analogicznym okresie roku 
ubiegłego o 237.550,02 zł, na co wpływ miała w szczególności podwyżka cen ciepła wprowadzona przez 
dostawcę w listopadzie 2015 roku.

Średnie koszty ogrzewania metra kwadratowego powierzchni w poszczególnych osiedlach oraz ogółem 
w Spółdzielni w porównywanych okresach przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2

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

I półrocze 2015 r. I półrocze 2016 r.

1 2 3

Zbiorcza 2,28 2,32

Słowiańskie 1,83 1,92

Sienkiewiczowskie 1,93 1,99

Żubardź 2,85 2,96

Koziny 2,80 2,85

Spółdzielnia ogółem 2,20 2,28

Poniesione koszty na c.o. i c.w. w I półroczu br. są wyższe od uzyskanych w tym okresie przycho-
dów o 336.990,09 zł, z czego na centralnym ogrzewaniu są wyższe o 548.731,79 zł, natomiast na ciepłej 
wodzie niższe o 211.741,70 zł. Wyniki c.o. i c.w. w poszczególnych osiedlach wynoszą: os. Zbiorcza c.o. 
(–) 70.308,09 zł, c.w. (+) 44.719,72 zł, os. Słowińskie c.o. (–) 210.578,27 zł, c.w. (+) 92.997,53 zł, os. Sienkie-
wiczowskie (–) 76.823,96 zł, c.w. (+) 13.357,83 zł, os. Żubardź c.o. (–) 127.498,86 zł, c.w. (+) 44.004,55 zł, 
os. Koziny c.o. (–) 63.522,61 zł, c.w. (+) 16.662,07 zł.

Wynik na c.o. i c.w. za I półrocze br. jest gorszy od wyniku za analogiczny okres roku ubiegłego 
o 149.269,81 zł, na co wpłynęły wyższe koszty.

Działalność remontowa w 2016 roku rozpoczęła się dla wszystkich osiedli wynikami dodatnimi: 
os. Zbiorcza 86.261,89 zł, os. Słowiańskie 81.594,65 zł, os. Sienkiewiczowskie 13.537,77 zł, os. Żubardź 
18.784,92 zł, os. Koziny 48.126,44 zł.

Naliczenia środków na fundusz remontowy w okresie I półrocza 2015 r. wyniosły 5.222.543,36 zł. Koszt 
wykonanych prac, sfinansowanych środkami funduszu remontowego, w tym okresie wyniósł 2.891.940,49 zł. 
Wykorzystanie środków funduszu remontowego na poszczególne grupy rodzajowe robót przedstawia się na-
stępująco:

–   roboty ogólnobudowlane 1.434.703,82 zł, (w szczególności są to: docieplenia 628.093 zł, roboty 
malarskie 295.548 zł, remont balkonów 163.054 zł, roboty elektryczne 264.167 zł),

–  roboty dekarsko-blacharskie 265.740,00 zł,
–  wymiana okien i drzwi 104.162,19 zł,
–  roboty terenowo-drogowe 131.955,72 zł,
–  roboty instalacyjno-sanitarne 955.378,76 zł.
Saldo na funduszu remontowym na 30.06.2016 r. było dodatnie i wynosiło 2.578.908,54 zł.
Stan funduszu remontowego w poszczególnych osiedlach przedstawia tabela nr 3. 

Tabela nr 3

L.p. Wyszczególnienie
Fundusz remontowy

Os. Zbiorcza Os. Słowiańskie Os. Sienkiewiczowskie Os. Żubardź Os. Koziny

1 2 3 4 5 6 7

1. Bilanse otwarcia na 1.01.2016 r. 86 261,89 81 594,65 13 537,77 18 784,92 48 126,44

2. Odpisy od lokali i inne przychody 
za I półrocze 2016 r.

932 371,92 2 110 189,80 694 529,09 932 109,48 553 343,07

3. Wydatki za I półrocze 2016 r. 744 865,09 1 041 350,34 374 251,50 445 309,27 286 164,29

w tym:

– roboty ogólnobudowlane 463 275,54 581 566,74 83 141,05 85 356,00 221 364,49

– roboty dekarsko-blacharskie 112 320,00 34 236,00 90 024,00 20 412,00 8 748,00

– wymiana okien i drzwi 26 698,36 31 094,21 11 918,08 21 838,81 12 612,73

– roboty terenowo-drogowe 23 746,62 76 764,30 15 529,80 7 305,00 8 610,00

– roboty instalacyjno-sanitarne 118 824,57 317 689,09 173 638,57 310 397,46 34 829,07

Wyniki na 30.06.2016 r. 273 768,72 1 150 434,11 333 815,36 505 585,13 315 305,22

Zadłużenie w opłatach za używanie lokali mieszkalnych, użytkowych i innych wobec Spółdzielni, 
według stanu na 30.06.2016 r. wynosiło 2.499.595,84 zł. Kwota zadłużenia obejmuje: zaległości w opłatach 
eksploatacyjnych 1.953.129,19 zł oraz zasądzone i niezapłacone odsetki i koszty sądowe 546.466,65 zł. Ogó-
łem na koniec czerwca z opłatami zalegało 1.476 lokali. Kwota zadłużenia w przeliczeniu na metr kwadrato-
wy powierzchni wszystkich lokali w Spółdzielni wynosiła 5,77 zł.

Zadłużenie lokali w poszczególnych osiedlach wynosiło: os. Zbiorcza 271.655,58 zł (3,75 zł/m² p.u.), 
os. Słowiańskie 691.187,68 zł (4,19 zł/m² p.u.), os. Sienkiewiczowskie 432.563,43 zł (5,63 zł/m² p.u.), 
os. Żubardź 688.280,75 zł (9,24 zł/m² p.u.), os. Koziny 415.908,40 zł (9,38 zł/m² p.u.).

Ponadto do końca czerwca nie zostały wniesione należności wynikające z rozliczeń ciepła i wody za 2015 
rok w kwocie 180.972,16 zł.

Na przestrzeni okresu sprawozdawczego do osób zalegających z opłatami wysłano ogółem 1.543 pisma 
wzywające do spłaty zadłużeń. Spółdzielnia podpisała 103 porozumienia na ratalną spłatę zadłużeń, skiero-
wała 10 spraw do postępowania egzekucyjnego oraz 17 spraw do sądu.

W przypadku 35 spraw sądowych dłużnicy spłacili swoje zadłużenie, a na 30.06.2016 roku w spłacie po-
zostaje 198 spraw orzeczonych nakazami zapłaty. W wyniku prowadzonej windykacji w I półroczu 2016 r., 
poza spłatą należności głównych, uzyskała 244.981,34 zł tytułem spłaty odsetek i kosztów sądowych.

Osoby będące w trudnej sytuacji finansowej, mające niskie dochody, mogą ubiegać się o dodatki miesz-
kaniowe. Na dzień 30.06.2016 r. z dodatków mieszkaniowych korzystało 100 członków. Szerszych informa-
cji o możliwości skorzystania z tej formy pomocy udzielają pracownicy działu czynszów.

Zadłużenie członków wobec Spółdzielni z tytułu kredytów mieszkaniowych zaciągniętych przed majem 
1992 r., wg stanu na 30.06.2016 r. wynosiło 69.383,09 zł i dotyczyło 35 osób zamieszkałych w 21 budynkach: 
os. Słowiańskie – kwota zadłużenia 60.467,34 zł (dotyczy 28 osób), os. Sienkiewiczowskie – kwota zadłuże-
nia 8.915,75 zł (dotyczy 7 osób).

W stosunku do osób posiadających zadłużenia kredytowego Spółdzielnia podejmuje działania windy-
kacyjne. W okresie sprawozdawczym wysłała do dłużników kredytowych 40 wezwań do zapłaty. W wyni-
ku prowadzonej windykacji w I półroczu 2016r., poza spłatą należności głównych, uzyskała od członków 
3.737,59 zł tytułem spłaty odsetek i kosztów sądowych.

W ramach działalności społeczno-wychowawczej Spółdzielnia w I półroczu br. sfinansowała dla 12 osób 
i dofinansowała dla 6 osób wypoczynek letni dzieci i młodzieży oraz finansowo wsparła imprezy sporto-
wo-rekreacyjne organizowane przy współudziale TKKF „Dzikusy” i szkół działających na terenie naszych 
osiedli. Ponadto pokryła koszty zakupu i posadowienia pamiątkowego kamienia z okazji 25-lecia osiedla 
Sienkiewiczowskiego. Ogólnie wydatki poniesione na cele społeczno-wychowawcze wyniosły 25.931,19 zł.

Podsumowując okres I półrocza br. należy stwierdzić, że działalność władz Spółdzielni kon-
centrowała się na realizacji założeń objętych planem gospodarczofinansowym na 2016 r., 
utrzymaniu dobrej i stabilnej sytuacji finansowej. Spółdzielnia terminowo regulowała swoje 
zobowiązania. Wydatki ponoszone były w sposób racjonalny i kontrolowany.

 H.M.

Skrót sprawozdania z działalności  
Spółdzielni za I półrocze 2016 roku
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Od wielu już lat honorowym patronem „Hop do szkoły” na Olechowie  
jest Prezydent Miasta Łodzi. Pani Prezydent Hanna Zdanowska  
chętnie staje do zdjęcia z uczestnikami festynu.

Już od godziny 10.00 scena fe-
stynu, jak co roku, opanowana 
była przez dzieci i młodzież 
z widzewskich szkół. I jak 

zawsze niezwykle profesjonalnie za-
prezentowały się wszystkie zgłoszone 
na Festyn szkoły, prezentując występy 
swoich najbardziej utalentowanych ucz-
niów. Konferansjerem imprezy, wzorem 
poprzednich lat, był p. Leszek Bonar, 

który z uśmiechem i humorem wywo-
ływał na scenę kolejnych „artystów”.

Gimnazjum 36 śpiewająco za-
czarowało nas piosenkami francuskiej 
artystki ZAZ „Si jamais j’oublie” 
w wykonaniu Marii Szafarz oraz naj-
nowszym przebojem Justina Biebera 
„Love yourself”, który odśpiewała 
Zuzanna Loba. Obejrzeliśmy również 
taniec współczesny Julii Borowskiej 

i Aleksandry Śliwińskiej i usłyszeliśmy 
piosenkę „Wokół nas”.

Gimnazjum 34 rozpoczęło krótką 
scenką „Pod palmami”, a następnie 
dało nam małą próbkę nauki języków 
obcych, zakończoną quizem z nagro-
dami dla uczestników Festynu. Aldo-
na Malinowska zaprezentowała swoje 
umiejętności wokalne, a Ewa Biernat 
wraz z zespołem porwała nas do ta-
necznej Zumby. Pod sceną zrobiło się 
wtedy naprawdę gorąco.

Uczniowie Gimnazjum 29 pokazali 
swoje umiejętności muzyczne: Gabriela 
Kasińska akompaniując sobie na gita-
rze zaśpiewała utwory „Świt” i „Hej 
przyjaciele”, a Aleksandra Czerczak 
wykonała piosenkę „Życia mała garść”.

Talentem do gry na instrumentach 
wykazali się również uczniowie Szkoły 
Podstawowej 141: Ania Niedźwiecka 
i Adam Gaj zagrali na gitarze, a Marcin 
Frączkowski na flecie. Taniec i śpiew 
towarzyszył również pozostałym wy-
stępom podopiecznych SP nr 141.

Pięknie zaprezentowali się ucz-
niowie Szkoły Podstawowej nr 34. 
W przygotowanym występie dzieciaki 
opowiedziały jakie mają prawa i kim 
tak naprawdę są. Celem tego przed-
stawienia miało być uświadomienie 
wszystkim, że nawet mały człowiek po-
winien być świadomy tego, czego może 
oczekiwać od innych. W utworze Majki 
Jeżowskiej „Kolorowe dzieci” ucznio-
wie przekonywali nas, że to naprawdę 
nieważne „w jakim kraju jaki kolor 
dzieci mają (…), bo przecież wszędzie 
każda mama, każdy tata chce tak samo, 
żeby dziś na całym świecie mogły żyć 
szczęśliwe dzieci”. To rzeczywiście 
niezwykle istotny apel w dzisiejszych 
czasach.

Występy szkół zakończyła pre-
zentacja Szkoły Podstawowej nr 205, 

podczas której mogliśmy m.in. usłyszeć 
Antoniego Raduckiego w utworze „Pio-
senka o bajkach”, Zuzannę Raducką 
w piosence „Ostatni wóz”, a chór szkol-
ny wykonał utwór „Leć do słońca”.

Zgromadzeni na Festynie miesz-
kańcy byli pod wrażeniem wszystkich 
występów i z zapałem je oklaskiwali. 
Nie zdziwiło więc nikogo, że czeki 
po 1000 zł każdy otrzymały wszystkie 
szkoły występujące na festynie. Cze-
ki na ręce dyrektorów szkół wręczał 
Zarząd RSM „Bawełna” a dodatkowo 
wytypowane dzieci ze szkół podstawo-
wych otrzymały tornistry ze szkolną 
wyprawką ufundowane przez drogerię 
Rossmann. Na festynie obecna była też 
Prezydent miasta p. Hanna Zdanowska, 
patron festynu, która chętnie rozmawia-
ła i pozowała do zdjęć z uczestnikami 
festynu. Punktem kulminacyjnym fe-
stynu było zrobienie zdjęcia grupowe-
go, które zamieszczamy na następnej 
stronie.

Prezentacje szkół bynajmniej nie 
zakończyły występów scenicznych. 
Między zabawą z dzieciakami, którą 
prowadziła, jak co roku, p. Katarzyna 
Wawrzak wystąpiły zespoły: „Czar-

ne stopy”, Pędziwiatry i zespół DNA 
Studio. Ten ostatni zaprezentował się 
niezwykle tanecznie i w różnych kon-
figuracjach – były i występy solowe 
i grupowe. Największą uwagę przykuł 
jednak wzruszający taniec pary dziew-
cząt, które bardzo lirycznie i roman-
tycznie zaczarowały nas w modern 
jazzie. Maciej Gieras i Dawid Kozioł 
poprowadzili również krótkie warszta-
ty taneczne, zapraszając na scenę chęt-
ne dzieci, które z uśmiechem i uwagą 
kopiowały ich ruchy. 

Scena była też miejscem roz-
strzygnięcia zawodów sportowych 
prowadzonych podczas festynu przez 
TKKF Ognisko „Dzikusy”, konkursu 
RSM „Bawełna” na najbardziej ukwie-
cony balkon, przeprowadzenia konkur-
su wiedzy o Spółdzielni, przekazania 
przez PCK roweru rehabilitacyjnego 
dla osoby niepełnosprawnej zamieszka-
łej na Olechowie oraz długo wyczeki-
wanego przez wielu głównie dorosłych 
uczestników festynu koncertu na finał 
imprezy. W tym roku mogliśmy posłu-
chać i pobawić się przy muzyce cygań-
skiej. Ale o tym już na stronie 8.

 I.G.

Festyn 2016
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6 W tym roku  
frekwencja na festynie była imponująca,  

bo przecież pogoda przypominała upalne lato.

 F E S T Y N  2 0 1 6



7Wszyscy  
starsi i młodsi  
bawili się znakomicie. 

 F E S T Y N  2 0 1 6

Zdjęcie grupowe wykonał: B. Opałko
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Po występach dzieci i młodzieży  

oraz różnego rodzaju konkursach przyszedł czas na koncert.  
W upalne, sobotnie popołudnie  

mogliśmy posłuchać cygańskiej muzyki.

Najważniejszym miejscem 
festynu była oczywiście 
scena i prezentowane 
na niej talenty, rozgrywa-

ne czy rozstrzygane konkursy, ale nie 
mniej głośno i radośnie było po obu 
bocznych stronach sceny. Po jednej 
stronie pawilony i dmuchańce wysta-
wione przez naszych stałych od lat 
kontrahentów przyciągały tłumy spa-
cerujących rodzin, po drugiej – część 
gastronomiczna tak samo oblegana 
przez spragnionych i głodnych uczest-
ników zabawy. W głównej alejce moż-
na było uzyskać porady kosmetyczne, 
medyczne, popróbować ciast, jogur-
tów, kupić miód, oznakować rower, 
ale i zamienić swoje twarze w boha-
terów z bajek i filmów. Niesłabnącą 
popularnością najmłodszych cieszyły 
się dmuchane zabawki, ślizgawki i no-
wość w tym roku – ścianka wspinacz-
kowa do której na swoją kolej czekało 
się w słońcu nawet dwie godziny.

Zabawa była przednia… a tym-
czasem na scenie następowały roz-
strzygnięcia, w pierwszej kolejności 
zawodów sportowych, które w pierw-
szych godzinach festynu przy dmu-
chańcach przeprowadziło TKKF Og-
nisko „Dzikusy”. W poszczególnych 
konkurencjach pierwsze miejsca za-
jęli: w rzutach do tarczy Kuba Janos, 
w strzałach na mini bramkę – Filip 
Niemirski, w rzutach do celu piłką 
z piaskiem Natalia Pietrzak. Łącz-

nie w turnieju udział wzięło przeszło 
dwieście dzieciaków. Najmłodszą 
zawodniczką była czteroletnia Lidia 
Sobczyk. Wszystkim zwycięzcom 
gratulujemy.

Następnie Prezes Sylwester 
Pokorski odczytał listę laureatów 
w Konkursie na najładniej ukwiecony 
balkon w okresie letnim. Na osiedlu 
„Słowiańskim” zwyciężyła p. Halina 
Matecka z bloku 154 przy ul. Piasta 
Kołodzieja 27, na osiedlu „Koziny” 
p. Władysława Muszyńska z bl. 48 
przy Al. Włókniarzy 198, na osiedlu 
„Żubardź” p. Magdalena Jacaszek 
oraz p. Tadeusz Stajuda – oboje z blo-
ku 91 przy ul. Klonowej 41. Zdjęcia 
nagrodzonych osób i ich balkonów 
prezentujemy na stronie 9.

Tradycją naszego Festynu jest 
konkurs RSM „Bawełna”, podczas 
którego uczestnicy muszą wykazać się 
wiedzą o naszej Spółdzielni oraz zna-
jomością faktów opisywanych w na-
szej gazecie „Mój Dom”. W tym roku 
udział w nim wzięli: p. Anna Klemba 
z ul. Ziemowita – zajęła I miejsce 
i zdobyła bony pieniężne o wartości 
150 zł do Selgrosa, bony Pamso, kulę 
szklaną i gadżety od najemców parku 
handlowego Olechów; p. Wiesława 
Zając z ul. Leszka Białego, która zaję-
ła w konkursie II miejsce, zdobywając 
bony Selgros o wartości 100 zł oraz 
inne nagrody jak laureatka I miejsca; 
III miejsce zajął p. Włodzimierz Pin-

ciak z ul. Dąbrówki zdobywając bon 
Selgros za 50 zł, bony Pamso oraz 
liczne gadżety.

W konkursie pojawiły się m.in. 
pytania dotyczące Światowych Dni 
Młodzieży, patronów osiedlowych 
ulic, trylogii Henryka Sienkiewicza, 
czy najstarszego w „Bawełnie” bu-
dynku nr 30 przy ul. Srebrzyńskiej 
45 na „Kozinach”. 

Ok. godziny 17-tej scenę opano-
wał zespół „Cztery Struny Skrzypiec” 
wyśpiewując piękne cygańskie pieśni. 
Wzrok zaś przyciągała ponętna „cy-
ganka” wirując w zmysłowym tańcu. 
Niech nastrój tego sobotniego popo-
łudnia choć w małym stopniu oddadzą 
zdjęcia. 

Wszystkim sponsorom i fir-
mom, wystawiającym 

się na festynie serdecznie dzię-
kujemy za wsparcie i pomoc 
w organizacji tak wspaniałego 
dnia. A wszystkich mieszkańców 
naszej spółdzielni – także z po-
zostałych – osiedli zapraszamy 
już za rok do udziału w kolej-
nym festynie.

 K.Sz.

Festyn 2016

Apel przewodniczącego Rady Osiedla Olechów-Janów – jednostki 
samorządowej UMŁ i Pań Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 205 i Gim-
nazjum nr 36 przy ul. Dąbrówki 1.

Szanowni Państwo!
Od 10 września 2016 r. można głosować w ramach Budżetu Obywatelskiego. W tej edycji na zadania zgło-
szone przez mieszkańców dla Osiedla Olechów-Janów przeznaczono kwotę 920.000 złotych. Oddając głos 
zdecydujemy, które zadania zostaną zrealizowane w 2017 roku.

Prosimy o poparcie naszych wspólnie wypracowanych wniosków:
1.  W-0101OJ – remont nawierzchni chodników oraz budowa miejsc parkingowych przy ul. Ziemowita.
2.  W-0039OJ – ogrodzenie terenu Szkoły Podstawowej Nr 205 i Gimnazjum nr 36 przy ul. Dąbrówki 1.
3.   W-0147-OJ – miejsca parkingowe dla samochodów osobowych przy obiektach sportowych na osiedlu 

Janów. Lokalizacja przy ul. Skrzetuskiego pomiędzy kortem tenisowym MOS a marketem „Biedronka”.

Oddając głos na ww. projekty poprawimy bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców, w tym naszych dzieci 
uczęszczających do placówek szkolnych. Uzyskamy kilkadziesiąt miejsc parkingowych i w zdecydowany 
sposób poprawimy wygląd naszych osiedli.

Wykorzystajmy szansę, bądźmy aktywni, nie pozwólmy innym decydować za nas.

Fo
t. 

S.
P.

Konkurs wiedzy o Spółdzielni
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II edycja Konkursu  
na najładniej ukwiecony balkon w naszej Spółdzielni  
została rozstrzygnięta.  
Adresy zwycięskich balkonów poznaliśmy na festynie.

Zakończyła się już II 
edycja konkursu na naj-
ładniej ukwiecony bal-
kon w okresie letnim.
Spośród 11 zgłoszonych 
balkonów wybrano 
4 zwycięskie. 

Oto lista laureatów:
• na osiedlu „Słowiań-
skim” – p. HALINA 
MATECKA z bloku 
154 przy ulicy Piasta 
Kołodzieja 27.
• na osiedlu „Koziny” 
– p. WŁADYSŁAWA 
MUSZYŃSKA z bloku 48 
przy Alei Włókniarzy 198 
Balkon pani Muszyńskiej 
zdobył już nagrodę w ze-
szłym roku na najładniej 
ukwiecony balkon na 
Kozinach.

• na osiedlu „Żubardź” 
zwyciężyły ex aequo 
dwie osoby:
– p. MAGDALENA 
JACASZEK z bloku 91 
przy ulicy Klonowej 41
Pani Jacaszek jest już 
laureatką z zeszłego roku 
na najładniej ukwiecony 
balkon na Żubardziu 
oraz laureatką zimowej 
edycji konkursu na naje-
fektowniej udekorowany 
balkon w okresie świą-
teczno-noworocznym.
– p. TADEUSZ  
STAJUDA z bloku 91 
przy ulicy Klonowej 41.

Zwycięzcom gratu-
lujemy, a zdjęcia ich 
balkonów prezentujemy 
poniżej oraz na naszej 
stronie internetowej.

KONKURS NA NAJŁADNIEJ UKWIECONY 
BALKON rozstrzygnięty!

Mądry spółdzielca...  
przed szkodą

Wakacje, wakacje 
i po wakacjach... 
Ledwie chwilę temu 
z radością biegli-

śmy na plażę, ruszaliśmy na gór-
skie szlaki, a już słychać reklamy 
umilające powrót do szkoły tanimi 
plecakami, kredkami i innymi przy-
borami.

Jak minęło to lato? Dziękuję, 
dobrze. Odpowiada Patrycja za-
gadana przypadkiem przez mamę 
Ryśka w sklepie osiedlowym. Wy-
jechaliśmy ze znajomymi na Korfu, 
potem zwiedziliśmy Islandię, wró-
ciliśmy szczęśliwie do domu i tu-
taj jeszcze udało się wyrwać kilka 
słonecznych dni nad morzem. A jak 
Rysiek spędził ten czas? Oj kochana 
Patti, Rysiek jeszcze jest w szpita-
lu... chociaż już nie ma zagrożenia 
żadnego, to lekarze jeszcze chcą go 
poobserwować... W szpitalu? Patry-
cja nie potrafiła ukryć zdumienia... 
Co się stało? Aj, Patty... głośno o tym 
zdarzeniu było na początku sierpnia, 
prasa i telewizja podawały tę infor-
mację w wiadomościach... Rysiek, 
świeżo upieczony kierowca w firmie 
spedycyjnej, który w tym roku jesz-
cze nie nabył prawa do dłuższego 
urlopu po zmianie pracy, z wypo-
czynku korzystał jedynie w wolne 

od pracy dni . W tamten weekend po-
jechali całą paczką nad Wartę. Upał 
był niemiłosierny, woda zapraszała 
chłodnym orzeźwieniem. Dzieciaki 
ochoczo rzuciły się do wody i korzy-
stały z uroków lata, kiedy Jaś, syn 
znajomych Ryśka nagle zniknął pod 
wodą. Rysiek nie zastanawiając się 
skoczył do wody, złapał Jasia od razu 
i natychmiast wyłowił na brzeg. Wy-
gląda na to, że i Rysiek i Jaś mieli 
przy tym dużo szczęścia… Niestety, 
Rysiek w trakcie zdarzenia rozciął 
sobie nogę w pachwinie tak mocno, 
że spędził na oddziale chirurgii ura-
zowej naszego szpitala blisko dwa 
tygodnie. Jasiowi szczęśliwie nic 
się nie stało i po krótkiej obserwacji 
wrócił do domu.

No to historia, odezwała się 
zafrasowana Patrycja, to bohater 
z naszego Ryśka… Tylko co teraz 
będzie dalej? Przecież praca kie-
rowcy wymaga sprawności fizycz-
nej, a tu poważne obrażenie nogi?...

Mama Ryśka kończyła opo-
wieść… Wiesz, tu akurat też syn 
miał szczęście. Od jakiegoś czasu 
spotyka się przecież z Karoliną. Ich 
związek jest coraz poważniejszy, 
wspominają nawet o ślubie. Karo-
lina jest doradcą kredytowym w du-
żym banku i w pracy ma do czynie-
nia z sytuacjami, w których ludzie 
pozostając bez pracy mają prob-
lemy ze spłatą zobowiązań. Wie, 
że w takich sytuacjach przydaje 
się dobre ubezpieczenie. Bardzo 
uczulała Ryśka, żeby odpowiednio 

się zabezpieczył stosowną polisą.
Tak mu wierciła dziurę w brzuchu, 
że spotkali się w końcu z agentem 
ubezpieczeniowym i wybrali dla 
Ryśka polisę ubezpieczenia na życie 
z dodatkowymi opcjami leczenia 
w wyniku wypadku oraz poważnej 
choroby, a także polisę od następstw 
nieszczęśliwych wypadków. Wy-
gląda na to, że dzięki tej ochronie 
Rysia dziś stać na dodatkową, pry-
watną rehabilitację, właśnie dzięki 
środkom z polisy. Zdarzenie wyglą-
dało groźnie, szczęśliwie nikomu 
nic się nie stało, a obrażenia Ryśka 
które dobrze się goją, wsparte dobrą 
polisą wkrótce będą jedynie przy-
czynkiem do opowieści o „waka-
cyjnym bohaterze”.

Patrycja, miło się rozmawia, 
ale muszę pędzić do domu, za go-
dzinę mam spotkanie z likwidato-
rem szkód Towarzystwa Ubezpie-
czeń, rzekła mama Ryśka. Sąsiad 
mnie zalał, a właściwie woda która 
leciała z mieszkania sąsiada, kiedy 
wypoczywaliśmy na działce… 

I Pani taka spokojna? To aku-
rat nie kłopot. Szkoda zostanie zli-
kwidowana z polisy sąsiada, choć 
oboje mieliśmy stosowne ubez-
pieczenia. Zdrowie najważniejsze, 
więc skarbem jest fakt, że Rysiek 
i Jaś są w dobrej formie. Zalane 
mieszkanie to przy tym drobiazg. 
Wszystkiego dobrego Patrycjo, 
muszę pędzić! Pozdrów rodziców!

 A. Przybył Uniqa S.A.

Magdalena Jacaszek 
ul. Klonowa 41, os. Żubardź  Fot. redakcja

Władysława Muszyńska  
Al. Włókniarzy 198, os. Koziny  Fot. redakcja

Halina Matecka 
ul. Piasta Kołodzieja 27, os. Olechów  Fot. redakcja

Tadeusz Stajuda  
ul. Klonowa 41, os.  Żubardź  Fot. redakcja

Trwają prace docieplenio-
we na budynku 501 i 503 
przy ulicy Gorkiego 6/8, 
10/12 i 24. 
Na budynku 501 jest to już trzeci 
etap prac. Ostatni, dotyczący czę-
ści Gorkiego 10/12, ze względów 
finansowych, zostanie wykonany 
w 2018 r.

W związku z nieuwzględnie-
niem spółdzielni mieszkaniowych 
jako beneficjenta środków unij-
nych, ocieplenie bloku 503 Spół-
dzielnia rozpoczęła ze środków 
własnych nieruchomości. Podob-
nie jak w przypadku bloku 501, 
prace te będą wykonane etapowo, 
w miarę posiadanych środków. 
W pierwszym etapie docieplony 
zostanie szczyt południowy przy 
ul. Gorkiego 24, wraz z częścią ele-
wacji zachodniej. Etap drugi, któ-
rego realizacja przewidywana jest 
w następnym roku, obejmować bę-
dzie ocieplenie elewacji od strony 

zachodniej budynków ul. Gorkiego 
24 i 26, wraz z malowaniem ocie-
plonych w latach wcześniejszych 
elementów elewacji. Z racji tego, 
że prace dociepleniowe wymaga-

ją dużych nakładów finansowych, 
docieplenie budynku przy ul. 
Gorkiego 28 od strony północnej 
i południowej przewidywane jest 
na 2019 rok. A.J.

Ocieplenie bloków

503501

Zmiana lokalizacji 
Banku PKO
Wszystkich mieszkańców ulicy Gorkiego informujemy, 
że Bank PKO BP S.A., który od 1991 roku znajdował 
się w bloku 501, zmienił swoją siedzibę i przeniósł 
się na drugą stronę ulicy do Galerii Widzewskiej przy 
ul. Wujaka.
Bank zamierza sprzedać swoją dotychczasową siedzibę.



10 Okres wakacji  
– najfajniejszy czas dla dzieciaków.  

Ale czy tylko dla nich?! 

K o n t a k t 
z administratorem
Administratorzy pracują najbliżej mieszkań-
ców. Bezpośrednio opiekują się poszczegól-
nymi budynkami i  starają się rozwiązywać 
problemy mieszkańców związane z zamiesz-
kaniem. Oto wykaz wszystkich administrato-
rów wraz z kontaktowymi telefonami komór-
kowymi 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: aszlawski@rsmbawelna.pl.
Beata Nykiel 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: bnykiel@rsmbawelna.pl.

Administracja osiedla „Sienkiewiczow-
skie”, 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: 
egwiazda@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 administro-
wane budynki: Gorkiego 6/8, 10/12, 24, 26, 28, 
tel. kom. 509 285 342, e-mail: ajakubczykka-
zmierska@rsmbawelna.pl
Elżbieta Kowalczyk administrowane budyn-
ki: 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 
budynki: Zbiorcza 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 
21, 23, 25, Sarnia 4, Stylonowa 7, tel. kom. 505 
150 846, e-mail: aczekalska@rsm bawelna.pl.

Administracja osiedli „Żubardź” i „Kozi-
ny”, tel. 42 651 55 24.
Kierownik adm. p. Jolanta Bartoszek.
ADMINISTRATORZY:
Renata Psonka-Andrzejczak administro-
wane 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: rp-
sonka@rsmbawelna.pl.
Magdalena Gazda administrowane budynki: 
Kasprzaka 10, 11, 11a, 28/34, Długosza 1/5, 
27, 29/31, 1-go Maja 76, 84/86, Więckowskie-
go 97, Lorentza 8, Srebrzyńska 45, Włókniarzy 
198, tel. kom. 505 150 840, e-mail: mgazda@
rsmbawelna.pl.
Jacek Piaseczny administrowane budynki: 
Czarnkowska 9/13, Gandhiego 3a, Tatarako-
wa 15, Lutomierska 83/101, 103a, 105a, 109a, 
111, Wrześnieńska 67/69, 71/73, Sierakow-
skiego 1/5, Uniejowska 4, 4a, 6, Turoszowska 5, 
16, tel. kom. 505 150 862, e-mail: jpiaseczny@
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Przyjmowanie i  załatwianie interesantów 
w spółdzielni odbywa się następująco: sekre-
tariat spółdzielni, Zespół Doradczo-Samorzą-
dowy, Dział Księgowości Eksploatacyjnej Dział 
Techniczny, Stanowisko ds. Analiz Ekonomicz-
nych czynne są przez cały tydzień (za wyjąt-
kiem sobót i niedziel) w godzinach 8.00-16.30; 
Dział Członkowsko-Mieszkaniowy, Dział Czyn-
szów, Kredytów i Wkładów Mieszkaniowych, 
Dział Organizacyjny czynne są w poniedziałki, 
środy, czwartki, piątki w godzinach 8.00-16.30, 
we wtorki w godzinach 8.00-18.00, Admini-
stracje osiedlowe: w okresie od 1.09. do 30.06. 
przyjmują interesantów w poniedziałki, środy, 
czwartki i piątki w godz. 8.00-17.00, we wtorki 
w godzinach 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 dniach 26–28.08.2016 r. na terenie Ośrodka Szkole-
niowo-Wypoczynkowego w Sulejowie Ognisko TKKF 
„Dzikusy” zorganizowało i przeprowadziło imprezę 
pt. „Wakacyjny Festiwal Sportu i Zdrowia”. W zabawach 
sportowych wzięło udział łącznie 210 uczestników.
Starsi i młodsi zawodnicy mogli wykazać się w wielu konkurencjach ple-
nerowych. Rozegrano mecze: piłki nożnej, siatkówki, siatkówki plażowej, 
koszykówki ulicznej, tenisa stołowego i ziemnego. Odbyły się też biegi.

Chętni uczestniczyli też w zawodach rekreacyjnych, takich jak: 
pchnięcie kulą, bule, dart, rzut podkową, szachy, warcaby.

Liczyło się nie tyle zwycięstwo co dobra zabawa, zachowanie fair 
play, przebywanie na świeżym powietrzu. I ten cel w pełni osiągnięto. 
Ostatni weekend wakacji zakończono wesoło i sportowo.

Środki na festiwal pozyskano z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
 K.Sz.

Wzorem roku ubiegłego pre-
zentujemy zdjęcia kolonistów 
kolejnych turnusów w ośrod-
ku TKKF Ognisko „Dzikusy” 
w Sulejowie. Przypomnijmy, 
że pamiątkowe zdjęcie dzieci 
wypoczywających na lipco-
wym I turnusie przedstawi-
liśmy w poprzednim nume-
rze naszej Gazety. Wg opinii 

dzieciaków I turnusu jedną 
z fajniejszych atrakcji były za-
bawy w pianie gaśniczej w trak-
cie wizyty Straży Pożarnej.

Zamieszczając zdjęcia ży-
czymy dzieciom i ich rodzicom 
miłych wspomnień.

I nie martwcie się już za rok 
znowu wakacje!

 K.Sz.

WAKACJE Z „DZIKUSAMI” 

Do Spółdzielni zwrócił się Zarząd Stowa-
rzyszenia „Mamy Wielkie Serca” ze Stemp-
lewa (Obok Świnic Warckich, gdzie urodziła 
się św. Faustyna, patronka Łodzi) z prośbą 
o umieszczenie w naszej gazecie ich apelu 
o zbiórce nakrętek, a także o zorganizowanie 
takowej zbiórki na terenie RSM „Bawełna”.

Wielu z Państwa z pewnością spotkało się 
już z podobnymi akcjami, czy to w szkołach 
czy w miejscach pracy. To bardzo prosty spo-
sób na to, by pomagać. Wystarczy po wypiciu 
napoju, czy mleka z kartonu, zostawić nakrętkę.

Z wielką chęcią pragniemy zaangażować 
się w tę akcję i dlatego w naszych administra-
cjach osiedlowych ustawimy specjalne pudła 
przeznaczone do zbiórki. Zachęcamy wszyst-
kich Państwa do zbierania nakrętek i przyno-
szenia do nas, tak byśmy mogli wesprzeć ten 
szczytny cel i pomóc potrzebującym dzie-
ciom.

Poniżej przedstawiamy Państwu apel, jaki 
przesłało nam Stowarzyszenie:

Za plastikowe nakrętki, czy jak kto chce, korki, 
można opłacić zajęcia rehabilitacyjne, kupić wóz-
ki dla niepełnosprawnych czy sprzęt rehabilitacyj-
ny. Jest tylko jeden warunek – trzeba uzbierać ich 
naprawdę bardzo, bardzo dużo.

Jeden człowiek nie jest w stanie zebrać kilku 
milionów nakrętek. Jednak duża grupa ludzi – 
i owszem. Mogą zbierać młodzi, dorośli, senio-
rzy. Zbierać można w przedszkolach, szkołach, 
fundacjach, szpitalach, stowarzyszeniach, spół-
dzielniach mieszkaniowych, zakładach i firmach. 
Zbierają pracownicy obsługi, administracji, na-
uczyciele, dyrektorzy, prezesi itd. Z roku na rok 
nasza akcja zatacza coraz większe kręgi.

Jeżeli przyjmiemy, że 1 kg zakrętek, to średnio 
około 1 zł, a sprzęt kosztuje 9 tys. zł, to należy uzbie-
rać 9 ton zakrętek. To bardzo dużo. Właśnie dlate-
go im więcej zaangażowanych osób, tym szybciej 
sprzęt trafi do zainteresowanych dzieci. Nasza akcja 
nigdy się nie kończy. Kończy się tylko konkretny jej 
etap. Ogłaszamy zbiórkę na konkretny cel, zbieramy 
i realizujemy zadanie. Zakupujemy sprzęt i prze-
kazujemy go osobie niepełnosprawnej lub grupie 
osób lub do placówki dla dzieci. Zawsze ogłaszamy 
i pokazujemy swoje działania na stronie internetowej 

www.serca.org.pl 
oraz na Facebooku. Od chwili ogłoszenia naszych 
akcji „Wózek za nakrętki”, „Daj się wkręcić”, „Od-
kręcam, zbieram, pomagam” zakupiliśmy wózek 
inwalidzki, wózek rehabilitacyjny, sprzęt rehabilita-
cyjny – pionizator, fotelik rehabilitacyjny, sprzęt re-
habilitacyjny dla wychowanków Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego im. Juliana Tuwima 
w Stemplewie (www.soswstemplew.com) m.in. 
schodołaz, wannę do hydromasażu i rehabilitacji 
kończyn dolnych i kręgosłupa w odcinku lędźwio-
wym, zestaw zewnętrznych urządzeń rehabilitacyj-
nych oraz drobny sprzęt do usprawniania rąk. Akcja 
zbierania nakrętek trwa!!! Zapraszamy do akcji!!! 
Dziękujemy za każdą nakrętkę. Pozdrawiamy!!!!

Za Zarząd Stowarzyszenia  
Mamy Wielkie Serca

Andrzej Zielonka 
Prezes Zarządu

Festiwal Sportu i Zdrowia

NAKRĘTKI RATUJĄ I WSPOMAGAJĄ  
NIEPEŁNOSPRAWNE DZIECI W STEMPLEWIE!

II turnus

Straż Pożarna u kolonistów IV turnus
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Redakcja: Cieszymy się, że po 
latach widzimy Pana znów w Spół-
dzielni. Ostatni raz mieliśmy okazję 
się spotkać podczas prowadzonych 
przez Pana szkoleń dla pracowni-
ków, z tematu komunikacji inter-
personalnej. Ale szkoleniowiec to 
tylko jedno z Pana wcieleń, których 
podczas swojej drogi zawodowej 
miał Pan bardzo dużo. Z wykształ-
cenia jest Pan matematykiem, filo-
zofem i pedagogiem. Ale z zawodu 
wykładowcą, trenerem animato-
rem, satyrykiem, muzykiem, lite-
ratem, dziennikarzem i publicystą. 
Skąd taka wielka rozpiętość zain-
teresowań?

Wojciech Kawecki: Zanim od-
powiem, to do tej kolekcji dodam, 
że byłem jeszcze handlowcem, bu-
dowlańcem i doradcą finansowo-ubez-
pieczeniowym. Całe życie wykonuję 
też fachowe prace wszelkiego rodza-
ju, jako tzw. handyman, czyli „złota 
rączka”, a doświadczenie zdobyłem 
pracując przez wiele lat w Szwecji. 
Dlaczego tak wielu rzeczy się chwy-
tam? Chyba dlatego, że drzemie we 
mnie wiele osobowości.

R.: A czym zajmuje się Pan ak-
tualnie?

W.K.: Obecnie jestem na emery-
turze. Ale jednocześnie, mając swoją 
firmę, wykonuję też prace fachowe. 
Całe życie jestem jednak artystą, choć 
obecnie może już nie „na topie”.

R.: No właśnie. Wielu naszych 
czytelników z pewnością skojarzy 
Pana z kabaretem „Kapota”, któ-
rego jest Pan współzałożycielem 
i w którym od samego początku 
Pan występował. Czy kabaret na-
dal istnieje?

W.K.: TAK, ale teraz rzadziej je-
steśmy w publikatorach, a więc ilość 
koncertów jest nie tak duża. Jeździmy 
jednak z koncertami po całej Polsce.

R.: A jakie były początki tego 
kabaretu i co Pana skłoniło do tego, 
by w tak niełatwych latach 7080
tych założyć właśnie kabaret?

W.K.: W kabaret zacząłem się 
bawić jeszcze w czasach studiów, 
a później zająłem się tym zawodowo. 
Skąd to się wzięło? Chyba po prostu 
ze mnie, z mojej natury, zawsze bo-
wiem byłem trochę prześmiewczy 
i autoironiczny. Punktem wyjścia jest 
mój zmysł obserwacji, zarówno siebie 
samego, jak i otaczających mnie ludzi 
i sytuacji. 

R.: „Kapota” odnosiła swego 
czasu spore sukcesy, jak choćby 
w 1984 r. nagroda w Opolu na Fe-
stiwalu Piosenki Polskiej za pio-
senki kabaretowe, Grand Prix na 
Festiwalu „OSET 87” w Rzeszowie 
za najlepszy program estradowy 
i wiele, wiele innych.

W.K.: Trzeba przyznać, że te 
dwie nagrody to nagrody główne 
i w Polsce dosyć prestiżowe. W pew-
nym momencie osiągnąłem to, co mo-

głem najlepszego. Lata 80. to był 
wspaniały czas dla naszego kabaretu 
i naprawdę dużo wtedy występowali-
śmy. Natomiast w nowych czasach, 
po tzw. transformacji, kolega stwier-
dził, że skoro skończył się komunizm, 
to nasz kabaret jest niepotrzebny. 
Zawiesiliśmy działalność – jak ja to 
mówię: „odwiesiliśmy nasze KAPO-
TY na wieszak” na 3–4 lata. Zupełnie 
niepotrzebnie, jak się później okazało, 
bo przez to bardzo szybko wypadli-
śmy z rynku i wrócić nie było już 
łatwo. Znikasz, to na twoje miejsce 
pojawia się ktoś inny.

R.: Odtwarzając w internecie 
piosenki z tamtych lat, odnosi się 
wrażenie, że te teksty są nadal ak-
tualne (jak w Waszym hicie „Dzia-
dowska ballada”).

W.K.: Tak, czasy się zmieniły, 
ale nie do końca. Z jednej strony mamy 
teraz piękną Polskę, która się rozwinę-
ła, z drugiej jednak strony ciągle widać 
w sferze społecznej i psychologicznej 
to tzw. polskie „dziadostwo”, czyli 
w dalszym ciągu skupiamy się przede 
wszystkim na negatywnych aspektach 
życia. Jesteśmy zawistni, zazdrośni, 
chciwi. W sferze emocjonalnej to jest 
dla nas wszystkich bardzo niekorzystne 
i nie służy też Polsce.

R.: Rozbawianie ludzi przynosi 
Panu radość?

W.K.: Z pewnością. Przyjem-
nie i miło, gdy człowiek coś mówi 
lub robi, a ludzie się śmieją. Zresztą 
śmiech to zdrowie. A czasami wystar-
cza nawet uśmiech. Każdy artysta po-
trzebuje aplauzu i aprobaty, bez tego 
nie ma po co tworzyć.

R.: Ale w pewnym momencie 
przestało być wesoło – dowiedział 
się Pan o swojej chorobie. Kiedy to 
było?

W.K.: 13 stycznia 2015 o godzi-
nie 13:00. Pamiętam bardzo dokład-
nie. Chłoniak, przewlekła białaczka 
limfatyczna, choroba nieuleczalna, 
wg nomenklatury medycznej. 

R.: W pierwszej chwili szok, 
niedowierzanie?

W.K.: Oczywiście, chyba wszy-
scy tak reagują. Jednak niektórzy 
z tym szokiem zostają do końca, nie 
potrafią sobie poradzić. Ja jednak, 
po pierwszych 3–4 tygodniach, po-
układałem sobie w głowie co mam 
robić i jak postępować i tego się trzy-
mam do dziś. Stwierdziłem, że lekarze 
i lekarstwa to jest jedna droga – me-
dyczna, ale jest też druga – alterna-
tywna i można skorzystać z własnych 
zasobów, z zasobów swojego organi-
zmu i być po prostu zdrowym. 

R.: Czyli w ogóle odmówił Pan 
tradycyjnego leczenia?

W.K.: Tak, w zasadzie przez rok 
nie przyjmowałem żadnych leków, 
nawet przeciwbólowych.

R.: Jaki był tego efekt?
W.K.: Przez cały zeszły rok mia-

łem dobre wyniki, rozwój nowotworu 

zahamował się. Lekarze się dziwili 
jak to możliwe, skoro nie biorę le-
ków. Pan doktor został poinformo-
wany, że moje leczenie polega na 
„samozdrowieniu” według określo-
nych terapii medycyny alternatywnej.

W styczniu nieoczekiwanie stan 
zdrowia wyraźnie się pogorszył, cho-
roba zmieniła swoje oblicze – nastąpi-
ła agresywna i ostra forma białaczki 
krwi. Problem autoimmunologiczny. 
Skończyło się niestety trzema chemia-
mi i 12 transfuzjami krwi. Czy chemie 
mi pomogły? Nie wiem. Transfuzje na 
pewno. Teraz znów czuję się dobrze 
i na tym się skupiam. Mówię o sobie: 
jestem zdrowy chory.

R.: Ale skąd po diagnozie wzięła 
się u Pana taka myśl: „Nie będę brał 
leków, nie będę słuchał lekarzy, wy-
leczę się sam”? Przecież nowotwór 
to nie jest skaleczenie, które można 
sobie samemu zalepić plastrem.

W.K.: Na początku oczywiście 
był czas pytań, co robić i jak postępo-
wać. Odpowiedzią było to, że w czło-
wieku jest doskonały mechanizm 
służący zdrowieniu, swego rodzaju 
komputer, nie ma lepszego. Nasz 
organizm jest stworzony do pewnej 
regeneracji i trzeba „zaprogramować” 
swój mózg do tego, by stymulował or-
ganizm do zdrowienia. Jeśli dobrze się 
czuję i mam dobry humor, to i mam 
dobre myśli. Pozytywne myślenie, 
pozytywne postępowanie, pozytyw-
na energia, to wszystko napędza do 
zdrowienia. Takiego myślenia trzeba 
się oczywiście nauczyć i trzeba być 
w tym wszystkim konsekwentnym, 
ale to przecież oczywiste, że dobre 
nastawienie i napędzanie się samemu 
jest dużo lepsze w walce z chorobą niż 
załamanie, smutek i zamknięcie się 
w sobie. Z chorobą dużo lepiej po-
radzi sobie ktoś kogo organizm jest 
nastawiony na zdrowienie.

R.: Ale czy to podejście do ży-
cia i jego przeciwności nie wynika 
bardziej z charakteru człowieka?

W.K.: Oczywiście, że to też ma 
znaczenie. Ja na przykład jestem nie-
poprawnym optymistą, zawsze taki 
byłem, pełen radości, pogody ducha, 
umiałem i umiem cieszyć się życiem. 
Ale gdy ktoś jest bardziej wątpiący, 
to może to zmienić, nauczyć się tego. 
To nie jest łatwa praca, ale naprawdę 
warto iść tą drogą.

R.: A jak rodzina i znajomi 
zareagowali, gdy dowiedzieli się, 
że odmawia Pan tradycyjnego le-
czenia i chce sam zająć się swoim 
zdrowiem?

W.K.: Zdecydowana większość 
ludzi wierzy święcie w to, że lekar-
stwa ich uleczą. Natomiast ja powia-
dam, że wyleczyć się możesz tylko 
sam, a leki mogą ci jedynie pomóc. 
Ogólna opinia rodziny i znajomych 
było więc takie jak większości ludzi: 
co ty robisz? Zwariowałeś? Sam się 
chcesz leczyć?

A ja uważam, 
że choroba nowotwo-
rowa to po prostu szcze-
gólny stan mojego organizmu, 
który jedynie wymaga ode mnie 
trochę większego wysiłku, żeby być 
zdrowym.

A teraz najważniejsze: ja nie wal-
czę z rakiem, ja się z nim zaprzyjaź-
niam. Gdybym z nim walczył, to tak 
jakbym walczył sam ze sobą, bo prze-
cież on jest częścią mnie. Te komórki 
nowotworowe to przecież moje ko-
mórki. Dlatego ja nowotwór usypiam 
i nie daję mu karmy. Tę relację musisz 
stworzyć sobie w głowie, bo jeśli nie-
nawidzisz kawałka siebie, to walczysz 
ze sobą.

R.: To wszystko brzmi tak łatwo 
i prosto.

W.K.: No tak, to oczywiste, 
że na tej drodze też natrafiałem na 
przeszkody. Na początku musiałem 
przejść przez kilka miesięcy bólu. 
Ale nie brałem na to żadnych leków. 
Co robiłem? Niektórzy będą pewnie 
pokpiwać, ale ja świadomie korzysta-
łem ze swojej bioenergii i do bolących 
miejsc przykładałem swoje ręce i ból 
po jakimś czasie przechodził.

Jedną rękę kładłem na głowie 
lub w miejscu splotu słonecznego, 
a drugą tam gdzie bolało. Wszyst-
kie mechanizmy są w naszej gło-
wie, my wytwarzamy sytuacje jakie 
nam towarzyszą: mogę być wesoły 
lub smutny, mogę gdzieś pójść lub 
nie. Ja decyduję. Czyli najpierw jest 
myśl, a potem świadome działanie. 
Dowódcą jest głowa, a reszta orga-
nizmu ma słuchać.

Masz chorą rękę, boli cię. Mówisz 
sobie: a tam, nie boli, poruszaj nią. Ru-
szasz. Boli? No, może rzeczywiście 
trochę mniej. Eee, chyba nie boli. 

Czyli kwestia jest w tym co wy-
twarzam w swojej głowie. Jeśli sku-
pię się na tym, że boli, to cały czas 
będę o tym myślał i wsłuchiwał się 
w ten ból i skupiał się na nim. Jeśli 
powiem sobie: nie boli, to przestanę 
się na tym koncentrować i przestanę 
ten ból odczuwać. 

R.: To wszystko się składa na 
całą filozofię życia.

W.K.: Bo tak właśnie jest. Ja 
uprawiam „samozdrowienie” Nie zaj-
muję się swoją chorobą. Zajmuję się 
swoim zdrowiem. Zmieniłem wiele 
w swoim życiu, bo przyzwyczajenia, 
które nas ograniczają, są przeszko-
dą wszystkiego nowego i lepszego. 

Chcesz coś zmienić? Najpierw zmień 
swoje przyzwyczajenia. Nie bój się 
nowych rzeczy. Nowe sytuacje wy-
twarzają nową energię. Zmuszają 

nas do działania. Np. jeśli zwalnia-
ją nas z pracy – ciesz się. Ciesz 
się, bo jesteś w nowej, kreatyw-
nej sytuacji. Odetnij się od tego, 
co było w twoim życiu złe. Jeśli 
to co robiłeś, przyczyniło się do 
powstania choroby – przestań, 
zmień to, zacznij na nowo.

R.: Pan na swojej drodze 
tak właśnie zrobił: nowy styl 
życia, dieta, ruch i zero stresu.

W.K.: Dokładnie tak. Dla-
czego miałem z tym czekać? 

Wziąłem się za siebie od razu. 
Żeby być zdrowym, trzeba zadbać 
o wszystkie te elementy, czyli nie 
tylko zdrowie psychiczne, o któ-
rym cały czas mówię, ale też fi-
zyczne. Jem więc przede wszyst-
kim produkty nieprzetworzone 
i naturalne, zwłaszcza warzywa 

i owoce i piję bardzo dużo soków. 
Teoretycznie lekarze mi to odradza-
li, ale gdy sprawdziłem na swoim 
organizmie, że nie czuję się po nich 
źle, to pomyślałem: dlaczego mam 
przestać, skoro mi to nie szkodzi? 
Do picia najlepsza jest woda, od-
rzuciłem natomiast zupełnie cukier. 
Nie jem też mięsa, oprócz wątrób-
ki, którą muszę jeść, ze względu na 
krew. Dzień zaczynam od gimnastyki 
Nishi, to są ćwiczenia uruchamiają-
ce szyję i dzięki temu rozluźniające 
organizm. Bardzo wiele osób nie 
zdaje sobie sprawy z tego jak ważny 
w naszym życiu jest tlen. Ja oddy-
cham świadomie, dla mnie oddech 
jest przyjemnością. Wiem, że to dla 
mnie haust zdrowia.

R.: A jakie przesłanie chciałby 
Pan na koniec przekazać naszym 
czytelnikom?

W.K.: Nie żyj przeszłością, bo to 
co się zdarzyło jest czymś, z czym po 
prostu musisz się uporać. Jeśli zacho-
rowałeś, przyjmij to jako fakt. Nie bój 
się tego. To jest problem, który jesteś 
w stanie rozwiązać. Rób wszystko co 
służy zdrowiu i zdrowieniu. Wybierz 
drogę najlepszą dla ciebie i twojego 
organizmu. Wszystko jest w twojej 
głowie. Myśl pozytywnie, do przodu, 
uwierz w siebie i zaakceptuj siebie sa-
mego. A wtedy wszystkie przeszkody 
okażą się łatwe do pokonania.

R.: I tak optymistycznie za-
kończmy. Dziękujemy za rozmowę.

Rozmawiały: K.Sz. i I.G.

Nie zajmuję się swoją chorobą.  
Zajmuję się swoim zdrowiem. Zmieniłem wiele w swoim życiu, 
bo przyzwyczajenia, które nas ograniczają,  
są przeszkodą wszystkiego nowego i lepszego.

Ludzie, 
których

warto poznać
Po
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Kolorowe grafiki przed blokiem 102
Zakończono trzeci etap prac pole-
gających na pokryciu tyłów pawilo-
nów handlowych umieszczonych 
wzdłuż ul. Zakładowej kolorowymi 
grafikami. Obecnie na pawilonach 
posadowionych wzdłuż budynku 

102 błyszczą w słońcu kolorowe 
kwiaty i zielone łąki, z boku zaś 
zdaje się „pracować” młyn.
Jak już wcześniej pisaliśmy na 
łamach naszej Gazety pomysł 
takiego zagospodarowania tyl-

nych ścian pawilonów spotkał się 
z wielką aprobatą mieszkańców 
i został zauważany także przez 
inne osoby, spoza osiedla prze-
jeżdżające tą drogą.
 K.Sz.

Rozmowa z p. Wojciechem Kaweckim – 
niepoprawnym optymistą, artystą, współza-
łożycielem kabaretu „Kapota”.

ZDROWY CHORY 
CZYLI TRZEBA CHCIEĆ UŚPIĆ RAKA



12 Rozerwij się!
Poziomo: 1. kochanica, 6. krzewinka leś-
na, 7. rosyjska Marysia, 8. kołpaki na koła, 
9. zalewane za skórę, 12. wieś nadmorska 
w Zachodniopomorskiem, 13. wyspy, któ-
rych stolicą jest Ponta Delgada, 14. waleria-
na, 18. płynie przez Istebną, 19. określona 
liczba godzin zajęć nauczycielskich, 20. 
Kózka lub Guzik, 21. naczynie jednorazo-
wego użytku, 22. u boku sepleniącego męża.
Pionowo: 2. stolica Tybetu, 3. trud, wysi-
łek. 4. ma w herbie dwie wieże, 5. hipo-
tetyczne plemię zamieszkujące Kujawy, 
9. z towotnicą w ręku, 10. niejeden w świ-
cie króla, 11. ogon zająca, 15. metalowy 
zacisk, 16. drapieżnik, „producent” drogiej 
kawy luwak, 17. koleżka, kamrat

Poziomo: Iweta, Bangi, złość, popęd, im-
pas, Konina, kózki, rokoko, ANSA, sjenit, 
Oleg, czyżyk, Arab.
Pionowo: wyłom, taśma, kapownik, zgłęb-
nik, iskra boża, przesieka, skir, objazd, od-
nóża, optyka.

Pierwsze trzy osoby, które w ciągu 10 
dni od ukazania się gazety nadeślą pra-
widłowo rozwiązaną krzyżówkę na 
adres: RSM „Bawełna” 93120 Łódź, ul. 
Przybyszewskiego 163, z dopiskiem na 
kopercie „Krzyżówka”, otrzymają na-
grody (nie dotyczy pracowników RSM 
„Bawełna”).

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI 
Z POPRZEDNIEGO NUMERU

Minęło ponad 40 lat od czasu, kiedy człowiek 
postawił nogę na Księżycu. Czego przez ten czas 
dowiedzieliśmy się o kosmosie? Oto niektóre 
ze znalezionych ciekawostek.

Księżyc, jak wiemy, pozbawiony jest atmosfery. Ci, 
którzy postawili na nim stopę, mogą być pewni, że ich odciski po-
zostaną tam na miliony lat. Dopóki oczywiście w to miejsce nie trafi 
jakiś meteoryt lub grupka natrętnych kosmicznych turystów w przy-
szłości.

W przestrzeni kosmicznej ludzie są wyżsi o ok. 5 cm. Grawitacja 
na naszej planecie sprawia, że kręgosłup nie może się w pełni rozciąg-
nąć. Zła wiadomość dla astronautów jest taka, że po powrocie na Zie-
mię kręgosłup wraca do swoich standardowych rozmiarów.

Na Ziemi, ciecze mają tendencję do płynięcia w dół. W stanie 
nieważkości jednak każda ciecz samoczynnie formuje się w kulę. 
Jest to napięcie powierzchniowe, czyli to samo zjawisko, które ustala 
„poziom morza” na powierzchni planety.

Dwa metale złączone w przestrzeni kosmicznej z czasem się 
ze sobą scalą. W ziemskich warunkach efekt ten powstrzymuje utle-
nianie się powierzchni metali.

W 2004 roku astronomowie odkryli gwiazdę, której wnętrze jest 
tak naprawdę ogromnym diamentem. To bryła skrystalizowanego 
węgla o średnicy 1500 km i szacowanej wadze... 10 kwadrylionów 
karatów. W skali kosmicznej gwiazda znajduje się dosyć blisko nas, 
bo oddalona jest tylko o... 50 lat świetlnych.

 Źródło: internet 

Warto wiedzieć

BARAN 21 III  20 IV
Ryzykowne i nieprzemyślane 
posunięcia, a później trudno 
będzie naprawić popełnione 
błędy. Twój niepokój, niecierpliwość i pode-
nerwowanie udzielą się otoczeniu. Opanuj się, 
bo w gruncie rzeczy nie ma większych powo-
dów do niezadowolenia. Wszystko ułoży się 
po Twojej myśli. Unikaj Raka. 

BYK 21 IV  21 V
Zazdrość potrafi w tym miesią-
cu poważnie pogmatwać układy 
z Wagą. A może warto postawić 
na szczerą rozmowę? Wiele wskazuje na to, że 
wszelkie podejrzenia są bezpodstawne. Intrat-
ne propozycje – warte rozpatrzenia. Ale nie 
spiesz się z decyzją. Masz na nią wiele czasu.

BLIŹNIĘTA 22 V  20 VI
Miesiąc nieco nerwowy, ale bar-
dzo owocny. Uda Ci się wresz-
cie załatwić  ciągnącą się od 
dawna sprawę, skończą się też nieporozumie-
nia w pracy. Nie próbuj jednak robić przy tym 
wielkiego hałasu, bo może być niedobrze. Po 
prostu rób swoje. Najwyższy czas na poważną 
rozmowę z Lwem.

RAK 21 VI  22 VII
To będzie ważne, o czym do-
wiesz się w tych dniach właś-
nie. Jak najwięcej zachowaj dla 
siebie, niech nikt nie wie o tym poza Tobą. 
To bardzo ważne, bo da Ci to możliwość 
wcześniejszego od innych startu  i realizacji 
przedsięwzięcia, którym się zajmiesz. Nie do-
puszczaj Panny do głosu!

LEW 23 VII  22 VIII
Prawdopodobnie nastąpi chwi-
la, że będziesz się wahać, jak 
zachować się w zaistniałej sytu-
acji, jak zareagować i czy w ogóle coś zrobić. 
A może po prostu nie dostrzegać tego, co to-
czy się wokół Ciebie. Dać sobie trochę czasu, 
bo w sumie będzie to błaha sprawa. Rady Ryb 
okażą się zbyteczne. 

PANNA 23 VIII  22 IX
Miesiąc wypełniony przede 
wszystkim pracą i spotkaniami 
służbowymi. Czeka Ciebie kilka 
nie załatwionych spraw, którymi niezwłocz-
nie musisz się zająć. Dotrą do Ciebie ciekawe 
informacje z dalekich stron. Pomogą Ci one 
podjąć ważne decyzje, o których myślisz od 
dawna. Pamiętaj o Byku.

WAGA 23 IX  23 X
Czeka Cię kilka znakomitych 
okazji, aby osiągnąć wymarzony 
sukces. Najbliższe dni sprzyjać 
będą realizacji tych pragnień i marzeń osobi-
stych, o których nigdy nikomu nie mówiłeś. 
Natomiast pewne, niewinne z pozoru igraszki 
z Wodnikiem mogą źle się skończyć. Bądź 
czujny!

SKORPION 24 X  21 XI
Niespodziewana okazja do 
umówienia się z kimś sympa-
tycznym na randkę. Sprawa 
wyniknie zupełnie nieoczekiwanie i będzie 
tak prosta, że aż dziw! Co będzie dalej? To 
się dopiero okaże. Musisz więc cały czas mieć 
inicjatywę we własnych rękach. Zazdrosny 
będzie Baran.

STRZELEC 22 XI  21 XII
Najbliższe dni to przede wszyst-
kim korzystne zmiany w pracy. 
Otwierają się przed Tobą nowe 
możliwości. Teraz nawet najbardziej skom-
plikowane sprawy wydadzą Ci się śmiesznie 
łatwe. Zdecydowana poprawa sytuacji mate-
rialnej. Pod koniec miesiąca ważne spotkanie 
z Bliźniętami.  

KOZIOROŻEC 22 XII  19 I
Miesiąc pod znakiem wydatków, 
które trzeba będzie ponieść, 
choć wcale nie będzie Ci to na 
rękę. Ucieszy natomiast szansa spotkania się 
w tych dniach z ludźmi, których lubisz i którzy 
Ciebie darzą sympatią. Przy okazji szansa na 
korzystne załatwienie pewnej sprawy. Miły 
będzie Lew. 

WODNIK 20 I  18 II
Czeka Cię coś w rodzaju spraw-
dzianu z fachowych wiadomo-
ści albo coś na kształt testu, 
który odbędzie się w pracy. Poradzisz sobie 
z tym śpiewająco. Powinno to otworzyć przed 
Tobą nowe możliwości zawodowe. W nie-
dzielę spotkanie ze Strzelcem. Może być bar-
dzo wesoło.

RYBY 19 II  20 III
W kontaktach z partnerem, 
po okresie „niżu”, przejaśni się 
– dni upłyną w atmosferze na-
wrotu namiętności i zrozumienia. Natomiast 
roztrzepanie i nieuwaga mogą być powodem 
nieprzyjemności w pracy. Wszystko da się 
odkręcić przy pomocy Skorpiona, ale trzeba 
na to czasu…

HOROSKOP NA PAŹDZIERNIK

Taka sobie myśl:
Jaką pogodę na nowiu da 
wrzesień, taka bywa zwy-
kle przez całą jesień.

UŚMIECHNIJ SIĘ
***

Mąż: Chciałbym te wakacje spędzić tam, gdzie jeszcze nigdy nie byłem....
Żona: Świetnie...Co powiesz na kuchnię?

***
Przewodnik tatrzański mówi do grupy turystów: – Zbliżamy się do bardzo nie-
bezpiecznego miejsca. Wiele osób poślizgnęło się tu i spadło w przepaść. Gdyby 
komuś z Państwa to się przytrafiło, proszę zwrócić głowę w lewą stronę. Z lotu 
ptaka rozciąga się piękny widok na dolinę.

***
Turysta ogląda w Sopocie pokoik do wynajęcia.
– Miał być pokój z widokiem na morze.
– A ten obraz przedstawiający statek podczas sztormu, który wisi na ścianie to co?!

***
Panie pan chyba oszalał!? W taką wichurę bawić się w skoki spadochronowe?
Myli się pan, mnie tu przywiało z namiotem z campingu po drugiej stronie jeziora.

KUCHNIA 
NASZA  

CODZIENNA

Czy każdego dnia zostaje ci 
nie zjedzone pieczywo? Za-
miast wyrzucać bułki do śmie-
ci bądź na trawnik wypróbuj 
bułczane knedle. Potrawa pro-
sta, szybka w przygotowaniu 
i naprawdę smaczna. Propo-
nujemy z sosem grzybowym, 
ale polane masłem czy smal-
cem ze skwarkami też będą 
wyśmienite.

Składniki:
 ▪ ½ l słodkiej śmietanki
 ▪ 1 średnia cebula
 ▪ 1 pęczek szczypiorku
 ▪ 1 ząbek czosnku
 ▪ 100 g chudego boczku wędzonego
 ▪ 2 jajka
 ▪ 300 ml letniego mleka
 ▪ 500 g różnych grzybów
 ▪ 500 g czerstwych bułeczek
 ▪ sól, pieprz

Przygotowanie:
Knedle:
1.  Czerstwe bułki namoczyć w mleku.
2.    Na patelni podsmażyć boczek po-

krojony w kostkę, dodać pokrojoną 
cebulę i razem zeszklić po czym 
wszystko odsączyć.

3.   Jajka, posiekany szczypiorek, bo-
czek i cebulę włożyć do namoczo-
nej bułki.

K N E D L E  B U Ł C Z A N E  
Z  G R Z Y B A M I

4.   Przyprawić i zagnieść na ciasto. 
5.   Formować gałki wielkości małej 

brzoskwini i wrzucić do gorącej, 
ale nie wrzącej wody.

6.  Powoli gotować 15–20 minut.

Grzyby w śmietanie do knedli:
1.   Przejrzeć i oczyścić grzyby, wypłu-

kać pod bieżącą wodą – nie moczyć.
2.   Do garnka wlać śmietanę i zagotować.
3.   Całość gotować 3–5 minut.
Ciepłe knedle podawać z sosem grzy-
bowym.
Smacznego!
 Źródło: internet

ACH TEN KOSMOS!

Nie ma wyrzutów sumienia gorszych niż te, 
które nic już zmienić nie mogą. 

(Charles Dickens)


