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Priorytetowymi działaniami w Spółdzielni są
remonty, na które corocznie wydatkowane jest
ponad 9 mln zł.

Nasza mieszkanka z osiedla Koziny Pani Hanna
Zdanowska została ponownie wybrana prezydentem
Łodzi.

NAKŁAD 9000

egzemplarzy

Moim
zdaniem
Wszyscy obecnie zajmują się wybora-

mi, więc i ja też dołożę trochę swoich opi-
nii. Mamy dużo zamieszania i jest taki
bałagan, medialny bałagan, że nie wiado-
mo, czy się śmiać, czy też płakać. Dużo
osób uważa wynik tych wyborów za nie-
prawdziwy czy też zdeformowany; ba są oni
przeświadczeni, że je sfałszowano. Dlate-
go tylko, że Państwowa Komisja Wybor-
cza nie przekazała szybko wyników, bo-
wiem nie zadziałał prawidłowo program
komputerowy. Rozpętała się wielka awan-
tura, której jesteśmy bieżąco jej świadka-
mi i uczestnikami, mimo naszej woli, bo-
wiem prawie wszystkie informacje rozpo-
czynają się od 10-ciu dni tylko problema-
mi wyborczymi. Oczywiście przy tej okaz-
ji ujawniło się wielu krytykantów, ludzi bar-
dzo mądrych po szkodzie; jak zwykle
u nas. Nie dziwię się temu, bo u nas musi
wreszcie stać się coś złego, żebyśmy zaczęli
się poważnie zastanawiać nad swoją przy-
szłością. Niedomagania wyborczego sys-
temu komputerowego są tego pierwszym,
na szczęście niezbyt groźnym sympto-
mem. A przecież ktoś podejmował decyz-
ję o przeznaczeniu określonej kwoty na jego
powstanie! Czyżby był nieświadomy fak-
tu, który teraz jest ujawniany, że za takie pie-
niądze nic nie można było porządnie i fa-
chowo przygotować.

Prawie wszystko działa u nas byle jak,
bo nie jesteśmy nauczeni prawidłowego
działania. I nikt tego nie zmienił od 25 lat,
czyli od odzyskania możliwości podejmo-
wania właściwych decyzji przez nas sa-
mych. I ci, którzy obecnie rządzą, jak rów-
nież ci, obecnie pierwsi wszystko kryty-
kujący, którzy też już sprawowali władzę.
Nie uczono nas, poprzez podejmowanie
właściwych decyzji, dobrej organizacji
pracy, przewidywania zagrożeń oraz szyb-
kiej reakcji na zmieniające się warunki. Żad-
nym siłom politycznym nie zależało na tym,
by dobrze zorganizować nasze codzienne
życie, by odeszły w niepamięć takie spra-
wy, że coś można otrzymać za darmo, że
porządną rzecz czy usługę można kupić za
najniższą cenę, będącą podstawowym kry-
terium w przetargach, w oderwaniu od rea-
liów rynkowych i renomy danej firmy, że
wszystko się samo załatwi na zasadzie ja-
koś to będzie. Czyli rządzi u nas bałaga-
niarstwo. Teraz zaś, zamiast spokojnie
wyciągać wnioski i zastanowić się co na-
leżałoby zrobić, żeby do podobnej sytua-
cji nigdy nie doszło, mamy ogólnonaro-
dową, medialną hucpę. Dlatego pod tym
kątem należy spojrzeć na czynione kroki
zmierzające do destabilizacji sytuacji kil-
kunastu milionów mieszkających Pola-
ków w budynkach spółdzielczych. Musimy
wszyscy tym reformatorom przekazać nasz
krótki komunikat: – DOŚĆ TEGO! Bo jeśli
zlikwidują spółdzielczość mieszkaniową, to
dopiero będzie bałagan; niewyobrażalny.
I nie naprawi się go innym programem
komputerowym.

Czas radosnego oczekiwania na przy-
jście Pana będzie sprzyjał zastanowieniu się
nad tym hasłem, pomimo jego katego-
rycznej wymowy. Rozpoczynający się Ad-
went to czas przemyśleń i przygotowywa-
nia się do najradośniejszych dni – Świąt
Bożego Narodzenia. To również czas
różnorodnych spotkań przedświątecznych
w różnych gronach, podczas których składa
się życzenia. Życzmy więc naszym ad-
wersarzom rozwagi w stanowieniu prawa,
uznania osiągnięć spółdzielczego gospo-
darowania mieszkaniami, a przede wszyst-
kim uznania naszych praw do podejmo-
wania decyzji nas dotyczących.

Sylwester Pokorski

Niestraszny nam będzie śnieg.

W dniu 6 grudnia o godz. 10 w sali
gimnastycznej Szkoły Podstawowej
nr 205 na Olechowie rozpocznie się
kolejna Olimpiada Przedszkolaków
– lubiana przez dzieci i przyjmo-
wana z wielką dumą przez rodziców
– impreza małych sportowców. Za-
praszamy wszystkich do kibicowa-

nia przedszkolnym drużynom. A sa-
mym dzieciakom fantastycznej za-
bawy i osiągania sukcesów w przy-
gotowanych „olimpijskich” konku-
rencjach. Na imprezie, jak co roku,
pojawi się św. Mikołaj.

Zapraszamy

Śniegu w święta, choć tak lubianego i pożądanego, głównie przez
dzieci, chyba nie będzie. Tak wynika z dostępnych teraz prognoz. Ale jak
to z pogodą, zwykle zaskakuje. Więc trzeba być czujnym.

ZAPROSZENIE NA OLIMPIADĘ
PRZEDSZKOLAKÓW

NASZE PRZYGOTOWANIA
DO ZIMY
ZIMA NAM NIESTRASZNA
Pogoda nas w tym roku bardzo rozpieszcza. Do połowy listo-

pada dość wysoka, jak na tę porę roku temperatura, dalsza
część również dodatnia, chociaż sam koniec tego miesiąca

ma być już mroźny, ale bez śniegu. Jest to chyba powód do zado-
wolenia dla nas wszystkich, zarówno członków, jak i służb spółdzielni.
Członkowie zużyją mniej ciepła do ogrzania mieszkań, a ważne jest
to chociażby z tego powodu, że, jak co roku, pod koniec listopada
Dalkia, nasz dostawca ciepła, po wyrażeniu zgody przez Urząd Re-
gulacji Energetyki, podniosła cenę za dostarczany czynnik cieplny
(szerzej o tej podwyżce piszemy na str. 5).

Dla służb spółdzielni i naszych wykonawców jest to nadal dobry
okres na prowadzenie i kończenie remontów. Dokonania remon-
towe kończącego się 2014 r. prezentujemy na zdjęciach na str. 4
oraz opisujemy trudności jakie napotkaliśmy przy podjętym ocie-
pleniu budynku 501 na Widzewie-Wschodzie – i w tym przypadku
aura nam szczególnie pomogła. Nie mniej informujemy Państwa,
że do zimy nasze budynki i tereny są dobrze przygotowane. Z mel-
dunków złożonych Zarządowi Spółdzielni przez kierowników po-

szczególnych administracji osiedli wynika, że dokonano przeglądu
budynków i terenów, a w nich okienek piwnicznych pod kątem ich
zamknięcia, szczelności drzwi wejściowych, zabezpieczenia ter-
micznego instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej. Nawieziono pia-
sek do posypywania ciągów pieszo jezdnych, a w budynkach
wyposażonych w instalację odlodzeniową rynien, sprawdzono jej
stan i gotowość do pracy. Mamy nadal obowiązujące umowy z firmami,
które zostały wyłonione w postępowaniach konkursowych dwa lata
temu i do tej pory spisywały się dobrze w zakresie odśnieżania na-
szych terenów. K.Sz.
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Z prac
Rady Nadzorczej
W październiku 2014 roku Rada Nad-
zorcza RSM „Bawełna” odbyła jedno po-
siedzenie.

1. W ramach spraw dotyczących stosunku
członkostwa:

a) podjęła dwie uchwały w sprawie wy-
kreślenia z grona członków Spółdzielni dwóch
osób posiadających spółdzielcze własnościowe
prawa do lokali. Pierwsza z osób, z osiedla
„Słowiańskie”, przybyła na posiedzenie Rady
Nadzorczej. Jej zadłużenie, w dniu podjęcia
uchwały, wynosiło 16.338,02 zł. Druga z osób,
z osiedla „Zbiorcza”, nie przybyła na posiedzenie.
Jej zadłużenie, na dzień podjęcia uchwały, wy-
nosiło 20.677,91 zł.

b) podjęła dwie uchwały w sprawie wy-
kreślenia z grona członków Spółdzielni małżeń-
stwa z osiedla „Słowiańskie”, które straciło pra-
wo do lokalu. Zainteresowani nie przybyli na po-
siedzenie Rady Nadzorczej.

c) podjęła 52 uchwały w sprawie wykreś-
lenia z grona członków Spółdzielni 52 członków
oczekujących, którzy nie wnosili opłat tytułem
kosztów manipulacyjnych.
2. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie
udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu
wieczystego użytkowania gruntu w formie jed-
norazowej ulgi w opłatach za używanie lokali za
2014 rok stu osiemdziesięciu trzem uprawnio-
nym członkom Spółdzielni.
3. Ponownie rozpatrzyła propozycję zorgani-
zowania zbiórki publicznej na rzecz rodziny
z osiedla „Słowiańskie”. Uwzględniając nowo
zaistniałe okoliczności (śmierć jednego z człon-
ków rodziny) Rada wstrzymała się z podjęciem
decyzji do czasu wydania przez Sąd stosownych
decyzji w kwestii sprawowania opieki nad dzie-
ćmi.
4. Rada Nadzorcza dokonała wyboru czterech
członków Rady Nadzorczej do udziału w pracach
Komisji ds. wyboru wykonawców na roboty re-
montowe na 2015 rok w charakterze obserwa-
torów z dostępem do materiałów.
5. Przyjęła do wiadomości Informację na temat
realizacji prac związanych z wykonaniem po-
stanowień ustawy o spółdzielniach mieszka-
niowych w przedmiocie wyodrębnienia nieru-
chomości będących w zasobach RSM „Ba-
wełna”, stwierdzając, że działania Spółdzielni
w tym zakresie nie budzą zastrzeżeń.
6. Przyjęła do wiadomości informacje członków
Rad Osiedli „Słowiańskie”, „Zbiorcza”, „Żubardź”
i „Koziny” na temat spraw, jakimi zajmowały się
te Rady na swoich posiedzeniach w okresie od
ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej. Rada
Osiedla „Sienkiewiczowskie” nie miała w tym
czasie posiedzenia.
7. Rozpatrzyła i udzieliła odpowiedzi na kolej-
ne wystąpienia lokatora z osiedla „Żubardź”,
będące odwołaniami od odpowiedzi, jaką na jego
poprzednie pismo udzieliła w sierpniu Rada Nad-
zorcza.
8. Rada Nadzorcza pozytywnie rozpatrzyła wy-
stąpienie TKKF Ogniska „Dzikusy” o dofinan-
sowanie kwotą 2.900 zł działalności sekcji siat-
karskiej Ogniska.
9. Rada przyjęła do wiadomości:
– informację Przewodniczącego Rady na temat
terminów planowanych zebrań Rady Nadzorczej:
27.11. oraz 18.12. br.,
– informację o rozpatrzeniu na najbliższej Ra-
dzie Osiedla „Słowiańskie” propozycji przesu-
nięcia części pieniędzy z funduszu eksploata-
cyjnego na fundusz remontowy,
– informację nt. wypadających 7.12.2014 r. 56.
urodzin RSM „Bawełna”, które po raz pierwszy
od 20 lat nie będą organizowane. Powodem są
przede wszystkim prace związane z przebudową
łódzkich ulic i trudności z dojazdem i porusza-
niem się po Łodzi w godzinach 16-18. Urodzi-
ny będą uczczone wspomnieniem podczas ostat-
niego w tym roku spotkania członków Rady Nad-
zorczej,
– informację nt. mającego miejsce w dniach
2-3.10. br. w Bronisławowie spotkania organi-
zowanego przez Forum Zarządców Nierucho-
mości i firmę Uniqa i propozycji nawiązania sze-
rokiej współpracy przedstawicieli spółdzielni
mieszkaniowych z województwa łódzkiego,
– informację nt. październikowego numeru ga-
zety „RSM „Bawełna” – Mój Dom”, w którym
zaprezentowani zostaną ci członkowie Spółdzielni,
którzy kandydują w tegorocznych wyborach sa-
morządowych. Wzorem lat poprzednich,
Spółdzielnia nie będzie ograniczała dostępu do
prezentacji komitetom wyborczym w swoich za-
sobach, jeśli kandydaci wystąpią do Spółdzielni
ze stosownym pismem.
10. Następne posiedzenie Rady Nadzorczej
planowane jest na 27 listopada 2014 roku.

Oprac.: I.G.

Z prac Zarządu Spółdzielni w październiku 2014 r.
W październiku 2014 r. posiedzenia
Zarządu RSM „Bawełna” odbyły się
w dniach 1, 8, 15, 22 i 29.

Sprawy członkowsko-mieszkaniowe
Wg stanu na 30.09.2014 r. Spółdzielnia liczyła
9.083 członków, w tym 8.851 członków za-
mieszkujących i 232 członków oczekujących.
W październiku 2014 r. przyjęte zostały w po-
czet członków Spółdzielni 33 osoby, nato-
miast skreślonych z rejestru 34 członków.

Wstrzymano działania eksmisyjne w sto-
sunku do osoby, która za niepłacenie czynszu
utraciła prawo do mieszkania, natomiast obec-
nie spłaciła znaczną część zaległości, a resztę
zobowiązała się zapłacić w ustalonych przez
Spółdzielnię ratach.

Przedłużono termin do zachowania rosz-
czeń o przyjęcie w poczet członków i zawar-
cie umowy o ustanowienie lokatorskiego pra-
wa do mieszkania na prawach pierwszeństwa
po zgonie matki przez małoletnią córkę zmarłej.

Rozstrzygnięto przetargi na dwa mieszkania
w osiedlu „Żubardź”. Na jedno z mieszkań nie
było ofert, na drugie wybrano ofertę członka
Spółdzielni złożoną w przetargu nieograni-
czonym (pisaliśmy o tym w ubiegłym miesiącu
w informacji z prac Zarządu we wrześniu
2014 r., kiedy to przetargi ogłoszono, natomiast
w chwili publikowania informacji znane były
już wyniki).

Powrócono do tematu budowy narożników
119A i 125A na Olechowie, czasowo zawie-
szonego z uwagi na kryzys na rynku sprzedaży
mieszkań i postanowiono przeprowadzić ro-
zeznanie, czy są osoby zainteresowane naby-
ciem mieszkań w planowanej inwestycji,
ogłaszając nabór w naszej gazecie – artykuł
w tej sprawie ukazał się w poprzednim wyda-
niu „Mojego Domu” na str. 3 – dot. red. Do-
datkowo postanowiono rozpatrzyć możliwości
utworzenia miejsc parkingowych przypisa-

nych do nowych mieszkań na pozyskanym
w tym celu od Miasta terenie np. wzdłuż
ul. Piasta Kołodzieja. Zależnie od wyniku
tych ustaleń podejmowane będą dalsze decyzje
co do budowy narożników.

Określanie przedmiotu odrębnej
własności lokali
Uchwalono projekty uchwał dotyczących okreś-
lenia przedmiotu odrębnej własności lokali
w nieruchomościach zabudowanych budynka-
mi mieszkalnymi wielorodzinnymi
• nr 201 przy ul. Lutomierskiej 111,
• nr 202 przy ul. Lutomierskiej 109A
oraz podjęto uchwały określające przedmiot od-
rębnej własności lokali w budynkach ga-
rażowych
• przy ul. Zbiorczej 15b,
• przy ul. Zbiorczej 21a,
• przy ul. Zbiorczej 23b.
Podpisano protokół z rokowań, przygotowany
przez Wydział Praw do Nieruchomości w De-
partamencie Gospodarowania Majątkiem Urzę-
du Miasta Łodzi w sprawie przeznaczenia do
sprzedaży na rzecz RSM „Bawełna” zabudowanej
nieruchomości gruntowej (działka nr 115/24),
położonej w Łodzi przy ul. Zbiorczej (bez nu-
meru), będącej w posiadaniu Spółdzielni.

Roboty remontowe i wymiana sto-
larki okiennej
Podjęto decyzje o refundacji kosztów wymia-
ny okien we własnym zakresie przez lokatorów
w dwudziestu mieszkaniach na „Żubardziu”
w kolejności wynikającej z listy określającej ko-
lejność wymiany/refundacji okien na tym
osiedlu. Ponadto po zasięgnięciu opinii praw-
nej w sprawie postanowiono zrefundować
koszty wymiany okien w jednym z mieszkań
w osiedlu „Zbiorcza” osobie, która nie jest
członkiem Spółdzielni, nie ma też prawa do
mieszkania, w którym wymieniła okna, gdyż po

dokonaniu wymiany podarowała swoje prawo
do mieszkania siostrze.

Podjęto decyzję o przeprowadzeniu okre-
sowej kontroli stanu instalacji wod.-kan. i c.o.
(przeglądów pięcioletnich) dla budynków
mieszkalnych w osiedlach „Żubardź” i „Kozi-
ny” oraz powierzono wykonanie przeglądów
Zakładowi Instalacyjno-Budowlanemu Grze-
gorza Witonia.

Rozszerzono plany rzeczowe remontów:
– dla osiedla „Słowiańskie” na 2014 rok

o wykonanie dodatkowych robót terenowo-
drogowych ze środków zaoszczędzonych
przy realizacji prac związanych z zagos-
podarowaniem terenu między budynkami
nr 155-158-159-160,

– dla osiedla „Sienkiewiczowskie” na 2014
rok o dodatkowe prace instalacyjne fi-
nansowane ze środków pozostałych po wy-
konaniu zaplanowanych wcześniej robót in-
stalacyjnych.

Ustalono zasady wyboru wykonawców robót re-
montowych w Spółdzielni na 2015 rok. Ogłosze-
nie o naborze firm do banku wykonawców na nad-
chodzący rok ukazało się w Dzienniku Łódzkim,
publikowane było w poprzednim wydaniu gaze-
ty „Mój Dom – RSM „Bawełna” oraz na naszej
stronie internetowej. Oferty można było składać do
26.11.2014 r. do godziny 12.00 w biurze Zarządu
Spółdzielni; o godzinie 12.30 swoje prace rozpo-
częła powołana przez Zarząd komisja przy udzia-
le minimum dwóch obserwatorów spośród czte-
rech wskazanych przez Radę Nadzorczą. Po
wyłonieniu wykonawców informacja zawierająca
wykaz firm w podziale na poszczególne rodzaje ro-
bót wzorem lat ubiegłych opublikowana będzie na
tablicach ogłoszeń w biurze Zarządu i admini-
stracjach osiedli, na naszej stronie internetowej
i w gazecie „Mój Dom” – RSM „Bawełna”.

Opłaty i koszty
W dwóch przypadkach wszczęto postępowania
egzekucyjne ze spółdzielczych własnościo-
wych praw do mieszkań, przysługujących oso-
bom zalegającym z opłatami za używanie tych
mieszkań.

Omówiono i przyjęto do wiadomości wy-
niki ekonomiczne Spółdzielni za okresy styczeń-
sierpień i styczeń-wrzesień 2014 roku.

W jednym przypadku, uwzględniając wnio-
sek i uzasadnienie zainteresowanego, stawkę za-
liczkową na poczet centralnego ogrzewania jego
mieszkania obniżono w stosunku do ustalonej
w oparciu o ubiegłoroczne zużycie ciepła.

Odstąpiono od naliczenia części odsetek od
nieterminowo wniesionych opłat za używanie
mieszkania (dot. 1 mieszkania).

Postanowiono wywiesić na klatkach scho-
dowych w budynkach Spółdzielni informacje
o wysokości zadłużenia lokatorów (przekra-
czającej 100 zł) wg stanu na koniec październi-
ka br. w opłatach za używanie mieszkań znaj-
dujących się w danej klatce – tak, jak to czyniono
już w latach ubiegłych, to jest bez podawania nu-
merów mieszkań ani nazwisk dłużników.

Ponownie wynajęto firmę ochroniarską dla
zapewnienia w okresie zimowym – od
7.11.2014 r. do 30.04.2015 r. – fizycznej ochro-
ny w budynkach nr 501 przy ul. Gorkiego 6/8
i 10/12 i nr 503 przy ul. Gorkiego 24, 26, 28.

Najem lokali i dzierżawa terenu
Wyrażono zgodę na zmianę dzierżawców terenu
pod dwoma z pawilonów handlowych przy
ul. Zakładowej na Olechowie.

Wynajęto trzy pomieszczenia WC w bu-
dynkach nr 108A, nr 204 i nr 229 w osiedlu
„Słowiańskie” firmie CLEANER sprzątającej
to osiedle.

Od 1.10.2014 r. do czasu zakończenia ro-
bót związanych z przebudową ul. Rokicińskiej
obniżono dzierżawcy czynsz za dzierżawę te-
renu przy ul. Gorkiego 30.

Na kolejny miesiąc pozwolono korzystać
z lokalu użytkowego w osiedlu „Koziny” byłemu

najemcy, z którym rozwiązano umowę ze wzglę-
du na zaległości czynszowe; najemca obecnie
sukcesywnie spłaca zadłużenie, regulując ponadto
opłatę za bieżące korzystanie z lokalu.

Utrzymano na następny rok obniżoną
stawkę czynszu za wynajem jednego z lokali
użytkowych wraz z piwnicą w osiedlu „Kozi-
ny”, uwzględniając przedstawione przez na-
jemcę argumenty.

Wydzierżawiono teren (35 mkw.) na
ul. Zakładowej w osiedlu „Słowiańskie” z prze-
znaczeniem na sprzedaż choinek w okresie
przedświątecznym od 10 do 24.12.2014 r.

Wydzierżawiono powierzchnię pod rekla-
mę na wschodniej części ogrodzenia zespołu ga-
raży przy ul. Zakładowej 32/36 oraz na ścianie
pomieszczenia pozsypowego zewnętrznego
w jednym z budynków w osiedlu „Słowiańskie”.

Określono warunki nowej umowy z do-
tychczasowym najemcą lokalu użytkowego
w pawilonie nr 47 przy ul. Przybyszewskiego
161, która zawarta będzie w przyszłym roku –
po upływie okresu, na jaki obowiązuje obecna
umowa najmu.

Wynajęto lokal użytkowy w budynku 131
na Olechowie z przeznaczeniem na magazyn
i ewentualnie dokonywanie drobnych poprawek
gotowych wyrobów tekstylnych.

***
Podpisano umowy z Dalkią S.A.:
– o świadczenie usługi optymalizacji zużycia

ciepła poprzez zarządzanie energią w 10
wybranych węzłach cieplnych. Propono-
wana usługa to nowość, na początek po-
stanowiono zastosować ją w 5 węzłach
cieplnych w osiedlu „Słowiańskie” i w 5
węzłach w osiedlu „Sienkiewiczowskie”,
wybierając takie, które obsługują budyn-
ki o różnej strukturze. Telemetria trwać bę-
dzie 3 lata i Dalkia szacuje, że doprowa-
dzi do oszczędności energii na poziomie 8-
10%,

– o świadczenie usług w zakresie pozyski-
wania świadectw efektywności energe-
tycznej, tzw. „białych certyfikatów” dla nie-
ruchomości, w których w ostatnich 3 latach
wykonywane były prace termomoderni-
zacyjne.

Przyjęto do wiadomości, że przeciwko człon-
kom Zarządu Spółdzielni podjęto postępowa-
nie o niezastosowanie się do art. 27³ ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych, jednak z in-
formacji od policji, która po przesłuchaniu jed-
nego z członków Zarządu zrezygnowała
z przesłuchiwania pozostałych – wiadomo, iż
policja wystąpiła z wnioskiem o umorzenie po-
stępowania.

W związku z wystąpieniami komitetów wy-
borczych i kandydatów w wyborach samo-
rządowych o zgodę na umieszczanie na terenie
RSM „Bawełna” materiałów wyborczych usta-
lono, iż w ramach prowadzonej przez Spółdziel-
nię polityki otwartości zasoby mieszkaniowe
udostępnia się nieodpłatnie i na jednakowych
warunkach wszystkim komitetom wyborczym
i kandydatom, którzy zwrócą się o to. Warun-
ki te, to wywieszanie materiałów wyborczych
i plakatów wyłącznie w miejscach wskazanych
przez Administracje Osiedli, mocowanie w spo-
sób pozwalający na usunięcie ich bez pozos-
tawiania śladów, a po wyborach uprzątnięcie
przez komitet wyborczy.
W jednym z poprzednich wydań gazety pisa-
liśmy o zamiarze zorganizowania zbiórki pub-
licznej na rzecz mieszkającej w naszych zaso-
bach rodziny mającej bardzo trudne warunki
życiowe i materialne. Z uwagi na istotną zmia-
nę sytuacji i komplikacje (między innymi
śmierć jednego członka tej rodziny) Zarząd po-
stanowił na razie wstrzymać swoje działania
zmierzające do organizacji zbiórki. W razie po-
nownego podjęcia tego tematu będziemy Pań-
stwa informować za pośrednictwem naszej
gazety „Mój Dom – RSM „Bawełna”.

Oprac.: E.S.

Listy

Jak pisaliśmy w październiku, nasza gazeta ma już 7 lat. Od początku jej istnienia
spotykaliśmy się z Państwa życzliwym (tylko w kilku przypadkach niemiłym) odze-
wem na poruszane przez nas tematy i ceniliśmy sobie każdy list. Wasze opinie świad-
czyły i świadczą bowiem o tym, że jesteśmy czytani i że piszemy o ważnych dla
Państwa sprawach. W październiku, z przyjemnością przeczytaliśmy list od Pani Teo-
dozji Wilk z Olechowa. Zacytujemy Państwu fragmenty:

„Mam dzisiaj wielką potrzebę powiedzieć, że czytam każdą naszą gazetę – „Mój
Dom” z dużym zadowoleniem. Przyswajam sobie wiele ważnych wiadomości za-
mieszczonych w tym czasopiśmie. (-) Dobra atmosfera naszych pracowników,
mieszkańców, przyczyni się do naprawy stosunków na co dzień – ja tak myślę.
Cieszmy się z sukcesów, które są w naszym środowisku.(...) Życzę uśmiechu i ra-
dości. Takim lepiej się żyje i pracuje.”

Podpisujemy się pod życzeniami Pani Teodozji, bowiem więcej w życiu
osiągniemy uśmiechem i dobrym słowem, niż złością, która tak łatwo przechodzi
w brak wzajemnego zrozumienia i umiejętności komunikacji. Bądźmy pogodni i życz-
liwi. I czekamy na kolejne listy.

I.G.



W ramach Terapii Zajęciowej
uczestnicy warsztatów tworzą masę artystycznych wyrobów,
które będą do kupienia na grudniowym kiermaszu,
na który zapraszamy poniżej. 3

W 1577 roku bowiem, ksiądz Wawrzyniec
Białobrzeski założył, działającą na zasadach
współdziałania i samopomocy, Fundację
Ostrołęcką Taniego Kredytu. W XVIII wie-
ku tworzono, funkcjonujące na podobnych za-
sadach, kasy, gromadzące środki pieniężne
i rzeczowe, z których później udzielano
pożyczek najbardziej potrzebującym. Wśród
rolników samodzielnie prowadzących swo-
je gospodarstwa rosło jednak zapotrzebowanie
na utworzenie takiej instytucji finansowej, któ-
ra mogłaby sprostać ich potrzebom. Taką in-
stytucją okazały się być banki spółdzielcze.
Już od samego początku były one ukierun-
kowane na sprawy narodowe i patriotyczne.
W okresie zaborów stanowiły bardzo ważną
płaszczyznę walki o polskość, a działający
w nich patrioci i społecznicy uważali, że je-
dynie silne ekonomicznie społeczeństwo
zdoła zachować polskość w czasie zaborów.
W tym czasie banki spółdzielcze łączył jeden
cel – integrowanie wysiłków na zasadach sa-
mopomocy w walce z lichwą oraz utrzyma-
nie polskiego stanu posiadania. Wspierały roz-
wój gospodarczy i podnosiły poziom życia
materialnego ludności, ale również prowadziły
działalność uświadamiającą, mającą na celu
obronę polskości i przeciwdziałanie wyna-
rodowieniu.

Rozkwit spółdzielczości zahamował wy-
buch I wojny światowej. W odrodzonej Pol-
sce spółdzielczość bankowa musiała stanąć
przed problemem ogromnego rozbicia orga-
nizacyjnego. Nad jego przezwyciężeniem,
przez całe dwudziestolecie międzywojenne,
pracowali działacze spółdzielczy, na czele

czości bankowej zginęło z ręki okupanta. Po
wyzwoleniu, w latach 1944–1949 wysiłki
skierowano głównie na reaktywowanie daw-
nych spółdzielni oszczędnościowo-pożycz-
kowych oraz na stworzenie nowych, według
dawnych przedwojennych standardów. Od
1950 roku odgórnie przekształcano część
spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych
w Gminne Kasy Spółdzielcze, które działały
w ramach Banku Rolnego. Podporządkowa-
nie organizacyjne temu bankowi oznaczało
koniec spółdzielczej samorządności i samo-
dzielności. Polski Październik 1956 roku
zapoczątkował ideową „odnowę” prawie
wszystkich organizacji politycznych, społecz-
nych i zawodowych. Dotyczyło to również
i całej spółdzielczości (o czym pisaliśmy już
wcześniej przy każdej branży). Uchwalenie
przez Radę Ministrów nowego statutu dla
spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych
przyczyniło się do reaktywacji tej formy na-
szej spółdzielczości, znaczącego ożywienia
działalności organów samorządowych, a także
pozwoliło na gromadzenie na rachunkach ban-
ków spółdzielczych i ludowych większych
oszczędności, co zapewniało środki do
działalności kredytowej. Nastąpił ogromny
wzrost znaczenia spółdzielczości bankowej.

Lata 1975–1989 to nasilające się ten-
dencje centralizacji zarządzania gospodarką
i państwem. Reforma bankowości rozpoczęła
się wejściem w życie ustawy Prawo banko-
we z dnia 12 czerwca 1975 roku. Utworzo-
no Bank Gospodarki Żywności, który przejął
wszystkie uprawnienia działających dotych-
czas instytucji spółdzielczych-kredytowych,
oszczędnościowych czy pożyczkowych.
Spółdzielnie zostały zobligowane do używa-
nia nazwy „bank spółdzielczy” i zrzeszenia
się BGŻ.

Ustawa Prawo bankowe z 31 stycznia
1989 roku przyniosła bankom spółdziel-
czym upragnioną niezależność. Zwiększyła
autonomię poszczególnych banków i umożli-
wiła im poszerzanie zakresu i przedmiotu
działania. Od 1992 roku wprowadzono ko-
nieczność zrzeszania się banków spółdziel-
czych samodzielnie działających. Po 2001 r.
rozpoczęły się procesy łączeniowe banków re-
gionalnych i zrzeszających.

Dziś w Polsce jest ponad 500 banków
spółdzielczych, czyli co trzecia jednostka ban-
kowa w Polsce to bank spółdzielczy. Zrze-
szone są one w dwóch bankach zrzeszających
– Banku Polskiej Spółdzielczości i Spółdziel-
czej Grupie Bankowej – które tworzą jedną

Za najstarszą gałąź spółdzielczości w Polsce uważa się spółdzielczość
oszczędnościowo-pożyczkową i mimo, że pierwsza tego typu spółdzielnia po-
wstała w 1861 r. – było to Towarzystwo Pożyczkowe dla Przemysłowców mias-
ta Poznania, założone przez Hipolita Cegielskiego i Mieczysława Łyskowskiego,
to prekursorów tej branży możemy szukać już w średniowieczu.

z Franciszkiem Stefczykiem, o którym pisa-
liśmy w podwójnym 55–56 numerze z lip-
ca/sierpnia 2013 r. Niestety, w latach
1918–1924 polska spółdzielczość bankowa,
na skutek dewaluacji ówczesnej marki pol-
skiej, straciła prawie cały swój kapitałowy do-
robek. Sytuację uratowało wprowadzenie
w 1924 r. nowej waluty – polskiego złotego.
Spółdzielczość bankowa zaczęła szybko od-
rabiać swoje straty. Zaufanie Polaków do ban-
ków spółdzielczych wzrastało tak szybko, że
w drugiej połowie lat 30. spółdzielnie
oszczędnościowo-pożyczkowe stały się
znaczącym motorem obiegu pieniądza i ele-
mentem przeciwdziałającym skutkom kry-
zysu.

Okres II wojny światowej był kolejnym
ciosem dla spółdzielczości. Na terenach
wcielonych do Rzeszy banki spółdzielcze
uległy likwidacji, a wielu działaczy spółdziel-

z największych sił finansowych w Polsce.
Banki spółdzielcze zatrudniają 33 tysiące pra-
cowników, dysponują siecią 4,5 tysiąca pla-
cówek i obsługują około 7 mln klientów. Ich
kondycja jest lepsza niż działających w Pol-
sce banków komercyjnych i jak twierdzi wie-
lu analityków finansowych, w najbliższych
latach będą się one rozwijać szybciej od ban-
ków komercyjnych. W przeciwieństwie do
banków komercyjnych banki spółdzielcze
mają sporą nadwyżkę depozytów nad kre-
dytami, którą utrzymują od lat. Ich depozy-
ty rosną średnio o 10% rocznie. Mają wyższy
od systemu komercyjnego wskaźnik wypła-
calności i niższy odsetek kredytów zagro-
żonych.

Natomiast najstarszym i ciągle funk-
cjonującym bankiem spółdzielczym w Polsce
jest Bank Spółdzielczy w Brodnicy na Po-
morzu. Został utworzony w 1862 r. z inicja-
tywy rzemieślników, przemysłowców i zie-
miaństwa Ziemi Michałowskiej. Bank ten po-
wstał więc zaledwie rok po utworzeniu,
wspomnianego na początku artykułu, Towa-
rzystwa Pożyczkowego dla Przemysłow-
ców m. Poznania, które jest uznawane za
pierwszy bank spółdzielczy na ziemiach pol-
skich. Obecnie Bank Spółdzielczy w Brod-
nicy posiada 50 placówek, położonych na te-
renie trzech województw: kujawsko-pomor-
skiego, warmińsko-mazurskiego i pomor-
skiego. Ten najstarszy polski bank, w ciągu
ostatnich lat, przekształcił się z lokalnej jed-
nostki, obsługującej głównie rolników, w no-
woczesną, spółdzielczą instytucję finansową,
stając się największym spółdzielczym ban-
kiem w północnej Polsce. I.G.

Branże spółdzielcze
– Spółdzielczość bankowa

Wszystkie chwyty dozwolone?
Nie będzie zwrotu nadpłaty podatku
śmieciowego.
Aby przykuć uwagę elektoratu przed wy-
borami samorządowymi warto było poku-
sić się o sprytny manewr. Niektórzy kan-
dydaci na radnych starali się za wszelką cenę
znaleźć haki na swoich rywali, inni woleli
obiecywać złote góry. A co zdolniejsi
połączyli obie te sztuczki naraz.

Grupa radnych opozycji w stosunku do
prezydent miasta, swoje ulotki wyborcze
wkładała do kopert z napisem „Wniosek
o zwrot nadpłaty podatku śmieciowego”.
W środku tkwił również wzór wniosku
o zwrot 100 zł. Chwytliwe, prawda?
A o co dokładnie chodzi?

Pod koniec marca br. członkowie jed-
nego z byłych klubów w Radzie Miejskiej
zwrócili się do Rzecznika Dyscypliny Fi-
nansów Publicznych o wszczęcie postę-
powania w sprawie naruszenia prawa
przez miasto. Wg nich, miasto bezprawnie
przejęło środki z tzw. ustawy śmieciowej.
Łodzianie wpłacili zbyt dużo pieniędzy, bo-
wiem stawki za wywóz śmieci okazały się
wyższe niż koszt obsługi systemu gospo-
darki odpadami. Radni, wraz z jedną
z kandydatek na prezydenta miasta, prze-
konywali więc, by starać się o zwrot tych
pieniędzy. Wg nich, nadpłata za lata
2013–2014 miałaby wynieść w sumie
100 zł na osobę. Kuszące, nieprawdaż?

Zapraszamy na kiermasz!

W podwójnym, lipcowo-sierpniowym numerze
naszej gazety, w cyklu dotyczącym branż
spółdzielczych, pisaliśmy o Spółdzielni Usług
Techniczno-Handlowych i Wdrożeń „Orpel”
z Łodzi. Jak Państwo zapewne pamiętają, na te-
renie firmy, już od 20 lat, prowadzone są
Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób upośle-
dzonych intelektualnie. W ramach zajęć uczest-
nicy warsztatów tworzą masę artystycznych wy-
robów. Część z nich mieli Państwo okazję zo-
baczyć podczas naszego tegorocznego festynu
Hop do szkoły, gdzie były wystawiane.

Tym razem zachęcamy do udziału w kier-
maszach świątecznych, gdzie będzie można
obejrzeć i zakupić te małe cudeńka, zdjęcia któ-

rych prezentujemy obok oraz na lidzie. Kier-
masze odbędą się w dniach: 2 grudnia w Cen-
trum Rehabilitacyjno-Opiekuńczym przy ul.
Przybyszewskiego 255/267, budynek A, w go-
dzinach 9–14; 4–5 grudnia w Przedszkolu
Miejskim nr 126 przy ul. Broniewskiego
101/103 w godzinach 13–17 oraz 8–12 grudnia
w bibliotece rejonowej w szpitalu im. M. Ko-

pernika przy ul. Pabianickiej 62 w godzinach
9–14 – wejście do biblioteki poprzez wejście
główne do szpitala, w części zwykłej, nie on-
kologicznej.

Prezentowane będą wyroby z nastę-
pujących pracowni: plastycznej: szkło malo-
wane i szlifowane, biżuteria, obrazy olejne; ce-

ramicznej: naczynia ozdobne, anioły; kra-
wieckiej: etui na telefony, maskotki, woreczki
zapachowe, torby haftowane; z pracowni haf-
tu i technik decoupage: ozdobione lusterka, pu-
dełka, tace, chlebaki z drewna, wazony i do-
niczki z ceramiki. Ponadto z okazji świąt przy-
gotowane zostaną ozdobne stroiki w dużym wy-
borze wielkości i koloru.
Bieżąca sprzedaż prowadzona jest również na te-
renie Warsztatów w siedzibie Spółdzielni „Or-
pel” przy ul. Lodowej 101 w godzinach 8–15.

Warto wesprzeć tą inicjatywę, a każda
złotówka okaże się dla nich z pewnością
ogromnym wsparciem w organizowaniu wa-
runków do rehabilitacji społecznej i zawodo-
wej najbardziej potrzebujących osób. Ser-
decznie zapraszamy! I.G.

Któż nie chciałby dostać z powrotem 100
złotych? Wielu naszych mieszkańców
dało się nabrać.

Akcja radnych, w gruncie rzeczy, była
przede wszystkim tanim chwytem wy-
borczym, który miał im zapewnić większe
poparcie mieszkańców. Czy bowiem po
wysłaniu wniosku o zwrot części podatku
śmieciowego można się spodziewać prze-
lewu na swoje konto? Zdecydowanie nie
– odpowiada dotychczasowy rzecznik
prezydent miasta. Nadpłacone pieniądze
zostaną rozliczone w następnym budżecie
miasta. Dzięki temu, mimo że wzrosną
koszty wywozu śmieci, podatek śmiecio-
wy nie będzie wyższy i mieszkańcy nie od-
czują wyższych kosztów usług. Taka for-
ma zwrotu podatku została już zaakcep-
towana przez Regionalną Izbę Obrachun-

kową w Łodzi. Dzięki temu, przez kolej-
ne 4 lata, mają obowiązywać stawki 7 zł
za odpady posegregowane i 12 zł za nie-
posegregowane. Czyli wszystko jasne!
Ale mimo tego haczyk zarzucony na wy-
borców przez startujących kandydatów
miał szanse chwycić.

Smutne jest to, że w dobie wyborów
nawet wysocy urzędnicy miejscy, bo nie-
którzy z pomysłodawców nimi są, potra-
fią stosować tanie chwyty, byle tylko
otrzymać większą ilość głosów. Łudzenie
ludzi obietnicami nie do spełnienia jest ar-
gumentem wyborczym, który nie zasługu-
je na poparcie. Podczas kolejnych wybo-
rów bądźmy czujni, gdy któraś z kandy-
dujących osób będzie sprzedawać nam
ogólniki lub będzie nas mamić, dając
fałszywe nadzieje. I.G.

Pożegnaliśmy
naszą koleżankę
W listopadzie pożegnaliśmy naszą drogą ko-
leżankę Panią Urszulę Gorzkiewicz, która
odeszła po ciężkiej chorobie. Nikt z nas pra-
cujących w RSM „Bawełna” ani z działaczy
samorządowych nie pamięta już chyba
Spółdzielni sprzed czasów Pani Urszulki.
Przepracowała tu czterdzieści cztery lata,

służyła nam radą, w sprawach spółdziel-
czości była naszym autorytetem. Będzie
nam brakowało jej mądrości i wiedzy o his-
torii naszej Spółdzielni, jej życiowego doś-
wiadczenia, życzliwości i dbałości o wspól-
ny spółdzielczy dom – naszą „Bawełnę”.
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Przewidziane w bieżącym planie remonty nastawione były w dużej mierze na odnowienia

i ocieplenia elewacji budynków. Ale wykonywanych było także wiele robót wewnątrz budyn-
ków, głównie czyszczenie i wymiana starej instalacji kanalizacyjnej i ciepłowniczej wraz z roz-

budową kilku węzłów cieplnych w starszych naszych budynkach.

blisko 190 balkonów, pojedyn-
czych w różnych naszych bu-
dynkach i osiedlach. Przyblokowe
tereny zielone wzbogaciliśmy
o dodatkowe nasadzenia i no-
woczesne place zabaw, jak na os.
„Słowiańskim”. Kontynuujemy wy-
mianę domofonów analogowych
na cyfrowe. W tym roku prace te
wykonano w 60 klatkach scho-
dowych. Prowadzone przeglądy
elektryczne budynków wskazują
na potrzebę wymian instalacji
elektrycznych w budynkach,
tzw. WLZ – wewnętrznych linii za-
silających. Prace te sukcesywnie
wykonywane są od kilku lat,
zwłaszcza na starych osiedlach,
lecz jak wynika z protokołów
z przeglądów pięcioletnich, prace
te należy zintensyfikować i już od
następnego roku będziemy prze-
znaczać na ten cel więcej środ-
ków.

K.Sz.

Praktycznie do końca listo-
pada bieżącego roku wy-
konano już 96% zakresu
planowanych prac. A do-

datkowo w ciągu roku z wygospo-
darowywanych środków m.in. po
negocjacjach cenowych z wyko-
nawcami wykonywano dodatko-
we, wykraczające ponad plan, pra-
ce. Były to np. roboty terenowo-
drogowe w osiedlu „Słowiańskie”,
czy rozszerzenie robót docieple-
niowych w osiedlu „Koziny”.

Szczegółowy wykaz i spra-
wozdanie z planu remontów
2014 r, jak co roku zamieścimy
w styczniowym numerze naszej
gazety, poprzedzając prezentację
planów remontowych na kolejny
okres. Już teraz jednak chcieli-
byśmy przedstawić krótko nasze
tegoroczne dokonania remonto-
we.

Z większych robót warte pod-
kreślenia jest wykonanie częś-
ciowego docieplenia łącznie ko-
lejnych12 budynków w Spółdziel-
ni oraz wyremontowanie dwóch
następnych dźwigów osobowych
– jednego w os. „Zbiorcza” i jed-
nego w os. „Słowiańskie”. Wyre-
montowanych zostało w 2014 r.

W 2014 r. na prace remontowe przeznaczono
w Spółdzielni 9 milionów 643 tysiące złotych.
Tyle wynoszą bowiem odpisy na remonty naliczane
w opłatach eksploatacyjnych za lokale.

Remonty

Blok 501, os. „Zbiorcza”

Blok 93, os. „Żubardź”

Blok 18, os. „Koziny” Blok 86, os. „Żubardź”

Blok 204, os. „Słowiańskie”

Blok 10, os. „Sienkiewiczowskie”
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W bieżącym roku
dociepleniu podlega strona zachodnia
i szczyt południowy części „A” bloku 501
przy ul. Gorkiego.

Na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 października 2014 r. Nr OŁO-4210-
36(15)2014/1268/XII/BG, Dalkia Łódź S.A. wprowadziła nową taryfę dla ciepła.

Zmienione ceny i stawki opłat obowiązują od 22 listopada. Średnio podwyżka opłat stałych nastąpiła o 4,6%,
a opłat zmiennych o 5,7%. Jest to niższa podwyżka niż w ubiegłym roku, kiedy to, przypomnijmy, wzrosty prze-
kroczyły 8%. Informowaliśmy o tym w 59 numerze gazety z listopada 2013 r. Dlaczego zaś piszemy o średnich
wzrostach? Bo w zależności od własności węzła funkcjonuje dziewięć różnych taryf i dla każdej z nich przewi-
dziana jest inna cena, zależna od własności węzła cieplnego – najniższa dla węzłów będących własnością Spółdziel-
ni i najwyższa dla węzłów będących własnością Dalkii. W naszej Spółdzielni Dalkia dokonuje obciążania kosz-
tami za ciepło według czterech taryf: WPo – węzeł stanowi własność Spółdzielni, tą taryfa objęte są 122 węzły,
WWo i WS – węzeł stanowi własność Dalkii, a to że są dwie taryfy wynika z różnego stanu technicznego węzłów.
W naszej Spółdzielni 96 objętych jest taryfą WWo i 3 taryfą WS, WCo – węzeł stanowi współwłasność dostaw-
cy i odbiorcy, takich węzłów w Spółdzielni jest 7.

Podwyżki Dalkii nie wpłyną w tym roku na wysokość zaliczek pobieranych od Państwa, które ustalane są każdo-
razowo po dokonaniu rozliczeń ciepła i obowiązują od 1 maja nowego roku. Z analiz dokonanych w Spółdzielni
zużycie ciepła za 10 miesięcy roku 2014 w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zmalało o 16%, a to
głównie za sprawą sprzyjającej w tym roku aury. A więc nie powinno się odczuć zastosowanej podwyżki cen.

K.Sz.

Z ogromnym zadowoleniem informu-
jemy, że nasza mieszkanka z osiedla
„Koziny” Pani Hanna Zdanowska zos-
tała ponownie wybrana prezydentem
Łodzi. Jako jedyna, z wielkich polskich
miast, wygrała w I-szej turze. Jest to Jej
osobisty wielki sukces. Cieszymy się ra-
zem z Panią, Pani Prezydent. Jesteśmy
dumni.

Przypominamy, że Pani Prezydent
dwukrotnie była bohaterką naszego cyk-
lu „Poznajmy się”. Pierwszy raz w kwiet-
niu 2009 roku, drugi zaś 4 lata temu
w październiku.

Z przyjemnością informujemy, że
spośród kandydatów do organów sa-
morządowych, prezentowanych w ostat-
nim numerze naszej gazety, wybrano kil-
ka osób, które popieraliśmy.

W wyborach do Rady Osiedla „Ole-
chów-Janów” wygrała, preferowana
przez nas, Lista nr 1 – Porozumienie Oby-
watelskie Na Rzecz Społeczności Osied-
la „Olechów-Janów”. Lista ta zdobyła 10
mandatów na 15 miejsc. A wśród wy-
branych możemy wymienić np. p. Piot-
ra Sumińskiego, p. Małgorzatę Furtak,

p. Lucjana Koładę, p. Władysława Stęp-
nia, p. Agnieszkę Błażejczyk i p. Ewę
Domagalską. Mamy nadzieję, że dzięki
nim dobra passa tej Rady Osiedla będzie
kontynuowana.

Ponadto, na innych osiedlach wybrani
zostali:

Do Rady Osiedla „Teofilów-Wiel-
kopolska” z Listy nr 4: p. Marianna
Szczepaniak

Do Rady Osiedla „Stary-Widzew”
z Listy Społecznej: p. Stanisław Sztuka

Do Rady Osiedla „Koziny” z Listy
nr 1: p. Antoni Piwiec

Szkoda tylko, że do Rady Miejskiej
nie weszły żadne pozapartyjne ugrupo-
wania i że kandydaci z Komitetu Wy-
borczego Bezpartyjna Łódź nie będą
mieli okazji promowania spółdziel-
czości na tym gruncie.

Wszystkim zwycięzcom ser-
decznie gratujemy i liczymy
na wiele sukcesów w pracy
na rzecz lokalnych społecz-
ności.

Od ubiegłego roku trwają
prace dociepleniowe naj-
większego w naszej
Spółdzielni budynku –
Nr 501 na „Widzewie-

Wschodzie”, przypisanego organiza-
cyjnie do osiedla „Zbiorcza”. Całość ro-
bót, które pochłoną razem ok. 2,5 mln
zł, podzielono na sześć etapów rozło-
żonych na kilka lat. Ten wzniesiony
w nowatorskiej, jak na lata 80.
ubiegłego wieku, technologii budynek
(technologia wylewanych słupów i stro-
pów) i mocowania ścian elewacyjnych
wymagał specyficznych warunków rea-
lizacji robót.

W 2013 r. po wielu latach różnych
ekspertyz i projektów docieplono ścia-
nę osłonową od strony zachodniej części
„B1” i „B2” i jego szczyt północny.
W bieżącym roku dociepleniu podlega
strona zachodnia i szczyt południowy
części „A”. Prace nie przebiegają tak

szybko i sprawnie, jak w innych bu-
dynkach, jak np. na części realizowanej
w ubiegłym roku czy też w innych
osiedlach, ponieważ bryła budynku
nie jest jednolita. Ściany zewnętrzne
pierwszego i jedenastego piętra są cof-
nięte w stosunku do pozostałych ścian
podłużnych na pozostałych piętrach
(tak, jak na sąsiednich częściach), Naj-
większym jednak utrudnieniem przy
realizacji robót są dobudowane do bu-
dynku części lokali użytkowych od
strony południowej i zachodniej oraz za-
montowane na dachu anteny przekaź-
nikowe telefonii komórkowej. Spowo-
dowało to, że nie można było ustawić
tradycyjnego rusztowania na całej po-
wierzchni ściany. Prace wykonywane są
więc z jednomasztowych pomostów ro-
boczych typu MPR oraz rusztowań
wiszących nad lokalami usługowymi
w części przybudowanej do budynku.
Znajdujące się w parterze całego bu-

dynku lokale użytkowe musiały funk-
cjonować przez cały czas, mimo
trwających prac remontowych. Wy-
magało to specyficznej organizacji pla-
cu budowy, by zapewnić bezpieczny do-
stęp do tych lokali, ograniczając możli-
wości pełnego, bezproblemowego ko-
rzystania z terenu pod blokiem. Wy-
konawca nie mógł zabezpieczyć ścia-
ny siatką ochronną, tak jak to się czy-
ni przy podobnych pracach, przy innych
dociepleniach. Wszystko to spowodo-
wało zdecydowanie większy bałagan
wokół budynku, ale innego sposobu nie
było. Kolejną niedogodnością jest brak
możliwości składowania większej iloś-
ci materiałów budowlanych do pracy na
rusztowaniach. Rusztowania mają ogra-
niczoną nośność. Wszystko to przy-
czynia się do spowolnienia prac w sto-
sunku do tradycyjnych rusztowań, na
których to może pracować jednocześ-
nie kilka ekip na poszczególnych po-
ziomach.

I jeszcze jeden problem. Do pracy
w takich warunkach zatrudnieni muszą
być pracownicy posiadający odpo-
wiedni stan zdrowia i niezbędne upraw-
nienia, nie tylko do pracy na wysokoś-
ciach, ale i na takich urządzeniach, co
nie jest takie proste na polskim rynku
pracy. Jest to praca w warunkach bar-
dzo niebezpiecznych. Szczególne zaś
zagrożenia stanowią silne wiatry pa-
nujące na wyższych kondygnacjach
i na otwartym, nieosłoniętym terenie bu-
dowy od strony zachodniej budynku.
Przekazujemy te informacje, bowiem
spotkaliśmy się z opiniami mieszkań-
ców, że prace wykonywane są ślama-
zarnie. Mamy nadzieję, że warunki
pogodowe będą sprzyjać wykonawcy
i wszystkie prace wkrótce zostaną za-
kończone. A budynek będzie cieszył
oczy przechodniów swoją „urodą” od

trzech stron, bowiem projektant zapla-
nował naprawdę dobry dobór jego ko-
lorystyki.

Informujemy wszystkich mieszkań-
ców tego budynku, że dalsze prace będą

prowadzone od 2016 roku, po zgro-
madzeniu stosownych środków na ko-
lejne etapy prac. Tym razem roboty roz-
poczną się od części „A”, posuwając się
w kierunku północnym. K.Sz.

Wyniki
wyborów samorządowych
– Nasi ludzie… i to jacy!

Docieplanie bl. 501

Podwyżka cen ciepła
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Nie bójmy się sięgnąć oficjalnie – nie anonimowo – po pomoc Rad Osiedli

przy konfliktach międzysąsiedzkich. Jej członkowie zapoznają się ze sprawą
i zaproszą na spotkanie zwaśnione strony.

Mediacja często przynosi w takich sytuacjach dobre efekty.

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 Pietruszewska administrowane bloki:
12-15, 17-30, tel. kom. 505 150 851, e-mail: epiet-
ruszewska@rsmbawelna.pl.
Jerzy Gołębiowski administrowane bloki: 1-11,
51-53, 55, 57, 60, tel. kom. 505 150 848, e-mail:
jgolebiowski@rsmbawelna.pl.

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

Administracja osiedli „Żubardź” i „Koziny”,
tel. 42 651 55 24.
Kierownik adm. p. Jolanta Bartoszek.
Administratorzy:
Ewa Bukowska administrowane budynki: Tybury
3, 10, Klonowa 28/30, 32, 38/40, Kasprzaka
60/62, 64a, Okrzei 4/12, 30/36, 40, tel. kom. 505
150 857, e-mail: ebukowska@rsmbawelna.pl.
Magdalena Gazda administrowane budynki:
Kasprzaka 10, 11, 11a, 28/34, Długosza 1/5, 27,
29/31, 1-go Maja 76, 84/86, Więckowskiego 97, Lo-
rentza 8, Srebrzyńska 45, Włókniarzy 198, tel. kom.
505 150 840, e-mail: mgazda@rsmbawelna.pl.
Jacek Piaseczny administrowane budynki:
Czarnkowska 9/13, Gandhiego 3a, Tatarakowa 15,
Lutomierska 83/101, 103a, 105a, 109a, 111,
Wrześnieńska 67/69, 71/73, Sierakowskiego
1/5, Uniejowska 4, 4a, 6, Turoszowska 5, 16, tel.
kom. 505 150 862, e-mail: jpiaseczny@rsmba-
welna.pl.
Aneta Wyrowska administrowane bloki: Byd-
goska 25, 27/29, 35, 37, Lutomierska 156, 158,
Uniejowska 1/3, Limanowskiego 168, tel. kom.
501 463 291, e-mail: awyrowska@rsmbawelna.pl.
Danuta Lewandowska administrowane bu-
dynki: Bydgowska 40, 42, 44, 46, Klonowa 35/37,
41, tel. kom. 505 150 853, e-mail: dlewan-
dowska@rsmbawelna.pl.

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

1. Składanie wymaganych przepisami prawa deklaracji podatko-
wych.
Obowiązek ten dotyczy zarówno podatników prowadzących, jak i po-
datników – osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej podatnicy, na
podstawie danych wynikających z ewidencji dla potrzeb podatku do-
chodowego i podatku VAT, mają obowiązek terminowego składania de-
klaracji, zeznań podatkowych (PIT 36, VAT-7), jak również termino-
wego dokonywania wpłat podatku.

Podatnicy nie prowadzący działalności gospodarczej w przypadkach:
• sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od daty na-

bycia nieruchomości,
• wynajmu nieruchomości,
• bądź też nabycia nieruchomości na komorniczej sprzedaży licen-

cyjnej,
zobowiązani są, w określonych przez ustawę terminach, do złożenia
zeznań i deklaracji podatkowych (PIT-39, PIT-28, PIT-36, PCC-3), jak
również do terminowego dokonywania wpłat podatku.

2. Prawidłowe określenie w aktach notarialnych oraz na fakturach
wartości nieruchomości będących przedmiotem transakcji.
Podstawę opodatkowania w podatku dochodowym oraz w podatku od
czynności cywilnoprawnych stanowi wartość rynkowa nieruchomoś-
ci, którą określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obro-
cie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem
w szczególności, ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłat-
nego zbycia lub nabycia. Nieuzasadnione zaniżenie bądź zawyżenie tej
wartości prowadzi do nieprawidłowego ustalenia zobowiązania po-
datkowego. Należy pamiętać, że urząd skarbowy ma prawo do pod-
wyższenia bądź obniżenia wartości określonej w akcie notarialnym.

3. Prawidłowe określenie i ewidencjonowanie wysokości przycho-
dów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości, jak również pra-
widłowe określenie wysokości poniesionych kosztów i wydatków.
W przypadku realizowania tego obowiązku istotnym jest dokumento-
wanie wszystkich kosztów, jak i wydatków, w oparciu o faktury, a także
inne dokumenty, które odzwierciedlają faktycznie dokonane transak-
cje czy wykonane usługi.

4. Korzystanie z ulg i zwolnień tylko w przypadkach przewidzia-
nych w obowiązujących przepisach i przy spełnieniu określonych
warunków.
Niewłaściwym jest stosowanie nieuzasadnionych, nie mających poparcia
w przepisach, interpretacji rozszerzających, które w efekcie pro-
wadzą do uniknięcia bądź zaniżenia opodatkowania.

5. Aktualizacja danych rejestracyjnych polegających na rejestra-
cji prowadzonej działalności gospodarczej, jak również aktualizacja
rejestrowych danych osobowych prowadzonych przez urząd skar-
bowy.
Realizowanie tego obowiązku jest bardzo istotne z punktu widzenia pra-

widłowego ustalenia właściwości miejscowej urzędu skarbowego do roz-
liczeń podatkowych z tytułu sprzedaży bądź zakupu nieruchomości.

Najczęściej występujące nieprawidłowości na gruncie podatkowym:
• nieskładanie bądź nieterminowe składanie deklaracji i zeznań po-

datkowych w związku z nabyciem, sprzedażą bądź wynajmem nie-
ruchomości,

• zaniżanie bądź zawyżanie w aktach notarialnych wartości nieru-
chomości będących przedmiotem transakcji. Problem dotyczy
przede wszystkim podmiotów komercyjnych, choć nie tylko, któ-
re w sposób świadomy określają w aktach notarialnych wartości nie-
ruchomości na kwotę niższą niż faktycznie zapłacona,

• dokonywanie pozornych transakcji sprzedaży nieruchomości przez
podmioty gospodarcze, celem wyłudzenia zwrotu podatku VAT przez
wykorzystywanie różnych terminów rozliczeń podatkowych związa-
nych z zakupem i sprzedażą nieruchomości,

• dokonywanie sprzedaży nieruchomości w celu kredytowania
działalności również poprzez wykorzystywanie różnych terminów
rozliczeń transakcji, związanych z zakupem i sprzedażą nierucho-
mości,

• wykazywanie sprzedaży nieruchomości jako niepodlejącej podat-
kowi VAT pomimo zaistnienia przesłanek opodatkowania,

• nieuprawnione korzystanie z ulg w podatku od czynności cywil-
noprawnych. Problem głównie dotyczy nabywania gruntów rolnych,
które w chwili nabycia winny zostać opodatkowane, a w sposób nie-
uzasadniony korzystają ze zwolnienia (dotyczy to w dużej mierze
firm developerskich),

• w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
np. w zakresie obrotu nieruchomościami, nierzadko występującym
zjawiskiem, jest rozliczanie przychodu częściowo jako przychód uzys-
kany przez podmiot gospodarczy, a częściowo jako podmiot nie-
komercyjny – co prowadzi do znacznego zaniżania opodatkowania
w podatku dochodowym.

Możliwe konsekwencje dla podmiotów naruszających obowiązujące
przepisy:
• ustalenie zobowiązania podatkowego w drodze decyzji administ-

racyjnej oraz obowiązek zapłaty podatku wraz z należnymi odset-
kami,

• wymierzenie sankcji przewidzianych w ustawie Kodeks Karny Skar-
bowy.

W przypadku wątpliwości skorzystaj:
1. Ze stron internetowych:
• Ministerstwa Finansów – www.finanse.mf.gov.pl i www.mf.gov.pl
• serwisu Krajowej Informacji Podatkowej – www.kip.gov.pl
• Izby Skarbowej w Łodzi – www.izbaskarbowa.lodz.pl
• Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew – www.uswidzew.lodz.pl
2. Z infolinii Krajowej Informacji Podatkowej – nr 801-055-055 z te-

lefonu stacjonarnego lub nr 22-330-0330 z telefonu komórkowego.
3. Z punktu informacyjnego w Urzędzie Skarbowym Łódź-Widzew,

tel.: 42-27-50-805 lub 42-27-50-888.
Deklaracje wysyłaj przez internet – www.e-deklaracje.gov.pl

OBOWIĄZKI PRZY ZAKUPIE BĄDŹ SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI:

Sprzedaż i zakup nieruchomości

Do naszej Spółdzielni od czasu do czasu wpływają anonimowe pisma, będące najczęściej
skargą na ten czy inny temat. Ostatnio jeden z takich niepodpisanych listów otrzyma-
liśmy od mieszkańców bloku przy ul. Lutomierskiej. Narzekają w nim na uciążliwych
sąsiadów. My, jako Spółdzielnia, nie będziemy rozpatrywać tego pisma, ponieważ, zgod-
nie z naszymi wewnętrznymi przepisami, wszelkie anonimy są niszczone i wyrzucane
do śmieci. Podejmujemy rozmowę jedynie z osobami, które, zgodnie z ogólnoprzyję-
tymi zasadami, przedstawiają się, nie bojąc się podpisać pisma.

List ten jednak porusza, dosyć często występujący, problem konfliktów mię-
dzysąsiedzkich. Jedni lokatorzy skarżą się na drugich, pojawiają się przypadki wzajemnego
utrudniania sobie życia, robienia drobnych złośliwości, wulgarnego zachowania
i słownych przepychanek. Efekt jest najczęściej taki – spokój zakłócony, stosunki sąsiedz-
kie zaognione i nikomu nie żyje się przyjemnie. Gdy mieszkamy obok siebie przeszkadzać
może dosłownie wszystko: głośne słuchanie muzyki, płacz małych dzieci, szczekanie
psów, przykre zapachy wyłaniające się z mieszkania sąsiada, czy zalewanie wywieszonego
na balkonie prania przez sąsiadkę, która piętro wyżej beztrosko podlewa swoje balko-
nowe kwiatki.

Czasem wystarczy tylko przeprowadzenie spokojnej rozmowy z drugą osobą. Do-
konanie pewnych ustaleń, pójście na kompromisy i ustalenie granic, które sprawią, że
nie będziemy sobie nawzajem przeszkadzać. W bardziej poważnych przypadkach, gdy
na przykład konflikt narasta już od wielu lat i dialog na niewiele się tu zda, nie bójmy

się sięgnąć po pomoc organów samorządowych. W takiej sytuacji możemy się zgłosić
na przykład do właściwej rady osiedla. Jej członkowie zapoznają się ze sprawą i zaproszą
na spotkanie zwaśnione strony. Mediacja często przynosi w takich sytuacjach dobre efek-
ty. Jakiś czas temu pisaliśmy nawet o sprawie, w której lokatorzy skarżyli się na uciążli-
we odgłosy gry na pianinie. Obie strony spotkały się na posiedzeniu Rady Osiedla
„Słowiańskie”, gdzie wypracowano zadowalający obie strony kompromis. Z problemem
możemy się też zgłosić do dzielnicowego. To przecież do jego zadań należy np. walka
z przemocą domową, osiedlowym chuligaństwem czy dbanie o przestrzeganie ciszy noc-
nej. Mandat nałożony na sąsiada powinien dać mu do myślenia. Zwrócić się możemy
również do strażnika miejskiego. Telefony kontaktowe do strażników miejskich, z po-
działem na osiedla, podawaliśmy Państwu w podwójnym, 64–65 numerze naszej gazety,
z kwietnia/maja 2014 r. Skierowanie sprawy na drogę sądową zostawmy sobie jako osta-
teczność. Często wieloletnia i kosztowna procedura zabierze nam z pewnością sporo ner-
wów, a i tak nie mamy pewności, czy na końcu zostaniemy zrozumiani i czy zgroma-
dzone przez nas dowody okażą się wystarczające.

Sąsiadów się nie wybiera, dlatego dbajmy o nasze wzajemne relacje. Lepiej się miesz-
ka, gdy wokół panuje atmosfera zrozumienia i spokoju, a długoletnia wojna, która za-
mieni życie obu stron w piekło, na pewno nie jest czymś z czym chcielibyśmy mieć do
czynienia.

I.G.

Nie bójmy się oficjalnie prosić o pomoc

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew p. Piotr Michalak przekazał nam prośbę o zamieszczenie w naszej Gazecie bro-
szury informacyjnej „Sprzedaż i zakup nieruchomości”. Materiał ten zawiera najważniejsze zagadnienia związane z obrotem nieruchomościami,
a prowadzona przez Urząd Skarbowy kampania informacyjna ma na celu wspieranie klientów urzędu w prawidłowym wypełnianiu obowiązków
podatkowych. Zamieszczona poniżej broszura ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa.

Przyjmując z zadowoleniem inicjatywę ww. Urzędu i Jej Naczelnika, zachęcamy wszystkich do uważnej lektury, bowiem koniec roku oraz
początek następnego, sprzyja, wg naszych obserwacji, podejmowaniu decyzji o sprzedaży bądź kupnie mieszkania.

W ostatnich latach nastąpił
znaczny wzrost liczby tran-
sakcji w obrocie nierucho-
mościami. Transakcje te
odbywają się zarówno na
rynku profesjonalnym – po-
między podmiotami pro-
wadzącymi działalność
gospodarczą, jak również
na rynku niekomercyjnym.
W obu przypadkach mogą
wystąpić nieprawidłowości
w zakresie rozliczeń po-
datkowych wynikających
z nieznajomości przepisów
bądź ich niewłaściwej in-
terpretacji, jak również
w związku z celowym
działaniem niektórych pod-
miotów mających na celu
obejście obowiązujących
przepisów.

Niniejsza broszura ma na
celu wskazanie podstawo-
wych obowiązków ciążą-
cych zarówno na podatni-
kach prowadzących działal-
ność gospodarczą, jak i nie
prowadzących działalnoś-
ci gospodarczej, wskazanie
najczęściej występujących
nieprawidłowości oraz
możliwość wystąpienia nie-
korzystnych konsekwencji
dla podatników naru-
szających przepisy. Poza
obowiązkami podatnicy
mają również prawa –
przede wszystkim prawo
do korzystania z ulg i zwol-
nień podatkowych, jak rów-
nież prawo do rzetelnej,
kompleksowej informacji.
W tym celu, w końcowej
części broszury, wskazano
źródła informacji, z których
można skorzystać w przy-
padku pojawienia się
wątpliwości.
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Byłem jednym z pierwszych mieszkańców osiedla „D”. Na tym,
dopiero co powstającym osiedlu, aby dojść do przystanku, trzeba
było chodzić w kaloszach, bo inaczej grzęzło się w głębokim
błocie. Teraz nasze osiedla są zadbane i monitorowane.

Redakcja: W tym roku podjęliśmy w na-
szej gazecie cykl opisywania spółdzielni miesz-
kaniowych, które kiedyś stanowiły część za-
sobów RSM „Bawełna”. Spółdzielnia, którą
Pan kieruje, swoje początki wywodzi także
z Bawełny. Jest kolejną, po opisywanej w 69
numerze „Mojego Domu” Spółdzielni im
Stefana Batorego, naszą „córką”. W listopa-
dzie 1990 r. Rada Osiedla im. Bolesława
Chrobrego zażądała od Bawełny wyodręb-
nienia swojego osiedla w samodzielną
spółdzielnię mieszkaniową. Zresztą podobnie
jak inne widzewskie osiedla.

Jan Królak: Tak, dokładnie nastąpiło to na
Zebraniu Przedstawicieli, 7 grudnia 1990 r.
Jednak powstanie spółdzielni i formalne jej za-
wiązanie z wpisem w Krajowy Rejestr Sądowy
nastąpiło w 1991 r.

R.: Skąd brała się wtedy w ludziach taka
chęć, by dzielić duże spółdzielnie i w oparciu
o ich zasoby tworzyć nowe?

J.K.: Nie umiem odpowiedzieć na to pyta-
nie. Myślę, że to była chęć usamodzielnienia się,
oparta na zasadzie „bliższa koszula ciału” – my
tu mieszkamy, więc lepiej wiemy jakie tu są pro-
blemy i czego nam potrzeba. Ale też z pewnoś-
cią ludzie zauważyli w tym profity dla siebie
i nowe miejsca pracy.

Podobnie temu celowi pewnie przypisać
można dzisiejsze dążenia do tworzenia
wspólnot.

R.: Jakie były początki nowej Spółdziel-
ni, po oddzieleniu się z „Bawełny”? Czy te
pierwsze kroki były trudne?

J.K.: Wiedzę tę posiadam tylko w oparciu
o dokumenty, bowiem Prezesem tej Spółdziel-
ni jestem od 11 lat, a w 2011 r. obchodziliśmy
20-lecie Spółdzielni. Ale z pewnością początki
były trudne. Spółdzielnia dopiero się kształto-
wała, a w jej tworzenie zaangażowali się głównie
ludzie, którzy nie mieli zbyt dużo wspólnego ze
spółdzielczością. Byli to przedstawiciele rad
osiedli, czy członkowie biorący do tej pory udział
wyłącznie w corocznych Zebraniach Przedsta-
wicieli. Każdy miał swoje pomysły, wizje pro-
wadzenia i rozwoju Spółdzielni, często nie
opierające się o obowiązujące przepisy prawa.
Przed 2003 r., kiedy prezesurę powierzono
mnie, zmieniło się sześciu czy siedmiu prezesów.
Były lata kiedy w ciągu roku prezes zmieniał się
dwukrotnie. Trudno w takich warunkach wy-
magać, żeby prezesi czy członkowie zarządu
mogli właściwie planować rozwój spółdzielni
i zapewnić stabilność organizacji. Działo się tak
dlatego zapewne, że często stanowiska te obej-
mowały przypadkowe osoby, niejako z „łapan-
ki”. Nie było konkursów na stanowisko preze-
sa. Niezadowolenie mieszkańców rosło do tego
stopnia, że w 2003 r. spółdzielcy zawiązali
nieformalną grupę w celu zagłosowania na gru-
pach członkowskich, a potem na Zebraniu
Przedstawicieli przeciwko działaniom urzę-
dującego Zarządu i Rady Nadzorczej. Część tych
ludzi, wcześniej słysząc moje wypowiedzi i pre-
zentowane stanowiska dotyczące funkcjono-
wania spółdzielczości, wypowiadane na orga-
nizowanych zebraniach grupowych zapamiętała
mnie. Zaproponowano mi objęcie stanowiska
Prezesa Zarządu i w ten sposób zostałem wy-
brany na to stanowisko.

R.: Czy wcześniej miał Pan do czynienia
ze spółdzielczością mieszkaniową?

J.K.: Z mieszkaniową nie, ale ze spółdziel-
czością samą w sobie owszem. Byłem bowiem
przez pięć lat prezesem spółdzielni pracy,
a wcześniej członkiem jej Rady Nadzorczej.
Miałem wtedy możliwość zapoznania się z pra-
wem spółdzielczym, więc już łatwiej mi było po-
ruszać się w kwestiach spółdzielczości miesz-
kaniowej. Ale z każdym rokiem coraz większego
znaczenia nabierały, oprócz znajomości prawa
spółdzielczego, umiejętności menadżera, eko-

nomisty. Jak w każdej innej firmie. Spółdziel-
czość mieszkaniowa nie jest tu wyjątkiem.

R.: A jakie tereny obejmuje Wasza
Spółdzielnia obecnie?

J.K.: Praktycznie Spółdzielnia im. Bo-
lesława Chrobrego zamyka się w kwartale czte-
rech ulic: Augustów, Rokicińska, Puszkina
i Przybyszewskiego. Nie wchodzą na tym ob-
szarze do naszych zasobów tylko dwa budynki
mieszkalne przy ul. Gorkiego, blok 501 i 503,
które pozostały w zasobach RSM „Bawełna”.
Zgodnie z przygotowywanym podziałem „Ba-
wełny” miały one trafić do nas po zakończeniu
procesu inwestycyjnego, ale z jednej strony sami
mieszkańcy opowiedzieli się za pozostaniem przy
RSM „Bawełna”, a ja sam z kolei oceniam, że
ówczesne władze nowo wydzielonej Spółdziel-
ni były za słabe na to, by doprowadzić tę kwes-
tię do końca. Mamy na swoim terenie również
trzy wspólnoty – w blokach wybudowanych
przez „Bawełnę”, ale sfinansowanych przez
przedsiębiorstwo Ogrodnicze „Janów”, w któ-
rych mieszkali pracownicy tegoż zakładu. Po
1990 r. firma ta sprzedała mieszkania ich do-
tychczasowym lokatorom. Dodam jeszcze, że
ewenementem na skalę regionu łódzkiego jest to,
że nasza Spółdzielnia jest właścicielem 24 hek-
tarów terenu leśno-rekreacyjnego.

R.: W 2011 r. wprowadziliście swój we-
wnętrzny, osiedlowy ruch drogowy. Czym po-
dyktowana była ta decyzja? Z czego to wy-
nikało?

J.K.: Cóż, samochodów przybywa, a terenu
nie da się rozciągnąć. Musieliśmy zrobić coś, by
udrożnić ruch i zabezpieczyć w miarę swobod-
ny dojazd służb ratowniczo-porządkowych, jak
karetki pogotowia, straż pożarna, policja, ale
i śmieciarki. Nasze drogi, a w zasadzie ciągi pie-
szo-jezdne, miały zaledwie 3 i pół metra szero-
kości, czyli jak jeden większy samochód stanął,
to automatycznie blokował całą jezdnię. Stąd po-
wstała myśl, by stworzyć odpowiedni projekt,
oznakować teren i zorganizować swoisty kodeks
drogowy. W tworzeniu organizacji osiedlowe-
go ruchu drogowego uwzględniliśmy również
niektóre propozycje zgłaszane przez samych
mieszkańców. Opracowany projekt skonsulto-
waliśmy z drogowcami , później z policją, któ-
ra zobowiązała nas do postawienia określonych
znaków drogowych i dzięki temu udało nam się
stworzyć funkcjonalne, przejezdne drogi.
Z każdym rokiem sprawdza się to coraz lepiej.

R.: Macie nawet specjalny numer telefo-
nu, pod który można zgłaszać uwagi w za-
kresie nieprzestrzegania tego wewnętrznego
ruchu drogowego, prawda?

J.K.: Tak, ale ten numer związany się
głównie z tym, że od około 3 lat funkcjonuje na
naszym terenie monitoring osiedlowy, zbudo-
wany po to, by rejestrować wszystkie nieko-
rzystne i niebezpieczne zdarzenia, typu napady
czy kradzieże samochodów. Również, gdy ktoś
nagminne łamie przepisy drogowe, możemy
zgłaszać do policji i domagać się ukarania
sprawcy. W kilku przypadkach już nasz moni-
toring pomógł policji w ustaleniu sprawców
różnych wykroczeń.

R.: Porozmawiajmy teraz o przebudowie
ulicy Rokicińskiej i o trasie W-Z. Jak funk-
cjonuje Wasze osiedle przy ciągłych zmianach
ruchu i praktycznie w środku placu budowy?
Czy ma to wpływ na Wasze osiedle?

J.K.: W momencie, gdy nieprzejezdna była
północna nitka ulicy Rokicińskiej, niektórzy kie-
rowcy próbowali skracać sobie drogę jeżdżąc
przez nasze osiedle. Ciężko również jest prze-
jechać przez Rondo Inwalidów, a zaznaczmy, że
w środku osiedla mamy przecież trzy szkoły
i dwa duże przedszkola. Wszyscy chcą do-
wieźć dzieci na czas i podjechać z nimi jak naj-
bliżej. W ogóle cały pomysł zbudowania tu es-
takady nie jest do końca przemyślany i raczej wg

Kolejny pionier w naszej historii

cały Komitet i która startowałaby w wyborach
na prezydenta miasta. Musiałaby to być osoba
silna, niezależna i na tyle znana, by ludzie jej za-
wierzyli. Wymaga to jednak większego zaan-
gażowania, większej pracy, dobrych kandydatów
i prowadzenia ambitnej kampanii wyborczej.

R.: Nasza Spółdzielnia silnie zaan-
gażowana jest w propagowanie historii
spółdzielczości. W biurze Zarządu Bawełny
ma swoją siedzibę Komisja Historyczna
Spółdzielczości Mieszkaniowej Regionu Łódz-
kiego. Posiadamy wiele kronik i albumów uka-
zujących powstawanie i funkcjonowanie na-
szej spółdzielni, a więc także Waszych osiedli.
Z radością i pewną dozą ciekawości przyję-
liśmy wiadomość, że w ubiegłym roku człon-
kowie Waszej Rady Nadzorczej też mieli po-
mysł utworzenia takiej kroniki. Zwrócili się
nawet do mieszkańców z prośbą o udostęp-
nienie pamiątkowych zdjęć. Jaki był odzew
mieszkańców na ten apel?

J.K.: Tak, to prawda, chcieliśmy stworzyć
własny dokument, głównie fotograficzny, przed-
stawiający nasze osiedla na przestrzeni minio-
nych lat. Nikt się jednak nie zgłosił ze zdjęcia-
mi i do powstania kroniki nie doszło, a miała być
oparta właśnie na wzorze Waszej kroniki. Mogę,
jako ciekawostkę powiedzieć, że byłem jednym
z pierwszych mieszkańców osiedla „D” i do dziś
tam mieszkam. Wprowadziłem się dokładnie
3 września 1976 roku. Blok 119a był pierwszym
z oddanych do użytku na osiedlu im. Bolesława
Chrobrego. Wcześniej z żoną i dzieckiem miesz-
kaliśmy w drewnianym domu, przeznaczonym
do likwidacji, gdzie były dwie izby bez toalety
i łazienki. Jak wprowadziliśmy się do bloku, to
był to zupełnie inny świat. Nie przeszkadzało na-
wet to, że na tym dopiero co powstającym osied-
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mnie niepotrzebny. Brakło też rzeczowych kon-
sultacji tego zagadnienia z nami, mieszkańcami
tego terenu. Aczkolwiek zorganizowane zostało
na naszym osiedlu spotkanie z panią prezydent
Hanną Zdanowską, to miało ono raczej charak-
ter li tylko informacyjny o sposobie prowadze-
nia inwestycji, już po podjęciu decyzji o budo-
wie.

R.: Na terenie i wokół Spółdzielni prze-
widzianych jest przez miasto wiele remontów.
Oprócz wspomnianych wyżej prac związa-
nych z trasą W-Z otoczenie SM im. Bo-
lesława Chrobrego zmieniać się będzie dzię-
ki projektom z Budżetu Obywatelskiego,
w którym Wasza Spółdzielnia prężnie uczest-
niczyła i wiele, można rzec, wygrała. Zaan-
gażowanie Spółdzielni i jej władz w pro-
gram Budżetu Obywatelskiego akceptowało
Walne Zgromadzenie Waszej Spółdzielni.
Czy mieszkańcy też składali swoje projekty
do budżetu?

J.K.: W zeszłym roku rzeczywiście jeden
projekt był w całości zgłoszony przez miesz-
kańców. Był to projekt budowy skate parku, mię-
dzy starą a nową częścią ulicy Przybyszewskiego.
Tegoroczny budżet jest natomiast zasługą obec-
nego przewodniczącego Rady Nadzorczej i moją.
Między sobą konsultowaliśmy projekty, które
szacowaliśmy, że mają szansę na zwycięstwo.
Ale rzeczywiście Walne Zgromadzenie zaak-
ceptowało wniosek, mówiący o tym, że władze
Spółdzielni mają zaangażować się w sprawy
związane z budżetem obywatelskim. Nasze
Walne bardzo przychylnym okiem traktuje
wszystkie inicjatywy pozyskiwania środków
finansowych z zewnątrz do prowadzenia inwe-
stycji na naszych osiedlach. Przy prowadzeniu
remontów korzystamy ze środków pochodzących
czy to z budżetu państwa czy z dotacji unijnych,
które pozwalają zaoszczędzić pieniądze miesz-
kańców. Uzyskanie środków możliwe jest przy
prowadzeniu kompleksowych działań głównie
termomodernizacyjnych. A więc wykonujemy
pełne ocieplenie budynku, modernizacje insta-
lacji wewnętrznych, wymianę stolarki, docie-
plenia stropodachów, co pozwala na wykazanie
określonych przepisami oszczędności energii
i w efekcie skutkuje przyznaniem premii ter-
momodernizacyjnej czy częściowym sfinanso-
waniem wykonanych prac.

R.: Wracając jednak do Budżetu Oby-
watelskiego – w tym roku osiągnęliście ogrom-
ny sukces, bo na Widzewie zebraliście całą
pulę przeznaczonych na dzielnicę środków. Do
realizacji weszły wszystkie Wasze projekty.
Jak tego dokonaliście?

J.K.: W zeszłym roku też wygrały wszyst-
kie nasze projekty. Bardzo się z tego cieszymy
i dziękujemy naszym mieszkańcom za poparcie.
Bez nich nie dokonalibyśmy tego.

R.: Natomiast w tegorocznych wyborach
samorządowych startował Pan do Rady Miej-
skiej. Jak poszło?

J.K.: Obserwując sytuację w kraju i w na-
szym mieście, gdzie sprawy spółdzielcze spy-
chane są na plan dalszy, grupa działaczy samo-
rządowych, w tym i ja, zawiązaliśmy Komitet
Wyborczy Wyborców Bezpartyjna Łódź.
Uważaliśmy, że byłoby dobrze, żeby chociaż ze
dwie czy trzy osoby ze spółdzielczości znalazły
się w Radzie Miejskiej. Na początku wydawało
mi się, że jedna czy dwie osoby z tego Komite-
tu miałyby szanse, by się dostać i coś zdziałać.
Jednak już w momencie rejestrowania, gdy
usłyszałem, że na osiem okręgów pięć jest za-
rejestrowanych, a trzy nie, to wtedy już oba-
wiałem się, że może się tak zdarzyć, że żadna
osoba z tego Komitetu nie wejdzie.

Nasze społeczeństwo jest zachowawcze,
opiera się w swych wyborach głównie na partiach
politycznych i trudno się przebić. Należałoby
mieć mocną osobę, która pociągnęłaby za sobą

lu, aby dojść do przystanku, trzeba było chodzić
w kaloszach, bo inaczej grzęzło się w głębokim
błocie. I tak właśnie robiłem. Buty wyjściowe
niosłem w ręku i zakładałem je dopiero na przy-
stanku, zostawiając kalosze na przystanku.

R.: Jak to? Zostawiał Pan kalosze na przy-
stanku i jechał do pracy?

J.K.: Tak, wszyscy tak wtedy robili. Stały
podpisane i czekały na właściciela. Nikt ich nie
ruszał, każdy brał swoje.

R.: Rzeczywiście historia godna odnoto-
wania w kronice, nieprawdopodobna, a jed-
nak prawdziwa. Zawsze w tej rubryce pro-
simy naszego rozmówcę o kilka szczegółów
z życia prywatnego. Czy to prawda, że był Pan
czynnym zawodnikiem piłki wodnej.

J.K.: Tak, to prawda. Ale kiedy to było. Led-
wo pamiętam. Pochodzę z Gorzowa Wielko-
polskiego i tam się zaczęła moja kariera spor-
towca, w Stilonie Gorzów. To był jeden
z czołowych klubów waterpolowych w Polsce.
Zacząłem uczęszczać na pływalnię jako 10-latek.
Dzięki nabytym umiejętnościom szybko się
usamodzielniłem. Uprawnienia ratownika zdo-
byłem już w wieku 14 lat. Później przeszedłem
do sekcji piłki wodnej. Pozwoliło mi to trafić pó-
źniej do wojska do Legii Warszawa, gdzie od-
byłem pełną służbę wojskową. Aby podjąć stu-
dia przeniosłem się do Łodzi i trafiłem do Ani-
lany Łódź, gdzie dostałem etat. Moja przygoda
ze sportem przyczyniła się nie tylko do mojego
rozwoju fizycznego, ale również i psychiczne-
go. Sport doskonale bowiem kreuje skłonność
do osiągania założonych celów i polecam go na-
prawdę wszystkim młodym ludziom.

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

Serdecznie zapraszamy Państwa na XIV
Olimpiadę Przedszkolaków, która odbędzie się
w Mikołajki, 6 grudnia br. o godzinie 10.00, na
hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 205
przy ul. Dąbrówki 1. W imprezie weźmie udział
5 przedszkoli: Przedszkole Miejskie Nr 4
z Janowa, Przedszkole Miejskie Nr 229
z Olechowa, Przedszkole Miejskie Nr 234
z Andrzejowa, Przedszkole „Witaminka” z Ja-
nowa i zerówka ze Szkoły Podstawowej Nr 205. Łącznie, w olimpiadzie, udział weźmie 120 przed-
szkolaków. Impreza ta, jak co roku, organizowana jest przez Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
Ognisko „Dzikusy”, RSM „Bawełna”, Szkołę Podstawową Nr 205 i Radę Osiedla „Olechów-Janów”.
W programie przewidziano takie konkurencje jak: zwykły bieg z obiegnięciem słupka, bieg z przejściem
pod ławeczką, celowanie piłką do celu, skoki na piłce z uszami, wyścigi raczków, biegi z przełożeniem
kółka hula-hop, bieg na wykładzinach dywanowych, zbieranie piłeczek tenisowych, bieg z przełożeniem
piłki, sadzenie ziemniaków i rzuty do dyrektora.

Brzmi to wszystko nadzwyczaj zabawnie i zachęcająco, dlatego mamy nadzieję, że skuszą się
Państwo na uczestnictwo i doping małych zawodników. Z pewnością będzie dużo śmiechu i radości,
a spotkanie to będzie kolejną szansą dla dzieci na rozwijanie w sobie zasad współdziałania i współza-
wodnictwa, tak potrzebnych później w dorosłym życiu.

Weźcie swoje dzieci i kibicujcie z nami! Zapraszamy. I.G.

Olimpiada Przedszkolaków

Możemy być dumni z kolejnej córki.... i pierwszego jej mieszkańca
Rozmowa z panem Janem Królakiem – prezesem Spółdzielni
Mieszkaniowej im. Bolesława Chrobrego, kolejnej widzewskiej
spółdzielni wydzielonej z zasobów RSM „Bawełna”.



8 Rozerwij się!
POZIOMO: 1. zakonne zobowiązanie,
6. miasto z obrazu Matejki, 7. po-
stronna lub trzecia, 8. pospolicie ubi-
kacja, 9. jezioro w Nowej Zelandii, 12.
pilnowanie przeciwnika na boisku,
13. film bez dźwięku, 14. miasto
w Ghanie – między Akrą a Kumasi, 18.
auto z sanitariuszem, 19. dupa nie
chłop, 20. …Bołądź lub Brózda, 21. in-
terwał w muzyce, 22. stała posada
w PRL.
PIONOWO: 2. atrakcyjna dziewczyna,
3. niepokupne towary, 4. kwas acetylo-
salicylowy dla aptekarza, 5. cesarzowa
Francji, 9. Mattig lub Desmet, 10. tele-
turniej, który prowadziła S. Ryster, 11.
kirgiski bard, 15. uosobienie tajemni-
czości, 16. waszmość pan, 17. zespół
znany z Żądzy pieniądza.

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI
PAŹDZIERNIKOWEJ

Poziomo: wieża, pasja, Wałcz, Laura,
Jopek, odezwa, awans, aparat, nuty,
handel, tico, zoolog, etap.
Pionowo: Idaho, żucie, galareta, aje-
rówka, Jeannette, plantacja, kosa,
plafon, Rudolf, Teliga.

Pierwsze trzy osoby, które
nadeślą prawidłowo rozwiązaną

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

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

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

K U C H N I A
N A S Z A
CODZIENNA
Cieszę się, że na straga-
nach i w warzywniakach
w tym roku jest dużo gru-
szek. Ostatnie lata tak jak-
by wyparły te soczyste,
słodkie owoce. Najlepsze
są gdy jemy je w żaden
sposób nieprzetworzone,
ale w wersji jaką propo-
nujemy dziś są dobre
i smakowicie wyglądają.

Życie jest ciężkie, jest jednak
cięższe, gdy jesteś głupi.

(John Wayne)

BARAN
Staniesz przed koniecz-
nością wyboru. Trzeba
będzie zdecydować się
na dość zasadnicze zmia-
ny w biegu spraw, które
Cię w tej chwili najbar-

dziej zajmują. Dużą rolę grać będzie, być może,
problem rywalizacji z Panną. Musisz roz-
ważyć własne możliwości i ocenić szanse wy-
grania z konkurencją.

BYK
Najwyższa pora przypo-
mnieć sobie, że nie sa-
mym biznesem człowiek
żyje. W końcu pogoń za
dużym pieniądzem może
odbić się na Twoim zdro-

wiu. Skoncentruj się na wolniejszym docho-
dzeniu do celu, a będzie mniejszy stres i taka
też zadyszka. W zamian zyskasz sobie większe
uznanie u Bliźniąt.

BLIŹNIĘTA
Spotkanie w gronie życz-
liwych Ci osób. A może
nawet jakaś miła nie-
spodzianka... Kilka roz-
mów przeprowadzonych
z tej okazji da Ci dużo do

myślenia. Szczególnie jedna sprawa obudzi na
nowo Twoje - już zarzucone - nadzieje i za-
mierzenia. Nadprogramowe wydatki będą
związane ze Skorpionem.

RAK
Ożywione rozmowy na
tematy rodzinno-domo-
we. Głównym tematem
dyskusji będą najpew-
niej plany na niedaleką
przyszłość. Jeśli doty-

czyć będą sylwestra, może wystąpić poważna
różnica zdań. Nie traktuj sprawy prestiżowo,
nieco ustąp, a wiele tym zyskasz. W innych
sprawach uważaj na Strzelca.

LEW
Nie przejmuj się drobny-
mi niepowodzeniami na
końcu miesiąca. Równo
rozłóż siły i tak planuj
czas oraz terminy, aby
wszystkie zamierzenia

udało się załatwić punktualnie z pozytywnym
efektem. Nie zaskoczą Cię wtedy różne drob-
ne i niespodziewane zajęcia w następnych
dniach. Pamiętaj o Raku.

PANNA
Nie nadstawiaj ucha na
różnego rodzaju pod-
szepty i plotki. Nie do-
wiesz się niczego nowego,
chwały Ci to też nie przy-
niesie. Możesz natomiast

wplątać się w intrygę, z której trudno będzie
się wykaraskać. W dodatku przylgnie do Cie-
bie opinia wtykającego nos w cudze sprawy.
Wypomną Ci to Ryby.

WAGA
Po kilku dniach napięć
i nerwowych sytuacji te-
raz powinien nastąpić
spokojniejszy okres, choć
jeszcze nie wszystko uda
się przeprowadzić tak,

jak to sobie planujesz. Ale sporo okazji do za-
dowolenia też będzie. Ktoś bliski sprawi Ci miłą
niespodziankę swoim zachowaniem. Uśmiechaj
się do Byka.

SKORPION
Zapowiada się dobrze.
Wyraźna poprawa at-
mosfery wokół Ciebie,
jak również korzystny tok
bieżących interesów. Ale
także jeszcze jedna okaz-

ja przekonania się o różnicy między szczeroś-
cią czyjejś przyjaźni a oświadczeniami na ten
temat. Pod koniec miesiąca ważne spotkanie
z Wodnikiem.

STRZELEC
Sam sobie narobisz zu-
pełnie niepotrzebnych
kłopotów. A to wszystko
przez Twoją gwałtowność,
wybuchowość i brak kon-
troli nad emocjami. Le-

piej wszystko spokojnie wyjaśnić do końca,
otwarcie powiedzieć bliskim o Twoich we-
wnętrznych niepokojach. Baran chyba ma na
nie dobrą receptę.

KOZIOROŻEC
Miesiąc nie najlepszy.
W życiu osobistym na-
pięcia, komplikacje i wy-
olbrzymianie trudności.
Pragniesz za wszelką
cenę dopiąć swego, bez

żadnych ustępstw. Na dodatek w pracy jeszcze
w tym roku chcesz wprowadzić zmiany, które
nie wszystkim przypadną do gustu. Uważaj też
na Wagę. Coś kombinuje.

WODNIK
Staraj się utrzymać tem-
perament na wodzy, gdyż
jesteś na prostej drodze
do przysporzenia sobie
kłopotów. Podchodź też
z większym dystansem do

nieporozumień wśród bliskich. Jeśli nie za-
drażnisz atmosfery, wszystko samo się ułoży.
Na wszelki wypadek wycofaj się poza zasięg ro-
gów Koziorożca.

RYBY
W nadchodzącym mie-
siącu obracać się bę-
dziesz przede wszystkim
w kręgu znajomych i przy-
jaciół. Kulminacją tych
spotkań będzie oczywiś-

cie impreza andrzejkowa, w czasie której ze-
chcesz być duszą towarzystwa. Lejąc wosk, nie
rób aluzji do Wodnika. Tym razem nie zrozu-
mie puenty dowcipu.

H O R O S K O P N A G R U D Z I E Ń

U Ś M I E C H N I J S I Ę
• • •

Facet jest jak batonik czekoladowy: słodki i pierwsze co
robi, to dobiera ci się do bioder.

• • •
Przed operacją chirurg pyta młodego pacjenta:
– Chłopcze, ile masz lat?
– Jutro skończę osiemnaście.
– Miejmy nadzieję, miejmy nadzieję...

• • •
– Dziwne – mówi mąż do żony. – Ty masz niebieskie oczy,
ja mam niebieskie oczy, a nasza córeczka ma oczy piwne.
Ciekawe po kim...
– A co, może powiesz, że piwa nie pijesz?!

Po wyborach z animuszem,

Jeden gość otworzył duszę.

Mówił śmiało, bo skubany,

Został, dzień wstecz, znów wybrany.

Rozwalony sobie siedzi,

Klepiąc niczym na spowiedzi:

„Wraz z kumplami siedzę sobie

Lat, ho, ho, już przy żłobie.

Tkwię, bo tak mi się podoba,

Mór nie zmorze mnie, choroba.

Siedzę wraz z kumplami w kupie,

Bo nam fajnie razem, w grupie.

Wciąż myślimy, jak te woły,

O rolnikach, co dla szkoły?

By się lud bogacił, piął,

Co dnia orka, żadne szoł.

Wciąż myślimy, bez popasu,

Że na pracę nie ma czasu.

Zasuwamy tak, a reszta,

Krytykuje nas i beszta.

Jeden z drugim, kawał dziada,

Świnię co dnia nam podkłada.

Nic pomocy, co za czasy,

Tylko: kasy, kasy, kasy.

Lecz, gdy silną mam pozycję,

Gdzieś mam całą opozycję.

Uporczywie wóz swój pcham,

By dobrobyt był, nie chłam.

Jeszcze, z tą, kadencji sześć

I będziecie mnie czcić, nieść.

Sto zdań mógłbym jeszcze składać,

Lecz już nie chce mi się gadać”.

Chcecie to wierzcie, chcecie nie wierzcie.

Zdarzyć się może rodzynek w cieście,

Co się prześlizgnie przez sito urny,

Choć kombinator, choć głupi, durny.

Głos nieświadomie da jakaś grupa,

By znów lat cztery mógł palić głupa.

PPOOWWYYBBOORRCCZZAA
SSPPOOWWIIEEDDŹŹ

Andrzej Dynkiewicz

Nie mogąc być
gwiazdą na niebie,
bądź lampą w domu

Taka sobie myśl

Składniki:
– 35 dag mąki
– 2 płaskie łyżeczki proszku do piecze-

nia
– 2 szklanki cukru
– 2 jajka
– 1/2 szklanki oleju
– 1/2 szklanki jogurtu naturalnego
– 1/2 szklanki mleka5 dag mielonych

migdałów
– skórka otarta z cytryny
– 5-6 słodkich gruszek 
– 2 i 1/2 szklanki wody
– gotowa polewa czekoladowa

Przygotowanie:
1. Gruszki umyj i obierz zostawiając

ogonki. Do garnka wlej wodę, dodaj
1 szklankę cukru, zagotuj. Gdy syrop
zacznie wrzeć, wrzuć całe gruszki
i gotuj około 20 minut na niezbyt
dużym ogniu. Następnie wyjmij je

Gruszki 
w cieście 
jogurtowym

z sy ropu i odstaw do ostygnięcia.
2. Ciasto: do jednej miski wsyp mąkę,

proszek do pieczenia, mielone mig-
dały; wszystko wymieszaj. W drugiej
misce utrzyj na puszystą masę jajka
i pozostały cukier. Dodaj jogurt, mle-
ko, olej i skórkę z cytryny. Wszystko
zmiksuj na jednolitą masę. Na koniec
stopniowo wsypuj suche składniki
z pierwszej miski. Wciąż miksując
wlej wystudzony syrop, w którym
gotowały się gruszki.

3. Tortownicę wyłóż papierem do pie-
czenia. Wlej ciasto i ustaw pionowo
gruszki. Ogonki najlepiej owinąć fo-
lią aluminiową, by się nie spaliły.
Piekarnik nagrzej do temperatury 180
stopni. Piecz ciasto około godziny.
Wierzch wystudzonego ciasta polej
rozpuszczoną polewą czekoladową.

Smacznego KIM
(źródło: internet) 
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