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Wprowadzona podwyżka cen ciepła oraz zapowiadane niskie temperatury
w nadchodzących miesiącach to dobre argumenty na to, by zastanowić się
nad sposobami oszczędzania ciepła w naszych mieszkaniach.

Nie dajmy się nabrać oszustom, którzy wymyślają wciąż nowe sposoby na
dotarcie do naszych mieszkań. Żądajmy legitymacji od tych którzy podają
się za pracowników np. naszej administracji, ZUS, ZWiK czy MOPS.

NAKŁAD 9000

egzemplarzy

Moim
zdaniem
Tak jak to pisałem rok temu nad-

chodzą piękne dni. Dni oczekiwania na
Narodzenie Pana. Adwent. Często za-
pominamy czym jest ten okres. Wielu
z nas kojarzy się tylko ze zwiększony-
mi zakupami, z zastanawianiem się co
sprezentować najbliższym. Część du-
chową często gdzieś gubimy, bądź na-
wet już zgubiliśmy bezpowrotnie. Kto
dziś pamięta o roratach? Tak kiedyś bar-
dzo popularnych. Może tylko dzieci
i ich rodzice przygotowujący się do
I Komunii św. Tak samo, jak w paź-
dzierniku o różańcu, czy w marcu
bądź kwietniu, gdy jest Wielki Post,
o drodze krzyżowej. Potem jeszcze mie-
siąc przygotowań, pierwsza spowiedź
i uroczystość przyjęcia pierwszy raz sa-
kramentu komunii św. A potem wszyst-
ko w odstawkę. Już nic nie trzeba ro-
bić. Bez mała do końca życia. Chyba,
że na starość się nam odmieni i powrócą
dawne przyzwyczajenia. Ale dość uty-
skiwań. Tempora mutantur et nos mu-
tamur in illis, czyli czasy się zmieniają
i my zmieniamy się wraz z nimi.

Takie jest życie; nasze życie. Za nie
bierzemy odpowiedzialność. I za nie być
może kiedyś odpowiemy. Teraz zaś
mamy czas radosnego oczekiwania. Ten
czas w naszej Spółdzielni jest tym bar-
dziej radosny, bowiem 7 grudnia 1959
roku „urodziliśmy się”. W tym roku koń-
czymy 55. rok naszego istnienia, naszej
działalności. W wigilię tego wydarzenia
będziemy świętować swoje urodziny.
Tak, jak w każdej rodzinie, od ponad 20-
tu lat corocznie tak czynimy. Spotykamy
się w gronie przyjaciół i znajomych,
założycieli naszej Spółdzielni, dawnych
i obecnych działaczy samorządowych,
dawnych i obecnych pracowników.
Wspominamy dawne czasy, analizujemy
bieżącą sytuację i dalsze perspektywy,
mając nadzieje na owocne działania
w przyszłości; tej najbliższej i trochę dal-
szej. Pomimo chmur na naszym
spółdzielnianym niebem, związanych
z poselskimi projektami ustaw, które nam
zagrażają; zagrażają wszystkim naszym
członkom. I tak, jak w ubiegłym roku
apelowałem o wspólne działanie, tak te-
raz ponownie to czynię. Brońmy naszej
Spółdzielni, brońmy naszych mieszkań,
nie pozwólmy wodzić się za nos, nie po-
zwólmy innym decydować za nas.

Protestujmy, działajmy wspólnie,
bądźmy s o l i d a r n i.

Bo tylko taka postawa gwarantuje
nam sukces. Sukces, który jest wpisany
w historię naszej wspaniałej Spółdzielni,
55-latki, podtrzymującej tradycję, sza-
nującej pracę i osiągnięcia poprzedników,
podziwiającej zaangażowanie szerokiej
rzeszy wspaniałych ludzi, którzy pra-
cowali społecznie i byli z Nią
związani cały czas… i są na-
dal; oraz posiadającej od-
danych, kompetent-
nych iznakomitych
pracowników.
Sylwester
Pokor-
ski

Są proste sposoby na zatrzymanie ciepła w mieszkaniu.

P
ismem z dnia 28 października 2013 r. Dalkia Łódź – do-
stawca ciepła do naszych mieszkań, powiadomiła Spół-
dzielnię, że na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Re-

gulacji Energetyki Nr OŁO – 4210-33(16)/2013/1268/XI/BG z 17
października uzyskała zgodę na wprowadzenie nowej taryfy
dla ciepła. Podwyżki obowiązują od 22 listopada 2013 r. Nowe
ceny są wyższe od dotychczasowych o średnio 8%. Nowa cena
ciepła oprócz zmiany cen za zamówioną moc cieplną, ciepło
dostarczone, stawek opłaty stałej i zmiennej za usługi prze-
syłowe obejmuje dodatkowo tzw. stawkę opłaty z tytułu po-
zyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektyw-
ności energetycznej w wysokości 0,35 zł/GJ netto. Oznacza
to, że do każdego zużytego gigadżula ciepła dostawca doli-
czy do stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 43 gro-
sze brutto. Stawka wprowadzona została, jak wyjaśnia do-
stawca, na mocy ustawy o efektywności energetycznej. Szko-
da tylko, że nasz partner nie uprzedził nas o potrzebie wpro-
wadzenia takiej zmiany.

Informujemy, że w naszej Spółdzielni wyższe opłaty za ciepło
będą obowiązywały dopiero od stycznia 2014 r. Już teraz jed-
nak warto zwracać uwagę na ogrzewanie, by koszty nie były
zbyt wysokie. Stąd na stronie 6 wskazujemy proste sposoby na
oszczędzanie ciepła w naszych mieszkaniach.

Prognozy pogody wskazują, że czekają nas naprawdę zimne dni. A to w połączeniu
z podwyżką cen ciepła oznacza kosztowne grzanie. Umiejętne korzystanie z ciepła
– nie konieczne jego zakręcenie – pozwoli na wymierne oszczędności wydatków.

UWAGA!
PODWYŻKA
CEN CIEPŁA
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Mieszkanie moją fortecą.

Postępując według takiego myślenia
nie wpuszczajmy do domu,

czy na klatkę schodową obcych.2
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Z prac
Rady Nadzorczej
W październiku 2013 roku Rada Nadzorcza
RSM „Bawełna” odbyła jedno posiedzenie.
1. W ramach spraw dotyczących stosunku człon-
kostwa, Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu wnio-
sków:
a) podjęła uchwałę o wykreśleniu z grona człon-
ków Spółdzielni osoby posiadającej spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu w osiedlu „Żubardź”.
Osoba ta zgłosiła się na posiedzenie, lecz z uwa-
gi na wysokość zadłużenia, brak bieżących opłat
oraz nieokreślenie przez dłużnika konkretnego,
możliwego do przyjęcia przez Radę Nadzorczą ter-
minu spłaty zaległości uchwałę w sprawie po-
zbawienia członkostwa podjęto jeszcze na tym sa-
mym posiedzeniu.
b) odłożyła rozpatrzenie wniosku o wykreślenie
z grona członków Spółdzielni dwojga osób –
małżonków posiadających wspólnie spółdzielcze
własnościowe prawo do mieszkania w osiedlu
„Zbiorcza”, biorąc pod uwagę okazane przez jed-
no z małżonków dowody spłaty części zadłużenia.
Rozpatrzenie wniosku podjęte zostanie nie-
zwłocznie w przypadku braku bieżących opłat za
mieszkanie lub niezapłacenia którejkolwiek z rat,
jakie dłużnicy zobowiązali się płacić.
c) uchyliła uchwałę w sprawie wykreślenia z gro-
na członków Spółdzielni osoby, która zamieszkuje
w osiedlu „Koziny” i była pozbawiona członko-
stwa ze względu na zadłużenie w opłatach za
mieszkanie. Osoba ta spłaciła dług i od wielu mie-
sięcy terminowo dokonuje bieżących opłat za zaj-
mowany lokal, wobec czego Rada Nadzorcza uchy-
liła swoją wcześniejszą uchwałę ze skutkiem od
daty jej podjęcia.
2. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na nabycie od
Gminy Łódź poprzez przekształcenie z 90% bo-
nifikatą prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości położonych w Łodzi przy
ul. Tybury 3 i przy ul. Turoszowskiej 5, będących
dotychczas w wieczystym użytkowaniu RSM
„Bawełna”.
3. 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
2013 rok stu osiemdziesięciu siedmiu uprawnio-
nym członkom Spółdzielni.
4. Rada Nadzorcza dokonała wyboru czterech
członków Rady Nadzorczej do udziału – po dwie
osoby – w pracach Komisji ds. wyboru wyko-
nawców na roboty remontowe na 2014 rok w cha-
rakterze obserwatorów z dostępem do materiałów.
5. Rada Nadzorcza przyjęła informację na temat
zużycia mediów w zasobach Spółdzielni za I półro-
cze 2013 roku w odniesieniu do analogicznego
okresu roku poprzedniego, którą omówił szeroko
Z-ca Prezesa p. Tadeusz Szymański.
6. Rada Nadzorcza pozytywnie rozpatrzyła wy-
stąpienie TKKF Ogniska „Dzikusy” o dofinanso-
wanie kwotą 3.700 zł działalności sekcji siatkar-
skiej Ogniska.
7. Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości in-
formacje Przewodniczących Rad Osiedli „Koziny",
„Zbiorcza” oraz „Sienkiewiczowskie” na temat
spraw, jakimi zajmowały się te Rady Osiedli
w okresie od ostatniego posiedzenia Rady Nad-
zorczej. Rady Osiedli „Słowiańskie” i „Żubardź”
nie miały w tym czasie posiedzeń, natomiast
Przewodniczący Rady Osiedla „Słowiańskie” po-
informował o wynikach głosowania nad projektami
do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego
i zakwalifikowaniu się jednego z projektów
zgłoszonych przez samorządową Radę Osiedla Ole-
chów-Janów, tj. utworzenie parku osiedlowego przy
ul .Ziemowita i ul. Dąbrówki. Powyższe przyjęte
zostało przez członków Rady Nadzorczej z zado-
woleniem, ale wyrazili ubolewanie co do niskiej
aktywności mieszkańców Janowa, bowiem nie
przeszedł żaden projekt dotyczący terenów sąsia-
dujących z osiedlem „Sienkiewiczowskie”.
8. Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości
- informację Z-cy Prezesa o przeprowadzeniu ne-
gocjacji i podpisaniu umowy o przeprowadzenie
badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za
2013 rok z wybraną przez Radę Nadzorczą
w ubiegłym miesiącu Kancelarią Biegłego Rewi-
denta Barbary Cwanek-Łaseckiej, z wynagro-
dzeniem mieszczącym się w granicy ustalonej
w uchwale Rady Nadzorczej,
- informację o planowanych na 6 grudnia br. ob-
chodach jubileuszu 55-lecia Spółdzielni, które od-
będą się na sali konferencyjnej przy ul. Przyby-
szewskiego,
- informację Przewodniczącego Komisji We-
wnątrzspółdzielczej o przełożeniu przez biuro
poselskie wizyty u posła SP p. Andrzeja Dery, oraz
apel o włączenie się przez innych członków Rady
do składania wizyt parlamentarzystom w sprawach
dotyczących projektów ustaw z zakresu prawa
spółdzielczego i spółdzielczości mieszkaniowej,
- informację o artykule „PO stronie siostry”, któ-
ry ukazał się w tygodniku NIE i będzie przedru-
kowany do gazety „Mój Dom – RSM „Bawełna”
(był drukowany w numerze 58 gazety – dop. red.).
9. Termin następnego posiedzenia Rady Nadzor-
czej ustalono na 21 listopada 2013 r.

Oprac. E.S.

Z prac Zarządu Spółdzielni w październiku 2013 r.
W październiku 2013 r. posiedzenia
Zarządu RSM „Bawełna” odbyły
się w dniach 2, 9, 16, 23 i 30.

Sprawy członkowsko-mieszkaniowe

Wg stanu na 30.09.2013 r. Spółdzielnia
liczyła 9.299 członków, w tym 8.949
członków zamieszkujących i 350 człon-
ków oczekujących. W październiku
2013 r. przyjętych zostało w poczet
członków Spółdzielni 26 osób, nato-
miast skreślonych z rejestru 34 członków.

Podjęto postępowania o pozbawienie
członkostwa w Spółdzielni wobec 9
osób zalegających z wnoszeniem opłat za
mieszkania, natomiast w dwóch przy-
padkach uchylono decyzje o prowadze-
niu wcześniej wszczętych postępowań,
gdyż członkowie spłacili swoje zadłu-
żenia wobec Spółdzielni.

Wszczęto postępowanie eksmisyjne
w stosunku do osoby, która za niepłace-
nie czynszu utraciła prawo do mieszka-
nia. Wstrzymano natomiast eksmisję do
pomieszczenia tymczasowego wobec
innej dłużniczki, bowiem spłaciła znaczną
część zaległości, a resztę zobowiązała się
zapłacić w określonym, krótkim termi-
nie – postanowiono ponadto, że jeśli zo-
bowiązania tego dotrzyma, Spółdzielnia
całkowicie odstąpi od prowadzenia wo-
bec niej postępowania eksmisyjnego.

Określanie przedmiotu odrębnej
własności lokali

Uchwalono projekty uchwał w sprawie
określenia przedmiotu odrębnej włas-
ności lokali w budynku nr 64 przy
ul. Turoszowskiej 5 oraz w budynku
nr 77 przy ul. Gandhiego 3a w Łodzi.

Roboty remontowe i wymiana
stolarki okiennej
Podjęto decyzje o refundacji kosztów

wymiany okien we własnym zakresie
przez lokatorów w kolejności wyni-
kającej z list określających kolejność
wymiany/refundacji:
– dla osiedla „Słowiańskie” – dotyczy

dziewięciu mieszkań
– dla osiedla „Zbiorcza” – dotyczy

pięciu mieszkań i
– dla osiedla „Żubardź” – dotyczy

jednego mieszkania.
Przyspieszono refundację kosztów

wymiany okien we własnym zakresie
dwóm osobom z osiedla „Słowiańskie”,
biorąc pod uwagę sytuację życiową tych
osób oraz pozytywne w obydwu przy-
padkach opinie Rady Osiedla.

Przyspieszono wymianę niektórych
okien/drzwi balkonowych z uwagi na
ich stan techniczny: w dwóch mieszka-
niach w osiedlu „Słowiańskie” i jednym
mieszkaniu w osiedlu „Koziny”.

Ustalono zasady wyboru wykonawców
robót remontowych w Spółdzielni na 2014
rok. Ogłoszenie o naborze firm do banku
wykonawców na nadchodzący rok ukazało
się w Dzienniku Łódzkim, publikowane
było w październikowym wydaniu gaze-
ty „Mój dom – RSM „Bawełna”, jest też
w tym numerze gazety i na naszej stronie
internetowej. Oferty można składać do
2.12.2013 r. do godziny 12.00 w biurze Za-
rządu Spółdzielni; o godzinie 12.30 swo-
je prace rozpocznie powołana przez Zarząd
komisja przy udziale minimum 2 obser-
watorów wskazanych przez Radę Nad-
zorczą.

Zatwierdzone zostały wnioski za-
warte w protokółach badań termowizyj-
nych wykonanych w 2013 roku na
osiedlach „Słowiańskie” i „Sienkiewi-
czowskie”.

Przewidziane na 2013 rok zakresy
rzeczowe planów remontowych osiedla
„Koziny” i osiedla „Żubardź” rozsze-
rzone zostały o dodatkowe prace finan-
sowane ze środków zaoszczędzonych

dzięki uzyskaniu w negocjacjach z wy-
konawcami korzystniejszych warunków
cenowych na planowane roboty remon-
towe.

Podjęto decyzję o przeprowadzeniu
przeglądów budowlanych rocznych dla
budynków mieszkalnych w zasobach
RSM „Bawełna” oraz pięcioletnich dla
garaży i pawilonu 37 przy ul. Skrzetu-
skiego 11 i postanowiono powierzyć
wykonanie przeglądów Zakładowi Bu-
dowlano-Usługowemu Jan Dziakoński.

Rozpoczęto działania przygoto-
wawcze w ramach prac inwestycyjnych
przy budowie narożników 119A i 125A
na Olechowie.

Opłaty i koszty

Przyjęto zasady ustalania:
– liczby osób w lokalach i przekazy-

wania danych do Działu Czynszów,
Kredytów i Wkładów Mieszkanio-
wych, w celu prawidłowego wylicze-
nia opłat za eksploatację mieszkań,
w zakresie naliczania opłat za dźwigi
oraz ciepłą i zimną wodę w mieszka-
niach bez wodomierzy oraz

– liczby osób zamieszkałych w loka-
lach mieszkalnych i osób zatrud-
nionych w lokalach użytkowych,
w celu prawidłowego wyliczenia
opłaty za wywóz odpadów komu-
nalnych oraz sporządzenia stosow-
nych deklaracji.
W dwóch przypadkach wszczęto po-

stępowania egzekucyjne ze spółdziel-
czych własnościowych praw do mieszkań,
przysługujących osobom zalegającym
z opłatami za używanie tych mieszkań.

Omówiono i przyjęto do wiadomoś-
ci wyniki ekonomiczne Spółdzielni za
okres styczeń-wrzesień 2013 roku.

Najem lokali i dzierżawa terenu
Wyrażono zgodę na zmianę (obniżenie)

na rok stawek najmu w odniesieniu do
dwóch lokali użytkowych na Kozinach,
biorąc pod uwagę argumenty za obniżką
czynszu przedstawione przez najemców
tych lokali. Najemcy innego lokalu użyt-
kowego w osiedlu „Koziny” wydzier-
żawiono dodatkową powierzchnię ścia-
ny budynku, w którym znajduje się wy-
najmowany lokal, z przeznaczeniem na
umieszczenie neonu reklamowego pro-
wadzonej w lokalu działalności.

Cofnięto decyzję z września br.
o wynajęciu lokalu użytkowego w piw-
nicy budynku 108A na Olechowie.

Zmieniono warunki wynajęcia miesz-
kańcowi budynku 138 na Olechowie
pomieszczeń dodatkowych znajdujących
się w piwnicy tego budynku.

Na okres przedświąteczny wydzier-
żawiono teren (35 mkw.) na ul. Zakłado-
wej w osiedlu „Słowiańskie” z przezna-
czeniem na sprzedaż choinek.

***
Uwzględniając pozytywne stanowisko
Rady Nadzorczej w kwestii dofinanso-
wania sekcji siatkarskiej Ogniska TKKF
„Dzikusy” podjęto decyzję o przekazaniu
Ognisku kwoty 3.700 zł na pokrycie
kosztów wpisowego w amatorskiej lidze
siatkówki dla dwóch drużyn oraz kosztów
wynajęcia sali sportowej na zajęcia. Wię-
cej o rozgrywkach amatorskiej ligi siat-
karskiej przeczytacie Państwo na str. 6.

Z zadowoleniem przyjęto do wiado-
mości, że w głosowaniu na zadania
Budżetu Obywatelskiego przeszedł projekt
Rady Osiedla Olechów-Janów odnoszący
się do terenów bezpośrednio sąsiadujących
z zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni,
tj. utworzenie parku osiedlowego przy
ul. Ziemowita i ul Dąbrówki. O wynikach
głosowania w sprawie zadań Budżetu
Obywatelskiego pisaliśmy szerzej w po-
przednim numerze naszej gazety

Oprac.: E.S.

Uwaga na oszustów
W dzisiejszym wydaniu dramatyczny list od mieszkanki Kozin – p. Krystyna padła
ofiarą oszustów, podających się za pracowników administracji:

„W nawiązaniu do mojego zobowiązania wpłaty zaległego czynszu do dnia
30.09.2013 r. pragnę poinformować, iż zaległości w miarę możliwości były spłacane
sukcesywnie,, a na dzień dzisiejszy, tj. 25.10.2013 r. zostały uregulowane w całości.

Na ten nieprzyjemny stan rzeczy, tj. kłopoty finansowe oraz zdrowotne miała
również wpływ niemiła sytuacja, jaka spotkała mnie u nas na budynku( tu pada
adres bloku). Na początku lata zostałam okradziona przez oszustkę podającą się
za pracownika administracji. Kobieta podstępem weszła do mieszkania i okradła
mnie z pieniędzy, które miały być według oszustki „zaliczką” na wymianę drzwi
wejściowych. Zdarzenie to miało znaczący wpływ na moje życie.”

Po raz kolejny apelujemy o rozwagę i zachowanie wielkiej dozy nieufności wobec
obcych. Zbliżają się święta, najlepszy okres dla wszelkiego rodzaju oszustów, złodziei.
Nie dawajmy im satysfakcji. Chrońmy swoje mienie i samych siebie.

Dla większego Państwa bezpieczeństwa z tym numerem rozpoczynamy przedsta-
wienie sylwetek techników i administratorów budynków, w których Państwo zamiesz-
kujecie. Na stronie 6 zamieszczamy zdjęcia pracowników Spółdzielni z Administracji
Osiedli „Żubardź” i „Koziny”.

K.Sz.

Listy

Źr
ód

ło
:i

nt
er

ne
t



3RSM „Bawełna” ogłosiła nabór firm do Banku Wykonawców robót remontowych
jakie prowadzone będą w 2014 r. Oferty firm zainteresowanych współpracą
z naszą Spółdzielnią przyjmuje sekretariat do 2.12.2013 r. do godz.12.00.

Na rynku pożyczek i kredytów go-
tówkowych trwa wojna o klienta.
Banki, instytucje finansowe prze-

ścigają się w wymyślaniu sposobów na
zachęcenie potencjalnych kredytobiorców
do skorzystania z ich oferty. Jedni wyko-
rzystują twarze znanych aktorów, inni
kuszą gwarancjami najlepszych ofert. Czy
rzeczywiście pożyczki w Polsce są już tak
tanie, jak starają się nas o tym przekonać
w swoich spotach, reklamach instytucje
finansowe? Krótką analizę oraz poradnik
kredytobiorcy przygotowali pracownicy
nowo otwartego oddziału SKOK Chmie-
lewskiego przy ul. Puszkina 6A w Łodzi.

Na co zwrócić uwagę przy
wyborze pożyczki?
Przede wszystkim nie należy kierować

się jedynie informacjami zawartymi w re-
klamach. Pożyczki na kilka procent to
w większości wypadków bajka, a dokładną
informację o kosztach, jakie przyjdzie
nam ponieść znajdziemy gdzieś na dole re-
klamy, najczęściej napisaną małą czcionką.
O tym, że tą informację znajdziemy mó-
wimy celowo, ponieważ nowa Ustawa
o kredycie konsumenckim wymusza na re-
klamodawcach umieszczenie informacji na
temat Rocznej Rzeczywistej Stopy Opro-
centowania oraz całkowitym koszcie kre-
dytu, jeśli w reklamie podana zostanie ja-
kakolwiek informacja mówiąca o koszcie
pożyczki/kredytu. Jest to jednak tylko in-
formacja podana w oparciu o tzw. przykład
reprezentatywny, który nie do końca musi
odwzorowywać parametry pożyczki/kre-
dytu, jaki zostanie konkretnie nam zapro-
ponowany. Mówiąc wprost, często jest
tak, że rzeczywistość odbiega od rekla-
mowanej „idylli kredytowej”.

Warto też zastanowić się choćby nad
tym, czy będziemy mogli spłacić pożycz-
kę wcześniej niż zakłada to umowa kre-
dytowa. Przede wszystkim sprawdźmy,
czy nie ma opłat w związku z wcześniejszą
spłatą naszego zobowiązania finansowego.
Dla przykładu w SKOK im. Z. Chmie-

lewskiego tego typu opłata nie jest pobie-
rana. Dodatkowo mają Państwo u nas
możliwość dokonania wyboru sposobu
księgowania nadpłaconej kwoty pożyczki.
Tak prozaiczna, wydawałoby się, infor-
macja pozwoli nam na wybór lepszej ofer-
ty. Na rynku jest mnóstwo pożyczek i kre-
dytów gotówkowych. Część z nich obar-
czona jest opłatą przygotowawczą i pro-
wizją przy dość niskim oprocentowaniu.
W przypadku innych, opłat początkowych
nie ma ale oprocentowanie jest nieco
wyższe. Jeśli planujemy wcześniejszą
spłatę zobowiązania warto przeanalizować
tę kwestię i ewentualnie zdecydować się na
nieco wyższe oprocentowanie i brak opłat
początkowych.

Jak w takim razie uniknąć
wzięcia drogiej pożyczki
czy/kredytu?
Klienci nie są bezbronni, gdyż

wspomniana wyżej Ustawa nakłada na in-
stytucje finansowe jeszcze kilka wymo-
gów, o których warto wiedzieć i z których
zdecydowanie warto korzystać. Mam tu
na myśli przede wszystkim formularz in-
formacyjny pożyczki/kredytu. Pytając
o ofertę w banku lub innej instytucji fi-
nansowej powinniśmy otrzymać formu-
larz informacyjny dotyczący tego, co jest
nam oferowane, taki dokument okre-
śla m.in. oprocentowanie nominalne,
roczną rzeczywistą stopę oprocentowania
oraz całkowity koszt kredytu. Powinny
być w nim również przedstawione i wli-
czone ewentualne dodatkowe ubezpiecze-
nia oraz opłaty. To właśnie te koszty
okołokredytowe najczęściej powodują, że
w rezultacie przychodzi nam zapłacić
znacznie więcej niż się początkowo spo-
dziewaliśmy. Szukając pożyczki warto
poświęcić trochę czasu, odwiedzić kilka
instytucji finansowych, dokładnie prze-
analizować oferty i w oparciu o formula-
rze informacyjne podjąć decyzję. Nie
zapominajmy przy tym o sprawdzeniu,
czy przy okazji umowy kredytowej nie

będziemy zmuszeni do skorzystania z in-
nych produktów, jak np. otwarcia ra-
chunku ROR, wykupienia ubezpieczenia
czy karty kredytowej. Te, na pozór niezbyt
istotne „dodatki” również mogą genero-
wać dodatkowe koszty.

O czym jeszcze warto
pamiętać?
Czytajmy umowy kredytowe! Zda-

jemy sobie sprawę, że często mają one
kilka stron i są pisane „dziwnym”, mało
zrozumiałym prawniczym językiem jed-
nak zdecydowanie polecamy, bo warto.
Tak naprawdę dopiero umowa kredytowa
dokładnie określa warunki, na jakich
pożyczamy pieniądze.

Pamiętajcie Państwo, że w przypadku
dodatkowych pytań i niejasności służymy
wiedzą i gorąco zapraszamy do odwie-
dzenia naszej placówki SKOK Chmie-
lewskiego w Łodzi przy ul. Puszkina 6A.
Kredyt, pożyczka to najczęściej zobo-
wiązanie na najbliższych kilka, kilkanaś-
cie lat.

SKOK Chmielewskiego jest od ponad
19 lat przyjacielem finansowym tysięcy ro-
dzin w całej Polsce. Przez ten czas Kasa dy-
namicznie się rozwija, będąc aktualnie
jedną z największych w kraju .Dzięki za-
angażowaniu w życie lokalnych społecz-
ności zdobyła sobie ich zaufanie, uznanie
oraz sympatię. Nie bez przyczyny określana
bywa mianem „banku z sercem” albo
„banku z ludzką twarzą”. Kasa ma w swo-
jej ofercie bogatą gamę pożyczek i kredy-
tów – od konsumenckich , konsolidacyj-
nych po hipoteczne. Konkurencyjne opro-
centowanie, atrakcyjne premie za staż
członkowski, niska lub zerowa prowizja
i brak kwoty maksymalnej powodują, że
wiele osób decyduje się na pożyczkę
w SKOK-u.

Pracownicy Oddziału SKOK im. Z. Chmie-
lewskiego w Łodzi, ul. Puszkina 6a, tel. (42)
642 30 04, 504 801 331

Tekst sponsorowany

Urodził się 7 lutego 1884 roku w Sieradzu,
jako syn administratora dóbr rolnych
i wychowywany był w duchu patrio-

tycznym. W 1902 r. ukończył w Warszawie szkołę
handlową, otrzymując srebrny medal i tytuł
kandydata nauk komercjalnych. Następnie
kształcił się w Lipsku na Akademii Handlowej,
gdzie został przewodniczącym „Bratniej Po-
mocy” studentów-Polaków. Bratnia Pomoc to stu-
denckie organizacje samopomocowe, tworzone
już od połowy XIX wieku przy polskich uczel-
niach. Pierwsza taka organizacja powstała
w 1859 r. przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Or-
ganizacje te miały na celu m.in. rozdzielanie po-
mocy socjalnej dla niezamożnych studentów po-
przez system pożyczek i stypendiów czy pro-
wadzenie tanich jadłodajni. Prowadziły też
działalność oświatową wśród ludności miej-
skiej i chłopstwa. W 1904 r. Rapacki wyjechał na
studia do Pitman's Metropolitan School w Lon-
dynie, jednocześnie zatrudniając się w Towa-

rzystwie Anglo-Syberyjskim dla Eksploatacji
Złota. Z zainteresowaniem przyglądał się również
tamtejszej spółdzielczości. W 1905 r. podjął
w Gdańsku praktykę w firmie zbożowo-komi-
sowej, a także zaangażował się w działalność taj-
nej organizacji studenckiej dla młodzieży o po-
glądach niepodległościowych „Zet”, która działała
na terenie trzech zaborów. Stamtąd przeszedł do
Narodowego Związku Robotniczego, organi-
zacji broniącej interesów robotników, tworzącej
samopomoc ekonomiczną oraz dbającej o pracę
oświatową i kulturalną.

Ze spółdzielczością stykał się coraz częś-
ciej. W styczniu 1906 zaczął pracę jako urzęd-
nik w Towarzystwie Pożyczkowo-Oszczęd-
nościowym w Piotrkowie, potem pracował
w Warszawskim Syndykacie Rolniczym i Koo-
peratywie Rolnej, a także Akcyjnym Banku
Związkowym – banku dla spółdzielni kredyto-
wych. Po wybuchu I wojny światowej zaczął
współdziałać z powstającymi spółdzielniami

spożywców, których ideą była obrona przed wy-
sokimi cenami towarów i brakami w zaopat-
rzeniu. Jednak dopiero po odrodzeniu Pań-
stwa Polskiego Marian Rapacki związał się ze
spółdzielczością na stałe, biorąc między inny-
mi udział w tworzeniu spółdzielni mieszkanio-
wych i budowlanych, a także angażując się
w prace na projektem ustawy o spółdzielniach.
Pracował w Związku Rewizyjnym Spółek Kre-
dytowych w Warszawie i został członkiem
władz Związku Spółdzielni Budowlanych.
Wstąpił również do Związku Polskich Stowa-
rzyszeń Spożywców, zwanego później Społem,
zostając w 1926 r. jego głównym liderem.

Okres II Rzeczypospolitej był czasem kiedy
ruch spółdzielczy musiał walczyć o swoje miejs-
ce w systemie społeczno-politycznym, bowiem

W kolejnej odsłonie z cyklu Pionierzy spółdzielczości za-
poznamy Państwa z postacią Mariana Rapackiego, pol-
skiego działacza spółdzielczego, politycznego i gospo-
darczego, a także teoretyka ruchu spółdzielczego.

Pionierzy Spółdzielczości

Marian Rapacki
w pierwszych latach II Rzeczpospolitej utrzy-
mywała się jeszcze struktura spółdzielczości
ukształtowana na terenach zaborów. Jednocześ-
nie trwały próby upolitycznienia Społem i ogra-
niczenia roli związków rewizyjnych. Na tym tle
dużym sukcesem okazał się wygłoszony przez Ra-
packiego w 1936 r. „Program gospodarczy
spółdzielczości spożywców”, w którym przed-
stawiał on swoje propozycje rozwoju spółdziel-
czości, sugerując m.in. zwiększenie siły nabyw-
czej społeczeństwa. Program ten przyczynił się do
wzrostu liczby spółdzielni spożywców prawie o ty-
siąc. Rapacki zajął również stanowisko w spra-
wie roli spółdzielczości w obliczu zbliżającej się
II wojny światowej i w czerwcu 1939 roku
wygłosił referat „Rola i zadania spółdzielczości
w obronie państwa”, kładąc
w nim duży nacisk na siłę
samopomocy społecznej
jako podstawy zaopatrzenia
ludności podczas wojny.
W okresie II wojny świato-
wej spółdzielczość poniosła
ogromne straty. Władze
okupacyjne zlikwidowały
wszystkie spółdzielnie na
terenach wcielonych do
Rzeszy i wszystkie
spółdzielnie żydowskie.
Jednak mimo kontroli i re-
presji spółdzielnie zasilały
materialnie konspirację, da-
wały schronienie i zatrud-
nienie wielu jej uczestni-
kom. Władze okupacyjne

pozwoliły na normalne funkcjonowanie za-
rządów i rad spółdzielni, a przez pewien czas na-
wet na zwoływanie walnych zebrań w spółdziel-
niach wiejskich. To spowodowało szybką akcję
tworzenia nowych spółdzielni w Generalnej Gu-
berni, powodując wzrost ich liczby z 1190 do
3467. Marian Rapacki aktywnie uczestniczył
w wojennym życiu stolicy, organizując w czasie
Powstania Warszawskiego zaopatrzenie miasta
w artykuły pierwszej potrzeby. Został za to od-
znaczony Krzyżem Walecznych. Zginął w bu-
dynku trafionym pociskiem w czasie jednego z po-
wstańczych spotkań 16 września 1944 r. Miał wte-
dy 60 lat. Został pochowany na Powązkach. Je-
den z jego synów, Adam, był ministrem spraw za-
granicznych w latach 1956-1968. I.G.
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Pożyczki, kredyty gotówkowe
– tak tanie jak w reklamie?

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bawełna”
z siedzibą w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 163

numer KRS 0000032002
ogłasza nabór firm do Banku Wykonawców na 2014 r. do realizacji robót remontowych

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

10. Konserwacja zieleni wysokiej i niskiej (przycinki, wycinki drzew i krzewów, frezowanie pniaków),
nasadzenia.

11. Usługi dezynsekcji, deratyzacji i czyszczenia zsypów, udrożnień instalacji kanalizacji sanitarnej.
12. Badania termowizyjne budynków.
Oferty prosimy przygotować w podziale na dwie części.
I. Część ogólna

1. Informacje o firmie (w szczególności stan zatrudnienia i kwalifikacje kadry, park maszynowy).
2. Zaświadczenie z banku określające kondycję finansową firmy, bilans lub kopia PIT).
3. Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS oraz NIP

i REGON.
4. Aktualne zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłatami.
5. Aktualna polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej (deliktowa i kontraktowa) na co

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

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

a) stawkę R-g netto
b) koszty pośrednie
c) koszty zakupu materiałów
d) zysk
e) dla poz. 6 dodatkowo cenę domofonu i/lub cenę przeglądu dla jednego lokalu mieszkalnego

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

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

aluminiowe)
b) koszt netto wymiany typowych drzwi zewnętrznych i wewnętrznych (stalowe, aluminiowe)

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

5. Dla robót określonych w poz. 10 należy podać:
a) cenę jednostkową netto pielęgnacji drzewa uzależnioną od jego średnicy: do 35 cm,

do 50 cm, do 70 cm i powyżej,
b) cenę jednostkową netto pielęgnacji krzewów,
c) cenę jednostkową netto za wycinkę drzewa uzależnioną od jego średnicy: do 40 cm,

do 60 cm i powyżej,
d) cenę jednostkową netto frezowania pniaków uzależnioną od średnicy pnia: do 40 cm,

do 60 cm i powyżej,
e) cenę jednostkową netto za nasadzenia

Usługi w punktach a) i c) będą wykonywane metodą alpinistyczną.
6. Dla robót określonych w poz. 11, 12 należy podać cenę usługi wraz z zakresem prowadzonych

w ramach tej ceny prac (dla poz. 11 cenę za klatkę schodową, a dla poz. 12 cenę za budynek i za
mieszkanie).

Wadium w wysokości 5 tysięcy złotych za każdy rodzaj robót, na który składana jest oferta, należy
wpłacić na konto spółdzielni w: PKO BP S.A.3 O/Łódź Nr 92 1020 3378 0000 1402 0010 8365 z dopi-
skiem „Wadium. Roboty remontowe 2014 r.”
Z wpłaty wadium zwolnieni są oferenci z grupy robót wymienionych w pozycjach: 10, 11, 12.

Oferent jest związany ofertą do dnia 31.12.2014 r.
W przypadku wejścia firmy do Banku Wykonawców i powierzenia firmie realizacji robót warunki płat-

ności wynoszą 30 dni od daty doręczenia Spółdzielni faktury za wykonane roboty.
Oferty odrębnie dla każdego rodzaju robót w zamkniętych kopertach z napisem „Roboty remonto-

we 2014 r. w RSM „Bawełna” dla grupy robót nr....”, bez żadnych innych dopisków czy stempli na
kopercie należy składać w sekretariacie Spółdzielni do 2.12.2013 r., do godz. 12.00.

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

tami w zakresie oferowanej ceny i gwarancji oraz odstąpienia od konkursu ofert w całości lub części
bez podania przyczyn.

Informacji dodatkowych udziela w godz. 8.00-16.00 – Zdzisław Jakóbczak, tel. 500 268 252,
42-641-63-33.

W dniu 7 grudnia 2013 r. o godz.
10.00 na Sali gimnastycznej Szkoły
Podstawowej nr 205 przy ul. Dą-
brówki 1 na Olechowie rozpocznie
się kolejna Olimpiada Przedszko-
laków. Impreza odbywa się co-
rocznie. Obecnie będzie to 13 edy-
cja tego miłego przedsięwzięcia.
Mali sportowcy z niecierpliwością
czekają już na prezentację swoich
możliwości.
Zapraszamy wszystkich ciekawych
sportowych zmagań w wykonaniu
przedszkolaków. Będzie jak zwykle
wspaniała atmosfera i znakomity
doping, szczególnie rodziców.

ZAPROSZENIE



4 Procesy formowania nieruchomości,
głównie porządkowanie spraw gruntowych

trwa w niektórych przypadkach wiele lat.

Wdzisiejszym wydaniu gazety
omówimy nieruchomości przy
ul.Tybury10wosiedlu„Żubardź”

i przy ul. Zbiorczej 8 w osiedlu „Zbiorcza”.
W dniu wejścia w życie zapisów ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych, czyli
w 2000 roku teren pod tymi nierucho-
mościami pozostawał nieskomunalizo-
wany, co oznaczało najpierw konieczno-
ść doprowadzenia do ujawnienia właści-
ciela tych działek – Gminę Łódź. Na te-
renach administrowanych przez RSM
„Bawełna” w osiedlu „Zbiorcza” i „Żubardź”
mieliśmy takich działek kilkanaście. Ich ko-
munalizacja trwała latami. W poprzedniej
gazecie opisywaliśmy budynek przy
ul. Gandhiego 3a, co do którego komuna-

lizacja zakończyła się po blisko 10 latach,
a cały proces regulowania spraw grunto-
wych trwał tu ok. 12 lat. Niewiele krócej
proces ten przebiegał w nieruchomości przy
ul. Zbiorczej 8. Dzisiaj już dysponujemy
dla tej nieruchomości prawomocną decyzją
podziałową.

Nie we wszystkich przypadkach ko-
munalizacja została zakończona, czego
dowodem jest zaś nasza nieruchomość
przy ul. Tybury 10.

Budynek
przy ul. Zbiorczej 8

Na początku listopada br. Spółdzielnia
uzyskała prawomocną decyzję podziałową

nieruchomości. W dniu 13.11.2013 r.
złożony został wniosek do Sądu wieczysto-
-księgowego o ujawnienie podziału geo-
dezyjnego czyli wpisanie w księgi wie-
czyste, zgodnie z decyzją podziałową,
wszystkich wydzielonych na tym terenie
działek.

Nieruchomość przy ul. Zbiorczej 8 –
budynek bez garażu – tworzyć będą
dwie działki gruntu: nr 57/3 i 57/6. Gra-
nice tej nieruchomości przedstawiono na
rysunku nr 1.

Większa działka nr 57/3, na której znaj-
duje się niemal cały budynek oddana zos-
tała Spółdzielni w wieczyste użytkowanie
w latach sześćdziesiątych ubiegłego wie-
ku. Mniejsza o powierzchni 250m2, ozna-
czona numerem 57/6 została nabyta na
własność w 2012 r. w drodze przeprowa-
dzonego sądownie zasiedzenia. Aby można
było prowadzić dalsze działania w tej
nieruchomości niezbędne jest ujednolice-
nie praw do gruntu. Stąd po ujawnieniu
przez sąd wieczysto – księgowy działek po
podziale Spółdzielnia wystąpi do UMŁ
z wnioskiem o wszczęcie postępowania
o nabycie z 98% bonifikatą prawa włas-
ności działki nr 57/3. Następnie, po nabyciu
działki 57/3 na własność do tej samej księ-
gi wieczystej przyłączymy działkę nr 57/6,
do której wcześniej nabyliśmy prawo
własności. Dopiero taka nieruchomość,
w której będą ujawnione dwie działki
wraz z budynkiem mieszkalnym, da
Spółdzielni możliwość podjęcia projektu
a następnie uchwały ostatecznej okreś-
lającej przedmiot odrębnej własności lokalu
i co za tym idzie członkowie spółdzielni
będą mogli nabyć na własność swoje lo-
kale wraz z udziałem w prawie własnoś-
ci gruntu.

Budynek
przy ul. Tybury 10

Gmina wystąpiła z wnioskiem i Sąd
wieczysto-księgowy założył już dla działek
85/87 i 85/88 księgę wieczystą, w której jako
właściciela wpisał Skarb Państwa. Aktual-
nie podjęte zostało przez Wojewodę Łódz-
kiego postępowanie mające na celu komu-
nalizację gruntu, czyli poprzez wydaną
decyzję, wpisanie Gminy Łódź jako właś-

ciciela ww. działek gruntu. W dalszej ko-
lejności czeka nas, jako Spółdzielnię, na-
bycie tego gruntu od Gminy i ujawnienie
RSM Bawełna w księdze wieczystej. Te-
ren jakim będziemy dysponować przed-
stawiamy na rysunku nr 2.

Następnie zaś może być uruchomiona
przez Spółdzielnię procedura podejmo-
wania uchwał w sprawie określenia przed-
miotu odrębnej własności lokali.

T.T.

Przyczyny powstawania i ochrona przed pleśnią
Czy Państwo także zawarli już zna-
jomość z tym nielubianym lokato-
rem?

Pleśń to ogólna nazwa grzybów wy-
twarzających tzw. strzępki i zarodniki.
Występują one wszędzie, a w wilgotnym
środowisku szybko rozwijają się i roz-
przestrzeniają.

Pleśń nie oszczędza też naszych
mieszkań i miejsc pracy. Wielu najem-
ców i właścicieli mieszkań i domów
miało już do czynienia z tym nie-
pożądanym lokatorem. Problem ten do-
tyczy zarówno nowego, jak i starego bu-
downictwa.

Częste przyczyny powstawania
pleśni:
• niewystarczająca izolacja zewnętrz-

nych powierzchni ścian
• niewłaściwie działająca wentylacja
• zbyt duża wilgotność powietrza
• nieodpowiednie materiały budowlane
• niewłaściwa kolejność wykonywa-

nych robót
• osiedlanie się obecnych powietrzu za-

rodników pleśni w drewnie, klejach,
płytach kartonowo-gipsowych, tek-
styliach, papierze, tapetach i ścianach

• szkody powstające na skutek działania
wody, spowodowane nieszczelnym
dachem lub uszkodzonymi przewo-
dami rurowymi

• zawilgocenie od wody gruntowej
• brak odpowiedniego ogrzewania

Jak chronić się przed pleśnią?
Małe zmiany? duży efekt
Podczas kąpieli, gotowania, prania itd.
w pomieszczeniach gromadzi się ogrom-
na ilość pary wodnej, która powinna być
w miarę możliwości odprowadzana już
podczas lub bezpośrednio po jej po-
wstaniu. Klika prostych sposobów po-
zwala na wyeliminowanie czynników
sprzyjających rozwojowi pleśni:

Odpowiednie wietrzenie:
Aby zmniejszyć wilgoć w pomieszczeniu,
kilka razy dziennie należy przeprowa-
dzać wietrzenie, szeroko otwierając
okna (wietrzenie „uderzeniowe”). Bardzo
skuteczne jest przy tym wietrzenie po-
przez stworzenie przeciągu.

Odpowiednie ogrzewanie:
Ciepłe powietrze może „wchłonąć” wię-
cej wilgoci, która nie skrapla się wówczas

na chłodniejszych powierzchniach.
Z tego względu w celu zapobiegania po-
wstawania pleśni zaleca się ogrzewanie
pomieszczeń w wystarczającym stopniu,
także w czasie nieobecności użytkow-
ników.

Odpowiednie umeblowanie:
Przy ścianach zewnętrznych, szcze-
gólnie nieposiadających odpowiedniej
izolacji cieplnej, nie należy bezpośred-
nio ustawiać mebli, ani też wieszać na
nich obrazów lub ciężkich zasłon.

Naturalna ochrona przed pleśnią
Naturalne produkty do wnętrz na bazie
silikatu w ponad 95% składają się z su-
rowców mineralnych lub naturalnych. Si-
likat znajduje obecnie zastosowanie
w wielu produktach ekologicznych, mię-
dzy innymi w przemyśle spożywczym.

Ze względu na współczynnik pH i tech-
nologię środka wiążącego produkty na ba-
zie silikatu zapewniają naturalną ochronę
przed pleśnią. Produkty te charakteryzują
się wysoką otwartością dyfuzyjną, która
pozytywnie wpływa na zdolność przeni-
kania pary wodnej przez ściany. Ściany
mogą wchłaniać wilgoć z powietrza i po-

nownie ją oddawać. Powierzchnia ścian
jest dzięki temu zawsze sucha, co zapo-
biega powstawaniu pleśni.
Naturalne produkty do wnętrz firmy
Sto zapewniają doskonałe warunki do
stworzenia zdrowego klimatu w po-
mieszczeniach. Dodatkowo gwarantują
też skuteczną ochronę przed pleśnią.
Polecane produkty:
StoColor Sil In – farba silikatowa do
wnętrz
StoDecosil – tynk silikatowy do wnętrz
StoSil Struktur – strukturalna, silikato-
wa farba do wnętrz
StoSil Decor – natryskowy tynk silika-
towy do wnętrz

Centrum Sprzedaży Sto-ispo
ul. Nowogrodzka 2C, Łódź
tel. 42 672 40 30
tel. 605 165 141, 603 692 503
www.sto.pl

Tekst sponsorowany

Decyzja podziałowa
wyznacznikiem nieruchomości

Czy to jest najwłaściwsze
miejsce na pozostawienie

opakowania po zjedzeniu ro-
galika czy batona? Czy obo-
wiązkiem gospodarza domu

jest sprzątanie po flejtu-
chach? Walkę z bezmyślnym
zachowaniem współmiesz-

kańców podjęli sąsiedzi roz-
wieszając w jednej z klatek
schodowych komunikaty,

które prezentujemy na str. 7

Szkodliwe mikroorganizmy w naszych czterech ścianach
Rys. 1 Rys. 2



5Ciepły dom – każdy o nim marzy.
Czy jednak umiemy kształtować ciepło
i oszczędzać nasze finanse?

Wprowadzona przez Dalkia
Łódź, od 22 listopada, pod-
wyżka cen ciepła oraz zapo-

wiadane, niskie temperatury w grudniu
i styczniu, to dobre argumenty na to by za-
stanowić się nad sposobami oszczędzania
dostarczanego do naszych mieszkań
czynnika cieplnego. Piszemy czynnika
cieplnego, bo nie zawsze uświadamiamy
sobie, że ciepło dostarczane jest nie tyl-
ko na potrzeby ogrzewania, ale i do pod-
grzania wody. Oszczędzać możemy więc
nie tylko na ogrzewaniu, ale i na kosztach
wody ciepłej. Jej podgrzanie dużo kosz-
tuje, a więc warto wypracować takie
działania, które nie będą powodować
nadmiernego wzrostu ponoszonych wy-
datków. A wystarczy np. mieszać wodę
gorącą z zimną, szczególnie przy przy-
gotowywaniu kąpieli. Oczekując na
gorącą wodę z kranu nie spuszczać zim-
nej w kanalizację. To ona, zebrana w zle-
wozmywaku czy wannie tuż przed my-
ciem może posłużyć do oziębienia gorącej.
Oprócz ciepła oszczędzamy w ten sposób
także zużycie wody jako takiej. A mniejsze zużycie wody to także mniej-
szy pobór ciepła do jej podgrzania. Mycie zębów, golenie przy zakręconym
kranie, pranie w pralce tylko z pełnym wkładem lub używanie programów
pralki oszczędzających wodę to sposoby na mniejsze rachunki za wodę.
Pamiętajmy też o sprawdzeniu czy nasza instalacja i baterie nie posiadają
przecieków. Proste codzienne zachowania a tyle znaczą.

Przy ogrzewaniu mieszkań też nie musimy stosować wielu wyrze-
czeń, a tym bardziej nie musimy serwować rodzinie całkowitego zakrę-
cenia zaworów na cały sezon grzewczy.

Jak postępować by oszczędzać na rachunkach za ciepło? Jak co roku
przypominamy:
• regulowanie temperatury zaworami termostatycznymi zamontowanymi
przy grzejnikach pozwoli na dobór ciepła do naszych indywidualnych
i aktualnych w ciągu dnia i nocy potrzeb,

• krótkie, ale intensywne, 5-10 minu-
towe, wietrzenie mieszkań jest ko-
nieczne nie tylko dla zdrowia, ale
prawidłowej wentylacji mieszkań, by
uchronić je przed grzybami, wietrzmy
jednak zawsze przy zakręconych gło-
wicach termostatycznych.
• obklejenie ściany za grzejnikiem
cienkim styropianem lub folią alumi-
niową odbije ciepło ze ściany na po-
mieszczenie Zimna ściana za kalory-
ferem nie będzie ogrzewana. Dobrym
rozwiązaniem jest też umieszczenie
nad kaloryferem półki, która ukierun-
kuje ciepło oddawane przez grzejnik na
pokój, bardziej ogrzewane będzie
powietrze poziomo wzdłuż podłogi
niż sufit nad grzejnikami.
• zamykanie pomieszczeń, w których
przebywamy pozwoli skumulować
ciepło tu gdzie jest nam najbardziej
potrzebne,
• konserwacja okien, nawet plastiko-
wych, przed zimą – wymiana, uzu-
pełnienie uszczelek, wyregulowanie

zawiasów uchroni przed niekontrolowanym ubytkiem ciepła,
• dbałość o zamykanie okien na klatkach schodowych i drzwi do klatek
schodowych, by ich nie wyziębiać pozwala nie tyle na oszczędności w sa-
mych lokalach, ale stanowi o mniejszych kosztach ciepła całej nierucho-
mości.

Wielu z nas już tak robi. Inni ciągle uczą się tych nawyków. Warto
bo wszystkim nam się to opłaci.

Jak ważna jest to praktyka wskazuje prowadzona ostatnio w telewizji
kampania reklamowa zachęcająca do przykręcania grzejników podczas
nieobecności mieszkańców w lokalach. W kampanię włączył się znany
i lubiany aktor Stanisław Tym, który w spotach reklamowych przedstawia
proste, a naprawdę skuteczne dla naszych rachunków, zachowania.
Szkoda tylko, że temat ten nie podjęto przynajmniej 15-20 lat wcześniej.

K.Sz.

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

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

Źródło internet

zamrażarki, klimatyzatory freonowe),
• baterie i akumulatory,
• opakowania po farbach, klejach, żywicach,
lepiszczach,
• drewna (ramy okienne i drzwiowe, palety, de-
ski, skrzynki),
• szkła (okienne niezbrojone),
• tworzywa sztuczne (ramy okienne, siding),
• zużyte opony samochodów osobowych
(4 szt. na gospodarstwo),
• odpady wielkogabarytowe (meble, wersalki,
fotele, szafki),
• opakowania z papieru i tektury (kartony),
• opakowania z tworzyw sztucznych (butelki
typu PET, baniaki, skrzynki),
• opakowania z metalu (puszki),
• opakowania ze szkła (butelki, słoiki),
• trawę – jednorazowo można trawę przywieźć
w workach, których suma objętości nie przekra-
cza 240 litrów (trawę i liście może bezpłatnie od-
dać do Mejskiej Kompostowni mieszczącej się
przy ulicy Sanitariuszek 70/72 maksymalnie
jednorazowo pięć worków o pojemności 120 lit-
rów każdy,
• odzież.

Drugi punkt to Punkt selektywnego zbiera-
nia odpadów komunalnych, przy ul. Kasprowi-
cza 10 na trasie do Nowosolnej, czynny od po-
niedziałku do piątku od godziny 8:00 do 17:00,
a w soboty od 8:00 do 12:00.

Tam, oprócz gruzu i odpadów z rozbiórki,
przyjmą nam również:
• tworzywa sztuczne,
• opakowania z drewna,
• opakowania z metali,
• opakowania ze szkła,
• opakowania wielomateriałowe,
• tekstylia,
• zużytą odzież,
• zużyte opony,
• odpady ulegające biodegradacji,

• odpady wielkogabarytowe
• papier, tekturę, opakowania z papieru i tek-
tury.

Uwaga! W punktach tych nie przyjmą nam
zwykłych odpadów komunalnych.

Powinniśmy też wiedzieć o tym, że odpady
powinny być posortowane według rodzajów i że
możemy je dostarczyć tylko raz w miesiącu, a jeś-
li chodzi o gruz czy inne materiały po remoncie,
to jednorazowo możemy zostawić maksymalnie
200 kg tych odpadów.

Innym, niestety już płatnym, rozwiązaniem,
może być wynajęcie firmy zajmującej się wy-
wozem odpadów budowlanych, która, w za-
leżności od potrzeb, podstawi odpowiedni kon-
tener o pojemności od 0,5 do 5 m3 lub załaduje
gruz w worki. Musimy jednak liczyć się z tym,
że może nas to wówczas kosztować od ok. 130
do ok. 550 zł.

Wybierzmy więc najbardziej odpowiadające
nam rozwiązanie, zarówno finansowo, jak i pod
względem naszej wygody. Podkreślę jednak
jeszcze raz, nawet jeśli jest to tylko kilka worków
gruzu, nie myślmy o tym, by wywieźć je do lasu.
Po pierwsze zaśmiecamy w ten sposób nasze śro-
dowisko, a ponadto strażnicy leśni mają możli-
wość nałożenia na śmieciarza kary w wysokoś-
ci do 500 zł za samo wyrzucenie i dodatkowych
500 zł za nielegalny wjazd pojazdem na teren lasu.
Jeżeli przestępca nie chce zapłacić lub gdy wy-
rzucone przez niego odpady mogły spowodować
skażenie wody lub gleby, nadleśnictwa kierują
sprawę do sądu grodzkiego. Wtedy grzywna może
wynieść nawet 5 tys. zł. I.G.

Gdy któregoś dnia dochodzimy do wniosku, że
nasze mieszkanie potrzebuje już remontu, zupełnie
nie zastanawiamy się wtedy nad tym co zrobimy
z gruzem i odpadami, jakie powstaną w jego wy-
niku. Wystawimy je pod blok i zajmie się nimi fir-
ma, która zabiera zwykłe śmieci i odpady selek-
tywne? Nic podobnego. Musimy zająć się tym
sami. I wcale nie mamy na myśli wywiezienia ich
do lasu!

Już występując o zgodę na remont do naszej
administracji osiedla (tak, tak, nie zapominajmy,
że najpierw musimy uzyskać zgodę na remont)
otrzymamy pismo, zgodnie z którym, odpady
z przeprowadzanego remontu należy wywieść na
wysypisko na koszt własny członka.

Ale gdzie dokładnie powinniśmy je wywieźć
i jak to zorganizować?

Najlepszym rozwiązaniem będzie chyba
zdanie się na własny transport i zawiezienie od-
padów do jednego z dwóch punktów w Łodzi, któ-
re bezpłatnie przyjmą nasze śmieci. Punkty te są
inwestycją Miasta Łodzi – Wydziału Gospodarki
Komunalnej w Departamencie Infrastruktury
i Lokali.

Pierwszy z nich to Punkt Dobrowolnego Do-
starczania Odpadów (PDDO), znajdujący się
przy ul. Zamiejskiej 1 ( za Oczyszczalnią Ście-
ków głęboko na Retkini w stronę Konstantyno-
wa). Czynny jest od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:00-18:00, a w soboty od godziny
7:00 do 13:00. Oprócz drobnego gruzu ceglane-
go i gruzu betonowego z remontów możemy tam
również zawieść:
• zużyte urządzenia elektryczne i elektro-
niczne (telewizory, monitory komputerowe, od-
biorniki radiowe, odtwarzacze video, DVD, CD
ora odtwarzacze kaset magnetofonowych, drob-
ny sprzęt AGD itp.),
• zużyte lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć (świetlówki),
• urządzenia zawierające freony (chłodziarki,

Kultowy „Miś” uczy oszczędności

Co zrobić z gruzem po remoncie mieszkania?



6 Szczególnie przed świętami nasilają się
nieprzyjemne dla nas wszystkich działania oszustów i złodziei.

Prosimy o rozwagę i dbanie o własne bezpieczeństwo.

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:
Marcin Kaniera administrowane budynki: Gor-
kiego 6/8, 10/12, 24, 26, 28, tel. kom. 509 807
333, e-mail: mkaniera@rsmbawelna.pl.
Elżbieta Kowalczyk administrowane budynki:
Górska 2, 4, 3/5, 7/9, Szczytowa 4/6, Rawska 3, 7,
Wilcza 2, Gołębia 1/3, 5, tel. kom. 505 150 845,
e-mail: elkowalczyk@rsmbawelna.pl.
Aleksandra Czekalska administrowane bu-
dynki: Zbiorcza 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21,
23, 25, Sarnia 4, Stylonowa 7, tel. kom. 505 150
846, e-mail: aczekalska@rsmbawelna.pl.

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

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

Wnawiązaniu do zgłoszenia na-
szej mieszkanki z os. Koziny
poruszającego sprawę oszus-

tów podszywających się pod naszych pra-
cowników, o czym piszemy w rubryce
Listy na str. 2, począwszy od bieżącego
numery zamieszczać będziemy zdjęcia
administratorów budynków i techników,
czyli osób, które winniście Państwo znać.
Pamiętajcie więc, że tylko oni mogą po-

woływać się na Spółdzielnię czy Admini-
strację wręczając Wam jakiekolwiek de-
cyzje czy informacje pochodzące ze
Spółdzielni, a wykraczające poza te które
zwyczajowo dostarcza gospodarz domu.

Brońmy się przed oszustami. Nie
wpuszczajmy obcych na klatki schodowe
– Z takim apelem występujemy do Pań-
stwa co roku. I jak co roku prosimy o roz-
wagę. K.Sz.

Mój administrator

Wpoprzednim numerze przeka-
zywaliśmy, że Ognisko TKKF
Dzikusy prowadzi trzy zespoły

siatkarskie (jeden męski i dwa żeńskie).
Drużyny regularnie trenują w Szkole Pod-
stawowej nr 205 na Olechowie i uczest-
niczą w rozgrywkach Łódzkiej Amatorskiej
Ligi Siatkówki w najwyższych ligach.
Patronat nad drużynami sprawuje wiele
firm z p. Prezydent naszego miasta na cze-
le. Zespoły Dzikusów – drużyny prezen-
tujemy na zdjęciach obok – odnoszą
znaczące sukcesy:

Kobiety (Dzikusy I): mistrzostwo
ekstraklasy 2009/2010, 2011/2012, wice-
mistrzostwo ekstraklasy 2010/2011,
2012/2013.

Kobiety (Dzikusy II): wicemistrzo-
stwo I ligi 2011/2012.

Mężczyźni (TKKF Dzikusy):

mistrzostwo ekstraklasy – 2009/2010,
2010/2011, 2011/2012, brązowe medale
w ekstraklasie 2012/2013.

W każdy piątek i sobotę, możemy ob-
serwować zmagania siatkarzy i dopingo-
wać drużyny o wdzięcznych nazwach, jak
w żeńskich: Dream Team, API czy Itaka
Jutrzenka oraz męskie Superata, Sokół czy
Iskra. Przypominamy, że rozgrywki roz-
grywane są w Szkole Podstawowej nr 205
na Olechowie. W sportowych zmaga-
niach bierze udział 18 zespołów żeńskich
i aż 41 zespołów męskich. Popularność
tego sportu jest bardzo duża i wciąż po-
wstają nowe zespoły.

Działania Ogniska wspiera od lat na-
sza Spółdzielnia. Cieszymy się z sukcesów
osiąganych przez drużyny Dzikusów i za-
chęcamy do uprawiania sportów.

K.Sz.

Rozgrywki
Łódzkiej Amatorskiej

Ligi Siatkówki

Artur Otwinowski
– technik bud. na Kozinach

Jakub Paprocki
technik bud. na Żubardziu

Aneta Wyrowska
administrator

Danuta Lewandowska
administrator

Jacek Piaseczny
administrator

Magdalena Gazda
administrator

Deklaracja
Ruchu Obrony Członków
Spółdzielni Mieszkaniowych
18 listopada w Łodzi odbyło się zebranie przedzjazdowe delegatów
województwa łódzkiego na VI Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego
Spółdzielni Mieszkaniowych RP. W trakcie spotkania delegat ze SM im.
Władysława Jagiełły p. Zofia Bujnowicz, wyrażając troskę o przyszłość
spółdzielni mieszkaniowych przypomniała ubiegłoroczną Konferencję zor-
ganizowaną przez Forum Zarządców Nieruchomości (szeroką relację z tego
spotkania spółdzielców przekazaliśmy w grudniu ubiegłego roku w specjal-
nym wydaniu gazety „Likwidacja Spółdzielni Mieszkaniowych2. I co dalej”).
Konferencja stała się przyczynkiem do powstania Ruchu na rzecz
obrony spółdzielców. Koordynatorem działań Ruchu został Konrad
Kozłowski. P. Zofia Bujnowicz odczytała Deklarację, którą my, jako nie-
zmiernie ważną dla wszystkich spółdzielców drukujemy poniżej:

„Spółdzielczość Mieszkaniowa jest najlepszą i sprawdzoną od ponad
stu lat formą zaspakajania masowego zapotrzebowania na przysłowiowy
„dach nad głową” dla średnio i mało zarabiających rodzin w Polsce i na
świecie, niezależnie od systemu społeczno-gospodarczego danego kraju.

Dzieje się tak dlatego, że ci ludzie, którzy stanowią społeczność
konkretnej spółdzielni mieszkaniowej, jej członkowie wsparci własnym
majątkiem – mieszkanie spółdzielcze, starają się o zapewnienie możliwie
najlepszych warunków zamieszkiwania wraz z infrastrukturą usługową,
kulturalno-oświatową, sportową, komunikacyjną, zdrowotną, estetyczną,
itp. sobie i swoim rodzinom.

Możliwie najlepszych, to znaczy, między innymi, przy możliwie najniższych
kosztach utrzymania i eksploatacji budynków, jak również przy naj-
niższych kosztach modernizacji i stopniowej poprawy warunków zamiesz-
kiwania.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ma pełną osobowość prawną i dysponuje
poważnym potencjałem ekonomicznym, jest więc liczącym się partnerem
wobec firm zewnętrznych, świadczących swoje usługi, jak też wobec insty-
tucji samorządowych. Takiej pozycji żadna wspólnota mieszkaniowa – twór
ujemny pod względem prawnym i beznadziejnie słaby finansowo, nie ma
i nigdy nie będzie miała.

Z tych też względów, podejmowane od kilku lat działania ustawodawcze
Sejmu RP spotykają się z licznymi protestami członków spółdzielni miesz-
kaniowych. Ze stanowczym protestem spotyka się też najnowsza inicjatywa
grupy posłów z Platformy Obywatelskiej, której przewodzi pani poseł
z Olsztyna – Lidia Staroń. Jej zamiarem jest rozbicie spółdzielni mieszka-
niowych w Polsce na wspólnoty mieszkaniowe, wbrew woli większości
mieszkańców danego bloku spółdzielczego.

Na takie ubezwłasnowolnienie się nie godzimy i dlatego powołujemy
Ruch Obrony Członków Spółdzielni Mieszkaniowych , który będzie podej-
mował takie działania, jak przekonywanie posłów i senatorów, oraz ogółu
społeczeństwa o słuszności naszej sprawy, jak również, który, w kolejnej
fazie, pozwoli na odzyskanie przez nas, spółdzielców pełni naszych praw
w naszej Ojczyźnie, a także przyczyni się do rozwoju idei spółdzielczości
mieszkaniowej w Europie”.

Podpisał: Konrad Kozłowski. Koordynator
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Należy chodzić z podniesioną głową obserwując
nieustannie zmieniający się świat, o każdej porze dnia
i nocy podziwiać jego piękno, bo „co w duszy gra
to i serce ma”.

Ludzie,
których

warto poznać

Komunikat prezentowanej treści został wywieszony na klatce schodowej jed-
nego z naszych budynków po pożarze, jaki wybuchł na balkonie mieszkania.
Prawdopodobną przyczyną zapalenia się było wyrzucenie z innego balkonu
lub okna niedopałka papierosa. Właściwie komentarz jest tu zbędny – za-
chowania wskazane w ogłoszeniu wymagają z całą pewnością napiętnowania
i głębokiego zastanowienia. Tym razem obyło się bez tragedii, ale straty ma-
terialne i strach to już realne zagrożenie, którzy sami Państwo w wielu sy-
tuacjach sobie niepotrzebnie stwarzacie.

nowa – tam śpiewają panowie, których u nas
na Olechowie brakuje – i z powodzeniem
bierzemy udział, w koncertach pieśni chó-
ralnych. Piękny koncert odbył się też ostat-
nio w naszym kościele na Olechowie
z okazji obchodów Dnia Niepodległości 11
listopada. Znajomy, którego po koncercie
spotkałam stwierdził, że daliśmy czadu. My
też czuliśmy, że nasze głosy aż wibrują
w murach kościelnych. I w tym miejscu nie
mogę nie wspomnieć o inicjatywie i po-
mysłodawczyni chóru pani Teresie Kroc –
organistki i dyrygentki o przecudnym
głosie. Bez jej zaangażowania czasu po-

święconego na długie próby gry na or-
ganach, naukę śpiewu i synchroniza-

cji, chór nie byłby tak dobry.
– Jak zwykły szary człowiek

ma rozpocząć przygodę z ma-
larstwem, gdzie się udać, od
czego zacząć? Czy zachęcałaby
Pani do uzewnętrzniania
swoich pasji, marzeń być

może, Czy pomaga to
w życiu?

– Na pewno tak.
Zawsze podkreślam te-
rapeutyczną dla mnie
rolę malarstwa. Coś co
wydawało się tak od-
ległe dla mnie, stało
się moją pasją. I tak jak
w kolorowym śnie

moje życie nabrało ru-
mieńców. W tym śnie jestem do

dziś. Warto zająć się czymś co bę-
dzie odskocznią od szarych, ponu-

rych dni. Zachęcam do odwiedzenia
ŁDK na ul. Traugutta 18. Jeśli nie po
to by samemu zacząć artystyczną
przygodę, to do obejrzenia zawsze in-
teresującej i ciekawej wystawy obrazów
plastyków amatorów, takich jak ja.
Dziękuję za rozmowę.

K.Sz.(przy współpracy z I.G.)
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się nie dostrzega zawsze można je prze-
oczyć. Wtedy człowiek się nie rozwija
i powiela te błędy.

– A jak rodzina reaguje na Pani
twórczość ?

– Mam dwóch dorosłych już synów
i synową. Mieszkają i pracują w Warszawie.
W moim domu jeden z synów swój pokój
przekazał mi na pracownię. W drugim po-
koju stworzył z tatą i moim mężem galerię
moich obrazów. Wiem, że mam w naj-
bliższej rodzinie wsparcie. Rozumieją moje
działania i cieszą się z moich osiągnięć, tak
samo jak ja. Choć z zaskoczeniem przyję-
li np. że śpiewam w chórze. Pamiętam ich
reakcję na tę informację: mamo ty nam nie
śpiewałaś – ale czytałaś nam wiersze i baj-
ki dla dzieci.

– Jest Pani chórzystką?
– Tak, śpiewam w naszym kościelnym

chórze. Czasami łączymy siły z chórem z Ja-

Życie jak kolorowy sen
Rozmowa z Barbarą Nożewską

– artystką, malarką, kobietą wrażliwą
na piękno otaczającego świata, naszą

mieszkanką z Olechowa.

Mój Dom: Pani droga artystyczna
rozpoczęła się, jak sama Pani zaznacza,
po wypadku samochodowym. Po wy-
padku dostała Pani pierwszy pędzel
i farby. Czy to był przypadkowy prezent,
czy już wcześniej ciągnęło Panią do ma-
lowania? A może malarstwo jako terapię
ktoś Pani zalecił. Jak to było?

Barbara Nożewska: Od dnia wypad-
ku czuję się jak naznaczona palcem Bożym.
Żyję jak w pięknym, kolorowym śnie, któ-
ry wciąż trwa. Choć okupione to było
wielkim bólem i cierpieniem. Ale już sam
wypadek był mi przepowiedziany. Był
październik 2002 r. W noc poprzedzającą ten
feralny dzień przyśnili mi się nieżyjący ro-
dzice, co zawsze oznaczało w mojej rodzinie
przestrogę. Śp. mama z troską zapowie-
działa, żebym uważała, bo będzie napad na
pieniądze. Byłam księgową i tego właśnie
dnia miałam z konwojentem przywieźć
z banku pieniądze na wypłaty dla pracow-
ników. Przejęłam się tą przepowiednią do
tego stopnia, że męża i synów przygoto-
wałam na najgorsze. Praktycznie pożeg-
nałam się z nimi i ze światem przed wyjś-
ciem do pracy. I rzeczywiście sen się ziś-
cił. Tyle tylko, że nie było napadu, ale sa-
mochód, którym konwojowane były pie-
niądze uległ wypadkowi. Doznałam roz-
ległych obrażeń w tym, pęknięcia czaszki.
Jednak żyłam i po głowie chodziła mi tyl-
ko jedna myśl „ludzie czekają na pie-
niądze”. Nie mogłam się poddać. Walczy-
li o mnie lekarze, rodzina i walczyłam sama.
Poddano mnie długotrwałej, wyczerpującej
rehabilitacji. I właśnie jako formę terapii za-
lecono mi malarstwo. Znów ku mojemu
zdziwieniu, choć sama w to nie wierzyłam,
malowałam. I już na początku z sukcesem,
gdyż prowadzący zajęcia zwrócili uwagę na
moje prace, że są ciekawe. Zachęcano
mnie do rozwijania moich zdolności.
Wspomnę jedynie, że wcześniej nie pasjo-
nowała mnie żadna dziedzina sztuki. Nie
miałam czasu na zajęcia artystyczne. Teraz
zapragnęłam chłonąć wiedzę o malarstwie,
sztuce malowania i technikach malarskich.
Wszystko na raz mnie interesowało. A do
tego łączyłam to z rehabilitacją, bo w mię-
dzyczasie miałam dwa udary nawroty cho-
roby wynikającej z wypadku.

– Zainteresowanie zaowocowało
uczestnictwem w kursach malarstwa
przy Łódzkim Domu Kultury i w Klubie
Nauczyciela, ale były też inne, jakie? Pod
okiem kogo Pani się szkoliła?

– W 2006 roku zostałam członkiem
Klubu Plastyka Amatora przy Łódzkim
Domu Kultury, gdzie rozwijałam swoje za-
interesowania. Wtedy malowałam w pra-
cowni pod okiem instruktora pani Marty Si-
dor. Później zostałam członkiem Stowa-
rzyszenia Plastyków Amatorów i tam po-
kazywałam swoje prace na konsultacjach
u pana profesora Ryszarda Hungera,
słuchając cennych uwag i krytyki. Uczest-
niczyłam także w kursach malarstwa pro-
wadzonych przez pana profesora Marka
Saka i p. profesora Witolda Warzywodę,
udział w tych zajęciach umożliwił mi za-
poznanie się z różnymi technikami malar-
stwa, m. in. akwarela, akryl, olej, pastel su-
chy, węgiel, tusz, sucha igła i linoryt. Rów-
nocześnie, uczęszczałam do Klubu Nau-
czyciela na zajęcia malarstwa Grupy Kolor
prowadzone pod okiem pani profesor Zo-

fii Łobacz. Uczęszczałam też na zajęcia pro-
wadzone, na Politechnice Łódzkiej. Wów-
czas w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku zgłębiałam tajniki architektury w per-
spektywie. Miło mi było, gdy bardzo
dobrze wypowiadali się profesorowie o mo-
ich obrazach, zachęcając tym samym do dal-
szej pracy i rozwijania talentu. Brałam
udział w plenerach malarskich. Swoje ob-
razy prezentowałam na wystawach orga-
nizowanych przez Stowarzyszenie Plasty-
ków Amatorów w Łodzi. Miałam też in-
dywidualną wystawę moich obrazów
w 2009 r. w Klubie Nauczyciela.

– Ale malarstwo to nie jedyna dzie-
dzina artystyczna jaką się Pani zajmuje.
Pisze Pani również wiersze. Czy poezję
odkryła Pani także dopiero po wypadku,
czy pisała Pani już wcześniej?

– Czuję w sobie coś takiego, że gdy pat-
rzę przez okno, czy jestem na spacerze, za-
chwyca mnie to co widzę. Inspiruje mnie
przyroda i od razu mam chęć przenieść to
na papier, ale nie tylko to malując. Czasa-
mi w głowie układają mi się całe zdania.
Uważam, że należy je utrwalić bo słowa
i myśli są ulotne. Dlatego też piszę wiersze.
Często za namową znajomych, dla uświę-
cenia jakiejś okazji czy uroczystości.

– Właśnie w Pani twórczości są też
inne projekty artystyczne, jak kartki
okolicznościowe, książki artystyczne, pi-
sanki, choinki z szyszek, anioły z masy
solnej, szydełkowanie – masa pra-
cochłonnych, subtelnych, delikatnych
przedmiotów. Nie wierzę, że wszystkie te
działania podjęła Pani dopiero, nazwij-
my to, na emeryturze.

– Ależ tak, wcześniej nic takiego nie ro-
biłam. Teraz czuję to tak jakbym żyła
z klapkami na oczach. Wstawałam, szłam
do pracy, wracałam, nie zwracając wagi na
piękno, które mnie otaczało. Obecnie wiem,
że nie należy chodzić ze spuszczoną głową,
należy chodzić z podniesioną głową ob-
serwując nieustannie zmieniający się świat,
o każdej porze dnia i nocy podziwiać jego
piękno. Umieć widzieć i uchwycić ulotno-
ść piękna natury, przyrody, zachwycić się
jego widokiem przenosząc pędzlem lub pió-
rem na płótno lub papier. Jest to najlepsze
lekarstwo na przytłaczającą szarość dnia co-
dziennego. Uważam, że nie należy zamy-
kać się w domu, bo często podkreślam „co
w duszy gra to i serce ma”.

– Wracając jednak do Pani twór-
czości – jest w niej jeszcze jedno bardzo
ciekawe przedsięwzięcie podjęte przez Pa-
nią. Prace wykonywane w kawie Trochę
brzmi jak wróżenie z fusów. W 2012 r. za-
jęła Pani drugie miejsce na Festiwalu Ka-
wowym w konkursie „Mała czarna” Co
to za festiwal i na czym polega malowa-
nie w kawie?

Zaskakujące jest to, że technika malo-
wania w kawie polega zwyczajnie na ma-
lowaniu samą kawą. Co ciekawe, zaobser-
wowałam, że im dłużej gotuje się kawę tym
przybiera ona ciemniejszy kolor. Obrazy
malowane w kawie przybierają więc różne
odcienie w zależności od tego, jak długo ją
gotujemy i jaki rodzaj kawy użyjemy,
kawę – sypaną lub rozpuszczalną. Nama-
lowałam trzy takie obrazki. Przedstawiały
postacie z łódzkich pomników z kawą
w dłoniach. Np. przenosząc na obraz po-
mnik trzech fabrykantów przy stole doma-

lowałam im filiżanki z kawą. Na moim ob-
razie fabrykanci zadumani i zajęci swoją
rozmową popijają kawę. Inny z obrazków
przedstawia pomnik Tadeusza Kościuszki
na placu Wolności. Postać wyraźnie schy-
la się do obserwujących pomnik ludzi,
a w ręku trzyma filiżankę z kawą. I pomnik
Fotel Stefana Jaracza na ulicy Piotrkowskiej
152. Pisarz, a zarazem aktor w jednym ręku
trzyma książkę a drugą popija kawę.

– Jakie inne ciekawe techniki ma-
larskie Pani wykorzystuje w swoich pra-
cach?

– Swoje prace zdarzyło mi się tworzyć
też technikami linorytu i miedziorytu, po-
legających na rzeźbieniu specjalnymi dłuta-
mi lub twardą igłą. W tej technice two-
rzyłam najpierw na papierze szkic obrazu
i przenosiłam na linoryt (najczęściej płyt-
ka PCV) lub miedzioryt (płytka miedzi).
Stąd wywodzi się nazwa tej techniki.
W pracowni podczas naszych zajęć z płyt
płaskorzeźbę po uprzednim posmarowaniu
specjalną farbą drukarską za pomocą pra-
sy przenosimy na papier przeznaczony do
tej techniki. Ciekawa technika, ale bardzo
pracochłonna, trudna i ciężka do wykona-
nia w warunkach domowych.

– Jak wygląda warsztat malarza?
Czy dom jest pełen poukładanych szta-
lug i obrazów? Czy maluje pani co-
dziennie np. o określonych godzinach,
czy jest to działanie pod natchnieniem
chwili?

– Trochę prac i obrazów już się uzbie-
rało. Rodzina przyzwyczaiła się, że jest to
już stały element dekoracji naszego miesz-
kania. Natomiast, kiedy maluję to odpo-
wiem, że wtedy gdy mnie coś poruszy.
Stoję, np. w kuchni i za oknem widzę
unoszące się na wietrze liście, czy konary
drzew szarpane wiatrem. Wtedy czuję po-
trzebę utrwalenia tych chwil i przeniesie-
nia ich pędzlem na płótno lub papier. Nie
czekam -robię to.

– W 2008 roku zarejestrowała się
Pani w „Naszej Galerii”, co jako artyst-
ce daje członkostwo w tym projekcie?

– Jest to projekt skierowany do osób
niepełnosprawnych. Ponieważ mam II
grupę inwalidzką mogłam uczestniczyć
w tym projekcie. Nasza Galeria zrzesza
plastyków profesjonalnych i amatorów, or-
ganizuje spotkania, wernisaże. I to nie
tylko w kraju, ale i poza krajem, np. w Nie-
mczech, Belgii czy Danii. Posiadamy stałą
galerię obrazów przy ul. Piotrkowskiej 17.
W ten sposób nasza twórczość może ujrzeć
światło dzienne. Galeria prowadzi także
sprzedaż wystawianych prac. Organizo-
wane też są plenery malarskie.

– Uczestniczy w nich Pani już od kil-
ku lat. Czy jest to moment na poznawa-
nie ludzi podobnych sobie, wymianę
doświadczeń artystycznych, podpatry-
wanie innych czy raczej czas spędzenia
czasu na łonie natury i przedstawienie sie-
bie i swoich prac?

– Po trochu wszystko. Choć w zasadzie
nigdy moim celem nie było i nie jest chęć
prezentowania siebie. Lubię spędzać czas,
obcując z przyrodą. Lubię malować kwia-
ty, pejzaże i martwe natury. Jeśli nie mam
akurat ze sobą farb czy węgla do szkico-
wania, staram się uchwycić to co przy-
ciągnęło w danej chwili moje oko aparatem
fotograficznym. Oczywiście, spotkania
w plenerze są pretekstem także do wymia-
ny uwag na temat prac moich, koleżanek
i kolegów.

– Czy spotyka się Pani z krytyką swo-
ich obrazów? Jak na nią Pani reaguje?

– Zawsze krytykę przyjmuję jako ele-
ment konstruktywny, moje błędy widziane
z boku, przez inną osobę są łatwiejsze do
wychwycenia i poprawienia, takie uwagi
bardzo cenię. Bywa i tak, że swoich błędów
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8 Rozerwij się!
POZIOMO: 1. ośmiu trąbi, 6.
głupiec, dureń, 7. polana górska, 8.
wzgórza na granicy Izraela, Syrii
i Libanu, 9. król słoni z filmu dla
dzieci, 12. wydzielony teren, 13. Jan
Stożek, 14. miasto w Nigerii w sta-
nie Anambra, 18. panna Shirley
z powieści, 19. niebieskie ludziki
z kreskówki, 20. potomek Wenus
i Marsa, 21. lek Fiodora Inoziem-
cewa, 22. imię Czakwetadze.
PIONOWO: 2. berlinka, szkuta, 3.
mieszkanka Eolii, 4. publicysta
Polityki, 5. hebrajski Teodor, 9.
straszy na zamku, 10. sekretarz
generalny ONZ, 11. sądy w dawnej
Polsce, 15. kaprysy, grymasy, 16.
makieta, imitacja, 17. związek
chem., który detonuje poduszki
powietrzne.
ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI

PAŹDZIERNIKOWEJ
Poziomo: Skiba, łoszę, język, ka-
non, Uzola, Rwanda, rąsia, Mozart,
Agca, ostrze, adio, wasabi, znak.
Pionowo: kręcz, Bryll, dopalacz,
szponder, utrwalacz, obszczina, Aram,
obszar, Adrian, tredia.

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”).

w palcach razem na wiórki. Dodaj cu-
kier, sól i wymieszaj, dodaj wodę i za-
gnieć ciasto tak, aby było gładkie
a masło wyraźnie się połączyło z mąką
(w razie potrzeby, dodaj wody). Cias-
to zawiń w folię spożywczą i wstaw do
lodówki na około godzinę.
Na stolnicy posypanej delikatnie mąką
rozwałkuj ciasto na grubość ok. 2,5 mm,
a następnie wytnij nożem trójkąty. Po-
smaruj je rozbełtanym jajkiem za po-
mocą pędzla. Formuj ciasteczka, zawi-
jając rogi ku górze i dokładnie je ze sobą
sklejając. Następnie lekko rozchyl koń-
cówki na boki, w środek włóż zrolo-
wany kawałek pergaminu z wróżbą. Po-
wtarzaj czynność aż do wykorzystania
ciasta. Ciasteczka ułóż na blasze wyło-
żonej pergaminem, posmaruj z wierz-
chu jajkiem i wstaw do piekarnika na-
grzanego do 190 stopni. Piecz ok. 20
min do momentu aż się zarumienią. Po-
dawaj od razu.

Smacznego! KIM

K U C H N I A
N A S Z A
CODZIENNA
Jak Andrzejki, to oczywiście
świetna zabawa i humor.
I choć motywem przewod-
nim wieczoru zdecydowanie
stają się wróżby, warto uroz-
maicić je smacznymi prze-
rywnikami. Pierwsze skoja-
rzenie kulinarno-andrzejko-
we, to oczywiście ciasteczka
z przepowiednią. Stąd dziś
w naszej gazecie szybki prze-
pis na takie ciasteczka za-
czerpnięty z broszurek mar-
ketu Tesco.

Starym się jest wówczas, gdy więcej radości
przynosi przeszłość niż przyszłość.

(John Knittel)

Ciasteczka z wróżbą

BARAN
Nadarzy się okazja bliż-
szego poznania kogoś,
o kim myślisz już od ja-
kiegoś czasu. Wiele bę-
dzie zależało od tego, jak
się zachowasz, co po-

wiesz i co zaproponujesz. Pamiętaj, by nie mó-
wić za wiele i obiecywać też nie za dużo. Ini-
cjatywa niech będzie po drugiej stronie. Miły
znak - Strzelec.

BYK
Koniec listopada to dla
Ciebie pora zastanowie-
nia się nad zmianą stylu
życia. Możesz czerpać
większe niż dotychczas
korzyści z zajęć, którym

poświęcasz najwięcej czasu. Wymaga to jednak
zmiany dotychczasowej techniki i taktyki -
warto już teraz to rozważyć. Wyłącz z planów
pomysły Lwa.

BLIŹNIĘTA
Ten miesiąc też nie będzie
łaskawy dla Ciebie. Przy-
pływy złego nastroju, nie-
równe humory i niechęć
do działania - wszystko to
dopadnie Cię na początku

grudnia. Nie dawaj ujścia napiętym nerwom, bo
tylko narobisz sobie dodatkowych kłopotów.
W potrzebie szukaj oparcia w Koziorożcu.

RAK
Nadchodzące dnie będą
próbą Twojej odporności
nerwowej. Zechcesz zbun-
tować się przeciwko kom-
promisom i w sytuacjach
dla Ciebie nie do zaak-

ceptowania możesz stać się nieobiektywnym
i złośliwym. W kontaktach z Bliźniętami strzeż
się zbyt dużych ustępstw. Mogą one obrócić się
przeciwko Tobie.

LEW
Jakiś pomysł w tym mie-
siącu okaże się nie taki
doskonały, jak będziesz
początkowo przypuszczać.
Gdy się o tym przekonasz,
nie zwlekaj i wycofaj się

z niego. Nie warto kontynuować tego, co już na
wstępie okazuje się chybionym przedsięwzię-
ciem. Ryby mają bardziej konkretne propozycje.

PANNA
Czyjeś rozwlekłe wynu-
rzenia nie będą wiele war-
te. Ot, paplanie, by pap-
lać. Rozejrzyj się za kimś
ciekawszym, za partne-
rem, z którym konwersa-

cja coś da. Niech to będzie nawet śmiesznie, ale
z sensem. Ważna informacja przekazana przez
Skorpiona zwróci Twoją uwagę w całkiem
innym kierunku.

WAGA
Twoje działanie jednak
skomplikuje sprawy za-
wodowe. Musisz je roz-
wiązać samodzielnie. Jeś-
li nawet bliski Ci Wodnik
koniecznie będzie chciał

pomagać, niech inicjatywa cały czas pozosta-
nie w Twoich rękach. Pomysł, na który wpad-
niesz pod koniec miesiąca, wart realizacji jesz-
cze w tym miesiącu.

SKORPION
Znakomita forma, zwłasz-
cza na początku miesiąca.
Uda Ci się przeprowa-
dzić do końca zaległą,
ważną sprawę. Krąg przy-
jaciół, w jakim się obra-

casz, poszerzy się dzięki udanej imprezie lub wy-
jazdowi. Nowo poznany Baran poruszy Twoją
wyobraźnię. Uważaj tylko, by nie poniosła Cię
za daleko.

STRZELEC
Najważniejsze w tym mie-
siącu będą sprawy zawo-
dowe. Może nadarzyć się
okazja zdobycia silnej,
niezależnej pozycji w pra-
cy, o czym marzyłeś od

dawna. Dlatego staraj się być dla wszystkich
uprzejmym, ale jednocześnie stanowczym
w sprawach zasadniczych. Zwłaszcza w kon-
taktach z Rakiem.

KOZIOROŻEC
Miesiąc zwiększonych
szans i możliwości. Przed-
sięwzięcie, które właśnie
masz na uwadze, powinno
przebiegać dobrze i za-
kończyć się powodzeniem.

Nie odwracaj więc od niego uwagi i nie zajmuj
się niczym innym. Chyba że będzie to spotkanie
z Bykiem, któremu warto pomóc w reorganiza-
cji zajęć.

WODNIK
Nareszcie twoje plany na-
biorą realniejszych
kształtów. Będziesz zdu-
miony tym, że tak szybko
rozkręci się sprawa, którą
właśnie teraz rozpocz-

niesz. Staraj się jednak dokładnie kontrolować
przebieg całego zamierzenia, aby potem nie było
sporów o detale z szukającą dziury w całym
Panną.

RYBY
Zapowiada się dobrze.
Wyraźna poprawa atmos-
fery wokół Ciebie, jak
również zadowalający 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 ciekawe spotkanie
z Wagą.

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
• • •

Mąż stoi na wadze łazienkowej.
– Myślisz, że jak wciągniesz brzuch, to ci coś pomoże?
– pyta żona.
– Tak, będę widział wagę.

• • •
W nocy żona budzi męża:
– Słyszysz? Ktoś się do nas włamuje.
– To co mam zrobić?
– Obudź psa! Towarzyskich spotkań krach,

Na ulicę dziś wyjść strach.

Dookoła niebezpiecznie,

Choć jak mysz przemykasz grzecznie.

Wyjście z domu, wyjdzie bokiem,

Można przyjść z podbitym okiem.

Lud ostatnio, fakt nienowy,

Strasznie zrobił się nerwowy.

Pełno wkoło sytuacji,

Kłótni bez podania racji.

W ruch co chwila idą pięści,

Że niejedna szczęka chrzęści.

Gębę można mieć spuchniętą

Nawet w narodowe święto.

Wręcz utarło się w narodzie,

Bić tych, co nie w tym pochodzie.

Złe okrzyki wzniesiesz, z flagą,

Potraktują cię wnet lagą.

A gdy taki „śmiałków” pochód,

Otrze się o twój samochód,

Coś zapieprzał nań, dał wszystko,

Szykuj go na złomowisko.

Ponoć dzisiaj patriotą,

Kto porusza się piechotą.

Krwią koszulę można splamić,

Też gdy zechcesz się „odchamić”.

Uszu z miejsca ktoś ci natrze

Lub „ochrzani”, ot, w teatrze.

Gdzie z kulturą brać za bary?

Adres: Kraków, Teatr Stary.

Na spektaklu, miast owacji,

Konflikt w sprawie kopulacji.

Przedstawiony akt na scenie,

Wzniecił w widzach oburzenie.

Wstyd! – zakrzyknął widz – afera.

Won! – w odwecie reżysera.

Przemoc co dnia do drzwi puka,

Tam gdzie święto, tam gdzie sztuka.

W sklepie, w barze, w szkole, w pracy,

Kłócą, szarpią się rodacy.

Niby Polska nasza, jedna...

A natura w człeku wredna.

WWRREEDDNNAA  
NNAATTUURRAA

Andrzej DynkiewiczCo za dużo, to
nie zdrowo.

Z KSIĘGI
PRZYSŁÓW

Składniki:
– pergamin, na którym napisz krótkie

wróżby,
– 2 szklanki mąki pszennej,
– 1/4 kostki masła,
– 50 g cukru pudru,
– 1 łyżeczka soli,
– 5 łyżek zimnej wody,
– 1 całe jajko do smarowania ciasta. 

Sposób przyrządzania:
Mąkę wsyp do miski, masło pokrój
w kosteczkę i włóż do mąki. Rozetrzyj
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