
Bawiliśmy się od 10.00 do 18.00. Jak zawsze było kolorowo, słonecznie i wesoło. Patronem 
honorowym i gościem festynu była prezydent miasta p. Hanna Zdanowska. Patronem medialnym 
Radio Łódź i TVP 3, dzięki czemu relacja z imprezy transmitowana była w telewizji.
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Po raz dwudziesty na Olechowie wspaniale bawiliśmy 
się na festynie. Koncert Piotra Petrykowskiego poruszył 
wszystkich do tańca.

W październiku czekają nas wybory do organów jednostek 
samorządu terytorialnego. Wybieramy prezydenta, radę 
miasta i sejmik wojewódzki.

Następny numer 
ukaże się  

25 października 
2018 r. NAKŁAD 9000 

egzemplarzy

Festyn na Olechowie 

Moim 
zdaniem 
Wrześniowy numer, jak zwykle, 

poświęcamy w znacznej części tra-
dycyjnemu naszemu festynowi HOP 
DO SZKOŁY. W tym roku spotkaliśmy 
się po raz dwudziesty na Olechowie. 
Najważniejsze, że pomimo kaprysów 
pogodowych udało się go przeprowa-
dzić zgodnie z planem. Cieszymy się, 
że kolejny raz udało się nam wszystkim 
wspaniale bawić, a dzieci i młodzież 
swoimi występami, wesoło i radośnie 
zrealizowały przewodnie hasło Festynu; 
po wspaniałych, wyjątkowo ciepłych 
i długich wakacjach z uśmiechem wró-
ciły do swoich szkół, do swoich wy-
chowawców i nauczycieli, koleżanek 
i kolegów. Atmosfera festynu, radość, 
uśmiech na twarzach, życzliwość, sym-
patia winna trwać w naszych sercach 
przez cały rok i być okazywana na każ-
dym kroku.

Za miesiąc mamy wybory samo-
rządowe. Dokonamy ważnego wyboru 
w naszym codziennym życiu dotyczą-
cym naszego najbliższego otoczenia 
czyli gminy, powiatu czy wojewódz-
twa Nie możemy pozostać biernymi 
obserwatorami. Dlatego więc, tak jak 
to czynię corocznie przed rozpoczę-
ciem Walnego Zgromadzenia w naszej 
Spółdzielni zachęcając do szerokiego 
uczestnictwa w jego poszczególnych 
częściach, tak teraz zachęcam do jak 
najliczniejszego uczestnictwa w tych 
wyborach. „Nic o nas bez nas” to po-
toczna nazwa konstytucji uchwalonej 
przez Sejm Radomski w 1505 roku zna-
nej nam z lekcji historii jako Konstytu-
cja Nihil Novi; to również zasada, która 
winna obowiązywać każdego obywatela 
naszego kraju, regionu czy miasta – czy-
li odpowiedzialność za to co dzieje się 
wokół każdego z nas. To konieczność 
udania się do właściwego lokalu wybor-
czego i wzięcia udziału w głosowaniu 
poprzez wrzucenie karty lub kart wy-
borczych do urny. Ale, aby nasz głos nie 
został zmarnowany, musimy zdawać so-
bie sprawę, że obowiązują w tym zakre-
sie bardzo ścisłe reguły, z którymi warto 
się zapoznać. Za miesiąc ukażemy się 
już po wyborach samorządowych bądź 
pierwszej turze wyborów prezydentów, 
burmistrzów czy wójtów, rozpoczynając 
kolejny, 11-ty rok ukazywania się naszej 
Gazety. Przypomnę tylko, że pierwszy 
numer ukazał się w październiku 2008 
roku. Mamy taką nadzieję, że spełniamy 
oczekiwania członków naszej spółdziel-
ni dostarczając wszystkim niezbędne in-
formacje związane z funkcjonowaniem 
tak dużego organizmu gospodarczego, 
jakim jest RSM „Bawełna” i chyba 
najbardziej rozczłonkowanego w Ło-
dzi, bowiem nasze budynki są w 28-iu 
różnych miejscach w naszym mieście 
oraz jeden w Andrespolu. Cieszymy się, 
że możemy być co miesiąc w każdym 
mieszkaniu, zapewniając niezbędną 
dozę wiadomości o tym co się zdarzyło 
lub co się może zdarzyć w najbliższym 
czasie w naszej Spółdzielni, jak rów-
nież powodując, że uśmiechamy się, 
czytając na ostatniej stronie horosko-
py, dowcipy, sentencje czy też przepisy 
kulinarne, zbliżając się powoli do jubi-
leuszu czyli 60-tej rocznicy powstania 
Spółdzielni.

 Sylwester Pokorski

Sprawozdanie  
za I półrocze 2018 r.
Na swym sierpniowym posiedzeniu Rada Nadzorcza RSM 
„Bawełna” omówiła i przyjęła wyniki działalności Spół-
dzielni za I półrocze br. Skrót sprawozdania przedłożonego 
Radzie przez służby ekonomiczne drukujemy na str. 4.

To był fantastyczny dzień. Nawet 
deszcz, który spadł mniej więcej 

w połowie zabawy, nie zdołał zepsuć 
imprezy. Wraz z pierwszymi dźwiękami 

koncertu Piotra Petrykowskiego 
z zespołem, wyszło na nowo słońce. 

Wielu z uczestników zaczęło tańczyć. 
Było naprawdę wesoło.

Jak co roku po festynie zostaną nam 
miłe wspomnienia i grupowe zdjęcie, 

które zamieszczamy w gazecie.

Relacja z festynu wraz z mnóstwem 
zdjęć na wewnętrznych  

stronach 5-6-7-8.

HOP DO SZKOŁY 2018

Czy na pewno 
pamiętamy 
o najbliższych? 
– to tytuł artykułu z cyklu 
„Z notatnika prawnika” ze 
str. 3 do przeczytania którego 
szczególnie zachęcamy. Arty-
kuł porusza temat odpowie-
dzialności bliskich za senio-
rów rodzin.
Nasi radcowie wskazują na 
niepokojące zjawisko pozosta-
wienia starszych osób samych 
z trudnymi decyzjami majątko-
wymi. „Z przebiegu spotkań 
z osobami starszymi wynika 
niewątpliwie, że członkowie 
ci wymagają wsparcia swoich 
najbliższych przy prowadzeniu 
tego rodzaju rozmów”. Czytaj 
cały artykuł na str. 3.

Zapraszamy na masaże. 
W październiku i listopadzie dla 

naszych czytelników 50% taniej – 
Oferta ograniczona. Gabinet oferuje 
też masaże SPA & Wellnes. Szerzej 
o masażach czytaj na stronie 12.



2 Smutny jest los zwierząt  
zamkniętych w naszych mieszkaniach  

pod nieobecność właścicieli.

W lipcu i  sierpniu 
2018 r. odbyły się 4 posie‑
dzenia Zarządu w dniach: 
4 i 18 lipca oraz 8 i 22 
sierpnia, ponadto w spra‑
wach pilnych Zarząd po‑
dejmował decyzje tzw. 
„w trybie roboczym”, czyli 
między posiedzeniami. 
Omówiono i podjęto decy‑
zje m.in. w wymienionych 
niżej sprawach:

Sprawy członkowsko
mieszkaniowe
Wg stanu na 30 czerwca 
2018 r. Spółdzielnia zrzesza-
ła 10.366 członków. W lipcu 
i sierpniu 2018 r. przyjęto w po-
czet członków Spółdzielni 9 osób, 
które posiadają odrębną własność 
lokalu w zasobach Spółdzielni 
i wystąpiły o członkostwo. Ponad-
to do rejestru członków wpisano 
50 osób, które nabyły członko-
stwo z mocy prawa, a skreślono 
z rejestru członków Spółdzielni 
72 osoby, których członkostwo 
z różnych powodów z mocy pra-
wa ustało.

Zatwierdzono wzór poda-
nia o doręczanie korespondencji 
na adres znajdujący się poza za-
sobami Spółdzielni oraz kontak-
tu poprzez telefon i e-mail – dla 
oświadczeń od osób, które będą 
chciały zgłosić inny adres kore-
spondencyjny niż adres lokalu, 
którego będzie dotyczyć kore-
spondencja.

Roboty remontowe, 
wymiana stolarki okiennej
Zaktualizowano wg stanu na 30 
czerwca 2018 r. listy określają-
ce kolejność wymiany bądź re-
fundacji kosztów wymiany we 
własnym zakresie okien i drzwi 
balkonowych w mieszkaniach 
na poszczególnych osiedlach. 
Po aktualizacji listy zawierają:
–   w osiedlu „Koziny” – 738 

pozycji,
–   w osiedlu „Żubardź” – 1346 

pozycji,
–   w osiedlu „Zbiorcza” – 974 

pozycje,
–   w osiedlu „Słowiańskie” – 

1796 pozycji,
–   w osiedlu „Sienkiewiczow-

skie” – 586 pozycji + osob-
na lista dla budynku przy ul. 
Fabrycznej 9 w Andrespolu 
– 8 pozycji.
Listy są do wglądu dla człon-

ków Spółdzielni w biurze Zarzą-
du Spółdzielni pok. 121 (wszyst-
kie osiedla) i w Administracjach 
Osiedli (lista dla danego osiedla). 
Zgodnie ze zmianą dotyczącą 
zasad wymiany stolarki okien-
nej uchwaloną przez tegoroczne 
Walne Zgromadzenie Spółdziel-
nia nie będzie już współfinanso-
wała wymiany okien i drzwi bal-
konowych i tym samym proces 
kwalifikacji do wymiany stolarki 
okiennej został zakończony. Wy-
miana/refundacja okien i drzwi 
balkonowych zakwalifikowanych 
wcześniej prowadzona jest na do-
tychczasowych zasadach.

Postanowiono zrefundować 
50% kosztów wymiany okien, 
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w kolejności wynikającej z list 
określających kolejność wy-
miany/refundacji osobom, które 
za zgodą Spółdzielni wymieniły 
stolarkę we własnym zakresie:
–   w sześciu mieszkaniach 

w osiedlu „Zbiorcza”
–   w szesnastu mieszkaniach 

w osiedlu „Słowiańskie i
–   w ośmiu mieszkaniach w osied-

lu „Sienkiewiczowskie”.
Podjęto decyzje dotyczące do-

cieplenia budynku nr 1 w osiedlu 
„Sienkiewiczowskie”.

Uzupełniono plan remontowy 
na 2018 rok osiedla „Zbiorcza” 
o dodatkowe prace remontowe 
finansowane ze środków bilansu 
otwarcia funduszu remontowego 
na 2018 rok dla tego osiedla.

Postanowiono zawrzeć poro-
zumienie ze Spółdzielnią Miesz-
kaniową „Żubardź” dotyczące 
wspólnej realizacji przedsięwzię-
cia dla nieruchomości przy ul. Lu-
tomierskiej 103 i 103a polegające-
go na budowie drogi pożarowej.

Przyjęto do wiadomości opi-
nie Kierowników Działów Spół-
dzielni na temat wywiązywa-
nia się w II kwartale 2018 roku 
z umów stałych przez firmy ob-
sługujące Spółdzielnię.

Wyrażono zgodę na wymianę 
we własnym zakresie przez firmę 
Veolia Energa S.A. kotła gazo-
wego w budynku przy ul. Gór-
skiej 2 w osiedlu „Zbiorcza” – 
po wymianie kotła dostarczane 
do budynku ciepło miałoby być 
rozliczane wg taryfy Wwo (osta-
tecznie jednak sprawa wymiany 
kotła znalazła inne rozwiązanie, 

Z prac 
Rady Nadzorczej 
W lipcu 2018 roku Rada 

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

1.  Przyjęła do wiadomości informację 
na temat realizacji prac związanych z wy-
konaniem postanowień ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych w przedmiocie 
wyodrębnienia nieruchomości będących 
w zasobach RSM „Bawełna”, która jest 
kontynuacją tematu i obejmuje działania 
Spółdzielni podejmowane od 30 marca 
2018 r. do 15 czerwca 2018 r.

2.  W ramach kontynuacji dyskusji nt. za-
sad współżycia społecznego oraz kwestii ich 
przestrzegania w budynkach i na osiedlach 
znajdujących się w zasobach RSM „Bawełna” 
oraz na terenach sąsiadujących:

–  zapoznała się z harmonogramem 
działań związanych z nadmiernym hałasem 
wywołanym działalnością bezdotykowej 
myjni samochodowej przy ul. Kazimierza 
Odnowiciela i z informacją na temat prze-
prowadzonych przez Sanepid badań natęże-
nia hałasu w budynku 226A na Olechowie 
oraz przyjęła do wiadomości, jakie są dalsze 
planowane czynności w tej sprawie ze strony 
Spółdzielni,

–  uznała potrzebę wprowadzenia zmian 
w obecnie obowiązującym w Spółdzielni re-
gulaminie porządku domowego i współżycia 
mieszkańców i postanowiła wrócić do tego 
tematu na jednym z następnych posiedzeń, 
gdy przeprowadzana będzie aktualizacja 
regulaminów konieczna z uwagi na zmiany 
Statutu.

3.  Zapoznała się z informacją nt. stanu 
zadłużeń lokali mieszkalnych i użytkowych 
oraz zaakceptowała propozycję Komisji 
Wewnątrzspółdzielczej, aby poszczególne 
Rady Osiedli zaprosiły osoby wymienione 
w powyższej informacji na rozmowy ws. 
zaległości. Ponadto wyraziła zgodę na zapro-
szenie na posiedzenie Komisji Wewnątrzspół-
dzielczej dłużników, którzy byli wcześniej już 
zapraszani na spotkania z Radami Osiedli, lecz 
nadal zalegają z opłatami.

4.  Przyjęła do wiadomości informację nt. 
ustaleń Komitetu Obchodów 60-lecia RSM 
„Bawełna”, w tym zaakceptowała:

–  propozycje Komitetu i Komisji We-
wnątrzspółdzielczej w sprawie wskazania 
15 z 31 wcześniej uchwalonych wniosków 
do Krajowej Rady Nadzorczej o nadanie 
odznaki Zasłużony Działacz Ruchu Spół-
dzielczego, które miałyby być rozpatrzone 
w pierwszej kolejności,

–  przedstawione przez Komitet ustalenia 
dotyczące ustanowienia odznaczenia z okazji 
60-lecia RSM „Bawełna”,

–  propozycję wypożyczenia i zaprezento-
wania w Teatrze Muzycznym wystawy „Spół-
dzielczość polska w służbie ojczyzny i spo-
łeczeństwa” przygotowanej przez Muzeum 
Historii Spółdzielczości z okazji 100. Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości.

5.  Przyjęła do wiadomości informacje 
członków Rad Osiedli „Słowiańskie”, „Sienkie-
wiczowskie”, „Zbiorcza”, „Żubardź” i „Koziny” 
na temat spraw jakimi zajmowały się Rady 
na swych posiedzeniach w okresie od ostat-
niego posiedzenia Rady Nadzorczej.

6.  W sprawach wniesionych Rada Nad-
zorcza przyjęła do wiadomości informację 
o wpisaniu postanowieniem z dnia 20 czerw-
ca 2018 r. uchwalonych w tym roku zmian 
do Statutu RSM „Bawełna”, które – poza kil-
koma drobnymi, wymagającymi prostowania 
z uwagi na błędny wpis – już obowiązują 
od dnia zarejestrowania. Tym samym RSM 
„Bawełna” wypełniła ustawowy obowiązek 
dostosowania statutu do zmienionych usta-
wą z 20 lipca 2017 r. przepisów w terminie 
do 9 września 2018 r.

W sierpniu 2018 roku Rada 
Nadzorcza RSM „Bawełna” 
odbyła jedno posiedzenie, 
na którym:

1.  Rozpatrzyła wyniki gospodarczo-
-finansowe Spółdzielni za I półrocze 2018 
roku, oceniła je jako dobre i z zadowoleniem 
przyjęła je do akceptującej wiadomości.

2.  Uchwaliła zaliczkowe stawki opłat 
za ciepłą wodę dla lokali w budynku nr 5 
przy ul. Lutomierskiej 156.Wprowadzenie 

Z PRAC ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI  
w lipcu i sierpniu 2018 r.

o czym piszemy w informacji 
z prac Rady Nadzorczej).

Opłaty i koszty
Przyjęto do wiadomości informa-
cję o podwyższeniu przez firmę 
„Remondis” stawki za dzierżawę 
pojemników na śmieci, postano-
wiono jednak pomimo zwiększo-
nych kosztów kontynuować umo-
wę z firmą. Przyjęto też informację 
o problemach z wywozem śmieci 
z terenu osiedla „Żubardź”, wy-
stępujących w pierwszych dniach 
lipca, a spowodowanych zmianą 
przez Miasto Łódź firmy wywo-
żącej śmieci z tego terenu. Proble-
my te miały charakter przejściowy 
i po interwencji ze strony służb 
administracyjnych naszej Spół-
dzielni szybko zostały przez nową 
firmę opanowane.

Przyjęto do wiadomości wy-
niki ekonomiczne Spółdzielni 
za okresy od stycznia do lipca br.

Na wnioski zainteresowanych 
członków Spółdzielni zmieniono 
wysokość zaliczek: w jednym 
przypadku zmieniono zaliczkę 
na poczet kosztów zużycia ciepłą 
na podgrzanie wody, a w trzech 
przypadkach – na poczet central-
nego ogrzewania mieszkań.

Rozłożono na raty należność 
z tytułu rozliczenia kosztów cen-
tralnego ogrzewania jednego z lo-
kali użytkowych na Olechowie.

Podjęto decyzje dotyczące 
należności z tytułu rozliczenia 
kosztów centralnego ogrzewania 
i wody za 2016 i 2017 rok przy-
padających na lokale mieszkalne 
i użytkowe za okresy, gdy lokale 
te były w dyspozycji Spółdzielni 
(odnosi się to do 8 mieszkań i 2 
lokali użytkowych).

Najem i dzierżawa
Wyrażono zgodę na zmianę na-
jemcy terenu pod jednym z pawi-
lonów handlowych na Janowie.

Wynajęto pomieszczenie 
w piwnicy budynku nr 29 w osied-
lu „Koziny” osobie mieszkającej 
w tym budynku z przeznaczeniem 
na dodatkową komórkę.

W dwóch przypadkach na wnio-
sek najemców i biorąc pod uwagę 
przedstawione uzasadnienie zmie-
niono wysokość czynszu za zajmo-
wane przez nich lokale – obniżono 
czynsz dla jednego lokalu w osied-
lu „Słowiańskie” oraz odstąpiono 
od zastosowania waloryzacji czyn-
szu dla lokalu w osiedlu „Sienkie-
wiczowskie”.

Rozwiązano umowę najmu 
jednego z lokali użytkowych 

w osiedlu „Koziny” za porozu-
mieniem stron na wniosek do-
tychczasowego najemcy i przy-
jęto ofertę na najem tego lokalu 
od najemcy sąsiedniego – więk-
szego – lokalu użytkowego, 
na który z kolei wpłynęła oferta 
„Żabki” (dotycząca najmu dłu-
goterminowego), więc wystąpio-
no do Rady Nadzorczej o zgodę 
na wynajęcie go na okres 10 lat.

Działalność społeczno
‑wychowawcza
Z zadowoleniem przyjęto:
–   pisma z UMŁ i z TVP Łódź 

o objęciu festynu patronatem 
honorowym – przez Prezydent 
Miasta Łodzi panią Hannę Zda-
nowską i medialnym – przez 
TVP 3 Łódź oraz Radio Łódź.

–   pozytywną odpowiedź z Mu-
zeum Historii Spółdziel-
czości w W-wie na prośbę 
Spółdzielni o udostępnienie 
wystawy „Spółdzielczość 
polska w służbie ojczyzny 
i społeczeństwa”, zorganizo-
wanej z okazji 100. rocznicy 
Odzyskania przez Polskę Nie-
podległości, w celu zaprezen-
towania jej podczas uroczy-
stych obchodów jubileuszu 
60-lecia RSM „Bawełna” 
w dniu 6 grudnia br. w Teatrze 
Muzycznym.

–   propozycję wykonania włas-
nym kosztem i staraniem na-
sadzeń 9 drzew i 45 krzewów 
przez jedną z firm budowla-
nych. Rośliny posadzone zo-
staną we wschodnim szczycie 
budynku 151 w osiedlu „Sło-
wiańskie”, zgodnie z przed-
stawioną przez firmę wizua-
lizacją.

***
Przyjęto do wiadomości posta-
nowienie Sądu Rejonowego dla 
Łodzi-Śródmieścia XX Wydział 
Krajowego Rejestru Sądowego 
z dnia 20.06.2018 r. o wpisaniu 
do KRS zmian statutu uchwa-
lonych przez tegoroczne Wal-
ne Zgromadzenie. Po analizie 
wpisu okazało się, że niektóre 
zmiany wpisane zostały błędnie 
i konieczne było wystąpienie 
o sprostowanie oraz uzupełnienie 
wpisu, niemniej jednak zmiany 
zostały zarejestrowane i w bieżą-
cej działalności Statut stosowany 
jest już ze zmianami. O sytua-
cji tej informowaliśmy Państwa 
w lipcowym wydaniu naszej ga-
zety.

 Oprac.: E.S.

Odwieczny psi problem
Mieszkanka Olechowa, zaangażowana w problemy osiedla, zwróciła się 
do nas z prośbą, byśmy na naszych łamach kolejny raz poruszyli temat 
psów pozostawianych samotnie w  domach oraz byśmy napisali o  za-
uważonych przez nią przypadkach zamykania tych zwierząt na długie 
godziny na balkonach.

Te kwestie są dla nas szczególnie ważne, dlatego od razu re-
agujemy.

Jako osoby pracujące doskonale zdajemy sobie sprawę z  tego, 
że właściciele czworonogów również w znacznej większości są osobami 
pracującymi lub uczącymi się i sporo czasu spędzają poza domem. Prawie 
nikt z nas nie ma możliwości, by ukochane zwierzę zabrać ze sobą do pra-
cy lub by zapewnić mu dobrą opiekę na czas naszej nieobecności. Psiaki 
muszą więc zostawać same i  czekać spokojnie na nasz powrót, jednak 
tylko dla części z nich nie stanowi to żadnego problemu. Zwierzęta wtedy 
tęsknią, nudzą się bądź po prostu roznosi je energia, a gdy słyszą ruch 
na klatce schodowej, to traktują to jako zagrożenie dla domu. Dlatego 
właśnie szczekają lub wyją, stając się przez to uciążliwymi dla sąsiadów.

Niektóre osoby, prawdopodobnie by uniknąć zabrudzenia miesz-
kania psimi odchodami, zamykają na ten czas swoje zwierzęta na bal-
konie – bez miski wody, często na upale lub deszczu. To jest karygodne. 

Wśród bloków, szczekanie biednych psów rozlega się jeszcze donośniej. 
Okoliczni mieszkańcy się denerwują i skarżą, jednak to nie te zwierzęta 
są winne, ale ich właściciele. Jak powiedział ktoś mądry: „Pies jest psem, 
więc szczeka. Gdyby był wężem, to by syczał.” A właściciel jest odpowie-
dzialny za to, by zarówno jego psu było dobrze, jak i by sąsiedzi nie tracili 
przez niego nerwów. Psa można przekonać, by nie robił hałasu, gdy jest 
sam w domu, jednak wymaga to zaangażowania i konsekwencji. Czasem 
wystarczy kostka pozostawiona do obgryzania, czasem włączone radio. 
Sposobów jest wiele. Trzeba tylko chcieć, a  przede wszystkim wziąć 
na siebie odpowiedzialność za to, że posiada się zwierzę.

Drodzy Państwo, jeśli widzimy, że zwierzę cierpi lub gdy dzieje 
mu się krzywda – reagujmy. Dzwońmy na Animal Patrol – oddział 
Straży Miejskiej – pod numer alarmowy 986 lub po Straż dla zwierząt 
(784-632-654).

 I.G.

Listy

Takie zdjęcia zrobiliśmy na 
klatce schodowej budynku 

przy ul. Gorkiego. Od razu nasu-
wa się wiele pytań, i to zawarte 
w tytule wydaje się najłagod-
niejsze. Niewątpliwie zacho-
wanie takie świadczy o braku 
szacunku dla innych, po prostu 
o braku kultury. Wstyd! 

Czy to jest dobre miejsce 
na pozostawienie śmieci?

Źródło: internet



3Czy znasz swoje miasto?  
– Rozpoczynamy nowy cykl artykułów  
„Poznaj swoje miasto”.

W tym numerze z wielką 
przyjemnością otwieramy 
nowy cykl, w którym pre-
zentować będziemy cieka-
we zakątki naszego miasta. 
Mamy nadzieję, że chętnie 
będą je Państwo zwiedzać 
razem z nami.
Dziś chcemy przybliżyć Państwu 
miejsce, w którym ducha historii 
czuć na każdym kroku – Pałac 
Poznańskiego, znajdujący się przy 
ul. Ogrodowej 15. To właśnie 
w tych wnętrzach, w 2008 roku, 
nasza Spółdzielnia świętowała 
50-lecie swojego istnienia.

Właściciel pałacu – Izrael 
Kalmanowicz Poznański – był 
jednym z twórców przemysłowej 
Łodzi i należał do grona najbo-

gatszych łodzian XIX wieku, 
a jego przedsiębiorstwo ucho-
dziło za jedno z największych 
w ówczesnej Europie Środkowo-
-Wschodniej.

Zaczątkiem dzisiejszego pała-
cu był dom stojący na rogu ulicy 
Ogrodowej i Stodalnianej (dziś 
Zachodniej), który Poznański 
kupił w 1877 roku. Wielokrotnie 
przebudowywany i modernizowa-
ny w latach 80. i 90. XIX wieku, 
dopiero w 1903 r. uzyskał kształt 
najbardziej zbliżony do obecnego.

Ten wyjątkowo reprezenta-
cyjny budynek, często określany 
mianem „łódzkiego Luwru”, jako 
jedna z pierwszych budowli po-
wstawał już jako zelektryfikowa-
ny. Pałac, stanowiący wyraz ar-
chitektonicznego przepychu, ma 
charakter neobarokowy, a zdobią 
go rzeźby i wykończenia odno-
szące się zarówno do przemysło-

wej historii Łodzi, jak i do antyku 
i tradycji żydowskich. W czasach 
swojej świetności rezydencja łą-
czyła w sobie funkcje handlowe 
i mieszkalne. Te pierwsze, wśród 
których wymienić możemy gabi-
net prezesa, kantory, pomieszcze-
nia biurowe i giełdowe, znajdo-
wały się na parterze. Natomiast 
na piętrze usytuowane były pry-
watne pokoje rodziny Poznań-
skich, sala lustrzana, sala jadalna, 
saloniki artystyczne, sypialnie 
i sala balowa. Pałacowe wnętrza 
są dziś elementami ekspozycji 
muzealnych, a będąc na miejscu 
możemy obejrzeć zachowane 
do dziś malowidła ścienne, bogato 
zdobione sztukaterie, zabytkowe 
sprzęty i wyposażenie z epoki. 
Wystarczy zamknąć oczy, by móc 
wyobrazić sobie czasy, gdy tętni-
ło tu życie rozkwitającej wówczas 
Łodzi.

Dopełnieniem pałacu był 
ogród zimowy (dziś już nieistnie-
jący) i zewnętrzny ogród space-
rowy z fontanną. W bliskim są-
siedztwie znajdowały się budynki 
fabryczne i domy robotnicze. Dziś 
w obrębie murów fabryki funk-
cjonuje największe w Europie 
centrum kulturalno-rozrywkowo-
-handlowe Manufaktura.

Łódzki „król bawełny” zmarł 
w 1900 r., a wraz z wybuchem 
I wojny światowej rozpoczęły się 
niepowodzenia finansowe rodziny 
Poznańskich. Dodatkowo pogłę-
biła je rewolucja październikowa 
1917 r. i kryzys światowy, który 
miał miejsce w latach 20. XX wie-
ku. Od tego czasu rezydencja czę-
sto zmieniała właścicieli i była 
wielokrotnie przebudowywana, 
często ze szkodą dla tego zabytku 
historii i architektury. W okresie 
międzywojennym siedzibę w pa-
łacu zajął Urząd Wojewódzki, do-
prowadzając m.in. do likwidacji 
ogrodu zimowego. W czasie oku-
pacji hitlerowskiej, gdy pomiesz-
czenia pałacu przejęły urzędy nie-
mieckie, usunięto fontannę, daszek 
okapowy nad głównym wejściem, 
a salę balową podzielono stropem 
na dwie kondygnacje. Po wojnie 
ponownie na Ogrodową powrócił 
Urząd Wojewódzki, a w latach 50. 
XX wieku dobudowano skrzydło 
północne, w którym do dziś swoje 
miejsce ma Urząd Skarbowy.

Od 1975 r. część rezydencji 
Poznańskich to siedziba Muzeum 
Miasta Łodzi. To właśnie z inicja-
tywy tej instytucji obiekt jest ciągle 
poddawany renowacjom i pracom 
konserwatorskim, mającym przy-
wrócić mu wygląd dawnej świet-

ności, jak najbliższy pierwotnym 
zamierzeniom właścicieli. W Mu-
zeum oglądać możemy wystawy 
stałe i czasowe, a wśród nich np. 
„Z dziejów Łodzi. Historia – Kul-
tura – Codzienność”, która oprócz 
historii miasta prezentuje także 
„Panteon Wielkich Łodzian”, czyli 
przybliża sylwetki artystów związa-
nych z naszym miastem oraz wysta-
wę przygotowaną w podziemiach 
pałacu, pod nazwą „Na wspólnym 
podwórku – łódzki tygiel kultur 
i wyznań”, prezentującą podstawo-
wą wiedzę o przeszłości i wielokul-
turowości Łodzi do 1939 roku.

Natomiast od 28 lipca do 30 grud-
nia br. Muzeum zaprasza na wystawę 
czasową, zatytułowaną „Nowy po-
czet władców Polski. Świerzy kontra 
Matejko”. Ekspozycja ukazuje 49 
kolorowych portretów władców Pol-
ski, autorstwa Waldemara Świerzego, 
namalowanych na podstawie najbar-
dziej aktualnej wiedzy historycznej, 
w zestawieniu z 42 rysunkami Jana 
Matejki. Portretom towarzyszą bar-
wne opisy fizyczności władców.

Muzeum jest czynne od wtor-
ku do czwartku w godzinach 
10:00-16:00, a od piątku do nie-
dzieli od 12:00 do 18:00. W śro-
dy wystawy stałe można zwiedzić 
bezpłatnie, bez konieczności ku-
powania biletu.

Warto się wybrać na ulicę 
Ogrodową 15, bo same słowa nie 
oddadzą piękna i niesamowitego 
charakteru, jakim tchnie Pałac 
Poznańskiego i jego okolice. Dla-
tego namawiam wszystkich Pań-
stwa do zobaczenia tego wszyst-
kiego „na żywo” i na własne oczy. 
Ja z przyjemnością wybiorę się 
tam znowu. I.G.

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

ogłasza konkurs ofert na odśnieżanie osiedli mieszkaniowych Spółdzielni w okresach 
zimowych 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021.

I.  Oferta powinna obejmować następujący zakres prac:
 1. Odśnieżanie mechaniczne i ręczne.
 2. Usuwanie oblodzeń i błota pośniegowego.
 3. Posypywanie piaskiem dróg i ciągów pieszo-jezdnych.
 4. Wywóz śniegu.
II.   Oferta winna zawierać cenę usługi za godzinę pracy sprzętu wraz z dojazdem maszyny 

na stanowisko pracy i zjazd oraz cenę roboczogodziny pracy pracownika przy odśnieżaniu 
ręcznym.

III.  Do oferty prosimy dołączyć:
 1.   Informacje o firmie (w tym informacja o sprzęcie jakim dysponuje firma, stan zatrudnienia, 

kondycja finansowa firmy).
 2.  Zaświadczenie z banku określające kondycję finansową firmy, bilans lub kopia PIT
 3.  Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/KRS-u.
 4.   Aktualne zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłatami 

i podatkami.
 5.  Referencje z ostatnich trzech lat.
 6.   Aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej na co najmniej 

100.000 zł.
IV.  Oferent jest związany ofertą przez trzy kolejne okresy zimowe z zachowaniem cen ujętych 

w ofertach, z wyjątkiem możliwości ich wzrostu o wskaźnik GUS wzrostu cen.
V.   Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Odśnieżanie w RSM Bawełna” 

w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Przybyszewskiego 163 p. 113, do dnia 8.10.2018 r. do 
godz. 12.00. Oferty, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

VI.   Informacji dodatkowych udziela Dział Techniczny, tel. 42 641 63 33 wew. 53 w godz. 8.00 – 
16.00.

VII.   Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, prowadzenia negocjacji 
z oferentami w zakresie oferowanej ceny oraz odstąpienia od konkursu ofert bez podania 
przyczyn.

Poznaj swoje miasto, czyli co warto zobaczyć w Łodzi 

PAŁAC POZNAŃSKIEGO

Czy na pewno 
pamiętamy 
o najbliższych?
Coraz częściej w trakcie dyżurów 
prawnych odbywających się w sie-
dzibie RSM „Bawełna” widoczne 
jest niepokojące zjawisko. Członko-
wie spółdzielni, chcąc uregulować 
sprawy na przyszłość (spadkowe, 
majątkowe), w ocenie profesjonal-
nego pełnomocnika będącego radcą 
prawnym często o skomplikowanym 
charakterze, starają się załatwiać 
wszystkie sprawy samodzielnie, 
choć w wielu przypadkach ich wiek, 
bądź predyspozycje zdrowotne unie-
możliwiają udzielenie skutecznej 
porady.

Z przebiegu spotkań wynika 
niewątpliwie, że członkowie ci wy-
magają wsparcia swoich najbliż-
szych przy prowadzeniu tego rodza-
ju rozmów.

Często przedmiotem porad 
prawnych udzielanych członkom 
spółdzielni są wskazania, w jaki 
sposób mogą oni rozporządzić swo-
im majątkiem, będącym efektem 
najczęściej ich wieloletniej pracy 
i wyrzeczeń. Może to dotyczyć np. 
podejmowania starań o zabezpiecze-
nie przyszłości swoich najbliższych 
– dzieci i wnuków. Bardzo rzadko 
zdarza się, aby osoby te chciały za-
dbać o swoją przyszłość korzystając 
np. z możliwości ustanowienia od-
wróconej hipoteki, bądź zamiany lo-
kalu na mniejszy, a zapewnienie dla 
siebie lepszych warunków życia. Nie 
mówią także o braku pieniędzy, choć 
często widać, że problem dotyczy 
także możliwości zakupienia choćby 
podstawowych leków. Tym bardziej 
należy uznać, iż wyraźne związki 
z członkami swoich rodzin deter-
minują ich działania. Dlatego też 
ze zdumieniem stwierdzam, że oso-

Z notatnika 
prawnika

by te przychodzą same i najczęściej 
na zadane pytanie „czy może Pan/
Pani przyjść razem z wnukiem, bądź 
dzieckiem, którego ma dotyczyć da-
rowizna, bądź dożywocie lokalu?” – 
odpowiadają, że jest to niemożliwe. 
Jako przyczynę wskazują, że rzadko 
się widują, że dzieci i wnuki są za-
pracowane i nie mają czasu, bądź 
wskazują inne, trudne do zaakcep-
towania przyczyny.

Udzielane porady dotyczą bar-
dzo często wskazania kierunku dzia-
łań, które są skomplikowane pod 
względem prawnym i faktycznym 
i z góry widać, że przedmiotowa 
porada nie zostanie wykorzystana 
albo zainteresowani powracają kil-
kakrotnie, aby powtórzyć cały tryb 
działań, bo nie pamiętają lub nie 
zrozumieli. Rodzi się wówczas na-
turalne pytanie: czy tak być powin-
no? I czy świadomość obowiązków 
wobec naszych najbliższych jest 
wystarczająca?

Biorąc pod uwagę powyższe 
okoliczności, należy podkreślić, 
że rodzice i dzieci (jak również 
dziadkowie i wnuki) powinni wza-
jemnie się szanować i wspierać 
– powinność ta nie wynika jednak 
jedynie z przyjętych przez spo-
łeczeństwo norm moralnych, ale 
również z przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa.

Zgodnie z art. 87 Kodeksu rodzin-
nego i opiekuńczego, rodzice i dzieci 
(chociaż nic nie stoi na przeszkodzie, 
by interpretować przepis szerzej, także 
w relacji dziadek – wnuk) obowiązani 
są wspierać się wzajemnie i szanować. 
Przez wzajemne wsparcie, o którym 
mowa w powyższym przepisie należy 
rozumieć nie tylko pomoc materialną, 
jaką można udzielić potrzebującym ro-
dzicom, czy dziadkom (odpowiednio 
dzieciom, czy wnukom), ale również 
– a może przede wszystkim – wsparcie 
w chorobie, czy pomoc w załatwianiu 
spraw życia codziennego.

Przepisy Kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego, oprócz powyższej 
powinności wsparcia najbliższych, 
w określonych przypadkach nakła-
dają również obowiązek alimentacji 

rodziców – w myśl art. 128 Kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego, obowią-
zek dostarczania środków utrzyma-
nia, a w miarę potrzeby także środ-
ków wychowania obciąża krewnych 
w linii prostej oraz rodzeństwo. 
Zgodnie zaś z treścią art. 129 § 1 
obowiązek alimentacyjny obciąża 
zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki) 
przed wstępnymi (rodzice, dziadko-
wie, pradziadkowie), a wstępnych 
przed rodzeństwem, a jeżeli jest kilku 
zstępnych lub wstępnych – obciąża 
bliższych stopniem przed dalszymi.

Należy podkreślić przy tym, 
że powyższy obowiązek alimenta-
cyjny istnieje bez względu na to, 
czy dorosłe dzieci mieszkają z ro-
dzicami, czy też nie prowadzą wraz 
z nimi wspólnego gospodarstwa 
domowego i bez względu na fakt, 
czy posiadają już własne rodziny. 
W wypadku niedostatku rodzica 
z jednej strony a posiadania przez 
dzieci odpowiednich możliwości 
zarobkowo – finansowych z drugiej, 
dzieci mają obowiązek płacenia ali-
mentów na rzecz swoich rodziców. 
Powyższy obowiązek spełniony 
może być dobrowolnie, jednak nic 
nie stoi na przeszkodzie, by został 
on również ustalony na mocy posta-
nowienia sądu rodzinnego wydane-
go w sprawie wszczętej na wniosek 
rodzica, bądź dziadka pozostającego 
w niedostatku.

Biorąc pod uwagę wskaza-
ne przepisy prawa rodzinnego, 
na gruncie wyżej zaprezentowa-
nych rozważań, należy pamiętać, 
że spółdzielca nie jest osamotniony 
w świetle prawa i może egzekwować 
swoje uprawnienia, jednak z powo-
du istniejących uczuć szlachetności 
i więzów rodzinnych tego nie czy-
ni. Pamiętajmy zatem, że pomoc, 
którą dziś okazujemy swoim dziad-
kom i rodzicom, będzie dotyczyła 
w przyszłości również nas.

Aplikantka radcowska 
Dominika Góra 

praktykantka w Kancelarii Radcy 
Prawnego 

Jadwigi Chmielewskiej-Furmankiewicz

zaliczkowych opłat za ciepłą wodę związane 
jest z rozbudową węzła cieplnego w ww. 
budynku o funkcję ciepłej wody użytkowej 
dostarczanej do mieszkań.

Termin wprowadzenia opłat – od 1 wrześ-
nia 2018 roku.

3.  Podjęła uchwałę ws. opłat za dorę-
czanie korespondencji na inny adres niż 
w zasobach RSM „Bawełna”, w wysokości 
2,90 zł za każdorazowe doręczenie kore-
spondencji pod wskazany adres.

Wprowadzenie opłaty ma na celu pokrycie 
kosztów z tytułu opłat pocztowych i obsługi 
związanej z przygotowaniem wysyłki.

4.  Podjęła uchwałę w sprawie udzie-
lenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu 
wieczystego użytkowania gruntu w formie 
jednorazowej ulgi w opłatach za używanie 
lokali za 2018 rok. Bonifikata udzielona zo-
stała sześćdziesięciu dwóm uprawnionym 
osobom.

5.  Przyjęła do wiadomości informację nt. 
ustaleń Komitetu Obchodów 60-lecia RSM 
„Bawełna”, w tym:

–  zaakceptowała propozycję Komitetu 
i Komisji Wewnątrzspółdzielczej w sprawie 
składu Kapituły Nadania Okolicznościowej 
Statuetki „Diament 60-lecia RSM „Bawełna” 
w Łodzi”,

–  przyjęła do wiadomości treść pisma 
Kustosz Muzeum Historii Spółdzielczości 
ws. wyrażenia zgody na wypożyczenie 
na Jubileusz i zaprezentowania w Teatrze 
Muzycznym wystawy „Spółdzielczość polska 
w służbie ojczyzny i społeczeństwa” przygo-
towanej przez Muzeum z okazji 100. Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości,

–  przyjęła do wiadomości informację 
ws. decyzji Prezydenta RP p. Andrzeja Dudy 
ws. nadania odznaczeń państwowych dla 
4 osób zasłużonych dla spółdzielczości, 
o przyznanie których wnioskowała Spół-
dzielnia: p. Jadwiga Antosik – Srebrny Krzyż 
Zasługi, p. Lucjan Kołada – Srebrny Krzyż Za-
sługi, p. Jan Machała – Srebrny Krzyż Zasługi, 
p. Stanisław Sztuka – Srebrny Krzyż Zasługi.

6.  Podjęła uchwałę ws. ustanowienia 
i trybu przyznawania okolicznościowej 
statuetki „Diament 60-lecia RSM „Bawełna” 
w Łodzi, do której załącznik stanowi Regu-
lamin przyznania okolicznościowej statuetki 
„Diament 60-lecia RSM „Bawełna” w Łodzi”.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Jadwi-
ga Miller zaapelowała do poszczególnych Rad 
Osiedli, by na swoich najbliższych posiedze-
niach rozważyły kandydatury osób fizycznych 
lub prawnych, które można uhonorować 
Statuetką. Wnioski o przyznanie Statuetki 
należy składać w sekretariacie lub do Asy-
stenta Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni 
w terminie do dnia 31 października 2018 r.

7.  Zapoznała się z ofertą firmy Uniqua 
dla mieszkańców RSM „Bawełna” ws. 
ubezpieczenia mieszkań ze składką płatną 
miesięcznie i wyraziła kierunkową zgodę, 
upoważniając Zarząd do podejmowania 
dalszych kroków w tej sprawie.

8.  Podjęto Uchwałę ws. wyrażenia zgo-
dy na zawarcie z firmą „Żabka” Polska S.A. 
10-letniej umowy najmu lokalu użytkowego 
przy ul. Długosza 27 w Łodzi.

9.  Przyjęła do wiadomości informacje 
członków Rad Osiedli „Słowiańskie”, „Sienkie-
wiczowskie”, „Żubardź”, „Koziny” i „Zbiorcza” 
na temat spraw jakimi zajmowały się na swo-
ich posiedzeniach w okresie od ostatniego 
posiedzenia Rady Nadzorczej.

10.  W sprawach wniesionych Rada przy-
jęła do wiadomości informacje na temat:

–  dalszego toku działań podejmowanych 
w związku z uszkodzeniem kotła gazowego 
w budynku przy ul. Górskiej 2. W wyniku 
nowych ustaleń z firmą Veolia ustalono, 
że Spółdzielnia wymieni uszkodzony kocioł 
gazowy we własnym zakresie i na własny 
koszt, a firma Veolia zobowiąże się, że w przy-
padku przyłączenia tego budynku do ciepła 
systemowego i wybudowania w nim nowego 
węzła cieplnego, odkupi od Spółdzielni kocioł 
gazowy

–  uchwalenia przez Sejm Ustawy o prze-
kształceniu prawa użytkowania wieczystego 
gruntów zabudowanych na cele mieszkanio-
we w prawo własności tych gruntów.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytko-
wania wieczystego gruntów zabudowanych 
na cele mieszkaniowe przekształca się w pra-
wo własności tych gruntów.

–  przypadków zakłócania porządku oraz 
ciszy na osiedlach

–  prognoz zwyżki cen ciepła
–  festynu Hop do szkoły, który planowa-

ny jest na 08.09.2018 r.
11.  Następne posiedzenie planowane jest 

na 27.09.2018 r.
 Oprac.: I.G.

Źródło: internet
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Na administrowanie budynkami  

w I półroczu 2018 r.  
Spółdzielnia wydatkowała łącznie  

25.165.890,95 zł.

Gospodarka finansami prowadzona była w oparciu o plan gospodarczo-finansowy uchwalony przez Radę 
Nadzorczą w dniu 19.12.2017 r. – Uchwała Nr 1/12/2017.

Koszty działalności Spółdzielni poniesione w I półroczu 2018 r. wyniosły 25.165.890,95 zł, w tym:
–  eksploatacja (gzm) 13.972.934,13 zł
–  zimna woda i odprowadzanie ścieków 2.528.038,38 zł
–  c.o. i c.w. 8.183.786,97 zł
–  pozostała działalność operacyjna, finansowa i inna – 481.131,47 zł

Przychody uzyskane w I półroczu 2018 r. wyniosły 26.795.269,69 zł,
w tym:
–  eksploatacja (gzm) 13.834.239,03 zł
–  zimna woda i odprowadzanie ścieków 2.675.988,82 zł
–  c.o. i c.w. 8.342.852,20 zł
–  pozostała działalność operacyjna, finansowa i inna 1.942.189,64 zł

Koszty eksploatacji za I półrocze zwiększone zostały o ujemne wyniki nieruchomości z lat poprzednich 
w kwocie 569.552,53 zł

Przychody eksploatacji za I półrocze zwiększone zostały o:
a)  dodatnie wyniki nieruchomości z lat poprzednich 1.469.582,40 zł
b)  nadwyżkę bilansową za 2017 r. 1.888.329,04 zł

Wynik na eksploatacji zasobów (gzm) na 30.06.2018 roku z uwzględnieniem wyników nieruchomości 
z lat poprzednich i z nadwyżką bilansową wyniósł 2.649.663,81 zł.

Wyniki nieruchomości dla poszczególnych osiedli oraz pożytki Spółdzielni przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1

Osiedle

Wyniki nieruchomości na 30.06.2018 r.

Ogółem suma wyników 
nieruchomości

w tym:
wyniki dodatnie wyniki ujemne

kwota ilość 
nieruchomości kwota ilość 

nieruchomości kwota ilość 
nieruchomości

1 2 3 4 5 6 7
Zbiorcza 205 428,62 30 290 201,15 21 -84 772,53 9
Słowiańskie 1 067 724,83 50 1 145 558,14 33 -77 833,31 17
Sienkiewiczowskie 65 211,21 26 108 459,17 21 -43 247,96 5
Żubardź 261 785,96 36 264 501,19 33 -2 715,23 3
Koziny 196 594,26 20 207 951,05 17 -11 356,79 3
Ogółem nieruchomości Spółdzielni 1 796 744,88 162 2 016 670,70 125 -219 925,82 37
Pożytki Spółdzielni (najem lokali 
użytkowych, garaży, terenów i inne) 852 918,93

Wynik gzm 2 649 663,81

Zimna woda i ścieki na koniec czerwca br. zamknęły się saldem dodatnim w wysokości 147.950,44 zł, 
w tym osiedle: Zbiorcza 44.731,32 zł, Słowiańskie 28.613,94 zł, Sienkiewiczowskie 1.829,98 zł, Żubardź 
46.961,04 zł, Koziny 25.814,16 zł.

Koszty ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody (c.w.) wyniosły 8.183.786,97 zł, 
z tego przypada na:

–  centralne ogrzewanie 5.679.803,39 zł
–  ciepłą wodę 2.503.983,58 zł
Przychody na centralne ogrzewanie i ciepłą wodę wyniosły 8.342.852,20 zł, z tego na:
–  centralne ogrzewanie 5.472.621,84 zł
–  ciepłą wodę 2.870.230,36 zł
Wśród poniesionych kosztów c.o. i c.w. 68,6%, tj. 5.615.071,56 zł stanowią koszty zużytego ciepła, 

natomiast 31,4%, tj. 2.568.715,41 zł przypada na koszty opłat stałych.
Koszty zakupu ciepła w I półroczu br. są niższe od kosztów poniesionych w analogicznym okresie roku 

ubiegłego o 400.292,18 zł.
Średnie koszty ogrzewania metra kwadratowego powierzchni w poszczególnych osiedlach oraz ogółem 

w Spółdzielni w porównywanych okresach przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2

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

I półrocze 2017 r. I półrocze 2018 r.
1 2 3

Zbiorcza 2,42 2,25
Słowiańskie 1,99 1,99
Sienkiewiczowskie 2,18 2,00
Żubardź 3,11 2,90
Koziny 3,07 2,85

 Spółdzielnia ogółem 2,40 2,28

Wynik na c.o. i c.w. za I półrocze 2018 roku wynosi (+) 159 065,23 zł, z czego na centralnym ogrzewaniu 
(-) 207.181,55 zł, natomiast na ciepłej wodzie (+) 366 246,78 zł. Wyniki c.o. i c.w. w poszczególnych osied-
lach wynoszą: os. Zbiorcza c.o. (+) 716,81 zł, c.w. (+) 35.357,50 zł, os. Słowińskie c.o. (-) 138.385,47 zł, 
c.w. (+) 160.237,12 zł, os. Sienkiewiczowskie c.o. (-) 21.003,22 zł, c.w. (+) 42.969,66 zł, os. Żubardź c.o. 
(-) 28.988,46 zł, c.w. (+)82.695,98 zł, os. Koziny c.o. (-) 19.521,21 zł, c.w. (+) 44.986,52 zł.

Wpływy i wydatki z funduszu remontowego zostały przedstawione w tabeli nr 3.

Tabela nr 3

L.p. Wyszczególnienie
Fundusz remontowy

Os. Zbiorcza Os. 
Słowiańskie

Os. Sienkie-
wiczowskie Os. Żubardź Os. Koziny Ogółem 

Spółdzielnia
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Bilanse otwarcia na 1.01.2018 r. 112 624,48 -30 746,34 10 646,52 312 129,81 158 268,72 562 923,19

2. Odpisy od lokali i inne przychody za 
I półrocze 2018 r. 1 027 413,80 2 168 556,17 704 313,72 964 027,94 577 606,58 5 441 918,21

3. Wydatki za I półrocze 2018 r. 1 327 375,27 2 074 470,49 613 573,48 269 226,62 150 220,17 4 434 866,03
w tym:

- roboty budowlane 1 036 491,00 1 554 756,60 288 576,00 72 336,00 15 252,00 2 967 411,60
- roboty instalacyjno-sanitarne 39 351,20 305 927,83 145 224,25 143 968,70 31 695,10 666 167,08
- roboty dekarsko-blachraskie 113 940,00 1 620,00 95 256,00 210 816,00
- roboty terenowo-drogowe 64 726,44 87 095,28 15 318,84 5 772,90 172 913,46
- roboty elektryczne 29 703,80 26 114,40 6 480,00 85 752,00 148 050,20
- wymiana okien i drzwi 26 120,75 70 034,40 12 132,38 -8 106,88 11 433,11 111 613,76
- awarie i roboty nieprzewidziane 46 745,88 25 332,58 30 951,61 48 775,90 6 087,96 157 893,93

Wyniki na 30.06.2018 r. -187 336,99 63 339,34 101 386,76 1 006 931,13 585 655,13 1 569 975,37

Zadłużenie w opłatach za używanie lokali mieszkalnych, użytkowych i innych wobec Spółdzielni, we-
dług stanu na 30.06.2018 r. wynosiło 2.665.744,08 zł. Kwota zadłużenia obejmuje: zaległości w opłatach 
eksploatacyjnych 2.172.518,37 zł oraz zasądzone i niezapłacone odsetki i koszty sądowe 493.225,71 zł.

Ponadto do końca czerwca nie zostały wniesione należności wynikające z rozliczeń ciepła i wody za 2017 
rok w kwocie 244.868,10 zł.

Zadłużenie lokali w poszczególnych osiedlach przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4

Lp. Wyszczególnienie
Zaległości w opłatach na 30.06.2018 r.

Zbiorcza Słowiańskie Sienkiewi-
czowskie Żubardź Koziny Ogółem 

Spółdzielnia
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Zaległości w opłatach 
eksploatacyjnych 427 468,28 444 621,85 382 224,50 526 529,44 391 674,30 2 172 518,37

2
Zaległości z tytułu 
zasądzonych odsetek 
i kosztów sądowych

73 088,70 72 324,40 97 565,46 148 928,42 101 318,73 493 225,71

3 Zaległości ogółem (1+2) 500 556,98 516 946,25 479 789,96 675 457,86 492 993,03 2 665 744,08

Ogółem na koniec czerwca z opłatami zalegały 1.444 lokale.
Na przestrzeni okresu sprawozdawczego do osób zalegających z opłatami wysłano 827 pism wzywają-

cych do spłaty zadłużeń.
Spółdzielnia podpisała 79 porozumień na ratalną spłatę zadłużeń, skierowała 17 spraw do postępowania 

egzekucyjnego oraz 15 spraw do sądu.
W przypadku 27 spraw sądowych dłużnicy spłacili swoje zadłużenie, a na 30.06.2018 roku w spłacie 

pozostają 192 sprawy orzeczone nakazami zapłaty.
W wyniku prowadzonej windykacji w I półroczu 2018 r., poza spłatą należności głównych Spółdzielnia 

uzyskała 86.324,73 zł tytułem spłaty odsetek i kosztów sądowych.
Osoby będące w trudnej sytuacji finansowej, mające niskie dochody, mogą ubiegać się o dodatki miesz-

kaniowe. Na dzień 30.06.2018 r. z dodatków mieszkaniowych korzystało 76 członków. Szerszych informacji 
o możliwości skorzystania z tej formy pomocy udzielają pracownicy działu czynszów.

Zadłużenie członków wobec Spółdzielni z tytułu kredytów mieszkaniowych zaciągniętych przed majem 
1992 r., wg stanu na 30.06.2018 r. wynosiło 71.052,63 zł i dotyczyło 57 osób zamieszkałych w 22 budynkach: 
os. Słowiańskie – kwota zadłużenia 62.598,18 zł (dotyczy 48 osób zamieszkałych w 17 budynkach), os. Sien-
kiewiczowskie – kwota zadłużenia 8.454,45 zł (dotyczy 9 osób zamieszkałych w 5 budynkach).

W stosunku do osób posiadających zadłużenia kredytowe Spółdzielnia podejmuje takie same działania 
windykacyjne, jak do osób zalegających z opłatami eksploatacyjnymi. W okresie sprawozdawczym wysłała 
do dłużników kredytowych 76 wezwań do zapłaty. W wyniku prowadzonej windykacji w I półroczu 2018 r., 
poza spłatą należności głównych, uzyskała od członków 1.863,92 zł tytułem spłaty odsetek i kosztów sądo-
wych.

Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 1995 roku „o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów miesz-
kaniowych…” w związku z upływem 20-letniego okresu systematycznej i terminowej spłaty od 1 stycznia 
2018 roku nabyły prawo do umorzenia pozostałej kwoty kredytu do spłaty 94 osoby, a na 31.03.2018 r. ko-
lejne 3 osoby. Jednak z uwagi na brak przepisu zwalniającego od podatku dochodowego przychód z tytułu 
umorzonego zadłużenia związanego z zaciągniętym kredytem mieszkaniowym, bank wstrzymał przyjmo-
wanie wniosków o umorzenia do czasu wprowadzenia rozwiązania prawnego w tej sprawie (co nastąpiło 
w lipcu br.). W związku z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o po-
datku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Spółdzielnia w lipcu złożyła do banku wnioski o umorzenie 
pozostałych do spłaty kredytów w stosunku do 97 osób, którym upłynął 20-letni okres systematycznej i ter-
minowej spłaty. Wszystkie złożone wnioski zostały zrealizowane przez bank, a osoby zainteresowane powia-
domione przez Spółdzielnię o dokonanych umorzeniach. Do końca bieżącego roku ww. umorzenie będzie 
dotyczyć 7 osób, a ostatnie umorzenia będą miały miejsce w 2025 r.

W ramach działalności społeczno-wychowawczej Spółdzielnia w I półroczu 2018 r. sfinansowała dla 
13 osób (po 1 050 zł) i dofinansowała dla 6 osób (po 200 zł) wypoczynek letni dzieci i młodzieży, finansowo 

Skrót sprawozdania z działalności  
Spółdzielni za I półrocze 2018 roku
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Na Olechowie  
w drugą sobotę września  
odbył się kolejny, dwudziesty,  
festyn RSM „Bawełna”.

wsparła imprezy sportowo-rekreacyjne 
organizowane przy współudziale TKKF 
„Dzikusy” i szkół działających na terenie 
naszych osiedli, tj. ferie zimowe w mie-
ście, spartakiadę szkół podstawowych 
(klasy III i VI), turniej piłki nożnej oraz 
zakupiła nagrody książkowe dla laurea-
tów konkursu na najefektowniej udeko-
rowany balkon w okresie świąteczno-
-noworocznym 2017/2018. Ogólnie 
wydatki poniesione na cele społeczno-
-wychowawcze wyniosły 21 420,81 zł.

Podsumowując okres I półrocza br. 
należy stwierdzić, że działalność władz 
Spółdzielni koncentrowała się na reali-
zacji założeń objętych planem gospodar-
czo-finansowym na 2018 r., utrzymaniu 
dobrej i stabilnej sytuacji finansowej. 
Spółdzielnia terminowo regulowała swo-
je zobowiązania. Wydatki ponoszone 
były w sposób racjonalny i kontrolowany.

 H.M.

Dbaj  
o bezpieczeństwo  
i swój majątek
Lato minęło, ale temat, który chce-
my poruszyć, jakkolwiek najbar-
dziej dotyczy tej pory roku, może 
zdarzyć się w całym roku. Chodzi 
o zalanie mieszkania poprzez nie-
sprawną instalację bądź awarie in-
stalacji w najmniej oczekiwanym 
przez nas czasie, czyli podczas 
naszej nieobecności w domu. 
Stąd wyjeżdżając na wakacje, do 
sanatorium czy na działkę, nawet 
tylko na weekend pamiętajmy 
o zakręceniu zaworów na wodę. 
To proste, ale jakże skuteczne 
zabezpieczenie przed zalaniem 
swojego i sąsiadów mieszkania 
i uniknięcie po powrocie przykrych 
niespodzianek i konsekwencji.

Jak zwykle nasza przestroga 
pojawia się po przykrym incy-
dencie jaki zdarzył się niedawno 
w naszej Spółdzielni. Mieszkań-
cy jednego z lokali na Żubardziu 
wyjechali na urlop i akurat wtedy 
pękło połączenie instalacji pod ich 
brodzikiem. Gdyby zawór wodny 
był zakręcony szkody w ich lokalu 
oraz mieszkaniu sąsiadów byłyby 
dużo mniejsze. A tak nim udało 
się zlokalizować awarię i skon-
taktować z nieobecnymi minęło 
dużo czasu a cieknąca woda ro-
biła swoje. 

Pamiętajmy! Bądźmy przewi-
dujący i mądrzy przed szkodą.

 K.Sz.

Już po raz dwudziesty, tradycyj-
nie druga sobota września to czas 
festynu na Olechowie. Od wczes-
nych godzin rannych, za co tych 

mieszkańców, którzy chcieliby dłużej 
pospać przepraszamy, na górkach ole-
chowskich, u zbiegu ulic Ziemowita i Dą-
brówki trwa instalacja sceny i dmucha-
nych zabawek. Rozkładane są krzesełka 
i namioty wystawiennicze. Przed godziną 
10.00 teren wokół sceny szybko zapeł-
nia się. Do występów przygotowują się 
pierwsze dzieciaki. Robi się coraz gwar-
niej. I zaczyna się całodzienna zabawa, 
śmiech i spacery całych rodzin.

Scenariusz festynu praktycznie 
co roku jest podobny, przewidywalny, 
ale jednocześnie atmosfera tego dnia jest 
każdego roku niepowtarzalna. Tak też 
było 8 września.

Jak zwykle pierwsze godziny na sce-
nie rezerwowane są dla widzewskich 
szkół. Z gracją i wielkim zaangażowa-
niem prezentowały się publiczności 
uczniowie szkół podstawowych i gimna-
zjalnych. Kolejność występów wynikała 
z wcześniej losowanej kolejności. I tak 
w tym roku na scenie podziwialiśmy 
przygotowane programy kolejno przez 
Gimnazjum Publiczne nr 36, Szkołę Pod-
stawową nr 34, Gimnazjum nr 29, Szko-
łę Podstawową nr 205, Gimnazjum nr 34 
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących 
nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 141. 
Konferansjerem imprezy, jak co roku, był 
p. Leszek Bonar. Niezaprzeczalnie ucz-
niowie dali z siebie wszystko, ich wystę-

py zasługiwały na wielkie brawa i uzna-
nie. Dlatego też każda ze szkół otrzymała 
od Spółdzielni czek po 1.000 zł. Wrę-
czyli je dyrektorom szkół: p Prezes RSM 
„Bawełna” p. Sylwester Pokorski wraz 
ze swoim zastępcą p. Elżbietą Kitowską. 
W tej miłej uroczystości udział wzięli 
też przybyli goście p. Tomasz Kacprzak 
– Przewodniczący Rady Miejskiej Ło-
dzi i Marek Kondraciuk z Departamentu 
Spraw Społecznych UMŁ.

Wszyscy artyści wyglądali i prezento-
wali się na scenie pięknie, ale mnie szcze-
gólnie zelektryzowały występy tancerzy 
z Gimnazjum nr 34: Darii Banasiak z Ja-
kubem Kurasiem i Anny Frątczak z Bar-
tłomiejem Serafinem. Tym bardziej wystę-

py gimnazjalistów podkreślam, że odbyły 
się one po raz ostatni na naszym festynie. 
Gimnazja zgodnie z wprowadzoną refor-
mą szkolnictwa już po tym roku szkolnym 
będą całkowicie wygaszone.

Jak co roku ok. południa wszyscy 
uczestnicy festynu zaproszeni zostali 
do grupowego zdjęcia na górce – prezen-
tujemy je na następnej stronie. Nad ze-
branymi krążył też dron; relację z festy-
nu przedstawia bowiem co roku TVP3. 

Występy szkół bynajmniej nie zakoń-
czyły zabaw scenicznych. Prowadziła je, 
jak co roku, pełna humoru p. Katarzyna 
Wawrzak. Scena staje się wtedy miej-
scem spontanicznych tańców i śpiewów. 
Każdy, zachęcany przez p. Kasię, może 
spróbować swoich sił czy zaprezentować 
swoje talenty. 

Nowością na naszym festynie były wy-
stępy orkiestry dętej pracowników MPK. 

Nasz Festyn zaszczyciła też swoją 
obecnością, Prezydent Miasta, p. Han-
na Zdanowska. W tym roku wizyta była 
krótka i dość niespodziewana, bo w tym 
samym czasie trwał Mixer Regionalny 
na ul. Piotrkowskiej i p. Prezydent za-
powiadała swoją wizytę ok. 16.00. Była 

wcześniej. Cieszymy się tym bardziej 
z wizyty p. Prezydent. Jej obecność za-
wsze wzbudza poruszenie, głównie wśród 
młodzieży, która pragnie zrobić sobie 
zdjęcie z najważniejszą w mieście osobą.

W ciągu kolejnych godzin scena 
była miejscem rozstrzygnięcia konkursu 
na najpiękniej ukwiecony balkon (szerzej 
o wynikach tego konkursu wraz z pre-
zentacją zwycięskich balkonów, piszemy 
na str. 9) oraz rozstrzygnięcia zawodów 
sportowych organizowanych podczas 
trwania festynu przez Ognisko TKKF 
Dzikusy. Przeprowadzone konkurencje 
i zwycięzców przedstawiamy na str. 8. 

Na scenie przeprowadzony został 
także konkurs wiedzy o Spółdzielni i hi-
storii Polski. Pytania konkursowe nawią-
zywały swą tematyką do 100-lecia odzy-
skania przez Polskę niepodległości.

Na zakończenie festynu wystąpił 
Piotr Petrykowski z zespołem. O koncer-
cie oraz o tym co działo się poza sceną 
piszemy na str. 8.

Hop do szkoły 2018

Na scenie dyrektorzy szkół przed wręczeniem czeków
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Jak co roku wielkim powodzeniem wśród mniejszych dzieci  

cieszył się plac z dmuchańcami.  
Kilka minut zabawy w zamku trzeba było czasem  

wystać w długiej kolejce.

 F E S T Y N  2 0 1 8
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Bardzo romantyczną atmosferę  
stworzyli tancerze z Gimnazjum nr 34  
trenujący w sekcji tańca  
Międzyszkolnego Klubu Sportowego Jedynka.

 F E S T Y N  2 0 1 8

Zdjęcie grupowe wykonał: Paweł Lisowski – Studio Fotograficzne „Fotochrom” 
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W trakcie koncertu  

Piotra Petrykowskiego  
przed sceną wiele osób  

ruszyło do tańca.

Zapraszamy do udziału  
w naszym konkursie  

literackim
Przypominamy o konkursie literackim „Bawełna i ja” przepro-
wadzanym z okazji jubileuszu 60-lecia naszej Spółdzielni.

Serdecznie zachęcamy Pań-
stwa do wzięcia w nim udziału.
Prace mogą nadsyłać wszy-
scy (dorośli), nie tylko członko-
wie Spółdzielni – ważne, żeby 
zgłoszone utwory łączyły się 
tematycznie z RSM „Baweł-
na”, w ostateczności ogólnie ze 
spółdzielczością mieszkanio-
wą. Mogą to być wspomnienia, 
opowiadania, wiersze – historie inspirowane prawdziwymi 
zdarzeniami albo całkowicie zmyślone. Powinny być krótkie 
– nie więcej niż 10 tys. znaków (ze spacjami) – ok. trzy strony 
maszynopisu albo sześć rękopisu. 

Dla zdobywców trzech pierwszych miejsc przewidujemy 
nagrody pieniężne oraz zaproszenia na uroczyste obchody 
jubileuszu Spółdzielni. Nie wykluczamy też publikacji utwo-
rów w naszej gazecie.

Termin składania prac – 22 października 2018 roku.

Regulamin i karta zgłoszenia na konkurs znajdują się na na-
szej stronie http://www.rsmbawelna.pl w zakładce Konkursy. 

***
Przypominamy również o naszym apelu i prośbie, abyście 
Państwo przynosili pamiątki związane z RSM „Bawełna” 
i jej historią – stare dokumenty, zdjęcia, odznaczenia itp. 
z pierwszych lat istnienia Spółdzielni.  E.S.

Dużą  popularnośc ią , 
co piszemy z wielką sa-
tysfakcją, bo do sukcesu 

tego przyczyniłyśmy się, cieszy-
ła się Druga sąsiedzka wymiana 
książek. W tym roku nadałyśmy 
jej tytuł „Podaj dalej”. Na start 
miałyśmy dużo więcej książek 
do wyboru niż rok temu. Były 
książki z ubiegłorocznej edycji, 
a także nowe zebrane od naszych 
kolegów i koleżanek. Wszystkim 
bardzo dziękujemy za włączenie 
się do akcji wymiany książek po-
przez ich darowanie lub okazaną 
pomoc w trakcie festynu. Szcze-
gólne podziękowania kierujemy 
też do Marianny Teleckiej, która 
wykonała plakaty zdobiące nasze 
stoisko. 

W trakcie prowadzonej akcji 
odwiedziło nas blisko 100 osób, 
które przynosiły książki i wymie-
niały swoje na inne. W ten sposób 
w ofercie posiadałyśmy całkiem 

pokaźną bibliotekę książek dla 
dzieci a także wiele romansów. 
Trafiały się też bestsellery ostat-
nich kilku lat, które szybko znaj-
dowały nowych właścicieli. 

Zdarzały się w ciągu tego dnia 
także momenty wzruszające jak ten, 
w którym chłopiec nie mógł roz-
stać się ze swoją książką, którą, jak 
twierdziła mama, wielokrotnie już 
przeczytał. Stanęło na tym, że wy-
bierze sobie nową, ale swoją jeszcze 
do następnego roku zatrzyma. 

Odpowiadając na łamach gaze-
ty na pytania niektórych odwiedza-
jących nas, informujemy, że akcję 
wymiany książek prowadzimy tyl-
ko na festynie Hop do szkoły, nie 
pracujemy w bibliotece, jesteśmy 
pracownikami Spółdzielni i za-
pewniamy, że za rok też będziemy 
na festynie. Postaramy się Państwa 
zaskoczyć czymś ciekawym. 

Zapraszamy.  K.Sz. i E.S.

Druga sąsiedzka wymiana książek

W trakcie festynu Og-
nisko TKKF „Dzi-
kusy”, wśród dzieci 

i młodzieży chętnej do sportowej 
rywalizacji, przeprowadziło sze-
reg konkurencji rekreacyjnych. 
Były rzuty do tarczy, w których 
najlepszy okazał się Bartosz Bry-
ła – uczeń SP nr 141, rzuty piłką 
z piachem do koła – tu niepoko-
nana okazała się Michalina Janiak 
z Gim. nr 36, strzały na bramkę, 
w których zwyciężył Antoni 
Sosler także z Gim. nr 36. Zwy-
cięzcy poszczególnych konku-
rencji otrzymali nagrody, które 
na ten cel przeznaczył „Astral” 
– operator osiedlowej telewizji 
satelitarnej.

Łącznie w zawodach starto-
wało 245 dzieci. Najmłodsza za-
wodniczka Hania miała zaledwie 
4 lata.

Jak co roku wiele firm i osób 
prywatnych wystawiało się w na-
miotach handlowych, prezentując 
swoje usługi i towary. Nie zabra-
kło smacznych wypieków i mio-
dów do kupienia. Była plenerowa 
mini galeria obrazów Barbary 
Nożewskiej oraz stoisko z kolo-
rowymi, szydełkowymi misiami 
i innymi przytulankami. Był też 

kramik z biżuterią oraz magiczne 
miejsce, w którym sympatyczne 
panie zmieniały dzieci w boha-
terów znanych bajek lub słodkie 
pieski, kotki, tygryski, motylki. 
Podczas festynu można było za-
poznać się z ofertą Banku Spół-

dzielczego, albo porozmawiać 
na temat bezpieczeństwa z Po-
licją. Wiele, jak zwykle, do za-
oferowania uczestnikom festynu 
miała firma Olmed – w ich namio-
cie można było zmierzyć ciśnienie 
lub porozmawiać z dietetyczką. 
Olmed przyciągał do siebie wie-
lu uczestników festynu rozdając 
także lizaki oraz drobne upominki 
do szkoły. Było jeszcze coś szcze-
gólnego w tym roku co spodobało 
się wielu, także mnie. Na zlecenie 
Olmet firma Events4all wystawi-
ła automat do zdjęć. Można było 
przebrać się w perukę lub pelery-
nę, zrobić minę, i pstryknąć sobie 
zdjęcie, które po wydrukowaniu 
zabierało się do domu. 

Po raz pierwszy na naszym fe-
stynie gościliśmy Dr Marchewkę 
– sieć salonów optycznych. Dla 
niektórych uczestników naszej 
imprezy firma ta będzie miłym 
wspomnieniem tego dnia. Po kom-
puterowym badaniu wzroku moż-
na było wziąć udział w losowaniu 
nagród ufundowanych przez fir-
mę. Kilkoro szczęśliwców w ten 
sposób otrzymało bony zniżkowe 
na zakup okularów w salonach 
Dr Marchewki, a wszyscy inni 
wraz z rozdawanymi kolorowymi 
ulotkami uzyskiwali 25 zł rabatu 
na okulary.

Nie zabrakło, jak co roku 
Strefy Kultury Otwartej, która 
była obecna zarówno na scenie, 
prezentując sztuki cyrkowe, jak 

i przez cały czas obok sceny 
prowadząc ciekawe zajęcia pla-
styczne i nie tylko, przez cały 
festynowy dzień. Dla głodnych 
i spragnionych były hot dogi, 
lody i napoje. 

Wesołą zabawę tylko na chwi-
lę przerwał deszcz, który niespo-
dziewanie spadł na uczestników 
festynu. Ale wraz z rozpoczęciem 
koncertu znów wyszło słońce 
i wszyscy bawili się przy znanych 
przebojach, które wyśpiewał nam 
Piotr Petrykowski wraz z zespo-
łem. Artysta wykonał covery zna-
nych wszystkim piosenek: była 
„Ruda tańczy jak szalona” i „Nie 
płacz Ewka” oraz oczywiście 

na zakończenie „Miłość w Zako-
panem” Sławomira i „Szalona” 
Boysów. 

Relację z festynu emitowała 
TVP3 16.09.2018 r. o godz. 18:15. 
z wielką radością obejrzeliśmy 
ją, wspominając naszą zabawę. 
Przed wydaniem tej gazety jesz-
cze 7-krotnie można było obejrzeć 
skrót festynu na antenie TVP3. 

Wszys tk im sponsorom 
i firmom, wystawiającym się 
na festynie serdecznie dziękujemy 
za wsparcie i pomoc w organiza-
cji imprezy. 

Zapraszamy na kolejny fe-
styn już za rok!

 K.Sz. 

Hop do szkoły 2018
cd. relacji
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Na festynie Hop do szkoły ok. godziny 15.00 
nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu 
na najpiękniej ukwiecony balkon. Zwycięzcy otrzymali 
okolicznościowe dyplomy oraz nagrody książkowe.

WynikiKONKURS NA NAJŁADNIEJ UKWIECONY BALKON
Podczas tegorocznego festy-
nu Hop do szkoły, 8 wrześ-
nia br., poznaliśmy laureatów 
kolejnej już edycji naszego 
konkursu na najładniej ukwie-
cony balkon.
Na osiedlu „Żubardź” zostały 
nagrodzone aż trzy osoby: 
p. Beata Bukowska z bl. 204, 
p. Magdalena Jacaszek 
z bl. 91 i p. Michał Sypniewski 
z bl. 87.
Na osiedlu „Koziny” zwycięży-
ła p. Władysława Muszyńska 
z bl. 48.
Na osiedlu „Słowiańskim” 
uhonorowano p. Urszulę Wie-
tecką z bl. 220 i pp. Bożennę 
i Andrzeja Drożdżów z bl. 219.
Na osiedlu „Zbiorcza” wygrała 
p. Zofia Ławska z bl. 3.

Zwycięzcom gratulujemy, 
a Państwa zachęcamy do 
wzięcia udziału w zimowej 
odsłonie naszego konkursu.
 I.G.

P. Beata Bukowska, bl. 204, Żubardź 
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P. Magdalena Jacaszek, bl. 91, ŻubardźP. Zofia Ławska, bl. 3, Zbiorcza

P. Urszula 
Wietecka, bl. 220, 
Słowiańskie

Mama p. Michała Sypniewskiego, bl. 87, Żubardź

P. Bożenna Drożdż, bl. 220, Słowiańskie

P. Władysława Muszyńska, bl. 48, Koziny

BUDŻET OBYWATELSKI

Jeszcze do 30 września pa-
pierowo i do 7 października 
przez internet można głosować 

na zgłoszone wnioski do budżetu 
obywatelskiego. Głosowaniu towa-
rzyszą liczne pikniki i spotkania. 
Informowaliśmy o nich wywiesza-
jąc w klatkach schodowych plakaty 
otrzymane z Urzędu Miasta Łodzi. 
Osoby, które do tej pory nie zagłoso-
wały namawiamy na oddanie swego 
głosu na wnioski dotyczące najbliż-
szej zamieszkaniu okolicy. Obok, 
na prośbę p. Piotra Sumińskiego 
– przewodniczącego Rady Osiedli 
Olechów-Janów jednostki pomoc-
niczej UMŁ, kierownika naszych 
osiedli, ponawiamy apel o głoso-
wanie wniosków, których realiza-
cja pozwoliłaby na kolejne zmiany 
na naszych widzewskich osiedlach.

Pełna lista wniosków głosowa-
nych – osiedlowych i ogólnomiej-
skich znajduje się na stronie UMŁ 
(podajemy ją nad tym tekstem).

W00300J – Zielony skwer, 
a nie szary beton. Wniosko-
dawca Piotr Sumiński – Zadanie 
dotyczy terenu pomiędzy ul. Za-
kładową – Henryka Brodatego – 
Hetmańską od strony wschodniej 
budynków nr 155–160 i polega 
na dokończeniu istniejącej ścież-
ki rowerowej na długości 25 m 
do ul. Zakładowej z budową przy 
ścieżce chodnika dla pieszych, 
remontem istniejącego chodnika 
i rekultywacja terenu zielonego 
na tym terenie.

W01010J – Miejsce posto‑
jowe dla samochodów osobo‑
wych przy ul. Skrzetuskiego 9. 
Wnioskodawca Andrzej Rud-
nicki – Zadanie dotyczy terenu 
niezagospodarowanego przy ul. 
Skrzetuskiego 9 pomiędzy skle-
pem Biedronka” a kortami teni-
sowymi TKKF „Dzikusy”.

 K.Sz.



10
 

Ognisko „Dzikusy”  
najlepsze  

w województwie łódzkim.

K o n t a k t 
z administracją

Administracja osiedla „Słowiańskie”, 
tel. 42 670 95 03, 42 670 70 42.
Kierownik adm. p. Piotr Sumiński.
TECHNICY:
Andrzej Piętal, tel. 503 029 115, e-mail: 
apietal@rsmbawelna.pl, budynki nadzoro-
wane: od nr 101 do nr 160.
Artur Otwinowski, tel. 505 150 847, e-mail: 
aotwinowski@rsmbawelna.pl, budynki nadzo-
rowane: 100, 201-233 oraz zespół garaży przy 
bl. 100 i przy ul. Zakładowej 32-36.
ADMINISTRATORZY:
Alina Kobus administrowane bloki: 100-131, 
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: 132-160, tel. kom. 505 150 842, e-mail: 
mkrasowska@rsmbawelna.pl.
Beata Nykiel administrowane bloki: 201-233, 
tel. kom. 505 131 497, e-mail: bnykiel@rsm-
bawelna.pl.

Administracja osiedla „Sienkiewiczow-
skie”, tel. 42 670 66 64, 42 670 66 63.
Kierownik adm. p. Piotr Sumiński.
TECHNIK:
Dominik Różycki, tel. 505 150 844, e-mail: 
drozycki@rsmbawelna.pl.
ADMINISTRATORZY:
Sabina Cebula administrowane bloki: 16-26, 
Wspólnoty Mieszkaniowe bl. 54, 56, 58, tel. 
kom. 505 150 859, e-mail: scebula@rsmba-
welna.pl.
Mariusz Szałabski administrowane bloki: 
12, 13, 14, 15, 27, 28, 29, 30, S-ki, Z-ki, tel. 
kom. 505 150 851, e-mail: mszalabski@rsm-
bawelna.pl.
Jerzy Gołębiowski administrowane bloki: 
1-11, 51-53, 55, 57, 60, 16, ul. Fabryczna 9 
– Andrespol, 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.
TECHNIK:
Piotr Gill, tel. 512 476 637, e-mail: pgill@
rsmbawelna.pl.
ADMINISTRATORZY:
Jolanta Bagińska administrowane budynki: 
Sacharowa (Gorkiego) 6/8, 10/12, 24, 26, 28, 
tel. kom. 505 150 858, e-mail: jbaginska@
rsmbawelna.pl.
Elżbieta Kowalczyk administrowane budyn-
ki: Górska 2, 4, 3/5, 7/9, Szczytowa 4/6, Rawska 
3, 7, Wilcza 2, Gołębia 1/3, 5, tel. kom. 505 150 
845, e-mail: elkowalczyk@rsmbawelna.pl.
Aleksandra Czekalska administrowane 
budynki: Zbiorcza 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 
21, 23, 25, Sarnia 4, Stylonowa 7, tel. kom. 505 
150 846, e-mail: aczekalska@rsm bawelna.pl.

Administracja osiedli „Żubardź” i „Kozi-
ny”, tel. 42 651 55 24.
Kierownik adm. p. Jolanta Bartoszek.
TECHNIK DLA BUDYNKÓW OSIEDLA „ŻUBARDŹ”:
Jakub Paprocki, tel. 509 330 825, e-mail: 
jpaprocki@rsmbawelna.pl.
TECHNIK DLA BUDYNKÓW OSIEDLA „KOZINY”:
Zbigniew Stysiński, tel. 505 150 849, e-mail: 
zstysinski@rsmbawelna.pl.
ADMINISTRATORZY:
Magdalena Gazda administrowane budynki: 
Kasprzaka 10, 11, 11a, 28/34, Długosza 1/5, 
27, 29/31, 1-go Maja 76, 84/86, Więckow-
skiego 97, Lorentza 8, Srebrzyńska 45, Włók-
niarzy 198, Bydgoska 44, 46, zespół garaży 
przy ul. 1-go Maja 76a, tel. kom. 505 150 840, 
e-mail: mgazda@rsmbawelna.pl.
Jacek Piaseczny administrowane budynki: 
Gandhiego 3a, Tatarakowa 15, Lutomierska 
83/101, 103a, 105a, 109a, 111, Wrześnieńska 
67/69, 71/73, Sierakowskiego 1/5, Klonowa 
35/37, 41, Czarnkowska 9/13, tel. kom. 505 
150 862, e-mail: jpiaseczny@rsmbawelna.pl.
Aleksandra Marcinkowska-Wrońska ad-
ministrowane bloki: Bydgoska 25, 27/29, 35, 
37, Lutomierska 156, 158, Uniejowska 1/3, 
4, 4a, 6, Limanowskiego 168, Turoszowska 
5, 16, dwa zespoły garaży przy ul. Bydgoskiej 
25a i Powstańców Wielkopolskich 25, tel. 505 
150 852, e-mail: amarcinkowskawronska@
rsmbawelna.pl.
Maja Kwiatkowska administrowane bloki: 
Klonowa 28/30, 32, 38/40, gen. T. Kutrzeby 
3 i 10 (dawniej Tybury), Kasprzaka 60/62, 
64a, Okrzei 30/36, 40, 4/12. Tel. 505 150 853, 
e-mail: mkwiatkowska@rsmbawelna.pl.

Zgłaszanie awarii po godzinach pracy 
administracji: PRYM PPHU Grzelka and 
Grzelka Pogotowie Mieszkaniowe, tel. 
42 640 41 05, 42 640 41 06, 601 880 504.

595 lat temu, 29 lipca 
1423 r., król Władysław Ja-
giełło nadał Łodzi prawa 
miejskie.
W ramach upamiętnienia tego wy-
darzenia na Starym Rynku odbył się 
piknik historyczny, a przedstawicie-
le miasta, na czele z Prezydent Łodzi 
p. Hanną Zdanowską, złożyli kwiaty 
przy pamiątkowym obelisku.

Urodziny naszego miasta 
obchodzone były bardzo hucz-
nie. Mieszkańcy, przez trzy dni, 
od 27 do 29 lipca, mogli skorzy-
stać z aż 600 przygotowanych 
specjalnie dla nich atrakcji. Wej-
ściówki na takie wydarzenia jak 
np.: kultowy już spektakl „Szalo-
ne nożyczki”, wystawiany na ryn-
ku Manufaktury czy zwiedzanie 
Teatru Wielkiego za kulisami, 
rozeszły się jak świeże bułeczki.

Dosłownie każdy mógł zna-
leźć coś dla siebie: przygotowano 
zajęcia dla dzieci i dla seniorów, 
dla amatorów sportu i ruchu oraz 
dla miłośników książek, historii 
i sztuki. Zwiedzać można było 
nie tylko najciekawsze zakamarki 
Łodzi, ale i jej muzea oraz przy-
gotowane wystawy.

Znajdujące się w zasobach 
naszej Spółdzielni domy kultury 
również przygotowały na te dni 
bogatą ofertę. Bałucki Ośrodek 
Kultury zorganizował m.in. im-
prezę plenerową w Parku Julia-
nowskim, podczas której, oprócz 
atrakcji muzycznych, odbywały 
się warsztaty robotyki, anima-
cje plastyczne, a także rodzinne 
rozgrywki szachowe. W Domu 
Kultury 502 przy ul. Sacharowa 
18 można było obejrzeć wysta-
wę fotografii: „Łódzkie zakątki” 
oraz wystawę „Ekslibrisy łódzkie 
na urodziny Łodzi”.

Dwa urodzinowe wieczory 
uświetniły występy muzycznych 
gwiazd, które rozbłysły na Placu 
Wolności. W sobotę 28.07., obok 
Ørganka i Quebonafide, wystą-
pił zespół LemON, z charyzma-
tycznym wokalistą Igorem Her-
butem, który jak zwykle urzekł 
publiczność swoją wrażliwością 
i szczerością. W niedzielę 29.07. 
wystąpiła m.in. Ania Dąbrowska, 
a główną gwiazdą wieczoru była 
irlandzka wokalistka, znana z ze-
społu Moloko – Róisín Murphy.

W przygotowanych przez 
miasto wycieczkach, piknikach, 

aktywnościach na świe-
żym powietrzu, festiwa-
lach, atrakcjach na ulicy 
Piotrkowskiej i w Manu-
fakturze, wzięło udział ok. 
400 tysięcy gości. Na te dni 
do Łodzi przyjechało wie-

lu turystów i miejmy nadzieję, 
że zapamiętają nasze miasto jako 
miejsce z klimatem i będą tu chęt-
nie wracać, zwłaszcza, że znowu 
nadarza się ku temu okazja – 28 
września, już w ten piątek, rusza 
bowiem 8 edycja Festiwalu Ki-
netycznej Sztuki Światła – Light 
Move Festival. Festiwal trady-
cyjnie trwać będzie 3 dni, do nie-
dzieli 30 września, w godzinach 
19:00-24:00. Tegoroczna tematy-
ka nawiązywać będzie do stulecia 
odzyskania przez Polskę niepod-
ległości i będzie odwoływać się 
do takich motywów jak wolność, 

niezależność, odwaga, siła i przy-
szłość. Trasa festiwalowa będzie 
biegła dwiema ulicami: ulicą 
Piotrkowską: od Pasażu im. Leo-
na Schillera na północ do Pasażu 
Rubinsteina i prosto przez Plac 
Wolności aż do Parku Staromiej-
skiego oraz ulicą Narutowicza 
od ul. Piotrkowskiej, (okolice Par-
ku im. H. Sienkiewicza) do Par-
ku im. Stanisława Moniuszki, 
kończąc na Placu Dąbrowskiego. 
Na łódzkich budynkach ponownie 
rozbłysną niesamowite instalacje 
świetlne i spektakularne ilumina-
cje, a wszystkiemu towarzyszyć 
będzie tło muzyczne. Wstęp bez-
płatny.

Zapraszamy wszystkich Pań-
stwa na to niezwykłe, rozświetlo-
ne tysiącem kolorów widowisko.

Naprawdę warto!
 I.G.

Szczególną troską Ogniska TKKF 
„Dzikusy” jest organizacja letnie-
go wypoczynku dla dzieci i mło-
dzieży. Od lat wakacyjne kolonie 
i obozy dla dzieci z zasobów na-
szej Spółdzielni organizowane 
są w Sulejowie-Polance, gdzie 
dzieci wśród lasów sosnowych 
wypoczywają i znakomicie się ba-
wią. RSM „Bawełna” każdego roku 
dofinansowuje lub finansuje pobyt 
niektórych z uczestników, zgodnie 
z wcześniej zatwierdzonymi przez 
Radę Nadzorczą zasadami. Co roku 
przedstawiciele władz Spółdzielni 
i nasza redakcja wizytują koloni-
stów, a ich roześmiane i zadowolo-
ne buzie prezentujemy na łamach 
Mojego Domu. Obecnie też tak 
czynimy zamieszczając zdjęcia 
uczestników drugiego i trzeciego 
turnusu. Pierwszy turnus zaprezen-
towaliśmy w poprzednim numerze 
gazety.

Akcja letnia w roku 2018 
obejmowała łącznie 69 uczestni-
ków, wypoczywających na trzech 
turnusach zorganizowanych 
w terminach: od 25.06. do 8.07.; 
od 8.07. do 20.07. i od 20.07. 
do 1.08.2018 r.

RSM „Bawełna” przekazała 
na konto TKKF Ogniska „Dziku-
sy” łączną kwotę 16.950 zł jako 
dofinansowanie wyjazdu dla 
6-ciorga dzieci (kwota dofinanso-
wania na dziecko wyniosła 200 zł) 
oraz jako sfinansowanie pełnego 
kosztu wyjazdu dla 15-ciorga 
dzieci (koszt pobytu 1 dziecka 
wynosił 1050 zł). Dofinansowa-
nie lub sfinansowanie wypoczyn-
ku odbywa się, przypomnijmy, 
na wniosek rodziców, opiekunów 
lub szkoły, w której uczy się dzie-
cko. W sprawie zasadności udzie-
lenia pomocy wydaje opinię peda-
gog szkolny, a następnie właściwa 
Rada Osiedla naszej Spółdzielni.

TKKF Ognisko „Dzikusy”, 
ze środków uzyskanych z 1% po-
datków darowanych przez sym-
patyków TKKF, przeznaczyło 
na kolonie kwotę 550 zł. K.Sz.

W dniach 24–26.08.2018 r. od-
były się XII Mistrzostwa Wo-

jewództwa Łódzkiego Ognisk TKKF 
– Sulejów 2018. Organizatorem im-
prezy było Łódzkie Towarzystwo 
Krzewienia Kultury Fizycznej wraz 
z Ognikiem TKKF Dzikusy Łódź. 
W zawodach uczestniczyły ogniska 
TKKF z Łodzi (Ognisko „Dzikusy” 
i Ognisko „Sprawność”), Pabianic, 
Zgierza, Głowna, Zduńskiej Woli 
i Tomaszowa Mazowieckiego.

Impreza dotowana była 
ze środków Województwa Łódz-
kiego (z Urzędu Marszałkowskiego 
w Łodzi).

W spotkaniu, którego głównym 
celem jest integracja środowiska 
związanego z TKKF, uczestniczyło 
80 osób w wieku od 10 do 80 lat. 
Rozegrano 8 konkurencji indywidu-
alnych i 6 zespołowych oraz 4 kon-
kurencje pokazowe. Zawody obej-
mowały grę w siatkówkę plażową, 
badmintona, tenisa stołowego, bule. 
Wśród rozgrywek przeprowadzony 
został także trójbój siłowy oraz mini 
zawody pokazowe o charakterze 

rekreacyjnym: rzut podkową i rzut 
lotkami.

W klasyfikacji generalnej 
pierwsze miejsce zajęło Ognisko 
„Dzikusy”.

Mistrzostwa Województwa 
Łódzkiego TKKF (dawniej impreza 
nazywana była Festiwalem Sportu 
i Zdrowia) organizowane są w Sule-
jowie od 2007 roku Organizatorem 
imprezy jest Zarząd Wojewódzki 
Łódzkiego Towarzystwa Krzewie-
nia Kultury Fizycznej przy współ-
pracy Ogniska TKKF Dzikusy 
(i do roku 2016 – Ośrodka Dosko-
nalenia Kadr Służby Więziennej).

Impreza jest spotkaniem Og-
nisk TKKF z województwa łódz-
kiego, podczas której rozgrywane 
są zawody, będące eliminacjami 
wojewódzkimi do Mistrzostw Pol-
ski TKKF.

Opracowano na podstawie informa-
cji przekazanej przez p. Klaudię Po-
pławską Kierownika Biura TKKF 
Ognisko Dzikusy w Łodzi. 

 K.Sz.

Urodziny Łodzi za nami,  
Festiwal Światła przed nami!

KOLONIE Z DZIKUSAMI 
Podsumowanie akcji letniej 

MISTRZOSTWA TKKF  
W SULEJOWIE

Źródło: internet
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Jesień nie musi być nudna i szara.  
Wystarczy chcieć wyjść z domu i wziąć udział w imprezach  
tak licznie adresowanych do mieszkańców miasta.  
Oferta imprez jest naprawdę bogata.

30.09.2018 r. WYCIECZKA ROWEROWA
Informacje o godz. zbiórki pod nr tel. 660-216-049 lub na stronie www.fundacjajagiello.pl
Adres: Zbiórka na dworcu Łódź Kaliska
Organizator: Fundacja Jagiełło
Opis: wycieczka do Chełmna nad Nerem (miejsce uśmiercenia w okresie II wojny światowej Romów).
Zapisy: sms-em lub telefonicznie pod nr tel. 660-216-049 lub drogą elektroniczną: fundacjajagiello@op.pl
Koszt: udział bezpłatny

30.09., 07.10. i 21.10.2018 r. POCIĄGIEM DO NIEPODLEGŁOŚCI
Godz. 10:00-17:00
Organizator: Centrum Inicjatyw na rzecz Rozwoju Regionalnego REGIO, Łódzka Kolej Aglomeracyjna, przy 
wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
Opis: Cykl wycieczek skierowanych do Łodzian, odbywających się pociągami ŁKA do miast województwa 
łódzkiego. Wycieczki łączy tematyka historyczna, przede wszystkim przypominająca wydarzenia, które 
doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości.
30.09. uczestnicy zwiedzą Piotrków Trybunalski (miejsce zbiórki dworzec Łódź Fabryczna), 07.10. Łowicz 
(miejsce zbiórki dworzec Łódź Kaliska), a 21.10. Skierniewice (miejsce zbiórki dworzec Łódź Fabryczna).
Wycieczki poprowadzą licencjonowani przewodnicy. Każdorazowo uczestnicy będą mogli wziąć 
udział w grze miejskiej z nagrodami. Dla każdego przewidziano tematyczne pamiątki, takie jak tury-
styczny niezbędnik, menażka czy kubek.
Zapisy: 693-400-228 bądź w Centrum Obsługi Pasażera Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej w każdy poniedzia-
łek przez wycieczkami, czyli 24.09., 01.10. i 15.10. br., w godz. 16:30-18:00
Koszt: 15 zł/osoba

14.10.2018 r. SPACER PO PARKU MONIUSZKI I STASZICA
Godz. 12:00
Miejsce zbiórki: pod pomnikiem Stanisława Moniuszki w Parku Moniuszki
Organizator: Zielona Łódź
Opis: Jesienny spacer po dwóch parkach położonych przy dawnej ulicy Dzielnej. Podczas spaceru uczest-
nicy zobaczą jak zmienia się Park Moniuszki i jego otoczenie, dowiedzą się jakie zasługi dla Łodzi mają 
patroni obu parków oraz posłuchają hejnału Łodzi.
Zapisy: brak
Koszt: udział bezpłatny

13 i 27.10.2018 r. WIECZOREK TANECZNY DLA SENIORA „BAWMY SIĘ”
Godz. 16:00-21:00
Adres: ul. Limanowskiego 166 CAiR RONDO
Organizator: Centrum Animacji i Rewitalizacji RONDO
Opis: zabawa przy muzyce „na żywo”, przeboje z dawnych lat i wspaniała atmosfera.
Zapisy: Sprzedaż biletów w siedzibie organizatora od poniedziałku poprzedzającego wieczorek. Ilość miejsc 
ograniczona.
Koszt: 15 zł

01.09.2018 r.- 30.06.2019 r. ZAJĘCIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA SENIORÓW
Adres: Dom Kultury 502, ul. Sacharowa 18
Organizator: Dom Kultury 502
Opis: Zajęcia języka angielskiego dla seniorów odbywają się w trzech grupach uwzględniających poziom 
językowy uczestników.
Zapisy: tel.: 574-190-682 lub 574-190-658
Koszt: 60 zł/miesiąc

28.09. i 26.10.2018 r. WIECZÓR Z PASJĄ
Godz. 17:00-18:00
Adres: Strefa Kultury Otwartej, ul. Anny Jagiellonki 4
Organizator: Ośrodek Kultury Górna/Strefa Kultury Otwartej
Opis: cykl comiesięcznych spotkań z interesującymi ludźmi.
Zapisy: brak
Koszt: udział bezpłatny

28.09. i 29.09.CYKL SPOTKAŃ EDUKACYJNYCH DLA SENIORÓW – PROJEKT „ZARADNY SENIOR”
Opis: Celem spotkań jest podniesienie poziomu wiedzy seniorów na temat głównych współczesnych zagro-
żeń związanych z wyłudzeniami, próbami oszustwa i agresją fizyczną oraz podniesienie poziomu zaradności 
z nimi związanej. W ramach projektu pryzgotowano cykl pięciu spotkań: poradnictwo prawne, poradnictwo 
konsumenckie oraz 3 spotkania z zakresu samoobrony. 
Zapisy: 574-190-682 lub 574-190-658
Koszt: udział bezpłatny
28.09.2018 r. godz. 11:00-12:00
Adres: Dom Kultury 502, ul. Sacharowa 18
Organizator: Dom Kultury 502, Ei-Ka
oraz 
29.09.2018 r. godz. 11:00-12:00
Adres: ul. Limanowskiego 166 CAiR RONDO
Organizator: Fundacja Ei-Ka oraz Centrum Animacji i Rewitalizacji RONDO

01.10.2018 r. WARSZTATY KOMPUTEROWE „LAPTOP BEZ TAJEMNIC”
Godz. 16:15
Adres: Limanowskiego 166 CAiR RONDO
Organizator: Centrum Animacji i Rewitalizacji RONDO
Opis: Kurs dedykowany jest początkującym użytkownikom komputera. Obejmuje naukę podstawowych 
programów tekstowych i graficznych, a także wprowadza w świat internetu i portali społecznościowych.
Zapisy: strefazajec.pl lub w siedzibie organizatora
Koszt: 100 zł/kurs lub 2x50 zł (opłata miesięczna)

03.10., 10.10., 17.10., 24.10. i 31.10.2018 r. STRETCHING Z ELEMENTAMI JOGI
Godz. 15:00-16:00
Adres: Strefa Kultury Otwartej, ul. Anny Jagiellonki 4
Organizator: Ośrodek Kultury Górna/Strefa Kultury Otwartej
Opis: Profilaktyczne zajęcia ruchowo-rozciągające z elementami jogi dostosowane do osób w wieku 60+.
Zapisy: 791-180-127
Koszt: 10 zł/ miesiąc

05.10., 12.10., 19.10. i 26.10.2018 r. PILATES
Godz. 14:45-15:30
Adres: ul. Zakładowa 35 sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 141
Organizator: Ośrodek Kultury Górna/Strefa Kultury Otwartej
Opis: Profilaktyczne zajęcia ruchowe dostosowane do osób w wieku 60+.
Zapisy: 791-180-127
Koszt: 10 zł/miesiąc

11.10.2018 r. POTAŃCÓWKA DLA SENIORÓW
Godz. 17:00-20:00
Adres: Dom Kultury „Widok” Al. Piłsudskiego 133
Organizator: Widzewskie Domy Kultury, Dom Kultury „Widok”
Opis: Impreza taneczna dla seniorów, w cenie kawa i herbata.
Zapisy: 574-255-542 lub 574-190-659
Koszt: 11,50 zł

12.10.2018 r. KLUB PODRÓŻNIKÓW I ODKRYWCÓW „NEPAL – NAJPIĘKNIEJSZE ZABYTKI”
Godz. 18:00
Adres:, ul. Limanowskiego 166 CAiR RONDO
Organizator: Centrum Animacji i Rewitalizacji RONDO
Opis: Prelekcja podróżniczki Małgorzaty Han. Pokaz autorskich zdjęć i filmów z podróży po najpiękniejszych 
zabytkach Nepalu.
Zapisy: brak
Koszt: udział bezpłatny

12.10.2018 r. GRINGO W ANDYJSKICH STOLICACH
Godz. 17:00-18:30
Adres: Strefa Kultury Otwartej, ul. Anny Jagiellonki 4
Organizator: Ośrodek Kultury Górna, Strefa Kultury Otwartej
Opis: Spotkanie z Markiem Barwińskim – podróżnikiem i profesorem Uniwersytetu Łódzkiego, z Katedry 
Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych. Tematem spotkania będzie Ameryka Południowa, 
w tym m.in. La Paz, Lima, Cusco i Bogota.
Zapisy: 791-180-127
Koszt: udział bezpłatny

13.10.2018 r. POTAŃCÓWKA
Godz. 17:00-20:00
Adres: Dom Kultury 502, ul. Sacharowa 18
Organizator: Dom Kultury 502
Opis: Zabawa taneczna dla seniorów przy muzyce na żywo. W cenie kawa i herbata.
Zapisy: 574-190-682 lub 574-190-658
Koszt: 12 zł/osoba

16.10.2018 r. KONCERT Z CYKLU „PODAJMY SOBIE RĘCE”
Godz. 10:00
Adres: Dom Kultury 502, ul. Sacharowa 18
Organizator: Dom Kultury 502
Opis: Koncert z cyklu „Podajmy sobie ręce”
Zapisy: brak
Koszt: udział bezpłatny

17.10.2018 r. SPEKTAKL TEATRU PODTEKST „FILOMENA MARTURANO”
Godz. 18:00
Adres: Dom Kultury 502, ul. Sacharowa 18
Organizator: Dom Kultury 502
Opis: Odsłona pierwszego aktu włoskiej sztuki Eduardo de Filippo „Filomena Marturano”.
Zapisy: brak
Koszt: udział bezpłatny 

 I.G. i K.Sz.

Tegoroczne lato zapamiętamy jako długie i ciepłe, choć parę razy pokazało 
zimny i deszczowy jęzor. Liczymy teraz na piękną złotą jesień. I namawiamy: 
nie siedź w domu, bądź aktywny!

Łódzkie ośrodki kultury i różne instytucje UMŁ prześcigają się w organizacji imprez 
plenerowych i stacjonarnych. Choć większość dedykowana jest seniorom 60+ tak 
naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Zachęcamy do aktywnego spędzania czasu 
i udziału  w wycieczkach w łódzkie i spacerach po Łodzi. Oferta imprez jest naprawdę 
bogata. Wiele z propozycji jest bezpłatna lub za bardzo niewielką odpłatnością.

Poznajmy się

JESIEŃ - DOBRA PORA DLA AKTYWNYCH
Dziś  
zamiast
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Poziomo: 1. wyspa Laertesa, 6. Augustyn 
lub Boguski, 7. ciemiężenie, 8. wredny list, 
9. planetoida pomiędzy Marsem a Jowi-
szem, 12. listonosz Edzio, 13. baśka, ma-
kówka, 14. tragediopisarz grecki, 18. jedna 
szczytu nie czyni, 19. producent żelek, 20. 
do księgi wieczystej, 21. Korneliusz od coun-
try, 22. lewy dopływ Pregoły.
Pionowo: 2. nabieranie wagi, 3. dawniej 
sumpt, 4. Krzeszowska z Lalki, 5. chło-
piec z Prawa Bronxu, 9. drzewo wyrwane 
z korzeniami,10. drugie imię Adriana, 11. 
miasto w pobliżu Czelabińska, 15. chleb 
z razowej mąki pszennej, 16. jednostka 
podziału terytorialnego w republikańskim 
Rzymie, 17. grodzieński stadion na Biało-
rusi.

Poziomo: krewa, Woyda, szewc, Édith, 
cisza, pardwa, Royce, Lesław, imak, 
wimpel, Orsk, lantra, Ania.
Pionowo: rózgi, wąwóz, Honduras, 
odstawka, Carrizosa, Szymański, apel, 
ewipan, łopaty, wulkan.

Pierwsze trzy osoby, które w ciągu 10 dni 
od ukazania się gazety (decyduje data 
stempla pocztowego) nadeślą prawidłowo 
rozwiązaną krzyżówkę na adres: RSM 
„Bawełna” 93120 Łódź, ul. Przyby‑
szewskiego 163, z dopiskiem na kopercie 
„Krzyżówka”, otrzymają nagrody (nie do‑
tyczy pracowników RSM „Bawełna”).

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI 
Z POPRZEDNIEGO NUMERU

BARAN 21 III  20 IV
Konieczność zajęcia się 
czyjąś sprawą może być 
początkowo dość kłopotli-
wa. Sprawa zanosi się na długą, więc nie 
zwlekaj z załatwieniem wszystkiego, co 
się da już na początku tygodnia. Potem 
będzie lżej. Rozmowa ze Skorpionem 
będzie miała duże znaczenie dla najbliż-
szych dni.

BYK 21 IV  21 V
Dopuszczasz do rozluźniania 
kontaktów z dobrymi znajo-
mymi a nawet przyjaciółmi. 
Taka Twoja postawa wzbudzi zdziwienie 
i wymagać będzie usprawiedliwienia. A tak 
naprawdę, to nie znajdziesz argumentów, 
które mogłyby ich przekonać. Wakacyjna 
fascynacja Panną, to nie wytłumaczenie. 

BLIŹNIĘTA 22 V  20 VI
Jak to zwykle na początku 
tygodnia czeka Cię po-
śpiech i wszystkie sprawy 
pilne. Nie obędzie się też bez wydatków 
i to nadprogramowych. Zdenerwowanie 
sytuacją tylko utrudni sprawne załatwie-
nie wszystkiego. Rada, a nawet pomoc 
Ryb pozwolą z mniejszym trudem wy-
brnąć z kłopotów.

RAK 21 VI  22 VII
Dużo różnych uwag na 
temat Twojego postępo-
wania w ostatnich dniach. 
Może warto posłuchać, o co naprawdę 
chodzi? Zmiany musisz przeprowadzić 
dyskretnie i powoli, ale jednak będą one 
konieczne. Inaczej stracisz sympatię Ko-
ziorożca, na którym Ci zależy.

LEW 23 VII  22 VIII
Przypadnie Ci rola arbi-
tra w gronie zawodowym. 
Trzeba będzie rozsądzić, 
kto ma rację. Zadanie nie będzie nale-
żało do łatwych, ale nie można będzie 
tego uniknąć. Zresztą właśnie Twój 
udział w takiej roli będzie miał decydu-
jące znaczenie. Staraj się przy tym nie 
urazić Strzelca.

PANNA 23 VIII  22 IX
Twoje zainteresowanie ja-
kąś dziedziną natrafi w tym 
tygodniu na trudności w re-
alizacji związanych z nią posunięć. Trze-
ba odczekać zły czas, później wszystko 
przebiegnie łatwiej. Zniecierpliwienie 
Barana przeciągającą się sytuacją szybko 
minie, gdy się sprawy wyjaśnią.

WAGA 23 IX  23 X
Zniechęcenie i nieco gorsze 
samopoczucie. W takim sta-
nie mogą być szczególnie 
Wagi, które nie mogły latem wyjechać 
na urlop, lub miały urlop zupełnie nie-
udany. W obu przypadkach ważne jest, 
aby atrakcyjnie zaplanować i zorganizo-
wać weekend. Byle nie samotnie. Może 
z Rakiem? 

SKORPION 24 X  21 XI
Będzie okazja do małego 
flirciku. Krótki, przelotny 
i sympatyczny. Poza tym ja-
kieś nudne spotkania, które jednak trzeba 
będzie odbyć. Później dni spokojne. Waż-
na będzie dobra atmosfera i niezły nastrój 
własny. Wykorzystaj go, gdy przyjdzie do 
rozmowy z Lwem na ważne tematy.

STRZELEC 22 XI  21 XII 
Ktoś, kto od dawna już Ci 
się podoba, sprawi Ci za-
wód. Będzie to niemałym 
zaskoczeniem. Zamiast boczyć się i to 
uczucie tłumić w sobie, odważ się na 
przeprowadzenie szczerej rozmowy. 
Może, to coś da. Jeśli nie, to znajdź so-
bie inny obiekt pożądania. A pewniejsze 
są Bliźnięta. 

KOZIOROŻEC 22 XII  19 I
Będziesz mieć różne kon-
cepcje na rozwiązanie prob-
lemów, które narosną w tym 
tygodniu. Nie zwlekaj z decyzją. Staraj się 
postępować w tym wypadku energicznie 
i zwięźle. Osuwanie zakończenia spra-
wy nikomu nie wyjdzie na dobre. Warto 
zwrócić baczniejszą uwagę na Byka.

WODNIK 20 I  18 II
Efekty tego tygodnia mogą 
przejść Twoje oczekiwania. 
Powodzenie u zwierzchni-
ków. Układ spraw i sytuacji pomoże 
Ci w pokazaniu, na jak wiele Cię stać. 
W innych sprawach też będą to dni do-
brej passy. Możliwe, że zawartość Two-
jego portfela teraz się powiększy. Nawet 
Waga uśmiechnie się do Ciebie.

RYBY 19 II  20 III
Dobry tydzień. Zwłaszcza, 
gdy coś rozpoczynasz - naukę, 
pierwszą pracę, lub zupełnie 
coś nowego. Nie jest to jednak dobry czas na 
rozpoczynanie remontu, czy w ogóle poważ-
niejszych inwestycji. Czas na korzystne uloko-
wanie lub wydatkowanie pieniędzy przyjdzie 
później. Dobrym doradcą będzie Wodnik. 

HOROSKOP NA PAŹDZIERNIK

UŚMIECHNIJ SIĘ
***

Odkąd nauczyłem się alfabetu Morse’a, nie mogę za-
snąć w czasie deszczu. Na przykład wczoraj słysza-
łem, że deszcz zachęcał mnie do wypitki. Trzy razy 
po imieniu namawiał, zanim się złamałem.

Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego nu-
meru nadesłał p. Bogusław Rychlik z os. „Słowiań-
skie” otrzymując jako nagrodę kamizelkę odblaskową. 
Gratulujemy!

Szczęście jest 
w Tobie, 

nie szukaj go 
gdzie indziej.

MASA Ż A JURVEDYJSKI
W reklamie na pierwszej stronie 
zapraszamy na masaże ajurve‑
dyjskie. Czym różnią się one 
od klasycznych masaży? 

Masaż ajurvedyjski jest częścią tradycyjnego programu oczyszczającego i odmła-
dzającego zwanego „Panchakarma”.

W trakcie tego masażu całe ciało jest intensywnie masowane dużą ilością oleju 
naturalnego o wspaniałym zapachu po to żeby oczyścić organizm z toksyn.

Relaksujące ruchy mają za zadanie poruszyć złogi w organizmie i spowodować 
swobodny przepływ energii życiowej – prany. Regularny masaż zapobiega nega-
tywnemu działaniu stresu, nerwowości, wyczerpania oraz wspomaga zaburzenia 
których przyczyną jest brak równowagi w organizmie. Abhyanga odżywia ciało, 
zapewnia dobry sen, poprawia wygląd skóry, poprawia wzrok i kondycję fizyczną. 
Jest stosowany przy leczeniu wielu chorób, odgrywa dominującą rolę w funkcjo-
nowaniu zmysłu dotyku. Tradycyjny masaż ajurvedyjski zapewnia poczucie 
wewnętrznego spokoju.

Działanie:
–   poprawa krążenia krwi; ciało oczyszcza się z toksyn, wzrastają siły życiowe 

i ogólne poczucie zadowolenia,
–  zwiększenie elastyczności ciała i redukcja tkanki tłuszczowej,
–  zwiększenie elastyczności stawów i zakresu ruchu,
–  usuwanie napięcia i sztywności mięśni,
–   pobudzenie organów trawiennych, jak wątroba i jelito cienkie, uaktywnienie 

układu moczowego,
–  lepsza praca kości, stawów, mięśni i układu nerwowego,
–  wspomaganie witalności, wzmocnienie odporności,
–  tonizowanie skóry i nadanie jej blasku,
–  odmłodzenie i wzmocnienie tkanek,
–   uspokojenie nerwów, niwelowanie stresu umysłowego i zapewnienie głębo-

kiego snu,
–  działanie przeciwbólowe (niweluje ból mięśni),
–   wspomaganie leczenia reumatyzmu, artretyzmu, bólu głowy, migreny, 

chronicznego bólu pleców, 
–  lekarstwo na problemy emocjonalne,
–  zaspokojenie potrzeby troskliwego i leczącego dotyku.

Źródło: Salon Nadis Łódź, Fb/NadisAjurvedicMassage zakładka usługi
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