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Dewastacja klatki schodowej na niespotykaną dotychczas 
skalę. Czy strach przed wirusem czy nuda stoją za takim 
zachowaniem?

Jak rzymska maksyma – umów się dotrzymuje – jest 
realizowana w dobie koronawirusa. Zachęcamy do arty
kułu z cyklu: Z notatnika prawnika.

Następny  
numer ukaże się  
28 maja 2020 r. NAKŁAD 9000 

egzemplarzy

Moim 
zdaniem 
Ciężko jest pisać ponownie o sytuacji 

w jakiej jesteśmy od praktyczne 2 miesięcy. 
Koronawirus jest wszędzie. Konkurują z nim 
tylko wybory prezydenckie, a właściwie ciągłe 
spory i kłótnie czy mają się one odbyć czy też 
nie. I nie widać przysłowiowego „światełka 
w tunelu”. Rząd w zakresie walki z epidemią, 
kilkakrotnie wprowadzał różnego rodzaju ob-
ostrzenia i ograniczenia w naszym codziennym 
życiu, ale przede wszystkim w życiu gospodar-
czym. Wiele z nich absolutnie się nie sprawdziło, 
wiele z nich przynosi już i spowoduje niedługo 
upadek bądź likwidacje wielu małych i średnich 
firm. Już miesiąc temu wskazywałem, że przy-
musowe, odgórne zamknięcie wielu firm, bez na-
leżytego rozeznania czy było to niezbędne oraz 
jednoczesnego zapewnienia przedsiębiorcom 
należytej rekompensaty za utracone korzyści, 
zniszczy naszą gospodarkę. My to już odczuwa-
my w naszej Spółdzielni, bowiem nasi najemcy 
lokali użytkowych nie mogą w nich prowadzić 
swojej działalności i normalnie zarabiać. Proszą 
więc o obniżkę opłat, dramatycznie opisując ile 
tracą na przestojach oraz ile osób będą musieli 
zwolnić. W życiu społecznym wprowadzono 
absurdalne obostrzenia np. uczestnictwa 5 osób 
w trakcie mszy św. w kościele, bez względu 
na kubaturę obiektu sakralnego i podtrzymano 
to nawet w Wielkim Tygodniu, zaś w miejskim 
autobusie mogło przebywać jednocześnie, zaj-
mując co drugie miejsce, zgodnie z wytyczny-
mi, 5 czy też 6 razy więcej pasażerów. Nie chcę 
również szerzej opisywać tragedii rodzinnych 
przy pogrzebach swoich bliskich, w których 
mogło uczestniczyć tylko 5 osób. Zakazano 
wejścia na spacery do parków i do lasów! 
A wystarczyłoby może, już prawie 2 miesiące 
temu, od razu zalecić obowiązkowe noszenie 
maseczek na twarzy, wielokrotnego mycia rąk 
w ciągu dnia, skutecznej dezynfekcji, noszenia 
rękawiczek jednorazowych itp. Teraz zaś im 
bliżej terminu wyborów, luzuje się istniejące 
obostrzenia, pomimo ciągłego wzrostu liczby 
zakażonych oraz zgonów. Rządzący oczywiście, 
po jakimś czasie, pochylili się nad problemami 
gospodarczymi oraz społecznymi i zapropono-
wali wiele ułatwień dla najbardziej dotkniętych 
ograniczeniami za pomocą specustawy zwanej 
popularnie Tarczą antykryzysową, którą potem 
znowelizowano, a najnowszą wersją „3.0”, 
a ja piszę to wieczorem 28.04.br., ma się za-
jąć Sejm RP 29 kwietnia br. Być może w dniu 
następnym, w którym ta Gazeta trafi do P.T. 
Czytelników już zostanie uchwalona. Przy oka-
zji do tych ustaw wprowadzono wiele innych 
rozwiązań. Wśród nich, jednym najważniejszym 
wydaje mi się to, że m.in. zabrano nam prawo 
kontrolowania władzy i zadawania jej pytań. 
My jako obywatele mamy prawo wiedzieć. Jest 
to zapisane w Konstytucji. Instytucje publiczne 
od momentu wejścia w życie tej specustawy, 
nie muszą udzielać zainteresowanym informa-
cji; nie można też zwrócić się do sądu, aby ten 
nakazał udzielenie informacji. Praktycznie nie 
mamy w naszym kraju żadnych demokratycz-
nych mechanizmów, gwarantujących przestrze-
ganie jakichkolwiek zasad. W czasie epidemii, 
w imię tymczasowego bezpieczeństwa, pozwo-
liliśmy ograniczyć naszą wolność. A niestety 
żadna władza nigdy dobrowolnie raz zabranych 
praw nie odda!

Zachęcam ponownie naszych członków 
i mieszkańców do zainstalowania w swoich tele-
fonach czy komputerach aplikacji iMieszkaniec 
umożliwiającej szybkie i zdalne informowanie 
nas o usterkach czy też innych zdarzeniach, bez 
konieczności przychodzenia do siedzib poszcze-
gólnych administracji osiedlowych, bez koniecz-
ności wychodzenia z domu i jest najbardziej 
pożądanym zachowaniem w czasach pandemii.

 Sylwester Pokorski

 Ograniczyliśmy praktycznie do minimum wyjścia z domu, nie spotykamy się 
w większych grupach, uczymy się codzienności w maseczkach na twarzy i rękawicz-
kach na rękach.
Funkcjonowanie w dobie epidemii.

Uwaga!
Nasza Spółdzielnia w zakresie profilaktyki zaleciła firmom 
porządkowym dokonywanie przynajmniej raz dziennie 
dezynfekcji wyposażenia klatek schodowych najczęściej 
dotykanych przez mieszkańców. Dezynfekujemy poręcze 
przy schodach na całej długości, pochwyty, klamki do drzwi 
wejściowych do klatek schodowych i piwnic, przyciski 
w windach i przed windą, przyciski domofonów w wejściach 
do klatek schodowych, powierzchnie oddawczych skrzynek 
pocztowych, itp.

CZAS ZMIANCZAS ZMIAN
Nie tak wyobrażaliśmy sobie ten rok. Każdy miał swoje plany, oczekiwania i marzenia. Wszystko od marca musieliśmy zweryfi-
kować. Przyszło nam żyć w zupełnie nowej rzeczywistości. Zamknięci w domach, zdani w kontaktach z dalszą rodziną i znajomymi 
na łącza internetowe czy telefoniczne. Inaczej pracujemy i w ogóle funkcjonujemy.

Nasza Spółdzielnia także w tym czasie wiele swoich działań prowadzi inaczej niż dotychczas. Stąd prosimy o bardzo uważne 
zapoznawanie się z  naszymi informacjami zamieszczanymi w  n/ Gazecie i  na tablicach ogłoszeń w  klatkach schodowych. I jesz-
cze jedno – czytajcie i przeglądajcie Państwo całą korespondencję złożoną do oddawczych skrzynek pocztowych, zanim ją wyrzucicie 
czy pozostawicie na skrzynkach. Nie róbcie tego. Tym bardziej, że przed nami wybory prezydenckie i prawdopodobnie dostarczenie 
pakietów wyborczych do skrzynek pocztowych. Służby Spółdzielni obecnie przekazują do skrzynek także ze Spółdzielni nowe stawki 
opłat eksploatacyjnych, które będą obowiązywać od dnia 1.05.2020 r. – przypomnijmy: zmianie ulega pozycja na druku opłat 
„eksploatacja” – o zmianie opłat w tym zakresie pisaliśmy w styczniowym numerze gazety – oraz zaliczki na c.o. c.w.u. i z.w.

Szerzej o dostarczeniu korespondencji oraz o zmianach w obsłudze naszych członków piszemy na stronie 7.

Dewastacja bloku przy ul. Kasprzaka 28/34
Szokujące zdjęcia z Kozin otrzymaliśmy 
w ubiegłym tygodniu. Kierownik osiedla 
p. Jolanta Bartoszek otrzymała zgłoszenie 
od mieszkańca, że cały parter klatki scho-
dowej, włącznie z sufitem i drzwiami do 
mieszkań oblany jest starym, czarnym ole-
jem, a na ścianach widnieją obsceniczne 
napisy i malunki. 
O dewastacji na niespotykaną dotychczas 
w naszej Spółdzielni skalę piszemy na str. 7.
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Ubezpieczajmy swoje mieszkania  

i odpowiedzialność cywilną w życiu codziennym.  
Życie pokazuje, że warto być zabezpieczonym na różne sytuacje.  
A niestety zwykle traktujemy ubezpieczenie jako zbędny wydatek.
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Z prac 
Rady Nadzorczej 
W marcu 2020 r. Rada Nad-

zorcza odbyła jedno posie-
dzenie, w formie wideokon-
ferencji, na którym Rada:

1.  Uchwaliła zaliczkowe stawki opłat 
za ciepłą wodę dla lokali w budynku nr 29 
przy ul. Kasprzaka 10. Wprowadzenie za-
liczkowych opłat za ciepłą wodę zwią-
zane jest z rozbudową węzła cieplnego 
w ww. budynku o funkcję ciepłej wody 
użytkowej dostarczanej do mieszkań. Ter-
min wprowadzenia opłat – od 1 kwietnia 
2020 roku.

2.  Podjęła uchwałę ws. sprostowa-
nia oczywistych pomyłek w Uchwale 
Nr 1/1/2020 z dnia 23.01.2020 r. Sprosto-
wanie pomyłek dotyczyło opłaty za wieczy-
ste użytkowanie gruntu.

3.  Wysłuchała omówienia działalno-
ści Spółdzielni, a w szczególności trybu 
w jakim działają Rada Nadzorcza i Zarząd 
w okresie obowiązywania prawnych ob-
ostrzeń w związku z zagrożeniem korona-
wirusem.

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

–  przedłużenia terminu dostarczania 
członkom rozliczeń kosztów zużycia ciepła 
i wody za 2019 rok, w związku z pandemią 
koronawirusa

–  podpisania listu intencyjnego pomię-
dzy Spółdzielnią, Veolia Energia Łódź S.A. 
i SART sp. z o.o. sp.k. ws. instalacji paneli 
fotowoltaicznych w zasobach Spółdzielni

–  odwołania zebrań Wspólnot Miesz-
kaniowych Ketlinga 30, Podbipięty 3 
i Podbipiety 5 zarządzanych przez RSM 
„Bawełna”. Sprawozdania finansowe i roz-
liczenie pobranych zaliczek dostarczone 
zostały współwłaścicielom do skrzynek 
pocztowych, a uchwały wspólnot będą 
podejmowane w drodze indywidualnego 
zbierania głosów

–  135 numeru gazety „RSM „Baweł-
na” – Mój Dom”, w którym członkowie 
zostali poinformowani o przygotowaniu 
Spółdzielni i jej zasobów do ochrony przez 
koronawirusem.

5.  Następne posiedzenie Rady Nadzor-
czej zaplanowano na 27.04.2020 r.

 Oprac.: I.G.

W marcu 2020 r. posiedzenia 
Zarządu RSM „Bawełna” od-
były się w dniach 3, 18 i 31. 
Na posiedzeniach, a w spra-
wach pilnych w trybie robo-
czym między posiedzeniami 
w marcu 2020 r. Zarząd pod-
jął decyzje m.in. w następu-
jących sprawach:

Sprawy członkowsko
mieszkaniowe
Wg stanu na 29 lutego 2020 r. do rejestru 
Spółdzielni wpisanych było 10.297 członków. 
W marcu 2020 r. przyjęto w poczet członków 
Spółdzielni 9 osób oraz wpisano do rejestru 
członków 26 osób, które nabyły członkostwo 
z mocy prawa, natomiast skreślono z rejestru 
członków Spółdzielni 36 osób, które na pod-
stawie ustawy o spółdzielniach mieszkanio-
wych utraciły członkostwo.

Postanowiono wystąpić do sądu z wnio-
skiem o orzeczenie o wygaśnięciu lokatorskie-
go prawa do lokalu przysługującego człon-
kowi, który zalega z opłatami za używanie 
tego mieszkania.

Organizacja Walnego 
Zgromadzenia

Postanowiono wystąpić do Walnego Zgroma-
dzenia z wnioskami o wyrażenie zgody na:

– rozwiązanie zawartych z Gminą 
Łódź umów o oddanie RSM „Bawełna” grun-
tów w wieczyste użytkowanie, ewentualnie 
zrzeczenie się prawa użytkowania wieczy-
stego gruntów na rzecz właściciela – dotyczy 
gruntów położonych w Łodzi w obrębie B-45 
w części odnoszącej się do działek ewiden-
cyjnych nr 243/57, 243/61, 243/66, 243/74, 

243/77, 243/82, 243/1, 243/9, 243/10, 249/3, 
249/5, 255/2 wchodzących w skład nierucho-
mości stanowiącej drogę, która spełnia rolę 
ogólnodostępnej drogi publicznej łączącej ulicę 
Lutomierską z ulicami Popiela i Kołodziejską,

–  zbycie na rzecz Gminy Łódź pra-
wa własności gruntu będącego częścią drogi, 
położonego w Łodzi w obrębie B-45, obejmu-
jącego działki ewidencyjne nr 243/95 (dawna 
ulica Kruszwicka) i nr 243/101 (ulica Popie-
la) w rejonie ul. Lutomierskiej, wchodzących 
w skład nieruchomości stanowiącej drogę, 
która spełnia rolę ogólnodostępnej drogi 
publicznej łączącej ul. Lutomierska z ulicami 
Popiela i Kołodziejską.

Walne Zgromadzenie RSM „Bawełna” 
zwołano na 18–27 maja br., jednakże pod 
koniec marca z uwagi na wprowadzane w kra-
ju, coraz bardziej zaostrzane ograniczenia 
wynikające z zarządzeń władz państwowych 
związanych z postępującą pandemią choroby 
COVID-19 Zarząd uznał, iż możliwość prze-
prowadzenia Walnego Zgromadzenia RSM 
„Bawełna” w maju bieżącego roku jest coraz 
mniej prawdopodobna, wobec czego uchylił 
swoją decyzję o zwołaniu zwyczajnego Walne-
go Zgromadzenia RSM „Bawełna”. Ponowną 
decyzję o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Za-
rząd podejmie niezwłocznie, gdy tylko możliwe 
będzie określenie realnej daty przeprowadzenia 
zebrań poszczególnych ośmiu części Walnego.

Sprawozdania finansowe i z dzia
łalności Spółdzielni w 2019 roku

Zarząd podpisał i skierował do Rady Nadzor-
czej oraz do Walnego Zgromadzenia sprawo-
zdanie finansowe RSM „Bawełna” za 2019 rok 
i sprawozdanie z działalności RSM „Bawełna” 
za 2019 rok wraz z kierunkami rozwoju.

Sprawy remontowe

Postanowiono zrefundować członkom 
Spółdzielni część kosztów wymiany okien 

we własnym zakresie w kolejności wynika-
jącej z list określających kolejność wymiany/
refundacji – dotyczy to siedmiu mieszkań 
w osiedlu „Sienkiewiczowskie” i dwóch 
mieszkań w osiedlu „Żubardź”.

Uzupełniono plany remontowe osiedli 
„Żubardź” i „Koziny” o dodatkowe roboty re-
montowe, które sfinansowane zostaną z bilan-
su otwarcia funduszu remontowego dla tych 
osiedli na 2020 rok. Na obydwu osiedlach za-
kresy dodatkowych prac uzyskały pozytywną 
opinię Rady Osiedla.

Wytypowano budynki, na których za-
montowane zostaną baterie fotowoltaiczne 
w ramach działań podejmowanych w na-
stępstwie podpisania listu intencyjnego po-
między Veolią Energia Łódź, SART Spółką 
z o.o. i RSM Bawełna” i w celu wdrażania 
w zasobach Spółdzielni projektów służących 
poprawie efektywności energetycznej. Na po-
czątek będzie to dziewięć budynków:

– przy ul. Kmicica 12, 14 i 16 
w osiedlu „Sienkiewiczowskie”,

– przy ul. Ziemowita 5, 11 i 13 
w osiedlu „Słowiańskie” po stronie bloków 
„setek” i

– przy ul. Anny Jagiellonki 4 i 6 oraz 
przy ul. Leszka Białego 5 w osiedlu „Słowiań-
skie” po stronie „dwusetek,

rozważany jest też montaż baterii 
na dachu pawilonu 47 przy ul. Przybyszew-
skiego 163.

Powierzono inż. Janowi Dziakońskiemu, 
posiadającemu stosowne uprawnienia budow-
lane i prowadzącemu firmę Zakład Budowla-
no-Usługowy przeprowadzenie przeglądów 
budynków w zasobach Spółdzielni: rocznych 
(osiedle „Żubardź”, osiedle „Sienkiewiczow-
skie” i część budynków w osiedlu „Słowiań-
skie”) oraz pięcioletnich (osiedle „Koziny”, 
część budynków osiedla „Słowiańskie” 
i osiedle „Zbiorcza”).

Zatwierdzono wyniki prac komisji kon-
kursowej do rozpatrzenia ofert na wykonywa-
nie robót kominiarskich w zasobach mieszka-

niowych Spółdzielni w 2020 roku i wybrano 
dwie firmy wyłonione przez komisję.

Wystawiono referencje dwóm firmom 
kominiarskim świadczącym Spółdzielni usłu-
gi w 2019 roku.

Sprawy ekonomiczne

Określono szacunkowy poziom wzrostu kosz-
tów energii cieplnej na rok 2020 na potrzeby 
wyliczenia indywidualnych opłat zaliczko-
wych od 1.05.2020 r. za c.o. i podgrzanie cie-
płej wody ustalając wzrost opłat zmiennych 
o 15,0% za centralne ogrzewanie i o 10,0% 
za ciepłą wodę użytkową, natomiast dla opłat 
stałych zarówno za c.o., jak i za c.w.u. – o 6%.

Omówiono i przyjęto do wiadomości 
wstępne wyniki ekonomiczne Spółdzielni 
za 2019 rok oraz wyniki ekonomiczne za sty-
czeń i za okres od stycznia do lutego 2020 
roku.

Ze względu na konieczność wymiany 
komputerów, które z uwagi na przestarzałe 
komponenty nie współpracują w sposób za-
dowalający z większością nowych programów 
używanych na co dzień w Spółdzielni i dla 
zapewnienia bezawaryjnego działania serwera 
podjęto decyzję o zakupie osiemnastu zesta-
wów komputerowych – zakup ten uwzględ-
niony był w tegorocznym planie gospodarczo-
-finansowym Spółdzielni.

Sprawy najmu lokali i terenów

Wynajęto na okres od kwietnia do wrześ-
nia br. właścicielowi jednego z pawilonów 
handlowych przy ul. Zakładowej 56 teren 
(o powierzchni ok. 18 m²) przed jego pawilo-
nem z przeznaczeniem na sprzedaż owoców 
i warzyw.

Na prośbę jednego z najemców 
i uwzględniwszy przytoczone przez niego ar-
gumenty wyrażono zgodę na obniżenie przez 
trzy miesiące czynszu za wynajmowane mu 
lokale w pawilonie handlowo-usługowym 
nr 49 przy ul. Brzechwy 7A.

Na prośbę właściciela pawilonu handlo-
wego na Olechowie rozłożono na cztery mie-
sięczne raty kwotę, jaką trzeba uiścić Miastu 
w 2020 roku tytułem opłat za teren, na którym 
stoi pawilon.

Wybrano najemcę lokalu użytkowego 
przy ul. Zakładowej w osiedlu „Słowiańskie”, 
wyłonionego w postępowaniu konkursowym 
przeprowadzonym przez Administrację Osied-

la po rozwiązaniu umowy z dotychczasowym 
wieloletnim najemcą.

Sprawy różne

W 2020 roku zmarło dwoje członków naszych 
Rad Osiedli: pani Elżbieta Krakowiak z Rady 
Osiedla „Koziny” i p. Władysław Pędziwiatr 
z Rady Osiedla „Żubardź”. Po wygaśnięciu 
mandatów tych osób zgodnie ze Statutem 
naszej Spółdzielni mandat w Radzie Osiedla 
„Koziny” przypadł p. Zdzisławowi Jakób-
czakowi, który w wyborach do Rady Osiedla 
przeprowadzonych w 2017 roku otrzymał 
kolejno największą ilość głosów, a teraz wy-
raził wolę objęcia mandatu do końca obec-
nej kadencji i obecnie wchodzi w skład tej 
Rady, natomiast mandatu w Radzie Osiedla 
„Żubardź” nikt nie objął, gdyż w wyborach 
w 2017 roku liczba kandydatów była równa 
ilości miejsc w Radzie Osiedla „Żubardź”, 
a więc wszyscy kandydujący uzyskali mandat 
w dniu wyborów.

W ślad za podpisaniem listu intencyj-
nego pomiędzy Spółdzielnią, Veolią Energia 
Łódź i SART Spółką z o.o. i RSM „Bawełna” 
pod patronatem Politechniki Łódzkiej doty-
czącego nawiązania partnerskiej współpracy 
w zakresie wdrażania w zasobach Spółdziel-
ni projektów służących poprawie efektyw-
ności energetycznej przystąpiono formalnie 
do Łódzkiego Klastra Fala Energii.

Podjęto decyzję, że w związku z sytua-
cją zagrożenia epidemicznego nie odbędą się 
tegoroczne zebrania Wspólnot Mieszkanio-
wych „Ketlinga 30”, „Podbipięty 3” i „Podbi-
pięty 5” zarządzanych przez RSM „Bawełna”. 
Sprawozdania finansowe i rozliczenie pobra-
nych zaliczek dostarczono współwłaścicielom 
do skrzynek pocztowych, a głosowanie nad 
podjęciem uchwał wspólnot odbyło się w dro-
dze indywidualnego zbierania głosów.

Przyjęto do wiadomości, iż w związku 
z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej stanu epidemii Zarząd Związku Re-
wizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP 
podjął uchwałę w sprawie czasowego zawie-
szenia przeprowadzania lustracji spółdzielni 
mieszkaniowych, co odnosi się także do RSM 
„Bawełna”, bo – jak Państwa informowaliśmy 
w jednym z poprzednich numerów naszej ga-
zety - w naszej Spółdzielni w grudniu ub. roku 
rozpoczęło się badanie lustracyjne działalno-
ści Spółdzielni w latach 2016–2018.

 Oprac.: E.S.

Z PRAC ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI  
w marcu 2020 r. 

Co obejmuje 
ubezpieczenie majątku 
RSM „Bawełna”

Mieszkanka jednego z  naszych osiedli 
zwróciła się do Spółdzielni o przekazanie jej 
informacji na temat zakresu ubezpieczenia 
spółdzielczego majątku. Wychodząc naprze-
ciw tej prośbie przedstawiamy informacje 
w tym zakresie Zainteresowanej, ale także 
podajemy je niniejszym, do wiadomości 
wszystkich naszych członków.

Jak już na łamach naszej gazety in-
formowaliśmy, Spółdzielnia od kilku lat 
wykupuje polisę ubezpieczeniową w To-
warzystwie Ubezpieczeń UNIQA, które jest 

sukcesorem naszego długoletniego ubez-
pieczyciela T.U. FILAR.

Polisa podzielona jest 
na kilka tematycznych 
podgrup

Po pierwsze polisa obejmuje ubezpieczenie 
mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 

Ubezpieczeniu podlegają budynki, pawilony 
wolno stojące, obiekty małej architektury, 
czyli urządzenia na placach zabaw i śmietniki. 
W ramach zawartego ubezpieczenia przysłu-
guje nam odszkodowanie m.in. w przypadku 
aktu wandalizmu, w tym graffiti. 

Kolejną sferą podlegającą ubezpie-
czeniu jest ubezpieczenie odpowiedzial-
ności cywilnej w  związku z  posiadaniem 
mienia i  zarządzaniem poszczególnymi 
nieruchomościami. W ramach tego ubez-
pieczenia posiadamy odpowiedzialność 
cywilną za szkody powstałe wskutek zalań 
i przepięć, za szkody wyrządzone przez pod-
wykonawców, za szkody powstałe wskutek 
poszukiwania przyczyn awarii, za szkody 
w wyniku wykonywania bieżącej konser-
wacji budynków.

Polisa obejmuje również ubezpie-
czenie od nieprzewidzianych wypadków 
na drogach i  terenach administrowanych 
przez Spółdzielnię.

Ubezpieczenie mienia od kradzieży 
z włamaniem i rabunku obejmuje ubezpie-

czenie wyposażenia biur Spółdzielni oraz we-
wnętrznych i zewnętrznych stałych elementów 
budynku, jak drzwi, okna i szyby instalacje.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 
obejmuje cały sprzęt zgromadzony w biurach, 
tj. w siedzibie Spółdzielni i poszczególnych ad-
ministracjach osiedlowych oraz ubezpieczenie 
zbiorów danych, oprogramowania licencjono-
wanego i wymiennych nośników danych.

Ważne:
Polisa Spółdzielni nie obejmuje strat ponie-
sionych przez poszczególnych mieszkańców 
i nie dotyczy szkód wyrządzonych między lo-
katorami. W tym miejscu przypomnieć warto 
zdarzenie z 2017 r. w os. Żubardź przy ul. Luto-
mierskiej 156, gdzie wybuch gazu spowodował 
poważne uszkodzenia nie tylko w mieszkaniu, 
w którym wybuch bezpośrednio nastąpił, ale 
także na klatce schodowej oraz w kilku są-
siednich mieszkaniach. Niestety z usuwaniem 
skutków wybuchu nasi mieszkańcy mieliby 
nie lada kłopoty – okazało się, że właściciele 
nie ubezpieczali swoich mieszkań i  skutki 

finansowe wybuchu musieliby ponieść samo-
dzielnie a potem dochodzić odszkodowania 
od swojej sąsiadki/sąsiada, sprawcy zdarzenia 
na drodze postępowania cywilnego w sądzie. 
Pomógł nasz ubezpieczyciel, który część wy-
datków związanych z remontem zniszczonych 
mieszkań wziął na siebie. 

Tak ważne więc jest ubezpieczanie 
mieszkań. Członkowie mają obowiązek, 
niezależnie od ubezpieczenia mienia, za-
wartego przez Spółdzielnię, ubezpieczyć 
swoje mieszkania indywidualnie. 

Warto tez wiedzieć, że zawierane przez 
spółdzielnię ubezpieczenie pozwala jedynie 
na odtworzenie budynku bez jego elemen-
tów wykończeniowych, jak podłogi, futryny, 
wyprawa ścian – ubezpieczone są tylko mury 
i podłoża. Dopiero zawierając odrębną umowę 
ubezpieczenia właściciel mieszkania ma objęte 
ubezpieczeniem również stałe elementy wy-
kończeniowe, takie jak powłoki malarskie, czyli 
np. tapeta, glazura czy terakota. Wniosek jest 
jeden – każdy z nas winien mieć ubezpieczone 
mieszkanie, ubezpieczone swoje mienie. K.Sz.

Wykaz firm 
świadczących 

usługi kominiarskie 
w zasobach 

mieszkaniowych 
RSM „Bawełna” 

w 2020 r.:
1.   Usługowy Zakład Kominiar-

ski Piotr Rojek
2.   AG-MAR Usługi Kominiar-

skie Mariusz Olejnik

Firmy zostały wybrane w ra-
mach prowadzonego w lutym 
postępowania konkursowego 
przez specjalnie powołaną do 
tego celu komisję.
Ogłoszenie o naborze firm za-
mieszczone było w lutowym 134 
numerze naszej gazety.

Listy
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Świat nie stoi w miejscu.  
Wiosna przyszła w pełnej krasie.  
Zapraszamy do wirtualnego odwiedzenia  
Arboretum w Rogowie.

Od jakiegoś już czasu, raz w miesiącu, zachęcamy Państwa, by poznawać zarówno wartościowe 
zakamarki naszego miasta, jak i urokliwe i zabytkowe zakątki województwa łódzkiego.
Pogoda sprzyja wycieczkom i zwiedzaniu, wiosna pięknie budzi do życia otaczający nas świat, 
jednak my stanowczo apelujemy do Państwa: ZOSTAŃCIE W DOMACH. Przetrwajmy ten trudny 
okres w bezpiecznych warunkach i z nadzieją wypatrujmy lepszych dni. Bo one przyjdą i zapew-
niam Państwa, że znów będziemy mogli wsiąść na rower czy w samochód i pojechać na przejażdż-
kę wspólnie z naszymi bliskimi i przyjaciółmi. Wtedy może niejeden z nas sięgnie po egzemplarz 
gazety „Mój Dom” i pomyśli: „A może dziś wybierzemy się do Arboretum? Tak pięknie kwitną 
tam kwiaty.” A potem otworzy ten numer i przeczyta historię tego miejsca.

Był 1923 rok, gdy Szkoła Główna 
Gospodarstwa Wiejskiego prze-
jęła część terenów nadleśnictwa 
Skierniewice, by stworzyć siedzi-
bę Lasów Doświadczalnych. Za-
początkowało to rozwój najwięk-
szego w Polsce arboretum, czyli 
ogrodu, w którym kolekcjonuje 
się drzewa i krzewy oraz prowa-
dzi się nad nimi badania. To, znaj-
dujące się w Rogowie, w powie-
cie brzezińskim, miejsce zajmuje 
powierzchnię około 53 hektarów 
i składa się z trzech zasadniczych 
części: kolekcji dendrologicznej, 

alpinarium i leśnych powierzchni 
doświadczalnych. Na terenie ar-
boretum prowadzona jest działal-
ność naukowa, dotycząca badań 
nad dynamiką wzrostu, jakością 
i zdrowotnością gatunków, od-
bywają się także analizy zasto-
sowania roślin w różnych dzie-
dzinach życia, m.in. w farmacji 
czy pszczelarstwie. Duży nacisk 
kładziony jest także na rozwój 
działalności edukacyjnej i popu-
laryzację botaniki.

Okazy zebrane w Rogo-
wie należą do najcenniejszych 

zbiorów w Polsce i obejmują 
około 2400 gatunków roślin. 
Pod względem bogactwa i róż-
norodności odmian ogród uwa-
żany jest za jeden z lepszych 
w Europie. W dużym stopniu 
zawdzięczać to można z pew-
nością jednemu z kierowników 
arboretum – inżynierowi Hen-
rykowi Ederowi, który praco-
wał tam w latach 1951–1966. 
To właśnie on w 1952 roku wy-
dał pierwszy katalog nasion, za-
początkowując tym sam corocz-
ną wymianę nasion z ogrodami 

botanicznymi na całym świecie. 
Podjął się także modernizacji 
ogrodu, sporządzał mapy geo-
dezyjne, wyznaczał sieci dróg 
i ścieżek dydaktycznych, zbudo-
wał szklarnie i szkółkę, a także 
stworzył alpinarium.

Alpinarium to  ogród, 
w którym uprawia się rośliny 
alpejskie, górskie, zbudowany 
ze skał i kamieni, odtwarzający 
górskie środowisko naturalne. 
W otoczeniu świerków serb-
skich, limb, czy jodeł kalifor-
nijskich znajdziemy tam oczka 

wodne i strumyki, a także staw 
z wyspą, na której siedzibę mają 
kaczki krzyżówki i zaskrońce. 
Wśród 400 gatunków roślin 
z całego świata zobaczymy tam 
również mchy torfowe, borówki 
czy rosnącą żurawinę.

18 hektarów arboretum jest 
zajętych przez 130 poletek do-
świadczalnych, wypełnionych 
75 gatunkami drzew obcego 
pochodzenia, m.in. cyprysikiem 
groszkowym, sosną żółtą i mo-
drzewiem.

Pierwsze doświadczalne drze-
wo – daglezja zielona – posadzo-
ne przez pierwszego kierownika 
ogrodu prof. Edwarda Chodzi-
ckiego, jest obecnie najwyższym 
drzewem w okolicy i mierzy około 
45 metrów wysokości.

Natomiast w specjalnie 
przygotowanych szklarniach 

hodowana jest roślinność 
ze strefy subtropikalnej: mag-
nolie, figi, bananowce, oliwki 
i kawowce.

Turystów i zwiedzających 
gości najbardziej zachwyca jed-
nak 250 odmian przepięknych 
azalii i rododendronów, a także 
jedna z największych na świecie 
kolekcja klonów, które jesienią 
prezentują całą paletę barw.

I jeśli nie uda się Państwu 
pojechać do arboretum w Ro-
gowie w najbliższym czasie, 
to z pewnością będzie można 
zrobić to innym razem, a póź-
niej wracać tylko po to, by po-
dziwiać jak natura zmienia się 
w zależności od pory roku. 
Wytrzymajmy jeszcze chwilę, 
by później móc cieszyć się peł-
nią życia.

 I.G.

Poznaj okolice Łodzi –

ARBORETUM W ROGOWIEARBORETUM W ROGOWIE

Czy rzymska pare-
mia PACTA SUNT 
SERVANDA może 
doznawać w czasach 
pandemii Covid19 
ograniczeń w naszym 
codziennym życiu
Rzymska paremia Pacta sunt ser-
vanda (umów należy dotrzymywać) 
to jedna z fundamentalnych i na-
czelnych zasad prawa cywilnego, 
której celem jest zagwarantowa-
nie bezpieczeństwa obrotu. Strony 
umowy zobowiązane są do realizacji 
kształtowanych ich wolą stosunków 
kontraktowych, zaś niewykonanie 

Z notatnika 
prawnika

lub niewłaściwe wykonanie zo-
bowiązań wiązać się może z od-
powiedzialnością cywilnoprawną. 
Zasada pacta sunt servanda nie ma 
jednak charakteru bezwzględnego 
i absolutnego, zaś obecna sytuacja 
epidemiczna uzasadnia omówienie 
w niniejszym artykule wyjątku od 
ww. zasady.

Wyjątkiem tym jest tzw. klau-
zula rebus sic stantibus (klauzula 
nadzwyczajnej zmiany okoliczno-
ści) umożliwiająca sądową ingeren-
cję w treść ukształtowanego przez 
strony stosunku zobowiązaniowe-
go, która prowadzić może nawet do 
rozwiązania umowy. Zasady i prze-
słanki stosowania klauzuli rebus sic 
stantibus zawarte zostały w art. 3571 
kodeksu cywilnego, w myśl którego 
jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmia-
ny stosunków spełnienie świadcze-
nia byłoby połączone z nadmiernymi 
trudnościami albo groziłoby jednej 
ze stron rażącą stratą, czego stro-
ny nie przewidywały przy zawarciu 
umowy, sąd może po rozważeniu 

interesów stron, zgodnie z zasadami 
współżycia społecznego, oznaczyć 
sposób wykonania zobowiązania, 
wysokość świadczenia lub nawet 
orzec o rozwiązaniu umowy. Roz-
wiązując umowę sąd może w miarę 
potrzeby orzec o rozliczeniach stron, 
kierując się zasadami określonymi 
w zdaniu poprzedzającym.

W przeszłości były już okresy 
życia gospodarczego i społecznego 
kiedy bardzo często na wokandach 
sądowych pojawiały się sprawy 
z powołaniem na w/w regułę jak 
chociażby w związku ze zmianą sto-
sunków kredytowych na początku lat 
90-tych zapoczątkowanych „Planem 
Leszka Balcerowicza”. Obecna sytu-
acja także pozwala z dużym prawdo-
podobieństwem przewidzieć realną 
możliwość powrotu jej stosowania 
w praktyce.

Uwzględniając literalne brzmie-
nie przepisu powszechnie w doktry-
nie i orzecznictwie przyjęte jest, 
iż powołanie się na omawianą insty-
tucję możliwe jest jedynie w przy-
padku łącznego spełnienia czterech 
przesłanek: 1. źródłem zobowią-
zania musi być umowa, 2. zmiana 
stosunków musi mieć charakter 
nadzwyczajny, 3. następstwem nad-
zwyczajnej zmiany stosunków jest 
nadmierna trudność w spełnieniu 
świadczenia lub zagrożenie jednej 
ze stron rażącą stratą, czego stro-
ny – w chwili zawierania umowy 
– nie przewidywały, 4. pomiędzy 
przesłanką 2. i 3. zachodzi związek 
przyczynowy.

O ile przesłanka nr 1 nie wyma-
ga omówienia to warto – posługując 
się bogatym orzecznictwem sądo-
wym – dokonać analizy jaki stan 
faktyczny stanowić będzie „nadzwy-
czajną zmianę stosunków” w rozu-
mieniu art. 3571 kodeksu cywilnego 
(przesłanka nr 2) – ustawodawca 
posłużył się bowiem w tym prze-

pisie pojęciem nieostrym i niedoo-
kreślonym. „Nadzwyczajną zmianą 
stosunków” jest taki stan rzeczy któ-
ry zdarza się rzadko, a jednocześnie 
jest niezwykły, niebywały, wyjątko-
wy, normalnie niespotykany. Jako 
przykłady zdarzeń powodujących 
nadzwyczajną zmianę stosunków 
wskazuje się epidemie, operacje 
wojenne, strajki generalne, różnego 
rodzaju klęski żywiołowe, nadzwy-
czajną, szczególnie głęboką zmianę 
sytuacji gospodarczej, objawiającą 
się hiperinflacją, gwałtownym spad-
kiem dochodu narodowego, maso-
wymi upadłościami przedsiębiorstw. 
Jednakże nadzwyczajność winna 
cechować samą zmianę stosunków. 
Nadzwyczajny charakter należy 
przypisać, między innymi, takim 
zdarzeniom jak hiperinflacja, kry-
zys gospodarczy, gwałtowna zmiana 
poziomu cen na określonym rynku, 
długotrwały paraliż środków trans-
portu lub łączności czy zmiana ustro-
ju politycznego i społeczno-gospo-
darczego państwa (tak m.in. Wyrok 
Sądu Apelacyjnego w Katowicach 
z dnia 7 grudnia 2018 r., sygn. akt: 
I ACa 649/18, LEX nr 2669683, Wy-
rok Sądu Apelacyjnego w Katowi-
cach z dnia 20 października 2017 r., 
sygn. akt: I ACa 435/17, LEX nr 
2418142 ). Termin „zmiana stosun-
ków” nie określa zmiany w indywi-
dualnej sytuacji strony zobowiązania 
(np. kłopoty finansowe, choroba), ale 
zmiany w zakresie stosunków spo-
łecznych, dotyczące większej gru-
py podmiotów, a w szczególności 
zmiany warunków gospodarczych, 
o charakterze powszechnym i nieza-
leżne od stron (tak m.in. Wyrok Sądu 
Apelacyjnego w Katowicach z dnia 
20 czerwca 2017 r., sygn. akt: V ACa 
690/16, Biul.SAKa 2017/4/31).

Skuteczność zastosowania klau-
zuli rebus sic stantibus uzależniona 
będzie od udowodnienia, iż strony 

w chwili zawierania umowy nie prze-
widywały, że nadzwyczajna zmiana 
stosunków wywoła nadmierną trud-
ność w spełnieniu świadczenia lub 
zagrożenie jednej ze stron rażącą 
stratą (przesłanka nr 3). Słusznie 
wskazuje się w doktrynie, że jeżeli 
strony nie przewidywały nadzwy-
czajnej zmiany stosunków, to siłą 
rzeczy nie obejmowały swoją świa-
domością także następstw tej zmia-
ny (tak m.in. Bieniek Gerard (red.), 
Komentarz do Kodeksu cywilnego. 
Księga trzecia. Zobowiązania. Tom 
I–II, wyd. X). Trudności w spełnie-
niu świadczenia mogą odnosić się 
zarówno do kwestii technicznych 
lub technologicznych, a także go-
spodarczych np.: brak wymaganych 
materiałów z uwagi na zaprzestanie 
ich wytwarzania. O rażącej stracie 
zaś decyduje nie samo porównanie 
aktualnej wartości świadczeń, ale 
całokształt skutków wykonania zo-
bowiązania dla majątku strony, przy 
uwzględnieniu celu zobowiązania 
i tego, jakich korzyści z jego wyko-
nania strona mogła się spodziewać 
(tak m.in. Wyrok Sądu Najwyższego 
z dnia 19 listopada 2014 r., sygn. akt: 
II CSK 191/14, LEX nr 1628911). 
Nie budzi przy tym wątpliwości, 
że sama utrata dochodu nie jest 
„rażącą stratą” w rozumieniu ww. 
przepisu (tak m.in. Wyrok Sądu 
Apelacyjnego w Krakowie z dnia 
16 lutego 2016 r., sygn. Akt: I ACa 
1552/15, LEX nr 2009580).

Sąd orzeka w przedmiocie 
umowy – w trybie art. 3571 kc – po 
przeprowadzeniu postępowania pro-
cesowego, co oznacza iż dla uzyska-
nia wyroku sądu niezbędnym jest 
wystąpienie z pozwem. Modyfikacja 
stosunku umownego przez sąd może 
polegać na: 1. oznaczeniu na nowo 
sposobu wykonania zobowiązania 
2. oznaczeniu na nowo wysokości 
świadczenia, 3. rozwiązaniu umowy. 

Sąd uprawniony jest zatem do zmiany 
m.in. terminu spełnienia świadczenia 
np.: poprzez wyznaczenie innej, odle-
glejszej daty, rozłożenia świadczenia 
na raty, a nawet świadczenia rzeczy 
gorszej jakości lub innego pochodze-
nia, zmniejszenia wysokości świad-
czenia np.: poprzez oznaczenie innej, 
niższej ceny zapłaty. Środkiem naj-
dalej ingerującym w treść stosunku 
umownego, do którego zastosowania 
uprawniony jest sąd jest orzeczenie 
o jego rozwiązaniu.

Nagła, nieprzewidywalna zmia-
na otaczającej rzeczywistości wywo-
łana przez epidemię wirusa SARS-
-CoV-2 niewątpliwie wpłynęła na 
liczne dziedziny życia, w tym rów-
nież te obszary, w których funkcjo-
nowanie opiera się w dużej mierze 
na obrocie cywilnoprawnym, w tym 
zawieranych umowach, co może 
wpłynąć na zwiększenie liczby 
powództw opartych na podstawie 
art. 3571 kodeksu cywilnego, przy 
czym pamiętać należy, iż ocena do-
puszczalności i celowości ingeren-
cji w treść stosunku umownego jest 
każdorazowo dokonywana przez sąd 
w odniesieniu do przedstawionego 
do oceny indywidualnego stanu fak-
tycznego sprawy. Czy przewidywa-
nia znajdą potwierdzenie w naszej 
przyszłości czas pokaże.

Wielu członków RSM „Baweł-
na” aktywnie uczestniczy w życiu 
gospodarczym zatem być może 
omówiona w niniejszym artykule 
instytucja wzbudzi zainteresowa-
nie w związku z aktualną sytuacją 
ekonomiczną i możliwymi jej kon-
sekwencjami.

Radca prawny  
Olga Ferensztajn-Tokarska

współpracująca z Kancelarią 
Radcy Prawnego

Jadwigi Chmielewskiej-
-Furmankiewicz
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Wszystkim służbom walczącym z koronawirusem Dziękujemy!
Brawa również dla pana Marka z ochrony naszego biura przy ul. Przy-
byszewskiego, gdzie wejście nasza Spółdzielnia dzieli z przychodnią lekarską 
i zapewnienie bezpieczeństwa w tym czasie jest  wszystkim odwiedzającym 
i pracującym tu szczególnie potrzebne.
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Spółdzielnie są producentami w 100% produktów polskich,  

dlatego też duże znaczenie ma wybieranie przez konsumentów  
produktów polskich, tym bardziej w sytuacji narastającego  

kryzysu gospodarczego, wywołanego pandemią koronawirusa.

Biało-Czerwoną traktuj 
z szacunkiem

 ■  Flaga eksponowana publicznie musi być czysta, mieć czytelne 
barwy. Nie może być pomięta lub postrzępiona.

 ■  Flagą nie oddaje się honorów żadnej osobie, nie pochyla się jej 
przed żadną inną flagą lub znakiem.

 ■  Flagą nie można przykryć pomnika lub tablicy pamiątkowej 
przed ich odsłonięciem.

 ■  Podczas uroczystości flagi na odpowiednich podstawach lub 
stojakach należy umieścić po lewej stronie pomnika (dla pa-
trzącego na pomnik), w kolejności zgodnej z hierarchią.

 ■  Flaga nigdy nie może dotknąć podłogi, ziemi, bruku lub wody.
 ■  Flaga nie może służyć jako nakrycie stołu lub opakowanie 

jakiegoś przedmiotu.

Flaga RP ma proporcje 5:8. Nie wolno na niej umieszczać żadnych 
napisów i rysunków.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, 
barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach 

państwowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 625) polska flaga państwowa 
jest prostokątnym płatem tkaniny o proporcjach 5:8 o barwach 
białej u góry i czerwonej u dołu, ułożone w dwóch równoległych 
pasach tej samej szerokości.

Możemy też spotkać flagę państwową z godłem. Jednak jej 
użycie ograniczone jest ustawą do polskich przedstawicielstw 
i misji (także wojskowych) za granicą, statków morskich, kapi-
tanatów i bosmanatów portów, lotnisk i lądowisk cywilnych oraz 
cywilnych samolotów podczas lotów za granicą. 

Biało-Czerwona 
ma pierwszeństwo
Jeżeli w rzędzie, półkolu lub kole jest więcej flag 
ich kolejność zależy od miejsca w hierarchii:

1. Flaga państwowa Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Flaga innego państwa.
3. Flaga województwa.

 4. Flaga powiatu.
 5. Flaga gminy (miasta, gminy miejsko-wiejskiej, gminy wiej-

skiej).
 6. Flaga europejska.
 7. Flaga organizacji międzynarodowej (np. flaga ONZ, flaga 

NATO).
 8. Flaga służbowa (np. Policji, Straży Granicznej).
 9. Flaga instytucji, organizacji, uczelni, szkoły, klubu sportowe-

go itp.
10. Flaga grupy narodowościowej, flaga okolicznościowa.

Hierarchii tej należy przestrzegać na zewnątrz i wewnątrz 
budynków lub obiektów sportowych.

Z wymienionymi flagami nie wolno eksponować flag reklamo-
wych.

Jeżeli eksponuje się na masztach więcej flag, flagę państwową 
RP podnosi się (wciąga na maszt) jako pierwszą i opuszcza jako 
ostatnią.

 Oprac.: K.Sz.

Konsumenci dokonujący zakupów polskich produktów w polskich sklepach 
wspierają polską przedsiębiorczość, miejsca pracy, zasoby polskich rodzin. 
Chronią wytwórców – dobrych polskich producentów – i siebie samych, po-
nieważ wszyscy funkcjonujemy w łańcuchu powiązań gospodarczych.

W ogólnopolską kampanię informacyjną „Kupuj świadomie – Produkt Polski” 
aktywnie włącza się spółdzielczość polska, która dysponuje znaczną bazą sklepów.

Zachęcamy konsumentów polskich do dokonywania zakupów w sklepach 
spółdzielczych.

Są to zarówno sklepy Społem zlokalizowane głównie w miastach – 2,5 tys. sklepów 
prowadzonych przez 236 spółdzielni spożywców, jak i sklepy Gminnych Spółdzielni 
głównie na wsi i małych miasteczkach ponad 7 tys. sklepów ponad 1100 spółdzielni. 
Spółdzielnie te specjalizują się w sprzedaży żywności o wysokich walorach zdro-
wotnych i smakowych oraz produktów przemysłowych, w tym chemii gospodarczej.

Do dyspozycji konsumentów jest także wiele spółdzielczych sklepów firmowych 
np. spółdzielni mleczarskich, gminnych spółdzielni, spółdzielni rolniczych, ogrod-
niczych i pszczelarskich, spółdzielni pracy, inwalidów i niewidomych, które same 
wytwarzają żywność lub produkty przemysłowe.

Spółdzielczość od ponad 200 lat działalności w Polsce promuje rodzime produk-
ty – zarówno spółdzielcze, jak i pochodzące od innych krajowych producentów – 
na zasadzie wzajemnego wspierania się w sferze gospodarczej. Takie podejście 
ma bardzo duże znaczenie w ujęciu regionalnym i lokalnym, koncentrując się na 
współpracy lokalnych społeczności. W takim celu powstawały pierwsze spółdziel-
nie, a i dziś przywiązanie do własnego regionu i jego mieszkańców jest typowe 
dla zdecydowanej większości spółdzielni. Pracując w najdalszych zakątkach kraju 

spółdzielczość w wielu trudnych okresach historii Polski była także ostają dla struk-
tur państwowych, dostarczając Polakom różnorakie towary, w tym żywność, pro-
dukty przemysłowe, a także usługi; zapewniając miejsca pracy i godne utrzymanie 
tysiącom polskich rodzin.

To w sklepach spółdzielczych, od początku ich działania, w szczególny sposób pro-
mowani byli polscy wytwórcy, produkujący towary o wysokiej jakości, o najwyższych 
walorach zdrowotnych i smakowych. Dziś także na rynku wyróżniają się znakomite 
wyroby spółdzielni mleczarskich i spółdzielni oferujących mięso i przetwory mięsne, 
pieczywo, etc. Pochodzenie surowców do wytwarzania tych produktów jest zawsze 
z zaufanych i wyselekcjonowanych źródeł, a jakość dokładnie zbadana. Duże wy-
magania dotyczą również spółdzielczych produktów przemysłowych. Spółdzielnie 
to 100% polskiego kapitału, który pozostaje w kraju i wspiera nasz rozwój.

Obecnie w Polsce działa ponad 10 tys. spółdzielni w ramach 15 branż spółdziel-
czości. Część z nich koncentruje swoją działalność na wytwarzaniu żywności 
lub surowców do jej produkcji oraz produktów przemysłowych, inne zajmują się 
handlem za pośrednictwem własnych sklepów.

W okresie kryzysu wywołanego trwającą pandemią COVID-19, kluczowe znaczenie 
mają świadome decyzje zakupowe konsumentów.

Kupując rodzime produkty w sklepie spółdzielczym wspieramy polskich 
wytwórców, budujemy własną pomyślność i pozwalamy kontynuować pięk-
ne tradycje polskiej spółdzielczości, która w kluczowych okresach dla naszej 
Ojczyzny zawsze łączyła ludzi będących w potrzebie.

� Zarząd�Krajowej�Rady�Spółdzielczej

Kupując w sklepie spółdzielczym  
wspierasz polskich wytwórców

APEL  
KRAJOWEJ RADY SPÓŁDZIELCZEJ

 Polska  
 BiałoCzerwona duma 

Zbliżają się święta majowe (1, 2 i 3 Maja), z okazji których na naszych budynkach i niejednokrotnie balkonach, wywieszane są flagi 
państwowe. 2 Maja jest Dniem Flagi RP. Przypomnijmy więc kilka ważnych zasad związanych z naszą flagą (materiały pochodzą 
ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z miniprzewodnika MSWiA pt. „Biało-Czerwona i Hymn Polski”):

https://krs.org.pl/aktualnosci/1591-twoj-wybor-ma-znaczenie-kupujswiadomie
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Namawiamy do uruchomienia aplikacji iMieszkaniec.pl  
Jest to wygodna i bezpieczna forma komunikowania się ze Spółdzielnią, 
bez wychodzenia z domu. Droga młodzieży! Sąsiedzie! Pomóż osobom 
starszym w uruchomieniu i obsłudze iMieszkańca.

Szanowni Państwo,
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców związane z zagrożeniem koronawirusem COVID-19 w Polsce Robotnicza 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bawełna” prosi o ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Administracjach Osiedli 
i zastąpienie ich zgłoszeniami telefonicznymi, mailowymi bądź za pomocą aplikacji iMieszkaniec. Pracujemy od poniedziałku 
do piątku w godzinach 8.00–16.00.
Wszystkie niezbędne telefony znajdują się na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych oraz naszej gazecie RSM Bawełna „Mój Dom”.
Jednocześnie informujemy, że do odwołania nie będą odbywać się komisje techniczne w lokalach mieszkalnych (nie dotyczy to awarii).

Elektroniczny system obsługi mieszkańca

Wygodnie dodawaj zgłoszenia 
dotyczące usterek 

i spraw bieżących, ze smartfona lub 
komputera 

oraz bądź na bieżąco z ich postępem.

Otrzymuj powiadomienia 
w smartfonie, e-mail 

lub SMS o istotnych sprawach 
dotyczących 

Twojego mieszkania np. przerwie 
w dostawie 

prądu, wody i inne.

Załóż konto na 
rsmbawelna.imieszkaniec.pl

Ściągnij na swój telefon aplikację Jak uzyskać dostęp do iMieszkaniec.pl
Pierwszym krokiem do korzystania z platformy iMieszkaniec.pl jest 
założenie konta. Podajemy krok po kroku jak to zrobić na komputerze 
i jak ściągnąć aplikację na telefon.

Przeglądarka internetowa:
1.  Odwiedź stronę internetową (wpisz adres strony internetowej): 

www.imieszkaniec.pl
2.  Użyj przycisku po prawej stronie: Zaloguj/Zarejestruj
3.  Wybierz miasto – Łódź
4.  Wybierz Spółdzielnię – RSM BAWEŁNA
5.  Użyj przycisku Zarejestruj
6.  Postępuj dalszą instrukcją dostępną na stronie:
  Wypełnij wszystkie niezbędne pola: imię, nazwisko, nr telefonu komór-

kowego, adres e-mail, nr mieszkania, relację.
  Zapoznaj się i zaakceptuj: regulaminy, zgodę na przetwarzanie danych 

oraz politykę prywatności i klauzulę informacyjną.
7.  Użyć przycisku: Utwórz konto.
  Zgłoszenie o założenie konta trafia do Sp-ni. Po pozytywnej weryfikacji 

konto zostaje utworzone i mieszkaniec może w pełni korzystać z serwisu.

Sklep Google Play i App Store:
1.  Otwórz sklep Google Play lub App Store
2.  Wyszukaj aplikację imieszkaniec i ją pobierz – kliknij przycisk zainstaluj
3.  Użyj przycisku: Utwórz konto
4.  Wybierz miasto – Łódź
5.  Wybierz Spółdzielnię – RSM BAWEŁNA
6.   Postępuj z dalszą instrukcją dostępną na stronie:
Wypełnij wszystkie niezbędne pola: imię, nazwisko, nr telefonu komórkowe-
go, adres e-mail, nr mieszkania, relację.
Zapoznaj się i zaakceptuj: regulaminy, zgodę na przetwarzanie danych oraz 
politykę prywatności i klauzulę informacyjną.
7.  Użyj przycisku: Utwórz konto
Zgłoszenie o założenie konta trafia do Sp-ni. Po pozytywnej weryfikacji kon-
to zostaje utwo rzone i mieszkaniec może w pełni korzystać z serwisu.

ZYSKUJ

SEGREGOWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH JEST OBOWIĄZKOWE
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Tak wiele chcielibyśmy wszyscy zrobić.  

COVID19 skutecznie nas jednak spowolnił i zamknął w domach.  
Ale nie zawsze tak będzie. Jeszcze będzie normalnie.  

Poczekajmy, a na razie stosujmy się do odgórnych zaleceń.

K o n t a k t 
z administracją

Administracja osiedla „Słowiańskie”, 
tel. 42 670 99 78.
P.o. kierownika adm. p. Julita Marcin-
kowska.

TECHNICY:
Andrzej Piętal, tel. 503 029 115, e-mail: apie-
tal@rsmbawelna.pl, budynki nadzorowane: od 
nr 101 do nr 160.
Paweł Flasz, tel. 505 150 847, e-mail: pflasz@
rsmbawelna.pl, budynki nadzorowane: 100, 
201-233 oraz zespół garaży przy bl. 100 i przy 
ul. Zakładowej 32-36.
ADMINISTRATORZY:
Alina Kobus administrowane bloki: 100-122, 
jak również zespół garaży przy ul. Ziemowi-
ta 2b i Zakładowej 32/36, tel. kom. 505 150 
863, e-mail: akobus@rsmbawelna.pl.
Małgorzata Krasowska administrowane 
bloki: 132-150, tel. kom. 505 150 842, e-mail: 
mkrasowska@rsmbawelna.pl.
Beata Nykiel administrowane bloki: 201-212  
219-233, tel. kom. 505 131 497, e-mail: bny-
kiel@rsmbawelna.pl.
Wiesława Maślak administrowane budynki: 
151-160, 213-218a, tel. 505 150 840, e-mail: 
wmaslak@ rsmbawelna.pl

Administracja osiedla „Sienkiewiczow-
skie”, tel. 42 670 66 64.
KIEROWNIK ADMINISTRACJI:
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@
rsmbawelna.pl.
Jerzy Gołębiowski administrowane bloki: 
1-9, 51-53, 55, 57, 60, ul. Fabryczna 9 – An-
drespol, tel. kom. 505 150 848, e-mail: jgole-
biowski@rsmbawelna.pl.
Izabela Rutkowska administrowane bu-
dynki 10-15, 27-30, S1/2 do S11, Z1/1-7, Z2-
1-7. Tel. 505 150 851, e-mail: irutkowska@
rsmbawelna.pl.

Administracja osiedla „Zbiorcza”,  
tel. 42 674 89 49.
Kierownik adm. p. Andrzej Jaroszczyk.
TECHNIK:
Zbigniew Stysiński, tel. 505 150 849, e-mail: 
zstysinski@rsmbawelna.pl.
ADMINISTRATORZY:
Elżbieta Kowalczyk administrowane budyn-
ki: Górska 2, 4, 3/5, 7/9, Szczytowa 4/6, Rawska 
3, 7, Wilcza 2, Gołębia 1/3, 5, A. Sacharowa 24, 
26, 28, tel. kom. 505 150 845, e-mail: elkowal-
czyk@rsmbawelna.pl.
Aleksandra Czekalska administrowane bu-
dynki: Zbiorcza 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 
23, 25, Sarnia 4, Stylonowa 7, A. Sacharowa 
6/8, 10/12, tel. kom. 505 150 846, e-mail: 
aczekalska@rsm bawelna.pl.

Administracja osiedli „Żubardź” i „Kozi-
ny”, tel. 42 651 55 24 - bez zmian.
Kierownik adm. p. Jolanta Bartoszek.
TECHNIK DLA BUDYNKÓW OSIEDLA „ŻUBARDŹ”:
Jakub Paprocki, tel. 509 330 825, e-mail: 
jpaprocki@rsmbawelna.pl.
TECHNIK BUDYNKÓW OSIEDLA „KOZINY”:
Jakub Olczak, tel. 505 150  853, e-mail: 
jaolczak@rsmbawelna.pl
ADMINISTRATORZY:
Jacek Piaseczny administrowane budynki: 
Gandhiego 3a, Tatarakowa 15, Lutomierska 
83/101, 103a, 105a, 109a, 111, Wrześnieńska 
67/69, 71/73, Sierakowskiego 1/5, ul. Kutrzeby 
3 i 10, 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.
Aneta Wyrowska administrowane budynki: 
ul. Klonowa 28/30, 32, 38, 40, Okrzei 30/36, 
40, 4/12, Długosza 1/5, Kasprzaka 11, 11a, 
1 Maja 76, 84/86, Więckowskiego 97, al. Włók-
niarzy 198, garaże przy al. 1 Maja 76 A, tel. 501 
463 291, e-mail: awyrowska@rsmbawelna.pl
Renata Psonka-Andrzejczak administrowa-
ne budynki: ul. Bydgoska 40, 42, 44, 46, 35/37, 
Klonowa 41, ul. Kasprzaka 60/62, Kasprzaka 
64a, 10, 28/34, Długosza 27, 29/31, Lorentza 8, 
Srebrzyńska 45 tel. 500 268 207, e-mail: rpson-
ka@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.

 Odwołane  nasze spotkania i imprezynasze spotkania i imprezy
W maju br. miało odbyć się 
w naszej Spółdzielni Walne 
Zgromadzenie. Coroczne ob-
rady podsumowujące działalność 
Spółdzielni i jej władz, w tym roku 
winny obejmować, dodatkowo, 
z uwagi na upływ kadencji organów 
Spółdzielni, wybory kandydatów 
do Rady Nadzorczej RSM „Baweł-
na” i Rad Osiedli. Biorąc pod uwagę 
zakaz spotkań w szerszych gronach, 
w związku z panującą pandemią 
koronawirusa, Zarząd Spółdzielni 
uchylił swoją decyzję o zwołaniu 
Walnego w dniach 18–27 maja. 
Kiedy będziemy mogli spotkać się 
z Państwem podczas obrad? Na ten 
moment, nie wiadomo. Decyzję 
w sprawie zwołania tegorocznego 

sprawozdawczo-wyborczego Wal-
nego Zgromadzenia Zarząd Spół-
dzielni podejmie niezwłocznie, gdy 
możliwe będzie określenie realnej 
daty przeprowadzenia poszczegól-
nych części Walnego. Informujemy 
przy tym, że kadencja członków Rad 
osiedli i Rady Nadzorczej zgodnie 
z zapisami naszego statutu trwa 
do czasu wyboru nowych Rad.

Nie odbędzie się w tym roku 
w Spółdzielni także festyn „Hop 
ze szkoły”. Decyzję taką podjął Za-
rząd Spółdzielni, dokonując oceny 
sytuacji w naszym kraju w związku 
z rozpowszechniająca się pandemią 
koronawirusa. Nawet gdyby raptow-
nie wirus „zniknął” nie byłoby szans 
na to, aby zorganizować festyn w pla-

nowanym terminie, m.in. z takiego 
powodu, że nauczyciele i dzieci nie 
byłyby w stanie przeprowadzić właś-
ciwych przygotowań do występów.

Z początkiem roku powstał też 
w Spółdzielni, z inicjatywy dwóch 
członkiń Rady Osiedla „Słowiań-
skie”, pomysł organizacji wycieczek 
i spacerów po Łodzi z przewodni-
kiem. I tu też koronawirus pokrzyżo-
wał nasze plany i odstępujemy od pla-
nowanych imprez plenerowych.
W zamian zachęcamy, w tym 
roku jeszcze bardziej niż wcześ-
niej, do udziału w organizowanym 
co roku konkursie na najbar-
dziej ukwiecony balkon.

Będzie on być może miłą alter-
natywą plenerowych wydarzeń. Już 

za miesiąc rusza kolejna jego edy-
cja. Szczegóły podamy w następnym 
numerze. A dziś zachęcamy do po-
myślenia o zielonym zagospodaro-
waniu swoich balkonów, na których 
chętniej spędzalibyśmy więcej cza-
su, eliminując do minimum ryzyko 
spotkań z nieznajomymi w parkach 
czy na skwerkach.

 K.Sz.

Uwaga! Zmiana nr telefonów 
do naszych administracji.

Z dniem 2 kwietnia, 
w związku z przejściem 
na emeryturę zakończył 
pracę w Administracji 
osiedla „Słowiańskie” 
kierownik p. Piotr 
Sumiński. Obowiązki 
p.o. kierownika osiedla 
przejęła p. Julita Mar-
cinkowska. 

Obu osobom 
życzymy wszystkiego 
dobrego.

Data 5.10.1983 roku jest 
niezwykle ważna w  naszej 
historii. To właśnie wtedy 
pierwsza i  jedyna do tej pory 
Pokojowa Nagroda Nobla tra-
fiła w  polskie ręce. Norweski 
Komitet Noblowski przyznał 
ją przewodniczącemu „Soli-
darności” Lechowi Wałęsie. 
Długą drogę przebył Wałęsa, 
by ze zwykłego elektryka, któ-
ry w szkole przeważnie dosta-
wał trójki, stać się przywódcą, 
który przyczynił się do obalenia 
komunizmu w Polsce, a następ-
nie sięgnął po najwyższy urząd 
w państwie.

Urodził się 29.09.1943 roku w Po-
powie, w obecnym województwie 
kujawsko-pomorskim, w rodzinie 
cieśli. W latach 60-tych rozpoczął 
pracę jako elektryk samochodo-
wy, a 2.06.1967 roku został za-
trudniony w Stoczni Gdańskiej 
jako elektryk okrętowy. Trzy lata 
później, w grudniu 1970 r. był 
jednym z przywódców strajku 
w swoim zakładzie pracy i zna-
lazł się w składzie komitetu 
strajkowego. Brał udział w roz-
mowach pracowników Stoczni 
Gdańskiej z I sekretarzem Komi-
tetu Centralnego Polskiej Zjedno-
czonej Partii Robotniczej Edwar-
dem Gierkiem. Z pracy został 
zwolniony w 1976 r. za krytykę 
dyrekcji i związków zawodo-
wych. Zaangażował się wówczas 
w działalność Wolnych Związ-
ków Zawodowych Wybrzeża 
oraz rozpoczął współpracę z Ko-
mitetem Samoobrony Społecznej 
„KOR”. W sierpniu 1980 r. wziął 
udział w organizowaniu kolejne-
go strajku w Stoczni Gdańskiej, 
a następnie stanął na jego czele 
i prowadził negocjacje z delega-
cją rządową, w rezultacie stając 
się sygnatariuszem Porozumień 

Sierpniowych, składając podpis 
charakterystycznym dużym dłu-
gopisem. Miał on prawie 48 cm 
długości, srebrny łańcuszek, 
a na środku podobiznę papie-
ża Jana Pawła II. Porozumienia 
Sierpniowe zawierały 21 postula-
tów, dotyczących zarówno żądań 
socjalnych, jak i politycznych, 
takich jak np. podwyższenie 
pensji, powstanie samorządnych 
związków, wolność słowa, dru-
ku, publikacji itd. W ich wyniku 
w Polsce, jak również w całym 
bloku państw socjalistycznych, 
po raz pierwszy od zakończenia 
II wojny światowej, powstała 
niezależna od władz partyjnych 
i państwowych organizacja, jaką 
była „SOLIDARNOŚĆ”.

Lech Wałęsa został przywró-
cony do pracy w Stoczni Gdań-
skiej, a w 1981 r. został wybrany 
na pierwszego przewodniczące-
go NSZZ „Solidarność”, który 
to związek zawodowy wkrótce 
przekształcił się w masowy ruch 
społeczno-polityczny, liczący 
w szczytowym okresie około 
10 mln członków. Po wprowa-
dzeniu w Polsce stanu wojennego 
Lech Wałęsa był przetrzymywany 
w ośrodkach rządowych w Chy-
licach i Otwocku pod Warszawą 
i tam namawiany do podjęcia 
współpracy z władzami. Po od-
mowie został internowany i prze-
wieziony do ośrodka rządowego 
w Arłamowie, w którym przeby-
wał do 14.11.1982 r.

Dokładnie 5 października 
1983 r. Komitet Noblowski ogło-
sił decyzję o przyznaniu Lecho-
wi Wałęsie Pokojowej Nagrody 
Nobla. Było to już w czasie, kie-
dy objęto go dozorem milicyjnym 
i inwigilowano przez funkcjona-
riuszy służb specjalnych. Wiado-
mość o nagrodzie przekazał mu 
telefonicznie związkowy kolega 
Krzysztof Wyszkowski w nocy 
z 5 na 6 października. Wałęsa 

jednak początkowo uznał to z żart 
i uwierzył dopiero, gdy pod jego 
domem zaczęli się zbierać zagra-
niczni dziennikarze.

W uzasadnieniu Komitet 
Noblowski napisał:

„Działania Lecha Wałęsy 
charakteryzowały się determi-
nacją w dążeniu do rozwiązania 
problemów jego kraju poprzez 
negocjacje i współpracę, bez 
uciekania się do przemocy. Lech 
Wałęsa próbował zapoczątkować 
dialog między organizacją, któ-
rą reprezentuje – Solidarnością 
– a władzami. Komitet uznaje 
Wałęsę za wyraziciela tęsknoty 
za wolnością i pokojem, która – 
mimo nierównych warunków – 
istnieje niepokonana we wszyst-
kich narodach świata. W czasach, 
w których odprężenie i pokojowe 
rozwiązywanie konfliktów są bar-
dziej potrzebne niż kiedykol-
wiek wcześniej, wysiłek Wałęsy 
jest zarówno natchnieniem, jak 
i przykładem”.

Wałęsa nie mógł osobiście 
odebrać nagrody, gdyż władze 
komunistyczne odmówiły mu 
wydania paszportu. Do Oslo poje-
chała więc żona laureata – Danuta 
Wałęsa, wraz z trzynastoletnim 
synem Bogdanem. Bezpośrednią 
relację z uroczystości nadała tyl-
ko Rozgłośnia Polska Radia Wol-
na Europa, wówczas zagłuszana 
przez panującą władzę w Polsce. 
Oficjalne media nadające w na-
szym kraju, praktycznie przemil-
czały te uroczystość.

Przyznanie Wałęsie tak pre-
stiżowego wyróżnienia umocni-
ło jego pozycję w środowiskach 
podziemnej „Solidarności” 
i zwiększyło popularność w spo-
łeczeństwie. Wałęsa nie zmar-

nował swojej szansy, spotykał 
się z zachodnimi dyplomatami, 
udzielał wywiadów prasie świa-
towej, dbając o podtrzymywanie 
zainteresowania sytuacją w Pol-
sce i łamaniem praw człowieka.

W 1988 r. Lech Wałęsa wziął 
udział w organizowaniu straj-
ku w Stoczni Gdańskiej, który 
zakończył się ugodą z rządem 
i rozpoczęciem rozmów Okrągłe-
go Stołu, które trwały od 6 lutego 
do 5 kwietnia1989 r. W ich wy-
niku możliwa była zmiana Kon-
stytucji Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej i wybory parlamentarne 
4 czerwca 1989 r. Wszyscy kan-
dydaci na posłów i senatorów 
mieli w swoich materiałach wy-
borczych zdjęcie z Lechem Wa-
łęsą. Desygnowany na premiera 
Czesław Kiszczak nie zdołał 
zebrać odpowiedniego poparcia 
w tym sejmie, zwanym później 
„kontraktowym”. Wówczas ini-
cjatywa L. Wałęsy, wspólnie 
z szefem Zjednoczonego Stron-
nictwa Ludowego Romanem Ma-
linowskim oraz szefem Stronni-
ctwa Demokratycznego Jerzym 
Jóźwiakiem, doprowadziła 
do powstania w dniu 17 sierpnia 
1989 roku koalicji Solidarności, 
ZSL-u i SD i w rezultacie powsta-
nie pierwszego w powojennej 
Polsce niekomunistycznego rzą-
du, pod przewodnictwem Tade-
usza Mazowieckiego. A potem... 
w wyborach 1990 roku Lech 
Wałęsa został wybrany na urząd 
Prezydenta RP, pokonując w dru-
giej turze Stanisława Tymińskie-
go. W czasie swojej kadencji był 
aktywny na arenie międzynarodo-
wej, m.in. jako pierwszy w histo-
rii prezydent Polski złożył wizytę 
w utworzonym po II wojnie świa-

towej Izraelu. W październiku 
1992 r. roku podpisał tzw. Małą 
Konstytucję, która regulowała 
organizację oraz funkcjonowa-
nie organów państwa w zakre-
sie władzy ustawodawczej oraz 
wykonawczej, a także zawierała 
podstawowe ustalenia dotyczące 
samorządu terytorialnego. Jego 
głównym doradcą prawnym 
w randze z-cy szefa Kancelarii 
Prezydenta był śp. prof. Lech 
Falandysz, który wsławił się róż-
norodnymi opiniami dotyczącymi 
stosowania prawa, od jego na-
zwiska zwanymi „falandyzacją”. 
Sam zainteresowany tak przeka-
zywał mediom swoje stanowisko: 
„»Falandyzację« prawa zarzucali 
mi politycy, czyli ludzie, któ-
rzy nie znają prawa. Natomiast 
prawnicy nie mieli o to do mnie 
szczególnych pretensji. Wiedzie-
li bowiem, że są to dopuszczalne 
sposoby wykładni prawa. Nigdy 
nie naruszyłem kanonów wykład-
ni. Była to może dość specyficzna 
wykładnia prawa, rozbijająca po-
zornie słuszne zasady, za którymi 
stali politycy i partie, nie łamała 
ona jednak kanonów logiki i nie 
naruszała wspólnego dobra. Wal-
ka o prawo trwa dalej, ponieważ 
nie jest ono dane raz na zawsze, 
a granice jego wykładni wyzna-
czają zasady państwa prawnego”.

Ciągłe „walki” ze wszyst-
kimi, za czasów prezydentu-
ry najbardziej znanego Polaka 
na świecie po naszym Papieżu 
Janie Pawle II, spowodowały, 
że w 1995 r. przegrał walkę o re-
elekcję z Aleksandrem Kwaś-
niewskim.

Po zakończeniu prezydentury 
Lech Wałęsa działał m.in. na rzecz 
przyjęcia naszego kraju do Struk-
tur Paktu Północnoatlantyckiego 
oraz do Unii Europejskiej. Nadal 
jest aktywny, wygłasza prelekcje 
podróżując po całym świecie 
i namawiając do budowy nowych 
struktur pokojowej współpracy 
narodów. Założony przez niego 
w roku 1995 Instytut Lecha Wałę-
sy popularyzuje dorobek polskiej 
Solidarności, edukację młodych 
pokoleń, wspieranie demokracji 
i budowy społeczeństwa obywa-
telskiego w Polsce i na świecie.

 I.G.

Polscy nobliści –  
Lech Wałęsa
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Od połowy marca żyjemy 
w nowej rzeczywistości, 
w rzeczywistości z ko-

ronawirusem, który znacznie 
nas ogranicza. Aby przetrwać 
tę trudną sytuację i być zdrowy-
mi warto stosować się do zaleceń. 
Zakrywajmy więc w miejscach 
publicznych twarz maseczką, 
unikajmy większych skupisk lu-
dzi, chrońmy ręce przed kontak-
tem z powierzchniami uznanymi 
za najczęstsze miejsca skażone 
wirusami.

Ale jednocześnie, aby móc 
w miarę normalnie funkcjono-
wać musieliśmy wiele dziedzin 
naszego codziennego życia 
przeorganizować. Nie inaczej 
jest w naszej Spółdzielni, gdzie 
staramy się realizować wszyst-
kie obowiązki wobec naszych 

członków i zachować przy tym 
bezpieczeństwo zarówno osób 
jak i prowadzonych działań. 

Dla bezpieczeństwa człon-
ków i pracowników Spółdzielni 
ograniczyliśmy do niezbędnego 
minimum dostęp do biur, tak 
w siedzibie Spółdzielni jak i ad-
ministracjach osiedli. Zalecamy 
kontakt telefoniczny, e-mailowy 
lub poprzez aplikację iMieszka-
niec.pl. Można też koresponden-
cję do Spółdzielni bezpiecznie 
złożyć, w wystawionych w kory-
tarzach biur, skrzyneczkach.

Klatki schodowe naszych 
budynków podlegają codziennej 
dezynfekcji.

O wszystkim tym pisaliśmy 
już w poprzednim numerze ga-
zety. W tym też przypominamy.

Obecnie chcemy zwrócić 
jeszcze Państwa uwagę na dwie 
ważne kwestie podejmowane dla 
bezpieczeństwa i skuteczności 
działań.

Otrzymywane od Państwa 
wiadomości za pośrednictwem 
poczty elektronicznej nie zawsze 
pozwalają na identyfikację osoby 
uprawnionej do uzyskania infor-
macji ze Spółdzielni. Zdarza się 
bowiem, że nazwa nadawcy wia-
domości (imię i nazwisko, a czę-
sto inne określenie stanowiące 
część adresu e-mail) nie pokry-
wa się z imieniem i nazwiskiem 
osoby podpisanej w mailu/poda-
niu i uprawnionej do uzyskania 
informacji ze Spółdzielni czy 
załatwienia konkretnej sprawy. 
Aby uniknąć sytuacji, w której 
jakakolwiek dyspozycja zostanie 

złożona bez wiedzy i poza wolą 
samego zainteresowanego ko-
nieczna jest weryfikacja tożsa-
mości osoby, której podpis wid-
nieje w treści takiej wiadomości 
/załącznika. Proszę zatem nie 
dziwić się, że w takich sytuacjach 
dzwonimy do osoby zaintereso-
wanej upewniając się czy złożone 
e-mailem podanie czy dyspozycja 
rzeczywiście pochodzi od niej.

Kolejna bardzo ważna sprawa 
dotyczy dostarczania korespon-

dencji. Tym bardziej, że praw-
dopodobne jest przeprowadzenie 
wyborów prezydenckich kore-
spondencyjnie, a także, że służby 
administracyjne Spółdzielni do-
starczają do oddawczych skrzy-
nek pocztowych nowe wydruki 
opłat czynszowych. Nowe opłaty 
za użytkowanie lokali obowiązują 
od 1.05.2020 r. i obejmują standar-
dowo nowe zaliczki na poczet c.o. 
c.w.u. i z.w. po wykonanych i do-
starczonych Państwu rozliczeniach 

ciepła i wody za rok ubiegły oraz 
zmienione stawki za eksploatację 
– o podwyżkach w tym zakresie 
informowaliśmy w styczniowym 
numerze gazety. I tu przestrzega-
my przed wyrzucaniem zawarto-
ści skrzynek pocztowych bez ich 
uprzedniego przeczytania i prze-
glądania. Aczkolwiek obecnie 
w naszych skrzynkach najwięcej 
jest ulotek, gazetek reklamowych, 
itp. nie wyjmujmy ich, jak to zwy-
kle robimy na wierzch skrzynek, 
bo można w ten sposób niechcą-
cy wyrzucić ważne informacje, 
choćby właśnie korespondencję 
ze Spółdzielni. Warto też wziąć 
pod uwagę, to że zmieniły się 
też zasady dostarczania kore-
spondencji przez Pocztę Polską 
i przesyłki polecone są wrzucane 
do oddawczych skrzynek poczto-
wych bez konieczności ich kwito-
wania przez adresata. Wszystkie 
przesyłki wyjęte ze skrzynek ra-
dzimy wziąć do domu i uważnie 
je przejrzeć, a potem niepotrzebną 
makulaturę wrzucić do odpowied-
niego pojemnika na papier. A tak 
na marginesie, nie zanieczyszczaj-
my klatek schodowych wyjętymi 
ze skrzyneczek ulotkami, pozo-
stawionymi byle gdzie. Często ot-
warcie drzwi powoduje przeciąg, 
który rozdmuchuje papierzyska 
po całym parterze.

 K.Sz.

 Jeszcze 
będzie 
przepięknie, 
jeszcze 
będzie 
normalnie 

Parafrazując słowa znanej 
i często teraz w TV powta-
rzanej piosenki Tilt chcemy 
pokazać, że też w to mocno 
wierzymy i robimy wszystko 
by móc, jak tylko będzie to 
możliwe, korzystać z uroków 
naszych osiedli. Na zdjęciu 
piaskownice wyremontowa-
ne w os. Sienkiewiczowskie. 
Prawda, że ładne. Myślę, 
że już niebawem rozbrzmie-
wać tu będzie wesoły śmiech 
dzieci.
 K.Sz.

CZAS CZAS 
ZMIANZMIAN

Przyzwyczajamy się jeszcze do noszenia maseczek. Pamiętajmy jednak, 
że po założeniu i wyjściu z domu nie powinniśmy jej już dotykać, poprawiać, 
ściągać i znowu zakładać, bo możemy ją i siebie zanieczyścić.  
Nie powinno się też rozmawiać przez telefon w maseczce.

 DEWASTACJA BLOKU  
 przy ul. Kasprzaka 28/34  
 na Kozinach
Zdarzenie do jakiego doszło 
w ubiegły czwartek, 23 kwiet-
nia, nie jest odosobnione. 
Akty wandalizmu i bazgranie 
po ścianach klatek schodowych 
i elewacji budynku to proceder 
dość powszechny w osiedlach 
i wielokrotnie przez nas w ga-
zecie poruszany. Tym razem 
jednak dewastacja budynku jest 
porażająca. Czy strach spotęgo-
wany koronawirusem, czy nuda 
stoją za takim zachowaniem? 
Nie chce się wierzyć, że może 
to być tylko sąsiedzka zawiść, 
która znalazła swoje ujście 
w tak zaskakujący i dodajmy, 
obciążający nie małymi kosz-
tami wszystkich mieszkańców 
tego bloku.

W ubiegły czwartek rano 
kierownik administracji osied-
li Żubardź i Koziny pani Jo-
lanta Bartoszek otrzymała 
od mieszkanki budynku, która 
na incydencie także ucierpiała 
(jej drzwi są także zniszczo-
ne) informację, że utrudnione 
jest wyście z klatki schodo-
wej, bo ktoś wylał ciemną 
ciecz na schody i pochlapał nią 
ściany, sufit oraz poręcz przy 

schodach. Przy czym słowo 
„pochlapał” nie oddaje w żaden 
sposób tego co pani kierownik 
ujrzała po przybyciu na miej-
sce zdarzenia – proszę spojrzeć 
na zdjęcia. W klatce, jak się 
okazało, wylany był olej silni-
kowy i mocno zabrudzone nim 
nie tylko ściany i sufit ale też 

zabudowa gazomierzy i drzwi 
do wszystkich trzech lokali 
usytuowanych na parterze. Ale 
na tym nie koniec. Zniszczona 
została też elewacja budynku, 
na której wymalowano obraź-
liwe napisy i obsceniczne ry-
sunki skierowane pod adresem 
mieszkanki jednego z lokali. 

Rozmowy p. kierownik z lo-
katorami, a także podjęte czyn-
ności prze Policję wskazują, 
że do zdarzenia doszło nocą. 
Lokatorzy słyszeli hałasy. Nie-
stety jednak w żaden sposób nie 
zareagowali, chociażby zawia-
damiając Policję.

 K.Sz.
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BARAN 21 III  20 IV
Chwilowo wstrzymaj się z za-
bieraniem głosu na sporne te-
maty w domu. Będzie trochę 
niepokoju, ale okaże się, że Twoja decyzja 
była słuszna. W pracy potrzeba Ci więcej 
zdecydowania w działaniu. Blisko siebie 
masz życzliwe Ci Ryby, zawsze możesz 
zasięgnąć ich rady w trudnych sprawach.

BYK 21 IV  21 V
Miesiąc zaczniesz w nieco 
innej atmosferze niż ta, która 
dominowała w ubiegłym mie-
siącu. Pojawią się wreszcie powody do za-
dowolenia, ale to nie znaczy, że wszystko 
już będzie załatwione. Jeszcze niejedno 
trzeba będzie uporządkować. W pracy 
przypadkiem nie plotkuj o innym Byku.

BLIŹNIĘTA 22 V  20 VI
Może się zdarzyć, że znaj-
dziesz się w samym środku 
jakiegoś problemu. Jeśli nie 
będziesz umiał go rozwikłać w pojedynkę, 
poproś kogoś, kto łatwiej znajdzie sposób 
na rozwiązanie sprawy. To posunięcie spot-
ka się z uznaniem dla Twojej osoby. Miłe 
kontakty z Wagą.

RAK 21 VI  22 VII
Miesiąc trudny, wiele obie-
cujący w zamian. Dyskusje, 
polemiki, a nawet kłótnie, 
ale twórcze i rozwijające Twoją wyobraź-
nię. Dotyczyć będą głównie spraw biznesu 
i operacji finansowych. Pamiętaj, by przed 
podjęciem decyzji zapiąć wszystko na 
ostatni guzik! Możesz liczyć na pomoc 
Wodnika.

LEW 23 VII  22 VIII
Przypływ energii, dobrych po-
mysłów i lepsza organizacja 
czasu bardzo poprawią sytu-
ację zawodową, zwłaszcza pracującym na 
własny rachunek. W sferze osobistej nowe 
znajomości, przyjemne emocje, a nawet już 
wiosenny zawrót głowy. Spotkanie z bli-
skimi Bliźniętami ożywi dawne uczucia?

PANNA 23 VIII  22 IX
Wiosenna ospałość, brak ak-
tywności a nawet myśl o urlo-
pie - takie nastroje nawiedzą 
Cię w tych dniach. Broń się przed tym 
wszystkimi siłami. A to dlatego, że będzie 
do załatwienia dużo pilnych i ważnych 
spraw. Nie ma czasu na popołudniową 
drzemkę. Idź na spacer ze Strzelcem.

WAGA 23 IX  23 X
Twoje opanowanie i rozsądek 
w jakiejś nagłej i skompliko-
wanej sytuacji spotkają się 
z uznaniem otoczenia. Ale nie zabraknie 
też osób mających Ci za złe niektóre posu-
nięcia czy słowa. Nie zważaj na to, bowiem 
bliscy z Koziorożcem na czele opowiedzą 
się po Twojej stronie.

SKORPION 24 X  21 XI
Czeka Cię wiele miłych 
niespo dzianek, a rozmowa 
w cztery oczy z kimś zaprzy-
jaźnionym podniesie Cię na duchu. Sprawy 
zawodowe i finansowe ułożą się pomyślnie, 
jeśli tylko będziesz trzymać rękę na pul-
sie wydarzeń. Uważaj na Pannę w bliskim 
otoczeniu.

STRZELEC 22 XI  21 XII
Nie udawaj, że jesteś w dosko-
nałym humorze i że wszystko 
jest OK. Jesteś wściekły i do-
brze wiesz, co jest tego przyczyną. Lepiej 
to sobie uświadom - będzie Ci dużo lżej. 
Czy nie uważasz, że nadeszła pora o tym 
szczerze porozmawiać z Baranem? Wszyst-
ko przecież da się jakoś uporządkować.

KOZIOROŻEC 22 XII  19 I
Nie będą to idealne dni. Nag-
le wpadniesz w jakieś tarapa-
ty i nie bardzo będziesz wie-
dzieć, jak sobie z nimi poradzić w natłoku 
pilnych prac domowych. Dopiero wska-
zówki a nawet konkretna pomoc Skorpio-
na wyrównają sytuację i pozwolą działać 
spokojnie, bez obaw o jakieś niespodziane 
komplikacje.

WODNIK 20 I  18 II
Może jednak poczekać do 
lata z decyzją, którą chcesz 
koniecznie teraz podjąć? 
Do tego czasu trochę przejaśni się na ho-
ryzoncie, będzie dokładniej znany stopień 
ryzyka i kryjące się za nim koszty. Przy-
padkowe spotkanie z Lwem i rozmowa na 
ten temat pomogą nadać sprawie ostatecz-
ny kształt.
RYBY 19 II  20 III
Różnica zdań nie musi od razu 
prowadzić do starcia. Spróbuj 
nabrzmiewający konflikt roz-
wikłać spokojnie, bez spięć. To trudne, 
ale możliwe, jeśli pójdziecie na kompro-
mis. Zaskakujący pomysł Raka spodoba 
Ci się i odwróci Twoją uwagę w całkiem 
nowym kierunku. 

HOROSKOP NA MAJ

Rozerwij się!

Dobra informacja dla łasuchów: Czekoladę robi się 
z ziaren kakaowca. Kakaowiec to roślina. Czekolada 
liczy się zatem jako sałatka…

KIEŁKI 
– MINI ‑WARZYWA, 
KTÓRE WYHODUJESZ W 5 DNI 
Dobrym sposobem na wprowadzenie do swojej diety więcej świeżych 
warzyw i to praktycznie bez wychodzenia z domu jest wysianie samemu 
w domu nasion do kiełkowania.

Obecnie wybór nasion do kiełkowania jest tak duży (nie jest to tylko 
wielkanocna rzeżucha), że na pewno każdy znajdzie coś dla siebie, 
nawet jeśli nie przepada szczególnie za zieleniną.

Niektóre kiełki mają bardzo delikatny, mało wyrazisty smak (jak np. lu-
cerna, soja czy koniczyna), inne są nieco ostrzejsze (jak np. rzodkiewka, 
kozieradka, czy cebula). Sklepy internetowe polecają też kiełki buracz-
ków, a nawet fasoli mung.

O zaletach kiełków roślin nie trzeba przekonywać. Nie bez kozery 
nazywane są pokarmem życia.

Kiełki są skarbnicą witamin z grupy B, C, D, E, A oraz K. Ponadto 
zawierają duże ilości magnezu, wapnia, fosforu, żelaza, cynku, jodu, 
potasu, miedzi, litu, selenu i manganu. Mają mnóstwo beta-karotenu, 
kwasów tłuszczowych omega-6 i błonnika. Poza tym są niskokaloryczne 
i łatwostrawne. Regulują pracę układów: nerwowego, hormonalnego 
i krążenia. Łagodzą nawet objawy klimakterium.

Zacznij więc zabawę z kiełkowaniem!
 Opracowała: K.Sz.
 Źródło: internet

Składniki:
(trzy-cztery porcje)

 ■ dwie małe cukinie,
 ■ jeden mały bakłażan,
 ■ dwie nieduże papryki (mogą być 

różnokolorowe),
 ■ kilka pomidorów,
 ■ jedna mała cebula,
 ■ trzy ząbki czosnku,
 ■ oliwa z oliwek – kilka łyżek,
 ■ tymianek i mieszanka ziół prowan-

salskich,
 ■ sól i pieprz do smaku.

Przygotowanie:
1.  Wszystkie warzywa pokrój w cien-
kie talarki. Pomidory najlepiej wcześ-
niej sparzyć i obrać ze skóry, a na-
stępnie pozbawić gniazd nasiennych. 
Opcjonalnie można obrać ze skóry rów-
nież cukinię i bakłażana – choć ze skórą 
jest zdrowiej i barwniej.
2.  Na patelni (najlepiej grillowej, 
ale niekoniecznie) rozgrzej oliwę i pod-
smaż po kolei warzywa zaczynając 
od najtwardszej papryki.
3.  Na końcu na patelni ląduje cebula 
i czosnek.
4.  Kiedy cebula się zeszkli przełóż 
na patelnię delikatnie wszystkie wa-
rzywa. W tym samym momencie do-
daj też przyprawy, czyli dwie łyżki ziół 
prowansalskich i łyżeczkę tymianku, 
a także sól i pieprz. Przykryj garnek 
i duś ratatoullie na wolnym ogniu 
przez ok.15 minut. W razie potrzeby 

CZY JAK KTOŚ WOLI RATATOUILLE

Mamy więcej wolnego 
czasu w domu więc mo-
żemy „pobawić się je-
dzeniem” układając dla 
rodziny, np. to piękne 
i kolorowe danie.
Ratatuj może być też 
podane jako warzywna 
tarta.

Dobre myśli 
na trudy czas!

Najlepszym wyjściem 
z trudnej sytuacji jest 
przejście przez nią.

Robert Lee Frost

RATATUJ
Warzywa na naszym stole podane w wykwintnym,
francuskim stylu.

doprawiaj w trakcie aż do uzyskania 
pożądanego smaku. Zamiast patelni 
można warzywa przełożyć do naczynia 
żaroodpornego i zapiec wszystko. 
Staraj się jednak, by nie dopuścić 
do tego, aby warzywa się rozleciały – 
najlepsze są leciutko twardawe i chru-
piące.
Bon appétit! K.Sz.


