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Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości przebiegał w tym roku przez pandemię dużo 
skromniej niż w latach ubiegłych. W Warszawie uroczystości obchodów tego Dnia 
połączono z obradami Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej.

Kosić czy nie kosić? – próbujemy znaleźć złoty środek, który zadowoliłby 
większość naszych mieszkańców. Chcemy chronić naturalne środowisko, 
ale i zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie lokatorów.

NAKŁAD 9000 

egzemplarzy

Moim zdaniem
Mamy za sobą wreszcie bardzo gorący 
i bardzo długi okres związany z wybo-
rami prezydenckimi. Ale cały czas funk-
cjonujemy w okresie epidemii. Pomimo 
znoszenia częściowych zakazów obo-
wiązujących od czasu jej wprowadzenia, 
nadal obowiązuje szczególnie obowiązek 
używania w miejscach publicznych ma-
seczek na twarzy oraz bezpiecznej odle-
głości od siebie. Widok z wielu miejsc 
w naszym kraju, szczególnie z nad morza 
czy też gór, nie napawa optymizmem. Już 
praktycznie zapomnieliśmy o zagrożeniu 
koronawirusem. Czasy początku okre-
su epidemii i naszej dużej dyscypliny, 
chociażby w zakresie robienia zakupów, 
przemieszczania się, samoograniczania się 
w codziennym życiu, a przede wszystkim 
zachowywania stosownej, bezpiecznej od-
ległości od innych, bardzo szybko odeszły 
w niepamięć… 
 W tym numerze naszej Gazety te-
matem wiodącym jest Międzynarodowy 
Dzień Spółdzielczości, którego skromne 
uroczystości odbyły się w Warszawie, 
po zakończeniu posiedzenia Krajowej Rady 
Spółdzielczej w dniu 7 lipca br. Kanwą tych 
uroczystości było stulecie przyjęcia przez 
Sejm Rzeczpospolitej Ustawy o spółdziel
niach z dnia 29 października 1920 roku. Za-
chęcam wszystkich czytelnków do uważnej 
lektury przemówienia wygłoszonego przez 
dra Jerzego Jankowskiego przewodniczące-
go Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady 
Spółdzielczej, które prezentujemy na str. 7. 
Ustawa ta bardzo szybko została uznana 
za jedną z najnowocześniejszych w ówczes-
nej Europie; stanowiła swoistego rodzaju 
wzór dla innych parlamentów i narodów 
w kształtowaniu swojego środowiska spół-
dzielczego. Dzięki tej ustawie spółdziel-
czość w Polsce zaczęła się bardzo szybko 
rozwijać, doprowadzając już w 1930 roku 
do takiego stanu, że zajmowaliśmy piąte 
miejsce w Europie pod względem człon-
ków spółdzielni, a trzecie w ilości samych 
spółdzielni.
 Nie pierwszy raz przekazuję w tym 
miejscu, że spółdzielczość odgrywa istotną 
rolę w każdej gospodarce. I nie pierwszy 
raz będę też przekazywał, że szczególną 
rolę w zakresie mieszkalnictwa odgrywa 
spółdzielczość mieszkaniowa, tak bardzo 
często tępiona i szykanowana, szcze-
gólnie przez media. I dlatego pozwalam 
sobie w tym miejscu zacytować odpo-
wiedź na pytanie dziennikarza z Dodatku 
Promocyjno-Informacyjnego do Rzecz-
pospolitej z maja br. „Czy spółdzielczość 
mieszkaniowa w Polsce ma przyszłość?” 
pani prezes Warszawskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej Barbary Różewskiej: 
„Oczywiście! Spółdzielnia to coś znacz-
nie więcej niż wspólnota mieszkaniowa; 
to osoba prawna, która ma więcej obowiąz-
ków i odpowiedzialności. Podlega różnym 
kontrolom; z tej racji jest wiarygodna, sta-
bilna, gwarantuje pewność jutra i opłaty 
na akceptowalnym społecznie poziomie. 
Spółdzielnie dbają o stan techniczny zaso-
bów, inwestują w budowę nowych miesz-
kań, często wyręczają urzędy miejskie 
czy gminne w prowadzeniu różnych form 
aktywności, tworzą tereny i miejsca przy-
jazne do życia, bronią interesów miesz-
kańców przed zachłannością machiny 
urzędniczej, angażują się w zmiany usta-
wodawcze, krzewią idee dobrosąsiedzkiej 
pomocy, zwłaszcza osobom w podeszłym 
wieku. Powinniśmy w większym stopniu 
wykorzystywać potencjał spółdzielni i ich 
możliwości. Spółdzielnia to nie biznes, 
spółdzielnia to ludzie.”

 Sylwester Pokorski

 W 1923 roku Międzynarodowy Związek Spółdzielczy proklamował obchody Międzynarodowego Dnia Spół-
dzielczości. W 1994 roku ONZ potwierdziła ważną rolę, jaką spółdzielnie odgrywają w rozwoju gospodarczym, 
społecznym i kulturalnym i od 1995 roku włączyła się w obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości. 
Każdego roku MZS i ONZ proklamują hasła kolejnych obchodów i wydają odpowiednie posłania.

Spółdzielcy przeciw zmianom klimatu – hasło na 2020 r.
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Święto spółdzielczości obchodzone jest corocznie w pierwszą sobotę lipca. W tym roku przypadało więc 4 lipca. Celem nadrzędnym tego 
dnia jest szeroka promocja ruchu spółdzielczego, spółdzielczych idei współpracy, demokracji i  społecznej przedsiębiorczości. Co roku 
święto przebiega pod innym hasłem, rozpoczynającym nową ogólnoświatową kampanię. W ubiegłym roku hasło brzmiało: „Spółdzielnie 
na rzecz godnej pracy”. Przewodnie hasło tegorocznych obchodów, wskazane w liście Dyrektora Generalnego Międzynarodowego Związ-

ku Spółdzielczego Bruno Roelanta do członków Międzynarodowego Związku Spółdzielczego  to: „Spółdzielcy przeciw zmianom klimatu”. 
Międzynarodowy Ruch Spółdzielczy określił, z tej okazji, cele na najbliższe 15 lat. Wśród nich znalazły się: walka z ubóstwem i nierównościami 
oraz, oczywiście jak sugeruje hasło, przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatycznym.

Na całym świecie z powodu pandemii, niestety, nie było hucznych odchodów. Również w naszym kraju było podobnie. Krajowa Rada Spółdzielcza, 
naczelny organ polskiego ruchu spółdzielczego zorganizowała skromne uroczystości w Warszawie przy okazji posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego 
w  dniu 7 lipca br. Szczególną uwagę poświęcono podczas obrad wspomnieniom minionych działań spółdzielczych oraz zbliżającej się ważnej 
rocznicy dla polskiego, ale i europejskiego, ruchu spółdzielczego. Pod koniec października przypada bowiem 100. rocznica uchwalenia Ustawy 
o spółdzielniach, ustawy, która była znakomitym dokumentem i stanowiła wzór dla wielu innych parlamentów w Europie w zakresie unormo-
wania funkcjonowania różnego rodzaju spółdzielni. Szerzej o tym wydarzeniu piszemy na str. 7 cytując obszerne fragmenty wystąpienia dr Jerzego 
Jankowskiego przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej.  K.Sz.

To musisz wiedzieć planując 
remont swojego lokalu
W maju 2020 r. Rada Nadzorcza RSM „Bawełna” uchwaliła nowy 
Regulamin używania lokali, porządku domowego i współżycia 
mieszkańców. Regulamin określa m.in. warunki prowadzenia 
remontów lokali przez członków Spółdzielni. Zapoznaj się koniecz-
nie z regulaminem zanim rozpoczniesz remont.

Szerzej o zapisach regulaminowych dotyczących realizacji 
remontów piszemy na str. 5.
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Wielu z nas w tym roku zrezygnowało z wakacyjnych wyjazdów 
za granicę. Tegoroczne lato spędzamy w Polsce, częściej na dział-
kach i gospodarstwach agroturystycznych. Wybieramy, co jest 
naturalne i uzasadnione, bezpieczeństwo swoje i swojej rodziny. 
Tym, którzy nie wyjeżdżają z miasta polecamy miejskie  tężnie 
solankowe. Panujący wokół tężni mikroklimat działa zdrowotnie 
i relaksująco. O uzdrowiskowym aspekcie miasta czytaj na str. 6.



2
W maju zakończyła się lustracja działalności Spółdzielni za lata 2016–2018.  
Związek Rewizyjny SM RP przesłał list polustracyjny, w którym stwierdzono,  

że działalność Spółdzielni prowadzona była prawidłowo.  
List skierowano do Walnego Zgromadzenia.

RSM Bawełna – ,,Mój dom” – pismo Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna”. Redaktor Naczelny Sylwester Pokorski, redaktorki: Katarzyna Szczepaniak 
i Izabela Gwardys. Adres redakcji 93-120 Łódź, ul. Przybyszewskiego 163, pok. 117. Telefon 42 6416333, w. 35, e-mail: mojdom@rsmbawelna.pl. Skład i łamanie 
Agencja Wydawnicza PAJ-Press. Ogłoszenia przyjmują: redakcja  w godz. 8.00-15.00 – Łódź, ul. Przybyszewskiego 163, pok. 117, ADM „Słowiańskie” Łódź, ul. Piasta 
Kołodzieja 21, ADM „Sienkiewiczowskie” Łódź, ul. Skrzetuskiego 12, ADM „Żubardź” – „Koziny” Łódź, ul. Klonowa 39, ADM „Zbiorcza” Łódź, ul. Zbiorcza17. 
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Ogłoszenie
RSM „Bawełna” posiada wolne lokale użytkowe do wynajęcia:
- 71 m² i 112 m² w pawilonie nr 49 przy ul. Brzechwy 7A (pierwsze piętro).
Informacje o lokalach: tel. 42 641 63 33, wew. 45 lub 51, e-mail: 
esierakowski@rsmbawelna.pl
- 20 m² w parterze budynku mieszkalnego przy ul. Długosza 27.
Informacja o lokalu: tel. 509 807 309, e-mail: jbartoszek@rsmbawelna.pl

Z prac Rady Nadzorczej 
W  maju 2020 r. Rada Nadzorcza odbyła jedno posiedzenie, 

w formie wideokonferencji, na którym:
1.  Rozpatrzyła wyniki gospodarczo-finansowe Spółdzielni za I kwartał 2020 r. i przyjęła 

je bez uwag do akceptującej wiadomości.
2.  Rozpatrzyła i bez uwag przyjęła informację w sprawie rozliczeń kosztów zużycia ciepła 

i wody za 2019 r.
3.  Uchwaliła Regulamin używania lokali oraz porządku domowego i współżycia miesz-

kańców. Regulamin używania lokali oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców 
został zaktualizowany i dostosowany do przepisów prawa i Statutu Spółdzielni. Jest on 
dostępny na stronie internetowej Spółdzielni. Na łamach gazety majowej na str. 6 oraz 
w bieżącym numerze na str. 5 zamieszczamy omówienie nowych zapisów Regulaminu.

4.  Zapoznała się z informacjami dotyczącymi organizacji Walnego Zgromadzenia, które 
przedstawił Prezes Spółdzielni p. Sylwester Pokorski. Na dzień majowego posiedzenia Rady 
Nadzorczej nie było ustalonego terminu Walnego Zgromadzenia. Prezes przypomniał, 
że ustawodawca wprowadził przepis przejściowy dotyczący zwoływania walnych zgroma-
dzeń w spółdzielniach mieszkaniowych w czasie epidemii, który stanowi, że jeżeli ustawowy 
termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni przypada w okresie obowiązywania 
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, to ulega on przedłużeniu o 6 tygodni 
od dnia odwołania tego stanu. Poinformował również, że można zbierać już podpisy człon-
ków Spółdzielni popierające kandydatury osób chcących startować w wyborach do Rady 
Nadzorczej i do Rad Osiedli.

5.  W sprawach wniesionych Rada przyjęła do wiadomości:
–  podziękowania, które wpłynęły od przychodni lekarskiej na osiedlu „Słowiańskie” 

za obniżenie stawki opłaty eksploatacyjnej w związku z panującą pandemią koronawirusa,
–  informację o aktywacji portalu ista24, który m.in. daje dostęp do informacji o bieżącym 

zużyciu w trakcie trwania okresu rozliczeniowego i pozwala na monitorowanie wysokich 
i niskich zużyć ciepła i wody,

–  informację na temat spotkania z dnia 20.05.2020 r. z lustratorem p. Eugeniuszem 
Zielińskim, który przeprowadzał badanie lustracyjne pełnej działalności Spółdzielni za okres 
01.01.2016 r. – 31.12.2018 r. Podpisany został protokół z przeprowadzonego badania 
lustracyjnego – nie zawiera on żadnych zastrzeżeń do działalności Spółdzielni w badanym 
okresie. Do Spółdzielni wpłynie jeszcze list polustracyjny, który będzie przedmiotem analizy 
Rady Nadzorczej.

6. Termin następnego posiedzenia Rady Nadzorczej został zaplanowany na 24.06.2020 r.

W czerwcu 2020 r. Rada Nadzorcza odbyła posiedzenie, częściowo w formie 
wideokonferencji, a częściowo przy obecności bezpośredniej w siedzibie 
Spółdzielni, z zachowaniem reguł obowiązujących w okresie epidemii.

Na posiedzeniu Rada:
1.  Zapoznała się z listem polustracyjnym z dnia 4 czerwca 2020 r., nadesłanym przez 

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP, w związku z zakończoną lustracją pełną 
działalności Spółdzielni za lata 2016-2018. Rada z zadowoleniem przyjęła do wiadomo-
ści list polustracyjny i zawartą w nim ocenę Związku, że „działalność Spółdzielni w latach 
2016–2018 prowadzona była prawidłowo i Związek nie formułuje wniosków do przedsta-
wienia Walnemu Zgromadzeniu.”

List polustracyjny zostanie skierowany do Walnego Zgromadzenia.
2.  Podjęła uchwałę ws. udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu wieczystego 

użytkowania gruntu w formie jednorazowej ulgi w opłatach za używanie lokali za 2020 
rok 18 osobom wymienionym w wykazie załączonym do wniosku, którym przysługują 
spółdzielcze prawa do lokali, a ich dochód miesięczny w przeliczeniu na jednego członka 
gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce 
narodowej w 2019 r.

3.  Podjęła uchwałę ws. zmiany uchwały Rady Nadzorczej RSM „Bawełna” nr 1/6/2019 
z dnia 13.06.2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu wieczystego 
użytkowania gruntu w formie jednorazowej ulgi w opłatach za używanie lokalu za 2019 rok 
6 osobom wymienionym w wykazie załączonym do wniosku, którym przysługiwało prawo 
do lokalu na 2019 rok. Z mocy prawa nastąpiło przekształcenie nieruchomości m.in. przy 
ul. Zakładowej 54, 56, 58 i Andrzeja Sacharowa 6/8, 10/12 i Urząd Miasta Łodzi dokonał 
weryfikacji przyznanej bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste dla przed-
miotowych nieruchomości w stosunku do 6 osób wymienionych w załączniku do Uchwały 
nr 1/6/2019 Rady Nadzorczej z dnia 13.06.2019 r.

Tym samym konieczne stało się dokonanie zmiany tej uchwały.
4.  W sprawach wniesionych Rada przyjęła do wiadomości:
–  informację nt. odwołania w sezonie letnim 2020 r. kolonii letnich w Sulejowie, or-

ganizowanych przez Ognisko TKKF „Dzikusy” i dofinansowywanych przez RSM „Bawełna”, 
z powodu znikomego zainteresowania ofertą. Szerzej o tym piszemy na str. 6.

–  informację nt. prowizji pobieranych od wpłacającego w odniesieniu do rachunków 
RSM „Bawełna” prowadzonych w PKO Banku Polskim S.A. szerzej o tym piszemy obok.

5.  Kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej zaplanowano na 15.07.2020 r.
 Oprac.: I.G.

W  maju  i  czerwcu 
2020 r. posiedzenia Za-
rządu RSM „Bawełna” 
odbyły  się  w  dniach 
5, 13 i 20 maja oraz 3, 
17 i 24 czerwca. W tym 
okresie  na  posiedze-
niach oraz w trybie ro-
boczym między posie-
dzeniami Zarząd podjął 
decyzje m.in. w nastę-
pujących sprawach:

Sprawy członkowsko
mieszkaniowe
Wg stanu na  30 kwietnia 
2020 r. do rejestru Spółdzielni wpisa-
nych było 10.284 członków. W maju 
i czerwcu 2020 r. przyjęto w poczet 
członków Spółdzielni 18 osób oraz 
wpisano do rejestru członków Spół-
dzielni 21 osób, które nabyły człon-
kostwo z mocy prawa, natomiast skre-
ślono z rejestru członków Spółdzielni 
48 osób, które w oparciu o przepisy 
ustawy o spółdzielniach mieszkanio-
wych utraciły członkostwo.

Podjęto decyzję o wystąpieniu 
do sądu z wnioskiem o orzeczenie 
o wygaśnięciu lokatorskiego prawa 
do lokalu przysługującego członko-
wi, który zalega z opłatami za uży-
wanie tego mieszkania.

Lustracja
W maju na posiedzeniu z udziałem 
lustratora ze Związku Rewizyjnego 
Spółdzielni Mieszkaniowych RP 
omówiono i podpisano protokół 
z lustracji działalności Spółdzielni 
w latach 2016-2018, a w czerwcu 
z zadowoleniem przyjęto list polu-
stracyjny od ZRSMRP, w którym 
Związek Rewizyjny w podsumowa-
niu ocenił, iż:

„…działalność Spółdzielni w la-
tach 2016–2018 prowadzona była 
w sposób prawidłowy i Związek nie 
formułuje wniosków do przedstawie-
nia Walnemu Zgromadzeniu.”

Protokół z lustracji i list polu-
stracyjny Zarząd skierował do Rady 
Nadzorczej i Walnego Zgromadze-
nia. Członkowie Spółdzielni mogą 
zapoznać się z powyższymi doku-
mentami w siedzibie Spółdzielni 
oraz na naszej stronie internetowej 
www.rsmbawelna.pl – w części do-
stępnej dla zalogowanych.

Sprawy remontowe
Podjęto decyzje o refundacji kosz-
tów wymiany stolarki w jedenastu 

mieszkaniach na Janowie, w dwóch 
mieszkaniach na Kozinach oraz 
jednym mieszkaniu na Olechowie 
i jednym w osiedlu „Zbiorcza”, 
w których członkowie (za zgodą 
Administracji Osiedla) wymienili 
okna we własnym zakresie.

Podjęto decyzje o zawarciu 
umów na wykonanie dociepleń 
ściany północnej budynku nr 24 przy 
ul. Skrzetuskiego 8 oraz ściany połu-
dniowej budynku nr 28 przy ul. Kmi-
cica 8 w osiedlu „Sienkiewiczow-
skie”. Prace na obydwu wskazanych 
wyżej budynkach zrealizowane będą 
i opłacone częściowo w roku bieżą-
cym – w zakresie przewidzianym 
w planie remontowym na ten rok, 
a w pozostałej części w pierwszym 
kwartale 2021 roku – ze środków 
przyszłorocznych.

Sprawy ekonomiczne
Omówiono i przyjęto do wiadomo-
ści wyniki ekonomiczne Spółdzielni 
za okresy styczeń-marzec, styczeń-
-kwiecień oraz styczeń-maj 2020 
roku oceniając, że mimo niesprzyja-
jących gospodarce czasów pandemii 
wyniki finansowe Spółdzielni na ko-
niec maja br. są bardzo dobre.

Zatwierdzono uaktualniony 
na dzień 1.05.2020 r. wykaz sta-
wek opłat obowiązujących w RSM 
„Bawełna” – wykaz znajduje się 
na stronie internetowej Spółdzielni 
w części dostępnej po zalogowaniu.

Na wnioski mieszkańców zmie-
niono stawki zaliczkowe na poczet 
centralnego ogrzewania ich miesz-
kań, w tym dla ośmiu mieszkań 
na wyższe, a dla dwóch mieszkań 
zaliczki ustalone w oparciu o ubie-
głoroczne zużycie obniżono, przyj-
mując argumentację przedstawioną 
przez właścicieli tych mieszkań.

Podjęto decyzje dotyczące 
należności za 2019 rok z tytułu 
rozliczenia kosztów centralnego 
ogrzewania i wody przypadają-
cych na lokale mieszkalne i użyt-
kowe za okresy, gdy lokale te były 
w dyspozycji Spółdzielni (odnosi się 
to do 5 lokali mieszkalnych i 5 lokali 
przeznaczonych na cele gospodar-
cze).

Przyjęto do wiadomości in-
formację ws. rozliczenia (nadpłat 
i niedopłat) pomiędzy mieszkańca-
mi a Spółdzielnią kosztów z tytułu 
centralnego ogrzewania i wody 
za 2019 rok. Ogółem do zwrotu było 
prawie 2 mln 793 tys. zł, mieszkań-
cy muszą natomiast dopłacić łącznie 
1 mln 070 tys. zł.

W związku z wprowadzeniem 
Uchwałą Nr XXIV/213/20 Rady 
Gminy Andrespol podwyżki za wy-
wóz śmieci przyjęto dla zasobów 
znajdujących się w Andrespolu 
nową stawkę opłat – obowiązują-

cą za wywóz odpadów zbieranych 
i odbieranych w sposób selektywny.

Przyjęto do wiadomości in-
formację o podjętych przez Z-cę 
Prezesa ds. Ekonomicznych oraz 
Kierownika Działu Czynszów Kre-
dytów i Wkładów Mieszkaniowych 
decyzjach w sprawie rozłożenia 
na raty zaległości za używane lokale 
mieszkalne w I kwartale 2020 roku. 
Rozłożone zostały na raty zadłużenia 
ośmiu osób – łącznie na kwotę ok. 
32 tys. zł, w tym prawie 20,6 tys. zł 
to zadłużenie 5 osób rozłożone 
na więcej niż 10 rat, natomiast po-
została kwota, to zadłużenie 3 osób, 
którym rozłożono spłatę na 10 albo 
mniej miesięcy.

Sprawy najmu lokali 
i terenów
Rozpatrzono podania od najemców 
i dzierżawców z prośbami o ob-
niżenie czynszu z uwagi na straty, 
jakie ponieśli w swojej działalności 
gospodarczej na skutek pandemii 
COVID-19 i podjęto decyzje o ob-
niżeniu (na ogół na dwa miesiące) 
czynszu w 17 przypadkach – odnosi 
się to do lokali i terenów na wszyst-
kich pięciu osiedlach oraz przy 
ul. Brzechwy 7A i przy ul. Przyby-
szewskiego 161/163.

Wynajęto na czas określony:
–  teren we wnęce budynku nr 138 

w osiedlu „Słowiańskie” na eks-
pozycję sezonowego towaru 
sprzedawanego w jednym z lo-
kali użytkowych znajdujących 
się w budynku 138.

–  tereny przed blokami nr 138 
i nr 155 na Olechowie na sprze-
daż lodów z przyczep gastrono-
micznych.
Wynajęto fragment powierzchni 

ściany budynku nt. 503B na Widze-
wie-Wschodzie pod reklamę banku 

zajmującego lokal użytkowy 
w ww. budynku.

Wyrażono zgodę na wprowa-
dzenie zmian do umowy dzierżawy 
terenu pod jednym z pawilonów 
handlowych przy ul. Zakładowej 
(zmiany dotyczą m.in. rodzaju pro-
wadzonej działalności).

Podjęto decyzje o zawarciu umów 
najmu terenu pod pawilonem handlo-
wym przy ul. Skrzetuskiego na Jano-
wie i pod pawilonem handlowym przy 
ul. Zakładowej na Olechowie z nowy-
mi właścicielami pawilonów.

Inne sprawy
Ustalono wzory do zbierania podpi-
sów poparcia członków Spółdzielni 
dla kandydatów do Rady Nadzor-
czej i Rad Osiedli w tegorocznych 
wyborach do wyżej wymienionych 
organów. Wzory te mają charak-
ter instruktażowy i fakultatywny; 
ustalone zostały w celu wskazania, 
jakie informacje winny znaleźć się 
na listach poparcia. Osoby zain-
teresowane zbieraniem podpisów 
mogą pobrać wzory z naszej strony 
internetowej www.rsmbawelna.pl 
(są w zakładce Walne Zgromadze-
nie – dostępne po zalogowaniu), 
albo otrzymać od nas pocztą elek-
troniczną po zgłoszeniu na adres 
poczta@rsmbawelna.p.

Przyjęto do wiadomości in-
formację Prezesa p. Sylwestra 
Pokorskiego o zmianach w cyklu 
wydawniczym gazety „RSM BA-
WEŁNA – Mój Dom”. Wynika 
to z konieczności uwzględnienia 
wydania gazety, gdy już zwołane 
zostanie Walne Zgromadzenie, któ-
re ze względu na pandemię i zwią-
zane z nią przepisy nie mogło się 
odbyć w planowanym przez Zarząd 
terminie, tj. w maju br. i na razie 
nie wiadomo, kiedy można będzie 
je przeprowadzić.

Przyjęto do wiadomości i skie-
rowano do Rady Nadzorczej pismo 
Zarządu Ogniska TKKF „Dzikusy” 
o odwołaniu tegorocznych kolonii 
w Sulejowie z powodu braku zain-
teresowania ze strony uczestników, 
spowodowanego najprawdopodob-
niej stanem pandemii.

 Oprac.: E.S.

Z PRAC ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI  
w maju i czerwcu 2020 r. 

Ważne dla osób dokonujących 
wpłat czynszu w oddziałach PKO
Według obowiązującej taryfy prowizji i opłat PKO 
BP S.A. prowizja od wpłat dokonywanych w oddzia-
łach na rachunki bankowe prowadzone w PKO wynosi 
0,5% od kwoty operacji, nie mniej niż 6,00 zł. Zgodnie 
z aneksem do umowy zawartym przez Spółdzielnię 
z bankiem nasi członkowie przez ostatni rok płacili niż-
sze prowizje. Do 22.05.2020 r. prowizje od wpłat go-
tówkowych wynosiły 0,5% od kwoty operacji, nie mniej 
niż 2,00 zł. W kwietniu br. Spółdzielnia wystąpiła do 
banku o przedłużenie terminu stosowania obniżonych 
prowizji na kolejny rok. W odpowiedzi bank przesłał 
nową propozycję cenową i aktualnie naliczana przez 
bank PKO prowizja od wpłat dokonywanych na kon-
to Bawełny wynosi 0,5% od kwoty operacji, nie mniej 
niż 4,00 zł. Prowizja taka obowiązywać będzie do 
16.06.2021 r.
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Kraina czarów, do której przeniosła się filmowa Alicja 
może być tak blisko Łodzi? Tak to możliwe. Zapraszamy do Parku Edukacyjno-
-Rozrywkowego Mikrokosmos w Ujeździe koło Tomaszowa Mazowieckiego. 
Owady są tu większe od dorosłego człowieka.

Około 50 km na południowy wschód od Łodzi, w Ujeździe, na terenie powiatu tomaszowskiego, 
znajduje się park edukacyjno-rozrywkowy MIKROKOSMOS.

Na powierzchni 10.000 m2 obej-
rzeć można kilkadziesiąt gigan-
tycznych rzeźb popularnych 
owadów, np. biedronki, ważki, 
modliszki, a także bakterii i wi-
rusów w wielomilionowym po-
większeniu.

Realistyczne fi gury, przed-
stawione w skali makro, do-

kładnie oddają budowę morfolo-
giczną organizmów i pozwalają 
zobaczyć to, co w otaczającym 
nas środowisku, na co dzień jest 
niedostrzegalne.

Ideą parku, który został ot-
warty w 2011 roku, było przy-
bliżenie dzieciom i dorosłym 
niezwykle bogatego świata 

owadów i mikroorganizmów. 
Przy każdej rzeźbie znajdują 
się tablice informacyjne, które 
opisują oglądany okaz.

Oprócz większych od czło-
wieka fi gur z pewnością z uwa-
gą spojrzymy na tysiące roślin 
rosnących w ogrodzie: stor-
czyki, tulipany, kaktusy oraz 

na mieszkające na terenie pta-
ki: bażanty, papugi, łabędzie 
i kaczki.

Dzieci chętnie podokazują 
na miejscowym placu zabaw 
i trampolinie, pokonają tor 
przeszkód i górę wspinaczko-
wą, zjadą na tyrolce i zagrają 
w ogromne szachy.

Po wszystkich atrakcjach 
będzie można coś przekąsić 
w ogrodowej altance lub odpo-
cząć na sztucznej plaży. Obiekt 
w 2012 roku uzyskał tytuł naj-
lepszego produktu turystyczne-
go w województwie łódzkim.

Zachęcamy do odwiedzenia 
tego miejsca, szczególnie w okre-

sie wakacyjnym, bo Mikrokosmos 
jest otwarty we wszystkie dni tygo-
dnia, poza poniedziałkiem, w go-
dzinach 12:00-18:00, zaś w week-
endy w godzinach 11:00–18:00. 
Wstęp na teren parku jest płatny. 
Wszystkie szczegóły są zawarte 
na stronie internetowej www.mi-
krokosmos.edu.pl I.G.

Poznaj okolice Łodzi –

MIKROKOSMOS W UJEŹDZIEMIKROKOSMOS W UJEŹDZIE

Trybunał Konstytucyjny 
w obronie utraconego 
członkostwa w spółdziel
niach mieszkaniowych

W dniu 20 lipca 2017 r. zosta-
ła uchwalona ustawa o zmianie 
ustawy o spółdzielniach mieszka-
niowych, ustawy – Kodeks postę-
powania cywilnego oraz ustawy 
– Prawo spółdzielcze. Ustawa zo-
stała opublikowana w Dzienniku 
Ustaw z dnia 25 sierpnia 2017 r. 
pod poz. 1596 i weszła w życie po 
upływie 14 dni od daty publika-
cji, tj. z dniem 9 września 2017 r 
.Zakres zmian był szeroki i często 
powracałam do nich na łamach 
gazety przybliżając naszym człon-
kom interpretację ważnych dla ich 
życia w społeczności spółdzielczej 
spraw. Dziś po raz kolejny po-
zwolę sobie na temat wynikający 
z wprowadzonych powyższą usta-
wą regulacji a to z powodu wyda-
nia w dniu 10 czerwca 2020 przez 
Trybunał Konstytucyjny orzecze-
nia o niezgodności art. 4 ustawy 
z dnia 20 lipca 20 17 r. o zmia-
nie j/w z art. 58 ust. l w związku 
z art. 2 Konstytucji RP. Powyższe 
orzeczenie zostało skierowane 
wnioskiem Rzecznika Praw Oby-
watelskich na podstawie art. 191 

Z notatnika 
prawnika

ust. l pkt l Konstytucji Rzeczypo-
spolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 
1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483, ze 
zm.) oraz art. 16 ust. 2 pkt 2 usta-
wy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzecz-
niku Praw Obywatelskich.

Przepis art. 4 ustawy j/w spo-
wodował automatyczną z mocy 
prawa ,wbrew woli członka, 
utratę członkostwa z dniem wej-
ścia w życie noweli do ustawy 
z dniem 09.09.2017 r. w przypad-
kach wskazanych w tym artykule.” 
Art. 4.

Członek spółdzielni, któremu 
w dniu wejścia w życie niniejszej
ustawy nie przysługuje spółdziel-
cze lokatorskie prawo do lokalu 
mieszkalnego, spółdzielcze włas-
nościowe prawo do lokalu albo 
prawo odrębnej własności loka-
lu oraz któremu nie przysługuje 
roszczenie o ustanowienie prawa 
odrębnej własności lokalu lub 
roszczenie o ustanowienie spół-
dzielczego lokatorskiego prawa 
do lokalu mieszkalnego, traci 
z tym dniem członkostwo w spół-
dzielni.”

Podstawowe argumenty pod-
niesione we wniosku RPO spro-
wadzały się do obrony wolności 
konstytucyjnych i jak wynikało 
z części uzasadnienia wniosku 
Rzecznik podkreślał, że w swo-
im dotychczasowym orzeczni-
ctwie Trybunał Konstytucyjny 
kilkakrotnie dokonywał analizy 
konstytucyjnoprawnego statusu 
spółdzielni mieszkaniowych i wie-
lokrotnie podkreślał, iż działalność 
spółdzielni mieszkaniowych, jako 
dobrowolne zrzeszenie o nieogra-

niczonej liczbie osób, nie jest 
wyłączona spod gwarancji, któ-
re ustanawia art. 58 Konstytucji. 
„Tworzenie i działalność spół-
dzielni mieszkaniowych podlega 
zatem ochronie konstytucyjnej. 
Ogranicza to tym samym możli-
wość ingerencji władz publicznych 
w tej dziedzinie. Natomiast art. 12 
Konstytucji, proklamujący jedną 
z zasad ustrojowych RP, obejmuje 
swoim zakresem wolność two-
rzenia i działania nie tylko orga-
nizacji odpowiadających swym 
charakterem wymienionym w tym 
przepisie typom, czyli związków 
zawodowych, organizacji społecz-
no-zawodowych rolników, stowa-
rzyszeń, ruchów obywatelskich 
i fundacji, ale także – „innych do-
browolnych zrzeszeń”. To ostat-
nie określenie jest tak szerokie, 
że obejmuje swym zakresem rów-
nież spółdzielnie. Trybunał pod-
kreślił jednocześnie, że gwarancje 
wynikające z art. 58 Konstytucji 
„działają” zarówno „na zewnątrz” 
– w relacjach z państwem i innymi 
podmiotami, jak i „do wewnątrz” 
w relacji pomiędzy spółdzielnią 
i jej członkami.

Trybunał Konstytucyjny dał 
prymat w swoim orzeczeniu tej 
wolności i uznał że art 4 ustawy 
z dnia 20 lipca 2017 r w brzmie-
niu j/w jest niezgodny z art. 
58 par. 1 w związku z art. 31 
ust. 3 w zw. z art. 2 Konstytu-
cji RP i w związku z tym prze-
pis ten traci moc obowiązującą 
po upływie 12 miesięcy od dnia 
ogłoszenia orzeczenia tj. z dniem 
18.06.2021.

Jakie konsekwencje pociągnie 
za sobą powyższe orzeczenie dla 
nas – spółdzielców?

W praktyce naszej Sp-ni doty-
czyło to niewielu członków, ale są 
spółdzielnie w naszym kraju, gdzie 
na skutek braku regulacji stanów 
prawnych gruntów na których zlo-
kalizowano członkowskie lokale, 
członkowie utracili swoje prawa 
i tym samym nie mają żadnego re-
alnego wpływu na funkcjonowanie 
Spółdzielni ani poprzez czynne ani 
bierne prawo wyborcze.

Oczekiwać należy że ustawo-
dawca w czasie najbliższego roku 
dokona zmian dających szansę 
osobom, których dotknęła nowela, 
na przywrócenie utraconych praw, 
a jeśli nie to Spółdzielnia winna 
dokonać wpisu do rejestru człon-
ków ponownie tych osób z dniem 
18.06.2020 r. Kolejne nowelizacje 
starają się za spółdzielców zdecy-
dować co jest dla nich lepsze a tak 
naprawdę niepotrzebnie pozbawia 
się członków decydowania o swo-
jej przynależności.

Na zakończenie artykułu 
pragnę poinformować, iż bardzo 
wielu członków odczuwa zawie
szenie porad w Spni z powodu 
pandemii CoVid19. Zarząd 
Spni rozważa formy świadcze
nia tego poradnictwa jednak 
z zachowaniem zasad RODO. 
Prosimy o kontakt telefoniczny 
z sekretariatem Spni od kiedy 
i w jakiej formie porady prawne 
zostaną przywrócone.

Jadwiga 
Chmielewska  -Furmankiewicz 

Radca Prawny

Chcesz żyć pięknie 
czyń pięknie
Dziś drukujemy pismo mieszkanki Żubar-
dzia, której na sercu leży ekologia i śmiało 
można uogólnić, dobro planety. Choć jej jed-
nostkowe działania mają na razie wymiar 
czysto lokalny, liczymy, że śladem p. Kata-
rzyny podąży więcej osób. Wszak większość 
dużych zmian zaczyna się od własnego 
podwórka. Potrzeba tylko wskazania drogi 

innym i utrwalania zmienionych nawyków, 
a korzyści będą oczywiste i wymierne. Z całą 
pewnością więc poruszona przez naszą 
mieszkankę sprawa warta jest nagłośnienia.

Pani Katarzyna napisała:

„Szanowna Redakcjo,
Chciałabym podzielić się z  innymi 

Mieszkaniami naszej Spółdzielni własnymi 
re� eksjami dotyczącymi osobistego wpływu 
na najbliższe otoczenie. Do re� eksji skłonił 
mnie bardzo kiepski stan jednego z  drzew 
rosnących koło mojego bloku, które po zimie 

wygląda na martwe, jest niemal całkiem 
suche.

Podjęłam się działania polegającego 
na zbieraniu do wiaderka wody, którą myję 
owoce i warzywa, spłukuję dłonie (bez uży-
cia detergentu), wylewam po gotowaniu 
warzyw i  innej wody, niezanieczyszczonej, 
która normalnie spływa w  umywalce czy 
zlewie do kanalizacji. W zależności od dnia, 
czasem uzbieram nawet 5 litrów wody dzien-

nie. Tę wodą podlewam rośliny na własnym 
balkonie, a jej nadmiar wynoszę przed klatkę 
i wylewam pod drzewa, czy inne rośliny. Choć 
moje działanie jest jednostkowe, widzę jego 
sens i  pozytywne rezultaty: 1. Zużywam 
mniej wody, 2.  Produkuję mniej ścieków, 
3. Oddaję wodę do gleby.

Wierzę, że zwielokrotnione działanie 
tego typu przyniosłoby korzyść zarówno 
Mieszkańcom Spółdzielni, jak i  naszym 

terenom zielonym.
Katarzyna Kur, mieszkanka bloku przy 

ul. Lutomierskiej”
Cenne uwagi i inicjatywa godna naślado-
wania.
 Niestety drzewa, o którym wspomina 
nasza mieszkanka nie da się już uratować. 
Administracja podjęła procedurę jego ścięcia.

 K.Sz.

Listy

Książeczki opłat

Drodzy Państwo.

Prosimy o wyjątkową do-
kładność przy dokonywaniu 
opłat za lokale przy wyko-
rzystaniu książeczek opłat. 
Zawsze szczegółowo zwe-
ryfi kujcie czy nadrukowany 
na blankiecie adres dotyczy 
Waszego lokalu.

Ostatnio mieliśmy bo-
wiem do czynienia z sytu-
acją, gdy firma drukująca 
książeczki, podczas łącze-
nia blankietów w indywidu-
alne pakiety, pomyliła jeden 
z nich, dołączając do ksią-
żeczki, odnoszącej się do 
konkretnego lokalu, stronę 
dotyczącą innego adresu. 
Skutkowało to tym, że lo-
kator, który otrzymał taką 
książeczkę, niechcący opła-
cił „czynsz” innemu miesz-
kańcowi, a sam otrzymał ze 
Spółdzielni powiadomienie 
o wystąpieniu zaległości. 
Przybył wzburzony do Dzia-
łu Czynszów i nie chcąc 
przyjąć wyjaśnień sugero-
wał, że złe wydrukowanie 
książeczki zostało zrobione 
z premedytacją. Nie miał ra-
cji, gdyż po pierwsze pomyłki 
się zdarzają, a po drugie, jak 
widać na zaprezentowanym 
obok zdjęciu strony z przy-
kładowej książeczki, adres, 
którego dotyczy opłata, na-
zwa ulicy i numer mieszka-
nia, są bardzo wyraźne i nie 
sposób ich nie zauważyć. 
Gdy jednak druki wypełnia 
się automatycznie, bez każ-
dorazowego sprawdzenia 

zawartych w nich informacji, 
można popełnić błąd. Dlate-
go apelujemy do Państwa 
o precyzyjne sczytywanie 
danych zawartych w ksią-
żeczkach opłat. Tym razem, 
na szczęście, całą sytuację 
udało się szybko wyjaśnić 
i naprostować, jednak bądź-
cie Państwo uważni. Chodzi 
tu przecież o Wasze pienią-
dze.

Ponadto apelujemy 
o korzystanie ze zleceń 
stałych, za które większość 
banków nie pobiera żad-
nych opłat. Wielu z naszych 
członków posiada swoje 
konta bankowe. Będzie to 
dla nas wszystkich napraw-
dę korzystniejsze. Banki co 
roku podwyższają opłaty za 
indywidualne wpłaty w swo-
ich placówkach, o czym 
piszemy również w tym 
wydaniu n/Gazety w przy-
padku PKO BP SA, który dla 
naszych członków zapropo-
nował niższe opłaty, ale jed-
nak to są nadal dodatkowe 
pieniądze, niepotrzebnie 
wydane. Ponadto naszą 
Spółdzielnię wydrukowanie 
książeczek też kosztuje, 
obciążając opłaty eksploa-
tacyjne. Do tego dochodzi 
również zaangażowanie 
fi zycznej pracy naszych ad-
ministratorów bądź gospo-
darzy domów z dostarcze-
niem ich do mieszkań czy 
też wrzucenie do skrzynek 
pocztowych.

 I.G.
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Oprócz zestawów dzwonów 

do segregacji odpadów podstawionych przez Miasto 
staramy się sukcesywnie wyposażać także nasze śmietniki 

w pojemniki do selektywnej zbiórki.

Spotykamy się z głosami sugerują-
cymi wstrzymanie koszenia traw 
w porze letniej lub ich całkowite 

zaprzestanie. Wszystko po to, by zapo-
biegać wysychaniu ziemi, zwłaszcza 
w sytuacji niekorzystnych warunków 
atmosferycznych. Odzywają się jednak 
także zwolennicy cyklicznego koszenia. 
Kto więc ma rację? Po części obie strony.

Wysoka trawa zatrzymuje wilgoć 
w glebie, chroniąc te miejsca przed nad-
miernym wysychaniem w czasie suszy. 
Ponadto sprawia, że do atmosfery wypa-
rowuje z m2 około pół litra wody w cią-
gu godziny. Naturalne trawniki sprzyjają 
pochłanianiu miejskich zanieczyszczeń, 
a także stanowią dom dla wielu poży-
tecznych owadów.

Jednak niekoszenie tak dużych 
powierzchni zamienia je w mało este-
tyczne miejsca. Trawniki zaczynają 
kwitnąć, przypominając dzikie łąki, bę-
dące często utrapieniem dla alergików. 
Rozprzestrzeniają się chwasty, które 

dominują nad trawą, niszcząc ją. Nieko-
szona trawa nie sprzyja rekreacji i staje 
się dobrym schronieniem dla groźnych 
kleszczy. Zarośnięte tereny mogą stwa-
rzać zagrożenie w obrębie skrzyżowań 
i pasów drogowych, utrudniając widocz-
ność.

W naszej Spółdzielni staramy się 
brać pod uwagę wszystkie głosy – traw-
niki kosimy, ale do wysokości, która po-
zwala zapewnić im dobre funkcjonowa-
nie w okresie suszy, częstotliwość działań 
uzależniając od warunków atmosferycz-
nych. Opieramy się tu na wytycznych 
Departamentu Ekologii i Klimatu UMŁ.

Współpracujące ze Spółdzielnią fi r-
my, dbające o tereny zielone w naszych 
zasobach, nie wykonują oprysków, 
a usuwanie traw i chwastów przy kra-
wężnikach i na płytach chodnikowych 
odbywa się ręcznie. Mimo tego, pod 
koniec maja br. doszło do incydentalnej 
sytuacji na osiedlu „Sienkiewiczow-
skie”, gdzie jeden z gospodarzy domów, 

z własnej inicjatywy, użył podczas od-
chwaszczania środków chemicznych, 
nikogo o tym nie informując. Natych-
miast zareagowała jedna z lokatorek, 
której pies źle się poczuł po spacerze. 
Takie zdarzenie w ogóle nie powinno 
mieć miejsca i pracownik fi rmy został 
pouczony o całkowitym zakazie stoso-
wania środków chemicznych w zakresie 
pielęgnacji zieleni oraz o konsekwen-
cjach samowoli w tym zakresie.

W naszych działaniach zawsze sta-
ramy się analizować wszystkie opinie 
i w oparciu o nie wyciągać wnioski, 
które pozwalają nam na podejmowa-
nie właściwych kroków. Zależy nam 
na tym, by otoczenie, w którym Państwo 
żyją, było zarówno estetyczne i zadba-
ne, jak i również, by wpisywało się w, 
tak istotne we współczesnym świecie, 
proekologiczne wytyczne. Wiemy jak 
ważna jest zieleń w naszym betonowym 
świecie i dokładamy wszelkich starań, 
by pielęgnować ją jak najlepiej. I.G.

Pomoc dla chorego dziecka
Do naszej Spółdzielni wpłynęła prośba o nagłośnienie potrzebnej pomocy dla 
kilkumiesięcznej dziewczynki z naszego osiedla – Olechowa.

Maja jest ciężko chora na SMA – rdzeniowy zanik mięśni. Ta śmiertelna choroba to nie tylko 
słabnące mięśnie, ale walka o każdy oddech dziecka, o życie bez respiratora, o możliwość przełykania…
Czas ma tu kluczowe znaczenie, bo żaden lek nie przywróci obumarłych neuronów do życia. Leczenie musi rozpocząć się 
jak najszybciej.
Aby pomóc Mai można wpłacać pieniądze na stronie fundacji Siepomaga: https://www.siepomaga.pl/maja
Dla Mai zbierane są też korki plastikowe w różnych miejscach w Łodzi, m.in.: na Janowie – ul. Hetmańska 18 lok. 31 
(Galeria Hetmańska) – Studio „Napigmentowana”, na Widzewie na osiedlu Stefana Batorego ul. Chmielowskiego 37 
paw. 30 Rynek Batory – sklep AGD. Więcej informacji na temat tej sprawy znajdą Państwo na stronie fundacji oraz 
na facebooku pod hasłem Majeczka kontra SMA@walczymaja. Gorąco zachęcamy Państwa do pomocy! Wsparcia 
fi nansowego można dokonać używając załączonego blankietu na wpłatę.

Segregacja 
odpadów
Panująca epidemia na dalszy plan odsu-
nęła wiele z codziennych spraw, które 
wcześniej nam doskwierały. A z pew-
nością taką była segregacja odpadów 
i groźba kar za jej brak. Z naszych ob-
serwacji oraz zgłoszeń lokatorów wyni-
ka, że w naszych śmietnikach i pod nimi 
częściej niż zwykle bywało brudno i po-
jemniki były przepełnione. Firmy wywo-
zowe dopiero niedawno jakby obudziły 
się z letargu i na nowo zaczęły właściwie 
realizować swoje obowiązki. Niestety 
śmieci wciąż jest dużo – zwłaszcza tych 
segregowanych. Mieszkańcy często piszą 
do Spółdzielni, że dzwony są za daleko, 
a pojemniki do segregacji w śmietni-
kach zbyt małe. Przypomnijmy więc, 
że z nowym rokiem nasze administracje 
dokonały zmiany oznakowań pojemni-
ków i część pojemników w śmietnikach 
zostało zamienionych na te do segregacji. 
Chodziło o to by nasi mieszkańcy nie mu-
sieli chodzić, często przez kilka innych 
nieruchomości, do tzw. dzwonów. Mia-
sto zestawy dzwonów podstawiało tylko 
pod niektórymi nieruchomościami. Jeden 
zestaw obsługiwał kilka nieruchomości. 
Dla wygody naszych mieszkańców ad-
ministracje starały się więc upchać (ina-
czej tego nazwać nie można) w śmietni-
kach pojemniki do selektywnej zbiórki 
o dużo mniejszej pojemności. Stąd sy-
tuacja często wygląda jak na zdjęciu 
przesłanym przez lokatora z ul. Gołębiej 
z os. Zbiorcza. Niestety ze śmietnikami 
jest jeszcze jeden problem. Te w star-
szych osiedlach, czyli w os. Zbiorcza, 

na Kozinach i Żubardziu często posa-
dowione są na terenach gminnych. Jak 
dowiedzieliśmy się od kierownika admi-
nistracji os. Zbiorcza p. Andrzeja Jaro-
szczyka wystąpiono kilka miesięcy temu 
do Urzędu Miasta Łodzi z prośbą o zgodę 
na zajęcie większej powierzchni gruntu 
argumentując to potrzebą rozbudowy 
śmietników. Na razie nie otrzymaliśmy 
odpowiedzi.

Aby nie dochodziło do nadmierne-
go zapełniania pojemników na śmieci 
pamiętajmy, że przed wyrzuceniem 
butelki zgniatamy i zakręcajmy, by nie 
zajmowały zbyt dużo miejsca; jeśli wy-
rzucamy butelki bez zgniatania powinny 
być bez nakrętki. Kartony powinniśmy 
maksymalnie złożyć i dopiero wrzucić 
w pojemnik. Jest to nasz obowiązek… 
a trochę wysiłku, jaki tym czynnościom 
poświęcimy przyda się naturze i naszemu 
zdrowiu. K.Sz.

W dniu 23.06.2020 r. w siedzibie Zarządu Spółdzielni odbyło się spotkanie ws. 
problemów powodowanych przez funkcjonowanie przy ul. Sacharowa lokalu 
gastronomicznego ZAHIR-KEBAB. Wzięli w nim udział przedstawiciele re-
stauracji oraz przedstawicielka mieszkańców bloku nr 501. Lokatorzy bloku, 
który znajduje się w bliskim sąsiedztwie knajpki, skarżą się na klientów lokalu, 
którzy do późnych godzin nocnych głośno się zachowują w restauracyjnym 
ogródku, pijąc alkohol i przeklinając, a podjeżdżające pod punkt samochody, 
z włączoną hałaśliwą muzyką, zakłócają wieczorny spokój.

Jak wyjaśnili przedstawiciele Zahir-Kebab, w lokalu nie jest sprzedawany 
alkohol, a problem stanowi pobliski sklep monopolowy i gazony usytuowane 
wzdłuż bloku 501, na których przesiadują osoby spożywające alkohol. Zapro-
ponowano zamontowanie szlabanu na jezdni między pawilonem a budynkiem 
501, który byłby zamykany o godzinie 22:00 i mógłby tym samym ograniczyć 
uciążliwości związane z podjeżdżającymi pod bar autami. Aby rozważyć ten 
pomysł należałoby jednak w pierwszej kolejności zweryfi kować go pod kątem 
obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

W wyniku dyskusji ustalono, że: ogródek przed restauracją będzie demon-
towany codziennie o godzinie 22:00, a lokal będzie funkcjonował do godziny 
1:00 w nocy w czwartki, piątki i soboty, natomiast w pozostałe dni tygodnia 
do godziny 22:00. Dostawy towaru do restauracji mają się odbywać maksymalnie 
do godziny 22:00, w sposób, który nie będzie uciążliwy dla mieszkańców bloku.

Od redakcji: Służby Spółdzielni będą bacznie obserwować działania lokalu 
i wywiązywanie się właściciela z poczynionych ustaleń.

Kosić czy nie kosić?Kosić czy nie kosić?

UWAGA
W związku z pracami konserwacyjnymi prowadzonymi przez fi rmę Veolia Energia Łódź SA, 

w dniach 21.07.2020 r. – 03.08.2020 r. nastąpi przerwa w dopływie ciepłej wody.
do budynków przy ul. A. Sacharowa 6/8, 10/12 oraz ul. Sacharowa 24, 26, 28.

Ogłoszenia na klatkach schodowych wywieszono przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.
W połowie sierpnia czasowe przerwy w dostawie ciepłej wody mogą objąć budynek 

przy ul. Tatarakowej 15. Prosimy mieszkańców o śledzenie komunikatów zamieszczanych 
na tablicy ogłoszeń w klatkach schodowych. Z uwagi na epidemię prace mogą być przesunięte.

Spotkanie w sprawie Spotkanie w sprawie 
zakłócania ciszy zakłócania ciszy 

przy ul. Sacharowaprzy ul. Sacharowa
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Lokator  
planujący przeprowadzenie remontu w swoim lokalu  
jest zobligowany zapewnić kontener lub „big bag”  
do składowania odpadów budowlanych i gruzu.

W ostatnim numerze gazety 
informowaliśmy, że Rada 
Nadzorcza RSM „Bawełna” 

na posiedzeniu w maju 2020 r. uchwaliła 
Regulamin używania lokali oraz porząd-
ku domowego i współżycia mieszkańców. 
Regulamin zawiera w swej treści wiele 
ważnych zapisów porządkowych mają-
cych wpływa na stosunki międzysąsiedz-
kie i komfort zamieszkiwania w budyn-
kach wielolokalowych.

W poprzednim numerze omówiliśmy 
§ 17 Regulaminu dotyczący segregacji 
odpadów komunalnych. W bieżącym nu-
merze przedstawiamy § 26 i §27 wska-
zujące na obowiązki mieszkańców pro-
wadzących remonty zajmowanych lokali.

„§ 26
1.  Zamiar wykonania robót re-

montowych w mieszkaniu należy zgło-
sić do administracji osiedla przed ich 
rozpoczęciem i prowadzić je w sposób 
nieutrudniający zamieszkiwania innym 
lokatorom. Mając na względzie dobrosą-
siedzkie stosunki zaleca się zakończenie 
głośnych prac remontowych – do godzi-
ny 20:00 od poniedziałku do piątku, z za-
strzeżeniem zalecenia zakończenia prac 
do godz.18:00; ( czyli mile widziane było-
by kończenie prac o godz. 18.00 – dopisek 
redakcji).

–  do godziny18:00 w sobotę, z za-
strzeżeniem zalecenia zakończenia prac 
do godz.15:00 (czyli jak wyżej bardziej 
wskazane jest kończenie prac wcześniej 
do godz. 15.00 – dopisek redakcji)

2.  W niedziele i święta wprowa-
dza się zakaz prowadzenia głośnych prac 
remontowych.

3.  Lokator planujący przeprowadze-
nie remontu w swoim lokalu:

a)  powinien poinformować o tym 
lokatorów w swojej klatce oraz w klatce 
schodowej sąsiadującej bezpośrednio z jego 
lokalem, wywieszając pisemną informację 
na tablicach ogłoszeń, w której określi 
przewidywany czas trwania remontu. Poza 
wywieszeniem informacji zaleca się także 
wrzucenie podobnych informacji do oddaw-
czych skrzynek pocztowych sąsiadów.

b)  zamówić na swój koszt kontener 
albo big bag, po uprzednim uzgodnieniu 
z administracją osiedlową jego usytuowa-
nia przed budynkiem, celem składowania 
w szczególności gruzu, ceramiki sanitarnej 
wykładzin podłogowych, kawałków tyn-
ków czy cegieł, potłuczonych kafelków, 
opakowań po materiałach budowlanych 
zużytych do remontu mieszkania, wymie-
nianej stolarki okiennej czy drzwiowej, 
a po jego zapełnieniu spowodować szybkie 
opróżnienia i dostawę nowego.

c)  bieżąco dbać o czystość na klat-
ce schodowej nie dopuszczając do po-
wstawania nadmiernego jej zakurzenia 
i zabrudzenia, szczególnie na min. jedno 
piętro w górę oraz wszystkie piętra w dół 
od poziomu swojego mieszkania, a w bu-
dynku, w którym jest dźwig osobowy 
dbanie o porządek dotyczy również tego 
urządzenia.

4.  Lokator planujący przeprowadze-
nie remontu w swoim lokalu jest zobligo-
wany do zapewnienia właściwego skła-
dowania odpadów powstających podczas 
remontu oraz ich usuwania zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami prawa.

§ 27
1.  Nie wyraża się zgody na okra-

towania okien. Zamiast tego zaleca się 
montowanie szyb antywłamaniowych. 
Powyższe nie dotyczy okien i balkonów, 
które już posiadają okratowanie, wykona-
ne za zgodą Spółdzielni.

2.  Okratowania i zabudowy okien 
i balkonów wykonane bez zgody Spół-
dzielni muszą zostać usunięte na koszt 
właściciela lokalu, chyba że właściciel 
wystąpi o zgodę do Spółdzielni na ich 
utrzymanie.

3.  Zabudowa balkonów jest możli-
wa po uzyskaniu zgody Spółdzielni.”

Ważna jest jeszcze 
jedna sprawa

Przy remontach mieszkań często wy-
mieniamy meble i sprzęty AGD – pamię-
tajmy, że nie wolno ich dowolnie wyrzu-
cić pod śmietnik. Gromadzenie i wywóz 
tego typu śmieci (gabaryty i elektrośmie-
ci) reguluje ustawa o odpadach. Pisaliśmy 
już o tym m.in. w poprzednim numerze 
gazety. Przypomnijmy jednak, że gabary-
ty wywożone są z naszych nieruchomości 
w konkretnie ustalone dni – harmonogram 
wywozu administracje zamieszczają 
na tablicy ogłoszeń w klatkach scho-
dowych. Każdy może też samodzielnie 
i bezpłatnie zawieźć te odpady do miej-
skich Punktów Selektywnego Zbiera-
nia Odpadów Komunalnych (w skrócie 
PSZOK). W Łodzi działają dwa takie 
punkty przy ul. Zamiejskiej 1 i przy ul. 
Kasprowicza 10. Gabaryty, gruz i od-
pady budowlane przyjmują oba punkty. 
Elektrośmieci tylko PSZOK przy ul. Za-
miejskiej 1. W odbiorze elektrośmieci 
specjalizują się też prywatne firmy, które 
po telefonicznym zgłoszeniu przyjadą 

i odbiorą pralkę, telewizor czy komputer 
– usługa taka jest jednak odpłatna. Z ofer-
ty jaka złożona została do Spółdzielni wy-
nika, że koszt odbioru elektrośmieci wy-
nosi 60 zł. Zainteresowanym podajemy 
powyżej telefon kontaktowy do tej firmy.

Pamiętajmy ponadto, że przy zakupie 
nowego sprzętu AGD czy RTV możemy 
od razu w sklepie złożyć oświadczenie, 
że przy dostawie do naszego domu no-
wego sprzętu należy odebrać stary, zu-
żyty sprzęt. Przy mniejszych sprzętach 
jak drukarki, komputery, laptopy można 
je zawieźć od razu do sklepu, w którym 
kupujemy nowy sprzęt.

 K.Sz.

PLANUJESZ REMONT
– koniecznie zapoznaj się z Regulaminem obowiązującym w Spółdzielni.

„Poeci nie robią nic innego, tylko szu-
kają słów”. Wisława Szymborska szu-
kała ich już od dzieciństwa, co w 1996 
roku docenił Komitet Noblowski, 
przyznając jej nagrodę w  dziedzinie 
literatury.
Wisława Szymborska, a właściwie Ma-
ria Wisława Anna Szymborska, przyszła 
na świat 2 lipca 1923 roku w folwarku 
Prowent pod Kórnikiem, w województwie 
wielkopolskim, gdzie jej ojciec był zarządcą 
dóbr hrabiego Władysława Zamoyskiego.

Swoje pierwsze próby literackie 
podejmowała bardzo wcześnie, wyka-
zując jednocześnie zdolności plastyczne. 
Od 1929 roku wraz z rodziną mieszkała 
w Krakowie, w czasie II wojny świa-
towej ucząc się na tajnych komple-
tach, a od 1943 roku zatrudniając się 
do pracy na kolei, by uniknąć wywiezie-
nia na roboty do Rzeszy.

Zadebiutowała w 1945 roku w cza-
sopiśmie „Dziennik Polski” wierszem 
„Szukam słowa”, a rok później rozpo-
częła studia na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim na filologii polskiej. Po kilku 
semestrach zmieniła kierunek na socjo-
logię, aby w końcu, z powodu kłopotów 
materialnych, zupełnie zrezygnować 
z nauki. Z pisania jednak nie zrezygno-
wała, a w 1952 roku ukazał się jej pierw-
szy tomik poezji pt. „Dlatego żyjemy”, 
w którym pisze m.in. tak: „Żeby choć 
jeden wiersz – żarliwie pragnę – z takim 
uśmiechem nieść do wsi i fabryk, cudzą 
radością być – uradowaną.”

W tym samym roku została przyjęta 
do Związku Literatów Polskich, a swoje 
lata zawodowe związała z pracą w re-
dakcjach m.in. „Życia Literackiego”, 
w którym prowadziła dział poetycki 
i miesięcznika „Na Głos”, jednocześnie 
publikując wiersze, felietony i orga-
nizując warsztaty poetyckie. Od 1957 
roku, dzięki redaktorowi Jerzemu Gie-
droycowi, patronowała i publikowała 
w paryskim czasopiśmie emigracyjnym 
„Kultura”.

Pisała dużo i intensywnie. Zawsze 
miała przy sobie notesik, w którym zapi-
sywała swoje myśli. Twierdziła, że poe-
zja powstaje w milczeniu – „zaczyna się 
od nagłego skojarzenia, poruszonej nag-
le uwagi”. Bardzo oszczędnie gospoda-
rowała słowem, uważając, że na świecie 
zbyt dużo jest pospolitej paplaniny. Jak 
mówił jeden z jej znajomych, Jerzy Illg: 
„To co zapewniło jej wielkość, to wielki 
dar selekcji i samokrytycyzmu”. Sama 
swoje pisanie określała jako rodzaj eks-
hibicjonizmu z dystansem, a w poezji 
najbardziej ceniła podnoszenie wyda-
rzeń zwykłych do rangi wydarzeń wy-
jątkowych. Jej wiersze nasycone były 
humorem, spod którego wyzierała po-
waga i odwrotnie. Uwikłanie człowieka 
w historię i pozorna zwykłość świata, 
która okazuje się największą zagadką 
to najważniejsze wątki w jej poezji. Ale 
istotne miejsce w jej twórczości zajmują 
również wesołe i frywolne limeryki, któ-
re układała podczas podróży, a bodźcem 
dla ich powstawania były widoki przesu-

wające się za oknem. Bawiła się słowem, 
a swoje zamiłowanie do gier i loteryjek 
przelewała na papier, tworząc zręczne 
układanki językowe.

Wśród najbardziej znanych tomików 
poezji Szymborskiej wymienia się m.in.: 
„Wołanie do Yeti” (1957), „Sto pociech” 
(1967), „Ludzie na moście” (1986), 
„Chwila” (2002), „Tutaj” (2009) i wyda-
ny już pośmiertnie „Wystarczy” (2012).

Informacja o otrzymaniu Nagrody 
Nobla zastała ją w Zakopanem, do któ-
rego zawsze wracała z lubością i dużym 
sentymentem. Zaskoczyło ją to, a ogrom 
zamieszania, które nagle powstało wo-
kół jej osoby, lekko ją przytłoczył. Jako 
osoba skromna, która nie przepadała 
za życiem publicznym, marzyła tylko 
o tym, by wszyscy dali jej spokój.

Komitet Noblowski, w uzasadnie-
niu przyznania poetce nagrody, napisał: 
„za poezję, która z ironiczną precyzją 
pozwala historycznemu i biologicznemu 
kontekstowi ukazać się we fragmentach 
ludzkiej rzeczywistości”. 

Wisława Szymborska zmarła 1 lute-
go 2012 roku w Krakowie, podczas snu. 
Pochowano ją na cmentarzu Rakowi-
ckim w jej ukochanym Krakowie.

 I.G.

Polscy nobliści –  
Wisława Szymborska

Podwyżki cen 
wody i ciepła 
W połowie roku dokonane 
zostały dwie zmiany cen opłat 
niezależnych od Spółdzielni.

Pierwsza dotyczy wody i odprowadzania 
ścieków w Łodzi. Zgodnie z zatwierdzony-
mi w 2018 r. taryfami ZWiK, obejmujący-
mi podwyżki cen wody w trzech kolejnych 
latach 2018, 2019 i 2020 r., od 13 czerwca 
br. wprowadzono w naszym mieście nową 
cenę za pobór wody i odprowadzanie ście-
ków. Opłata wzrasta o 6 groszy na każdym 
m³ wody. Przypominamy przy tym, że decyzją 
naszej Rady Nadzorczej cena ta uwzględnio-
na zostaje w opłatach czynszowych naszych 
łódzkich zasobów od 1 lipca br. – wydruki 
nowych opłat zostały Państwu dostarczone 
do oddawczych skrzynek pocztowych 30 
czerwca. Nie dotyczy to budynku w Andre-
spolu, gdzie cena wody zmieniona została 
od marca 2020 r.

Druga z podwyżek dotyczy cen ciepła. 
Zgodnie z nowymi taryfami zatwierdzony-

mi przez Urząd Regulacji Energetyki dla 
Veolii Energia Łódź S.A. obowiązującymi 
od 13.07. br. koszt ciepła rośnie o 7–8%. 
Jest to już druga podwyżka cen ciepła w tym 
roku. Z dniem 1.01.2020 r. ciepło wzrosło 
o 6–7%.Oznacza to w tym roku zwiększenie 
kosztów dostaw ciepła na potrzeby central-
nego ogrzewania i ciepłej wody łącznie o ok. 
13–15%. 

Mimo wprowadzonych podwyżek za-
liczki opłat na poczet centralnego ogrze-
wania i ciepłej wody pobierane w naszej 
Spółdzielni nie zostaną zmienione. Przypo-
mnijmy w tym miejscu, że zaliczki na dany 
okres uwzględniają oprócz wyników rozli-
czenia kosztów ciepła z okresu poprzednie-
go, przewidywania w zakresie ewentualnych 
podwyżek w ciągu roku. Wprowadzone 
podwyżki potwierdzają, że przewidywania 
te są słuszne i jak najbardziej zasadne. Przy-
jęte w tym roku wskaźniki wzrostu opłat 
za ciepło wynosiły 15% na centralne ogrze-
wanie i 10% na podgrzanie wody.  K.Sz.

Wydrukujemy Państwa 
wspomnienia o Janie Pawle II
W ostatnim numerze gazety, w maju br., 
pisaliśmy o setnej rocznicy urodzin Jana 
Pawła II.

Ku naszej wielkiej radości arty-
kuł ten spotkał się z dużym odzewem 
ze strony czytelników i otrzymaliśmy 
wiele pozytywnych głosów, dziękują-
cych, że piszemy o tym wielkim czło-
wieku i wielkim Polaku.

Idąc dalej tym tropem pragniemy 
zachęcić Państwa do przysyłania nam 
osobistych wspomnień dotyczących 
naszego Papieża. Może spotkaliście Go 
podczas jednej z pielgrzymek, może 
w jakiś szczególny sposób odcisnął ślad 
na Waszym życiu lub był Wam po prostu 
bliski? Może dane było Wam Go poznać, 
gdy jeszcze nie był głową kościoła? Jeśli 
tak – piszcie do nas, a my wydrukujemy 
Wasze wspomnienia na łamach gazety. 
Mile widziane są również Wasze zdjęcia 

z Ojcem Świętym. Czekamy do końca 
sierpnia. Wszystkie wspomnienia i zdję-
cia będziemy zamieszczać w gazecie – 
powinniśmy ich mieć dużo. Jan Paweł 
II gościł w naszym mieście w 1987 r. 

 I.G.

ODDAJ  

ZUŻYTY SPRZĘT 

KOMPUTEROWY, AGD, 

RTV  I INNE.

TEL. 608-386-

007, 608-335-007, 

730-387-007.
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W tym roku, z wiadomych względów, 

najczęściej wybieramy relaks 
oraz wakacyjno-urlopowy odpoczynek blisko domu. 

Miejskie tężnie osiedlowe są do tego celu wręcz idealne.

Kontakt z nami
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: pfl asz@
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.
Joanna Witulska administrowane budynki 
501 i 503, ul. A. Sacharowa 6/8, 10/12, 24, 
26, 28, e-mail: jwitulska@rsmbawelna.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.
CZYNSZE SPÓŁDZIELNI:
Barbara Hreczanik – kierownik działu, 
tel. 42 641 63 33, wew. 19, e-mail: hrecza-
nik@rsmbawelna.pl
Alina Kita – czynsze os. Koziny i os. Sien-
kiewiczowskie, tel. 42 641 63 33, wew. 33, 
e-mail: akita@rsmbawelna.pl
Joanna Olszewska – czynsze os. Zbiorcza 
i os. Żubardź, tel. 42 641 63 33, wew. 66, 
e-mail: jolszewska@rsmbawelna.pl
Olga Malec – czynsze os. Słowiańskie, 
tel. 42 641 63 33, wew. 67, e-mail: omalec@
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.

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

Elektroniczny 
system obsługi 

mieszkańca

Szczegółowy sposób 
uruchomienia 

aplikacji znajdziecie 
Państwo na tablicy 
ogłoszeń w swojej 
klatce schodowej.

W Łodzi mamy już 
ponad 10 wydzie-
lonych miejsc pod 

tężnie (i ich liczba z roku na rok 
rośnie). Swego czasu w prasie 
okrzyknięto nasze miasto łódz-
kim Ciechocinkiem. Większość 
z istniejących tężni powstała 
jako zwycięskie projekty bu-
dżetu obywatelskiego. Pierw-
sza zaś, przypomnijmy, stanęła 
na terenach retkińskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Bo-
tanik” i wybudowała ją sama 
spółdzielnia. Pomysł na takie 
zagospodarowanie terenu zielo-
nego spółdzielni zrodził się już 
w 2010 r., a jego inicjatorką była 
członkini Rady Nadzorczej z za-
wodu pani architekt (pisaliśmy 
o tym w 108 numerze naszej Ga-
zety z grudnia 2017 r. w wywia-
dzie z ówczesną prezes retkiń-

skiej SM „Botanik” p. Elżbietą 
Kumor). 

Pomysł okazał się strza-
łem w dziesiątkę. Zaczęły po-
wstawać coraz to nowe tężnie. 
Obecnie są praktycznie w każ-
dej dzielnicy naszego miasta: 
na terenach SM im. M. Reja 
przy ul. Żubardzkiej, w pasażu 
Abramowskiego w Śródmieś-
ciu, dwie w Parku Podolskim 
na Zarzewie, w Parku u źró-
deł Olechówki na Olechowie, 
na Widzewie w parku Widzew-
ska górka. To tylko niektóre 
z lokalizacji, te najbliższe na-
szych zasobów.  

Zachęcamy gorąco do spę-
dzania czasu w pobliżu tężni. 
Ich działanie jest korzystne dla 
wszystkich, niezależnie od wie-
ku. Tężnie orzeźwiają w upały, 
poprawiają nastrój, służą osobom 

z nadciśnieniem, zapaleniem za-
tok, alergiami; pomagają w scho-
rzeniach dróg oddechowych, przy 
rozedmie płuc, nerwicy wegeta-
tywnej i w przypadku ogólnego 
wyczerpania. Spacer tu działa re-
laksująco. Tężnie są znakomitym 
miejscem na spotkania z dosko-
nałym mikroklimatem.  

Warto też wiedzieć, że do bu-
dowy tężni używane są gałązki 
krzewów tarniny – to po nich 
spływa solanka rozbijając się 
na mniejsze krople, a dzięki wa-
runkom atmosferycznym – pro-
mieniom słonecznym i podmu-
chom wiatru – powstaje mgiełka 
solankowa, rozwiewana wokół 
tężni, tworząc korzystny dla 
zdrowia mikroklimat. 

Solanka, spływając z góry 
po gałęziach, rozpryskuje się 
na drobniutkie krople a im drob-

niejsza kropla, tym szybciej od-
parowuje z niej woda, dzięki 
czemu roztwór soli gęstnieje. 
To zwiększanie stężenia soli, 
czyli tężenie, dało nazwę całej 
konstrukcji – tężni.  

Pomysł budowy tężni solan-
kowych w środku miasta niewąt-
pliwie zmienia nasze otoczenie 
na bardziej przyjazne. W dobie 

zanieczyszczeń powietrza smo-
giem i coraz większej liczby dni 
z wysokimi temperaturami takie 
miejsca są na wagę złota. Teraz 
zaś, gdy wciąż jeszcze trwa epi-
demia i obawiamy się wyjazdów 
do wielkich kurortów, miejskie 
tężnie z powodzeniem mogą 
je nam, choć częściowo, zastą-
pić. K.Sz.

Sulejów w tym roku bez kolonistów
W ostatnim numerze naszej gazety informowaliśmy, że TKKF Ognisko „Dzikusy” zorganizuje 
kolonie dla dzieci w Sulejowie. Miały odbyć się dwa z trzech wcześniej planowanych turnusów. 
Niestety w czerwcu br. prezes Ogniska złożył pismo informujące, że z uwagi na brak zgło-
szeń od rodziców chcących wysłać swoje pociechy na kolonie wyjazdy wakacyjne dla dzieci 
nie odbędą się.

Jednocześnie warto wskazać, że Ośrodek w Sulejowie pracuje i zaprasza wszystkich 
spragnionych odpoczynku wśród lasów sosnowych, grzybiarzy i wędkarzy do siebie. Podajemy 
kontakt: e-mail: tkkf.lodz@interia.pl tel. 509 338 697

O tym, że miejsce to może być interesujące i podobać się też młodym, nich świadczy fakt, 
iż mój 18-letni syn już drugi raz w tym roku wraz z kolegami spędza tam wakacyjny czas.

 K.Sz.

Ograniczenia 
wizyt 
do minimum 
utrzymane do 
końca sierpnia
Choć pomału przyzwyczajamy 
się żyć z koronawirusem zagro-
żenie wciąż pozostaje i jak wy-
nika z informacji Ministerstwa 
Zdrowia nie maleje. Biorąc to pod 
uwagę, dla bezpieczeństwa na-
szych członków oraz pracowni-
ków i kontrahentów Spółdzielni 
wizyty w Państwa lokalach oraz 
w naszych biurach nadal, przynaj-
mniej do końca sierpnia, ograni-
czamy do niezbędnego minimum. 
Zachęcamy do kontaktu telefo-
nicznego, mailowego lub poprzez 
aplikację iMieszkaniec.pl Wszyst-
kie niezbędne telefony kontak-
towe i adresy mailowe dostęp-
ne są w każdej naszej gazecie, 
na klatkach schodowych oraz 
na stronie internetowej www.rsm-
bawelna.pl Nie ma więc potrzeby 
przychodzenia do Spółdzielni czy 
administracji, a niestety ostatnio 
zaobserwowaliśmy, że co nie-
którzy z naszych członków częś-
ciej to czynią. Dotyczy to także, 
a może przede wszystkim Działu 
Czynszów stąd naszą stałą rubry-
kę „Kontakt z administracją” teraz 
„Kontakt z nami” od tego numeru 
rozszerzamy o nazwiska i telefony 
pracowników Działu Czynszów. 
 K.Sz.

Do administracji dzwoń na numer komórkowy!
Co jakiś czas docierają do nas 
sygnały od mieszkańców o bra-
ku możliwości dodzwonienia się 
do biur administracji na numery 
stacjonarne. Kilka miesięcy temu 
problem taki występował na Ole-
chowie. Obecnie przyjmujemy 
takie zgłoszenia od mieszkań-
ców Żubardzia i Kozin. Sprawę 

zgłosiliśmy do Orange, gdzie do-
wiedzieliśmy się, że występowa-
ły czasowe problemy sieciowe. 
Już teraz powinno być wszystko 
w porządku. Jednak aby wyeli-
minować takie sytuacje w przy-
szłości zachęcamy do korzystania 
z bezpośrednich, komórkowych 
numerów telefonów jakie posia-

dają pracownicy Spółdzielni. Nu-
mery te zamieszczone są w każ-
dej n/Gazecie w tym samym 
miejscu – na przedostatniej stro-
nie w rubryce „Kontakt z admini-
stracją”, teraz „Kontakt z nami”. 
Można je też znaleźć na stronie 
internetowej Spółdzielni.
 K.Sz.

UZDROWISKO ŁÓDŹUZDROWISKO ŁÓDŹ
Ciechociński mikroklimat w naszym mieście 

Przyblokowe ogródki
W całych naszych zasobach zielo-
nych enklaw przybklokowych, za-
łożonych i pielęgnowanych przez 
samych mieszkańców, jest bardzo 
wiele. Na łamach naszej Gazety 
co niektóre już wielokrotnie przed-
stawialiśmy. Obecnie powstanie 
kolejny ogródek. Pani Julita Mar-
cinkowska pełniąca obowiązki 
kierownika administracji osiedla 
„Słowiańskie” nadesłała nam taką 
informację:

„Z satysfakcją zawiadamiam, 
że na naszym osiedlu powstanie ko-
lejny ogródek utworzony samodziel-
nie przez mieszkańców za zgodą Ad-
ministracji Osiedla „Słowiańskie”.

Mieszkańcy budynku przy 
ul. Dąbrówki 18 klatki III, zapro-
ponowali wykonanie we własnym 

zakresie nasadzeń, zakupionych 
przez siebie ozdobnych krzewów 
i drzewek iglastych na trawniku 
przed blokiem. Niezmiernie nam 
miło, że w naszych zasobach mamy 
tak otwartych i kreatywnych Miesz-
kańców, których wkład oraz wspólne 
działania prowadzą do upiększania 
naszego najbliższego otoczenia.”

Pani Julita za naszym pośred-
nictwem zwraca się też do samych 
mieszkańców pisząc: „Państwa 
wkład i zaangażowanie w pełni 
w administracji doceniamy i ser-
decznie dziękujemy za taką postawę 
społeczną. Pomysł ten polecamy po-
zostałym mieszkańcom!”

Od redakcji dodajmy jeszcze, 
że pięknie inicjatywa ta wpisuje się 

we wspomnianą na pierwszej stro-
nie kampanią spółdzielczości ogło-
szoną na Międzynarodowy Dzień 
Spółdzielczości „Spółdzielcy prze-
ciw zmianom klimatu”. Im więcej 
nasadzeń tym czystsze powietrze, 
ale i piękniej oraz weselej na duszy.

Po dokonaniu nasadzeń w jed-
nym z kolejnych wydań gazety przed-
stawimy Państwu fotografi ę ogródka. 
A teraz prezentujemy inny zakątek 
osiedla Słowiańskie pielęgnowany 
przez mieszkańców.  K.Sz.

Ogródek przy bloku 137
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Wystąpienie 
dr Jerzego 
Jankowskiego – 
przewodniczącego 
Zgromadzenia 
Ogólnego Krajowej 
Rady Spółdzielczej 
na posiedzeniu 
Zgromadzenia 
w dniu 7.07.2020 r.

Odbudowa niepodległej Polski 
po 1918 roku wymagała regula-
cji prawnych w wielu obszarach 
życia państwowego. Jednym 
z nich była spółdzielczość, która 
już wtedy legitymowała się bo-
gatym dorobkiem i ugruntowaną 
pozycją w życiu gospodarczym 
ziem polskich. Jej początki się-
gają 1816 roku i założonego 
wówczas przez księdza Stani-
sława Staszica Towarzystwa 
Rolniczego Hrubieszowskiego, 
natomiast dynamiczny rozwój 
zrzeszeń w formule spółdziel-
czej rozpoczął się w połowie 
XIX wieku. Spółdzielnie z zało-
żenia zrzeszały przedstawicieli 
najmniej zamożnych warstw 
społecznych przyczyniając się 
do ich emancypacji gospodar-
czej i społecznej.

Działacze spółdzielczy za-
wsze angażowali się w działa-
nia we wszystkich możliwych 
obszarach życia państwowego, 
wykorzystując swoją głęboką 
wiedzę, umiejętności i bogate 
doświadczenie.

Wszystko to sprawiło, 
że spółdzielczość od początku 
stała się przedmiotem zaintere-
sowania twórców ustroju i pra-
wa polskiego. Chodziło o to, 
aby zbudować stabilny i trwały 
fundament dla funkcjonowania 
spółdzielczości w postaci jed-
nolitego i nowoczesnego prawa, 
zapewniającego dynamiczny 
rozwój sektora spółdzielczego 
jako jednego z fi larów gospo-
darki narodowej.

Początek prac legislacyj
nych w tym zakresie nastąpił 
już podczas obrad Pierwszej 
Konferencji Przewodników 
Kooperacji Polskiej w dniach 

od 7 do 9 lutego 1918 roku. Było 
to wydarzenie szczególnej wagi. 
Wśród delegatów na Konferen
cję byli działacze spółdzielczy, 
którzy łączyli sprawy samej 
spółdzielczości z kwestią walki 
o niepodległość.

Głównym celem było – 
„ujednolicenie polskiego ruchu 
spółdzielczego, nawiązanie mię-
dzy jego terytorialnymi i specy-
alnymi rzeczowymi odłamami 
ścisłego porozumienia, ustalenie 
wspólnego celu, rewizya metod 
i środków pracy.” 

Temu miało służyć stworze-
nie przez władzę ustawodawczą 
w niepodległym państwie jed-
nolitego prawa spółdzielczego. 
Nowa ustawa powinna stanowić 
wkład w integrację ekonomiczną 
kraju.

Państwo powinno tworzyć 
ogólne warunki dla funkcjo-
nowania spółdzielczości, jej 
rozwoju i sukcesywnego mo-
dernizowania. Drogą do tego 
miało być również stworzenie 
systemu edukacji spółdziel-
czej zapewniającego szkole-
nie wykwalifikowanych kadr. 
Powoływano się przy tym na 
przykłady najbardziej rozwinię-
tych wówczas państw Europy 
Zachodniej, jak Niemcy, Wiel-
ka Brytania Francja czy Dania. 
Profesor Stanisław Głąbiński 
złożył wniosek mówiący także 
o potrzebie kształcenia na pozio-
mie akademickim. Domagano 
się stworzenia odrębnej dyscy-
pliny naukowej, a w ślad za tym 
zorganizowania we wszystkich 
ówczesnych polskich uniwersy-
tetach w Warszawie, Krakowie 
i we Lwowie, katedr nauki spół-
dzielczości.

Tuż po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości w 1918 
roku, środowisko spółdzielców 
włączyło się bardzo aktywnie 
w odbudowę państwa. Zabory 
spowodowały silne rozbicie po-
lityczne ziem polskich, głębo-
kie dysproporcje gospodarcze, 
administracyjne i kulturowe 
pomiędzy poszczególnymi za-
borami.

Rozpoczęcie prac legisla-
cyjnych nastąpiło jeszcze późną 
jesienią 1918 roku, a punktem 
wyjścia były decyzje i uchwały 

Pierwszej Konferencji Przewod-
ników Kooperacji Polskiej. Naj-
większą aktywność przejawiało 
w tym zakresie Ministerstwo 
Pracy i Opieki Społecznej, któ-
re już w 1919 r. przygotowało 
projekt ustawy spółdzielczej, 
który jednak nie zyskał szersze-
go poparcia jako zbyt radykalny 
i uwzględniający głównie inte-
resy kooperatyw robotniczych.

Drugi projekt przygotował 
Wydział Spółdzielczy w Sekcji 
II Departamentu Kredytowe-
go Ministerstwa Skarbu. Już 
w czerwcu 1919 r. zwołano kon-
ferencję z udziałem przedsta-
wicieli rządu i spółdzielczości 
w celu przedyskutowania tego 
projektu. Ponieważ Polska nie 
miała jeszcze ustawy zasadni-
czej, a jedynie tzw. małą konsty-
tucję, kierowano się analogicz-
nymi rozwiązaniami prawnymi 
w innych państwach, rodzimymi 
regulacjami oraz własną intuicją 
polityczną i doświadczeniem.

Ustawa o spółdzielniach 
została uchwalona 29 paź
dziernika 1920 r. Nawet woj-
na z Rosją bolszewicką i walki 
o Warszawę nie przerwały pro-
cesu legislacyjnego. W prace nad 
ustawą zaangażowali się wybitni 
przedstawiciele spółdzielczości 
i jednocześnie czynni uczestnicy 
życia politycznego.

W myśl przepisów ustawy, 
spółdzielnia to: „…zrzeszenie 
nieograniczonej liczby osób 
o zmiennym kapitale i składzie 
osobowym, mające na celu pod-
niesienie zarobku lub gospodar-
stwa członków przez prowadze-
nie wspólnego przedsiębiorstwa. 
Służąc powyższym zadaniom 
gospodarczym, spółdzielnia 
może również mieć na celu pod-
niesienie poziomu kulturalnego 
swych członków…”. Spółdziel-
nia została tu potraktowana, jako 
podmiot prawa gospodarczego, 
a dopiero w węższym ujęciu 
jako instytucja prawa handlo-
wego, albowiem była traktowa-
na jako podmiot „handlujący”. 
Spółdzielnia miała pełnić rolę 
pomocniczą i wspierającą swo-
ich członków w ich działalności 
gospodarczej.

Paradoksalnie w Polsce 
międzywojennej, w której 

ustrój gospodarczy określany 
jako demokratycznoburżua
zyjny i opierający się na dok
trynie liberalizmu gospodar
czego, nikt nie kwestionował 
wielkiego znaczenia spółdziel
czości. Mądrość ówczesnego 
ustawodawcy polegała na tym, 
iż doceniał rolę i miejsce tego 
sektora w życiu całego pań
stwa. Nikt nie podważał jego 
dokonań i osiągnięć i nie okre
ślał go jako przeżytek epoki 
zaborów!

Ustanowione prawo sprzyja-
ło spółdzielczości i jej rozwojo-
wi dzięki jednoznacznemu unie-
zależnienie od władz państwo-
wych. Spółdzielnie zdobywały 
osobowość prawną w chwili 
wpisania do rejestru sądowego. 
Zgodność statutu z obowiązują-
cym prawem i powołanie władz 
spółdzielni sprawiało, że dalsze 
działanie rejestracyjne sądu mia-
ło charakter „automatyczny”.

W grudniu 1920 r. zosta-
ło wydane rozporządzenie, 
na mocy którego powołano do 
życia Radę Spółdzielczą. W do-
kumencie tym określono jedno-
cześnie strukturę organizacyjną 
Rady, którą powołano jako in-
stytucję koordynującą działania 
spółdzielni oraz doradczą i opi-
niodawczą. Rada Spółdzielcza 
miała reprezentować interesy 
spółdzielni w relacjach z orga-
nami administracji państwowej.

Ustawę o spółdzielniach 
należy uznać za akt normatyw-
ny, który na owe czasy spełniał 
oczekiwania i zaspokajał potrze-
by samorządu spółdzielczego. 
Na podkreślenie zasługuje jej 
liberalny charakter, co zapew-
niało możliwości dalszego roz-
woju, szerokie angażowanie się 
w sprawy społeczne oraz zacho-
wanie daleko posuniętej nieza-
leżności. Wszystko to stanowiło 
niezwykle ważny i cenny wkład 
w budowę samorządnego i de-
mokratycznego społeczeństwa. 
Zgłaszane przez władze pań-
stwowe zmiany do ustawy były 
także racjonalnie uzasadniane. 
Podkreślano przede wszystkim 
konieczność całkowitej likwi-
dacji rozdrobnienia organiza-
cyjnego oraz rozwiązania prob-
lemu tzw. „dzikich” spółdzielni 

nie zrzeszonych w związkach. 
Chciano także określić główne 
kierunki rozwoju, które powin-
ny być zgodne z kierunkami 
polityki gospodarczej państwa 
polskiego. Ostatecznie zgłasza-
ne poprawki zostały przyjęte 
23 lutego 1934 r. bez większego 
sprzeciwu środowisk spółdziel-
czych.

Ustawa, jak każdy dokument, 
miała swoje mankamenty, co nie 
umniejszało jej doniosłości. Od 
samego początku, stanowiła silny 
bodziec do rozwoju sektora spół-
dzielczego w Polsce odrodzonej. 
Stanowiła ona przełom w two
rzeniu prawa w tym zakresie. 
Bardzo szybko została uznana, 
także w innych krajach Euro
py Zachodniej za jedną z naj
nowocześniejszych w Europie. 
Dzięki niej spółdzielczość zaczę-
ła rozwijać się w coraz szybszym 
tempie. Dynamika była na tyle 
duża, że w 1930 roku, Polska 
zajmowała już piąte miejsce 
w Europie pod względem licz
by członków spółdzielni. Było 
ich wówczas ok. 2,1 miliona, 
a wyprzedzały ją tylko Niemcy, 
Anglia, Francja i Czechosłowa
cja. Jeszcze lepiej sytuacja przed-
stawiała się, jeśli chodzi o liczbę 
spółdzielni. Polska zajmowała 
wówczas trzecie miejsce w Eu-
ropie, za Niemcami i Francją, 
mając prawie 23 tys. spółdzielni. 
Gorzej kształtował się czynnik 
tzw. uspółdzielczenia polskiego 
społeczeństwa, liczony liczbą 
spółdzielców na 1 tys. miesz-
kańców.

Dzięki ustawie, niezwykle 
sprzyjającej rozwojowi spół-

dzielczości, rosła od samego 
początku rola spółdzielni w go-
spodarce państwa. Dość powie-
dzieć, że tylko w 1924 roku po-
wstało blisko tysiąc spółdzielni 
i ogólna ich liczba wyniosła 
wtedy prawie blisko 16 tysię-
cy. Do końca lat dwudziestych 
trwał ten bardzo korzystny trend. 
W latach 1925–1929 założono 
w kraju kilka tysięcy nowych 
spółdzielni. W kolejnych latach 
liczby te wynosiły od ok. 1,5 tys. 
do ok. 2,3 tys. podmiotów.

Trudno jest określić skalę 
zmian i stopień rozwoju spół-
dzielczości w okresie między-
wojennym. Przede wszystkim 
dlatego, że był to czas niezwy-
kle gwałtownych i burzliwych 
procesów gospodarczych, spo-
łecznych i politycznych. Powsta-
wało wiele nowych spółdzielni, 
ale jednocześnie inne upadały. 
Sprawiały to m.in. szalejąca hi-
perinfl acja i narastający kryzysy 
gospodarcze w latach dwudzie-
stych. Podawanie liczb bez-
względnych, porównywanie ich 
i analizowanie może niekiedy 
prowadzić do błędnych wnio-
sków. Nie do przecenienia jest 
natomiast fakt, że spółdzielnie 
stymulowały rozwój gospodar-
czy, organizowały życie spo-
łeczne lokalnych społeczności, 
budowały poczucie wartości lu-
dzi zagrożonych wykluczeniem 
społecznym przez brak pracy 
i środków do życia. Spółdziel-
czość była ważnym elementem 
wspierającym całą gospodarkę 
i podnoszącym poziomom życia 
społeczeństwa.

Jest to aktualne do dziś.

 USTAWA Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 1920 ROKU O SPÓŁDZIELNIACH –  USTAWA Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 1920 ROKU O SPÓŁDZIELNIACH – 
POCZĄTKI POLSKIEGO PRAWA SPÓŁDZIELCZEGOPOCZĄTKI POLSKIEGO PRAWA SPÓŁDZIELCZEGOWa

rto
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Przemawia dr. Jerzy Jankowski 
Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego 

KRS, obok dr Mieczysław Grodzki 
Prezes Zarządu KRS

Z okazji 100-lecia uchwalenia 
pierwszej polskiej ustawy 

o spółdzielniach z 29 października 
1920 r. Krajowa Rada Spółdzielcza 

wydała reprint tej ustawy oraz 
wybiła medal pamiątkowy 

upamiętniający to ważne dla 
całego ruchu spółdzielczego 

w Polsce wydarzenie.
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BARAN 21 III  20 IV
Sporo będzie teraz zależało od 
Ciebie i Twoich decyzji. Jasne 
postawienie sprawy, bez więk-
szych wahań i owijania w bawełnę, da Ci 
szansę przeprowadzenia własnej koncepcji. 
Chociaż Wodnik ma chęć przyłączyć się do 
Ciebie to będzie tylko przeszkadzać.

BYK 21 IV  21 V
Obiecujące prognozy. Na 
pierwszym planie wakacyj-
ny, rozrywkowy nurt. Flirty, 
podboje, relaksowy nastrój, żartobliwa 
konwencja i błyskotliwe poczucie humo-
ru. Szczególnie w obecności Skorpiona lub 
ławicy Ryb. Dla pracujących w tym okresie 
również pomyślne rokowania.

BLIŹNIĘTA 22 V  20 VI
Twój dobry gust nieomyl-
nie wskaże Ci osobę, której 
zechcesz towarzyszyć na 
okolicznościową imprezę lub w czasie 
wypadu w plener. Miesąc zapowiada się 
bowiem ciekawie i dość nietypowo. Staraj 
się być przez cały czas wzorem dla innych! 
Nie stawiaj na ostrzu noża spraw dotyczą-
cych Wagi.
RAK 21 VI  22 VII
Szykuje się kilka spraw, wy-
magających szybkich decyzji 
jeszcze przed wyjazdem na ur-
lop. Nie zaniedbaj ich, w kolejnym miesącu 
nie będzie już czasu. Sporo obowiązków 
towarzyskich, których nie sposób odłożyć 
na później. Zaskoczy Cię prezent od Ko-
ziorożca.

LEW 23 VII  22 VIII
Niespokojne dni, sporo pil-
nych spraw do załatwienia, 
ale bliski Ci Byk chętnie 
pomoże rozwikłać niektóre problemy. 
To wpłynie korzystnie na Twoje samopo-
czucie. Wyjazd urlopowy, wbrew pozorom, 
nie jest teraz wskazany. Póki co musi Ci 
go zastąpić weekend w rodzinnym gronie.

PANNA 23 VIII  22 IX
Trudny miesiąc, głównie z po-
wodu nawału obowiązków. 
Są niestety nie do uniknięcia. 
Ktoś musi pracować za dwóch, by ktoś 
inny mógł w tym czasie wypoczywać. Do-
piero po jego powrocie możesz liczyć na 
wytchnienie. W domu napięta atmosfera 
spowodowana wybrykiem Ryb.

WAGA 23 IX  23 X
Miesiąc pełen rozterek na 
różne tematy. Trzeba będzie 
wykazać wiele przytomności 
umysłu, jeśli chcesz zapobiec konfl iktom 
i wyjść z wszystkiego obronną ręką. Szanse 
są dobre, więc nie bój się ryzyka. Mile za-
skoczy Cię Baran. Okaże się osobą godną 
zaufania. 

SKORPION 24 X  21 XI
Miesiąc w nowym środo-
wisku dowartościuje Cię 
i przyniesie uznanie całego 
otoczenia. Czekają Cię imprezy, spotka-
nia z ciekawymi ludźmi i kilka miłych 
niespodzianek. Jeśli nie chcesz stracić 
dużych pieniędzy, nie ufaj nowo pozna-
nym Bliźniętom.

STRZELEC 22 XI  21 XII
Intrygująca znajomość, spa-
cery we dwoje, pełen relaks. 
Kroi się właśnie coś takiego. 
Atmosfera będzie sprzyjająca, warunki 
również, więc chyba nie ma co długo się 
zastanawiać. Byle tylko ktoś bliski nie po-
czuł się urażony. Bądź taktowny i dyskret-
ny szczególnie wobec Lwa.

KOZIOROŻEC 22 XII  19 I
Bieg spraw wymagać będzie 
od Ciebie szybkiej orientacji 
i bardzo precyzyjnego dzia-
łania. Drobne niedopatrzenie lub zlek-
ceważenie szczegółów może okazać się 
brzemienne w skutki. Traktuj więc każdą 
sprawę poważnie. Nie lekceważ też cichej 
z pozoru Panny.

WODNIK 20 I  18 II
Będzie niejedna okazja do 
znalezienia się w innych niż 
zwykle warunkach, Raz do-
brych, raz mniej wartych uwagi. Staraj się 
do każdej sytuacji podchodzić z uśmie-
chem i wyrozumiałością. To da Ci szanse 
powodzenia u kogoś (Strzelec?), kto do-
strzeże i doceni Twój sposób bycia.

RYBY 19 II  20 III
Nie zastanawiaj się zbyt dłu-
go - taka okazja może się dru-
gi raz nie powtórzyć. Nieco 
złotych lub euro, dużo dobrego humoru 
i w drogę! Jeśli nie zdecydujesz się jed-
nak na wyjazd, nie zapominaj o tym, że to 
czas wakacji. Ruch i świeże powietrze są 
Ci po prostu niezbędne! Dobrym kompa-
nem - Rak.

HOROSKOP NA S IERPIEŃ

Rozerwij się!

Finanse na prostej
Jest lipiec, miasteczko na Lazurowym Wybrzeżu, sezon w pełni – ale 
leje,więc puchy. Wszyscy pozadłużani.
 Na szczęście do jednego hoteliku przyjeżdża bogaty Rosjanin. Prosi 
o pokój. Rzuca na stół $100 i idzie go obejrzeć.
Hotelarz chwyta banknot – i natychmiast leci uregulować należność 
u dostawcy mięsa, któremu zalega.
 Ten łapie banknot – i leci zapłacić nim hodowcy świń, któremu zalega 
za towar. Ten łapie te $100 – i leci zapłacić dostawcy paszy. Ten z ulgą bie-
rze pieniądze i z tryumfem wręcza je prostytutce, z której usług korzystał 
na kredyt.
 Ta łapie pieniądz – i leci spłacić dług w hoteliku, z którego też ko-
rzystała na kredyt… i w tym momencie Ruski schodzi z góry, oświadcza, 
że pokój mu się nie podoba – więc bierze swoje $100 i wyjeżdża.
 Zarobku nie ma, ale całe miasteczko jest oddłużone i z optymizmem 
patrzy w przyszłość.

CZEREŚNIE 
DOBRE NA WSZYSTKO
Czereśnie to jedna 
z wielu smacznych 
wizytówek lata. Owo-
ce czereśni są piękne 
i soczyste oraz mają 
wiele właściwości od-
żywczych. Są sycące 
i niskokaloryczne.

Czereśnie pozytyw-
nie wpływają na nasze 
zdrowie i wygląd, a na-
wet pomagają leczyć niektóre dolegliwości, jak np. artretyzm. Porcja 
czereśni dostarcza też dużej dawki jodu, niezbędnego do prawidłowego 
funkcjonowania m.in. tarczycy.

Sezon na czereśnie jest krótki, dlatego powinniśmy korzystać z ich 
dobroczynnych właściwości. Czereśnie zawierają witaminy: A, B1, B2, 
B3, B5, B6, B12, C, K, P i są bogate w potas, który usuwa nadmiar soli 
z organizmu, dlatego dobroczynnie wpływa na nerki, serce oraz stawy. 
Witaminy A i C działają na organizm oczyszczająco i odtruwająco.

Czereśnie zaliczane są do przeciwutleniaczy, ponieważ zawie rają 
biofl awonoidy i zwalczają wolne rodniki. Dostarczają nam również por-
cję wapnia, żelaza i jodu, który wspomaga produkcję hormonów tar-
czycy i reguluje przemianę materii. Te smaczne owoce mogą się także 
okazać pomocne w walce z chorobami układu moczowego.

Czereśnie idealnie sprawdza-
ją się też jako główny składnik 
diety. Owoce są bardzo sycą-
ce, ale niskokaloryczne, dlate-
go zaleca się jedzenie czereśni 
przy odchudzaniu. Dobroczynne 
składniki tych owoców doskonale 
działają również na cerę i skórę, 
która staje się bardziej elastyczna 
i napięta. W sezonie czereśnio-
wym można stosować maseczki 
i okłady ze świeżych owoców.
 Opracowała: K.Sz. Źródło: internet

Składniki:
Spód:
■ 150 g mąki pszennej
■ 100 g mąki ziemniaczanej
■ 50 g cukru
■ 150 g masła
■ 1 jajko
Budyń kokosowy:
■ puszka mleka kokosowego
■ 1½ szklanki mleka krowiego 

(375 ml)
■ 2 budynie o smaku kokosowym 

(może być tez śmietankowy lub 
waniliowy)

■ 4 łyżki stołowe cukru
Kruszonka kokosowa:
■ 100 g mąki pszennej
■ 50 g mąki ziemniaczanej
■ 100 g wiórków kokosowych

■ 50 g cukru
■ 125 g zimnego masła
oraz:
■ 600–700 g czereśni
■ cukier puder do posypania ciasta

Przygotowanie
Spód: Do miski wsypać przesiane 
obie mąki, dodać cukier i pokrojone 
masło. Rozcierać palcami aż powsta-
nie kruszonka, następnie dodać jajko 
i szybko zagnieść ciasto, którym wy-
lepić dno i boki blaszki (Ø 26 cm). 
Wstawić do lodówki na około godzinę, 
następnie spód nakłuć widelcem. Cia-
sto piec na złoty kolor w piekarniku 
rozgrzanym do 160°C przez 25 minut. 
Upieczone ciasto wyjąć z piekarnika 
i ostudzić.
Budyń: Zagotować mleko kokosowe 
z 250 ml mleka krowiego. W reszcie 
mleka rozpuścić dwa budynie, dodać 
4 łyżki cukru (jeśli budynie zawierają 

POD KOKOSOWĄ KRUSZONKĄ
Sezon na czereśnie jest krótki 
więc  należy  go  jak  najpełniej 
wykorzystać. Czereśnie znako-
micie nadają się po wydrylowa-
niu pestek do deserów i ciast.
Jeśli  chcielibyśmy  zatrzymać 
smak czereśni na dłużej warto 
pomyśleć też o przetworach – 
w internecie jest wiele różnych 
przepisów na dżem z czereśni 
czy  zrobienie  frużeliny  z  cze-
reśni.
Ja  zachwyciłam  się  ostatnio 
pysznym  i  lekkim  ciastem  z 
czereśniami i kokosem.

Taka sobie myśl!
Jeśli potrafi sz o czymś 

marzyć,
to potrafi sz tego 

dokonać.
Walt Disney

CZEREŚNIE

już cukier, nie trzeba go już dodawać) 
i wymieszać. Do gotującego się mleka 
wlać rozpuszczony budyń jednocześnie 
szybko mieszając. Zagotować i odsta-
wić z ognia.

Kruszonka: Do miski przesiać 
obydwie mąki, dodać połowę wiór-
ków kokosowych, cukier i pokrojone 
zimne masło. Wszystko razem rozcie-
rać palcami aż powstanie kruszonka, 
na koniec wymieszać z resztą wiórków 
kokosowych.

Czereśnie pokroić na połówki 
i wyjąć pestki.

Na podpieczony i ostudzony spód 
wyłożyć połówki czereśni (rozcięciem 
do góry). Przykryć warstwą budyniu 
i posypać kruszonką. Wstawić do pie-
karnika i piec przez 35 minut na lekko 
złoty kolor w temperaturze 180 stopni. 
Po upieczeniu posypać cukrem pu-
drem. Smacznego! 
 K.Sz. Źródło internet.

Mam dość. 
Powinniśmy 

odinstalować 
i zainstalować 

ponownie 
rok 2020, 

bo ta wersja 
ma wirusa.


