
Prezentujemy odświeżoną, lżejszą i chyba ładniejszą grafikę Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z Bydgoszczy, która w sposób szczególny 
przypadła nam do gustu, podkreślając wagę spółdzielni mieszkaniowych. Przypomnijmy, że niezmiennie od wakacji 2014 r., dzięki uprzejmości 

tej zaprzyjaźnionej z nami bydgoskiej spółdzielni, w każdym numerze naszej Gazety zamieszczamy tę samą grafikę, akcentując, że spółdzielnie 
są najlepszą formą gospodarowania majątkiem członków. I będziemy to robić nadal, używając nowej grafiki.  K.Sz.
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Dokonane przez służby księgowe Spółdzielni podsu-
mowanie działalności za I półrocze 2020 r. wskazuje, 
że kondycja finansowa Spółdzielni jest dobra.

W ostatnim czasie nasiliły się w naszych osiedlach akty 
wandalizmu. Najczęstszym obiektem działań chuliganów 
są osiedlowe śmietniki, które są podpalane i niszczone.

NAKŁAD 9000 

egzemplarzy

Minęło już pół roku naszego życia 
w stanie epidemii. Świadomość powa-
gi sytuacji ciągłego zagrożenia zaraże-
niem się wirusem Covid-19 powinna 
już do wszystkich dotrzeć. Obserwacje 
z ulic, gmachów publicznych, galerii 
handlowych, sklepów małych i dużych, 
urzędów, administracji, restauracji, ba-
rów itp. nie napawają optymizmem. Nie 
zakładamy maseczek, nie dezynfekuje-
my rąk, stojąc do różnego rodzaju kas 
nie przestrzegamy określonego dystansu 
od poprzedzającej nas osoby lub osób. 
Dlatego w tym numerze ponownie za-
chęcamy wszystkich naszych członków, 
by korzystać z urządzeń do zdalnego 
porozumiewania się, a nie przychodzić 
do poszczególnych administracji czy 
siedziby Zarządu n/Spółdzielni, często 
jak się okazuje zupełnie niepotrzeb-
nie, bowiem wystarczyłaby rozmowa 
telefoniczna bądź zgłoszenie sms-em, 
za pomocą iMieszkańca czy też listem 
elektronicznym.

Ale życie toczy się dalej… i dlatego 
pozwalam sobie przekazać w tym miej-
scu powiastkę, którą otrzymałem sms-em 
od jednego z moich przyjaciół, która jest 
bardzo popularna w sieci. Oto ona…

Syn zapytał kiedyś swojego ojca: 
„Jak żyłeś wcześniej bez dostępu do tech-
nologii: bez internetu, bez komputerów, 
bez telewizorów, bez klimatyzacji, bez 
telefonów komórkowych?”

Ojciec odpowiedział: „Tak jak dzi-
siaj żyje twoje pokolenie: bez modlitwy, 
bez współczucia, bez honoru, bez szacun-
ku, bez wstydu, bez skromności, bez czy-
tania książek...My, ludzie urodzeni w la-
tach 1939 – 1975 jesteśmy błogosławieni. 
Nasze życie jest tego żywym dowodem: 
grając i jeżdżąc na rowerach, nigdy nie 
nosiliśmy kasków. Nie baliśmy się cho-
dzić do szkoły samotnie od pierwszego 
dnia. Po szkole bawiliśmy się do zachodu 
słońca. Nigdy nie oglądaliśmy telewizji 
przez pół dnia. Graliśmy z prawdziwymi 
przyjaciółmi, a nie z przyjaciółmi z Inter-
netu. Jeśli kiedykolwiek byliśmy sprag-
nieni, piliśmy wodę z kranu, a nie z bu-
telki. Nie chorowaliśmy często, chociaż 
dzieliliśmy tę samą szklankę soku z czte-
rema przyjaciółmi. Nigdy nie przytyli-
śmy, chociaż codziennie jedliśmy dużo 
chleba i ziemniaków. Jesteśmy przyzwy-
czajeni do tworzenia naszych zabawek 
i zabawy nimi. Dzieliliśmy się naszymi 
zabawkami i książkami. Nasi rodzice 
nie byli bogaci. Dali nam swoją miłość, 
nauczyli nas cenić duchowość, dali nam 
pojęcie prawdziwych ludzkich wartości 
– uczciwość, wierność, szacunek, cięż-
ka praca. Nigdy nie mieliśmy: telefo-
nów komórkowych. DVD, PlayStation, 
Xbox, gier wideo, laptopów, czatu inter-
netowego. Ale mieliśmy prawdziwych 
przyjaciół! Odwiedzając dom przyjacie-
la bez zaproszenia, byliśmy ugoszczeni 
prostym i skromnym jedzeniem. Nasze 
wspomnienia były na czarno-białych 
fotografiach, ale były jasne i kolorowe, 
z przyjemnością przeglądaliśmy rodzinne 
albumy i z szacunkiem przechowujemy 
portrety naszych przodków. Nie wy-
rzucaliśmy książek do kosza, bowiem 
wcześniej staliśmy po nie w kolejkach. 
Nie podawaliśmy naszego życia opinii 
publicznej i nie rozmawialiśmy o życiu 
innych z zachwytem, tak jak ty – poka-
zując swoje życie na Instagramie, pub-
licznie omawiając swoje rodzinne sekrety 
w mediach. Jesteśmy unikalnym i najbar-
dziej wyrozumiałym pokoleniem, ponie-
waż jesteśmy ostatnim pokoleniem, które 
słuchało swoich rodziców i pierwszym 
pokoleniem, które słucha swoich dzieci.

Jesteśmy edycją limitowaną.❤  Ucz 
się od nas!❤ Doceń nas!❤

 Sylwester Pokorski

Moim zdaniem  Działalność Spółdzielni prowadzona jest w oparciu o zatwierdzone przez Radę Nadzorczą roczne 
plany gospodarczo-finansowe. Realizacja tego planu i kształtowane się wyników działalności po każdym 
kwartale roku Rada Nadzorcza każdorazowo omawia na swoich posiedzeniach.

Dobra kondycja finansowa Spółdzielni

Spółdzielnia przez cały okres sprawozdaw-
czy posiadała dobrą kondycję finansową, 

niemniej mając na uwadze ogłoszony stan 
epidemii, odpowiednie służby bieżąco 

monitorowały wpływy z opłat eksploata-
cyjnych i czynszowych. W okresie dwóch 

kwartałów nie stwierdzono sytuacji niepo-
kojących z tym związanych. Spółdzielnia 

terminowo regulowała zobowiązania 
i z tego tytułu, jak co roku, uzyskiwała do-
datkowe korzyści, jak chociażby otrzymy-

wane bonifikaty w opłatach za ciepło.

Więcej informacji na temat wyników 
działalności Spółdzielni za I półrocze br. 

zamieszczamy na str. 5.

K.Sz.

Nie bądźmy 
obojętni!
W ostatnim czasie na te-

renach osiedli „Słowiań-
skie” i „Sienkiewiczowskie” 
doszło do kilku podpaleń 
śmietników. Piszemy o tym na 
str. 4. Na porządku dziennym 

są akty chuligańskie w wyniku 
których nasz wspólny majątek: 
ściany budynków czy osiedlo-
we ławki są niszczone.

Prosimy i apelujemy do 
Państwa, byście reagowali 
w sytuacjach zakłócania ładu 
i porządku publicznego, ciszy 
nocnej, czy dewastacji wspól-
nego mienia. Nie bądźcie 
Państwo bierni, nie czekajcie 

aż ktoś inny zrobi to za Was 
i zadzwoni po Straż Miejską 
lub na Policję. 

Bądźmy wspólnie z admi-
nistracjami „osiedlowymi stró-
żami porządku” i przekazujmy 
sygnał służbom, które mogą 
szybko i skutecznie rozwiązać 
zauważone problemy.

Dzwońmy pod całodobo-
wą bezpłatną linię alarmową 

986 Straży Miejskiej, a w przy-
padku zagrożenia zdrowia lub 
życia pod numer alarmowy 
112.

Róbmy zdjęcia i filmy, 
które udokumentują zaobser-
wowane przez nas zdarzenia.

Interesujmy się tym co 
dzieje się obok nas i dbajmy 
o to, by żyło się nam bezpiecz-
nie i spokojnie.  I.G.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
ZA I PÓŁROCZE 2020 R.ZA I PÓŁROCZE 2020 R.
W tym roku,  
z wiadomych względów,  
częściej spędzaliśmy  
słoneczne dni na balkonie.  
Na zdjęciu  
parasolkowy blok nr 19  
na Janowie.
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Kiedyś o osiedlach mówiło się,  

że są to sypialnie miasta, zabetonowane blokowiska.  
Teraz to także enklawy zieleni  

pozwalające na relaks i wypoczynek na świeżym powietrzu.
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W lipcu 2020 r. Rada Nadzorcza odbyła jedno posiedzenie, częściowo w formie 
wideokonferencji, a częściowo przy obecności bezpośredniej w siedzibie Spółdzielni, 
z zachowaniem reguł obowiązujących w okresie epidemii. Na posiedzeniu Rada:

1.  Postanowiła przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu swoje stanowisko ws. listu polustracyjnego 
z dnia 04.06.2020 r. z lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2016–2018, przeprowadzonej przez 
Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP oraz wnieść do Walnego Zgromadzenia o podjęcie 
uchwały zatwierdzającej powyższe stanowisko.

Zgodnie z oceną Związku, zawartą w liście polustracyjnym, „działalność Spółdzielni w latach 2016–
2018 prowadzona była prawidłowo i Związek nie formułuje wniosków do przedstawienia Walnemu 
Zgromadzeniu.”

2.  Przyjęła do wiadomości informację nt. realizacji prac związanych z wykonaniem postanowień 
ustaw: o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 r. w przedmiocie wyodrębnienia nieru-
chomości oraz z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów 
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiącą kontynuację 
wcześniejszych informacji na ten temat i obejmującą działania Spółdzielni podejmowane w okresie 
od 14 kwietnia 2020 r. do 29 czerwca 2020 r.

Zwrócono uwagę na fakt, iż aktualna sytuacja społeczna, spowodowana przez pandemię koronawirusa, 
znacznie spowolniła działania UMŁ ws. wydawania zaświadczeń dla poszczególnych nieruchomości, 
potwierdzających przekształcenie gruntu na własność.

3.  Przyjęła do wiadomości stanowisko Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP 
w przedmiocie ustawowego przedłużenia kadencji Zarządu i Rady Nadzorczej spółdzielni mieszkanio-
wych w związku z panującą pandemią koronawirusa, zgodnie z którym:

„W związku z ogłoszeniem w dniu 20 marca 2020 r., do odwołania, stanu epidemii na obszarze Rzeczy-
pospolitej Polskiej, wprowadzona została norma prawna, kóra z mocy ustawy przedłuża kadencję rady 
nadzorczej lub zarządu, jeżeli kadencja ta upłynęła lub upłynie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii. (...) Przedłużenie kadencji tych organów trwa nie dłużej niż do dnia 
zwołania pierwszego walnego zgromadzenia (...) Jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgroma-
dzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii (...) ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.”

4.  Ponadto Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości treść pisma z dnia 10.06.2020 r. z Ministerstwa 
Sprawiedliwości, Departament Legislacyjny Prawa Cywilnego, potwierdzającego przedłużenie terminu 
zwołania walnego zgromadzenia jw. i tłumaczącego to w następujący sposób: „Można zatem wyrazić 
pogląd, że w zakresie funkcjonowania walnych zgromadzeń w spółdzielniach mieszkaniowych wolą 
ustawodawcy było przełożenie obrad do czasu, gdy będzie możliwe bezpieczne prowadzenie dyskusji.”

5.  Prezes Spółdzielni p. Sylwester Pokorski przedstawił Radzie wstępny porządek obrad Walnego 
Zgromadzenia RSM „Bawełna”, określający tematy, które znajdą się w tym porządku obrad, gdy już 
możliwe będzie zwołanie zebrania. Rada przyjęła powyższe do wiadomości bez uwag.

6.  W sprawach wniesionych Rada przyjęła do wiadomości następujące informacje:
–  w dniu 08.07.2020 r. Spółdzielnia podpisała umową ramową z Veolia Energia Łódź S.A. 

i SART sp. z.o.o. sp.k. ws. instalacji paneli fotowoltaicznych w zasobach Spółdzielni. Po zapoznaniu 
się z ofertami przedstawionymi przez te firmy Zarząd uznał, że jest za kontynuowaniem zamierzeń 
przyświecających powstaniu Klastra Energii, ale trzeba szukać rozwiązań, które z punktu widzenia 
interesów RSM „Bawełna” i jej członków będą najkorzystniejsze. Przeprowadzona kalkulacja zysków 
z inwestycji pokazała, że na przedstawionych przez firmy warunkach zyski byłyby symboliczne, a czas 
zwrotu poniesionych wkładów bardzo długi. W związku z powyższym, prowadzone są dalsze rozmowy 
w tej sprawie, tak uzgodnić warunki jak najbardziej korzystne dla Spółdzielni i jej członków. 

–  jedna z członkiń Rady Nadzorczej z osiedla „Słowiańskie” pochwaliła sprawne ocieplanie 
budynków.

5.  Kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej zaplanowano na 27 sierpnia 2020 r.

W sierpniu 2020 r. Rada Nadzorcza odbyła jedno posiedzenie w podobnej hybry-
dowej formie jak w lipcu. Na posiedzeniu Rada:

1.  Rozpatrzyła wyniki gospodarczo-finansowe Spółdzielni za dwa kwartały 2020 roku. Rada 
Nadzorcza oceniła wyniki jako dobre i z zadowoleniem przyjęła je do akceptującej wiadomości.

2.  Uchwaliła Regulamin zlecania usług osobom trzecim w RSM „Bawełna” w Łodzi. Regulamin 
stanowi aktualizację przepisów obowiązujących w Spółdzielni i dostosowanie ich do wymogów 
aktualnego Statutu RSM „Bawełna”.

3.  Omówiła sprawy organizacyjne związane ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia w okresie pande-
mii koronawirusa. Rada jednogłośnie poparła propozycję Zarządu, by wystąpić z inicjatywą do Krajowej 
Rady Spółdzielczej i Związku Rewizyjnego SM RP, aby w sytuacji, gdy stan epidemii koronawirusa 
w Polce nie zostanie zniesiony do końca listopada 2020 roku, rozważyć możliwość zorganizowania 
w 2021 roku jednego Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego zarówno rok 2019, jak i 2020.

Rada przyjęła także do wiadomości informację o złożeniu przez Spółdzielnię do Krajowego Rejestru 
Sądowego sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 rok wraz z opinią biegłego rewidenta 
oraz sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2019 rok.

Ponadto Prezes Spółdzielni p. Sylwester Pokorski poinformował o wystosowaniu pisma do Forum 
Zarządców Nieruchomości Spółdzielczych, w którym znalazły się informacje dotyczące organizacji 
przez spółdzielnie Walnych Zgromadzeń w dobie pandemii, kadencji Rad Nadzorczych oraz terminów 
na składanie do KRS wymaganych dokumentów.

4.  W sprawach wniesionych Rada przyjęła do wiadomości informacje nt.:
–  ograniczenia do niezbędnego minimum wizyt osób z zewnątrz w siedzibie Zarządu i osiedlo-

wych administracjach. Zalecany jest kontakt telefoniczny, drogą elektroniczną oraz przy wykorzystaniu 
aplikacji iMieszkaniec.pl Powyższe wynika z troski o bezpieczeństwo członków Spółdzielni, kontrahen-
tów i pracowników Spółdzielni w okresie pandemii koronawirusa. Członkowie Rady Nadzorczej zostali 
poproszeni o szerzenie tych informacji wśród mieszkańców Spółdzielni,

–  podpisania umów na wykonanie uzupełnień dociepleń stropodachów w 9 budynkach wytypo-
wanych do instalacji paneli fotowoltaicznych na osiedlach „Słowiańskie” i „Sienkiewiczowskie”. Wynika 
to z podjętych w Spółdzielni działań z zakresu uzyskiwania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł 
energii, jako pierwszy etap prac w tym zakresie,

–  rozważania zmiany sposobu ogrzewania 8 budynków na ul. Zbiorczej, których sieć ciepłownicza 
jest w złym stanie,

–  przejścia na emeryturę wieloletnich pracowników Spółdzielni p. Ewy Oleszczuk, p. Bożeny Plewy 
i p. Anny Studzińskiej. Jak wspomniano podczas posiedzenia, Panie te swoją pracą przyczyniły się 
do dobrego wizerunku Spółdzielni i zapisały się wszystkim w pamięci*,

–  przewodniczący Rady Osiedla „Sienkiewiczowskie” p. Andrzej Rudnicki podziękował pracowni-
kom tej administracji oraz wykonawcy p. Zbigniewowi Gołębiowi za szybką reakcję i bardzo sprawne 
usunięcie połamanych gałęzi i konarów po wichurze, która przeszła nad osiedlem.

5.  Kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej wstępnie zaplanowano na 30 września 2020 r.
 Oprac.: I.G.

Z prac Rady Nadzorczej 

W lipcu i sierpniu 2020 r. 
posiedzenia Zarządu RSM 
„Bawełna” odbyły się 
w dniach 1 i 15 lipca oraz 
5 i 19 sierpnia. W razie po-
trzeby w sprawach pilnych 
Zarząd podejmował decyzje 
„obiegiem”. Decyzje pod-
jęte przez Zarząd w lipcu 
i sierpniu dotyczyły m.in. 
następujących spraw:

Sprawy członkowsko
mieszkaniowe
Wg stanu na 30 czerwca 2020 r. do re-
jestru członków Spółdzielni wpisanych 
było 10.276 członków. W lipcu i sierp-
niu 2020 r. przyjęto w poczet człon-
ków Spółdzielni 10 osób oraz wpisa-
no do rejestru 34 osoby, które nabyły 
członkostwo z mocy prawa, natomiast 
skreślono z rejestru członków Spół-
dzielni 49 osób, które w oparciu o prze-
pisy ustawy o spółdzielniach mieszka-
niowych utraciły członkostwo.

Sprawy remontowe
Postanowiono zrefundować członkom 
Spółdzielni część kosztów wymiany 
okien we własnym zakresie w kolej-
ności wynikającej z list określających 
kolejność wymiany/refundacji – doty-
czy to pięciu mieszkań w osiedlu „Sło-
wiańskie” i trzech mieszkań w osiedlu 
„Żubardź”, a w jednym przypadku 
z osiedla „Zbiorcza” przyspieszono 
refundację biorąc pod uwagę sytuację 
życiową lokatora i pozytywną opinię 
Rady Osiedla. Ponadto podjęto decy-
zję o zwrocie części kosztów wymiany 
witryny okiennej i drzwiowej w lokalu 

użytkowym na Olechowie poniesio-
nych przez najemcę tego lokalu – zwrot 
następuje w ratach potrącanych z czyn-
szu za lokal.
 Podjęto decyzje o zawarciu umów 
na wykonanie:
–  docieplenia ściany zachodniej 

budynku przy ul. Szczytowej 4/6 
w osiedlu „Zbiorcza”,

–  docieplenia ściany północnej i za-
chodniej (szczytowej) budynku 
przy ul. Ziemowita 25 w osiedlu 
„Słowiańskie”,

–  remontu wytypowanych balkonów 
w osiedlu „Sienkiewiczowskie”,
przy czym wymienione wyżej 

prace zrealizowane będą i opłacone 
częściowo w roku bieżącym – w za-
kresie przewidzianym w planie remon-
towym na ten rok, a w pozostałej czę-
ści w pierwszym kwartale 2021 roku 
– ze środków przyszłorocznych.

Ponadto zwiększono zakres za-
wartej wcześniej umowy na prace 
dociepleniowe budynku 503 w osiedlu 
„Zbiorcza” – zwiększenie obejmuje ro-
boty terenowe i docieplenie ściany pół-
nocnej kl. II oraz szczytu wschodniego 
budynku, które mają być wykonane 
do 30.06.2021 roku, a sfinansowane 
zostaną częściowo w drugim, a reszta 
– w trzecim kwartale 2021 roku.

Rozpatrywano również zawarcie 
na podobnych zasadach umowy na wy-
konanie całości robót dociepleniowych 
ściany południowej oraz szczytu pół-
nocnego budynku nr 226A na Olecho-
wie, jednak biorąc pod uwagę wielkość 
środków dotychczas zgromadzonych 
na remonty przez tę nieruchomość 
oraz ustaloną dla niej wysokość odpi-
su na fundusz remontowy i wynikające 
z tego tempo gromadzenia środków 
uznano, że na razie należy pozostać 

przy zakresie robót mieszczącym się 
w zaplanowanej na 2020 rok kwocie, 
a przed zleceniem dalszej części prac 
rozważyć podniesienie od 1.01.2021 
roku odpisu na remonty od tej nieru-
chomości.

Wyrażono zgodę na udostępnie-
nie terenu części nieruchomości przy 
ul. Klonowej 38/40 Polskiej Spółce 
Gazownictwa Sp. z o.o. pod przebu-
dowę istniejącej sieci do przesyłu gazu 
do budynku wchodzącego w skład tej 
nieruchomości.

Rozważono oferty złożone przez 
naszych partnerów w nawiązaniu 
do umowy ramowej zawartej pomię-
dzy Veolią Energia Łódź S.A., SART 
ENERGY Sp. z o.o. i RSM „Baweł-
na” w sprawie współpracy przy pro-
jektowaniu i wybudowaniu instalacji 
paneli fotowoltaicznych na dachach 
budynków RSM „Bawełna”. Ocenia-
jąc, iż przy uwzględnieniu złożonych 
ofert inwestycje w te działania energo-
oszczędne zwróciłyby się Spółdzielni 
po 50–60 latach uznano, że co do kie-
runku Zarząd jest za kontynuowaniem 
zamierzeń przyświecających powsta-
niu Klastra Energii, ale trzeba szukać 
rozwiązań, które z punktu widzenia 
interesów RSM „Bawełna” będą ko-
rzystniejsze niż dotychczas otrzymane 
oferty, to znaczy np. dofinansowania 
z zewnątrz albo lepszych ofert od part-
nerów umowy ramowej. Natomiast 
w ramach przygotowań do montażu 
paneli fotowoltaicznych podjęto decy-
zję o zleceniu uzupełnień docieplenia 
stropodachów dziewięciu budynków, 
które zostały wytypowane w pierwszej 
kolejności do montażu na nich paneli 
(o tym, które to budynki, informowali-
śmy Państwa w kwietniowym wydaniu 
naszej gazety).

Omówiono i przyjęto do wiado-
mości opinie Kierowników Działów 
Spółdzielni na temat wywiązywania się 
w II kwartale 2020 roku z umów stałych 
przez firmy obsługujące Spółdzielnię.

W związku ze zmianą kadrową 
w Administracji Osiedla „Sienkiewi-
czowskie” zaktualizowano w odnie-
sieniu do tego osiedla wykaz osób 
upoważnionych do prowadzenia i do-
konywania wpisów do książek obiektu 
budowlanego.

Sprawy ekonomiczne
Omówiono i przyjęto do wiadomości wy-
niki ekonomiczne Spółdzielni za okres 
styczeń–czerwiec 2020 roku.

Na wniosek najemcy, z uwagi 
na straty, jakie poniósł na skutek pande-
mii COVID-19 obniżono na dwa mie-
siące czynsz za wynajmowane przez 
niego lokale w pawilonie handlowym 
nr 49 przy ul. Brzechwy 7A.

Wybrano ofertę TU UNIQA 
na ubezpieczenie zasobów mieszkanio-
wych RSM „Bawełna”, postanawiając 
zawrzeć z tym ubezpieczycielem poro-
zumienie na zasadzie Umowy General-
nej na kolejne 3 lata.

Po porównaniu wysokości opłat 
na ciepło dostarczane przez Veolia 
Energia Łódź S.A. na potrzeby zaso-
bów mieszkaniowych RSM „Bawełna” 
i wspólnot zarządzanych przez Spół-
dzielnię, obowiązujących w I półroczu 
2020 r. oraz w roku 2019 z opłatami 
taryfowymi po zmianie, która nastąpi 
od 13.07.2020 r. uznano, że pomimo 
znacznego (ok. 7–8%) wzrostu cen 
na razie nie ma potrzeby zmieniać 
(podwyższać) zaliczek od mieszkań-
ców na c.o. i podgrzanie wody.

Sprawy najmu lokali 
i terenów
Podjęto decyzje o zawarciu umów 
najmu:
–  lokalu użytkowego w pawilonie 

handlowym nr 49 przy ul. Brze-
chwy 7A,

–  terenu pod pawilonem handlowym 
przy ul. Zakładowej (z nowym 
właścicielem pawilonu),

–  lokalu użytkowego w budyn-
ku przy ul. Długosza w osiedlu 
„Koziny”,
oraz o kontynuacji na czas nieokre-

ślony wynajmu miejsca na bankomat 
Banku Pekao S.A. na Olechowie.

Inne sprawy
Podjęto decyzję o zawarciu umowy 
ze wspólnotą mieszkaniową o admi-
nistrowanie nieruchomością wspólną 
przy ul. Żwirki 23A w Łodzi. Wcześ-
niej, przed powstaniem wspólnoty, 
Spółdzielnia administrowała budyn-
kiem przy ul. Żwirki 23A na podstawie 
umowy zawartej z deweloperem, który 
go wybudował.

Z uwagi na obowiązujące, 
z powodu pandemii koronawirusa, 
ograniczenia w organizacji zebrań 
i przewidując, że w sytuacji rosnącej 
liczby zachorowań wymogi dotyczące 
zgromadzeń nie zostaną złagodzone, 
a tym samym zwołanie Walnego Zgro-
madzenia w bieżącym roku może być 
niemożliwe, Zarząd rozważał kwestię 
zwrócenia się do Krajowej Rady Spół-
dzielczej i Związku Rewizyjnego Spół-
dzielni Mieszkaniowych RP o podjęcie 
prac zmierzających do tego, by w 2021 
roku można było zorganizować jedno 
sprawozdawcze Walne Zgromadzenie, 
zatwierdzające jednocześnie lata 2019 
i 2020. Temat ten postanowiono omó-
wić na Forum Zarządców Nieruchomo-
ści Spółdzielczych i podczas posiedze-
nia Rady Nadzorczej RSM „Bawełna”.

Rozpatrzono wstępnie pozytyw-
nie prośbę Zarządu Okręgu Łódzkiego 
Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej 
o nieodpłatne udostępnienie ściany 
szczytowej zachodniej budynku nr 213 
w osiedlu „Słowiańskie” do celów wy-
konania wielkoformatowego malowid-
ła naściennego – „Muralu” w ramach 
projektu „100-lecie Niepodległej – 
100-lecie ruchu harcerskiego w Łodzi”. 
Ostateczną decyzję uzależniono m.in. 
od zachowania gwarancji udzielonej 
przez wykonawcę robót docieplenio-
wych ściany i od opinii Rady Osiedla 
co do wykonania muralu.

 Oprac.: E.S.

Z PRAC ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI  
w lipcu i sierpniu 2020 r. 

W dzisiejszym wydaniu 
miła wiadomość jaka 
wpłynęła do Spółdzielni 
drogą elektroniczną 
od mieszkanek osiedla 
„Sienkiewiczowskie”:

Dzień dobry
Seniorzy i seniorki z osiedla Sienkiewiczow-
skiego na Janowie dziękują Kierownikowi 
Administracji Osiedla za ławeczki. Odpo-
czywamy na nich idąc i wracając z zakupów 
z Biedronki.
Dziękujemy również za nasadzenia nowych 
krzewów i drzew, wśród których odpoczy-
wamy na ławeczkach, a że to robimy widać 
na zdjęciach.

Pan Kierownik ze swoją ekipą spełnił obiet-
nice dane na zebraniu sprawozdawczym, 
z czego się cieszymy i dziękujemy, że pamię-
tacie o nas – o „ludziach w pewnym wieku”.
 Seniorki i seniorzy z Janowa

W  imieniu administracji osiedla 
dziękujemy za docenienie starań 

pracowników. Cieszymy się, że działania 
administracji wychodzą naprzeciw potrze-
bom mieszkańców.  K.Sz.

Listy

* Dodajmy, że w ostatnim czasie na emeryturę ode-
szło dużo więcej osób, wśród nich kierownik osiedla 
Słowiańskie p. Piotr Sumiński i wcześniej kierownik 
osiedla Sienkiewiczowskie p. Małgorzata Furtak.
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Pałac i Stadnina Koni Walewice  
to nie tylko jedna z kilku elitarnych stadnin w Polsce,  
ale również utytułowany hodowca bydła, ryb  
oraz „Najlepszy Produkt Turystyczny 2016 r.” Województwa Łódzkiego.

Pałac w Walewicach z pewnością przyciągnie nie tylko miłośników urokliwych miejsc, ale także 
amatorów „smaczków” z wielkiego świata, bo to właśnie tutaj mieszkała Maria Walewska – metresa 
Napoleona Bonapartego i matka jego dziecka. On sam też tu gościł. Ale po kolei.
Położony na trasie Łęczyca–Ło-
wicz, w województwie łódzkim, 
pałac, wraz z otaczającym go 
13 hektarowym parkiem, zo-
stał wzniesiony w 1783 roku, 
wg projektu Hilarego Szpi-
lowskiego, dla Anastazego 
Collony-Walewskiego – szam-
belana Stanisława Augusta Po-
niatowskiego. Po śmierci dwóch 
swoich żon ożenił się z Marią 
z Łączyńskich i to właśnie ona 
pozostała w pamięci kolejnych 
pokoleń, jako osoba najbardziej 
utożsamiana z tym miejscem.

Sam pałac, zbudowany 
na planie prostokąta, pod wzglę-
dem architektonicznym był 
na owe czasy projektem dosyć 
nowatorskim, był to bowiem je-
den z pierwszych klasycystycz-
nych budynków z sięgającym 
piętra kolumnowym portykiem. 

Nad nim znajduje się trójkąt-
ny fronton, w którym widnieje 
herb późniejszych mieszkańców 
pałacu – rodziny Grabińskich. 
Murowany korpus główny jest 
połączony z dwoma bocznymi 
pawilonami dzięki przeszklo-
nym galeryjkom. Za obiektem 
płynie rzeka Mroga i rozciąga 
się ogród założony przez Wa-
leriana Kronenberga, w którym 
natrafimy na barokowe i kla-
sycystyczne rzeźby oraz stawy 
rybne.

Maria Walewska pozna-
ła Napoleona I Bonapartego 
w 1807 roku w Warszawie – 
miała wówczas 21 lat. Piękna 
Polka od razu skradła serce Ce-
sarza Francuzów, jednak zanim 
mu uległa poddawana była całej 
masie nacisków od osób, które 
widziały interes w tej zażyłości. 

Przypomnijmy, że Polska znajdo-
wała się wówczas pod zaborami, 
a nadzieje na odzyskanie niepod-
ległości w ogromnym stopniu 
wiązano z pomocą Napoleona. 
Ten polsko-francuski mariaż był 
więc ze względów patriotycz-
nych bardzo chętnie widziany. 
Według zapisów w pamiętniku 
Marii Walewskiej tak namawiał 
ją do tego książę Józef Poniatow-
ski: „Mario, musisz iść do tego 
mężczyzny. To nie my, lecz cała 
Polska żąda tego od pani! Od-
wołuję się do pani patriotyzmu!”. 
Natomiast Tymczasowa Komisja 
Rządząca stawiała sprawę w spo-
sób jeszcze bardziej bezpośred-
ni: „Jako mężczyzna oddałabyś 
życie za godną i słuszną sprawę 
ojczyzny. Jako kobieta możesz jej 
służyć własnym ciałem.” Smutne 
i przerażające zarazem.

Maria została więc oficjalną 
metresą cesarza, prawdopodobnie 
doceniając w końcu jego faktycz-
ne zauroczenie jej osobą i jed-
nocześnie ciągnąc profity z tej 
zażyłości. W 1809 r. w pałacu 
w Walewicach Maria urodziła 
Napoleonowi syna Aleksandra, 
który wprawdzie nie został ofi-
cjalnie uznany przez Bonaparte-
go i nosił nazwisko Collona-Wa-
lewski, jednak razem z matką 
otaczany był przez niego opieką 
finansową, a w późniejszym ży-
ciu otrzymał tytuł hrabiowski. 
Po śmierci męża Anastezego Co-
lonny-Walewskiego pałac w Wa-
lewicach stał się jej własnością, 
a następnie trafił w ręce jej brata 
Teodora Łączyńskiego. Kolejni 
właściciele mocno zaniedbali 
obiekt i dopiero, wspomniana już 
wcześniej, rodzina Grabińskich, 

podjęła się jego odrestaurowania. 
Grabińscy mieszkali tam od po-
łowy XIX wieku do 1945 roku, 
kiedy to zostali wywłaszczeni 
na mocy dekretu o reformie 
rolnej. Jeszcze przed końcem 
II wojny światowej udało im 
się założyć na przypałacowych 
terenach stadninę koni, później 
przekształconą w Państwową 
Stadninę Koni Rasowych. Obec-
nie, oprócz stadniny, funkcjonuje 
tam także hotel oraz hodowla ryb 
zajmująca 100 hektarów stawów.

Historia romansu najsłyn-
niejszej mieszkanki Walewic 

trafiła na ekrany. W 1937 roku 
w amerykańskiej produkcji rolę 
Marii Walewskiej zagrała sama 
Greta Garbo, a w 1966 roku 
w Polsce nakręcono film „Mary-
sia i Napoleon” z Beatą Tyszkie-
wicz i Gustawem Holoubkiem 
w rolach głównych. Na terenie 
pałacu realizowano również 
zdjęcia do „Rodziny Połanie-
ckich”. Wiele pań z pewnością 
pamięta także serię kosmetyków 
„Pani Walewska”.

Zwiedzanie pałacu jest moż-
liwe jedynie po wcześniejszej 
rezerwacji. I.G.

Poznaj okolice Łodzi –

PAŁAC W WALEWICACHPAŁAC W WALEWICACH

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

numer KRS 0000032002
ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie prawa 
odrębnej własności lokalu położonego w Łodzi przy:

ul. Leszka Białego 15 m. 19 o pow. 34,60 m2, IV piętro, 1 pokój + kuchnia, 
którego cena wynosi 172.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 05.10.2020 r. w siedzibie Spółdzielni 
przy ul. Przybyszewskiego 163 godz. 1100.

Oferty pisemne należy składać w terminie do dnia 01.10.2020 r. w sekre-
tariacie Spółdzielni, ul. Przybyszewskiego 163, pok. 113 w godz. 800–1500.

Oferta powinna zawierać:
1)  imię i nazwisko osoby, adres zamieszkania,
2)   zapewnienie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie i przenie-

sienie prawa odrębnej własności wskazanego lokalu,
3)   zobowiązanie do zapłacenia wylicytowanej ceny lokalu w ciągu 30 dni 

od zakończenia przetargu,
4)   zaoferowanie przez osobę przystępującą do przetargu cenę lokalu 

co najmniej o 2.000,- zł. wyższą od ceny znajdującej się w ogłoszeniu.
5)   zobowiązanie do pokrycia kosztów zawarcia aktu notarialnego umowy 

o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu ,
6)   wskazanie numeru rachunku bankowego, na który nastąpić ma zwrot 

wadium w razie nie wygrania przetargu,
7)   zobowiązanie do pokrycia kosztów nabycia gruntu w nieruchomości 

w kwocie 183,22,-zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie do dnia 01.10.2020 r. 
wadium w wysokości 10 % ceny lokalu tj. kwotę 17.200,00 zł. 

na rachunek bankowy Spółdzielni PKO BP S.A. 3 O/Łódź nr konta 92 1020 
3378 0000 1402 0010 8365.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek 
Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega, że w związku z możliwością zgłoszenia rosz-
czeń wskazanych w art. 11 ust. 2a w związku z art. 16¹ ust. 1 Ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych przez uprawnione w nim osoby, 
może unieważnić niniejszy przetarg bez podania przyczyny na każdym 
etapie bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczest-
ników.

Spółdzielnia ma prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny 
na każdym etapie, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń 
przez uczestników.

Lokal można oglądać w dniach 28–29.09.2020 r. w godz. 1000–1500 
po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu w administracji os. „Słowiańskie”, 
ul. Piasta Kołodzieja 21, tel. 42 670 99 78.

Szczegółowe warunki przetargu określa Regulamin dostępny w siedzibie 
Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.rsmbawelna.pl. 

Informację o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 8 
lub telefonicznie 42-641-63-33, wew. 10.

Relacje sąsiedzkie 
– bierność lokatora 
w przypadku awarii

Paweł i Gaweł w jednym stali 
domu. Któż z nas nie pamięta 
z dzieciństwa wiersza Aleksandra 
Fredry. Trudności w stosunkach 
sąsiedzkich spotkać można nie-
stety nie tylko w literaturze ale 
i również w życiu każdego z nas – 
mieszkańca. W przypadkach gdy 
występują różne awarie rzutujące 
na wspólne korzystanie z budyn-
ku często towarzyszy temu bier-
ność osób, których lokale bądź 
znajdujące się w nich urządzenia 
nie są w należytym stanie z przy-
czyn nie leżących po stronie Spół-
dzielni. 
 Spółdzielnia Mieszkaniowa, 
która ma obowiązek zarządzania 
nieruchomościami stanowiącymi 
jej mienie musiała zostać wypo-
sażona przez ustawodawcę w od-
powiednie środki prawne umoż-
liwiające przeciwdziałanie takim 
zjawiskom w ściśle określonych 
sytuacjach.

Przepisy prawa przyznają 
spółdzielni określone uprawnienia 
mające umożliwić jej sprawowa-
nie nadzoru nad stanem budynku 
i w sytuacjach bierności zobo-
wiązanych podejmowanie dzia-
łań zapobiegających degradacji 
budynków.

Niniejszy artykuł jest właś-
nie poświęcony tej problematyce, 
kiedy Spółdzielnia i w jaki sposób 
może włączyć się i przeciwdziałać 
bierności.

Z notatnika 
prawnika

Na wstępie wspomnieć na-
leży o obowiązkach, nałożonych 
na każdego z lokatorów przez 
przepisy prawa powszechnie 
obowiązującego, a także regulacji 
wewnętrznych spółdzielni.

I tak w § 9 Regulaminu uży-
wania lokali oraz porządku domo-
wego i współżycia mieszkańców 
(uchwalony przez Radę Nad-
zorczą RSM „Bawełna” w dniu 
25.05.2020 r. prot. nr 5/2020) 
Członek Spółdzielni zobowiąza-
ny jest utrzymywać zajmowany 
lokal i przynależne do niego po-
mieszczenia we właściwym stanie 
sanitarnym i porządkowym.

Problemy sąsiedzkie w prak-
tyce nieodpowiedniego utrzyma-
nia lokalu przez mogą ujawnić 
się w przypadku nieszczelności 
instalacji wodnych i odprowadza-
jących ścieki. Zwykle konfliktom 
na tym tle zapobiega współpraca 
i chęć załatwienia sprawy przez 
obie strony.

Jakie są możliwości reago-
wania w przypadku bierności 
mieszkańca, który doprowadza 
do zalań i jednocześnie albo od-
mawia usunięcia awarii czy cho-
ciażby współpracy przy zbadaniu 
przyczyny takiego stanu rzeczy 
– zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy 
z dnia 15 grudnia 2000 r. o spół-
dzielniach mieszkaniowych 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1465) w ra-
zie awarii wywołującej szkodę 
lub zagrażającej bezpośrednio 
powstaniem szkody osoba korzy-
stająca z lokalu jest obowiązana 
niezwłocznie udostępnić lokal 
w celu usunięcia awarii.

W tym miejscu aktualizują 
się uprawnienia do działania bez 
udziału lokatora, jeśli ten jest nie-
obecny lub odmawia udostępnie-
nia lokalu. Wtedy też spółdzielnia 
ma prawo wejść do lokalu w obec-
ności funkcjonariusza Policji, 

a gdy wymaga to pomocy straży 
pożarnej – także przy jej udziale.

W przypadku dalszej bierno-
ści lokatorów w usuwaniu awarii 
spółdzielnia ma prawo do wstępu 
do lokalu w celu zastępczego wy-
konania prac obciążających człon-
ka spółdzielni albo osobę niebę-
dącą członkiem spółdzielni, której 
przysługuje spółdzielcze włas-
nościowe prawo do lokalu, albo 
właściciela lokalu niebędącego 
członkiem spółdzielni (tak art. 61 
ust. 3 pkt 2) ustawy) oczywiście 
na koszt biernego lokatora.

Konieczność umożliwienia 
nadzoru nad stanem budynku i za-
pobieżeniu także przyszłych po-
tencjalnych awarii zabezpieczają 
kolejne przepisy prawa spółdziel-
czego. W konsekwencji w myśl 
art. 61 ust. 3 pkt 1) ustawy po wcześ-
niejszym uzgodnieniu terminu oso-
ba korzystająca z lokalu powinna 
także udostępnić spółdzielni lokal 
w celu dokonania okresowych bądź 
doraźnych przeglądów stanu wy-
posażenia technicznego lokalu oraz 
ustalenia zakresu niezbędnych prac 
i ich wykonania. Ten obowiązek 
koresponduje z wymogami pra-
wa budowlanego – na spółdzielni 
jako zarządcy budynku spoczywa 
obowiązek przeprowadzenia okre-
sowych kontroli obiektu budow-
lanego (tak art. 62 ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. – Prawo budowla-
ne (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 
z późn. zm.). Realizacji tego 
obowiązku służą doskonale znane 
lokatorom, np. przeglądy przewo-
dów kominowych i wentylacyj-
nych.

Przy braku porozumienia 
z osobą zajmującą lokal, która 
odmawia udostępnienia mieszka-
nia, Spółdzielnia może wystąpić 
na drogę sądową z powództwem 
o nakazanie danej osobie udostęp-
nienia spółdzielni danego lokalu 

mieszkalnego w określonym celu, 
np. w celu przeprowadzenia kon-
troli sieci grzewczych, urządzeń 
pomiarowych i podzielników, 
wentylacji i wilgotności oraz 
izolacji w lokalu, do którego po-
zwanym przysługuje własnościo-
we spółdzielcze prawo do lokalu 
mieszkalnego, (tak Sąd Okręgowy 
w Białymstoku z 21.11.2013 r., 
sygnatura akt II Ca 921/13). Po-
wyższe działania są jednak cza-
sochłonne i obciążają biernego 
lokatora.

W przypadku spostrzeżenia 
niezgodności stanu budynku lub 
jego części z wymogami prawa 
budowlanego (np. w zakresie 
doprowadzenia i odprowadzenia 
wody, czy sprawności instalacji 
elektrycznej) także lokatorzy, 
dbając o własne mieszkania mogą  
i powinni inicjować przeprowa-
dzenie takich przeglądów doraź-
nych (art. 62 ust 1 pkt 4a) prawa 
budowlanego) w przypadku wy-
stąpienia zagrożenia awarią.

Konkludując stwierdzić 
można, że w interesie wszyst-
kich członków i mieszkańców 
Spółdzielni jest dbałość nie tylko 
o własne mieszkanie ale również 
zapobieganie szkodom jakie mogą 
wynikać z beztroskiego korzysta-
nia z niesprawnych urządzeń. Po-
zwoli to nie tylko na zaoszczędze-
nie kosztów ale także nie będzie 
rodziło konfliktów sąsiedzkich. 
Prawo wyposaża zarówno po-
szczególnych mieszkańców jak 
i samą Spółdzielnię w instrumenty 
pozwalające na reagowanie w opi-
sywanych trudnych sytuacjach są-
siedzkich..

Radca Prawny 
Wojciech Wiszowaty 

współpracujący z Kancelarią 
Radcy Prawnego  

Jadwigi Chmielewskiej-
-Furmankiewicz
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W ostatnich numerach często przekazujemy  

zalecenia jak funkcjonować w czasie pandemii.  
W tym numerze także piszemy może oczywiste rzeczy,  

ale uważamy, że warto je wciąż przypominać.

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.

WINDY W CZASIE PANDEMII

Gdy wokół ciągle słyszymy 
o koronawirusie, staramy się po-
dejmować różne działania mają-
ce ochronić nas przed infekcją. 
Zastanawiamy się czy wirus nie 
czyha w sklepie, na stacji ben-
zynowej czy nawet w windzie!

Ci z nas, którzy mieszkają 
w niskich budynkach nie mu-
szą się zastanawiać nad tym, 

czy przejazd windą jest bez-
pieczny, zaś ci, którzy posiada-
ją lokale w wieżowcach nie za-
wsze mają ochotę lub czują się 
na siłach, by wbiegać po scho-
dach np. na ósme piętro – cho-
ciaż trochę ruchu przydałoby się 
pewnie każdemu.

Gdy nie mamy wyjścia 
i musimy korzystać z windy, 
to pamiętajmy po prostu o kilku 
zasadach, które sprawią, że za-
grożenie ograniczymy do mini-
mum.

Przede wszystkim korzystaj-
my z wind pojedynczo. Gdy wi-
dzimy, że już ktoś jest w środku, 
po prostu zaczekajmy aż winda 
wróci do nas pusta. Podczas jazdy 
zawsze miejmy na sobie prawid-
łowo założoną maseczkę, zakry-
wającą nos i usta – jest to przecież 
mała powierzchnia, niewietrzona, 
z której korzysta bardzo wiele 
osób. I chociaż windy są w naszej 
Spółdzielni regularnie dezynfeko-
wane, to będąc wewnątrz starajmy 
się dotykać jak najmniej elemen-

tów wyposażenia. Jeśli nie mamy 
jednorazowych rękawiczek – cho-
ciaż dobrze byłoby je w takich sy-
tuacjach nosić – to nie włączajmy 
przycisków palcami. Spróbujmy 
to zrobić knykciem lub łokciem, 
albo zawsze miejmy przy sobie 
jakiś przedmiot, który możemy 
w tym celu wykorzystać, a póź-
niej od razu wyrzucić (np. wy-
kałaczkę, patyczek higieniczny 
do uszu) lub który możemy ła-
two odkazić (jak zapalniczka czy 
klucze).

Po wyjściu z windy i wej-
ściu do swojego mieszkania 
od razu dokładnie umyjmy ręce. 
Warto blisko drzwi wejścio-
wych postawić płyn odkażający, 
tak by po drodze do łazienki nie-
potrzebnie nie dotykać brudny-
mi rękami klamek i włączników 
światła.

I chociaż niektórym może 
się wydawać, że pewne restryk-
cje lub wymogi sanitarne ogra-
niczają nasze życie, to przecież 
powinniśmy przestrzegać ich 
po to, by móc zdrowo i bez-
piecznie funkcjonować.

 I.G.

Nośmy maseczki – 
chrońmy siebie i innych

Choć część z nas liczyła na to, 
że z chwilą nadejścia lata, ko-
ronawirus cudownie wyparuje, 
niestety musimy się z nim bory-
kać po dziś dzień, a tempo jego 
rozprzestrzeniania wcale nie 
zwalnia.

Wszyscy jesteśmy już zmę-
czeni ciągłym niepokojem, za-
chowywaniem ostrożności i prze-
strzeganiem obostrzeń, jednak 
jeśli nie będziemy się wzajemnie 
mobilizować i pilnować, tak jak 
pięknie zrobiliśmy to na począt-
ku pandemii, to prędzej Marsjanie 
wylądują na Ziemi, niż opanuje-
my Covid-19.

Łatwo jest nam bagatelizo-
wać całą sytuację, powtarzać 
bajki o tym, że jeśli nikt wirusa 
nie widział, to on nie istnieje, 
że jeśli nikt z naszych znajo-
mych nie zachorował, to jest 
to tylko wyolbrzymiona i sztucz-
nie rozdmuchana bzdura, mająca 
na celu zamknięcie nas w domach 
i przejęcie nad nami kontroli. 
Koronasceptyków jest bardzo 
wielu, zwłaszcza wśród młodych 
ludzi. Im przecież wirus aż tak 
nie zagraża. Gro z nich przecho-
dzi zakażenie bezobjawowo lub 
łagodnie.

Każdy z nas widział przecież 
w sklepach czy na stacjach ben-
zynowych osoby bez maseczek. 
A przecież obowiązek zakrywa-
nia nosa i ust jest odgórnie usta-
lony i dotyczy nas wszystkich. 
I jeśli ktoś źle się czuje w ma-
seczce, niech nosi przyłbicę. Nie 
myślmy tylko o sobie, mamy 

przecież rodziców i dziad
ków i to ich zdrowie miejmy 
na uwadze! Nawet jeśli nam 
wirus nie zagrozi, dla nich może 
okazać się zabójczy! Dlatego nie 
mówmy tak lekko i bez zastano-
wienia: „Ja nie noszę maseczki, 
bo się nie boję”, tylko pomyślmy 
o tym, że stojąc w kolejce może-
my zarazić starszą panią lub oso-
bę schorowaną, dla której będzie 
to niebez pieczne.

Wiem, musimy starać się 
żyć normalnie, ale zapanujemy 
nad pandemią tylko wtedy, gdy 
przez czas jej panowania zmie-
nimy choć trochę swoje nawyki 
i przyzwyczajenia, bo jeśli teraz 
się przemęczymy, to tylko po to, 
by jak najszybciej móc znowu 
oddychać pełną piersią.

Nie reagujmy więc agresją, 
gdy ktoś zwraca nam uwagę, 
że nie mamy maseczki. No-
śmy ją, by chronić ludzi wokół.

Szanujmy się nawzajem i nie 
myślmy tylko o sobie, a gdy już 
znowu będzie normalnie, wtedy 
wszyscy, na jeden znak, wyrzu-
cimy maseczki precz. Ale jeszcze 
nie teraz… I.G.

Myśl pozytywnie
Wszyscy przechodzimy obecnie trudny 
okres, związany z ograniczeniami wy-
nikającymi z pandemii koronawirusa. 
Otacza nas niepokój, martwimy się 
o siebie i swoich bliskich, o pra-
cę i przyszłość. Jest ciężko, 
czasem nie mamy już siły 
i  chce nam się płakać, 
ale przetrwamy to.

To wszystko minie 
i znów będzie normalnie.

I mimo że to zabrzmi ba-
nalnie, to w tym przetrwaniu, oprócz 
przestrzegania wszystkich zasad bez-
pieczeństwa, takich jak dystans spo-
łeczny, maseczki i częste mycie rąk, po-
może nam… pozytywne myślenie. 
To może trochę naiwne, ale pozwoli iść 
do przodu z podniesioną głową.

Dobre myśli ułatwią nam zaczy-
nać z  radością każdy kolejny dzień 
i  widzieć to upragnione światełko 
w  tunelu. Doceniajmy drobiazgi 
i te elementy naszej codzienności, które 
mimo że są tak zwyczajne, to w rzeczy-
wistości stanowią dla nas największe 
wartości – uśmiech dziecka, telefon 

od mamy, ale też promienie słońca 
łaskoczące nas po nosie, przyjazne 
skinienie sąsiada, ulubiona piosenka 
w radiu czy książka, która na chwilę 
przeniesie nas do innego świata. 

Skupiajmy się na tych uczu-
ciach i  rzeczach, które spra-
wiają, że jesteśmy spokojni 
i  odprężeni. Nie pozwólmy, 
by nasz umysł bombardowały 

złe wiadomości, o których non 
stop mówią w telewizji – wyłączmy 

to, wyłączmy siebie. Wtedy będzie 
łatwiej.

Bądźmy mili i wyrozumiali dla lu-
dzi wokół, wspierajmy się i nie dajmy 
się smutkowi i przygnębieniu. Ciesz-
my się z tego co mamy i doceniajmy 
to, bo jeśli ta pandemia wydarzyła się 
po coś, to chyba właśnie po to, byśmy 
zrozumieli, że ten nasz codzienny, cza-
sem nudny świat, tak naprawdę jest 
najwspanialszy i  nie potrzeba nam 
niczego więcej.

Dużo uśmiechu dla wszystkich 
Państwa. Damy radę ;)

 I.G.

W ostatnim czasie na-
siliły się w naszych 
osiedlach akty wan-

dalizmu. Najczęstszym obiek-
tem działań chuliganów stają 
się osiedlowe śmietniki, które 
są podpalane i niszczone. 

I tak, np. wieczorem 
27.07.2020 r. w Osiedlu „Sło-
wiańskie” przy ulicy Henryka 
Brodatego 2, przy bloku 160 
doszło do podpalenia pojem-
nika na odpady komunalne. 
Szkody są znaczne: doszczętnie 
spłonął pojemnik typu dzwon 
na papier, niemal całkowitemu 
spaleniu uległ żółty dzwon, 
a nadpaleniu pojemnik na od-
pady zmieszane. Ponadto znisz-
czona została blaszana ściana 
boczna śmietnika. W następnym 
miesiącu 28.08.2020 r. także 

na Olechowie, tym razem przy 
ul. Zakładowej 61, przy blo-
ku 213 zdewastowano kolejny 
śmietnik. Zniszczeniu uległy 
dwie ściany wiaty. Zostały 
prawdopodobnie kopniakiem 
wgniecione, wepchnięte do we-
wnątrz, a elementy mocujące 
wyrwane. W tym przypadku 
kamera uliczna należąca do Te-
lewizji Toya zarejestrowała zda-
rzenie, którego finał znajdzie 
się najprawdopodobniej przed 
sądem.

Podobny problem pojawił 
się w osiedlu „Sienkiewiczow-
skie”, gdzie spłonął śmietnik 
przy nieruchomości przy ul. Za-
głoby 21. Zniszczone zostały 
pojemniki na śmieci, okopcona 
i napalona konstrukcja śmietni-
ka.

Drodzy  
Mieszkańcy! 

Zachowujmy rozwagę i dbaj-
my o wspólne mienie! 

W tym miejscu apelujemy także 
do Państwa: nie bądźmy bierni, 
zgłaszajmy zauważone, niepo-
kojące zdarzenia bezpośrednio 
do Straży Miejskiej i na Policję. 
 Powyższy apel nawiązuje 
także do naszych spostrzeżeń 
sprzed roku – o tym, byście Pań-
stwo nie bali się reagować pisali-
śmy na pierwszej stronie numeru 
129 we wrześniu 2019 roku.
 Dziś ponawiamy ten apel, 
bo to niezmiernie ważne, byśmy 
nie byli obojętni na to co dzieje 
się na naszych osiedlach.
 Dzwońmy pod całodobową 
bezpłatną linię alarmową 986 

Straży Miejskiej, a w przypad-
ku zagrożenia zdrowia lub życia 
pod numer alarmowy 112.

Musimy zdać sobie spra-
wę, że za usunięcie zniszczeń 
i doprowadzenie śmietników 
do stanu pierwotnego, zdatne-
go do użytku, płacimy wszyscy 
jako mieszkańcy bloku, nieru-

DEWASTACJE 
ŚMIETNIKÓW

Uwaga kleszcze! 
Mamy piękną polską jesień. Spacerujemy po parkach, 
lasach, zbieramy grzyby. Uważajmy na kleszcze, których 
o tej porze jest szczególnie dużo.

chomości, osiedla, Spółdzielni. 
Pamiętajmy o tym i uczulmy 
nasze dzieci – uczmy ich odpo-
wiedzialności. 

 K.Sz.



5
Działalność władz Spółdzielni koncentrowała się na realizacji założeń 
objętych planem na 2020 r. i utrzymaniu, mimo panujących  
trudnych warunków rynkowych związanych z COVID-19,  
dobrej i stabilnej sytuacji finansowej.

Gospodarka finansami prowadzona była w oparciu o plan gospodarczo-finansowy uchwalony przez Radę 
Nadzorczą w dniu 12.12.2019 r. – Uchwała Nr 1/12/2019.

Koszty działalności Spółdzielni poniesione w I półroczu 2020 r. wyniosły 27.453.664,57 zł, w tym:
–  eksploatacja (gzm) 16.223.232,25 zł
–  zimna woda i odprowadzanie ścieków 2.560.538,08 zł
–  c.o. i c.w. 8.575.251,01 zł
–  pozostała działalność operacyjna, finansowa i inna 94.643,23 zł
Przychody uzyskane w I półroczu 2019 r. wyniosły 27.226.602,46 zł, w tym:
–  eksploatacja (gzm) 5.988.124,04 zł
–  zimna woda i odprowadzanie ścieków 2.707.479,37 zł
–  c.o. i c.w. 8.157.458,88 zł
–  pozostała działalność operacyjna, finansowa i inna 373.540,17 zł
Koszty eksploatacji za I półrocze zwiększone zostały o ujemne wyniki nieruchomości z lat poprzed-

nich w kwocie 609.204,95 zł.
Przychody eksploatacji za I półrocze zwiększone zostały o dodatnie wyniki nieruchomości z lat 

poprzednich w kwocie 1.215.282,66 zł.
Wynik na eksploatacji zasobów (gzm) na 30.06.2020 roku z uwzględnieniem wyników nieru chomości 

z lat poprzednich oraz pożytkami z mienia Spółdzielni wyniósł 370.969,50 zł.
Wyniki nieruchomości dla poszczególnych osiedli oraz pożytki Spółdzielni przedstawia tabela nr 1. 

Tabela nr 1

Osiedle

Wyniki nieruchomości na 30.06.2020 r.

Ogółem suma wyników 
nieruchomości

w tym:

wyniki dodatnie wyniki ujemne

kwota ilość nieru-
chomości kwota ilość nieru-

chomości kwota ilość nieru-
chomości

1 2 3 4 5 6 7

Zbiorcza 33 273,57 30 201 311,86 19 -168 038,29 11

Słowiańskie -68 072,13 50 477 343,58 15 -545 415,71 35

Sienkiewiczowskie -280 490,71 26 16 162,29 11 -296 653,00 15

Żubardź -66 501,65 36 82 045,05 19 -148 546,70 17

Koziny 29 323,28 20 80 809,31 9 -51 486,03 11

Ogółem nieruchomości Spółdzielni -352 467,64 162 857 672,09 73 -1 210 139,73 89

Nadwyżka bilansowa za 2019 rok 0,00
Pożytki Spółdzielni (najem lokali 
użytkowych, garaży, terenów i inne) 723 437,14

Wynik gzm 370 969,50

Zimna woda i ścieki na koniec czerwca br. zamknęły się saldem dodatnim w wysokości 146.941,29 zł, 
w tym osiedle: Zbiorcza 1.687,82 zł, Słowiańskie (-) 4.513,27 zł, Sienkiewiczowskie 15.441,23 zł, 
Żubardź 91.130,08 zł, Koziny 43.195,43 zł.

Koszty ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody (c.w.) wyniosły 8.575.251,01 zł, 
z tego przypada na:

–  centralne ogrzewanie 5.790.786,12 zł
–  ciepłą wodę 2.784.464,89 zł
Przychody na centralne ogrzewanie i ciepłą wodę wyniosły 8.157.458,88 zł, z tego na: 
–  centralne ogrzewanie 5.334.815,75 zł
–  ciepłą wodę 2.822.643,13 zł
Wśród poniesionych kosztów c.o. i c.w. 67,8%, tj. 5.813.104,78 zł stanowią koszty zużytego ciepła, 

natomiast 32,2%, tj. 2.762.146,23 zł przypada na koszty opłat stałych.
Średnie koszty ogrzewania metra kwadratowego powierzchni w poszczególnych osiedlach oraz 

ogółem w Spółdzielni w porównywanych okresach przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2

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

I półrocze 2019 r. I półrocze 2020 r.

1 2 3

Zbiorcza 2,25 2,36

Słowiańskie 1,98 1,97

Sienkiewiczowskie 2,00 2,13

Żubardź 2,92 2,95

Koziny 2,84 2,89

 Spółdzielnia ogółem 2,28 2,33

Wynik na c.o. i c.w. za I półrocze 2020 roku wynosi (-) 417.792,13 zł, z czego na centralnym ogrzewaniu 
(-) 455.970,37 zł, natomiast na ciepłej wodzie (+) 38.178,24 zł. Wyniki c.o. i c.w. w poszczególnych osied-
lach wynoszą: os. Zbiorcza c.o (-) 81.534,67 zł, c.w. (+) 13.851,72 zł, os. Słowińskie c.o (-) 94.733,46 zł, 

c.w. (-) 48.824,41 zł, os. Sienkiewiczowskie c.o. (-) 96.203,64 zł, c.w. (+) 21.783,86 zł, os. Żubardź c.o. 
(-) 118.179,16 zł, c.w. (+) 40.514,03 zł, os. Koziny c.o. (-) 65.319,44 zł, c.w. (+) 10.853,04 zł.

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

Tabela nr 3

L.p. Wyszczególnienie
Fundusz remontowy

Os. Zbiorcza Os. Słowiań-
skie

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

Spółdzielnia
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Bilanse otwarcia na 1.01.2020 r. 173 027,07 94 094,45 -25 058,73 83 831,29 143 738,14 469 632,22

2. Odpisy od lokali za I półrocze 2020 r. 1 121 825,94 2 231 939,76 852 084,42 1 085 017,14 609 763,86 5 900 631,12

3. Wydatki za I półrocze 2020 r. 1 171 759,62 2 264 339,76 824 923,99 87 910,06 357 141,47 4 706 074,90

w tym:

- roboty budowlane 965 100,00 1 737 990,00 610 121,68 35 100,00 160 500,00 3 508 811,68

- roboty instalacyjno-sanitarne 107 579,78 191 555,71 52 843,38 5 130,00 85 352,40 442 461,27

- roboty dekarsko-blacharskie 3 046,50 26 028,00 29 074,50

- roboty terenowo-drogowe 38 868,00 91 758,00 40 677,36 56 334,00 227 637,36

- roboty elektryczne 50 658,60 24 749,77 3 445,20 13 284,00 92 137,57

- wymiana okien i drzwi 25 531,18 97 263,96 23 680,63 -264,80 2 034,55 148 245,52

- awarie i roboty nieprzewidziane 34 680,66 92 066,99 46 823,17 44 499,66 39 636,52 257 707,00

Wyniki na 30.06.2020 r. 123 093,39 61 694,45 2 101,70 1 080 938,37 396 360,53 1 664 188,44

Zadłużenie w opłatach za używanie lokali mieszkalnych, użytkowych i innych wobec Spółdzielni, 
według stanu na 30.06.2020 r. wynosiło 2.659.228,89 zł. Kwota zadłużenia obejmuje: zaległości w opłatach 
eksploatacyjnych 2.162.450,97 zł oraz zasądzone i niezapłacone odsetki i koszty sądowe 496.777,92 zł.

Ponadto do końca czerwca nie zostały wniesione należności wynikające z rozliczeń ciepła i wody 
za 2019 rok w kwocie 166.664,18 zł.

Zadłużenie lokali w poszczególnych osiedlach przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4

Lp. Wyszczególnienie
Zaległości w opłatach na 30.06.2020 r.

Zbiorcza Słowiańskie Sienkiewi-
czowskie Żubardź Koziny Ogółem 

Spółdzielnia
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Zaległości w opłatach eksploatacyjnych 398 332,82 446 666,89 367 133,21 557 316,16 393 001,89 2 162 450,97

2 Zaległości z tytułu zasądzonych odsetek 
i kosztów sądowych 97 526,78 101 307,16 79 666,02 135 029,85 83 248,11 496 777,92

3 Zaległości ogółem (1+2) 495 859,60 547 974,05 446 799,23 692 346,01 476 250,00 2 659 228,89

Ogółem na koniec czerwca z opłatami zalegało 1.684 lokali.
Na przestrzeni okresu sprawozdawczego do osób zalegających z opłatami wysłano 1.918 pism 

wzywających do spłaty zadłużeń.
Spółdzielnia podpisała 41 porozumień na ratalną spłatę zadłużeń, skierowała 12 spraw do postępo-

wania egzekucyjnego oraz 10 spraw do sądu.
W przypadku 15 spraw sądowych dłużnicy spłacili swoje zadłużenie, a na 30.06.2020 roku w spłacie 

pozostaje 181 spraw orzeczonych nakazami zapłaty.
W wyniku prowadzonej windykacji w I półroczu 2020 r., poza spłatą należności głównych Spółdziel-

nia uzyskała kwotę 98.734,56 zł tytułem spłaty odsetek i kosztów sądowych.
Osoby będące w trudnej sytuacji finansowej, mające niskie dochody, mogą ubiegać się o dodatki 

mieszkaniowe. Na dzień 30.06.2020 r. z dodatków mieszkaniowych korzystało 62 członków. Szerszych 
informacji o możliwości skorzystania z tej formy pomocy udzielają pracownicy działu czynszów.

Zadłużenie członków wobec Spółdzielni z tytułu kredytów mieszkaniowych zaciągniętych przed 
majem 1992 r., wg stanu na 30.06.2020 r. wynosiło 56.963,71 zł i dotyczyło 34 osób zamieszkałych 
w 19 budynkach: os. Słowiańskie – kwota zadłużenia 49.081,76 zł (dotyczy 31 osób zamieszkałych 
w 17 budynkach), os. Sienkiewiczowskie – kwota zadłużenia 7.881,95 zł (dotyczy 3 osób zamieszkałych 
w 2 budynkach).

W stosunku do osób posiadających zadłużenia kredytowe Spółdzielnia podejmuje takie same dzia-
łania windykacyjne, jak do osób zalegających z opłatami eksploatacyjnymi. W okresie sprawozdaw-
czym wysłała do dłużników kredytowych 21 wezwań do zapłaty. W wyniku prowadzonej windykacji 
w I półroczu 2020 r., poza spłatą należności głównych, uzyskała od członków 487,00 zł tytułem spłaty 
odsetek i kosztów sądowych.

W ramach działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej Spółdzielnia w I półroczu 2020 r. dofinan-
sowała kwotą 1.600,00 zł „Ferie w mieście” zorganizowane przez TKKF „Dzikusy”.

Podsumowując okres I półrocza b.r. należy stwierdzić, że działalność władz Spółdzielni koncentro-
wała się na realizacji założeń objętych planem gospodarczo-finansowym na 2020 r., utrzymaniu dobrej 
i stabilnej sytuacji finansowej. Pomimo panującej pandemii COVID-19 Spółdzielnia terminowo regulo-
wała swoje zobowiązania, a wydatki ponoszone były w sposób racjonalny i kontrolowany.

 A.K.

Skrót sprawozdania z działalności  
Spółdzielni za I półrocze 2020 roku
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Wydawało się, że ten rok sportowo i kulturalnie  

będzie stracony. Ale tak nie jest.  
Choć inaczej niż dotychczas, organizowane są spektakle,  

spotkania, turnieje. I to cieszy.

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: 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
TECHNIK
Sebastian Janaczyk, tel. 505 150  848, 
e-mail: sjanaczyk@rsmbawelna.pl
ADMINISTRATORZY:
Sabina Cebula administrowane bloki: 16-26, 
1 i 1a, 2, 51, 52, 53, 55, 57, 60, Wspólnoty 
Mieszkaniowe bl. 54, 56, 58, tel. kom. 505 150 
859, e-mail: scebula@rsmbawelna.pl
Izabela Rutkowska administrowane budyn-
ki 10-15, 27-30, S1/2 do S11, Z1/1-7, Z2-1-7, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oraz budynek w Andrespolu. 
Tel. 505 150 851, e-mail: irutkowska@rsmba-
welna.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, tel. 501 463 186, 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 Po-
wstańców 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, Klonowa  
35/37, 41, ul. Kasprzaka 60/62, Kasprzaka 64a, 
10, 28/34, Długosza 27, 29/31, Lorentza 8, Sre-
brzyńska 45 tel. 500 268 207, e-mail: rpsonka@
rsmbawelna.pl
CZYNSZE SPÓŁDZIELNI:
Barbara Hreczanik – kierownik działu, 
tel. 42 641 63 33, wew. 19, e-mail: bhrecza-
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.

W tym roku odbyła się już 
9. odsłona Narodowego 
czytania. Akcja ta orga-

nizowana jest przez Prezydenta 
RP od 2012 roku. Dotychczas 
wspólne czytanie klasyków obej-
mowało, w kolejności od roku 
poprzedniego: Nowele Polskie 
– osiem lektur na ósmą edycję, 
„Przedwiośnie” Stefana Żerom-
skiego, „Wesele” Stanisława 
Wyspiańskiego, „Quo vadis” Hen-
ryka Sienkiewicza, „Lalkę” Bole-
sława Prusa, „Trylogię” Henryka 
Sienkiewicza, dzieła Aleksandra 
Fredry i „Pana Tadeusza” Adama 
Mickiewicza.

Lekturą tegorocznej edycji 
była „Balladyna” Juliusza Słowa-
ckiego.

Wydarzenie w bieżącym 
roku przeprowadzono inaczej 
niż w latach ubiegłych. W sobotę 
5 września 2020 r. swoje podwoje 

dla mieszkańców Łodzi otworzy-
ło Muzeum przy ul. Przędzalnia-
nej 92 – Pałac Herbsta. To tu 
w pięknych ogrodach na tyłach 
pałacu artyści Teatru Wielkiego 
w Łodzi oraz Teatru im. Stefana 
Jaracza w Łodzi, przy akompa-
niamencie muzyków i chóru Te-
atru Wielkiego, czytali „na głosy” 
fragmenty dramatu J. Słowackie-
go. Na trawniku, uwzględniając 
wymagany pandemią dystans 
społeczny, poustawiano krzeseł-
ka dla słuchaczy. Wśród pięknie 
wypielęgnowanych i ukwieco-
nych krzewów różanych prze-
chadzali się bohaterzy dramatu 
w strojach z epoki: Balladyna 
z siostrą i książę Kirkor.

Przybyli na to wyjątkowe 
słuchowisko otrzymywali eg-
zemplarze książki opatrzone 
pamiątkowymi dla wydarzenia 
pieczątkami: Narodowe czytanie 

– Patronat Honorowy Pary Prezy-
denckiej i Marszałka Wojewódz-
twa Łódzkiego. Tego dnia można 

było także bezpłatnie zwiedzić 
pałacowe pokoje i Galerię Sztuki 
urządzoną w Powozowni. K.Sz.

Wydarzenia – Widzewskie Domy Kultury – Październik 2020
Dom Kultury 502, ul. A. Sacharowa 18, tel. 574 190 682, e-mail: admin@wdk.pl
► 04.10.2020, godz. 9.50 – Klub Turystów Pieszych „STONOGA” – wycieczka piesza „Szlakiem Łodzi 
wielowyznaniowej”, ul. Franciszkańska Centrum Krwiodawstwa – Wojska Polskiego – Plac Niepodległości (14 km).
Zbiórka: Centrum Krwiodawstwa, ul. Franciszkańska 17/25, godz. 9.50.
Informacje: tel. 509 758 139. Wycieczka bezpłatna.
► 06.10.2020, godz. 16.30 – Widzewska Galeria Ekslibrisu – otwarcie wystawy „Zbigniew Jóźwik. Ekslibrisy 
z lat 2009–2020”.
Zbigniew Jóźwik lubelski artysta ekslibrisu i przyrodnik, grafik, bibliofil i poeta. Kolekcjoner grafik i ekslibrisów. 
Organizator wielu wystaw grafiki i ekslibrisu w Lublinie. Zajmuje się także krytyką sztuki w zakresie grafiki 
i ekslibrisu – autor ponad 70 artykułów na ten temat. Uprawia grafikę artystyczną i użytkową. Wydał dwanaście 
tek ekslibrisowych i sześć tek grafik (w tym 2 spitsbergeńskie). Wykonał 700 ekslibrisów (w technikach 
linorytu, drzeworytu i suchej igły). Jest twórcą blisko 300 grafik (w tym cykli: „Spitsbergen”, „Stawanie się”, 
„Osiedla ludzkie”, „Madonny”, „Krzyże”). Wstęp wolny.
► 10.10.2020, godz. 10.00 – Wanna Play – cykliczne warsztaty tańca jazzowego i współczesnego.
INSTRUKTORZY PROWADZĄCY: Paweł Grzegorz Żołądek – artysta, aktor Teatru Tańca Współczesnego. 
Dyplomowany choreograf sceniczny, pedagog oraz instruktor tańca. Edukację kontynuuje od blisko 20 lat szkoląc 
się u najlepszych pedagogów zarówno w Polsce jak i w Europie. Eliza Kindziuk – tancerka, choreograf, pedagog 
tańca. Od najmłodszych lat związana była z Teatrem Tańca Caro, z którym jako solistka występowała na różnych 
scenach świata (USA, Kanada, Rosja, Korea Południowa oraz kraje Europejskie). Eliza jest licencjonowanym 
Instruktorem Tańca Jazzowego (IKK, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie), a także ukończyła 
licencjat o kierunku Turystyka i Rekreacja na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (specjalizacja 
Fitness). Jest absolwentką austriackiej uczelni Anton Bruckner Privatuniversität w Linz, gdzie studiowała Taniec 
Współczesny i Pedagogikę Tańca.
Informacje i zapisy: tel. 602 427 709, mail: aneta@dna-dance.pl. Koszt 1 lekcji – 40 zł, koszt 2 lekcji – 70 zł.
► 11.10.2020, godz. 9.45 – Klub Turystów Pieszych „STONOGA” – wycieczka piesza Ignacew – Bechcice – 
Kazimierz (9 km).
Zbiórka: przystanek autobusowy Łódź Kaliska, autobus 43 B, godz. 9.45, odjazd: godz. 9.58.
Informacje: tel. 509 758 139. Wycieczka bezpłatna.
► 18.10.2020, godz. 9.05 – Klub Turystów Pieszych „STONOGA” – wycieczka piesza Stróża – Ludwików – 
Wiśniowa Góra – Andrespol (10 km).
Zbiórka: Dworzec PKP Łódź Widzew, przystanek autobusu 82B, godz. 9.05, odjazd: godz. 9.16.
Informacje: tel. 509 758 139. Wycieczka bezpłatna.
► 25.10.2020, godz. 10.00 – Klub Turystów Pieszych „STONOGA” – wycieczka piesza Chocianowice – 
Wola Zaradzyńska – Pabianice (12 km).
Zbiórka: Skrzyżowanie Pabianicka/Chocianowicka za zajezdnią MPK. Dojazd: tramwajami: 11B, 17, 41, 
autobusami: 68A, 68B,75A, 75B, godz. 10.00, odjazd: godz. 10.15.
Informacje: tel. 509 758 139. Wycieczka bezpłatna.

Dom Kultury „Widok”, Al. J. Piłsudskiego 133, tel. 574 255 542, 574 190 659, e-mail: widok@wdk.pl
► 24.10.2020, godz. 15.00 – Salonik poetycki „Ogród Przemian”
Dom Kultury „Widok” wznawia cykl spotkań skierowanych do sympatyków poezji i piosenki poetyckiej. 
Temat październikowego spotkania: „Anioły są wśród nas”.
Zapraszamy poetów doświadczonych i tych, którzy piszą do szuflady. Można posłuchać innych, a także 
zaprezentować swój wiersz. Gospodynią spotkań jest pani Grażyna Cebo-Więcek, poetka i malarka, animatorka 
wydarzeń kulturalnych, przede wszystkim poetycko-muzycznych, która działa na tym polu od ponad 25 lat.
W związku z reżimem sanitarnym obowiązuje limit miejsc. Zapisy, tel. 574 255 542. Spotkanie bezpłatne.

Informacje powyższe opracowano na podstawie nadesłanych do redakcji planowanych wydarzeń.
Redakcja nie odpowiada za ewentualne zmiany terminów czy odwołanie przedstawionych imprez. Prosimy, 
każdorazowo przed udaniem się na wybrane wydarzenie, o potwierdzenie go w danej instytucji – nr telefonu podano 
przy adresie instytucji organizującej imprezę. Oprac.: I.G.

Zalecany 
kontakt mailowy 
lub telefoniczny
W trosce o zdrowie i bez-
pieczeństwo mieszkańców 
oraz pracowników Spół-
dzielni związane z epidemią 
COVID-19, nadal utrzymuje-
my ograniczenia wizyt w na-
szych biurach. Praktycznie 
wszystkie sprawy dotyczą-
ce zamieszkiwania można 
zgłaszać poprzez aplikację 
iMieszkaniec.pl, e-mail: 
poczta@rsmbawelna.pl 
lub telefony poszczególnych 
pracowników. Zachęcamy 
do takiego kontaktu z nami. 
Niezbędne informacje kon-
taktowe zamieszczamy 
w naszej Gazecie w rub-
ryce „Kontakt z nami” oraz 
na klatkach schodowych na 
tablicach ogłoszeń. Dbajmy 
o siebie, chrońmy nasze 
zdrowie.

Przeglądy 
w lokalach będą 
wykonywane
Znosimy ograniczenia w za-
kresie dostępu do Państwa 
lokali w celu wykonania 
niezbędnych przeglądów 
kominowych, gazowych 
i elektrycznych (te ostatnie 
dotyczą os. „Sienkiewiczow-
skie”).

Przeglądy wykonywane 
będą w pełnym rygorze sa-
nitarnym – pracowników firm 
obowiązuje umówienie ter-
minu przeglądu, zakładanie 
podczas wizyty w lokalu ma-
seczek lub przyłbic i rękawi-
czek jednorazowych. Z Pań-
stwa strony wymagane jest 
przewietrzenie lokalu przed 
wizytą osób wykonujących 
przegląd. K.Sz.

2020NARODOWE CZYTANIE

SIATKÓWKA – 
Finał ekstraklasy 

Epidemia koronawirusa prze-
wróciła do góry nogami termi-

narze niemal wszystkich zawodów 
sportowych zaplanowanych na rok 
2020. Przypomnijmy, że rozgrywki 
Amatorskiej Ligi Siatkówki rozpo-
częły się tradycyjnie na początku 
października ub. roku, ale z po-
wodu COVID-19 zostały w poło-
wie marca przerwane. Po blisko 
półrocznej przerwie udało się je 
wznowić.

W tym trudnym okresie spor-
towcy jednak nie odpuszczali. Jak 
na sportowców przystało ciężko 
trenowali, a organizatorzy turnieje 
sukcesywnie odmrażali.

Jak poinformował nas prezes 
Zarządu Ogniska TKKF „Dziku-
sy” p. Władysław Stępień w dniu 
19.09. br. w sali gimnastycznej 
Szkoły Podstawowej nr 205 na Ole-
chowie odbył się finał rozgrywek 
ekstraklasy mężczyzn w Łódzkiej 
Amatorskiej Lidze Siatkówki. 

Przypomnijmy, że amator-
ską ligę siatkówki tworzą druży-
ny składające się z pracowników 
zakładów pracy zlokalizowanych 
na terenie Łodzi i okolic. 

Występująca w tych rozgryw-
kach drużyna TKKF „Dzikusy”, 
w półfinale pokonała dwukrotnie 
zespół TrenDino uzyskując wyniki 
3:1 oraz 3:0. W finale zagrała z ze-
społem Iskra i po zaciętej, dwu 
i półgodzinnej walce zwyciężyła. 

Sam awans do finału to duży 
sukces drużyny TKKF „Dzikusy”, 
tym bardziej cieszy zwycięstwo. 
Zasłużone i przez nas wszystkich 
wyczekiwane.

W skromnym, ze względu 
na wymogi sanitarne, zakończeniu 
puchary i medale wręczyli – Pan 
Marek Kondraciuk – Dyrektor Wy-
działu Sportu UMŁ, Pan Włady-
sław Stępień – Prezes TKKF Dzi-
kusy oraz Pan Wojciech Ulatowski 
– Prezes Klubu Sympatyków Piłki 
Siatkowej.  K.Sz.

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



7
Tak wiele wybitnych postaci jest w naszej historii  
zasługujących na miano Wielkiego Polaka.  
Osób, których życie i praca miały bardzo znamienny wpływ  
na losy Polski i całego świata. Poznajmy choć niektórych z nich.

W
ar

to
 po

zn
ać

Wielcy Polacy
Od listopada ubiegłego roku na łamach naszej 

Gazety piszemy o Wielkich Polakach, 
których wkład w polską kulturę, naukę 

i życie codzienne był ogromny i odbił się szerokim 
echem w całym świecie. Takimi osobami byli Polscy 
Nobliści, których sylwetki przypominaliśmy w ostatnim 
czasie, w kolejnych numerach „Mojego Domu”. 
Zakończyliśmy cykl na osobie wspaniałej poetki, 
na Wisławie Szymborskiej.

Cykl o Noblistach przerwaliśmy tylko w majowym 
numerze Gazety, by upamiętnić 100. rocznicę urodzin 
innego Wielkiego Polaka, choć bez Nobla. Napisaliśmy 
o Papieżu Polaku Janie Pawle II. Odzew na ten artykuł 
zaskoczył nas. Jak wielu ludzi wciąż go żywo pamięta 
i ma swoje osobiste z nim przeżycia, wspomnienia 
głównie z jego pobytu w Łodzi w 1987 r. Państwa 
telefony podsunęły nam myśl o zebraniu wspomnień 
i ich wydrukowaniu w naszej Gazecie (pisaliśmy o tym 
w ostatnim numerze). Zachęcamy do ich nadsyłania 
w formie pisemnej, nie tylko przedstawiania ich nam 
telefonicznie. Zebrane wspomnienia wydrukujemy 
w kolejnym numerze Gazety.

Co ciekawe, w jednej z rozmów telefonicznych 
mieszkaniec osiedla „Zbiorcza”, opowiadając swoją 
historię z papieżem wskazał na inną ważną postać dla 
Polski. Postać ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
jako charyzmatycznego przywódcę naszego kościoła, 
człowieka wielkiego serca oraz osobę bardzo mocno 
związaną z papieżem. Zainspirowani tą opowieścią, 
w bieżącym numerze piszemy o ks. Stefanie 
Wyszyńskim, którego 40. rocznica śmierci przypada 
w następnym roku.

Zachęcamy do lektury! 
 K.Sz.

Porywiste wiatry  Porywiste wiatry  
nad Łodziąnad Łodzią

Złamane drzewo przy  ul. Lutomierskiej 156 Ułamany konar przy ul. Klonowej 32
Przewrócone drzewa 
przy ul. Rocha Kowalskiego

Stefan Wyszyński uro-
dził się 3 września 1901 
roku w Zuzeli nad Bu-
giem, w województwie 

mazowieckim, w religijnej 
i patriotycznej rodzinie. Jak 
później wspominał, przyszedł 
na świat pod obrazem Matki Bo-
skiej Częstochowskiej i to Ona 
w pewien sposób zastąpiła mu 
zmarłą zbyt wcześnie matkę, 
a później patronowała mu na ko-
lejnych etapach życia. Mówił: 
„Wydaje mi się, że najbardziej 
bezpośrednią mocą w moim ży-
ciu jest Maryja. Przez szczegól-
ną tajemnicę, której w pełni nie 
rozumiem, została Ona posta-
wiona na mojej nowej drodze.”

Dorastając pod zaborem 
rosyjskim potajemnie uczył się 
polskiej historii i kultury pod 
czujnym okiem ojca, jednocześ-
nie służąc w kościele jako mini-
strant. Po zdaniu matury wstąpił 
do seminarium duchownego we 
Włocławku, a 3 sierpnia 1924 
roku otrzymał święcenia ka-
płańskie. Swoją pierwszą mszę 
świętą odprawił dwa dni póź-
niej na Jasnej Górze, w kaplicy 
Matki Boskiej Częstochowskiej, 
pod cudownym obrazem, „aby 
mieć Matkę, która już będzie za-
wsze, która nie umiera”.

W 1925 roku rozpoczął stu-
dia z zakresu prawa kanoniczne-
go i katolickiej nauki społecznej 
na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim, podczas których 
poznał ks. Władysława Korniło-
wicza, jednego z twórców dzie-
ła dla niewidomych w Laskach. 
Był on dla niego autorytetem 
i miał duży wpływ na formację 
duchową i intelektualną mło-
dego księdza Wyszyńskiego.

Dzięki uzyskanemu sty-
pendium ks. Stefan Wyszyński 
odwiedził ośrodki naukowe 
w Austrii, Włoszech, Francji, 
Belgii, Holandii i Niemczech. 
Po powrocie obronił pracę dok-
torską na temat „Prawa Koś-
cioła do szkoły”, jednocześnie 
spełniając się zarówno jako 
wykładowca w seminarium du-
chownym, jak i redaktor wielu 
pism, m.in. „Ateneum Kapłań-
skiego”. Prowadził Chrześci-
jański Uniwersytet Robotniczy, 
był asystentem kościelnym 
Chrześcijańskich Związków Za-
wodowych, działał w Akcji Ka-
tolickiej, organizował Katolicki 
Związek Młodzieży Robotniczej 
oraz sieć Katolickich Uniwersy-
tetów Ludowych. Jego aktyw-
ność i zaangażowanie zostały 
docenione przez ówczesnego 

prymasa Polski kardynała Augu-
sta Hlonda, który w 1937 r. za-
prosił ks. Stefana Wyszyńskiego 
do Rady Społecznej. Instytucja 
ta zajmowała się problemami 
społeczno-gospodarczymi pań-
stwa, popularyzując przy tym 
społeczną myśl Kościoła.

Podczas II wojny światowej 
ks. Wyszyński był m.in. kapela-
nem zakładu dla niewidomych 
w Laskach, a w 1944 roku przy-
stąpił do Armii Krajowej i pod-
czas powstania warszawskiego, 
pod pseudonimem Radwan III, 
wspierał żołnierzy walczących 
w kampinoskich oddziałach.

Po wojnie jego kapłańska 
ścieżka zaczęła szybko piąć się 
w górę – w 1946 roku został mia-
nowany biskupem lubelskim, 
a w 1948 roku arcybiskupem 
gnieźnieńskim i warszawskim – 
Prymasem Polski. W 1953 roku 
otrzymał tytuł kardynała. Lata 
50-te XX wieku to jednak okres 
komunistycznych represji pań-
stwa wobec Kościoła. Prymas 
Wyszyński próbował łagodzić 
te konflikty, m.in. podpisał usta-
wę regulującą stosunki państwo 
– Kościół. Rząd, mimo to, dą-
żył do coraz większej ingerencji 
w wewnętrzne życie Kościoła 
i w zasady obsadzania stanowisk 

kościelnych. Gdy Prymas Wy-
szyński wyraził swój sprzeciw 
tym działaniom, został na 3 lata 
internowany. Nie spędził tego 
czasu bezczynnie – opracował 
program odnowy życia religij-
nego w Polsce, zawarty w idei 
Jasnogórskich Ślubów Narodu. 
Przygotował także założenia 
Wielkiej Nowenny przed obcho-
dami 1000-lecia Chrztu Polski, 
w oparciu o które dokonano 
później odnowienia aktu zawie-
rzenia Matce Boskiej i powie-
rzenia narodu polskiego pod 
jej opatrzność na kolejne 1000 
lat. Ten znamienny program 
duszpasterski był największym 
programem Kościoła w Polsce 
od czasu chrystianizacji, a tak-
że najważniejszym okresem 
prymasostwa kardynała Stefana 
Wyszyńskiego.

Kardynał Wyszyński w cza-
sie swojej posługi brał udział 
w wyborze aż czterech papieży: 
Jana XXIII (1958 r.), Pawła VI 
(1963 r.), Jana Pawła I (1978 r.) 
i Jana Pawła II (1978 r.).

Wielokrotnie występował 
w obronie praw człowieka, gło-
sząc: „Przezwyciężajcie niena-
wiść miłością.”

Zmarł 28 maja 1981 roku, 
15 dni po zamachu na Papieża 

Jana Pawła II. Pogrzeb odbył 
się 31 maja 1981 roku, w nie-
dzielę. Mszę żałobną na Placu 
Zwycięstwa w Warszawie cele-
brował osobisty wysłannik Ojca 
Świętego Agostino Casaroli, 
a homilię, napisaną przez Jana 
Pawła II, odczytał metropolita 
krakowski Franciszek kardy-

nał Macharski. W uroczystości 
uczestniczył późniejszy następ-
ca naszego Papieża, arcybiskup 
Monachium i Fryzyngi Joseph 
Ratzinger. Ciało Prymasa Ty-
siąclecia spoczęło w warszaw-
skiej archikatedrze św. Jana 
Chrzciciela.

 I.G.

Prymas Stefan Wyszyński

PRYMAS TYSIĄCLECIAPRYMAS TYSIĄCLECIA

W ostatnich miesiącach nad Łodzią kilka-
krotnie porządnie wiało. Tylko w sierpniu 
na telefony komórkowe mieszkańcy Łodzi 
otrzymali cztery alerty informujące o moż-
liwości wystąpienia silnego wiatru i burz 
z gradem. I nie były to ostrzeżenia bez-
podstawne. Wichury nad województwem 
łódzkim zrywały dachy, porywały i niszczy-
ły zabudowania. Telewizyjne relacje mro-
ziły krew w żyłach. Niebezpieczna pogoda 
dała się także we znaki naszym służbom 

z powodu łamanych wiatrem drzew. Tak 
było przy ul. Lutomierskiej 156, gdzie uła-
mało się uschnięte drzewo rosnące na 
terenie UMŁ i przy ul. Klonowej 32, gdzie 
odłamał się potężny konar drzewa. Znisz-
czone, połamane drzewa utrudniały w wie-
lu miejscach przejścia w osiedlu „Słowiań-
skie” i „Sienkiewiczowskie”.

Szczęśliwie nie powstały żadne po-
ważniejsze straty i szkody.

  K.Sz.
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BARAN 21 III  20 IV
Rywalizacja na dobrze Ci zna-
nym tle może teraz przybrać 
jeszcze na sile. Staraj się więc 
nie popełnić jakiejś gafy, planując najbliż-
sze dni. Taka pomyłka będzie Cię drogo 
kosztować. Pod koniec miesiąca może 
dojść do starcia na rogi z Bykiem. Głów-
nie z powodu wtrącania się osób trzecich.

BYK 21 IV  21 V
Sporo wysiłku będzie koszto-
wało przeprowadzenie planu, 
który teraz sobie założysz. 
Mimo obietnic, że znajdziesz pomoc tu 
i tam, zdaj się przede wszystkim na własne 
siły. Twoja inicjatywa będzie najważniej-
sza, bo wspólnie z Tobą startujące Ryby 
nie zdołają nadążyć za Twoim działaniem.

BLIŹNIĘTA 22 V  20 VI
Twoje poczucie humoru 
może teraz rozładować nie-
jedną trudną sytuację. Warto 
również właśnie teraz pofantazjować i za-
planować wszystko z większą swobodą. 
Śmielsze spojrzenie w przyszłość może 
okazać się bardzo opłacalne. A zatem, 
więcej odwagi! Również w zabiegach 
o względy Skorpiona.
RAK 21 VI  22 VII
Czyjeś zwierzenia zrobią na 
Tobie duże wrażenie. Czy 
będziesz w stanie pomóc? 
Nie obiecuj niczego ponad Twoje możli-
wości, bo narazisz na zawód kogoś, kto 
na to nie zasłużył. Teraz też spotkanie 
w małym gronie z udziałem Lwa. Wiele 
będzie zależało od tego, jak się tam zapre-
zentujesz.

LEW 23 VII  22 VIII
Spokojna reakcja na kłopoty 
tego miesiąca będzie bardzo 
pomocna w rozwiązywaniu 
ich po Twojej myśli. Z większością z nich 
powinieneś się szybko uporać. Tylko zo-
bowiązania finansowe przekroczą Twoje 
aktualne możliwości. Możesz jednak liczyć 
na bliskich i nieco dalszego Strzelca.

PANNA 23 VIII  22 IX
Starannie dobieraj argumenty 
i słowa w rozmowie z Wagą, 
którą trzeba będzie przepro-
wadzić w tych dniach. Jeśli będą trafione, 
zyskasz w niej ważnego partnera. Wiele 
może od tego później zależeć. Dalekosięż-
ne plany będą miały szanse powodzenia, 
ale nie można robić ich po łebkach!

WAGA 23 IX  23 X
Zabiegi wokół sprawy uznanej 
przez Ciebie za istotną przy-
niosą lada dzień pierwsze 
efekty. Jak tylko zacznie się korzystniej 
układać, staraj się jeszcze bardziej pchnąć 
ją do przodu. Inne problemy już nie będą 
tak proste. Koziorożec będzie niezbędny 
w tym, z którym nie potrafisz się uporać.

SKORPION 24 X  21 XI
Spotkanie, trochę nieoczeki-
wane, ale przez kogoś jednak 
wcześniej zaplanowane. Taki 
niby-przypadek, ale dzień i miejsce będą 
dokładnie wyznaczone. To Cię ucieszy, 
a gdy domyślisz się wszystkich zabiegów 
poprzedzających rozmowę - zastanowi. 
Nie wymiguj się, gdy Baran poprosi o radę.

STRZELEC 22 XI  21 XII
Sprawy biznesowe dopiero 
mogą nabrać rozpędu. To dla 
Ciebie ważne, ale akurat teraz 
co innego masz w głowie. Nie zaniedbuj 
jednak prozy życia, nie uciekaj zbyt daleko 
w nierealne marzenia. Na pewno poradzisz 
sobie i z nastrojami, i z sytuacją w firmie. 
Przychylny znak - Rak.

KOZIOROŻEC 22 XII  19 I
Wiele satysfakcji przyniesie 
Ci spotkanie z osobą dotąd 
widywaną z daleka. Dzięki 
niej spojrzysz na swoją sytuację zawodową 
zupełnie innym wzrokiem. Sporo innych 
obowiązków towarzyskich i znajomości. 
Z pewnością wszystkim sprostasz, choć 
Bliźnięta będą chciały sprowokować Cię 
do zazdrości.

WODNIK 20 I  18 II
Trudny miesiąc przede wszyst-
kim z Twojego powodu. Zbyt 
łatwo dajesz się ponosić emo-
cjom. Trzaskanie drzwiami i ostentacyjne 
wychodzenie z siebie nie rozwiąże Two-
ich problemów. A w tych dniach możesz 
w dodatku mieć problemy z powrotem do 
normalnego stanu. Nie licz na pobłażanie 
Panny.
RYBY 19 II  20 III
Nie bądź zbyt wylewny i nie 
zawierzaj swoich tajemnic 
osobom przypadkowym. Ktoś 
zechce wykorzystać chwile Twojej słabo-
ści. Najlepiej polegaj na wypróbowanych 
przyjaciołach. W pracy śmiało forsuj swoje 
racje - masz całkiem niezłe perspektywy. 
Przygoda z Wodnikiem będzie krótko-
trwała.

HOROSKOP NA PAŹDZIERNIK

Rozerwij się!

***
Wychowawczyni w przedszkolu, podczas rutynowego, okreso-
wego zebrania, zwraca się do rodziców.
– Ja tam nie wnikam, czym się państwo zajmują w weekendy, 
ale w poniedziałek, podczas śniadania, wszystkie dzieci stukają się 
kubeczkami z mlekiem.

OSTROŻNIE 
KORONAWIRUS 
Rozpoczął się rok szkolny. Czas nowych wyzwań związanych 
z panującą epidemią głównie dla naszych dzieci. Dlatego przy-
pominamy najważniejszą i jednocześnie najprostszą profilak-
tykę przeciw rozprzestrzenianiu się wirusa – częste mycie rąk.

Składniki:
Farsz
–  ok 25 dekagramów gotowanego mię-

sa wołowego lub z kurczaka (najle-
piej użyć do farszu mięso z wcześniej 
gotowanego rosołu stąd dobrze mieć 
wcześniej przygotowany rosół)

–  gotowane warzywa (ja użyłam 
włoszczyznę z rosołu)

–  1 cebula 
–  1 ząbek czosnku
–  szczypta majeranku
–  1 łyżeczka oleju
–  0,5 pęczka natki pietruszki
Ciasto:
–  1 szklanka mąki pszennej
–  0,5 szklanki mleka
–  0,25 szklanki piwa (naleśnik bę-

dzie bardziej wytrawny i nabierze 
złotego koloru) lub wody

–  1 jajko
–  łyżka masła
–  szczypta soli
–  ½ pora

Przygotowanie:
Farsz: Ugotowane mięso z warzywami 
zmiel przez maszynkę do mielenia mię-
sa. Cebulę z czosnkiem pokrój w kost-
kę i podsmaż na oleju. Dodaj zmielone 
mięso z warzywami oraz majeranek, 
natkę pietruszki. Dodatkowo dla lep-
szego zagęszczenia farszu i nadania mu 
bogatego aromatu i smaku można dodać 
Fix Knorr np. tak ja lubię Fix Schab a’la 
stroganoff Knorr – (fix przygotować 
jak podano na opakowaniu). Jeśli nie 
lubisz dopraw farsz inaczej wg swoich 
upodobań.
Ciasto: Mąkę przesiej do naczynia, 
dodaj mleko, piwo lub wodę, jajko, 
sól i wszystko wymieszaj na jednolitą 
masę. Patelnię o średnicy 24 cm po-
smaruj masłem i rozgrzej. Wlej porcję 
ciasta i rozprowadź na całej patelni. 
Smaż z obu stron.
Formowanie sakiewki: Potnij pora 
wzdłuż na cienkie wstążki – posłużą 
do związania naleśników. Na gotowe 

Z MIĘSEM
Naleśniki to wg mnie jedno z bardziej uniwer-
salnych dań. Smakuje wszystkim: od dzieci 
po osoby dorosłe. Nadaje się na śniadanie, 
kolację, ale i pyszny, a zarazem wykwintny 
obiad. Dziś podpatrzony w jednej z Naleśni-
karni pomysł na naleśnikowe cudeńka.

SAKIEWKI 
NALEŚNIKOWE

naleśniki na środek nałóż farsz, ściągnij 
brzegi naleśnika w sakiewkę i przewiąż 
przygotowaną wstążką z pora. I goto-
we.
Naleśniki dobrze smakują podane 
z sosem np. kurkowym czy ogól-
nie grzybowym. Sos można zrobić 
na rosole i zagęścić śmietaną.
 Smacznego!

Taka sobie myśl!
…nawet w wielkich 
nieszczęściach trzeba 
zawsze widzieć dobro.

Daniel Defoe „Przypadki 
Robinsona Kruzoe”


