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Zgłoszenia samych mieszkańców – jako osób fizycznych, których faktycznie dotyczy 
problem i którzy czują się poszkodowani lub zagrożeni – są najbardziej skuteczne.
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Awantury sąsiedzkie, zakłócanie ciszy nocnej i porządku, np. na klatce 
schodowej to sprawy, których administrator nie jest w stanie rozwiązać. 
Może pomóc jednak Straż Miejska. Dzwoń pod numer 986.

Wrzesień i październik to czas ważnych decyzji. Trwają głosowania wnio-
sków do Budżetu Obywatelskiego 2020, a 13 października czekają nas wybory 
parlamentarne. Nie bądź bierny! Głosuj!

Następny  
numer  

ukaże się  
24 października 

2019 r. 
NAKŁAD 9000 

egzemplarzy

Moim 
zdaniem 
Wrześniowy numer zwykle poświę-

caliśmy tradycyjnemu naszemu festy-
nowi HOP DO SZKOŁY. W tym roku 
spotkaliśmy się na Olechowie na Pikniku 
samorządowym. Cieszymy się, że kolej-
ny raz udało się nam wszystkim wspania-
le bawić. Atmosfera panująca na pikniku 
czyli radość czy częsty uśmiech na twa-
rzach, życzliwość, sympatia winna trwać 
w naszych sercach przez cały rok i być 
okazywana na każdym kroku. Olechow-
ski piknik był wydarzeniem, na którym 
promowano wnioski i zadania w ramach 
łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. 
I dlatego apeluję do wszystkich miesz-
kańców na Janowie i Olechowie, aby ko-
niecznie wzięli udział w tym głosowaniu 
oraz zarekomendowali swoim znajomym 
z innych osiedli w całej Łodzi, aby gło-
sowali również na te projekty. Szczegóły 
dotyczące terminów głosowania oraz jak 
to zrealizować zamieszczamy na str. 8.

A za 2 tygodnie mamy wybory par-
lamentarne. Dokonamy ważnego wybo-
ru w naszym codziennym życiu dotyczą-
cym naszego całego kraju. W ubiegłym 
roku zachęcałem w tym miejscu do sze-
rokiego udziału w wyborach samorządo-
wych. Teraz zachęcam do zagłosowania 
tymi samymi stwierdzeniami. Nie może-
my pozostać biernymi obserwatorami. 
Dlatego więc, tak jak to czynię corocznie 
przed rozpoczęciem Walnego Zgroma-
dzenia w naszej Spółdzielni zachęcając 
do szerokiego uczestnictwa w jego po-
szczególnych częściach, tak teraz zachę-
cam do jak najliczniejszego uczestnictwa 
w tych wyborach. „Nic o nas bez nas” 
to potoczna nazwa konstytucji uchwalo-
nej przez Sejm Radomski w 1505 roku 
znanej nam z lekcji historii jako Kon-
stytucja Nihil Novi; to również zasada, 
która winna obowiązywać każdego oby-
watela naszego kraju, regionu czy miasta 
– czyli odpowiedzialność za to co dzieje 
się wokół każdego z nas. To konieczność 
udania się do właściwego lokalu wybor-
czego i wzięcia udziału w głosowaniu 
poprzez wrzucenie karty lub kart wybor-
czych do urny. Ale, aby nasz głos nie zo-
stał zmarnowany, musimy zdawać sobie 
sprawę, że obowiązują w tym zakresie 
bardzo ścisłe reguły, z którymi warto 
się zapoznać. Krótką informację na ten 
temat zamieszczamy również na str. 8.

Rozpoczęła się jesień. Oby była 
to złota polska jesień czyli okres pięk-
nej i ciepłej pogody we wrześniu i paź-
dzierniku. Powinna być stabilizatorem 
naszych napięć społecznych przed, jak 
i tuż po wyborach; zmusić nas do innego 
spojrzenia na otaczającą rzeczywistość 
i uświadomić, że najważniejszy jest nas 
wewnętrzny spokój, nasze zdrowie, nasz 
pozytywny odbiór mijających nas ludzi 
i obdarzanie ich spokojnym spojrzeniem, 
a wielu przypadkach, i uśmiechem. 
Na przyszłość trzeba patrzeć również op-
tymistycznie, pomimo zauważalnych już 
na rynku bardzo istotnych wzrostów cen 
i spodziewanych dalszych, związanych 
z planami podwyższenia płacy minimal-
nej i już realizowanych, nieplanowanych 
podwyżek, związanych z kurczeniem się 
zasobów siły roboczej. W wielu dzie-
dzinach naszego życia gospodarczego 
zaczyna po prostu brakować rąk do pra-
cy i nie ma chętnych do ich zastąpienia. 
To również jest już zauważalne w naszej 
sferze mieszkaniowej i będzie musiało 
znaleźć swoje odzwierciedlenie w przy-
gotowanych przez nas analizach i pla-
nach gospodarczych na przyszły rok.

 Sylwester Pokorski

INTERWENIUJ
i ZGŁASZAJ!Do Spółdzielni wpływają pisma 

mieszkańców w sprawach zakłócania 
ładu i porządku publicznego lub ciszy 

nocnej, których dopuszczają się czy to nasi 
sąsiedzi, czy osoby spożywające alkohol 
w rejonie budynków mieszkalnych czy klienci 
otwartych do późnych godzin osiedlowych 
barów i punktów gastronomicznych.
W miarę naszych możliwości przeprowadzamy 
rozmowy na ten temat z właścicielami lokali 
lub zgłaszamy sprawy do Straży Miejskiej 
lub na Policję. Często prewencyjne kontrole, 
wysyłane przez te służby, nic nie stwierdzają, 
bo zjawiają się na miejscu dopiero po 
jakimś czasie od naszych interwencji, 
jednak każdorazowo dostajemy wówczas 
informację zwrotną o tym jak ważna w takich 
sytuacjach jest ścisła współpraca lokatorów 
z funkcjonariuszami. Tylko bezpośredni 
kontakt z numerem alarmowym w momencie 
występowania incydentów zdecydowanie 
poprawi efektywność prowadzonych działań.
To właśnie zgłoszenia samych mieszkańców 
– jako osób fizycznych, których faktycznie 
dotyczy problem i którzy czują się 
poszkodowani lub zagrożeni – są najbardziej 
skuteczne.
Reagujmy i nie bądźmy bierni, bo tylko 
w ten sposób będziemy mogli coś zmienić 
w swoim otoczeniu i w sytuacjach, które 
osobiście nas dotykają.   Cd. str. 11

Sanepid będzie 
wchodził do mieszkań 
– jest wyrok Sądu 
Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 
25 lipca 2019 r. wydał bardzo ważny wy-
rok w sprawie kontroli stanu sanitarno-
-higienicznego lokali mieszkalnych przez 
Państwową Inspekcję Sanitarną.

Sytuacja dotyczy interwencji Sanepi-
du w mieszkaniach tzw. „zbieraczy”, którzy 
nagminnie i chorobliwie gromadzą w nich 
ogromne ilości śmieci oraz we wszystkich 
podobnych przypadkach, w których warun-
ki sanitarne lokalu mogą stanowić zagroże-
nie dla innych lokatorów.

Sprawę wydanego wyroku opisuje 
Radca Prawny naszej Spółdzielni w arty-
kule „Z notatnika prawnika” na stronie 3. 
 I.G.

SPRAWOZDANIE 
za I półrocze 2019 r. 
drukujemy na str. 4.
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Rozpatrując wnioski administracji osiedlowych  

Zarząd Spółdzielni przychylił się  
do zmian w realizacji  

rzeczowych planów remontowych.

W lipcu i sierpniu 2019 r. 
odbyło się 6 posiedzeń 
Zarządu w dniach: 4, 
17 i 24 lipca oraz 14, 21 
i 28 sierpnia. Omówiono 
i podjęto decyzje m.in. 
w wymienionych niżej 
sprawach:
Sprawy członkowsko
mieszkaniowe
Wg stanu na 30 czerwca 2019 r. Spół-
dzielnia zrzeszała 10.305 członków. 
W lipcu i sierpniu 2019 r. przyjęto 
w poczet członków Spółdzielni 22 oso-
by, które posiadają odrębną własność 
lokalu w zasobach Spółdzielni i wystą-
piły o członkostwo. Ponadto do reje-
stru członków wpisano 46 osób, które 
nabyły członkostwo z mocy prawa, 
a skreślono z rejestru członków Spół-
dzielni 66 osób, których członkostwo 
z różnych powodów z mocy prawa 
ustało.

Sprawy terenowo prawne
Postanowiono wystąpić do Urzędu 
Miasta Łodzi z propozycją rozwią-
zania użytkowania wieczystego sta-
nowiących własność Gminy gruntów 
położonych w Łodzi, obręb B-45 ozna-
czonych jako działki numer 243/57, 
243/61, 243/1, 243/9, 243/10, 243/66, 
249/5, 249/3, 255/2, 243/74, 243/77 
i 243/82. Działki te faktycznie zajęte 
są pod ogólnodostępną drogę publicz-
ną, która łączy ulicę Lutomierską z uli-
cami Popiela i Kołodziejską i stanowi 
dojazd do nieruchomości należących 
do RSM „Bawełna”, ale także do nie-
ruchomości będących własnością in-
nych osób, w tym w znacznej części 
– własnością Gminy, dlatego rozwią-
zanie użytkowania wieczystego tychże 
gruntów jest całkowicie zasadne i leży 
w interesie Spółdzielni.

W związku z tegoroczną noweli-
zacją ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku 
o przekształceniu prawa użytkowania 
wieczystego gruntów zabudowa-
nych na cele mieszkaniowe w prawo 
własności tych gruntów wystąpiono 
do Urzędu Miasta Łodzi z wnioskiem 
o wydanie zaświadczeń potwierdzają-
cych przekształcenie prawa użytkowa-
nia gruntu w prawo własności gruntu 
dla nieruchomości:
–   przy ul. Andrzeja Sacharowa 6/8 

i 10/12,
–   przy ul. Zakładowej 48, 50, 52,
–   przy ul. Zakładowej 54, 56, 58,
–   przy ul. Zakładowej 60, 62 i Hen-

ryka Brodatego 2
pomimo wcześniej otrzymanej 

decyzji odmownej oraz negatywnie 
rozstrzygniętego odwołania do wyż-
szej instancji.

Z zadowoleniem przyjęto do wia-
domości, iż Spółdzielnia otrzymała 
zaświadczenie o przekształceniu we 
własność prawa wieczystego użytko-
wania gruntu przypisanego nierucho-
mości przy ul. Długosza 27, objętej 
pomocą de minimis. Sytuacja ta do-
wodzi, że wysokość pomocy de mini-
mis wyliczona przez Miasto zgodna 
jest z wysokością pomocy wyliczo-
ną przez Spółdzielnię. A to z kolei 
oznacza, że również w pozostałych 
przypadkach, w których przewidu-
jemy objęcie nieruchomości ww. po-
mocą, została ona prawidłowo 
wyliczona przez Spółdzielnię i nieru-

chomości te zmieszczą się w ustawo-
wo ustalonej kwocie 200 tys. euro.

Sprawy remontowe
Postanowiono zrefundować 50% kosz-
tów wymiany okien, w kolejności wy-
nikającej z list określających kolejność 
wymiany/refundacji osobom, które 
za zgodą Spółdzielni wymieniły sto-
larkę we własnym zakresie:
–   w osiemnastu mieszkaniach 

w osiedlu „Zbiorcza”
–   w dwóch mieszkaniach w osiedlu 

„Słowiańskie i
–   w pięciu mieszkaniach w osiedlu 

„Sienkiewiczowskie”.
Ponadto przyspieszono dwóm 

osobom (z osiedla „Słowiańskie” 
i z osiedla „Zbiorcza”) zwrot części 
kosztów stolarki wymienionej przez 
nie we własnym zakresie z uwagi 
na sytuację życiową tych osób oraz 
biorąc pod uwagę pozytywną opinię 
właściwych Rad Osiedli w sprawie 
przyspieszenia refundacji.

Rozszerzono pierwotne zakresy 
rzeczowe niektórych prac remontowych 
planowanych do wykonania w bieżą-
cym roku na osiedlach „Zbiorcza” 
i „Sienkiewiczowskie”. Dotyczy to:
1.   prac polegających na remoncie 

osiemnastu balkonów w budynku 
przy ul. Zbiorczej 7. Rozszerzo-
no zakres o remont pozostałych 
dziewięciu balkonów (wcześniej 
planowano, że będzie to robio-
ne dopiero w 2020 roku) i sfi-
nansowanie dodatkowych prac 
ze środków, które pozostaną w tej 
nieruchomości po wykonaniu za-
planowanych na rok bieżący robót 
instalacyjno-sanitarnych.

2.   prac remontowych budynku przy 
ul. Gołębiej 5. Zakres rozszerzo-
ny został o wymianę wyprawy 
elewacyjnej wraz z malowaniem  
na ścianie osłonowej zachodniej 
IV i V klatki budynku. Ustalono 
przy tym dłuższy termin wykona-
nia prac, tj. 30.03.2020 r., a koszty 
dodatkowych robót sfinansowane 
będą już ze środków funduszu re-
montowego na 2020 rok,

3.   prac polegających na ociepleniu 
ściany południowej, balkonowej 
budynku nr 16 przy ul. Ketlinga 5. 
Część prac nastąpi w br. zgodnie 
z planem remontowym, a część – 
w przyszłym i ze środków przy-
szłorocznych zostanie sfinansowa-
na, natomiast zgodnie z decyzją 
Zarządu w umowie z wykonawcą 
uwzględniono od razu całość ro-
bót,
Wyrażono zgodę na przekroczenie 

planowanych kosztów docieplenia ele-
wacji zachodniej i części południowej 
budynku nr 30 przy ul. Srebrzyńskiej 
45, ustalenie terminu realizacji prac 
dwuetapowo (I etap w 2019, II etap 
w 2020 roku) i sfinansowanie różnicy 
ponad kwotę przewidzianą na ten cel 
w tegorocznym planie remontowym 
osiedla „Koziny” ze środków na re-
monty w 2020 roku.

Podjęto decyzję, aby tegoroczną 
wymianą wodomierzy objąć 4 budyn-
ki w osiedlu „Żubardź” i 1 budynek 
w osiedlu „Koziny”, pomimo iż wo-
domierze w tych budynkach mają ce-
chę legalizacyjną ważną jeszcze przez 
rok. Dotyczy to wodomierzy ciepłej 
wody użytkowej z cechą 2015, sfi-
nansowanych ze środków funduszu 
remontowego osiedla i montowanych 
przy budowie instalacji c.w.u. w bu-
dynkach nr 87 przy ul. Bydgoskiej 42, 
nr 50 przy ul. Kutrzeby 10, nr 56 przy 
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ul. Kutrzeby 3, nr 94 przy ul. Bydgo-
skiej 35 w osiedlu „Żubardź” i w bu-
dynku nr 59 przy ul. Kasprzaka 11 
w osiedlu „Koziny”.

Przyjęto do wiadomości opinie 
Kierowników Działów Spółdzielni 
na temat wywiązywania się w II kwar-
tale 2019 roku z umów stałych przez 
firmy obsługujące Spółdzielnię.

Sprawy ekonomiczne
Przyjęto do wiadomości wyniki ekono-
miczne Spółdzielni za okresy od stycz-
nia do  czerwca br.

Na wniosek firmy świadczącej 
usługi konserwacyjne ogólnobudowla-
ne, na terenie osiedli „Żubardź” i „Ko-
ziny”, uwzględniając przedstawioną 
we wniosku argumentację, zwiększono 
miesięczne wynagrodzenia ryczałto-
we za te usługi. Podniesienie ryczał-
tu mieści się w założonych w planie 
gospodarczo-finansowym Spółdzielni 
kosztach na 2019 rok.

Zmieniono wysokość opłat od na-
jemców lokali w pawilonie 49  przy 
ul. Brzechwy 7A należnych za wywóz 
śmieci.

Przyjęto do wiadomości infor-
mację o podjętych przez Z-cę Prezesa 
ds. Ekonomicznych oraz Kierownika 
Działu Czynszów Kredytów i Wkła-
dów Mieszkaniowych decyzjach 
w sprawie rozłożenia na raty zale-
głości za używane lokale mieszkalne 
w II kwartale 2019 roku. Rozłożone 
zostały na raty zadłużenia trzydzie-
stu dwóch  osób – łącznie na kwotę 
ok. 44 tys. zł, w tym ok. 13 tys. zł. to za-
dłużenie 3 osób rozłożone na więcej  
niż 10 rat, natomiast pozostała kwota 
rozłożona została na 10 rat albo mniej. 
Wprowadzono natomiast zasadę, iż już 
w pierwszym miesiącu od wystąpienia 
zaległości służby ekonomiczne Spół-
dzielni będą podejmować interwencję 
w stosunku do dłużnika.

Rozłożono na raty należność 
od członka Spółdzielni mieszkającego 
w osiedlu „Koziny” z tytułu rozlicze-
nia  za 2018 rok kosztów zużycia wody 
w jego mieszkaniu.

Odstąpiono od naliczenia należ-
ności z tytułu kosztów zmiany użyt-
kownika w rozliczeniu kosztów c.o., 
z.w. i c.w.u. w jednym z mieszkań 
w osiedlu „Żubardź”, zaliczając kwotę 
z tego tytułu (29,52 zł) w ciężar kosz-
tów Spółdzielni.

Sprawy najmu lokali 
i terenów
Uchylono decyzję Zastępcy Prezesa 
Spółdzielni z 1991 r. o nieodpłatnym 
udostępnieniu pomieszczeń zsypo-
wych w budynku 160 na Olechowie 
mieszkańcom tego budynku i postano-
wiono z dotychczasowymi użytkow-
nikami tych pomieszczeń zawrzeć 
umowy najmu.

Wynajęto lokal użytkowy w pa-
wilonie 49 przy ul. Brzechwy 7A oraz 
przedłużono na kolejne 3 lata zawartą 
na czas określony umowę najmu in-
nego lokalu użytkowego w tym pawi-
lonie.

Na wniosek dwóch najemców lo-
kali użytkowych w pawilonie 49 przy 
ul. Brzechwy 7A obniżono na kilka 
miesięcy należne od nich czynsze 
za lokale.

Wynajęto część ściany budyn-
ku nr 201 w osiedlu „Słowiańskie” 
na umieszczenie banera reklamowego.

Wynajęto część terenu na chod-
niku lokalem użytkowym w budyn-
ku nr 503A2 w osiedlu „Zbiorcza” 
właścicielowi tego lokalu użytkowe-

go z przeznaczeniem na ekspozycję 
towarów.

Przedłużono umowę najmu części 
ściany w pawilonie nr 49 przy ul. Brze-
chwy 7A pod bilbord reklamowy.

Podjęto decyzję o nienaliczaniu 
przez cztery miesiące opłat za dzierżawę 
terenu w osiedlu „Żubardź”, tj. w okre-
sie, gdy prace ociepleniowe prowadzone 
na należącym do Spółdzielni budynku 
przy ul. Kutrzeby 5 uniemożliwiają 
korzystanie z terenu zgodnie z celem, 
na jaki go wydzierżawiono.

Wyrażono zgodę na zmianę wa-
runków umowy najmu terenu pod 
jednym z pawilonów handlowych 
w osiedlu „Słowiańskie”; zmiana 
dotyczy osoby podnajemcy pawilonu 
oraz rodzaju prowadzonej w pawilonie 
działalności handlowo-usługowej.

Sprawy kulturalno
oświatowe
Przyjęto do wiadomości i skierowano 
do wiadomości Rady Nadzorczej spra-
wozdanie Ogniska TKKF „Dzikusy” 
z akcji letniej w Sulejowie w 2019 roku.

Inne tematy
W związku z ustaniem członkostwa 
w Spółdzielni członka Rady Osiedla 
„Słowiańskie” – p. Jacka Ślusarczyka, 
co spowodowało utratę przez niego 
mandatu członka Rady Osiedla – 
zgodnie ze Statutem naszej Spółdziel-
ni zwalniający się mandat przypadł 
p. Irenie Maszke, która w wyborach 
do Rady Osiedla przeprowadzonych 
w 2017 roku otrzymała kolejno naj-
większą ilość głosów. Z uwagi na to, 
że od wyborów minęły już ponad dwa 
lata, zwrócono się do kandydatki, czy 
nadal jest zainteresowana działalnością 
w Radzie Osiedla. Pani Irena Maszke 
wyraziła wolę objęcia mandatu do koń-
ca obecnej kadencji i obecnie wchodzi 
w skład Rady Osiedla „Słowiańskie”.

Po rozpatrzeniu propozycji sa-
morządowej Rady Osiedla Olechów-
-Janów o wystąpienie przez Spółdziel-
nię w roli współorganizatora pikniku 
osiedlowego w dniu 7.09.2019 r. na te-
renie parku w osiedlu „Słowiańskie” 
i o przejęcie niektórych zadań zwią-
zanych z organizacją pikniku posta-
nowiono, że RSM „Bawełna” nie 
podejmie się roli współorganizatora 
pikniku osiedlowego, skoro odstąpiła 
od organizacji tegorocznego Festynu 
HOP DO SZKOŁY i podała tę decyzje 
do publicznej wiadomości. Współorga-
nizowanie obecnie pikniku wprowa-
dzałoby jedynie w błąd uczestników 
imprezy, którzy mogliby oczekiwać 
atrakcji, które znają z dorocznych fe-
stynów, a tymczasem formuła pikniku 
znacznie się od niego różni (choćby 
brakiem sceny i popołudniowego wy-
stępu „gwiazdy imprezy”). Natomiast 
postanowiono współfinansować piknik 
w zakresie, w jakim wiąże się to z za-
bezpieczeniem interesów i wygodą 
mieszkańców zasobów Spółdzielni, 
tzn. sfinansować koszty podłączenia 
zasilania energetycznego na potrze-
by imprezy (wraz z kosztami prądu), 
koszty zapewnienia przenośnych toalet 
oraz koszty firmy sprzątającej, a także 
użyczyć krzesła i namioty na potrze-
by pikniku. Spółdzielnia zaoferowała 
także pomoc w rozwieszeniu na tere-
nie swoich zasobów mieszkaniowych 

na Olechowie i Janowie dostarczonych 
przez Radę Osiedla Olechów-Janów 
plakatów informujących o pikniku. 
Informacje w tym zakresie Zarząd 
przedstawił Radzie Nadzorczej.

Rozpatrzono prośbę Krajowej 
Rady Spółdzielczej w sprawie wspar-
cia finansowego XX Festiwalu Spół-
dzielczych Zespołów Artystycznych 
w dniach 20–22 września 2019 r. w Po-
lanicy Zdroju i uznano, że zaplanowa-
ne na bieżący rok środki finansowe 
na cele społeczno-kulturalne zostaną 
w pełni wykorzystane na organizację 
imprez kulturalno-sportowych dla 
mieszkańców naszych osiedli. Wspar-
cie organizacji Festiwalu Spółdziel-
czych Zespołów Artystycznych nie 
było przewidziane w planie gospodar-
czo-finansowym, a Spółdzielnia nie 
posiada wolnych środków, które mo-
głaby przeznaczyć na ten cel, natomiast 
przy budowaniu planu na przyszły rok 
przedstawiona zostanie Radzie Nad-
zorczej do rozważenia kwestia, czy za-
rezerwować pewne niewielkie środki 
finansowe na wsparcie następnej edycji 
Festiwalu. W odpowiedzi do Krajowej 
Rady Spółdzielczej zasugerowano, by 
spółdzielniom ze wszystkich branż za-
proponować uwzględnianie w planach 
gospodarczych wydatków na wspólną 
organizację różnorakich spółdziel-
czych imprez kulturalno-sportowych, 
z jednej strony promujących spół-
dzielczość w naszym społeczeństwie, 
a z drugiej – integrujących środowisko 
spółdzielcze w Polsce.

Z zadowoleniem przyjęto do wia-
domości informację o nadaniu Medalu 
20-lecia przez „Łódzkie Hospicjum dla 
Dzieci – Łupkowa” Prezesowi RSM 
„Bawełna” p. Sylwestrowi Pokorskie-
mu za życzliwość i wspieranie działań 
Hospicjum oraz za pamięć o pod-
opiecznych Stowarzyszenia, co – jak 
stwierdził p. S. Pokorski – należy 
traktować jako odznaczenie nadane 
nie tyle jemu osobiście, ale jako uho-
norowanie naszej Spółdzielni.

Przyjęto do wiadomości posta-
nowienie z dnia 20.08.2019 r. Sądu 
Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia 
o wpisie do KRS zmiany Statutu RSM 
„Bawełna” uchwalonej przez Walne 
Zgromadzenie w dniu 22.05.2019 r.

Omówiono kwestię podejmowa-
nia działania przez Sanepid w sytua-
cjach, gdy stan sanitarny mieszkania 
może rodzić obawy o zaistnienie za-
grożenia dla zdrowia innych miesz-
kańców (dot. np. gromadzenia przez 
lokatora w mieszkaniu dużej ilości 
śmieci). W świetle orzeczenia NSA 
z dnia 25.07.2019 r. w sprawie II OSK 
1940/18, stwierdzającego po stro-
nie Sanepidu obowiązek reagowania 
w takich przypadkach polecono Admi-
nistracjom Osiedli, aby w odniesieniu 
do lokali, w których zachodzą prob-
lemy sanitarne, występowały do San-
epidu z żądaniem podjęcia interwencji, 
w razie potrzeby powołując się na po-
wyższe orzeczenie. Więcej na ten te-
mat przeczytacie Państwo na stronie 8.

Omówiono utrudnienia (głównie) 
ze ściąganiem zaległych opłat za lo-
kale, jakie powstają  na skutek zmian 
przepisów regulujących postępowanie 
cywilne, a w tym przepisów dotyczą-
cych  doręczeń i kosztów postępowań.

 Oprac.: E.S.

Z PRAC ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI  
w lipcu i sierpniu 2019 r.

Z prac 
Rady Nadzorczej 
W  sierpniu 2019 roku Rada Nad-

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

1.  Rozpatrzyła wyniki gospodarczo-
-finansowe Spółdzielni za I półrocze 2019 
roku, oceniła je jako dobre i z zadowoleniem 
przyjęła je do akceptującej wiadomości.

2.  Uchwaliła stawki opłat za dzierżawę 
wodomierzy i podzielników kosztów c.o. 
w następującej wysokości: dla lokali miesz-
kalnych (stawka brutto): dzierżawa wodomie-
rzy 1,96 zł/szt./m-c, dzierżawa podzielników 
0,55 zł/szt./m-c; dla lokali użytkowych (staw-
ka netto plus VAT): dzierżawa wodomierzy 
1,59 zł/szt./m-c, dzierżawa podzielników 
0,45 zł/szt./m-c.

Obowiązek wnoszenia opłaty na pokrycie 
kosztów ww. urządzeń pomiarowych po-
wstaje od pierwszego miesiąca następujące-
go po dokonaniu wymiany. Uchwała weszła 
w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązu-
jącą od 1.01.2020 r.

3.  Podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na odpłatne udostępnienie Astral Media 
Sp. z o.o. części działek w osiedlu „Sienkiewi-
czowskie”, wymienionych we wniosku, pod 
rozbudowę przez Astral Media Sp. z o.o. sieci 
telekomunikacyjnej telewizji kablowej i inter-
netu do budynków spoza Spółdzielni i na za-
warcie przez Zarząd Spółdzielni umowy w tym 
zakresie.

4.  Wstępnie omówiła zapisy Kodeksu Do-
brych Praktyk Spółdzielczych, zatwierdzonego 
w dniu 22.11.2008 r. przez IV Kongres Spół-
dzielczości i na kolejnym posiedzeniu rozważy 
zasadność ich aktualizacji.

5.  Przyjęła do wiadomości informacje 
członków Rad Osiedli „Słowiańskie”, „Sienkie-
wiczowskie” i „Zbiorcza” na temat spraw ja-
kimi zajmowały się na swoich posiedzeniach 
w okresie od ostatniego posiedzenia Rady 
Nadzorczej. Rady Osiedli „Żubardź” i „Koziny” 
nie miały w tym czasie posiedzeń.

6.  W sprawach wniesionych Rada przyjęła 
do wiadomości informacje nt.:

–  sprawozdania z akcji letniej przeprowa-
dzonej przez Ognisko TKKF „Dzikusy” w 2019 r.

–  postanowienia z 20.08.2019 r. Sądu 
Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi 
Sądu Gospodarczego XX Wydziału Gospodar-
czego Krajowego Rejestru Sądowego o wpisie 
do KRS zmiany Statutu RSM „Bawełna” uchwa-
lonej przez Walne Zgromadzenie w dniu 
22.05.2019 r., które wpłynęło do Spółdzielni 
w dniu 27.08.2019 r.

–  podpisania umów z firmą Veolia ws. 
przyłączenia do sieci ciepłowniczej budynków 
na Stokach, na ulicy Górskiej i Szczytowej

–  wejścia w życie przepisów nowelizacji 
ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, 
która wprowadza również zmiany w ustawie 
o przekształceniu prawa użytkowania wie-
czystego gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo własności. Zgodnie 
z tymi zapisami przekształceniem zostaną ob-
jęte również grunty, na których stoją budynki 
inne niż mieszkalne, jeśli ich powierzchnia 
nie przekracza 30 % powierzchni użytkowej 
wszystkich budynków położonych na tym 
gruncie.

–  otrzymania zaświadczenia o prze-
kształceniu we własność prawa wieczy-
stego użytkowania gruntu przypisanego 
nieruchomości przy ul. Długosza 27, objętej 
pomocą de minimis i wysokości tej pomocy, 
co wskazuje, że zgodnie z wcześniejszymi 
wyliczeniami Spółdzielni przy udzielanej 
pomocy de minimis dla naszych zasobów 
nie przekroczymy ustawowo ustalonej kwoty 
200 tys. euro.

–  wystąpienia Spółdzielni do Urzędu 
Miasta Łodzi z propozycją rozwiązania użyt-
kowania wieczystego stanowiących włas-
ność Gminy gruntów położonych w Łodzi, 
przy ul. Lutomierskiej. Działki te faktycznie 
zajęte są pod ogólnodostępną drogę pub-
liczną, która łączy ulicę Lutomierską z uli-
cami Popiela i Kołodziejską i stanowi dojazd 
do nieruchomości należących do RSM „Ba-
wełna”, ale także do nieruchomości będących 

OGŁOSZENIE!
„Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bawełna” 
informuje, że posiada do wynajęcia lokal użytkowy 
o powierzchni 71 m² w pawilonie nr 49 w Łodzi przy 
ul. Brzechwy7A (pierwsze piętro).
 Informacji o lokalu udziela Dział Organizacyjny 
pod numerem telefonu: 42 641-63-33, wew. 45 lub 51, 
e-mail: wsierakowski@rsmbawelna.pl lub osobiście 
Łódź, ul. Przybyszewskiego 163, pokój 121.
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Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego,  
który opisuje radca prawny naszej Spółdzielni  
szczególnie ucieszy mieszkańców, którzy borykają się  
z sąsiadami lubiącymi zbierać i składować w swoim mieszkaniu śmieci.

Czy stan czystości 
w naszych lokalach 
to tylko sprawa ich 
właścicieli?
W zdecydowanej większości posia-
danych mieszkań właściciele sami 
dbają o utrzymanie porządku dbając 
także o wygląd części wspólnych 
i otoczenia. Jednak w mediach coraz 
częściej usłyszeć można o przypad-
kach skrajnie zanieczyszczonych 
mieszkań osób cierpiących na tzw. 
„patologiczne zbieractwo”. Syn-
drom ten objawia się gromadzeniem 
w zajmowanych lokalach rzeczy 
starych, nieprzydatnych, o niskiej 
wartości, a nierzadko po prostu 
śmieci. Takie zachowanie powoduje 
rozprzestrzenianie się w budynkach 
mieszkalnych insektów oraz wiąże 
się z powstawaniem bardzo nieprzy-
jemnego zapachu i problem ten staje 
się coraz powszechniejszy.

Do Zarządu Spółdzielni i Ad-
ministracji Osiedli także docierają 
sygnały o niepokojącym stanie są-
siednich lokali. W związku z po-
wyższym pojawia się pytanie: czy 
dbałość o stan czystości i higieny 
nieruchomości i lokali wchodzą-
cych w jej skład to obowiązek, któ-
ry podlega przymusowej egzekucji 
czy też możemy w naszych lokalach 
zachowywać się w sposób dowolny.

Rozważania rozpocząć nale-
ży od stwierdzenia, że Robotnicza 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ba-
wełna” w zakresie nieruchomości 
znajdujących się w jej zasobie peł-
ni nie tylko funkcje właścicielskie, 
ale również zarządcze. W myśl 
art. 2 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 13 
września 1996 roku o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach 

Z notatnika 
prawnika

(Dz.U. Z 2018 r. poz. 1454), przez 
„właściciela” rozumie się tak-
że m.in. jednostki organizacyjne 
i osoby posiadające nieruchomości 
w zarządzie. Także na podstawie 
art. 1 ust. 3 ustawy o spółdziel-
niach mieszkaniowych Spółdziel-
nia ma obowiązek zarządzania 
nieruchomościami stanowiącymi 
jej mienie lub nabyte na podsta-
wie ustawy mienie jej członków. 
Także Statut Spółdzielni w zakre-
sie praw i obowiązków członków 
Spółdzielni w § 51 pkt 7 wskazuje 
na obowiązek poszanowania mie-
nia Spółdzielni i współdziałania 
w jego zabezpieczaniu. W zakre-
sie w jakim znajduje zastosowanie 
ustawa o własności lokali na mocy 
art. 5 ust. 1 wskazanej ustawy 
właściciele nieruchomości (a tym 
samym podmioty sprawujące za-
rząd) zapewniają m.in. utrzymanie 
czystości i porządku przez wyposa-
żenie nieruchomości w urządzenia 
służące do zbierania odpadów ko-
munalnych oraz utrzymywanie tych 
urządzeń w odpowiednim stanie 
sanitarnym, porządkowym i tech-
nicznym. Z powyższego wynika 
niewątpliwie obowiązek Spółdziel-
ni i członków a także właścicieli lo-
kali niebędących członkami dbania 
o utrzymanie nieruchomości i lokali 
wchodzących w skład jej zasobów 
w porządku i czystości.

Wydaje się zatem, że na grun-
cie ustawowym nie ma żadnych 
wątpliwości co do podmiotu odpo-
wiedzialnego za stan lokali i nie-
ruchomości. Jeszcze do niedawna 
problem tkwił jednak w możliwo-
ści egzekwowania porządku przez 
Spółdzielnię bez nadmiernego na-
ruszenia prawa własności lub ogra-
niczonych praw rzeczowych loka-
torów. Interes jednak większości 
mieszkańców nieruchomości wielo-
mieszkaniowych przesądził w spo-
sób zdecydowany, iż obowiązek ten 
może być przymusowo egzekwowa-
ny. Zagadnieniem tym zajmował się 

Naczelny Sąd Administracyjny, któ-
ry w jednym z ostatnich wyroków 
z dnia 25 lipca 2019 roku, sygn. akt 
II OSK 1940/18 przesądził w jakim 
zakresie organy administracji mają 
obowiązek działania. Wyrok zapadł 
na tle stanu faktycznego, w którym 
jeden z lokatorów bloku mieszkal-
nego, wchodzącego w skład zaso-
bów spółdzielni mieszkaniowej 
zgromadził w swoim mieszkaniu 
olbrzymią ilość odpadów i nieczy-
stości. W związku z sytuacją ma-
jącą miejsce w lokalu spółdzielnia 
mieszkaniowa wystąpiła do po-
wiatowego inspektora sanitarnego 
z wnioskiem o wszczęcie kontroli.

Sanepid nie podjął jednak czyn-
ności kontrolnych, powołując się 
na treść art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 
14 marca 1985 roku o Państwo-
wej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 59), który stanowi, 
że państwowy inspektor sanitarny 
lub Główny Inspektor Sanitarny ma 
prawo wstępu do mieszkań wyłącz-
nie w razie podejrzenia lub stwier-
dzenia choroby zakaźnej, zagrożenia 
zdrowia czynnikami środowiskowy-
mi, a także jeżeli w mieszkaniu jest 
lub ma być prowadzona działalność 
produkcyjna lub usługowa.

Według powiatowego inspekto-
ra wskutek braku stwierdzonych za-
chorowań wśród mieszkańców nie 
było podstaw do przeprowadzenia 
interwencji. Ponadto, organ stwier-
dził, że każdy z właścicieli i na-
jemców powinien należycie dbać 
o stan techniczny oraz higieniczno-
-sanitarny zajmowanego lokalu oraz 
przestrzegać porządku domowego. 
W przypadku rażącego niedopełnia-
nia przez mieszkańców wskazanych 
obowiązków, a także gdy ich lokale 
w sposób rażący lub uporczywy 
odbiegają od przyjętego porządku 
można wytoczyć przeciwko nim po-
wództwo o rozwiązanie przez sąd 
stosunku prawnego, na mocy które-
go korzystają oni z lokalu i nakazać 
jego opróżnienie.

Od powyższego postanowie-
nia państwowego powiatowego 
inspektora sanitarnego spółdzielnia 
mieszkaniowa wniosła odwołanie 
do inspektora wojewódzkiego. Jego 
argumentacja była jednak podobna 
i pociągnęła za sobą kolejny środek 
odwoławczy – skargę do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Gdańsku.

W ocenie WSA skarga zasługi-
wała na uwzględnienie. Sąd przyjął, 
że z przepisu art. 26 ust. 1 ustawy 
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
– który był już wcześniej przy-
woływany – wynika, że inspektor 
może wejść do lokalu mieszkalne-
go w razie podejrzenia zagrożenia 
dla zdrowia ludzkiego czynnikami 
środowiskowymi. Ustawodawca 
nie sprecyzował jednak w ustawie, 
co należy rozumieć pod pojęciem 
„czynniki środowiskowe”. We-
dług WSA należy mu więc nadać 
takie znaczenie jakie ma w języku 
ogólnym – czynniki środowiskowe 
zagrażające zdrowiu ludzkiemu 
to wszelkie czynniki występują-
ce w środowisku człowieka, któ-
re mogą mieć negatywny wpływ 
na jego zdrowie. Mogą to być zatem 
czynniki biologiczne (np. przeno-
szone przez owady drobnoustroje 
czy pasożyty wywołujące choroby), 
czy zanieczyszczenie powietrza.

Wojewódzki Sąd Administra-
cyjny w Gdańsku podsumował swo-
je rozważania stwierdzając, że uza-
sadnione wątpliwości czy właściciel 
mieszkania utrzymuje je w stanie 
odpowiadającym wymogom wska-
zanym w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu 
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi, jak również czy 
nie zachodzi w związku z tym za-
grożenie zdrowia czynnikami śro-
dowiskowym (art. 26 ust. 1 ustawy 
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej), 
stanowią podstawę do wszczęcia 
postępowania w sprawie kon troli 
stanu sanitarno-higienicznego 

WYMIANA WODOMIERZY
W mieszkaniach naszej spółdzielni trwa wymiana urządzeń do pomiaru zuży-
cia wody i ciepła i właśnie w tej sprawie do naszej Spółdzielni wpłynęło pismo 
od jednego z mieszkańców z Żubardzia o treści:

„Jak wygląda sytuacja jeśli sam chciałbym sobie wymienić wodomierze 
na nowe? Czy mogę zrobić to samodzielnie kupując wodomierze w  sklepie 
i samodzielnie je montując? Jak wygląda taka procedura, czy wtedy musi przyjść 
ktoś ze spółdzielni i je zatwierdzić/spisać numery?

Pytam, ze względu na dość wysokie łączne koszty przy 2 wodomierzach 
wychodzi:

1,96 zł * 2 wodomierze * 12 miesięcy * 10 lat = 470 zł
Natomiast koszt 1 wodomierza w sklepie to około 50 zł”
Jeżeli temat ten nurtował też innych naszych członków prosimy o zapozna-

nie się z udzielona odpowiedzią:

„W  odpowiedzi na Pana pismo, które wpłynęło do sekretariatu Spół-
dzielni drogą elektroniczną w  dniu 28.08.2019 r. w  sprawie wymiany wodo-
mierzy na nowe informuję, że w bieżącym roku przypada w naszej Spółdzielni 
(dla  blisko 90% zamontowanych w  zasobach mieszkaniowych wodomierzy) 
termin ich legalizacyjnej wymiany.

Wodomierze, zarówno zimnej jak i  ciepłej wody, zgodnie z  ustawą 
o  Miarach i Wagach, muszą co 5 lat (okres ważności cechy legalizacyjnej) być 
legalizowane bądź wymienione na nowe.

W  naszej Spółdzielni prowadzona jest akcja wymiany wodomierzy 
na nowe. W tym celu wyłoniona została w drodze konkursu ofert firma, która 
już w najbliższych dniach rozpocznie wymianę starych urządzeń.

Informuję przy tym, że wymiana ta odbywać się będzie 
na zasadzie przekazania nowych wodomierzy mieszkańcom w dzier-
żawę. Wodomierze pozostaną własnością firmy wymieniającej.

Dzierżawa obejmuje 10-letni okres dla którego ustalona została 
stała opłata nie podlegająca w tym okresie zmianom – 1,96 zł brutto 
miesięcznie za urządzenie przez 10 lat.
W ramach dzierżawy firma gwarantuje:

–   demontaż starych wodomierzy wraz z ich odczytem i zapisem dotychczasowej 
historii odczytowej dla potrzeb rozliczeń i ewentualnych reklamacji rozliczeń,

–   montaż nowych wodomierzy wyposażonych w moduły radiowe do zdal-
nego ich, elektronicznego odczytu,

–  zaplombowanie wodomierzy,
–   gwarancję i  serwis wodomierzy przez cały okres ważności cechy lega-

lizacyjnej, 
–   wymianę wodomierza na nowy po upływie 5-ciu lat, czyli po utracie waż-

ności cechy legalizacyjnej wodomierza z  zachowaniem wszystkich czyn-
ności i opłaty jak wyżej.

Tak więc proponowana przez nas wymiana wodomierzy i  opłata 
to kompleksowa usługa.

Pan zaś w  swoim piśmie przyrównuje proponowaną przez nas (wyne-
gocjowaną z  firmą) opłatę tylko do wartości wodomierza i  to jednego z  tań-
szych na rynku, o dużo słabszej klasie metrologicznej, bez modułu radiowego, 
bez kosztów jego zamontowania i ewentualnego serwisowania.

Zaproponowana przez nas dzierżawa wodomierzy, sprawdzona już w po-
przednim okresie, wydaje się dużo bardziej efektywna od zakupu wodomierza 
we własnym zakresie przez członka Spółdzielni. Z  całą pewnością dzierżawa 
urządzeń należycie zabezpiecza interesy mieszkańców oraz stanowi o  ich wy-
godzie (chociażby odczyt bez obecności w lokalu czy usługa serwisowa w cenie).

W  związku z  brakiem możliwości odczytu wodomierza poprzez system 
odczytowy firmy rozliczeniowej (konieczny odczyt manualny w  lokalu) koszt 
rozliczenia wody w  Pana lokalu z  dwoma wodomierzami wzrasta o  100%, 
czyli  wg  cen obecnych stanowić będzie kwotę 20,79 zł – kwota płatna raz 
w roku po rozliczeniach wody i ciepła. Kwotę rozliczenia zawierają druki rozli-
czeniowe przekazywane w marcu każdego roku.

W  przypadku montażu wodomierza we własnym zakresie (co jest do-
zwolone w naszej spółdzielni) prosimy o zgłoszenie tego faktu w administracji 
osiedla w celu spisania przez pracownika protokołu montażowego celem wpro-
wadzenia wodomierza do ewidencji i rozliczeń. Wszelki serwis i wymiana lega-
lizacyjna wodomierza pozostaje Pana obowiązkiem.

Proszę zatem o rozważenie jeszcze raz swojej decyzji o zakupie wodomie-
rza we własnym zakresie i kontakt z administracją osiedla w celu poinformowa-
nia o swoim wyborze”.

Od redakcji:
Należy jeszcze raz podkreślić, że przy zakupie wodomierza we własnym zakre-
sie członek Spółdzielni nie tylko odpowiada samodzielnie za przeprowadzenie 
okresowej legalizacji urządzenia, ale samodzielnie czuwa nad jego prawidło-
wym funkcjonowaniem i ponosi wszystkie koszty związane z tymi działaniami. 
Usługa proponowana przez Spółdzielnię uwzględnia całość obsługi eksploata-
cyjnej wodomierza w jednej cenie ustalonej na 10 lat, a dodatkowo zapewnia 
odczyt elektroniczny bez potrzeby wchodzenia do lokalu, co w dzisiejszych cza-
sach, biorąc pod uwagę wskazywane w pismach do Spółdzielni adresy do prze-
kazywania korespondencji, inne niż te wynikające z zajmowanych w Spółdzielni 
lokali, jest bardzo wygodne. Warto to mieć na uwadze przy podejmowaniu 
decyzji o montażu wodomierza we własnym zakresie.

Listy

własnością innych osób, w tym w znacznej 
części – własnością Gminy.

–  podpisania umowy z firmą ista Polska 
ws. wymiany wodomierzy i podzielników 
kosztów c.o.

Rozpoczęcie montaży zaplanowano 
na 9.09.2019 r. Rada Nadzorcza będzie na bie-
żąco informowana o przebiegu prac.

–  organizacji przez samorządową radę 
osiedla Olechów-Janów pikniku osiedlowego 
w dniu 7.09.2019 r. i zaproszenia Spółdzielni 
do współorganizacji pikniku. Zarząd przedsta-
wił w jaki sposób wspomoże radę przy tym 
przedsięwzięciu.

–  planów zmian godzin pracy Spół-
dzielni, w oparciu o analizy wizyt człon-
ków w Spółdzielni po godzinie 16:00. 
Od 1.09.2019 r. Spółdzielnia będzie pracować 
w godzinach 8:00–16:00, we wtorki nadal 
do godz. 18:00.

–  wyroku Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego z dnia 25 lipca 2019 r. dot. obowiąz-
ku podejmowania działania przez Sanepid 
w sytuacjach, gdy stan sanitarny mieszkania 
może rodzić obawy o zaistnienie zagrożenia 
dla zdrowia innych mieszkańców (dot. np. 
gromadzenia przez lokatora w mieszkaniu 
dużej ilości śmieci) – szerzej piszemy o tym 
na stronie 8.

–  sytuacji zakłócania ładu i porządku pub-
licznego lub ciszy nocnej, których dopuszczają 
się np. osoby spożywające alkohol w rejonie 
budynków mieszkalnych lub klienci otwar-
tych do późnych godzin osiedlowych barów 
i punktów gastronomicznych i inni – w ta-
kich przypadkach najwięcej efektów przynosi 
współpraca lokatorów z funkcjonariuszami 
i bezpośredni kontakt mieszkańców z Policją 
lub Strażą Miejską w momencie występowa-
nia incydentów – piszemy o tym na stronie 8.

–  utrudnień dla Spółdzielni, jakie powsta-
ną w związku ze zmianami w przepisach re-
gulujących postępowanie cywilne, a przede 
wszystkim – ze zmianami dotyczącymi do-
ręczeń i kosztów postępowań.

–  podziękowań, jakie przekazała dla admi-
nistracji osiedla „Zbiorcza” Przewodnicząca Rady 
Osiedla „Zbiorcza” za odpowiednie przeprowa-
dzenie akcji informacyjnej dla mieszkańców bl. 
501 i 503 przy ul. Sacharowa w związku z toczą-
cymi się w okolicy bloków pracami dotyczącymi 
przebudowy ciepłociągu.

–  dyskutowano nt. możliwości dojazdu 
pod budynek Spółdzielni przy ul. Przyby-
szewskiego.

7.  Następne posiedzenie zaplanowano 
na 26.09.2019 r.

 Oprac.: I.G.

przedmiotowego lokalu. Śmieci 
są bowiem miejscem rozwoju drob-
noustrojów i niektórych grzybów. 
Składowane odpady mogą więc stać 
się wylęgarnią chorób. Zagrożenie 
to jest potęgowane przez obecność 
funkcjonujących dzięki resztkom 
żywności gryzoni i insektów, które 
są roznosicielami groźnych chorób.

Powyższe orzeczenie stało się 
przedmiotem skargi kasacyjnej 
wniesionej przez Sanepid. NSA 
w wyroku – o którym była mowa 
powyżej – oddalił skargę kasacyjną, 
podzielając argumentację wyrażoną 
przez WSA w Gdańsku.

Z wyroku Naczelnego Sądu 
Administracyjnego wynika przede 
wszystkim, że wszelkie przypadki 
patologicznego zbieractwa, po-
wodujące zagrożenie dla zdrowia 
ludzkiego nie będą akceptowane. 
Za porządek i czystość w lokalach 
i nieruchomościach odpowiadają 
właściciele i zarządcy, ale to właś-
nie państwowy inspektor sanitarny 
jest uprawniony do wstępu do loka-
li, nie wyłączając prywatnych lokali 
mieszkalnych. Może dokonywać ta-
kiej ingerencji nie tylko w razie po-
dejrzenia lub stwierdzenia choroby 
zakaźnej, ale także w razie zagroże-
nia zdrowia ludzkiego czynnikami 
środowiskowymi. Wnioskodawcą 
działania inspekcji może być jak 
najbardziej spółdzielnia mieszka-
niowa jako właściciel lub zarządca 
nieruchomości.

Stwierdzenie przez inspektora 
naruszenia wymagań higienicznych 
i zdrowotnych może być podsta-
wą nakazania (w drodze decyzji) 
usunięcia w ustalonym terminie 
stwierdzonych uchybień. Co waż-
ne, bezprawne utrudnianie lub uda-
remnianie działalności organów 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
podlega karze aresztu do 30 dni, 
karze ograniczenia wolności albo 
karze grzywny.

Ww. kary nie są jednak jedy-
nymi. Jeszcze dalej idącą sankcją 
może być bowiem przymuso-
wa sprzedaż lokalu uregulowana 
w art. 16 Ustawy z dnia 24 czerwca 
1994 roku o własności lokali (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 737). Zgodnie z jej art. 
16 ust. 1 w związku z art. 27 ust. 5 
ustawy o spółdzielniach mieszka-
niowych a także art. 11 ust 1¹ usta-
wy o spółdzielniach mieszkanio-
wych jeżeli właściciel lokalu zalega 
długotrwale z zapłatą należnych 
od niego opłat lub wykracza w spo-
sób rażący lub uporczywy przeciw-
ko obowiązującemu porządkowi 
domowemu albo przez swoje nie-
właściwe zachowanie czyni korzy-
stanie z innych lokali lub nierucho-
mości wspólnej uciążliwym, zarząd 
spółdzielni może w trybie procesu 
żądać sprzedaży lokalu w drodze 
licytacji na podstawie przepisów 
Kodeksu postępowania cywilnego 
o egzekucji z nieruchomości a także 
żądać wydania przez sąd orzeczenia 
o wygaśnięciu spółdzielczego loka-
torskiego prawa do lokalu. Reasu-
mując należy stwierdzić, iż dbałość 
o czystość i porządek jest naszym 
wspólnym obowiązkiem i zapewnia 
nam lepsze warunki zamieszkania. 
A skoro możemy liczyć na wspar-
cie w tych działaniach organów 
do tego powołanych tym bardziej 
można oczekiwać skuteczności ta-
kich działań.

Jadwiga Chmielewska-
-Furmankiewicz

Kancelaria Radcy Prawnego
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Wydatki Spółdzielni poniesione za sześć miesięcy br.  

na utrzymanie zasobów mieszkaniowych  
wyniosły blisko 15 mln 100 tys. złotych  

i stanowią 48,6% kwoty planowanej na 2019 r. 

Gospodarka finansami prowadzona była w oparciu o plan gospodarczo-finansowy uchwalony przez Radę 
Nadzorczą w dniu 13.12.2018 r. – Uchwała Nr 1/14/2018.

Koszty działalności Spółdzielni poniesione w I półroczu 2019 r. wyniosły 25.970.629,41 zł, w tym:
–  eksploatacja (gzm) 15.083.496,45 zł
–  zimna woda i odprowadzanie ścieków 2.384.225,75 zł
–  c.o. i c.w. 8.187.800,91 zł
–  pozostała działalność operacyjna, finansowa i inna 315.106,30 zł
Przychody uzyskane w I półroczu 2019 r. wyniosły 26.224.143,81 zł, w tym:
–  eksploatacja (gzm) 14.609.350,04 zł
–  zimna woda i odprowadzanie ścieków 2.705.563,40 zł
–  c.o. i c.w. 8.333.099,07 zł
–  pozostała działalność operacyjna, finansowa i inna 576.131,30 zł

Koszty eksploatacji za I półrocze zwiększone zostały o ujemne wyniki nieruchomości z lat poprzednich 
w kwocie 543.698,22 zł.

Przychody eksploatacji za I półrocze zwiększone zostały o dodatnie wyniki nieruchomości z lat poprzed-
nich w kwocie 1.308.459,39 zł.

Wynik na eksploatacji zasobów (gzm) na 30.06.2019 roku z uwzględnieniem wyników nieruchomości z lat 
poprzednich, pożytkami z mienia Spółdzielni i z nadwyżką bilansową z roku 2018 wyniósł 2.897.826,55 zł.

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

Tabela nr 1

Osiedle

Wyniki nieruchomości na 30.06.2019 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 -16 290,74 30 178 774,56 14 -195 065,30 16

Słowiańskie 50 020,75 50 614 995,92 12 -564 975,17 38

Sienkiewiczowskie -302 827,89 26 16 441,69 8 -319 269,58 18

Żubardź -29 299,45 36 97 144,36 15 -126 443,81 21

Koziny 17 154,41 20 68 066,94 9 -50 912,53 11

Ogółem nieruchomości Spółdzielni -281 242,92 162 975 423,47 58 -1 256 666,39 104

Nadwyżka bilansowa za 2018 rok 2 607 211,79

Pożytki Spółdzielni (najem lokali 
użytkowych, garaży, terenów i inne) 571 857,68

Wynik gzm 2 897 826,55

Zimna woda i ścieki na koniec czerwca br. zamknęły się saldem dodatnim w wysokości 321.337,65 zł, 
w tym osiedle: Zbiorcza 21.532,75 zł, Słowiańskie 153.150,18 zł, Sienkiewiczowskie 67.655,15 zł, 
Żubardź 48.688,22 zł, Koziny 30.311,35 zł.

Koszty ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody (c.w.) wyniosły 8.187.800,97 zł, 
z tego przypada na:

–  centralne ogrzewanie 5.689.691,52 zł
–  ciepłą wodę 2.498.109,39 zł
Przychody na centralne ogrzewanie i ciepłą wodę wyniosły 8.333.099,07 zł, z tego na:
–  centralne ogrzewanie 5.457.793,53 zł
–  ciepłą wodę 2.875.305,54 zł
Wśród poniesionych kosztów c.o. i c.w. 68,4%, tj. 5.600.667,36 zł stanowią koszty zużytego ciepła, 

natomiast 31,6%, tj. 2.587.133,55 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 2018 r. I półrocze 2019 r.

1 2 3

Zbiorcza 2,25 2,25

Słowiańskie 1,99 1,98

Sienkiewiczowskie 2,00 2,00

Żubardź 2,90 2,92

Koziny 2,85 2,84

 Spółdzielnia ogółem 2,28 2,28

Wynik na c.o. i c.w. za I półrocze 2019 roku wynosi (+) 145.298,16 zł, z czego na centralnym ogrzewaniu 
(-) 231.897,99 zł, natomiast na ciepłej wodzie (+) 377.196,15 zł. Wyniki c.o. i c.w. w poszczególnych osied-
lach wynoszą: os. Zbiorcza c.o. (-) 13.764,40 zł, c.w. (+) 42.680,96 zł, os. Słowińskie c.o. (-) 103.714,43 zł, 
c.w. (+) 134.437,85 zł, os. Sienkiewiczowskie c.o. (-) 44.046,60 zł, c.w. (+) 72.047,92 zł, os. Żubardź c.o. (-) 
52.851,84 zł, c.w. (+) 103.329,75 zł, os. Koziny c.o. (-) 17.520,72 zł, c.w. (+) 25.699,67 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 1.01.2019 r. 106 230,84 246 278,84 79 797,44 101 421,28 63 824,43 597 552,83

2. Odpisy od lokali za I półrocze 2019 r. 1 058 431,33 2 188 789,92 758 541,90 1 003 737,37 587 054,68 5 596 555,20

3. Wydatki za I półrocze 2019 r. 468 765,19 1 198 928,46 660 918,09 144 089,47 426 413,19 2 899 114,40

w tym:

- roboty budowlane 237 500,40 677 334,00 228 290,40 48 870,00 161 082,00 1 353 076,80

- roboty instalacyjno-sanitarne 128 324,67 346 448,24 63 520,74 67 776,40 163 747,01 769 817,06

- roboty dekarsko-blachraskie 92 454,48 5 832,00 98 286,48

- roboty terenowo-drogowe 55 227,00 147 243,30 202 470,30

- roboty elektryczne 19 332,00 21 113,40 72 142,50 57 456,00 170 043,90

- wymiana okien i drzwi 19 555,00 30 358,90 2 497,90 10 769,26 63 181,06

- awarie i roboty nieprzewidziane 64 053,12 68 446,92 57 266,67 24 945,17 27 526,92 242 238,80

Wyniki na 30.06.2019 r. 695 896,98 1 236 140,30 177 421,25 961 069,18 224 465,92 3 294 993,63

Zadłużenie w opłatach za używanie lokali mieszkalnych, użytkowych i innych wobec Spółdzielni, 
według stanu na 30.06.2019 r. wynosiło 2.482.972,93 zł. Kwota zadłużenia obejmuje: zaległości w opłatach 
eksploatacyjnych 2.019.891,98 zł oraz zasądzone i niezapłacone odsetki i koszty sądowe 463.080,95 zł.

Ponadto do końca czerwca nie zostały wniesione należności wynikające z rozliczeń ciepła i wody 
za 2018 rok w kwocie 118.380,34 zł.

Zadłużenie lokali w poszczególnych osiedlach przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4

Lp. Wyszczególnienie
Zaległości w opłatach na 30.06.2019 r.

Zbiorcza Słowiańskie Sienkiewi-
czowskie Żubardź Koziny Ogółem 

Spółdzielnia

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Zaległości w opłatach 
eksploatacyjnych 351 527,07 431 893,56 339 637,08 583 367,41 313 466,86 2 019 891,98

2 Zaległości z tytułu zasądzonych 
odsetek i kosztów sądowych 68 404,21 82 047,79 95 445,07 134 712,34 82 471,54 463 080,95

3 Zaległości ogółem (1+2) 419 931,28 513 941,35 435 082,15 718 079,75 395 938,40 2 482 972,93

Ogółem na koniec czerwca z opłatami zalegało 1.819 lokali.
Na przestrzeni okresu sprawozdawczego do osób zalegających z opłatami wysłano 863 pism wzywa-

jących do spłaty zadłużeń.
Spółdzielnia podpisała 43 porozumienia na ratalną spłatę zadłużeń, skierowała 18 spraw do postępo-

wania egzekucyjnego oraz 8 spraw do sądu.
W przypadku 17 spraw sądowych dłużnicy spłacili swoje zadłużenie, a na 30.06.2019 roku w spłacie 

pozostają 168 sprawy orzeczone nakazami zapłaty.
W wyniku prowadzonej windykacji w I półroczu 2019 r., poza spłatą należności głównych Spółdzielnia 

uzyskała kwotę 75.079,23 zł tytułem spłaty odsetek i kosztów sądowych.
Osoby będące w trudnej sytuacji finansowej, mające niskie dochody, mogą ubiegać się o dodatki miesz-

kaniowe. Na dzień 30.06.2019 r. z dodatków mieszkaniowych korzystało 65 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 30.06.2019 r. wynosiło 61.394,89 zł i dotyczyło 44 osób zamieszkałych 
w 22 budynkach: os. Słowiańskie – kwota zadłużenia 54.463,25 zł (dotyczy 40 osób zamieszkałych 
w 19 budynkach), os. Sienkiewiczowskie – kwota zadłużenia 6.931,64 zł (dotyczy 4 osób zamieszkałych 
w 3 budynkach).

W stosunku do osób posiadających zadłużenia kredytowe Spółdzielnia podejmuje takie same działania 
windykacyjne, jak do osób zalegających z opłatami eksploatacyjnymi. W okresie sprawozdawczym wysłała 
do dłużników kredytowych 27 wezwań do zapłaty. W wyniku prowadzonej windykacji w I półroczu 2019 r., 
poza spłatą należności głównych, uzyskała od członków 1.289,58 zł tytułem spłaty odsetek i kosztów 
sądowych.

W ramach działalności społeczno-kulturalnej Spółdzielnia w I półroczu 2019 r. sfinansowała dla 11 osób 
(po 1 050 zł) i dofinansowała dla 5 osób (po 200 zł) wypoczynek letni dzieci i młodzieży, finansowo wsparła 
imprezy sportowo-rekreacyjne organizowane przy współudziale TKKF „Dzikusy” i szkół działających 
na terenie naszych osiedli, tj. „Dzień Sportu” podczas ferii zimowych oraz Spartakiadę Szkół klas III. Ogólnie 
wydatki poniesione na cele społeczno-kulturalne wyniosły 17.443,00 zł.

Podsumowując okres I półrocza b.r. należy stwierdzić, że działalność władz Spółdzielni koncentrowała 
się na realizacji założeń objętych planem gospodarczo-finansowym na 2019 r., utrzymaniu dobrej i stabil-
nej sytuacji finansowej. Spółdzielnia terminowo regulowała swoje zobowiązania. Wydatki ponoszone były 
w sposób racjonalny i kontrolowany.

 A.K.

Skrót sprawozdania z działalności  
Spółdzielni za I półrocze 2019 roku
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Kontaktuj się  
z administracją  
poprzez system  
imieszkaniec.pl

Od 1 lipca udostępniamy naszym miesz-
kańcom nowe rozwiązanie do komu-
nikacji z administracją. Wykorzystując 
telefon lub komputer w prosty i szybki 
sposób można zgłaszać do spółdzielni 
usterki, awarie i uwagi techniczne. 
Wprowadzenie systemu iMieszkaniec.pl to przede wszystkim 
znaczne skrócenie czasu załatwiania zgłoszonych spraw. Wy-
starczy kilkanaście sekund, żeby dokonać zgłoszenia z apli-
kacji mobilnej lub na stronie iMieszkaniec.pl i sprawa 
od razu, w wielu przypadkach automatycznie i zdalnie 
zaczyna się sama toczyć, a historia danego zgłosze-
nia jest krok po kroku zapisywana w systemie i moni-
torowana w formie elektronicznej. Ponadto mieszkaniec 
na bieżąco dostaje komunikaty o stanie jego realizacji.

Jak to działa w praktyce?
Mieszkaniec, np. 8 lipca o 5.45 przesyła poprzez apli-
kację zgłoszenie o treści: „Brak światła na klatce scho-
dowej”. Ta krótka informacja wystarcza, by uruchomić 
cały mechanizm naprawy usterki. O 8.15 zgłoszenie 
zarejestrowane w iMieszkaniec.pl jest odczytane 
przez administratora budynku na komputerze i przy-
dzielone przez niego – wysłane poprzez kliknięcie 
w systemie – do konserwatora na jego smartfona. Jed-
nocześnie mieszkaniec, który zgłosił usterkę dostaje 
na aplikację powiadomienie o zmianie statusu sprawy 
z „Przyjęta” na „Przekazana do realizacji”. Po naprawie 
światła na klatce konserwator wysyła wiadomość do syste-
mu „Usterka została zrealizowana” – informację taką dosta-
je administrator budynku na komputer i zgłaszający usterkę 
na swój telefon, z którego dokonał zgłoszenia.

Warto też dodać, że wszystkie zgłoszenia są zapisywane 
na trwale w systemie ze wskazaniem danych osoby i czasu do-
konania zgłoszenia i danych osoby wraz z określeniem dnia 
i godziny, odebrania zgłoszenia i jego realizacji. W systemie 
tworzy się cała historia zgłoszeń z pełnymi informacjami na te-
mat jego realizacji, a nawet jeśli to konieczne z jego dokumen-
tacją fotograficzną. Prosto i szybko.

Wcześniej setki zgłoszeń różnego rodzaju były zapisywane 
w formie tradycyjnej w dziennikach zgłoszeń. Teraz stworzono 
jedną, elektroniczną bazę, w której wszystkie zgłoszenia będą 
szczegółowo rejestrowane.

System działa też w drugą stronę. Istnieje możliwość wysy-
łania do mieszkańców powiadomień, np. o awarii prądu, wody, 
przerwy w dostawie ciepła itp. z szacowanym czasie usunięcia 
awarii.

Zachęcamy mieszkańców do logowania się na iMieszka-
niec.pl.

 K.Sz.

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

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

www.imieszkaniec.pl
2.  Użyj przycisku po prawej stronie: Zaloguj/Zarejestruj
3.  Wybierz miasto – Łódź
4.  Wybierz Spółdzielnię – RSM BAWEŁNA

5.  Użyj przycisku Zarejestruj
6.  Postępuj dalszą instrukcją dostępną na stronie:
Wypełnij wszystkie niezbędne pola: imię, nazwisko, nr telefonu 
komórkowego, adres e-mail, nr mieszkania, relację.
Zapoznaj się i zaakceptuj: regulaminy, zgodę na przetwarzanie 
danych oraz politykę prywatności i klauzulę informacyjną.
7.  Użyć przycisku: Utwórz konto.
Zgłoszenie o założenie konta trafia do Sp-ni. Po pozytyw-
nej weryfikacji konto zostaje utworzone i mieszkaniec może 
w pełni korzystać z serwisu.

Sklep Google Play 
i App Store:
1.  Otwórz sklep Google Play lub App Store
2.  Wyszukaj aplikację imieszkaniec i ją pobierz – kliknij 

przycisk zainstaluj
3.  Użyj przycisku: Utwórz konto
4.  Wybierz miasto – Łódź
5.  Wybierz Spółdzielnię – RSM BAWEŁNA
6.   Postępuj z dalszą instrukcją dostępną na stronie:
Wypełnij wszystkie niezbędne pola: imię, nazwisko, 
nr telefonu komórkowego, adres e-mail, nr mieszka-
nia, relację.
Zapoznaj się i zaakceptuj: regulaminy, zgodę na 
przetwarzanie danych oraz politykę prywatności 
i klauzulę informacyjną.
7.  Użyj przycisku: Utwórz konto
Zgłoszenie o założenie konta trafia do Sp-ni. 
Po pozytywnej weryfikacji konto zostaje utwo-
rzone i mieszkaniec może w pełni korzystać 
z serwisu.

Rozpoczął się nowy rok 
szkolny, więc zupełnie 
na miejscu będzie mała 
porada językowa.

Do napisania tego tekstu za-
inspirowało nas pismo, które 
otrzymaliśmy z Zarządu Dróg 
i Transportu UMŁ, ws. utworze-
nia na osiedlu „Słowiańskie” do-
datkowych miejsc postojowych 
dla osób niepełnosprawnych. 
Nie chodzi nam jednak o treść 
listu, lecz o użytą przez Miasto 
pisownię – ZDiT pisze bowiem, 
że sprawa dotyczy utworzenia 

miejsc postojowych na ul. Bro-
datego.

Ale jakiego Brodatego? Kto jest 
brodaty? Czy to czyjeś nazwisko czy 
może nazwa ulicy została dedykowana 
wszystkim brodatym? Nie! Jest to uli-
ca Henryka Brodatego – czyli księcia 
Henryka, pana ziem wrocławskich, 
krakowskich i wielkopolskich, który żył 
w latach 1168–1238, a słowo „Brodaty” 
jest tylko przydomkiem, który uzyskał 
gdy za zachętą swej żony – Jadwigi, 
zaczął żyć w celibacie oraz skromności 
i zapuścił brodę na wzór braci zakon-
nych – konwersów (pisaliśmy o nim 
w 94 numerze naszej gazety w paź-
dzierniku 2016 r. w cyklu Patroni ulic).

W związku z tym nie można w ża-
den sposób skracać nazwy tej ulicy 
i nazywać jej ulicą Brodatego.

Gdy patronem ulicy jest władca, 
który ma tylko imię i przydomek, 
wówczas w nazewnictwie zawsze uży-

wamy obu wyrazów: ul. Henryka Bro-
datego, Bolesława Szczodrego, Leszka 
Białego, Kazimierza Odnowiciela itd.

W związku z powyższym zapisy 
typu „ul. Brodatego” czy „ul. H. Bro-
datego” są rażąco niepoprawne i nie 

powinny być stosowane, zwłaszcza 
przez przedstawicieli Urzędu Miasta.

Co więcej, niepoprawne są tab-
lice z nazwami tych ulic, na których 
to właśnie przydomek jest napisany 
większymi literami niż właściwe imię. 

Jest to mylące i może wprowadzać 
w błąd.

Ale redakcja naszej gazety czuwa 
i zwróci się w tej sprawie do Urzędu 
Miasta Łodzi z wnioskiem o korektę.

 I.G.

ŚCIĄGNIJ NA SWÓJ TELEFON APLIKACJĘ

Prawidłowa pisownia  
i używanie nazw ulic
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Mixer regionalny  

to coroczna impreza,  
dotychczas organizowana na ulicy Piotrkowskiej,  

promująca nasz bogaty i kolorowy region.

Segregacja odpadów

Wiele kontrowersji 
wzbudza nowelizacja 
ustawy, pozwalająca 

na windowanie cen za brak se-
gregacji. Często na łamach gaze-
ty wskazujemy i przypominamy 

o konieczności segregacji odpa-
dów. Nie rzadziej jednak otrzy-
mujemy od Państwa sygnały, 
że segregacja ta nie jest zależna 
tylko od mieszkańców, bo wiele 
przeszkód i uchybień obserwu-

jecie Państwo w zakresie pracy 
pracowników firm wywozowych.

Przed wejściem znoweli-
zowanych przepisów, wprowa-
dzających pięć frakcji śmieci, 
bulwersujące były działania 
„śmieciarzy”, którzy mimo gro-
madzonych odrębnie odpadów 
nadających się do przetworzenia 
i zmieszanych, opróżniali nasze 
pojemniki do jednej śmieciarki, 
a więc odpady posegregowa-
ne i zmieszane lądowały razem 
w jednej śmieciarce. To już jed-
nak przeszłość. Podstawione przy 
niektórych naszych nieruchomoś-
ciach dzwony obsługują teraz spe-
cjalne pojazdy z dźwigami. Mamy 
więc większą pewność, że segre-
gacja z naszej strony ma sens.

Ale pozostały wciąż wąt-
pliwości co do jakości obsługi 
naszych zasobów wynikające 
m.in. z niewygodnych pojemni-
ków (zbyt małe otwory wrzuto-
we) czy zbyt małej częstotliwości 
wywozu odpadów, zwłaszcza tych 
z plastikiem i tworzywami sztucz-
nymi, skutkujące utrzymywaniem 
się przed blokami przepełnionych 
pojemników i w konsekwencji 
brakiem miejsca na wyrzucenie 
nowych odpadów. Stąd widok jak 
na zdjęciu obok jest wciąż obecny.

Niewiele jednak w tym zakre-
sie może zmienić sam administra-
tor czy gospodarz domu. Za odpa-
dy, ich gromadzenie i wywóz oraz 

kontakt z firmami wywozowymi 
odpowiada Miasto. Stąd zapew-
niamy, że Państwa obserwacje 
i uwagi zgłaszamy do UMŁ jako 
urzędu nadzorującego gospodar-
ką odpadami i firmami wywozo-
wymi. Będziemy egzekwować 
od Miasta właściwe i rzetelne 
wywiązywanie się z obowiązków 
związanych z gospodarką odpada-
mi. I miejmy nadzieję, że obraz-
ków jak na zdjęciu będzie coraz 
mniej. K.Sz.

Przed nami wciąż dłu
ga droga do umiejętnego 
gospodarowania odpadami, 
wymagająca nie tylko kon
sekwencji, ale także zmiany 
naszych przyzwyczajeń. 
Dobry przykład idzie do nas 
od naszych sąsiadów Litwinów, 
bo to właśnie oni, spośród kon-
sumentów w krajach nadbałty-
ckich, najbardziej dbają o środo-
wisko naturalne. Społeczeństwo 
na Litwie charakteryzuje się wy-
soką świadomością ekologicz-
ną i z dużym zaangażowaniem 
włącza się w programy i akcje 
mające na celu ochronę naszej 
planety.

Oprócz wspomnianej już 
segregacji śmieci, od 2016 roku 
na Litwie funkcjonuje także sy-
stem kaucyjny za zwrot opako-
wań. Dzięki umieszczonym przy 
sklepach automatom, do któ-
rych można wrzucać plastikowe 
i szklane butelki oraz metalowe 
puszki, do ponownego przetwo-
rzenia wraca aż 90% opakowań. 
Za zwrot otrzymuje się kwit, któ-
ry można wykorzystać do rozli-
czenia zakupów w sklepie lub 
do zwrotu należności.

Podobne systemy działa-
ją także w Niemczech, Holan-
dii, Norwegii, Szwecji, Danii, 

Islandii, Finlandii, Estonii i Chor-
wacji. Mamy nadzieję, że Polska 
również dołączy do tej grupy 
i dołoży swoją cegiełkę w walce 
o czysty świat.

Na zdjęciach z Litwy, które 
nadesłała do nas p. Jadwiga An-
tosik – członek Rady Nadzorczej 
RSM „Bawełna”, prezentujemy 
kosze do segregacji odpadów 
oraz automat do zwrotu opako-
wań.

Temat segregacji śmieci 
będzie często wracał na łamy 
naszej gazety, nie tylko dlate-
go, że segregowania wymagają 
od nas obowiązujące przepisy 
prawa, ale przede wszystkim dla-
tego, że wierzymy w to, że mamy 
istotny wpływ na ochronę śro-
dowiska i nie jest nam obojętne 
na jakim świecie będą żyły nasze 
dzieci i wnuki. I.G.

Segregacja śmieci 
na Litwie

MIXER REGIONALNY w Łęczycy

W sobotę, 7 września, odbyła 
się 16-ta edycja Mixera Regio-
nalnego. W tym roku z okazji 
100-lecia województwa łódzkie-
go, impreza została przeniesio-
na z Łodzi, z ulicy Piotrkowskiej, 
do trzech historycznych stolic 
województwa łódzkiego z okre-
su Rzeczpospolitej Obojga Na-
rodów – do Sieradza, Łęczycy 
i Rawy Mazowieckiej.

Właśnie w Łęczycy między 
stoiskami prezentującymi folk-
lor, kulturę i gospodarkę regio-
nu znalazło się stoisko Krajowej 
Rady Spółdzielczej w ramach 
obchodzonego corocznie świę-
ta spółdzielczości. W trakcie 
trwania imprezy przedstawiciele 
spółdzielców prezentowali swo-
ją ofertę. Można było więc spró-
bować chleba wypiekanego 

tradycyjną metodą przez Gmin-
ną Spółdzielnię Samopomoc 
Chłopską w Ozorkowie oraz 
wędlin produkowanych przez 
Gminną Spółdzielnię Samo-
pomoc Chłopską w Szadku, 
a dzieci małe, duże i te całkiem 
dorosłe odkrywały swoje talenty 
plastyczne razem ze Studiem 
Indica z Łodzi. Nasze stoisko 
jako jedyne było udekorowane 

flagami, spółdzielczymi i pań-
stwowymi, co nadawało mu 
kolorytu i wyróżniało spośród 
innych punktów.

Na sąsiednich stoiskach, 
jak co roku na Mixerze, można 
było spróbować własnoręcz-
nych wypieków z Kół Gospodyń 
Wiejskich, miodów z okolicz-
nych pasiek czy serów z lokal-
nych mleczarni.

Wśród przechadzających się 
gości spotkać można było łowi-
czanki, rajców miejskich w trady-
cyjnych kontuszach i żupanach, 
żołnierzy i dużo radosnych dzie-
ci ze śladami farby na ubraniach 
świadczących o udziale w zaję-
ciach plastycznych organizowa-
nych przez Łódzki Dom Kultury.

Na zakończenie imprezy 
w każdym z miast odbywały się 

koncerty poprzedzone jubileu-
szowym tortem.

Doroczne święto wojewódz-
twa miało w tym roku bardziej 
kameralny charakter jednak 
z pewnością podkreśliło rolę 
miast gospodarzy w kształtowa-
niu historii i obecnego obrazu 
naszego województwa.

 M.G.

Ważna 
informacja!

Z dniem 6.09.2019 r. zmieniły 
się godziny przyjęć interesantów 
w RSM „Bawełna”.

Administracje osiedli oraz Dział 
Członkowsko-Mieszkaniowy, 
Dział Czynszów, Kredytów 
i Wkładów Mieszkaniowych 
w biurze Zarządu Spółdzielni 
przy ul. Przybyszewskiego 163 
są dla Państwa czynne w ponie-
działki, środy, czwartki i piątki 
w godzinach 8.00–16.00, a we 
wtorki w godzinach 8.00–18.00.

Radca Prawny Spółdzielni przyj-
muje interesantów bez zmian, 
tj. we wtorki w godzinach 10.00–
12.00 i 16.00–17.30.
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W tym roku zamiast festynu „Hop do szkoły”  
odbył się na Olechowie piknik samorządowy  
organizowany przez Radę osiedla Olechów-Janów  
– jednostkę samorządową Urzędu Miasta Łodzi.

7 września 2019 r. w godz. 14.00–18.00 na Olechowie w miej-
scu, gdzie corocznie, od blisko 20 lat, spotykaliśmy się wszy-
scy na festynach „Hop do szkoły” miał miejsce rodzinny, 
osiedlowy piknik samorządowy. Organizatorem tegorocznej 

imprezy dla mieszkańców była samorządowa Rada Osiedla Ole-
chów-Janów – jednostka pomocnicza Urzędu Miasta Łodzi jedynie 
przy niewielkim przy wsparciu finansowym naszej Spółdzielni. 

Dlaczego nie było w tym roku festynu „Hop do szkoły” wy-
jaśnialiśmy w poprzednim numerze gazety. Bezpośrednią przyczy-
ną były zapowiadane na wrzesień strajki nauczycieli, a więc brak 
pewności co do uczestnictwa szkół w festynie. Decyzja ta stała 
się za to przyczynkiem do zmiany w przyszłości terminu festynu. 
Od następnego roku zapraszamy na festyny w czerwcu. Festyn bę-
dzie teraz skokiem w wakacje, a więc nadaliśmy mu nową nazwę 
„Hop ze szkoły”.

Już teraz serdecznie wszystkich zapraszamy za rok. 

A teraz zrelacjonujmy  
co działo się na pikniku
Bo było jak zawsze fantastycznie. Zwłaszcza dzieciaki nie miały 
czasu na nudę. Były dmuchańce i eurobangge, malowanie twarzy, 
tańce na rurze i niekończący się, obecny przez cały piknik, konkurs 
Astral Media Sp. z o.o. z licznymi nagrodami. Kolejki do wszyst-
kich tych rozrywek były bardzo duże.

Nie mniejszym zainteresowaniem cieszyły się występy grup 
tanecznych i wokalnych ze Strefy Kultury Otwartej przy ul. Anny 
Jagiellonki 4 filii: Ośrodka Kultury Górna. Ośrodek ten stworzył 
przestrzeń pełną sztuki, stanowiąc udane „zastępstwo” dla corocznej 
sceny. Odbywały się liczne występy dzieci i młodzieży. Były grupy 
taneczne OLE! Balet i OLE! Dance oraz w ramach projektu „Wykaż 
Inicjatywę” obejrzeliśmy pokaz młodzieżowego Zespołu folkloru 
miejskiego „Tytka”. Były minikoncerty: na saksofonie i harmonii. 
Przedstawiciel Klubu Stal Mielec – Bartek Ćwik dał zapierający 
dech w piersiach pokaz akrobatyki rowerowej.

A poza tym przez cały czas trwania pikniku można było wcielić 
się w artystę malarza i dać upust swojej ekspresji twórczej, malując 
obraz na sztaludze. Pod okiem doświadczonego instruktora sztu-
ki cyrkowej, chętni próbowali żonglerki piłeczkami i maczugami. 
Na miłośników fotografii i komiksu czekała komiksowa fotobudka 
„Zostań Superbohaterem”. Dla lubiących gry planszowe udostęp-
niono wielkoformatowe szachy i warcaby. Można było wyszaleć się 
grając w piłkę nożną i spróbować swoich umiejętności w strzelaniu. 
Plenerową strzelnicę zorganizowali uczniowie Szkoły Mundurowej 
zachęcając do skorzystania z oferty swojej szkoły.

Na pikniku można było porozmawiać i zrobić sobie zdjęcie 
z funkcjonariuszami Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Po-
licji w Łodzi wraz z grupą rekonstruktorów w mundurach z okresu 
powstania Policji Państwowej w 1919 r.; można było zwiedzić wóz 
strażacki oraz podszkolić wiedzę z zakresu segregacji odpadów, 
a to za sprawa obecności przedstawicieli MPO-Miejskiego Przed-
siębiorstwa Oczyszczania Miasta. Nie zabrakło też pokazu ratowni-
ctwa metodycznego.

Przez całą imprezę między uczestnikami pikniku krążył „Kot 
Prewencjusz” zachęcając do wzięcia udziału w głosowaniu wnio-
sków do Budżetu Obywatelskiego (głosowanie to rozpoczęło się już 
14 września – dopisek redakcji).

Tak jak zapowiadaliśmy w poprzednim numerze gazety na pik-
niku odbyła się Trzecia sąsiedzka wymiana książek. Dwie pierwsze, 
przypomnijmy, miały miejsce na festynie „Hop do szkoły”.

Choć to dopiero jej trzecia odsłona, inicjatywa ta cieszy się już 
niemałym zainteresowaniem wśród czytelników, co przyjmujemy 
z ogromną satysfakcją. Stoisko z wymianą książek ma już swoich 
stałych bywalców i z roku na rok przybywa coraz więcej chętnych 
do dzielenia się przeczytanymi książkami z innymi. Nie wielki 
namiot staje się miejscem rozmów o książkach, wymiany zdań 
na temat literatury i pisarzy. I o to chodziło. Dziękujemy i obiecu-
jemy, że będziemy za rok już znowu na festynie „Hop ze szkoły”.

Dla dorosłych piknik był zaś dobrą okazją do zainteresowania 
się swoim zdrowiem. Firma „OLMED” Spółka z ograniczoną od-
powiedzialnością SP.K. z siedzibą przy ul. Jagienki 2 oferowała 
uczestnikom pikniku bezpłatne badania: mammograficzne, słuchu, 
densytometryczne, pomiar poziomu cholesterolu, glukozy oraz kon-
sultacje fizjoterapeutyczne, onkologiczne, kardiologiczne i diabeto-
logiczne.

Zawodowi Pszczelarze prezentowali pracę pszczół w specjal-
nym (szklanym) ulu i częstowali miodem.

Warto było wyjść tego dnia z domu i spędzić czas na górkach 
wokół ulic Ziemowita i Dąbrówki.

To była naprawdę ciekawa i pełna pozytywnych wrażeń sobota.
 K.Sz.

Piknik samorządowy na Olechowie
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Już dziś możesz oddać swój głos  

na wybrane wnioski do budżetu obywatelskiego.  
A 13 października weź koniecznie udział  

w wyborach do parlamentu. Twój głos jest ważny. Zagłosuj!

TLENOTERAPIA – pomoc w walce 
z cukrzycą oraz miażdżycą

Badania wykazują (pro-
wadzą je na świecie 
m.in. St. Mary Medical 
Center w Langhorne 

czy American Collage od Hy-
berbaric Medicine), że stoso-
wanie tlenoterapii w leczeniu 
stopy cukrzycowej przyczynia 
się do znacznej poprawy stanu 
ran i owrzodzeń, bądź nawet 
do ich całkowitego zagojenia, 
co w obu przypadkach może 
zapobiec amputacjom.

Zespół stopy cukrzycowej 
to dość złożone schorzenie. 
Skłonności do zakrzepów, 
zmniejszenie elastyczności na-
czyń, zwiększenie lepkości krwi, 
pogorszenie ukrwienia stopy – 
te czynniki sprzyjają powstawa-
niu stopy cukrzycowej. Pierw-
szym objawem jest tak zwany 
okres przedzgorzelinowy, czyli 
powstanie czarno-błękitnego 
zabarwienia na opuszku pal-
ca. Następnie zgorzel rozprze-
strzenia się, doprowadzając do 
zmian martwiczych w tkankach 
stopy. W kończynie powstaje 
przewlekłe niedokrwienie oraz 
niedotlenienie tkanek, co sprzy-
ja rozwojowi mikrotlenowej 
i beztlenowej flory bakteryjnej 
– w rezultacie kończy się to po-
ważnymi owrzodzeniami oraz 
zapaleniem kości stopy. 

Tlenoterapia 
znacząco pomaga w tym 
schorzeniu. Tlen pod 
zwiększonym ciśnieniem, 
jaki panuje w komorze 
hiperbarycznej:

–   nie dopuszcza do rozwoju, 
bądź dalszego rozwoju in-
fekcji,

–   niweluje bakterie beztle-
nowe,

–  przyspiesza gojenie się ran,
–   skraca czas regeneracji 

uszkodzonych tkanek,
–   znacząco zwiększa nasyce-

nie tkanek tlenem,
–  usprawnia mikrokrążenie,
–   poprawia krążenie limfa-

tyczne.

Całkowicie należy zgodzić się 
ze słowami Dr Jeffrey’a Niezgo-
dy z American Collage od Hy-
berbaric Medicine, który często 
podkreśla: „Jestem przekonany, 
że gdybyśmy zaczęli więcej mó-
wić o skuteczności terapii hiper-
barycznej w leczeniu stopy cuk-
rzycowej zrobilibyśmy naszym 
pacjentom ogromną przysługę”.

Ale dobroczynny wpływ tle-
noterapii może odczuć każdy, 
nie tylko chory na cukrzycę. 
Tlenoterapia podnosi bowiem 
jakość oraz komfort życia 

w przełożeniu na długofalowy 
efekt terapeutyczny.

Hiperbaryczna terapia tle-
nowa jest wykorzystywana 
wszechstronnie z ukierunkowa-
niem na właściwą profilaktykę 
zdrowia człowieka i wykazuje 
wiele korzyści dla zdrowia czło-
wieka:

Już kilkakrotne poddanie 
się działaniu tlenu pod 
ciśnieniem pozwala na:

–   wzrost komórek macierzy-
stych,

–   odbudowę systemu odpor-
nościowego,

–   tworzenie nowych tkanek 
i naczyń krwionośnych,

–   działanie bakterio- i wiruso-
bójcze,

–   redukcję obrzęków i stanów 
zapalnych,

–   przyspieszenie procesu 
gojenia ran,

–  pobudzenie metabolizmu,
–   detoksykację i biostymula-

cję organizmu,
–  wzrost syntezy kolagenu,
–   regenerację tkanki kostnej 

i mięśni szkieletowych,
–  wzrost sił życiowych,
–  poprawę koncentracji,

Na sesje tlenowe w komo-
rze hiperbarycznej zaprasza 
Gabinet Terapii Tlenowej 
Łódź, ul. Anny Jagiellonki 2, 
tel. 575-289-772
 Artykuł sponsorowany

Zapytaj o nasze ubezpieczenia 

swojego agenta

Jeśli chciałbyś rozwoju turystycznej linii 
tramwajowej (przejazdy ulicami Łodzi 
starym przedwojennym tramwajem 
z przewodnikiem opowiadającym o Łodzi) 
zagłosuj na wnioski G286CD, G287CH, 
S084KA

Jeśli chcesz, aby Miasto wybudowało 
nowe miejsca parkingowe na ulicy Piasta 
Kołodzieja – głosuj na zadanie W089OJ

Zagłosuj na wniosek W092OJ by powstał 
w „Parku Źródła Olechówki” pumtrack 
– rowerowy plac zabaw dla dzieci 
i młodzieży i W090OJ dotyczący zakupu 
i montażu nowych urządzeń zabawowych, 
będących doposażeniem placu zabaw 
w „Parku Źródła Olechówki” 

Rekultywacja terenu wokół bloku 160 od 
ul. Hetmańskiej – naprzeciwko Olmedu – 
wniosek W209OJ.
 

Jak głosować?
Budżet Obywatelski 
2019/2020

■■ Papierowo można głosować od 14 do 
29 września, elektronicznie od 14 września 
do 6 października. 

■■ Aby zagłosować musisz podać numer PESEL 
oraz imię, nazwisko i miejscowość zamieszkania, 
a także podpisać oświadczenia (m.in. dotyczące 
RODO). 

■■ W tegorocznej edycji można zagłosować na 
pięć projektów. Głosowanie odbywa się tylko 
na poziomie osiedlowym. Możesz wybrać pięć 
projektów z pięciu różnych osiedli (bez znaczenia 
jest twój adres zamieszkania). 

■■ Głosować mogą wszyscy mieszkańcy Łodzi, 
ale pamiętaj, nie musisz być zameldowany 
w Łodzi, wystarczy, że tutaj mieszkasz. 

■■ Przy głosowaniu elektronicznym po zaznaczeniu 
wybranych projektów na podany nr telefonu 
komórkowego otrzymasz bezpłatnie SMS-em 
kod weryfikacyjny do wysłania swoich głosów. 
Na jeden numer telefonu przysługuje do 5 kodów 
do głosowania, co oznacza, że z jednego telefonu 
może zagłosować do pięciu osób (np. z rodziny 
lub znajomych).

Wybory 
parlamentarne 2019 

■■ Odbędą się w niedzielę 13 października 
w godz. 7:00–21:00. O miejscu głosowania 
powiadomiony zostaniesz poprzez ogłoszenie 
na klatce schodowej.

■■ Prawo do głosowania ma każdy obywatel Polski, 
który najpóźniej w dniu głosowania kończy 
18 lat. Do Sejmu wybieramy 460 posłów z list 
kandydatów na posłów w wielomandatowych 
okręgach wyborczych. Do Senatu wybieramy 
100 senatorów w 100 jednomandatowych 
okręgach. Każdy komitet wyborczy może zgłosić 
tylko 1 kandydata w danym okręgu, wyborca też 
oddaje głos na 1 kandydata.

■■ Po złożeniu podpisu na spisie wyborców 
w lokalu wyborczym każdy obywatel otrzyma 
dwie karty do głosowania – jedną w wyborach 
do Sejmu i drugą w wyborach do Senatu.

■■ W wyborach do Sejmu 2019 wyborca głosuje 
tylko na jedną listę kandydatów, stawiając 
na karcie do głosowania znak „x” (co najmniej 
dwie przecinające się linie w obrębie kratki) 
w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego 
z kandydatów z tej listy przez co wskazuje jego 
pierwszeństwo do uzyskania mandatu.

■■ W wyborach do Senatu 2019 wyborca głosuje 
tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie 
do głosowania znak „x” (co najmniej dwie 
przecinające się linie w obrębie kratki) w kratce 
z lewej strony obok nazwiska wybranego 
kandydata.
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Jesienne dni nie muszą być ponure i smutne. 
Jesień może być piękna i to nie tylko ta za oknem, 
ale także jesień życia. Trzeba tylko znaleźć ludzi 
i miejsca, gdzie poczujemy się dobrze i które 
przyniosą nam dużo radości.
Oto kilka propozycji październikowych atrakcji 
dla seniorów:

1.10.2019, godz. 11:00 – KREATYWNI PLUS – 
WARSZTATY CERAMICZNE
Adres: ul. Szpitalna 6, Centrum Zdrowego 
i Aktywnego Seniora.
Organizator: Grupa nieformalna „mŁodzi 
duchem”.
Opis: Warsztaty rękodzieła oraz ceramiki. 
Uczestnicy wspólnie z instruktorami wykonają 
przedmioty użytkowe – m.in. naczynia, pojemniki, 
mydła, świece i wiele innych cieszących oko 
drobiazgów.
Zapisy: 669 322 406, 512 792 535. Udział 
bezpłatny.

4.10.2019, godz. 18:00 – PROJEKCJA FILMU 
PT. „WARSZAWA: MIASTO PODZIELONE” 
W REŻ. ERICA BEDNARSKIEGO
Adres: ul. Traugutta 18.
Organizatorzy: Łódzki Dom Kultury / Fundacja 
LOGTV FILMS POLSKA.
Opis: Rok 1941. Warszawa. Młody Polak, 
ryzykując życiem, kręci amatorski film 
ukazujący rzeczywistość po obu stronach muru 
warszawskiego getta. Odnalezienie taśmy 
po latach jest pretekstem dla reżysera Erica 
Bednarskiego, by wrócić do wydarzeń wyrwania 
i odgrodzenia części miasta, eksterminacji 
mieszkańców i destrukcji. Przejmujący archiwalny 
materiał, jedyny do tej pory nienazistowski 
i niepropagandowy dokument z tamtego miejsca, 
wpleciony w film, staje się niemym świadkiem 
tragedii. Zestawiony ze wspomnieniami ocalałych 
z getta, mieszkańców Warszawy oraz opiniami 
historyków, architektów i artystów, ukazuje 
zarówno pamięć o tamtych wydarzeniach. 

Po filmie spotkanie z reżyserem filmu.
Zapisy: Nie są wymagane Koszt: 10 zł.

5.10.2019, godz. 9:0016:00 – „DARY 
JESIENI”
Adres: ul. Lecznicza 6.
Organizator: MCM im. dr. Karola Jonschera 
w Łodzi.
Opis: Konsultacje specjalistyczne: endokrynolog, 
gastrolog, ortopeda, okulista. Proszę zabrać na 
wizytę konsultacyjną ostatnie wyniki badań, jeśli 
je Państwo posiadacie i dokument tożsamości. 
Wykład: ”Jak żyć z cukrzycą, porady i dyskusja” 
– Dietetyk „Pielęgnacja cery” – indywidualne 
konsultacje z kosmetologiem. Warsztaty: 
„Bezpieczeństwo pacjenta w systemie opieki 
zdrowotnej”. Zapisy: 42 25 65 111. Rejestracja 
do lekarzy specjalistów w dniu 5.10.2019 r. 
wyłącznie osobiście w przychodni w godz. 9:00–
10:00. Koszt: Udział bezpłatny.

5.10.2019, godz. 17:0020:00 – POTAŃCÓWKA 
DLA SENIORÓW. Adres: ul. A. Sacharowa 18. 
Organizator: Dom Kultury 502.
Opis: Zapraszamy na wieczorek taneczny 
dla seniorów przy muzyce na żywo.
Zapisy: 574 190 682, 574 190 658 Koszt: Bilety 
w cenie 12 złotych (sprzedaż od 23 września), 
w dniu imprezy 15 złotych.

11.10–13.10.2019, godz. 11:0018:00 – 
WYSTAWA KAKTUSÓW I SUKULENTÓW
Adres: ul. Traugutta 18.
Organizatorzy: Łódzki Dom Kultury / Łódzki 
Kaktus Klub.
Opis: Wymiana doświadczeń, poradnictwo, 
sprzedaż roślin.
Zapisy: Nie są wymagane Koszt: Bilet wstępu 4 zł 
(normalny), 2 zł (ulgowy).

12.10.2019, godz. 9:0013:00 – KONSULTACJE 
SPECJALISTYCZNE
Adres: ul. Tatrzańska 109.

Organizator: Miejskie Centrum Medyczne 
„Górna” w Łodzi.
Opis: Zapraszamy seniorów do poradni, gdzie 
będą mogli skorzystać z konsultacji i porady: 
lekarza dermatologa, lekarza kardiologa (wraz 
z uprzednio wykonanym badaniem EKG), 
przeprowadzony pomiar cukru i ciśnienia 
tętniczego. 
Zapisy: 42 643 39 72 lub 42 643 57 44 lub 
osobiście w rejestracji przy ul. Tatrzańskiej 109.
Zapisy od dnia 4 października 2019 r. Koszt: 
Udział bezpłatny.

12.10.2019, godz. 16:00 – KONCERT BLUES 
& CEK. Adres: ul. Żubardzka 3.
Organizator: Centrum Edukacji Kulturowej 
Na Żubardzkiej.
Opis: W repertuarze bluesowym wystąpią 
uczestnicy Studia Piosenki „Ż”, Singing Daisies 
oraz zaproszeni wokaliści.
Zapisy: Nie są wymagane Koszt: Udział 
bezpłatny.

12.10.2019, godz. 18:00 – KONCERT MONIKI 
KUSZYŃSKIEJ. Adres: ul. Dąbrowskiego 93.
Organizator: Klub Dąbrowa.
Opis: Galowe otwarcie sezonu kulturalnego 
koncertem Moniki Kuszyńskiej.
Zapisy: 42 641 82 81 Koszt: Udział bezpłatny.

16.10.2019, godz. 9:0018:00 – WYCIECZKA 
„ZNANE I NIEZNANE ATRAKCJE 
TURYSTYCZNE WOJEWÓDZTWA 
ŁÓDZKIEGO”
Adres: ul. Niciarniana 1/3.
Organizator: Dom Kultury „Ariadna”.
Opis: „Od umowy zgierskiej do potęgi 
przemysłowej” – wycieczka autokarowa dla 
aktywnych seniorów po województwie łódzkim 
Łódź – Zgierz – Dzierżązna – Sokolniki.
Zapisy: 510 313 310, 574 256 258 Koszt: 78 zł 
/osoba (przy 45 uczestnikach) opłaty i zapisy 
do 9 października!

17.10.2019, godz. 11:0013:00 – „JESIENNA 
KOBIETA – SPOTKANIE W KRĘGU 
DOJRZAŁYCH KOBIET„
Adres: ul. Niciarniana 1/3.

Organizator: Dom Kultury „Ariadna”.
Opis: Podczas warsztatów zastanowimy się czym 
jest kobiecość, jakie są jej typy i z którymi z nich 
się utożsamiamy. Będziemy odkrywać radość, jaką 
daje akceptacja własnej kobiecości, wzmacniać 
poczucie swojej wartości i uczyć się obrony 
osobistych praw i granic.
Zapisy: 510 313 310, 574 256 258 Koszt: Udział 
bezpłatny.

WYCIECZKI PIESZE DLA SENIORÓW
13.10.2019, godz. 10.00 – Klub Turystów 
Pieszych „STONOGA”.
Wycieczka piesza o długości 12 km Pabianice – 
Szynkielew – Retkinia.
Zbiórka: Plac Niepodległości – przystanek 
tramwaju nr 41, godz. 10.00, odjazd: 10.14.
Informacje: tel. 509-758-139.

20.10.2019, godz. 8.45 – Klub Turystów Pieszych 
„STONOGA”.
Wycieczka piesza o długości 11 km Chociszew – 
rzeka Bzura – Ustronie.
Zbiórka: Dworzec PKP Łódź-Kaliska Al. Unii – 
autobus zastępczy, godz. 8.45, odjazd: 8.55.
Informacje: tel. 509-758-139.

27.10.2019, godz. 7:50 – Klub Turystyki Górskiej 
„ŚWISTAK”.
Wycieczka piesza długość 16 km Tuszyn – 
Żeromin (Źródła Królewskie) – Tuszyn.
Zbiórka: przystanek PKS na przystanku przy 
ul. Broniewskiego godz.7.50, odjazd autobusu 
PKS, godz. 8.00.
Informacje: tel. 501-954-614.
 Oprac.: I.G.

AKTYWNY SENIOR

Kończy się lato,  
ale nie musi to być koniec dobrej zabawy na powietrzu.  

Zachęcamy do aktywności  
i dzieci i dorosłych.

K o n t a k t 
z administracją

Administracja osiedla „Słowiańskie”, 
tel. 42 670 95 03, 42 670 70 42.
Kierownik adm. p. Piotr Sumiński.
TECHNICY:
Andrzej Piętal, tel. 503 029 115, e-mail: 
apietal@rsmbawelna.pl, budynki nadzoro-
wane: od nr 101 do nr 160.
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: 100-131, 
jak również zespół garaży przy ul. Ziemowita 
2b i Zakładowej 32/36, tel. kom. 505 150 863, 
e-mail: akobus@rsmbawelna.pl.
Małgorzata Krasowska administrowane 
bloki: 132-160, tel. kom. 505 150 842, e-mail: 
mkrasowska@rsmbawelna.pl.
Beata Nykiel administrowane bloki: 201-212  
220-233, tel. kom. 505 131 497, e-mail: bny-
kiel@rsmbawelna.pl.
Julita Marcinkowska administrowane bu-
dynki: 213, 214, 216, 217, 218, 218a, e-mail:
jmarcinkowska@rsmbawelna.pl

Administracja osiedla „Sienkiewiczow-
skie”, tel. 42 670 66 64, 42 670 66 63.
P.O. kierownika adm. Dominik Różycki.
TECHNIK:
Dominik Różycki, tel. 505 150 844, e-mail: 
drozycki@rsmbawelna.pl.
ADMINISTRATORZY:
Sabina Cebula administrowane bloki: 16-26, 
Wspólnoty Mieszkaniowe bl. 54, 56, 58, tel. 
kom. 505 150 859, e-mail: scebula@rsmba-
welna.pl.
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 budyn-
ki 10-15, 27-30, S1/2 do S11, Z1/1-7, Z2-1-7. 
Tel. 505 150 851, e-mail: irutkowska@rsmba-
welna.pl.

Administracja osiedla „Zbiorcza”, tel. 42 
674 89 49, tel. 42 676 28 97.
Kierownik adm. p. Andrzej Jaroszczyk.
TECHNIK:
Zbigniew Stysiński, tel. 505 150 849, e-mail: 
zstysinski@rsmbawelna.pl.
ADMINISTRATORZY:
Jolanta Bagińska administrowane budynki: 
Sacharowa (Gorkiego) 6/8, 10/12, 24, 26, 28, 
tel. kom. 505 150 858, e-mail: jbaginska@
rsmbawelna.pl.
Elżbieta Kowalczyk administrowane budyn-
ki: Górska 2, 4, 3/5, 7/9, Szczytowa 4/6, Rawska 
3, 7, Wilcza 2, Gołębia 1/3, 5, tel. kom. 505 150 
845, e-mail: elkowalczyk@rsmbawelna.pl.
Aleksandra Czekalska administrowane 
budynki: Zbiorcza 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 
21, 23, 25, Sarnia 4, Stylonowa 7, tel. kom. 505 
150 846, e-mail: aczekalska@rsm bawelna.pl.

Administracja osiedli „Żubardź” i „Kozi-
ny”, tel. 42 651 55 24.
Kierownik adm. p. Jolanta Bartoszek.
TECHNIK DLA BUDYNKÓW OSIEDLA „ŻUBARDŹ”:
Jakub Paprocki, tel. 509 330 825, e-mail: 
jpaprocki@rsmbawelna.pl.
TECHNIK BUDYNKÓW OSIEDLA „KOZINY”:
Jakub Olczak, tel. 505 150 853, e-mail: jol-
czak@rsmbawelna.pl
ADMINISTRATORZY:
Jacek Piaseczny administrowane budynki: 
Gandhiego 3a, Tatarakowa 15, Lutomierska 
83/101, 103a, 105a, 109a, 111, Wrześnieńska 
67/69, 71/73, Sierakowskiego 1/5, ul. Kutrzeby 
3 i 10, Czarnkowska 9/13, tel. kom. 505 150 862, 
e-mail: jpiaseczny@rsmbawelna.pl.
Aleksandra Marcinkowska-Wrońska ad-
ministrowane bloki: Bydgoska 25, 27/29, 35, 
37, Lutomierska 156, 158, Uniejowska 1/3, 
4, 4a, 6, Limanowskiego 168, Turoszowska 
5, 16, dwa zespoły garaży przy ul. Bydgoskiej 
25a i Powstańców Wielkopolskich 25, tel. 505 
150 852, e-mail: amarcinkowskawronska@
rsmbawelna.pl.
Aneta Wyrowska administrowane budynki: 
ul. Klonowa 28/30, 32, 38, 40, Okrzei 30/36, 
40, 4/12, Długosza 1/5, Kasprzaka 11, 11a, 
1 Maja 76, 84/86, Więckowskiego 97, al. Włók-
niarzy 198, garaże przy al. 1 Maja 76 A, tel. 501 
463 291, e-mail: awyrowska@rsmbawelna.pl
Renata Psonka-Andrzejczak administrowa-
ne budynki: ul. Bydgoska 40, 42, 44, 46, 35/37, 
Klonowa 41, ul. Kasprzaka 60/62, Kasprzaka 
64a, 10, 28/34, Długosza 27, 29/31, Lorentza 8, 
Srebrzyńska 45 tel. 500 268 207, e-mail: rpson-
ka@rsmbawelna.pl.

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

W 2019 r. na kolonie zorganizowane przez 
Ognisko TKKF „Dzikusy” w Sulejowie -
-Polance wyjechało 51 dzieciaków, głównie 
z naszych osiedli „Słowiańskie” i „Sienkiewi-
czowskie”. Jak co roku część z uczestników 
otrzymała pomoc finansową ze strony RSM 
„Bawełna”. Dofinansowanie do wyjazdu po 
200 zł otrzymało 5-cioro dzieci, a dla 12 dzieci 
(11-cioro dzieci zakwalifikowano w I połowie 
roku i 12-te w lipcu br.). Spółdzielnia pokryła 
pełen koszt wyjazdu, czyli 1150 zł/osobę (po-
czątkowo kwota ta wynosiła 1050 zł dopiero 
w lipcu zdecydowano, by dołożyć jeszcze po 
100 zł do dofinansowania).

Dla 5 uczestników TKKF „Dzikusy” sfi-
nansował część kosztów pobytu na kolo-
niach z otrzymanych wpłat z 1% podatku.

Dzieci wypoczywały w Sulejowie na 
dwóch turnusach. Pierwszy z turnusów 
prezentowaliśmy w numerze wakacyjnym 
gazety – w 127–128 wydaniu gazety. Dziś 
zamieszczamy zdjęcie dzieci z II turnusu.

 K.Sz.

Sprawozdanie z akcji letniej 
Ogniska TKKF „Dzikusy”

Turnus II

Festiwal światła
Już jutro rusza w Łodzi 9. edycja Festiwalu Światła – Light Move 
Festival – wydarzenia, które cyklicznie odmienia nasze miasto, 
nadając mu iście futurystyczny charakter. Tysiące świateł i kolo-
rów prześlizgujących się po fasadach budynków sprawia, że przez 
chwilę one ożywają, ukazując nam swoją duszę i historię, która 
przez lata wgryzła się w ich mury.

Wszystkich, którzy chcą przeżyć magiczne chwile i poczuć się 
integralną częścią miasta, zapraszamy na jego ulice od 27 do 29 
września w godzinach 19:00–24:00. Spektakl rozpocznie się przy 
wyremontowanej części ulicy Traugutta, gdzie rozbłyśnie monu-
mentalna, świetlista brama, wysoka na 9, a długa na 30 metrów. 
Przechodząc przez nią trafimy do innego wymiaru sztuki, w któ-
rym dobrze nam znane zabytki i kamienice pozwolą odkryć się 

na nowo. Festiwalowe atrakcje, urozmaicone przez muzyczne 
przystanki i artystyczne happeningi, tradycyjnie skoncentrują się 
na ulicy Piotrkowskiej, ale obejmą także m.in. pasaż Schillera, 
ulicę Narutowicza i plac Dąbrowskiego. Dokładny plan wydarzeń 
dostępny jest na stronie internetowej wydarzenia.

Motywem przewodnim tegorocznej edycji będzie „Prze-
strzeń”. 

Jeśli jeszcze będziecie państwo czuć niedosyt atrakcji, 
to zapraszamy na największy w Polsce diabelski młyn! Ta 55 metro-
wa (!) karuzela stanie na Starym Rynku przy Parku Staromiejskim 
właśnie na czas Festiwalu światła i pozostanie tam przynajmniej 
przez miesiąc. 42 sześcioosobowe gondole zabiorą Państwa w po-
dróż do góry i pokażą nasza piękną Łódź jak na dłoni. Zachęcamy.

Sami też być może się skusimy.
 I.G.
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Ludzie,  
których 

warto  
pamiętać

„A choć jego życia płomień zgasł
To myśli o nim są przecież w nas”

Interweniuj i zgłaszaj!
cd. ze str. 1
W sprawach zakłócania ładu 
i porządku publicznego lub ciszy 
nocnej, których dopuszczają się 
czy to nasi sąsiedzi, czy osoby 
spożywające alkohol w rejonie 
budynków mieszkalnych czy 
klienci otwartych do późnych go-
dzin osiedlowych barów i punk-
tów gastronomicznych najlepiej 
dzwonić pod numer alarmowy 
Straży Miejskiej.

Często jednak się okazuje, 
że lokator, który żali się w admi-
nistracji na sytuacje zakłócające 
osiedlowy spokój, ogranicza się 
jedynie do tej formy reakcji. Mimo 
zapewnień, że dzwonił także 
na Komendę Policji lub do Stra-
ży Miejskiej, po naszym kontak-
cie z tymi służbami okazuje się, 
że żadnych zgłoszeń tak naprawdę 

nie było. Ludzie często boją się 
zadzwonić w miejsce, gdzie będą 
musieli podać swoje dane. Wolą 
zgłosić się do administracji, która 
załatwi sprawę w ich imieniu.

Jednak, jak już wspomnie-
liśmy, największą siłę przebicia 
w takich sytuacjach, ma właś-
nie sam poszkodowany lokator 
i to właśnie on powinien indywi-
dualnie interweniować.

Pod jaki zatem numer 
najlepiej zadzwonić?
W sprawach opisanych powyżej, 
dotyczących zakłócania porząd-
ku lub ciszy nocnej, najlepiej 
dzwonić pod całodobową bez-
płatną linię alarmową 986, czyli 
do Straży Miejskiej.

Bądźmy świadomi, że nie 
działa już samodzielnie numer 

policji 997. Od końca zeszłego 
roku dzwoniąc pod numer 997 je-
steśmy automatycznie przełączani 
do Centrum Powiadamiania Ra-
tunkowego, więc rozmowa odby-
wa się już w operatorem numeru 
112, a nie dyżurnym policjantem. 

Pod 112 dzwońmy jednak 
tylko w przypadku zagrożenia 
zdrowia lub życia. Nie wykorzy-
stujmy go do błahych zgłoszeń, 
bo blokujemy w ten sposób nu-
mer osobom, które mogą potrze-
bować natychmiastowej pomocy. 
Numer alarmowy 112 ratuje ży-
cie! Nie dzwońmy bez potrzeby! 
Nie dzwońmy, gdy sytuacja nie 
wymaga interwencji służb ratun-
kowych, nie jest niebezpieczna 
i nie stwarza zagrożenia dla ży-
cia, zdrowia, środowiska i mie-
nia.

Pamiętajmy jak istotne jest 
to byśmy, jako zgłaszający, za-
wsze zapisywali sobie wszelkie 
niezbędne informacje dotyczące 
naszego zgłoszenia, czyli: kiedy 
i o której godzinie go dokonali-
śmy, pod jakim numerem telefo-
nu, kto przyjął od nas meldunek 
– prosimy o podanie imienia 
i nazwiska i, jeśli to możliwe, 
domagamy się podania numeru, 
pod jakim zostało zapisane nasze 
zgłoszenie.

W przypadku numeru 112 
operator po odebraniu połączenia 
przedstawi się swoim numerem 
służbowym. Nie poda swoich da-
nych osobowych, więc zapiszmy 
sobie jego numer identyfikacyjny.

Róbmy też zdjęcia lub fil-
my, które będą mogły posłużyć 
za ewentualny dowód w sprawie, 

bowiem to my sami musimy w ra-
zie potrzeby wystąpić do sądu 
z powództwem cywilnym, a tym 
samym z roszczeniem przeciwko 
osobie, która stwarza problemy. 
Niezbędnym elementem pozwu 
jest uzasadnienie, w którym przy-
tacza się okoliczności faktyczne 
na poparcie powództwa, warto 
więc dysponować dowodami 
na poparcie swoich zarzutów.

Podobnie zachowujmy się 
zgłaszając usterki lub uwagi na-

szym osiedlowym administra-
cjom - zapisujmy kiedy i komu 
zgłaszaliśmy swój problem. Wy-
korzystujmy do zgłoszeń także 
aplikację iMieszkaniec, dzięki 
której na bieżąco będziemy mogli 
śledzić etapy realizacji zgłoszenia.

Reagujmy i nie bądźmy bier-
ni, bo tylko w ten sposób będzie-
my mogli coś zmienić w swoim 
otoczeniu i w sytuacjach, które 
osobiście nas dotykają.

 I.G.

Dnia 17.08. 2019 r. 
zmarł Jarosław Gozdal – 
nieodżałowany mąż, ojciec 
i współpracownik RSM 
„Bawełna”. Mieszkańcom 
Olechowa i Janowa 
zapewne postać dobrze 
znana. Od 1989 r. zajmował 
się bowiem konserwacją 
instalacji elektrycznych 
tych osiedli. Najpierw jako 
konserwator zatrudniony 
na umowę o pracę 
w Spółdzielni, a następnie 
od 1992 r. jako odrębny 
podmiot współpracujący 
ze spółdzielnią. Człowiek 
na wskroś dobry i ceniony. 
Wyróżniony w 2014 r. 
odznaką „Zasłużony 
Działacz Ruchu 
Spółdzielczego”. Będzie Go 
nam brakowało.

By przedstawić jakim był czło-
wiekiem, jak zapamiętają go przyja-
ciele drukujemy kilka ich wspomnień 
o nim, składając jednocześnie szcze-
re kondolencje rodzinie zmarłego.

„Jarka Gozdala poznałem w „Baweł-
nie” 30 lat temu – napisał Grzegorz 
Witoń. On konserwator, Ja brygadzi-
sta grupy konserwatorów.

30 lat, można powiedzieć kawał 
czasu, ale dobrze pamiętam wspólną 
pracę, rozterki związane z rozpoczę-
ciem działalności gospodarczej, na-
sze obawy: czy damy radę?

Skromność, pracowitość i uczci-
wość, te cechy pomogły Jarkowi 
udźwignąć ogrom pracy, o której mógł 
opowiadać godzinami. Był świetnym 
fachowcem w swojej branży, a praca 
musiała być wykonana solidnie i termi-
nowo. Jego odskocznią od pracy było 
wędkowanie i działka. Pobyt nad wodą 
i czas spędzony w lesie to był czas „ 
ładowania akumulatorów”. Wiele razy 
próbował przekonać mnie do wędko-
wania, zapraszał na wspólny wyjazd. 

Niestety w 2013 r choroba zaatakowała 
i zrezygnował z pracy. Odwiedzałem 
Jarka w domu, wspominaliśmy dawne 
czasy, wspólne wyjazdy w góry, roz-
mawialiśmy o naszych żonach, cór-
kach, po prostu o życiu. Wiadomość 
o jego śmierci bardzo mnie poruszyła. 
Jarku spoczywaj w spokoju”.

Jola i Andrzej Bartoszkowie tak 
o nim piszą:

„Jarku! Pamiętamy Twój uśmiech 
i pogodną twarz, a także chęć niesie-
nia pomocy wszystkim, którzy jej po-
trzebowali lub o nią poprosili.

Uczyłeś wszystkiego co po-
trafiłeś nawet jazdy pierwszym ku-
pionym samochodem, abym mogła 
przezwyciężyć strach i nabrała pew-
ności. Siedziałeś obok spokojnie, bez 
zniecierpliwienia tłumaczyłeś czego 
należy się wystrzegać podczas jazdy, 
na co uważać i jak jeździć bezpiecz-
nie. Pokazywałeś jak naprawić sa-
mochód, na co zwracać uwagę, gdy 
zepsuje się na trasie. Podczas wspól-
nych spotkań dbałeś o bezpieczeń-
stwo domowników zwracając uwagę 
na instalację elektryczną i od razu ofe-
rowałeś swoją pomoc. Nie zrażała Cię 
późna pora, gdyż zawsze dla wszyst-
kich miałeś czas choć na pierwszym 
miejscu była rodzina kochana żona 
i córka one mogły liczyć na Twoją 
bezgraniczną miłość, dobroć, czułość 
i opiekę. Wiemy, że teraz też nad Nimi 
czuwasz i będziesz je chronił.

Będzie brakowało nam Twojej 
dobroduszności i otwartego serca, 
ale zostaniesz w naszej pamięci 
na zawsze”.

Wspomnienie o Jarku Gozdalu prze-
słali nam też Ewa i Witek Siera
kowscy:

„Jarka Gozdala na Olechowie 
i Janowie znali chyba wszyscy. I je-
steśmy pewni, że znali go z najlep-
szej strony. Niemożliwe, żeby było 
inaczej, bo Jarek miał tylko tę jedną 

stronę – najlepszą. Ot po prostu, z na-
tury swojej był dobrym człowiekiem.

Wszyscy wiedzieliśmy, że na Jar-
ka można zawsze liczyć jak na Zawi-
szę. Gdy coś obiecał – dotrzymywał, 
gdy widział potrzebującego – poma-
gał, jak tylko mógł i potrafił. My też 
zaznaliśmy do Jarka wiele dobrego 
– pomógł nam osobiście, poświęcił 
nam swój czas. A przecież nie miał 
go w nadmiarze, a gdyby nawet – 
mógł go wykorzystać inaczej, wy-
godniej dla siebie. Ale Jarek taki 
był, umiał dla drugiego człowieka 
zrezygnować z własnych korzyści, 
odsunąć na dalszy plan swoje spra-
wy. I nie robił tego dla siebie, żeby 
czuć się czyimś dobroczyńcą, jak 
to się nieraz ludziom zdarza, tylko 
dlatego, że naprawdę uważał, iż tak 
trzeba, że tak się powinno postępo-
wać. Dzielić się z innymi, mieć dla 
nich serce, mieć dla nich dobre słowo 
i pomocną dłoń. Nic za to nigdy nie 
chciał, wolał dawać, niż brać.

W innych ludziach też cenił takie 
postawy: skłonność do udzielenia po-
mocy, życzliwość, bezinteresowność. 
Takich ludzi chwalił. Ale wiadomo, 
nie wszyscy są tacy, a raczej – mało 
kto taki jest. Jednak nigdy nie sły-
szeliśmy, żeby mówił o kimś źle. 
Nawet jeśli zdobył się na krytykę 
czyjegoś postępowania, to starał się 
złagodzić ją szukaniem dobrych cech 
krytykowanej osoby albo tłumaczyć 
jej postępowanie. Mówi się, że sądzi-
my innych po sobie. I Jarek tak miał: 
był pełen dobroci, więc w ludziach 
też widział przede wszystkim dobro.

Takiego Go znaliśmy, takiego 
ceniliśmy, lubiliśmy, szanowaliśmy. 
A teraz Jarka już z nami nie ma 
i wszystkim nam będzie Go brako-
wało. Już nam Go brakuje”.

Tak Jarka Gozdala wspomina 
Sylwester Pokorski

„Pana Jarosława poznałem 
w kwietniu 1991 roku, gdy zacząłem 

pracę w Naszej Spółdzielni jako pre-
zes Zarządu. Jego staż pracy w RSM 
„Bawełna” wynosił wówczas ponad 
2 lata, łącznie zaś miał już 20 lat prak-
tyki jako elektromonter i od 14 lat był 
posiadaczem tytułu mistrza w tym 
zawodzie, co było rzadko spotykaną 
cechą wśród pracowników obsłu-
gi technicznej ogromnej wówczas 
Spółdzielni, bowiem byliśmy jeszcze 
przed ostatnim podziałem, w wy-
niku którego powstały nowe trzy 
spółdzielnie na Widzewie Wscho-
dzie. Ze swoich zadań wywiązywał 
się w sposób wskazujący na bardzo 
dużą wiedzę fachową i ogromne za-
angażowanie w wykonywanie swo-
ich obowiązków służbowych, czę-
sto wykraczających poza normalne 
godziny pracy. Dawał się poznać 
jako pracownik bardzo sumienny 
i zdyscyplinowany, potwierdzający 
na każdym kroku swoje wysokie 
kwalifikacje zawodowe i okazujący 
wszystkim serdeczność i ogromną 
życzliwość. Dlatego więc był bardzo 
ceniony przez swoich przełożonych, 
bardzo lubiany przez współpracow-
ników oraz mieszkańców Olechowa 
i Janowa. Z początkiem 1992 roku 
rozpoczęliśmy proces zmian organi-
zacyjnych w funkcjonowaniu obsługi 
członków zamieszkujących w na-
szych zasobach, polegający na za-
stąpieniu służb etatowych w zakre-
sie sprzątania i obsługi technicznej, 
firmami zewnętrznymi, prowadzony-
mi przez najlepszych i sprawdzonych 
dotychczasowych pracowników, któ-
rzy podjęliby wyzwanie i założyliby 
swoje firmy, prowadząc działalność 
na swój rachunek. Było to bardzo 
duże przedsięwzięcie, jak na ów-
czesne czasy. Wśród osób, którym 

zaproponowaliśmy tę formę współ-
pracy był oczywiście Jarosław Go-
zdal. Były trudne i ciężkie rozmowy 
i negocjacje. Ale to On właśnie był 
pierwszym, który wyraził zgodę. By-
łem i jestem nadal wdzięczny za Jego 
odwagę, jak i swoistego rodzaju wi-
zjonerstwo, jak na ówczesne czasy, 
podjęcia wyzwania i założenia swo-
jej firmy, biorąc odpowiedzialność 
za prawidłową „obsługę elektryczną” 
budynków na Olechowie i Janowie. 
Z dniem 1 sierpnia 1992 Firma „In-
stalatorstwo Elektryczne J. Gozdal” 
zaczęła obsługiwać RSM „Bawełnę”. 
Czas pokazał, że mieliśmy wszyscy 
rację, bo ten system się sprawdził. 
Współpraca przebiegała bardzo po-
myślnie aż do końca marca 2013 
roku. Wówczas to w wyniku cięż-
kiej choroby, musiał podjąć decyzję 
o zaprzestaniu prowadzenia swojej 
działalności gospodarczej i rozwią-
zać wiążącą nas umowę.

Z biegiem czasu bardzo się po-
lubiliśmy, bo był przesympatycznym 
człowiekiem, wielkim pasjonatem 
wędkowania (od 1981 roku był 
członkiem Polskiego Związku Węd-
karskiego) i bardzo mi pomógł w za-
interesowaniu mojego starszego syna 
Dominika tą formą spędzania wolne-
go czasu – jak się okazało i okazuje 
co roku, bardzo skutecznie! A ponie-
waż był tylko 2,5 miesiąca starszy 
ode mnie, postanowiliśmy przeła-
mać bariery i zwracać się do siebie 
po imieniu.

I teraz opiszę wyjątkowe zda-
rzenie z Jego życia. Jarek był bar-
dzo wierzącym człowiekiem. Jego 
marzeniem, szczególnie po śmierci 
Naszego Papieża, było, by chociaż-
by na chwilę znaleźć się w Rzymie, 
w Watykanie, przy Jego grobie. Więc 
nadarzyła się taka okazja w 2007 
roku, gdy uruchomiono loty z Łodzi 
bezpośrednio do Rzymu i w 6-cio 
osobowej grupie koleżeńskiej zorga-
nizowaliśmy sobie wypad na 3 dni 
do Rzymu, bo każdy z nas chciał 
też, choć na chwilę, być przy grobie 
naszego Wielkiego Rodaka. Byliśmy 
gotowi stać w długich kolejkach, 
aby zrealizować to marzenie. Mie-
liśmy na to całe dwa dni, tj. sobotę 
i niedzielę. Jak się okazało, mieli-
śmy bardzo dużo szczęścia. Otóż ty-
dzień wcześniej była zorganizowana 
pielgrzymka do Watykanu przez 

ówczesnego prezydenta Łodzi Je-
rzego Kropiwnickiego. Jedną z licz-
nych uczestniczek tej pielgrzymki 
miała być moja ciocia chrzestna. 
Jednakże przed wyjazdem znalazła 
się w szpitalu, więc zaproponowała, 
abym ją zastąpił. Udało się to i by-
łem szczęśliwcem, bowiem program 
przewidywał mszę św. w podzie-
miach watykańskich celebrowaną 
przez ówczesnego Ks. Arcybiskupa 
Metropolitę Łódzkiego Władysława 
Ziółka wspólnie z innymi księżmi 
z naszego regionu, również tymi, 
którzy pracowali w Watykanie. 
Po mszy św. zapytałem jednego 
z nich, ks. Krzysztofa czy za tydzień 
nie pomógłby grupie 6-ciu mężczyzn 
dostać się szybciej w okolice grobu 
Naszego Papieża. Jakież było moje 
zdziwienie, że przekazał od razu, 
że nie ma żadnego problemu, tylko 
musimy być punktualnie o godzinie 
8.00 w tym samym miejscu co obecna 
pielgrzymka, w następną sobotę rano 
i nie możemy się spóźnić, bo on ma 
tego dnia jeszcze liczne obowiązki. 
I tak w następną sobotę znaleźliśmy 
się w Watykanie, weszliśmy od razu 
do grot watykańskich. I tu nasz 
ksiądz miał dla nas niespodziankę. 
Otóż okazało się, że jego ważne spot-
kanie zostało przesunięte na inny ter-
min, więc ma dla nas czas i odprawi 
dla nas mszę św. w kaplicy Matki 
Boskiej Częstochowskiej. Tylko my 
musimy wymyślić w jakiej intencji. 
W tym dniu mogła być tylko jed-
na, bowiem był to dzień 2 czerwca, 
czyli dzień 54 urodzin Jarka. Kiedy 
ks. Krzysztof o tym się dowiedział, 
to każdego z nas „odpytał” na Jego 
temat. A w trakcie mszy św. podczas 
kazania omówił, jak Jarek jest bardzo 
wdzięczny Panu Bogu za swoją uko-
chaną żonę Terenię i jeszcze bardziej 
ukochaną córkę Agnieszkę. Jarek był 
przeszczęśliwy. A po mszy św. pode-
szliśmy wspólnie pod grób papieża 
Jana Pawła II. Dzięki ks. Krzyszto-
fowi po zwiedzeniu grot watykań-
skich, zwiedziliśmy całą Bazylikę 
św. Piotra, byliśmy na jej dachu, 
a następnie zwiedziliśmy ogrody wa-
tykańskie. Na pożegnanie przekazał, 
że musimy nawiedzić pozostałe trzy 
bazyliki większe w Wiecznym Mie-
ście, co skrzętnie uczyniliśmy. A Ja-
rek ciągle przez wiele lat wspaniale 
wspominał ten pobyt w Watykanie.”

WSPOMNIENIE  
o Jarku Gozdalu



12 Rozerwij się!
BARAN 21 III  20 IV
Twój pośpiech, by wziąć 
na siebie ryzyko finansowe, 
nie będzie dobry. Przemyśl 
wszystko jeszcze raz i sprawdź pewne 
rzeczy dotyczące tej sprawy, aby mieć 
pewność, że nie wkradły się przekła-
mania do przekazanych Ci informacji. 
Na urodzinach Wagi nie popisuj się zbyt-
nio elokwencją…

BYK 21 IV  21 V
Twoje plany, jeszcze miesiąc 
temu dość niepewne, teraz 
powinny nabrać rumieńców. 
Będzie bowiem możliwość zrealizowania 
ich prawie w pełni. Zakusy Koziorożca na 
Twój czas i uwagę najlepiej zlekceważ. 
Wiele w nich dobrych chęci, ale interes, 
który się za tym kryje, nie przysporzy Ci 
korzyści.

BLIŹNIĘTA 22 V  20 VI
Miesiąc sprzyjać będzie 
pracy twórczej. Twoje aspi-
racje są bardzo wysokie, 
więc trzeba będzie dołożyć maksimum 
wysiłku, aby efekty były zadowalające. 
Możesz być rozczarowany jakimś po-
sunięciem Strzelca. Nie osądzaj go, nim 
nie poznasz wszystkich motywów jego 
postępowania.

RAK 21 VI  22 VII
Okazja do spotkania i po-
znania kogoś bardzo intere-
sującego. Nie wypuszczaj 
inicjatywy z rąk i doprowadź do tego, 
by znajomość z Tobą uznano za coś nad-
zwyczajnego! Potem sprawy potoczą się 
już wartko i możesz snuć nawet roman-
tyczne plany... Nie próbuj przechytrzyć 
Bliźniąt. 

LEW 23 VII  22 VIII
Jedna propozycja będzie 
kusić różnymi pozytywami, 
a inna trudnościami i więk-
szym efektem. Ciekawa sytuacja, choć 
niełatwa do rozwiązania. Ale to dopie-
ro melodia przyszłości. Pilniejsze będą 
problemy bliskich Ci Ryb. Zechcesz po-
móc, ale nie bardzo będziesz wiedział, 
jak to zrobić.

PANNA 23 VIII  22 IX
Ożywiona dyskusja w domu 
na temat dalszych Twoich 
planów zawodowych. Bra-
ki finansowe, jakie odczuwasz, nie będą 
tak dotkliwe, jeśli podejmiesz dodat-
kową pracę, której propozycję wkrótce 
dostaniesz. Musisz być jednak bardziej 
zapobiegliwy. Baran chce Ci przyjść 
z pomocą.

WAGA 23 IX  23 X
Twoja wytrwałość i konse-
kwencja w dążeniu do celu 
przyniosą wreszcie efek-
ty. Dobra passa przez jakiś czas będzie 
trwała i trzeba to koniecznie wykorzy-
stać. W pracy spotkasz się ze słowami 
uznania. Pod koniec miesiąca jakaś za-
skakująca wiadomość od Raka.

SKORPION 24 X  21 XI
Korzystne zmiany, przede 
wszystkim w życiu oso-
bistym. Uda się wyjaśnić 
do końca kłopotliwe nieporozumienia. 
Warto w takim razie żwawiej pochodzić 
wokół własnych spraw, aby nadrobić 
powstałe zaległości. Lew może zwięk-
szyć Twoje szanse na realizację planów 
zawodowych.

STRZELEC 22 XI  21 XII
Miesiąc raczej pod psem. 
Nowe znajomości rozcza-
rują Cię i zniechęcą do kon-
tynuacji. Różnica zdań w sprawach dość 
istotnych może doprowadzić do spięć 
nie tylko z Bykiem. Jeśli Ci zależy na 
dobrej atmosferze w domu, nie przedłu-
żaj tej sytuacji i ustąp dla dobra sprawy.

KOZIOROŻEC 22 XII  19 I
Dość nerwowe dni. Niektó-
re sprawy będą wydumane 
i bez trudu uładzisz je przy 
odrobinie własnej dobrej woli. Reszta 
będzie wymagać większego wysiłku. 
Denerwujące też będą czyjeś intrygi. 
Postaraj się zdusić je w zarodku. A naj-
lepiej nie słuchaj plotek. Doceń lojalność 
Wodnika.

WODNIK 20 I  18 II
Trzeba się będzie dobrze 
nagłowić nad problemem, 
który pojawi się pod koniec 
miesiąca. Mimo wielu argumentów za, 
wysłuchaj i tych, które będą kategorycz-
nie przeciw. Dopiero potem wyciągnij 
odpowiednie wnioski, bo nie tylko o Cie-
bie będzie chodziło, ale również o przy-
szłość Skorpiona.

RYBY 19 II  20 III
Trzeba będzie szybko pod-
jąć decyzję, która będzie 
związana ze zmianą planów 
zawodowych. Nie pozwól innym, by roz-
strzygali za Ciebie. Twoje własne zdanie 
powinno być na pierwszym planie, ina-
czej wszystko znów spali na panewce. 
Ciekawe spotkanie z Panną.

HOROSKOP NA PAŹDZIERNIK

Szczęście to jedyna 
rzecz, która 
się mnoży, gdy się 
ją dzieli.
 Albert Schweitzer Tytułowe pytanie jest jak najbardziej za-

sadne, bo pewność siebie jest cechą którą 
można wykształcić lub wzmocnić dzięki 
samoobserwacji i pracy nad sobą. Można 
tego dokonać na wiele sposobów i nieko-
niecznie jak dziewczyna ze zdjęcia obok.

To, że pewność siebie jest bardzo 
istotną cechą, która ma wpływ na każdą 
dziedzinę życia nie trzeba nikomu udo-
wadniać. Brak pewności siebie oznacza 
zwykle pogorszenie funkcjonowania 
w wielu sferach naszego życia: sferze 
towarzyskiej, prywatnej, zawodowej.

Budowanie pewności siebie to pro-
ces w trakcie którego trzeba zadbać 
przede wszystkim o znajomość swo-
jej tożsamości, tego, kim się jest. Jeśli 
wzmocnisz swoją samoświadomość 
i samoocenę pewniej kroczyć będziesz 
wśród kolegów znajomych. Jeśli ty bę-
dziesz pewny siebie tak postrzegać cię 
będą inni.

A więc:
1.   Poznaj siebie, swoje zalety, wady, 

cechy osobowości i zastanów się 
co lubisz robić najbardziej.

Wiedza na temat własnej osoby pozwo-
li na lepsze poznanie swoich reakcji, 
zwłaszcza w tych nieprzyjemnych sy-
tuacjach.
2.   Bądź sobą, kreuj własną tożsamość.
Zaakceptuj siebie takim, jakim jesteś. 
Na to, jacy jesteśmy, składa się wiele 

czynników, wśród nich są m.in. przeby-
te doświadczenia, tendencje genetyczne 
czy świadome kształtowanie własnych 
zachowań. Akceptacja tego pozwala 
na swobodną zmianę bez towarzyszą-
cych wyrzutów sumienia i wiecznej 
presji nałożonej na samego siebie.
3.   Realizuj mniejsze cele, a w końcu 

zrealizujesz ten największy.
Uwierz we własne możliwości.

4.   Kieruj się w życiu swoją intuicją 
i postępuj zgodnie ze sobą.

Zaufaj sobie. W podejmowaniu decyzji 
kieruj się swoimi przemyśleniami, do-
świadczeniami i intuicją. Rady innych 
osób mogą być wartościowe, jednak 
ostatecznie do nas należy pokierowanie 
własną przyszłością. 
5.   Nie bądź dla siebie zbyt surowy, 

nie oceniaj się zbyt pochopnie.
Buduj pewność siebie na poczuciu 
własnej wartości, nie na osiągnięciach. 
To co robimy i czy osiągamy sukcesy 
jest ważne, jednak nie powinno przesą-
dzać o relacji z samym sobą.
6.   Bądź optymistą i patrz na pozytywne 

strony każdej sytuacji.
Bądź pozytywnie nastawiony do życia 
i do rozwoju spraw.

Źródło: internet

Składniki:
–  1 średniej wielkości cukinia
–  1 papryka
–  ząbek czosnku
–  400 g makaronu – rodzaj jaki kto woli
–   ok. 10–15 dkg kiełbasy wg uznania 

(ja użyłam krakowskiej w plasterkach)
–  250 ml śmietany 18%
–  2 żółtka

–  łyżeczka ziół prowansalskich
–  szklanka białego wytrawnego wina
–  tarty żółty ser na wierzch zapiekanki.

Przygotowanie
1.  Gotujemy makaron.
2.  W rondlu podgrzewamy śmietanę, do-
dajemy zioła prowansalskie. Podgrzewamy, 
nie doprowadzając do zagotowania. Śmietanę 
z ziołami odstawiamy do przestygnięcia.
3.  Kiełbasę kroimy w cienkie paseczki 
i przekładamy na gorącą patelnię (bez dodat-
ku oleju). Smażymy, co jakiś czas mieszając. 
Podsmażoną kiełbasę przekładamy do czystej 
miski wyłożonej papierowym ręcznikiem.
4.  Na tę samą patelnię, na której smażyli-
śmy kiełbasę, wlewamy niewielką ilość oli-
wy z oliwek, dodajemy paprykę, doprawia-
my solą. Smażymy około 5 minut, co chwilę 
mieszając. Podsmażoną paprykę przekładamy 
do naczynia z kiełbasą.
5.  Na tę samą patelnię wlewamy niewielką 
ilość oliwy z oliwek, do zimnej oliwy doda-
jemy przeciśnięty ząbek czosnku, następnie 
startą na tarce o grubych oczkach cukinię 
(startą cukinię powinniśmy odsączyć wcześ-

niej z nadmiaru soku) oraz sól. Smażymy 
około 4 minut, co chwilę mieszając.
6.  Do podsmażonej cukinii dodajemy 
wcześniej podsmażoną kiełbasę i paprykę. 
Dodajemy białe wytrawne wino, smażymy 
do momentu odparowania alkoholu.
7.  Wszystkie składniki przekładamy do du-
żej miski, następnie dodajemy ugotowany 
makaron. Całość mieszamy.
8.  Do śmietany z ziołami prowansalskimi 
dajemy żółtka, mieszamy, doprawiamy solą 
i pieprzem.
9.  Śmietaną zalewamy makaron z warzywa-
mi i kiełbasą. Mieszamy.
10.  Wszystkie składniki przekładamy do na-
czynia żaroodpornego, górę dania posypuje-
my startym żółtym serem. Zapiekankę wkła-
damy do piekarnika rozgrzanego do 180°C 
(góra i dół) na 20–30 minut. Po wyciągnięciu 
z piekarnika – odstawiamy do przestygnięcia. 
Smacznego!

Żona prosiła mnie, żebym jej przyniósł szminkę. Przez pomyłkę podałem 
jej klej w sztyfcie. Chyba ciągle jest obrażona, bo nadal się nie odzywa.

Za siedmioma górami, za siedmioma rzekami i siedmioma lasami, miesz-
kała królewna i często powtarzała: Ja to mam wszędzie tak daleko…

Wraca Jaś z przedszkola, buzia cała podrapana, aż przykro patrzeć. 
– Co sie stało, synku? – pyta mama.
– Tańczyliśmy wokół choinki. Dzieci było mało, a jodełka duża…

Czy jak w przyszłości zostaniesz chirurgiem, to też będziesz w Wikipe-
dii sprawdzał, jak wyciąć wyrostek?
– No co ty, tata, w jakiej Wikipedii?! Na YouTube będę oglądał!

ZAPIEKANKA MAKARONOWA Z CUKINIĄ

Wszystkim uczniom w nowym 
roku szkolnym życzymy wielu 
sukcesów, a nauczycielom 

spokojnej pracy.

Dziś kilka słów o cukinii (kabaczku – w Polsce 
roślina jest uprawiana i znana pod obiema 
nazwami). To warzywo z rodziny dyniowatych 
cenione jest za swoje wartości dietetyczne.
Zawiera potas, żelazo i magnez oraz witaminę 
C, K, PP i B1 oraz beta karoten. Zaletą cuki-
nii jest to, że nie odkładają się w niej metale 
ciężkie. Ponadto warzywo odkwasza organizm 
i pozytywnie wpływa na proces trawienia, dlate-
go polecany jest przy problemach z nadkwaś-
nością. Warto wiedzieć, że cukinia może być 
jednym z pierwszych warzyw, jakie podaje się 
małemu dziecku.
W kuchni cukinia wykorzystywana jest na wiele 
sposobów. Dla mnie przez lata cukinia kojarzyła 
się tylko z leczo lub smażonymi plackami. Te-
raz coraz śmielej jej używam. Dziś proponuję 
zapiekankę makaronową z cukinią i kiełbasą.
Przygotowanie: ok. 50 minut
Porcje: 2–3

Źródło: internet

JAK BUDOWAĆ 
PEWNOŚĆ SIEBIE?


