
Miasto przygotowało kolorowe ulotki o zasadach segregacji. Ulotki te wraz z nowymi opłatami 
eksploatacyjnymi, przeliczonymi w związku ze zmianą opłat za śmieci, zostały już Państwu dostarczone 
do oddawczych skrzynek pocztowych.
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Rok 2019 przyniósł duże zmiany w podejściu do problemu odpadów. Naj-
ważniejsze z nich to bezwzględna konieczność dokonywania segregacji 
odpadów i nowa, wysoka stawka za śmieci już od 1 grudnia 2019 r.

Wymiana wodomierzy i podzielników w naszych budynkach dobiega końca. Tylko 
do 16 grudnia serwisanci z ista dokonują wymian. Kto z Państwa jeszcze nie ma 
nowych urządzeń proszony jest o pilny kontakt ze swoją administracją.
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już 130-tym, rozpoczęliśmy 12-ty rok co-
miesięcznego spotykania się z członkami 
Naszej Spółdzielni, przekazując kompen-
dium informacji dotyczących funkcjonowa-
nia i zarządzania ogromnym organizmem 
gospodarczym, składającym się z pięciu 
osiedli, 237 budynków i 8261 mieszkań 
porozrzucanych w 28-miu miejscach w na-
szym mieście. Mamy również jeden budy-
nek 12-to mieszkaniowy w Andrespolu. 
Nie jest łatwo prowadzić administrowanie 
rozdrobnionymi zasobami. Nie jest łatwo 
to również czynić w ciągle powtarzającej 
się atmosferze niesprzyjającej tej formie 
zarządzania wielorodzinnymi budynkami 
mieszkaniowymi. Spółdzielczość miesz-
kaniowa jest najbardziej efektywną formą 
zarządzania, ale niestety ciągle niedocenia-
ną i obarczaną wieloma nieuzasadnionymi 
zarzutami dotyczącymi niegospodarności, 
wręcz aferalnymi sprawami. Opisywane 
na naszych łamach w latach wcześniejszych 
działania pani poseł, a obecnie pani senator 
RP wobec Spółdzielni Mieszkaniowej „Poje-
zierze” w Olsztynie, spowodowały ogromny 
szum medialny w całej Polsce, aresztowanie 
członków zarządu tej spółdzielni, samobój-
stwo jednego z nich, a w konsekwencji 
uniewinnienie po wielu latach niesłusznego 
uwięzienia. Nikt inny nie poniósł żadnych 
konsekwencji. Wręcz przeciwnie, wspomnia-
na parlamentarzystka ciągle jest „trybunem 
ludowym”, cieszącym się bardzo dużą popu-
larnością, aktywnie uczestniczącą w wielu 
publicystycznych programach telewizyjnych, 
pomimo tego, że przyczyniła się do wielu 
tragedii niewinnych – pomówionych przez 
nią osób. Zastanawiałem się wielokrotnie, 
dlaczego tak się dzieje w naszym kraju 
z istotną częścią gospodarki mieszkaniowej. 
W trakcie ubiegłotygodniowego posiedze-
nia Komisji Spółdzielczości Mieszkaniowej 
Krajowej Rady Spółdzielczej wymieniali-
śmy swoje uwagi na temat aktualnej naszej 
sytuacji w kontekście rozpoczętej nowej 
kadencji Sejmu i Senatu i ewentualnych 
zagrożeń ze strony nowych bądź starych 
parlamentarzystów, którzy zechcą się wyka-
zać ogromną aktywnością i nowymi pomy-
słami na „uzdrowienie” jakiejś tam części 
gospodarki. Pierwsze symptomy wskazują, 
że być może będziemy kolejny raz reformo-
wani jako pierwsi. I w pewnym momencie 
przyszła mi do głowy tak oto myśl, że przy-
czyną takiego traktowania mieszkaniówki 
jest serial „Alternatywy 4”, którego pierwszy 
odcinek pokazano w telewizji w niedzielę 
30 listopada 1986 roku czyli praktycznie 
równo 33 lata temu. A potem sukcesywnie 
pokazywano i pokazuje się go co najmniej 
1 raz w roku. Serial ten pełni rolę swoistej, 
zrzuconej na całe nasze środowisko, bomby 
atomowej. Praktycznie od pierwszej emisji 
wyrządzone szkody wizerunkowe są nie 
do ogarnięcia, bowiem otrzymanie miesz-
kania było ówczas największym szczęściem 
i realizacją potrzeby schronienia – jednej 
z trzech podstawowych potrzeb każdego 
człowieka, to jest oprócz pożywienia i odzie-
nia, które z pewnymi problemami mieliśmy 
zaspokojone. A dostępu do tego chronili ze-
psuci i zmanierowani pracownicy spółdzielni 
na czele z nierozgarniętym do końca preze-
sem, mającym pełną szafę koniaków czy też 
brandy. A ci, którzy mieli to szczęście i dosta-
li przydział na mieszkanie, musieli walczyć 
z wieloma nonsensownymi usterkami, a jak 
już zamieszkali to byli tyranizowani przez 
wszechwładnego dozorcę Stanisława Anioła. 
Możemy docieplać, możemy dbać o porzą-
dek, możemy zmieniać najbliższe otoczenie 
naszych budynków… a i tak sceny z Alter-
natywy 4 przesłaniają obiektywne spojrzenie 
i ocenę. Mam nadzieję na to, że „choroba 
popromienna” po 33 latach zacznie mijać.

 Sylwester Pokorski

 Zaproszenie na Spartakiadę 

PRZEDSZKOLAKI NA START
Dnia 7 grudnia 2019 r. o godz. 10.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej 
nr 205 na Olechowie odbędzie się, Spartakiada Przedszkolaków.
Na ten wspaniały turniej 
z udziałem najmłodszych 
zawodników zapraszają or
ganizatorzy: TKKF Ognisko 
„Dzikusy” i Dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 205.

Impreza współfinansowana 
jest przez naszą Spółdzielnię 
i Astral Media Sp. z o.o.

Serdecznie wszystkich za-
praszamy!

 Od 1 grudnia 2019 r.: 
 ■ prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych jest bezwzględnie 

obowiązkowe,
 ■ miejski system gospodarowania odpadami komunalnymi obejmować będzie: 

nieruchomości zamieszkałe i nieruchomości łączone – tj. w części zamiesz
kałe i w części niezamieszkałe, 

 ■ nieruchomości niezamieszkałe nie będą objęte miejskim systemem od
bierania odpadów komunalnych. Tym samym właściciele nieruchomości 
niezamieszkałych zobowiązani są sami do zawarcia umów na odbiór odpa
dów komunalnych z firmami wpisanymi do miejskiego rejestru działalności 
regulowanej, 

 ■ stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniesie 
24 zł od osoby, 

 ■ jeżeli nieruchomość nie została wyposażona w pojemniki do zasad segre
gacji lub segregacja prowadzona jest w sposób nieprawidłowy, firma wywo
zowa po stwierdzeniu takiego faktu będzie przekazywać informację do UMŁ, 
który w drodze decyzji będzie stosował podwyższoną opłatę stanowiącą 
dwukrotność stawki – tj. 48 zł/miesięcznie/osoby.

O zasadach segregacji szerzej piszemy na str. 5.

Ważne zmiany w gospodarce odpadami!

SEGREGUJEMY!SEGREGUJEMY!
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Robimy remont.  

Pozbywamy się z domu starych rzeczy i mebli.  
Ale czy właściwym jest pozostawienie ich pod blokiem,  

by za ich wywóz zapłacili wszyscy mieszkańcy?

W październiku 2019 r. po-
siedzenia Zarządu odbyły 
się w dniach 2 i 23. Na po-
siedzeniach oraz w spra-
wach  pilnych  między 
posiedzeniami  „w  trybie 
roboczym” Zarząd podjął 
decyzje m.in. w wymienio-
nych niżej sprawach:

Sprawy członkowsko
mieszkaniowe
Wg stanu na 30 września 
2019 r. Spółdzielnia zrzeszała 
10.297 członków. W październiku 
2019 r. przyjęto w poczet człon-
ków Spółdzielni 7 osób, które 
posiadają odrębną własność loka-
lu w zasobach Spółdzielni i wy-
stąpiły o członkostwo. Ponadto 

do rejestru członków wpisano 
36 osób, które nabyły członko-
stwo z mocy prawa, a skreślono 
z rejestru członków Spółdzielni 
40 osób, których członkostwo 
z różnych powodów z mocy pra-
wa ustało.

Ustalono dodatkowy termin 
dla spadkobierców zmarłego 
członka Spółdzielni na zgłosze-
nie roszczeń o zawarcie umowy 
o ustanowienie spółdzielczego lo-
katorskiego prawa do mieszkania 
po nim.

Sprawy terenowo
prawne
Przyjęto do wiadomości, że w dro-
dze indywidualnego zbierania 
głosów podjęta została uchwała 
właścicieli nieruchomości S155 
zabudowanej budynkami nr 155 
przy ul. Zakładowej 62, nr 156 
przy ul. Zakładowej 60 i nr 160 
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przy ul. Henryka Brodatego 2 
w osiedlu „Słowiańskie” w za-
kresie wyrażenia zgody dla RSM 
„Bawełna” jako zarządcy nieru-
chomości na przedłużenie umo-
wy dotyczącej części wspólnych 
nieruchomości obejmujących 
dach budynku 155 przy ul. Za-
kładowej 62, dach budynku 160 
przy ul. Henryka Brodatego 2 
oraz pomieszczenie gospodarcze 
w trzeciej klatce bud. 160 i posa-
dowienie na dachach budynków 
155 i 160 urządzeń stacji bazowej 
telefonii komórkowej. O podję-
ciu tej uchwały współwłaściciele 
nieruchomości zostali poinfor-
mowani.

Właścicielom dwóch nierucho
mości na Janowie: 
–   nieruchomości nr J027 za-

budowanej budynkami nr 27 
przy ul. Kmicica 10, nr 28 

przy ul. Kmicica 8, nr 29 przy 
ul. Skrzetuskiego 2 i nr 30 
przy ul. Onufrego Zagłoby 15

–   oraz nieruchomości nr J051 
zabudowanej budynkami 
nr 51 przy ul. Ketlinga 24, 
nr 52 przy ul. Onufrego Za-
głoby 20, nr 57 przy ul. Onu-
frego Zagłoby 18 i nr 60 przy 
ul. Ketlinga 26

postanowiono przedstawić 
do podjęcia w trybie indywidu-
alnego zbierania głosów uchwały 
w zakresie wyrażenia zgody dla 
RSM „Bawełna” jako zarządcy 
nieruchomości na odpłatne udo-
stępnienie Astral Media Spół-
ka z o.o. części działki nr 193/3 
w przypadku nieruchomości J027 
i części działki nr 232/17 w przy-
padku nieruchomości J051 pod 
rozbudowę przez Astral Media 
Sp. z o.o. sieci telekomunikacyj-
nej telewizji satelitarnej i interne-
tu do budynków spoza Spółdzielni 
i na zawarcie przez Zarząd Spół-
dzielni stosownej umowy w tej 
sprawie. Spółdzielnia będąca 
współwłaścicielem nieruchomości 
głosowała za podjęciem obydwu 
uchwał.

Sprawy remontowe
Przyznano członkowi Spółdzielni 
refundację części kosztów wymia-
ny okien w mieszkaniu w osiedlu 
„Zbiorcza” – zgodnie z kolejnoś-
cią wynikającą z harmonogra-
mu wymiany/refundacji stolarki 
okiennej na tym osiedlu.

Przyjęto do wiadomości opi-
nie Kierowników Działów Spół-
dzielni na temat wywiązywania 
się w III kwartale 2019 roku 
z umów stałych przez firmy ob-
sługujące Spółdzielnię.

Ustalono zasady wyboru wy-
konawców robót remontowych 
w Spółdzielni na 2020 rok. Ogło-
szenia o naborze firm do banku 
wykonawców na nadchodzący 
rok umieszczone zostały m.in. 
w Dzienniku Łódzkim, w po-
przednim numerze gazety „Mój 
Dom – RSM „Bawełna” oraz 
na naszej stronie internetowej 
w części ogólnodostępnej. Wykaz 
firm wybranych do banku wyko-
nawców na 2020 rok umieszczo-
ny zostanie, jak co roku, na naszej 
stronie internetowej i w naszej ga-
zecie oraz na tablicach ogłoszeń 
w biurze Zarządu i administra-
cjach osiedli.

Sprawy administrowania 
zasobami
Zmieniono firmę sprzątają-
cą w pawilonach nr 47A przy 

ul. Przybyszewskiego 163 i nr 49 
przy ul. Brzechwy 7A oraz na te-
renach zewnętrznych wokół tych 
pawilonów: obowiązki wykony-
wane przez firmę, z którą była za-
warta poprzednia umowa, powie-
rzono firmie sprzątającej tereny 
osiedla „Zbiorcza”.

Sprawy ekonomiczne
Przyjęto do wiadomości wyniki 
ekonomiczne Spółdzielni za okres 
od stycznia do sierpnia br.

Sprawy najmu lokali 
i terenów
Podjęto decyzję o wynajęciu na-
jemcy jednego z lokali użytko-
wych w budynku nr 503 w osiedlu 
„Zbiorcza” powierzchni na ścianie 
budynku oraz na podeście i barier-
ce przed lokalem na umieszczenie 
reklamy działalności prowadzonej 
w tym lokalu.

Na wniosek jednego z najem-
ców lokali w pawilonie nr 49 przy 
ul. Brzechwy 49, uwzględniając 
przedstawione przez najemcę uza-
sadnienie obniżono na 3 miesiące 
należny od niego czynsz.

Sprawy kulturalno
oświatowe
Zapoznano się z prośbą Ogniska 
TKKF „Dzikusy” o sfinansowa-
nie wpisowego w lidze amator-
skiej dla dwóch drużyn z sekcji 
siatkarskiej Ogniska, w których 
grają mieszkańcy naszych osiedli 
i przekazano Ognisku na ten cel 
kwotę 3 tys. zł. Na następnym 
posiedzeniu Zarządu przyjęto 
do wiadomości podziękowanie 
od Ogniska TKKF „Dzikusy” 
za otrzymane dofinansowanie oraz 
udokumentowanie wydatkowania 
przekazanej kwoty zgodnie z jej 
przeznaczeniem.

Podjęto decyzję o przekazaniu 
Ognisku TKKF „Dzikusy” kwoty 
2.600,– zł na medale, upominki, 
soki i słodycze dla uczestników 
imprezy XIX Mini Olimpiady 
Przedszkolaków zorganizowa-
nej przez Ognisko na Olechowie 
w Szkole Podstawowej Nr 205 
w dniu 7 grudnia 2019 r.

Inne tematy
Wystąpiono do Kapituły Nada-
nia Okolicznościowej Statuetki 
„Diament 60-lecia RSM „BA-
WEŁNA” w Łodzi” z wnioskami 
o nadanie odznaki dwóm człon-
kom-założycielom RSM „Baweł-
na” zamieszkującym w zasobach 
RSM „Bawełna”.

 Oprac.: E.S.

Z PRAC ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI  
w październiku 2019 r. 

Z prac 
Rady Nadzorczej 
W październiku 2019 roku Rada 

Nadzorcza RSM „Bawełna” odby-
ła jedno posiedzenie, na którym:

1.  Uchwaliła Regulamin oddawania lokali 
mieszkalnych i użytkowych w najem lub dzier-
żawę, dopasowując jego zapisy do obowiązują-
cego Statutu Spółdzielni i przepisów prawa.

2.  Wysłuchała prezentacji Zastępcy Prezesa 
ds. Ekonomicznych p. Waldemara Pawelskiego 
na temat wpływu płacy minimalnej na koszty 
Spółdzielni i wzrost stawek opłaty eksploata-
cyjnej i przyjęła ją do wiadomości.

3.  Uchwaliła zmianę stawek opłat zmien-
nych za centralne ogrzewanie dla 8 lokali 
opomiarowanych, wymienionych w uchwa-
le. Zmiany stawek opłat zmiennych za c.o. 
są następstwem korekt rozliczenia centralnego 
ogrzewania za 2018 r., wynikających z braku 
odczytów radiowych, nieprawidłowego rozli-
czenia lokali z głowicami termostatycznymi, 
zmiany sposobu rozliczenia.

4.  Uchwaliła zaliczkowe stawki opłat 
za ciepłą wodę dla lokali w budynku nr 76 przy 
ul. Kasprzaka 64a. Wprowadzenie zaliczkowych 
opłat za ciepłą wodę związane jest z rozbudo-
wą węzła cieplnego w ww. nieruchomości 
o funkcję ciepłej wody użytkowej dostarczanej 
do mieszkań, której inwestycję zakończono 
w październiku 2019 r. Dotychczas mieszkań-
cy korzystali z gazowych podgrzewaczy wody 
zainstalowanych w ich lokalach. Termin wpro-
wadzenia opłat – od 1 listopada 2019 roku.

5.  Zapoznała się z informacją nt. stanu 
zadłużeń lokali mieszkalnych i użytkowych 
i wyraziła zgodę na zaproszenie wytypowanych 
osób na posiedzenia Rad Osiedli, a jeśli to nie 
przyniesie efektów, to również na posiedzenia 
Komisji Wewnątrzspółdzielczej.

6.  Przyjęła do wiadomości bez uwag infor-
mację nt. realizacji prac związanych z wyko-
naniem postanowień ustaw o spółdzielniach 
mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 r. w przed-
miocie wyodrębnienia nieruchomości oraz 
z dnia 20 lipca 2018 r o przekształceniu prawa 
użytkowania wieczystego gruntów zabudowa-
nych na cele mieszkaniowe w prawo własności 
tych gruntów, stanowiącą kontynuację wcześ-
niejszych informacji na ten temat i obejmującą 
działania Spółdzielni podejmowane w okresie 
od 17 czerwca 2019 r. do 14 października 2019 r.

7.  Dokonała wyboru ze swego grona 
czterech członków do udziału w charakterze 
obserwatorów z dostępem do materiałów 
w pracach Komisji ds. wyboru wykonawców 
na roboty remontowe w 2020 roku.

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

–  podziękowania, które wpłynęło od Og-
niska TKKF „Dzikusy” za dofinansowanie sekcji 
siatkówki,

–  przebiegu wymiany legalizacyjnej wo-
domierzy i podzielników kosztów c.o. oraz 
przebiegu przyłączenia do sieci ciepłowniczej 
budynków na Stokach,

–  przyznania przez Krajową Radę Spół-
dzielczą 16 odznaczeń „Zasłużony Działacz Ru-
chu Spółdzielczego” dla wytypowanych przez 
Spółdzielnię osób,

–  planowanego przyznania kolejnych 
okolicznościowych statuetek „Diament 60-lecia 
RSM „Bawełna” w Łodzi” dla wytypowanych 
osób,

–  przebiegu spotkania z p. Robertem Baryłą 
– członkiem zarządu województwa łódzkie-
go, w którym uczestniczyli Prezes Spółdzielni 
p. Sylwester Pokorski i członek Rady Nadzorczej 
p. Jan Machała,

a ponadto:
–  Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych 

p. Waldemar Pawelski zaapelował do człon-
ków Rady Nadzorczej o korzystanie z aplikacji 
iMieszkaniec.pl i rozpropagowanie jej wśród 
innych mieszkańców Spółdzielni,

–  Rada Nadzorcza jednogłośnie udzieliła 
kierunkowej zgody na korektę funduszu płac 
w 2019 r.

9.  Następne posiedzenie zaplanowano 
na 21.11.2019 r.

 Oprac.: I.G.

Dziś zamiast listów od Państwa 
przedstawiamy dwie sprawy 

zaobserwowane przez nas.

Zaciszny kącik
Prawda? Ale czy potrzebny. Ktoś pozbył się z domu sta
rych mebli i zostawił je pod blokiem. Nadmienić trzeba, 
że pod blokiem, w którym mieszkańcy często w latach 
ubiegłych skarżyli się na pomieszkiwanie na klatkach 
schodowych bezdomnych. Czy zorganizowanie przed 
blokiem „zacisznego kącika” nie stanowi swoistej zachęty 
dla nowych bezdomnych. Idzie zima. Czy pomyślał o tym 
mieszkaniec, który porzucił graty?

Zostawiaj zapasowe kafelki
Dobiega końca akcja wymiany po
dzielników i wodomierzy w naszej 
Spółdzielni. I o ile wymiana podziel
ników z reguły jest sprawą dosyć 
prostą i szybką, to wymiana wo
domierzy może nastręczać więcej 
kłopotów. Jest to związane z tym, 
że wodomierze często zamonto
wane są w trudno dostępnych miej
scach, a na dodatek dojście do nich 
zabudowane jest kafelkami.

Podczas tego typu przedsię
wzięć może dojść do uszkodzenia 
płytek. Mogą pojawić się na nich 
odpryski lub pęknięcia. Część z nas 
nie przechowuje zapasowych płytek, a dokupienie takich samych nie zawsze jest możliwe. 
A powinniśmy być przecież przygotowani na różne sytuacje. Może się przecież zdarzyć, że pod 
brodzikiem pęknie nam rura z wodą i jedyną drogą naprawy będzie skucie płytek. Zostajemy 
ze zdemolowaną łazienką i zamiast wyciągnąć ze schowka kilka zapasowych kafelków i szyb
ko posprzątać bałagan, stajemy nagle przed koniecznością znalezienia i dokupienia nowych, 
niekoniecznie identycznych.

Dlatego remontując łazienkę czy inne pomieszczenie pamiętajmy, że warto kupić o kilka pły
tek więcej i zatrzymać je na wszelki wypadek. To nie jest duży koszt, a w przyszłości może nam 
się to opłacić. I.G.

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł 

dr Zenon STAŃCZYK
Pan doktor był lekarzem mieszkańców Olechowa od 
początku istnienia tego osiedla. Prowadził praktykę 
lekarską niezmiennie w tym samym miejscu, w bloku 
nr 130 przy ul. Dąbrówki 16. Od 1988 r. był kierowni-
kiem Przychodni ZOZ Łódź-Widzew, następnie od 2005 r. 
prowadził Gabinet Lekarza Rodzinnego w ramach NZOZ 
STAN-MED. Przez wszystkie te lata ceniony był za profe-
sjonalizm, empatię i szczerość.

Będzie Go nam brakowało.
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„Każdy ma swego diabła”  – mówi polskie przysłowie. Łęczycanie mają Borutę, 
który ponoć pilnuje skarbu w podziemiach zamku królewskiego. Znany był z licznych 
kawałów robionych ludziom: np. kobietom podwiewał sukienki, a jego obecność 
zwiastował często nagle zapalający się i szybko gasnący ogień.

Kontynuując  celebrowa-
nie 100-lecia województwa 
łódzkiego odkrywamy jego 
kolejne fascynujące zakątki.
Nieprzypadkowo 16. edycja Mi-
xera Regionalnego – największej 
imprezy promującej kulturę na-
szego regionu – odbyła się w tym 
roku w trzech miastach: Łęczycy, 
Rawie Mazowieckiej i Sieradzu. 
To właśnie w nich, w okresie 
Rzeczypospolitej Obojga Naro-
dów, mieściły się stolice ówczes-
nych województw. Obecnie każde 
z nich znajduje się na terenie wo-
jewództwa łódzkiego.

Dziś parę słów o Łęczycy – 
miejscu, które gościło królów 
i w którym straszy diabeł.

Łęczyca jest miastem położo-
nym w samym centrum naszego 
kraju – w jej pobliżu znajduje 
się geometryczny środek Polski 
– wieś Piątek. Usytuowana jest 
na pograniczu Niziny Mazowie-

ckiej i Wielkopolskiej, nad rzeką 
Bzurą.

Jako miasto o bardzo bo-
gatej historii Łęczyca, należąca 
do najstarszych polskich miast, 
jest prawdziwą skarbnicą wiedzy 
archeologicznej i etnograficz-
nej. Śladów najdawniejszej osa-
dy łęczyckiej można szukać już 
w VI wieku, na wzniesieniu zwa-
nym Szwedzką Górą. Po wprowa-
dzeniu chrześcijaństwa, położona 
przy ważnym szlaku handlowym, 
Łęczyca uważana była za jedną 
ze stolic Polski. Na przełomie 
XI i XII w. była grodem kaszte-
lańskim, a w latach 1138-44 sie-
dzibą księżnej Salomei, wdowy 
po Bolesławie Krzywoustym. 
Od 1229 roku zaczęła wystę-
pować jako księstwo, a prawa 
miejskie uzyskała przed 1267 
rokiem. Rozkwit miasta nastąpił 
w XIV wieku za panowania króla 
Kazimierza Wielkiego. To właśnie 
z tego okresu pochodzi, wzniesio-
ny z inicjatywy króla i istniejący 

do dziś, zamek królewski. Posta-
wiono go na sztucznie usypanym 
kopcu o wysokości 5 metrów, 
a budulec stanowiły kamienie 
i cegła gotycka. W tych murach 
gościło trzech polskich królów: 
Władysław Jagiełło, Kazimierz 
Jagiellończyk i Zygmunt III Waza. 
W XV wieku zamek był niezwy-
kle istotnym miejscem dla całego 
kraju, bowiem to właśnie tu od-
bywały się spotkania władców 
z możnowładcami i wysłannikami 
innych narodów. To właśnie w Łę-
czycy Władysław Jagiełło zwo-
łał w 1409 roku zjazd koronny, 
a pięć lat później wypowiedział 

tu wojnę Krzyżakom. Zamek był 
wielokrotnie przebudowywany 
i remontowany. Dziś mieści się 
w nim muzeum regionalne. We-
dług legendy podziemia zamku 
zamieszkuje diabeł Boruta, który 
pilnuje tam skrzyń ze złotem.

Będąc w Łęczycy koniecznie 
trzeba zobaczyć również kościół 
p.w. św. Andrzeja, którego histo-
ria sięga prawdopodobnie czasów 
Władysława I Hermana, księcia 
z dynastii Piastów, władcy Polski 
w latach 1079–1102. Najstarsza 
wzmianka na piśmie znajduje się 
w aktach procesu polsko-krzyża-
ckiego z roku 1338. Konsekracji 

świątyni dokonano 27 maja 1425 
roku. Początkowo gotyckie wnę-
trze po licznych przebudowach 
w XVII i XVIII wieku zyskało 
bardziej barokowy charakter. 
Na uwagę zasługuje dzwonnica, 
będąca pozostałością XV-wiecz-
nej baszty obronnej.

Kolejnym zabytkiem jest koś-
ciół i klasztor Bernardynów. Bu-
dowę kościoła rozpoczęto w roku 
1635, zaś konsekrowano go w roku 
1652. Kościół jest budowlą wczes-
nobarokową, a jego rokokowy 
ołtarz główny posiada w części 
centralnej obraz Niepokalanego Po-
częcia N.M.P. z około XVII wieku 
oraz obraz Matki Boskiej Często-
chowskiej z 1887 roku. Do kościoła 
przylega piętrowy klasztor z prosto-
kątnym dziedzińcem.

Bardzo ciekawym miejscem 
w Łęczycy jest także dawny koś-
ciół i klasztor Dominikanów, 
ufundowany pod koniec XIII 
wieku, prawdopodobnie przez 
Władysława Łokietka i jego bra-
ta Kazimierza II – księcia łęczy-
ckiego. W średniowieczu klasztor 
odgrywał istotną rolę wżyciu reli-
gijnym, społecznym, politycznym 
i kulturalnym Łęczycy. Zespół 
był przebudowywany w XVIII 
i XIX w. Wielokrotnie, zarówno 
klasztor, jak i kościół, były nisz-

czone – z pierwotnych murów 
zachowało się tylko prezbiterium 
kościoła i parter budynku klasz-
tornego. W 1801 r. władze pruskie 
dokonały częściowej rozbiórki bu-
dowli, zamieniając je na więzienie, 
które funkcjonowało przez ponad 
200 lat, do 2006 r. Uchodziło ono 
za jedno z najcięższych więzień, 
z którego nikomu nie udało się 
uciec. W 1961 roku kompleks zo-
stał wpisany do rejestru zabytków 
województwa łódzkiego. W wię-
ziennych pomieszczeniach kręcono 
m.in. sceny do kultowej komedii 
Juliusza Machulskiego „Vabank”.

Na zakończenie dobrze by-
łoby zobaczyć jeszcze ratusz 
miejski z lat 1788-1790, wznie-
siony jako siedziba burmistrza, 
rajców, sądu miejskiego, sądów 
ziemskich i archiwum miejskie-
go. W jego siedzibie mieściło się 
również więzienie i waga miejska. 
Przechowywano tam także topór 
katowski.

Od stycznia 1999 r. Łęczy-
ca jest stolicą powiatu, a dzięki 
współpracy partnerskiej z fran-
cuskim miastem Rillieux-la-Pape 
i niemieckim Penzlin, może 
promować swoje walory nie tyl-
ko na rodzimej ziemi, ale także 
na arenie europejskiej.

 I.G.

Zarząd sukcesyjny  
– szansa na kontynuację 
umów zawartych przez 
zmarłych przedsiębiorców

W ostatnim czasie na terenie RSM 
„Bawełna” w stosunku do umów 
najmu, a także dzierżawy doty-
czących lokali oraz nieruchomości 
wchodzących w skład zasobów 
Spółdzielni zastosowanie znalazła 
nowa instytucja zarządu sukcesyj-
nego. Ze względu na jej rosnące 
znaczenie i coraz powszechniejszą 
praktykę występowania w obrocie 
pragniemy przybliżyć Państwu 
przedmiotową instytucję i wyjaśnić 
powstające wątpliwości.

Na wstępie zaznaczyć należy, 
że zgodnie z art. 551 kodeksu cywil-
nego każde przedsiębiorstwo stano-
wi zbiór zorganizowanych składni-
ków materialnych i niematerialnych, 
którymi są m.in. prawa wynikające 
z umów najmu i dzierżawy nieru-
chomości lub ruchomości oraz pra-
wa do korzystania z nieruchomości 
lub ruchomości wynikające z innych 
stosunków prawnych.

W przypadku śmierci osoby fi-
zycznej prowadzącej indywidualną 
działalność gospodarczą niektóre 
prawa wynikające z umów takich 
jak np. najem i dzierżawa wcho-
dzą w skład spadku. Do niedawna 
oznaczało to w praktyce sytuację, 
w której zawarta wcześniej umowa 
nie mogła być ani wykonywana ani 
wypowiedziana. Nie było bowiem 
wiadomo kto jest spadkobiercą i na-
jemcą. Jedynym rozwiązaniem było 
potwierdzenie praw do spadku, 
co nierzadko wiązało się z koniecz-
nością przeprowadzenia trwającego 
często kilka lat postępowania spad-
kowego po zmarłym - szczególnie 
w razie konfliktu spadkobierców.

Z notatnika 
prawnika

Przypadki takie powodowały 
problemy w zakresie cywilnopraw-
nym i często kończyły się całkowi-
tym wycofaniem przedsiębiorstwa 
z obrotu gospodarczego - jednakże 
do czasu. Zmiany w tym zakresie 
przyniosła nowa Ustawa z dnia 5 lipca 
2018 roku o zarządzie sukcesyjnym 
przedsiębiorstwem osoby fizycznej 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1629), której ce-
lem nadrzędnym było zapewnienie 
ciągłości funkcjonowania przedsię
biorstwa osoby fizycznej po śmierci 
przedsiębiorcy. Ustawa objęła swo-
ją regulacją zasady tymczasowego 
zarządzania przedsiębiorstwem 
oraz kontynuowania działalno
ści gospodarczej w razie śmierci 
przedsiębiorcy, który we własnym 
imieniu wykonywał tę działalność. 
Nowe przepisy wprowadzają do 
obowiązującego porządku prawnego 
niewystępującą do tej pory instytucję 
zarządcy sukcesyjnego, czyli pod-
miotu, który będzie mógł prowadzić 
przedsiębiorstwo zmarłego aż do mo-
mentu działu spadku.

Szczegółowe kwestie związane 
z powołaniem zarządcy sukcesyjne-
go reguluje przedmiotowa ustawa. 
Istotny jest fakt, iż zarządcę sukce-
syjnego powołać można zarówno za 
życia przedsiębiorcy, jak i po jego 
śmierci. Za życia przedsiębiorca wy-
konujący jednoosobową działalność 
gospodarczą może powołać zarząd-
cę sukcesyjnego albo przez wska-
zanie określonej osoby do pełnienia 
tej funkcji albo przez dokonanie za-
strzeżenia, że z chwilą jego śmierci 
wskazany prokurent (pełnomocnik 
przedsiębiorcy) stanie się zarządcą 
sukcesyjnym. Powołanie zarządcy 
sukcesyjnego, podobnie jak wyraże-
nie przez zarządcę zgody na pełnie-
nie tej funkcji, musi nastąpić w for
mie pisemnej. Po śmierci przedsię-
biorcy zarządcę może powołać:
–   jego małżonek, któremu przy-

sługuje udział w przedsiębior-
stwie spadku;

–   spadkobierca ustawowy przed-
siębiorcy, który przyjął spadek;

–   spadkobierca testamentowy 

przedsiębiorcy, który przyjął 
spadek, albo zapisobierca win-
dykacyjny, który przyjął zapis 
windykacyjny, jeżeli zgodnie 
z ogłoszonym testamentem 
przysługuje mu udział w przed-
siębiorstwie spadku.
W przypadku powołania za-

rządcy przez spadkobierców przed-
siębiorcy, konieczne jest zachowa-
nie formy aktu notarialnego.

Ustanowienie zarządu suk-
cesyjnego, zgodnie z zasadami 
przewidzianymi w ustawie, nastę-
puje w momencie śmierci przed-
siębiorcy, jeżeli złożył on wniosek 
o wpis zarządcy do CEIDG albo 
w chwili dokonania wpisu zarządcy 
do przedmiotowego rejestru, jeśli 
został powołany po śmierci przed-
siębiorcy przez osoby uprawnione.

Podkreślić należy, iż spadko-
biercy zmarłego przedsiębiorcy 
mogą dokonać powołania zarząd-
cy maksymalnie w okresie dwóch 
miesięcy od dnia śmierci przed-
siębiorcy. Po upływie tego terminu 
uprawnienie do powołania zarządcy 
wygasa. Co istotne, zarządcą sukce-
syjnym może być w jednym czasie 
tylko jedna osoba. Zarząd sukcesyj-
ny powinien trwać do momentu, aż 
przedsiębiorstwo zostanie objęte 
przez spadkobierców zmarłego 
przedsiębiorcy. Zgodnie z obowią-
zującymi przepisami okres ten 
może wynosić maksymalnie 2 lata, 
liczone od dnia śmierci przedsię-
biorcy. Z ważnych przyczyn sąd 
może wydłużyć ten okres do 5 lat. 
Ustawa przewiduje również szcze-
gólne przypadki wcześniejszego 
wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego, 
takie jak np. ogłoszenie upadłości 
przedsiębiorcy czy upływ dwóch 
miesięcy od dnia śmierci przedsię-
biorcy, jeżeli w tym okresie żaden 
ze spadkobierców przedsiębiorcy 
nie przyjął spadku.

Jedną z istotniejszych kwestii 
są skutki powołania zarządcy suk-
cesyjnego. Zgodnie z art. 29 ustawy 
o zarządzie sukcesyjnym zarządca, 
od chwili ustanowienia, wykonu-

je prawa i obowiązki zmarłego 
przedsiębiorcy wynikające z wy-
konywanej przez niego działalno-
ści gospodarczej oraz prawa i obo-
wiązki wynikające z prowadzenia 
przedsiębiorstwa w spadku. Ozna-
cza to, że po śmierci przedsiębior-
cy prowadzącego jednoosobową 
działalność gospodarczą, przedsię-
biorstwo nadal będzie trwać, a za
warte umowy pozostaną w mocy 
i mogą być dalej wykonywane 
przez zarządcę, gdyż niejako wstę-
puje on w sytuację prawną zmar-
łego przedsiębiorcy. Zaznaczyć 
jednak należy, iż zarządca jest wy-
łącznie zastępcą pośrednim, tzn. 
działa on w imieniu własnym, ale 
na rachunek właściciela przedsię-
biorstwa w spadku i może ponosić 
z tego tytułu odpowiedzialność 
za szkodę wyrządzoną na skutek 

nienależytego wykonywania jego 
obowiązków.

W myśl art. 18 ustawy zarząd 
sukcesyjny obejmuje zobowiązanie 
do prowadzenia przedsiębiorstwa 
w spadku oraz umocowanie do 
czynności sądowych i pozasądo-
wych związanych z prowadzeniem 
przedsiębiorstwa w spadku. Przepis 
ten wskazuje, iż przedsiębiorstwo 
prowadzone jest przez zarządcę pod 
dotychczasową nazwą, z dodaniem 
określenia „w spadku”. Wskazana 
regulacja świadczy o szerokim za-
kresie kompetencji zarządcy oraz 
ryzyku związanym z dokonywa-
niem czynności z osobą nieprawid-
łowo umocowaną.

Podsumowując dzisiejsze rozwa-
żania stwierdzić należy, iż każdora-
zowe powołanie zarządcy sukcesyj-
nego powoduje utrzymanie w mocy 

umów zawartych przez zmarłego 
przedsiębiorcę, a także obowiązek ich 
wykonywania przez strony. Zarząd-
ca wstępując niejako w prawa i obo-
wiązki indywidualnego przedsiębior-
cy może dla przykładu posługiwać 
się dotychczasowym numerem NIP 
przedsiębiorcy z dodatkiem „w spad-
ku”. Nie będzie zatem konieczności 
zawierania aneksów do zawartych 
ze zmarłym przedsiębiorcą umów.

Kwestia kontynuowania dzia-
łalności gospodarczej po zmarłym 
przedsiębiorcy może powodować 
pewne skutki również na gruncie 
prawa podatkowego, jednakże 
tematyka ta nie będzie poruszana 
w dzisiejszym artykule.

apl. radc. Dominik Witkowski 
z Kancelarii 

r. pr. Jadwigi Chmielewskiej
Furmankiewicz

Poznaj okolice Łodzi

– ŁĘCZYCA– ŁĘCZYCA

Źródło: internet

Jesteśmy przygotowani do zimy
Administracje Osiedli, jak co roku 
przed sezonem zimowym, dokona-
ły przeglądu budynków pod kątem 
ich przygotowania do zimy i zdały 
z tych przeglądów meldunki Zarzą-
dowi spółdzielni.

Wykonany został przegląd 
okienek piwnicznych pod ką-
tem ich oszklenia i szczelności 
oraz drzwi wejściowych i okien 
na klatkach schodowych. Wszel-
kie stwierdzone uszkodzenia ad-
ministracje usunęły, by nie dopuś-
cić w zimie do niekontrolowanej 
ucieczki ciepła.

Zabezpieczone zostały po-
mieszczenia wodomierzy głównych 
w budynkach i termicznie instalacja 
wodociągowa i kanalizacyjna.

Przed blokami uprzątnięto 
trawniki i zabezpieczono przed 
zimnem wrażliwe na mróz rośli-
ny. Miło nam przy tym przekazać 
Państwu, że w zakresie pielęgnacji 
przyblokowych terenów zielonych 
zawsze możemy liczyć na Państwa 
pomoc. O większość „ogródków” 

mieszkańcy sami dbają. Za co bar-
dzo dziękujemy.

Zapewnienie o gotowości 
do usuwania ewentualnych opa-
dów śniegu otrzymaliśmy także 
od przedstawicieli firm sprząta-
jących budynki i tereny przyblo-
kowe. Firmy, z którymi zawarte 
mamy umowy na wykonanie usługi 
odśnieżania są gotowe do podjęcia 
prac jeśli tylko zajdzie taka potrze-
ba. (są to te same firmy co w ubie-
głym roku, czyli Transport Drogowy 

Towarowo-Osobowy Zbigniew 
Gołąb obsługujący osiedla „Sło-
wiańskie” i „Sienkiewiczowskie”, 
Firma Handlowo-Usługowa „Brat-
-Bud” Piotr Bratuszewskiego obsłu-
gująca osiedla „Żubardź” i „Kozi-
ny” i Usługi Komunalne Mariusz 
Laskowski obsługująca osiedle 
„Zbiorcza”.

Jak co roku pisząc o zimie 
zwracamy się do Państwa z ape-
lem o zamykanie okien na klat-
kach schodowych i w piwnicach, 
zwracanie uwagi na to czy drzwi 
do klatki schodowej są zamknięte. 
Nie narażajmy się na dodatkowe, 
niepotrzebne koszty.

 K.Sz.
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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.

Ściągnij na swój telefon aplikację

Zapytaj o nasze ubezpieczenia 

swojego agenta

Urząd Statystyczny z ludzkim obliczem
W swojej 28letniej pracy księgowego, opracowując różnora
kie sprawozdania do Głównego Urzędu Statystycznego nigdy 
nie usłyszałam od tegoż urzędu podziękowań za zaangażo
wanie i włożoną pracę. Do dziś!
 Odbierając służbową pocztę zaskoczył mnie tytuł jed
nej wiadomości „Podziękowania za udział w badaniu SP 
za 2018 rok”. Nadawca to Zastępca Dyrektora Statystyki 
Przedsiębiorstw Niefinansowych. Poniżej cytuję fragment 
otrzymanej wiadomości:
„Urząd Statystyczny w Warszawie serdecznie dziękuje za udział w ba
daniu realizowanym na formularzu SP – Roczna ankieta przedsię
biorstwa za 2018 rok. Dzięki Państwa zaangażowaniu i zrozumieniu 
potrzeb statystyki publicznej, jesteśmy w stanie zapewnić wysoką 
jakość informacji o wynikach finansowych przedsiębiorstw, wykorzy
stywanych m.in. na potrzeby instytucji krajowych i międzynarodo
wych. Stanowią one także cenną informację dla samych przedsiębior
ców, pozwalając m.in. uzyskać punkt odniesienia dla oceny wyników 
finansowych uzyskiwanych przez Państwa podmiot na tle wszystkich 
przedsiębiorstw.”

Miłe!
Tym bardziej, że sprawozdanie SP to ponad dwadzieścia stron informa-
cji o działalności przedsiębiorstwa (w naszym przypadku Spółdzielni), 
szczegółach dotyczących majątku, finansów czy zatrudnienia. Poświę-
cony czas nareszcie został dostrzeżony.

 A.K.
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Segregowanie  
odpadów  
to teraz już  
bezwzględny obowiązek.

16  października  Rada  Miejska 
Łodzi  podjęła  szereg  uchwał 
wprowadzających zmiany w od-
biorze odpadów komunalnych.
Najważniejsza i najdotkliwsza dla łodzian 
to Uchwała Nr XV/643/19, nakładająca 
bezwzględny obowiązek segregacji od-
padów komunalnych i wprowadzająca 
od 1 grudnia, jeszcze tego roku, mie-
sięczną stawkę za śmieci w wysokości 
24 zł na osobę. Uchwała zakłada też, 
że w przypadku stwierdzonego braku 
segregacji, mieszkańcy poniosą koszt 
48 zł na osobę za miesiąc, w którym wy-
kryto nieprawidłowości.

W ślad za uchwałą Rady Miejskiej 
nasza Spółdzielnia przekazała Państwu 
przeliczone opłaty eksploatacyjne, jakie 
obowiązują za używanie lokali od 1 grud-
nia 2019 r. Wraz z wydrukami czynszo-
wymi lub kilka dni później przekazano 
do oddawczych skrzynek pocztowych 
także ulotki o segregacji odpadów, które 

dostarczył nam do dystrybucji Urząd 
Miasta Łodzi. Informacje o sposobie 
segregacji, zamieszczane już wcześniej 
na łamach naszej gazety, ponawiamy 
w tym numerze.

Drugą z uchwał zmieniającą dotych-
czasowy porządek odbioru odpadów jest 
Uchwała Nr XV/647/19 wskazująca, 
że odbiór odpadów komunalnych doko-
nywany będzie przez miasto tylko w sto-
sunku do nieruchomości zamieszkałych 
(budynki mieszkalne) i nieruchomości 
mieszanych (budynki mieszkalne z lo-
kalami użytkowymi). Oznacza to wyłą-
czenie z systemu odbierania odpadów 
przez Miasto Łódź nieruchomości nieza-
mieszkałych (m.in. pawilony handlowo-
-usługowe, garaże, szkoły i przedszkola 
i inne pomieszczenia), co do których 
właściciele nieruchomości sami muszą 
zawrzeć umowy o odbiór odpadów ko-
munalnych z firmą wywozową. Dodać 
należy, że odbiór odpadów będzie w tym 
przypadku następował po cenach komer-
cyjnych, ustalonych z firmą wywozową. 

Przy czym inna z uchwał Rady Miejskiej 
z 16.10.2019 r. – Uchwała Nr XV/648/19 
– wprowadza górne stawki opłat pono-
szonych przez właścicieli nieruchomości 
za usługę pozbycia się zebranych na te-
renie nieruchomości odpadów komunal-
nych.

16 października podjęto też uchwały: 
Nr XV/644/19 w sprawie ustalenia opła-
ty za śmieci dla domków letniskowych 
i innych nieruchomości wykorzystywa-
nych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe; 
Nr XV/645/19 w sprawie zwolnienia 
o 1 zł z części opłaty właścicieli domków 
jednorodzinnych kompostujących bioodpa-
dy i jednocześnie uchwałą Nr XV/646/19 
zmieniono zapisy Regulaminu utrzyma-
nia czystości i porządku na terenie miasta 
Łodzi, wprowadzając wymagania dotyczą-
ce kompostowania bioodpadów.

Wiele zmian, wprowadzanych krót-
ko przed terminem, od którego będą bez-
względnie wymagane. Nie dziwi więc 
fakt, że z praktycznym wypełnianiem na-
łożonych obowiązków powstało od razu 

wiele wątpliwości. Aby je wszystkie 
nazwać i omówić w dniu 21 listopada 
2019 r. w siedzibie naszej Spółdzielni 
doszło do spotkania prezesów skupio-
nych w Forum Zarządców Nieruchomo-
ści Spółdzielczych z p. Ewą Jasińską Dy-
rektorem Wydziału Komunalnego UMŁ. 
Przeszło dwie godziny trwała burzliwa 
wymiana zdań na temat wprowadzonych 
przepisów. Pani Dyrektor zadawano py-
tania o sposób weryfikacji zgłoszonych 
przez firmy wywozowe nieprawidłowości 
segregacji, będących podstawą wydania 
decyzji o nałożeniu kary, możliwości 
odwołania się od tej decyzji, odstąpienia 
od odpowiedzialności zbiorowej przy ka-
rze za brak segregacji, a także nt. przepeł-
nionych pojemników i dzwonów.

Najwięcej pytań dotyczyło jednak 
wyposażenia lokali użytkowych w od-
rębne pojemniki na odpady i uchwały 
wyłączającej niektóre nieruchomości, 
tzw. niezamieszkałe, z systemu odbiera-
nia odpadów przez miasto. W tym przy-
padku powstała konieczność zawarcia 
umów z firmą wywozową i wyposaże-
nia nieruchomości w wymagane prze-
pisami pojemniki na śmieci, przy czym 

nie do końca wiadomo jakie konkretnie 
nieruchomości obowiązek ten obejmuje 
(z sali padały konkretne przykłady) i czy 
dla każdej takiej nieruchomości osobno 
wymagane będą pojemniki na odpady.

Nie na wszystkie pytania udało 
się na spotkaniu uzyskać odpowiedź, 
bo sprawy dotyczyły, jak stwierdziła 
p. dyr. Ewa Jasińska, kompetencji Wy-
działu Finansowego UMŁ. Pani Dyrektor 
zobowiązała się w terminie późniejszym 
przedstawić pisemnie Forum stanowiska 
w sprawach zgłoszonych.

W kolejnych numerach Gazety bę-
dziemy informować Państwa o specyfice 
gospodarowania odpadami.

 K.Sz.

WAŻNE ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI

Podziękowania dla Veolii
W dniu 22 listopada 2019 r. Prezes 
Spółdzielni p. Sylwester Pokorski 
i Zca Prezesa p. Tadeusz Szymań
ski bukietem pięknych róż i oko
licznościowymi podziękowaniami 
złożyli na ręce Prezes Veolii Energia 
Łódź p. Anny KędziorySzwagrzak, 
w siedzibie Veolii, wyrazy uznania 
dla całej załogi za profesjonalnie 
wykonane roboty w 2019 r., z wiel
ką dbałością o naszych mieszkań
ców i nasze tereny spółdzielcze.
Przypomnijmy. W bieżącym roku Veolia 
Energia Łódź prowadziła w naszych 
zasobach mieszkaniowych dwie potęż-
ne inwestycje: przebudowę sieci oraz 
przyłączy ciepłowniczych w rejonie ulic 
A. Puszkina i A. Sacharowa (dawniej 
ul. Gorkiego) oraz budowę sieci ciepłow-

niczej na Stokach i podłączenie do niej 
5-ciu naszych budynków wraz z wybu-
dowaniem węzłów cieplnych.

Przygotowanie prac, a następnie ich 
przebieg oraz bieżąca organizacja pracy 
w tak trudnym, bo zamieszkałym, tere-
nie przeszła wszelkie nasze oczekiwania. 
Początkowo obawialiśmy się występowa-

nia poważnych uciążliwości dla naszych 
mieszkańców i właścicieli lokali użytko-
wych, dewastacji terenu ciężkim sprzętem. 
Jednakże wraz z wejściem brygad pracow-
niczych w teren, wszyscy (zarówno pra-
cownicy spółdzielni jak i sami mieszkańcy) 
z niemałym zdziwieniem i wielkim uzna-
niem śledzili przebieg tych prac. Nie było 

większych problemów z wprowadzoną 
przed blokami 501 i 503 przy ul. A. Sa-
charowa nową, na czas budowy, organiza-
cją ruchu drogowego dla zabezpieczenia 
dostaw towaru do sklepów, zapewnienia 
dostępu do lokali użytkowych. Bieżąco 
eliminowano do minimum codzienne 
niedogodności przy korzystaniu z nieru-
chomości. Na Stokach, gdzie występują 
liczne zieleńce, z dbałością podchodzono 
do wszystkich posadzonych na tym terenie 
nasadzeń, zabezpieczając je przed znisz-
czeniem, a po zakończonej pracy sadząc 
je na nowo w tym samym miejscu.

Miło było patrzeć, jak sprawnie wy-
konywane są roboty, jak inaczej niż zna-
my to z obserwacji, pracują i współpracu-
ją ze sobą poszczególne brygady.

Jeszcze jedno było zaskakujące. Zdzi-
wienie Prezes Veolii, że w ogóle dziękuje-
my jej za profesjonalizm. Dotychczas, jak 
stwierdziła p. Anna Kędziora-Szwagrzak, 
nikt  nie składał jej podziękowań za „nor-
malne” działania firmy.

Komórki  
uprawnione do kontroli 
śmietników i weryfikacji 
lub stwierdzania 
nieprawidłowości: 
–   Oddział ds. Kontroli Gospodarki 

Odpadami – zatrudniający 
pracowników do kontroli terenowej

–   Ekopatrol – Sekcja Ekologiczna 
Straży Miejskiej

–   Pracownicy firm wywozowych

Dokonywanie zgłoszeń 
nieprawidłowości 
w gospodarowaniu 
odpadami
Na stronach internetowych „Czyste 
miasto” zamieszczono w tym zakresie 
wiele telefonów i dróg kontaktu z UMŁ:
–  adres poczty elektronicznej: 

komunalny@uml.lodz.pl 
–  telefony kontaktowe 

do pracowników obsługujących 
zgłoszenia i reklamacje w zakresie 
problemów z odbiorem odpadów 
w poszczególnych dzielnicach:

 ■ Bałuty – tel. 42 638-49-83
 ■ Polesie – tel. 42 638-49-34
 ■ Widzew – tel. 42 638-49-86

–   telefony do pracowników Oddziału 
ds. Kontroli Gospodarki Odpadami 
– odbiór odpadów, harmonogramy, 
deklaracje „śmieciowe”:

 ■ tel. 42 638-49-04, 
42 638-59-11, 42 638-48-97

Zielona linia 42 638 50 00 – 
telefon interwencyjny Wydziału 
Gospodarki Komunalnej

ZYSKUJ
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W kolejnych wydaniach naszej gazety chcemy przypomnieć Państwu  

polskich noblistów, bo jako kraj mamy się kim chwalić. W bieżącym numerze 
przedstawiamy Olgę Tokarczuk. Pamiętać też należy, że w listopadzie br.  

minęło 95 lat od przyznania Nobla Władysławowi Reymontowi.

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: 100-122, 
jak również zespół garaży przy ul. Ziemowi-
ta 2b i Zakładowej 32/36, tel. kom. 505 150 
863, e-mail: akobus@rsmbawelna.pl.
Małgorzata Krasowska administrowane 
bloki: 132-150, tel. kom. 505 150 842, e-mail: 
mkrasowska@rsmbawelna.pl.
Beata Nykiel administrowane bloki: 201-212  
219-233, tel. kom. 505 131 497, e-mail: bny-
kiel@rsmbawelna.pl.
Julita Marcinkowska administrowane bu-
dynki: 151-160, 213-218a, 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.

Nie wszyscy czytali jej książki, 
ale zapewne wszyscy już o niej 
słyszeli.

To właśnie polska pisarka – Olga Tokarczuk 
– została uhonorowana nagrodą Nobla 
w dziedzinie literatury za 2018 rok. Nagro-
dę przyznano jej w uznaniu za „narracyjną 
wyobraźnię, która z encyklopedyczną pasją 
prezentuje przekraczanie granic jako formę 
życia.”

Brzmi interesująco? Jeśli tak, to z pew-
nością zechcą Państwo poznać trochę fak-
tów z  życia autorki. Całą resztę tajemnic 
odkryjecie w jej książkach.

Urodziła się 29 stycznia 1962 r. w  Su-
lechowie w  województwie lubuskim 

w rodzinie nauczycieli. Mama uczyła lite-
ratury i  języka polskiego, tata prowadził 
bibliotekę, a także zajęcia z folkloru i  te-
atru, nic więc dziwnego, że świat kultury 
przenikał i kształtował Olgę Tokarczuk już 
od najmłodszych lat. Niezależna i odważna 
w swoich wyborach, zafascynowana tym 
co odmienne i skrajne, szukając odpowie-
dzi na pytania dotyczące ludzkiej psychiki, 
zdecydowała się na studia psychologiczne 
na Uniwersytecie Warszawskim. W  mię-
dzyczasie, jako wolontariuszka, opiekowała 
się osobami chorymi psychicznie, a po dy-
plomie pracowała jako psychoterapeutka 
w poradni zdrowia psychicznego. Cały ten 
czas towarzyszyła jej jednak wewnętrzna 
potrzeba przelewania swoich przemyśleń 
i  wyobrażeń na papier oraz wyrażanie 

siebie poprzez nieszablonowo ujętą twór-
czość literacką.

Jeszcze jako nastolatka próbowała 
swoich sił w  poezji. Później był debiut 
w piśmie „Na przełaj”, gdzie w 1979 roku 
opublikowała pierwsze opowiadanie. Jako 
powieściopisarka dała się poznać szersze-
mu gronu w 1993 roku, kiedy ukazała się 
„Podróż ludzi Księgi”. Przełomem w jej ka-
rierze okazała się wydana trzy lata później 
książka „Prawiek i inne czasy”. Później były 
m.in.: „Dom dzienny, dom nocny” (1998), 
„Bieguni” (2007), „Prowadź swój pług przez 
kości umarłych” (2009) i uważane za opus 
magnum (wielkie dzieło) artystki „Księgi 
Jakubowe” (2014).

Tokarczuk ceniona jest zarówno przez 
czytelników, jak i krytyków. Wśród zalet jej 
pisarstwa wymieniana jest wysoka kultura 
słowa, umiejętność snucia opowieści i pisa-
nia o rzeczach zwykłych w niezwykły spo-
sób, urzekająca stylistyka połączona z dozą 
magii i niedopowiedzenia.

To wszystko sprawia, że Tokarczuk 
jest obecnie jedną z  najczęściej nagra-
dzanych współczesnych polskich pisarek. 
Wśród ogromnej ilości nagród wymień-
my np. dwukrotnie przyznaną nagrodę 
literacką Nike – w 2008 r. za książkę „Bie-
guni”, a  w  2015 r. za „Księgi Jakubowe”, 
w 2013 r. międzynarodową nagrodę Vile-
nica, przyznawaną pisarzom z Europy Środ-
kowej, w 2017 r. Międzynarodową Nagrodę 
Literacką Samorządu Sztokholmu za „Księ-
gi Jakubowe”, w 2018 r. Międzynarodową 

Nagrodę Bookera za „Biegunów”. Teraz, 
23  lata po Wisławie Szymborskiej, uho-
norowano ją nagrodą Nobla w dziedzinie 
literatury. Nie będzie to jednak zwieńczenie 
kariery pisarskiej artystki ani nie osiądzie 
ona teraz na laurach, w  jej głowie kieł-
kuje już bowiem nowa powieść i gdy tylko 
opadną emocje i zamieszanie wywołane 
Noblem, znajdzie wreszcie moment, kiedy 
będzie mogła usiąść w  ciszy, odetchnąć 
i znów zacząć pisać.

W kolejnych numerach naszej gazety 
postaramy się przypomnieć Państwu 

innych polskich noblistów, a także tych lau-
reatów tej nagrody, którzy mieli lub mają 
znaczące związki z naszym krajem. I.G.

02.12.2019, godz.: 13:30–14:30 – 
OZDOBY CHOINKOWE Z GLI
NY – WARSZTAT CERAMICZNY
adres: al. Piłsudskiego 133; Organi-
zator: Dom Kultury „Widok”
Opis: Podczas spotkania uczestnicy 
będą wykonywać ozdoby choinkowe 
z gliny. Warsztat obejmuje wykona-
nie, wypalenie i szkliwienie ręko-
dzieła (podczas 2 spotkań).
Zapisy: 574 255 542. Koszt: 20 zł.

04.12.2019, godz.: 13:00 – SZKO
LENIE W ZUS I ODDZIAŁ 
W ŁODZI
adres: ul. Zamenhofa 2, sala 618; 
Organizator: ZUS I Oddział w Łodzi
Opis: Szkolenie: „Jakie prawa i obo-
wiązki mają seniorzy pobierający 
świadczenia emerytalno-rentowe 
w związku z osiąganym dochodem?”
Zapisy: 42 638 23 08 / szkolenia_
lodz@zus.pl. Udział bezpłatny.

05.12.2019, godz.: 11:00 – MU
ZYCZNA BIESIADA Z MIKO
ŁAJEM
adres: ul. Żubardzka 3; Organiza-
tor: Centrum Edukacji Kulturowej 
Na Żubardzkiej 
Opis: Biesiada muzyczna, wspólne 
śpiewanie i muzykowanie przy her-
batce, słodki poczęstunek, integracja 
seniorów. Impreza skierowana do se-
niorów z dzielnicy Łódź-Bałuty.
Zapisy: 42 651 67 47. Udział 
bezpłatny.

05.12.2019, godz.: 17:00 – WY
KŁAD – JÓZEF PIŁSUDSKI 
MNIEJ ZNANY
adres: ul. Gdańska 13; Organizator: 
MTN w Łodzi – kustosz Kamila 
Lutek-Urbaniak 
Opis: Wykład zostanie wygłoszony 
z okazji urodzin Marszałka Józefa 

Piłsudskiego. Podczas spotkania 
prelegent zaprezentuje mniej znane 
aspekty z życia Marszałka: dzieciń-
stwo, życie na Syberii, działalność 
w Polskiej Partii Socjalistycznej, 
pobyt w Łodzi i aresztowanie oraz 
przygotowania do I wojny światowej.
Zapisy nie są wymagane. Koszt: Bilet 
wstępu 1 zł.

05.12.2019, godz.: 19:15 – SPEK
TAKL „BABA CHANEL”
adres: ul. Zachodnia 54/56; Organi-
zator: Akademicki Ośrodek Inicjatyw 
Artystycznych
Opis: Punktem wyjścia jest spektakl 
rosyjskiego pisarza Nikolaja Kolady 
„Baba Chanel” – historia starszych 
kobiet występujących w chórze, które 
niespodziewanie stają przed decyzją 
o odsunięciu ich na dalszy plan, gdyż 
przychodzi symboliczne nowe, młode.
Zapisy: bilety w kasie, pokój 33, 
III piętro lub www.aoia.pl
Koszt: 15 zł (ulgowy), 20 zł 
(normalny)

06.12.2019, godz.: 16:00–17:30 
– MUZYCZNA KAWIARENKA – 
„CORAZ BLIŻEJ ŚWIĘTA”
adres: al. Piłsudskiego 133; Organi-
zator: Dom Kultury „Widok”
Opis: Cykliczne, comiesięczne spot-
kanie, podczas którego można cie-
szyć się wspólnym śpiewem znanych 
i lubianych piosenek z akompania-
mentem pianina. Podczas grudnio-
wego spotkania zapanuje świąteczna 
atmosfera, a uczestnicy zaśpiewają 
radiowe przeboje zapowiadające 
Boże Narodzenie.
Zapisy: 574 255 542. Koszt: 5 zł.

07.12.2019, godz.: 16:00–17:30 – 
MONIUSZKO FOREVER
adres: ul. Jagiellonki 4, Strefa 

Kultury Otwartej; Organizator: Strefa 
Kultury Otwartej – filia Ośrodka 
Kultury Górna
Opis: Najnowsza premiera Kabaretu 
Wacław i Jego Ferajna „Moniuszko 
forever” wpisuje się w obchody Roku 
Moniuszkowskiego. W programie 
utwory kompozytora w wykonaniu 
„młodego duchem” Kabaretu.
Zapisy nie są wymagane. Udział 
bezpłatny.

08.12.2019, godz.: 12:30 – KRA
KOWSKI SALON POEZJI 
W ŁODZI – POEZJA TADEUSZA 
RÓŻEWICZA 
adres: ul. Zachodnia 93, Mała Sala; 
Organizator: Teatr Nowy im. Ka-
zimierza Dejmka w Łodzi Opis: 
Krakowski Salon Poezji to inicjatywa 
Anny Dymnej rozpoczęta w styczniu 
2002 roku w Krakowie. W każdą 
niedzielę znani aktorzy czytają 
wiersze swoich ulubionych poetów. 
Słowom towarzyszy muzyka na żywo 
w wykonaniu wybitnych instrumen-
talistów.
Zapisy nie są wymagane. Koszt: 20 zł.

14.12.2019, godz.: 11:00–16:00 – 
KIERMASZ ŚWIĄTECZNY
adres: al. Piłsudskiego133; Organiza-
tor: Dom Kultury „Widok”
Opis: Podczas kiermaszu uczestnicy 
warsztatów odbywających się w Wi-
dzewskich Domach Kultury, a także ich 
rodziny i znajomi zaprezentują swoje 
rękodzieła. Kiermasz to dobra okazja, 
żeby zakupić prezent świąteczny dla 
najbliższych np. prace plastyczne, 
ceramikę, biżuterię, robione na drutach 
ciepłe czapki i szaliki oraz ozdoby 
świąteczne. Kiermaszowi towarzyszyć 
będzie wspólne śpiewanie kolęd.
Zapisy: 574 255 542. Udział 
bezpłatny.

14.12.2019, godz.: 19:15 – MONO
DRAM „SHIRLEY VALENTINE”
adres: ul. Zachodnia 54/56; Organi-
zator: Akademicki Ośrodek Inicjatyw 
Artystycznych
Opis: W roli tytułowej Izabela 
Noszczyk. Spektakl Willy’ego Russella 
to monolog czterdziestoletniej „kury 
domowej”, świadomej straconego cza-
su i niezrealizowanych marzeń. Ta hi-
storia zachęca, aby zastanowić się nad 
sobą i próbować coś zmienić. Może 
pójść za głosem serca? Może zrealizo-
wać jakiś szalony pomysł? Po prostu 
postawić sobie nowe wymagania!
Zapisy: Bilety w kasie, pokój 33, 
III piętro lub www.aoia.pl. Koszt: 
5 zł.

15.12.2019, godz.: 16:00 i 19:15 – 
TESTAMENT SZEKSPIRA
adres: ul. Zachodnia 93; Organizator: 
Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka 
w Łodzi

Opis: Katolik, nauczyciel, aktor 
– Szekspir. Czy życie z takim ge-
niuszem jest zawsze usłane różami? 
W najnowszym spektaklu Maria 
Gładkowska wcieli się w rolę mało 
znanej żony Szekspira – Anne Hatha-
way. Słodko–gorzki tekst kanadyj-
skiego pisarza Vern Thiessen odsłania 
kulisy związku dramatopisarza 
ze starszą o osiem lat kobietą.
Zapisy nie są wymagane. Koszt: 20 zł 
z Łódzką Kartą Seniora.

17.12.2019, godz.: 10:00 – KOLĘ
DOWANIE Z „ALTERNATYWĄ”
adres: ul. A. Sacharowa 18; Organi-
zator: Dom Kultury 502
Opis: Dom Kultury „502” zaprasza 
na spotkanie z cyklu „Podajmy sobie 
ręce”. Spotkaniu towarzyszyć będą 
kolędy w wykonaniu zespołu wokal-
nego z Klubu „Alternatywa”.
Zapisy nie są wymagane. Udział 
bezpłatny.

AKTYWNY SENIOR W GRUDNIU

 BEZPŁATNE ZABIEGI  
 REHABILITACYJNE 
MAGDALENA LESZCZYŃSKA 
MAG-MED  
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
 Aleja Tadeusza Kościuszki 48, 90-427 Łódź-Śródmieście

w okresie III 2018 r. – XII 2020 r. realizuje projekt 
nr RPLD.10.03.01-10-0016/17  
„Rehabilitacja drogą do aktywności zawodowej”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, 
w ramach Poddziałania X.3.1 Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020.

Celem projektu jest poprawa stanu zdrowia i umożliwienie 
powrotu do aktywności zawodowej mieszkańców Łodzi, w tym 
osób powyżej 50 roku życia, z chorobami układu kostno-
stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej.

Polscy nobliści – 
Olga TOKARCZUK

W październiku br., na prośbę Ogniska TKKF Dzikusy, RSM „Bawełna” 
przekazała trzy tysiące złotych na sfinansowanie wpisowego w lidze 
amatorskiej dla drużyn z sekcji siatkarskiej.

Dzięki temu, jak informuje Zarząd Ogniska TKKF Dzikusy, Ognisko 
wystawiło do XXIII edycji rozgrywek Łódzkiej Amatorskiej Lidze Siat
kówki 2 zespoły w sezonie 2019/2020. Zespół dziewcząt występuje 
w ekstraklasie – po 5 kolejkach zajmuje 3 miejsce. Kierownikiem ze
społu jest Dominika Zwolińska a trenerem zespołu Dominik Zwoliński.

Zespół mężczyzn występuje w ekstraklasie – po sześciu kolejkach 
zajmuje II miejsce. Kierownikiem zespołu jest Marek Sińczak a trenerem 
Adam Jabłoński.

BAWEŁNA DLA SPORTUBAWEŁNA DLA SPORTU

95-rocznica przyznania Nobla dla Władysława Reymonta
13 listopada 1924 roku Władysław Stanisław Reymont otrzymał 
Nagrodę Nobla za powieść „Chłopi”. Aby przypomnieć o tym waż
nym wydarzeniu, łódzka młodzież czytała fragmenty powieści przy 
Kufrze Reymonta na ul. Piotrkowskiej.
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Ludzie,  
których 

warto  
poznać

W dawnych latach zanim zasiadło się z rodziną do Wigilii, to wychodziło się na klatkę 
schodową, by podzielić się opłatkiem ze swoimi sąsiadami. A przed blokiem na ławeczce 
siadywały starsze panie i wspólnie spędzały czas na ploteczkach. Dziś czegoś takiego 
już nie ma. Ludzie nie są sobie tak bliscy i nie są już tak otwarci na wzajemne relacje.

Redakcja: Spotykamy się dziś z wyjąt
kowymi kobietami, które zakładały naszą 
Spółdzielnię. Zarówno Pani Maria Chole
wa, która przybyła dziś do nas ze swoją cór
ką Zdzisławą Schiller, jak i pani Henryka 
Kozłowska, przyczyniły się do tego, że 61 
lat temu doszło do powstania Robotniczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna”. 
Dziś, w przededniu kolejnych urodzin 
Spółdzielni, chcemy Panie namówić do 
wspomnień, a także dowiedzieć się o tym 
jak teraz mieszka się w naszych zasobach.

Przypomnijmy, że zaspokojenie po
trzeb mieszkaniowych pierwszych człon
ków Spółdzielni mogło w tamtych latach 
nastąpić jedynie przez zgromadzenie 
środków i wykupienie od Rady Narodo
wej miasta Łodzi kilku budynków miesz
kalnych, zrealizowanych przez ówczesną 
Dyrekcję Budowy Osiedli Robotniczych. 
Dzięki temu 26 czerwca 1959 r. odebra
no do zasiedlenia pierwszy trzypiętrowy 
budynek mieszkalny w osiedlu „Koziny” 
– blok nr 30 przy ul. Srebrzyńskiej 45. 
To właśnie tam otrzymały Panie swoje 
pierwsze mieszkania.

– p. Zdzisława Schiller (córka 
p. M. Cholewy): 60 lat minęło jak jeden 
dzień, ale ja miałam wówczas już 15 lat, więc 
bardzo dobrze pamiętam, że rodzice wysłali 
mnie do wujka, by móc przygotować wszyst-
ko do naszej przeprowadzki. Mama zawsze 
wspomina, że sama wybrała to mieszkanie.

– p. Maria Cholewa: Dokładnie tak 
było. Gdy tylko zapytano mnie jakie chcę 
mieszkanie, to od razu odpowiedziałam, 
że proszę o lokal na pierwszym piętrze 
i koniecznie z balkonem.

– Henryka Kozłowska: Ja miałam 
wielkie szczęście, bo dostałam mieszkanie 
zaledwie po 4 miesiącach oczekiwania, 
co na tamte czasy było prawdziwym ewe-
nementem, bo przecież wtedy na mieszkania 
czekało się po kilka lat. Byłam wtedy mło-
dą mężatką, jeszcze bez dzieci, a obowią-
zywały wtedy takie przepisy, że jeśli nie 
miało się dzieci, to nie można było dostać 
nic więcej niż pokój z kuchnią. Ale uciecha 
i tak była ogromna, bo przecież mieszkanie 
w blokach to wtedy było coś! Wszyscy nam 
zazdrościli, bo mieliśmy wygody. I łazienkę 
w mieszkaniu, a nie na zewnątrz.

R.: Ale bloki były oddane wówczas 
jeszcze bez ciepłej wody użytkowej.

– p. Z. Schiller: Tak i przez długi czas 
mieliśmy ciepłą wodę tylko z bojlerów. Te-
raz, gdy wreszcie podłączono nam ją z sieci, 
to jesteśmy przeszczęśliwi. Kocham „Ba-
wełnę” za tę wodę.

R.: A jak wyglądały wtedy mieszka
nia i okolice osiedla?

– p. Henryka Kozłowska: Gdy ma się 
21 lat, przystojnego męża i dostaje się swoje 
pierwsze wymarzone mieszkanie w bloku, 
to ono wydaje się być najpiękniejsze i wspo-
mina się je cudownie. Tamte mieszkania 
miały przede wszystkim bardzo obszerne 
przedpokoje z wbudowaną dużą szafą, 
do której można było upchnąć całe mnó-
stwo rzeczy. Mieszkałam tam niecały rok, 
a później przeniosłam się na ulicę Tybury, 
dzisiejszą Kutrzeby, do większego miesz-
kania i wybrałam sobie lokal na czwartym 
piętrze, bo nie chciałam, żeby sąsiedzi tupali 
mi nad głową. Teraz, gdy muszę wejść z za-
kupami tak wysoko po schodach, to śmieję 
się trochę z tej mało racjonalnej argumen-
tacji młodej dziewczyny.

– p. Zdzisława Schiller: To ja w tym 
miejscu pochwalę naszego gospodarza 
domu, bo ten młody człowiek zawsze chęt-
nie pomaga nam z wniesieniem zakupów. 
Jest bardzo sympatyczny.

A wracając pamięcią do okolicy 
„Kozin”, to przede wszystkim nie było tu 
wtedy zbyt wielu sklepów i wszelkie więk-
sze zakupy mama musiała robić wracając 
w pracy. Był za to ogrodnik, który za na-
szym blokiem miał cały plac i to właśnie 
u niego mama kupiła mi wiązankę do ślubu. 
A tam, gdzie teraz jest Makro Cash & Carry 
była wtedy cementownia. Dała ona się nam 
trochę we znaki, bo gdy tylko trwały tam 
jakieś prace, to u nas wszędzie było siwo 
od tego pyłu.

R.: Początek działalności społeczno
wychowawczej i kulturalnej RSM „Ba
wełna” datuje się od roku 1961. Pierw
sza placówka kulturalnowychowawczą, 
jaką posiadała Spółdzielnia, znajdowała 
się właśnie w budynku Pań, przy ul. Sre
brzyńskiej 45.

– p. Zdzisława Schiller: Tak, to była 
świetlica „Koziołek” i swoją siedzibę mia-
ła ona w pomieszczeniach piwnicznych 
bloku. Wprawdzie ja nie uczestniczyłam 
w ich spotkaniach, bo miałam już 15 lat 
i chętniej chodziłam na podryw, ale pamię-
tam, że ta placówka przez wiele lat służyła 
dzieciom i odbywały się tam gry, zabawy, 
organizowano zawody sportowe i imprezy 
na powietrzu.

R.: Wszystkie trzy Panie pracowały
ście w Zakładach Przemysłu Bawełniane
go im. Juliana Marchlewskiego.

– p. H. Kozłowska: Tak. Ja byłam 
kierownikiem biura wydziałowego wykań-
czalni, która liczyła sobie blisko 2 tysiące 
osób. Jako jedna z niewielu osób byłam po 
maturze. Kończąc pracę po 34 latach do-
szłam do stanowiska kierownika wydziału 
planowania i koordynacji produkcji.

nie są zainteresowani innymi lokatorami. 
Żyją tylko swoim życiem. Czasem nawet 
„dzień dobry” nie powiedzą. A w dawnych 
latach, to przecież zanim zasiadło się z ro-
dziną do Wigilii, to wychodziło się na klat-
kę schodową, by podzielić się opłatkiem 
ze swoimi sąsiadami. A przed blokiem na 
ławeczce siadywały starsze panie i wspólnie 
spędzały czas na ploteczkach. Dziś czegoś 
takiego już nie ma. Ludzie nie są sobie tak 
bliscy i nie są już tak otwarci na wzajemne 
relacje.

Jako sąsiedzi powinniśmy interesować 
się sobą nawzajem, a zwłaszcza zwracać 
uwagę na osoby starsze, które mieszkają 
same. Wspominam taką bardzo niebez-
pieczną sytuację, gdy w nocy zapukała do 
mnie sąsiadka, prosząc bym do niej przy-
szła, bo się źle czuje. Gdy weszłam do jej 
mieszkania, poczułam bardzo silny zapach 
ulatniającego się gazu. Okazało się, że pani 
Zosia – bo tak miała na imię – chciała so-
bie coś podgrzać do jedzenia i poodkręca-
ła wszystkie kurki na kuchence, po czym 
o tym zapomniała, zupełnie nieświadoma 
czającego się zagrożenia. Pootwierałam 
zaraz wszystkie okna i wszystko skończy-
ło się szczęśliwie, ale ze zgrozą pomyśla-
łam co mogło się stać, gdyby Zosia mnie 

nie zawołała, a rano przyszłaby do niej opie-
kunka i zadzwoniła dzwonkiem do drzwi! 
Przecież to mogło wywołać wybuch! Dlate-
go tak ważne jest, byśmy nie zachowywali 
się w stosunku do siebie jak obcy ludzie, 
tylko byli po prostu bardziej ludzcy.

R.: To bardzo ważny apel. Pisali
śmy już na ten temat w naszej gazecie. 
Zresztą działalność informacyjna w RSM 
„Bawełna” odbywała się już od najwcześ
niejszych lat. Spółdzielnia wydawała róż
nego rodzaju broszury, ulotki, foldery, 
plakaty, a podstawą jej działalności były 
wydawnictwa skierowane do mieszkań
ców. Pierwszy informator wydano w 1970 
roku w kilkutysięcznym nakładzie. Dziś 
wydajemy nasz miesięcznik „Mój Dom”.

– Z. Schiller: Czytamy w domu każ-
dy numer Waszej gazety od deski do de-
ski. Mama sobie przypomina dawne czasy, 
a i mąż chętnie posłucha. A później dajemy 
ją też do poczytania znajomym. Tak nam 
się życie ułożyło, że ja z mężem nie mamy 
dzieci i mieszkamy teraz razem z moją 
mamą w tym naszym pierwszym „baweł-
nianym” mieszkaniu. Tworzymy naszą małą 
rodzinę. A mama, mimo swoich 96 lat, jest 
ciągle bardzo aktywna i dużo pomaga mi 
w domu. Przyszyje coś, naprawi, nawet 

jeszcze czasem poprasuje. Gdy ostatnio 
w telewizji zobaczyliśmy najstarszą Polkę, 
która ma 113 lat, to powiedziałam do mamy, 
że musi ją przebić i dożyć 120! To by się 
„Bawełna” cieszyła, mając taką mieszkankę.

– p. H. Kozłowska: Ja natomiast 
mam kotkę Rapcię, która umila mi czas. 
Dostałam ją od wnuczki, gdy okazało się, 
że z powodu alergii nie może być w jej 
domu. Początkowo wnuczka nazwała 
kotka Raper, jednak u weterynarza oka-
zało się, że to jest dziewczynka i trzeba 
było zmienić jej imię na Rapcia. Ma już 
7 lat i obchodzi urodziny 11 listopada. 
Najśmieszniejsze jest to, że gdy idę do mo-
jego lekarza rodzinnego, to z panią doktor 
więcej rozmawiam o kotach, niż o moich 
dolegliwościach.

R.: Dziękujemy Paniom bardzo 
za rozmowę i życzymy dużo zdrowia. 
A z panią Marią chętnie spotkamy się 
z okazji jej setnych urodzin!

 I.G. i K.Sz.
PS 
W świątecznym numerze naszej Gazety 
zamieścimy otrzymany od p. Zdzisławy 
przepis na blok czekoladowy – smakołyk, 
który p. Zdzisława zwykle szykuje dla 
swojej rodziny.
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M Ó W M Y  S O B I E M Ó W M Y  S O B I E 
D Z I E Ń  D O B R Y  –D Z I E Ń  D O B R Y  –  
toto  miłe i  łączące  miłe i  łączące  
ludziludzi

Rozmowa z założycielkami RSM „Bawełna” 
i mieszkankami pierwszego bloku Bawełny 
p.  Henryką  Kozłowską  i  Marią  Cholewą 
oraz z jej córką Zdzisławą Schiller.

– p. Z. Schiller: 
Ja natomiast razem 
z mamą pracowałam 
na tkalni. To były wów-
czas ogromne zakłady, 
zrzeszające w sumie 
prawie 10 tysięcy osób. 
Dziś tak pięknie je odrestaurowali i zamienili 
na centrum handlowe Manufakturę. Często, 
gdy jesteśmy z mamą w tych okolicach, to so-
bie wspominamy co gdzie było i jak wyglądało. 
Przypominamy sobie dawne czasy. Natomiast 
drugi z wielkich ówczesnych zakładów – Za-
kłady Przemysłu Bawełnianego im. Obrońców 
Pokoju – tak bardzo niszczeje, że to aż smutne, 
bo przecież to także kawałek łódzkiej historii.

R.: A pamiętacie Panie początki 
Spółdzielni? To jak doszło do jej po
wstania?

– p. H. Kozłowska: Ja pamiętam to 
bardzo dobrze. Sytuacja mieszkaniowa była 
wtedy bardzo trudna. Zapotrzebowanie na 
mieszkania mogła zaspokoić tylko spół-
dzielnia mieszkaniowa, więc sama chodzi-
łam i namawiałam ludzi, by zorganizować 
własną spółdzielnię. Ludzie jednak byli 
pełni obaw i podchodzili do tego z bardzo 
dużą ostrożnością. Gdy władze państwowe 
zapoczątkowały nową politykę mieszka-
niową, stworzyły się warunki szybkiego 
rozwoju budownictwa mieszkaniowego. 
Spółdzielnie uzyskiwały potrzebne kredy-
ty, a ludzie pomoc w uzupełnieniu wkładu 
mieszkaniowego z zakładowych funduszy 
mieszkaniowych. Dopiero, gdy widać było 
pierwsze efekty działalności spółdzielni i to 
jak szybko można dostać mieszkanie, ludzie 
zaczęli się chętniej zapisywać. Akt założy-
cielski Spółdzielni podpisano w domu kul-
tury, który znajdował się naprzeciw naszych 
zakładów. Ale przez głowę nam wówczas 
nie przeszło, że z tej naszej inicjatywy wy-
rośnie coś tak wielkiego jak ta Spółdzielnia.

R.: W bloku nr 30 mieszkało i nadal 
mieszka wiele osób zasłużonych dla na
szej Spółdzielni.

– p. Z. Schiller: Tak. Mieszkała u nas 
m.in. p. Julia Słabosz, która również za-
kładała tę Spółdzielnię. A naprzeciw nas 
mieszka pan Edmund Kempa – wieloletni 
członek Zarządu Spółdzielni. Znam moich 
sąsiadów i staram się zawsze zagadać, gdy 
widzę kogoś nowego. Sama nazywam siebie 
„Wolna Europa”, bo nie krępuję się, zapytać 
czy ktoś się wprowadził i na którym pię-
trze mieszka. To jeszcze nawyk z dawnych 
czasów, gdy wszyscy w bloku się znaliśmy 
i nawet spotykaliśmy się ze sobą.

– p. H. Kozłowska: W moim blo-
ku już niewiele zostało starszych osób, 
a przyznam, że ci młodzi zupełnie 

Rapcia terapeutkaRapcia terapeutka
Posiadanie kota, co potwierdza 
nasza bohaterka wywiadu powyżej, 
p. Henia, właścicielka Rapci, ma 
zbawienny wpływ na jej zdrowie 
i dobry nastrój. Sprawia to kocie 
mruczenie i przymilanie się do 
człowieka.
Jak  twierdzą naukowcy,  przejęcie  od  swojego  kotka  zwyczaju  drzemki w  ciągu dnia 
dobrze wpływa na pamięć i kreatywność. Koci spokój i umiejętność opanowania stre-
su też może nas wiele nauczyć, a zabawy  i zachowania – rozbawić. Nie bez powodu 
największą popularnością w internecie cieszą się tzw. filmy ze śmiesznymi kotami. Po-
dobno już kilkanaście minut oglądania takiego filmu znacznie wycisza stres, wspomaga 
serce i układ immunologiczny. Naukowcy potwierdzają także, że kot pomaga w walce 
z depresją. I wreszcie – co chyba jest najważniejsze – koty potrafią kochać swego opie-
kuna równie bezgranicznie i bezinteresownie jak psy.
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W poprzednim numerze obie-
caliśmy Państwu, że postaramy się rozwią-
zać zagadkę związaną z jamnikami.

Te niegdyś tak popularne psy, dzisiaj spotykane są niezwykle rzad
ko, a przecież jeszcze w latach 80-tych królowały na naszych osiedlach 
i z pewnością każdy z nas kojarzy sąsiada z jamnikiem.

Dlaczego teraz widujemy je tylko okazjonalnie? Odpowiedź jest prosta 
i smutna zarazem – po prostu przeminęła moda na jamniki. Ktoś zapyta – 
moda? Ale jak to? Przecież zwierzę nie jest rzeczą, nie jest produktem, któ
ry kupuje się, bo jest akurat na czasie i warto się nim pochwalić. A jednak 
nie wszyscy podchodzą do tematu posiadania zwierząt rozsądnie. Ludzie 
kupują zwierzęta, bo tak słodko wyglądają w reklamie i wszyscy znajomi 
już takie mają. Do niedawna na topie były „psie zabaweczki” – yorki, obec
nie brylują buldożki francuskie. Czworonożnych domowników nabywamy 
w psich „fabrykach”, czyli w hodowlach, gdzie często nie dba się o ich zdro
wie fizyczne i psychiczne, a przecież pies to nie pomidor, którego możemy 
sobie wyhodować.

Wybierając zwierzę kierujmy się sercem i rozumem, uwzględniając przy 
tym charakter psa i jego potrzeby, związane również z jego rasą. Bierz
my pod uwagę nasze warunki mieszkaniowe i to czy będziemy w stanie 
poświęcić mu wystarczająco dużo czasu.

I nieważne czy będzie to york, jamnik czy kundelek, tylko czy stwo-
rzymy mu dobry dom, którego stanie się dopełnieniem.

Bo czy wybierając przyjaciela patrzymy na to jak wygląda i czy jest 
wystarczająco popularny?  I.G.

Rozerwij się!
BARAN 21 III  20 IV
Niestety w tym miesiącu 
okaże się, że nie wszystko 
jest takie proste i zwyczaj-
ne, jak przypuszczasz. Sprawy blisko Cię 
obchodzące skomplikują się na tyle, że 
warto będzie zastanowić się nie tylko nad 
nimi, ale i nad sobą. Może właśnie Ty je-
steś źródłem swoich kłopotów? Oparcie 
w Pannie. 

BYK 21 IV  21 V
Powinieneś na czas do-
strzec zmieniające się wo-
kół Ciebie układy. Warto od 
razu umiejętnie się do nich dostosować. 
Czyjeś słowa, choć miłe, mogą okazać 
się tylko grą i to w dodatku nie fair. Nie 
daj się złapać na ten haczyk. Bliski Ci 
Wodnik okaże się jeszcze bliższy w tych 
dniach. 

BLIŹNIĘTA 22 V  20 VI
Dobry miesiąc, choć nieco 
inny od poprzednich. Nowa 
tematyka w kręgu spraw 
zawodowych, ale też w domu jakoś 
inaczej zabrzmią niektóre słowa. I to 
w bardzo sympatycznym duchu. Warto 
też zmienić nieco postępowanie na co 
dzień w stosunku do otoczenia. Ryby 
czekają na to. 

RAK 21 VI  22 VII
Idź dalej za ciosem. Rów-
nież w tym miesiącu masz 
szanse na spełnienie waż-
nych postanowień. Jeśli chcesz rzucić 
palenie - zrób to teraz. Być może odzwy-
czaisz się łatwiej. A może chcesz schud-
nąć? Zacznij już dziś, a taka kuracja ma 
szanse powodzenia. Spójrz na Byka. 

LEW 23 VII  22 VIII
Bądź niezłomny we wpro-
wadzaniu swoich pomysłów 
w czyn. Musi Ci się udać, bo 
sukces jest Ci pisany. Nie pozwól więc, 
aby ten miesiąc przeciekł Ci przez palce. 
Nie marnuj czasu na drobiazgi i jałowe 
dyskusje. Przy okazji uda Ci się utrzeć 
nosa Bliźniętom - chwalipiętom. 

PANNA 23 VIII  22 IX
Uważaj, bo okazja może Ci 
przejść koło nosa, jeśli zlek-
ceważysz albo nie zauwa-
żysz tego, co podsuwa Ci na talerzu los. 
Nie pozwól, aby nadmierna ostrożność 
zniweczyła szansę odniesienia przez Cie-
bie sukcesu! Ten miesiąc wyjątkowo Ci 
sprzyja. Strzelec też.

WAGA 23 IX  23 X
Przygotuj się na bardzo uda-
ny miesiąc. Masz szansę za-
łagodzić wreszcie niedawny 
spór w rodzinnym domu. Po ostatnich 
sporych wydatkach szybko staniesz na 
nogi. Możliwy jakiś list z zagranicy. 
Czyżby już zaproszenie na sylwestra? 
W układach z Bykiem nareszcie stabi-
lizacja. 

SKORPION 24 X  21 XI
W pracy możesz liczyć 
na spore postępy. Musisz 
jednak działać konsekwen-
tnie, nie zatrzymuj się w połowie drogi! 
W sprawach sercowych konieczna bę-
dzie decyzja co do wspólnej przyszłości. 
Postaraj się jak najlepiej wykorzystać 
okres zwiększonej energii w pracy. Lew 
Ci w tym pomoże.

STRZELEC 22 XI  21 XII
Przed Tobą poważna roz-
mowa z kimś, kogo cenisz 
i komu ufasz. Warto go nie 
tylko wysłuchać, ale choć w pewnym 
stopniu zastosować się do jego rad. Ale 
czy to przy Twoim niepokornym cha-
rakterze jest w ogóle możliwe? Spróbuj 
a szybko zobaczysz efekty. Baran czeka 
na spotkanie.

KOZIOROŻEC 22 XII  19 I
Poważnie zaangażujesz się 
w pewną sprawę. Będziesz 
odgrywać wiodącą rolę w ja-
kimś ważnym spotkaniu. Poczujesz się 
ważny i doceniany. Czeka Cię również 
inspirujące spotkanie z przyjaciółmi. Tyl-
ko nie bądź gadułą i dopuść do głosu in-
nych. Unikaj sporów z Rakiem i Lwem.

WODNIK 20 I  18 II
Bardzo możliwe, że wdasz 
się w spór, który wyniknie 
ze zwykłego nieporozumie-
nia. Wykładaj więc swoje racje jasno 
i klarownie. Usuwaj też od razu wszel-
kie wątpliwości. Tylko w takiej atmo-
sferze unikniesz niepokojów i braku 
zrozumienia. Zyskasz też przychylność 
Skorpiona.

RYBY 19 II  20 III
Nieporozumienie sprzed kil-
ku dni teraz powinno się wy-
jaśnić. Twoja w tym rzecz, 
aby w niezbyt korzystnym dla Ciebie 
miesiącu nie powtórzyły się te napię-
cia. W zamian usłyszysz słowa, które 
wzbudzą nowe nadzieje. Nie spiesz się 
z listem do Wagi. Sprawa musi trochę 
odleżeć. 

HOROSKOP NA GRUDZIEŃ

Jeśli  
musisz się cofnąć 
to tylko by wziąć 

rozbieg.

Składniki:
– na ciasto:

 ■ 8 jajek
 ■ 5 łyżek zimnej wody
 ■ 200 g masła
 ■ 250 g mąki
 ■ 1 szklanka cukru
 ■ 2 budynie czekoladowe
 ■ 2 łyżki kakao
 ■ 3 łyżeczki proszku do pieczenia

– na krem:
 ■ 330 ml 30% śmietanki
 ■ bita śmietana w proszku, np. 

Śnieżka
 ■ 200 g masła
 ■ mleko zagęszczone słodzone – 

530 g

Przed  nami  cały  weekend  na  zabawę,  bo Andrzejki  w  tym 
roku wypadają w piątek.

Andrzejki są specjalną okazją do zorganizowania ostatnich hucznych zabaw przed 
rozpoczynającym się adwentem. Ale przede wszystkim Andrzejki to wieczór 
wróżb. Nie może ich więc zabraknąć podczas zabawy.

Niegdyś wróżby andrzejkowe miały charakter wyłącznie matrymonialny 
i przeznaczone były tylko dla niezamężnych dziewcząt (męskim odpowiednikiem 
andrzejek były Katarzynki). Początkowo Andrzejki traktowano bardzo poważnie, 
a wróżby odprawiano tylko indywidualnie, w odosobnieniu. W czasach później-
szych przybrały formę zbiorową, organizowaną w grupach rówieśniczych panien 
na wydaniu, zaś współcześnie przekształciły się w niezobowiązującą zabawę 
gromadzącą młodzież obojga płci.

Podpowiadamy niektóre andrzejkowe wróżby 
i zabiegi magiczne
Wszyscy znają wylewanie wosku na zimną wodę (często przez ucho od klucza) 
i wróżenie z kształtu zastygłej masy lub rzucanego przez nią cienia sylwetki przy-
szłego wielbiciela, akcesoriów związanych z jego zawodem itp. czy ustawianie 
od ściany do progu jeden za drugim butów zgromadzonych panien: ta, której but 
pierwszy dotarł do progu, miała jako pierwsza wyjść za mąż.

Wróżby jakie przedstawiamy poniżej są mniej znane, a ponoć bardzo skuteczne. 
Spróbujecie?!
1.  Wróżenie ze skórki jabłka – panna obiera jabłko tak, by skórka była jak 

najdłuższa; następnie rzuca ją za plecy przez lewe ramię. Litera, w jaką 
ułoży się skórka będzie pierwszą literą imienia jej narzeczonego.

2.  Uczestnicy zabawy piszą imiona na dwóch kartkach: imiona dziewczyn 
na jednej, a chłopców na drugiej. Potem dziewczyna przekłuwała z czystej 
strony kartkę z imieniem chłopca. Dziewczyna miała potem wyjść za mąż 
za chłopca o imieniu, które przekłuła. Chłopcy natomiast przekłuwali kartkę 
z imionami dziewczyn.

3.  Dziewczyny kładły na ławie placki posmarowane tłuszczem i sprowadzały 
psa; ta dziewczyna, której placek został najpierw zjedzony, jako pierwsza 
miała wyjść za mąż.
 Źródło: internet

 ■ 5 łyżeczek żelatyny
 ■ ½ szklanki gorącej wody

– na polewę
 ■ 1 gorzka czekolada
 ■ 1 mleczna czekolada
 ■ 50 g masła
 ■ 1 gotowa polewa z białą czekoladą

– i oczywiście 2 paczki dowolnych pier-
niczków nadziewanych.

Przygotowanie
1. Ciasto:
Masło rozpuścić, potem ostudzić. 
Do białek dodać wodę i szczyptę soli, 
cukier i wszystko zmiksować. Dodawać 
po żółtku i dalej miksować. Przesiać 
do tego, mąkę z proszkiem, budyniami, 
kakao i wymieszać łopatką. Lekko mie-
szając, dolewać masło. Przelać na blachę 
wyłożoną papierem do pieczenia. Piec 
w 175°C ok. 30–35 min. Po przestyg-
nięciu ciasto przekroić na dwa placki.

2. Krem:
Żelatynę rozpuścić w gorącej wodzie 
i ostudzić. Śmietankę ubić ze Śnieżką, 
w jednej misce. W drugiej zmiksować: 
miękkie masło z mlekiem skondenso-
wanym. Do masy mleczno-maślanej 
dodawać porcjami ubitą śmietankę 
i wszystko razem zmiksować. Na ko-
niec powoli dolewać żelatynę i znów 
wszystko krótko zmiksować. Masę 
przelać na jeden z placków. Na masie 
poukładać pierniczki i przykryć drugim 
plackiem.
3. Polewa:
Czekolady razem z masłem, rozpuścić 
nad parą. Jednocześnie włożyć do go-
rącej wody, gotową białą polewę. Górę 
placka posmarować ciemną polewą. 
Natomiast białą zrobić parę pasów 
na polewie ciemnej (jeszcze nie zasty-
głej). Końcówką łyżeczki poprzeciągać, 
w górę i w dół, tworząc mozaikę. Całość 
schłodzić.
 Smacznego!

Kobieta zrobiła sobie operację plastyczną.
Lekarz pyta:
– No i jest pani zadowolona?
– Nie całkiem, chciałabym mieć wielkie oczy – mówi pacjentka.
Na to lekarz:
– Nie ma problemu, siostro proszę pokazać pani rachunek…

W jednym z pokoi akademika studenci wciąż wznoszą toast.
– Za Janka, żeby zdał!
– W pewnym momencie do pokoju wchodzi Janek. Koledzy krzyczą:
– I co Janek zdałeś?
– Zdałem, zdałem. Tylko jednej nie przyjęli, bo miała szyjkę obitą.

CIASTO Z NIESPODZIANKĄ
Wszyscy  lubimy  niespodzianki, 
a że czas ku temu jak najbardziej 
pasuje,  dlaczego  nie  upiec  dla 
rodziny  ciasta  z  niespodzianką. 
Proponujemy ciasto z zatopioną 
w środku piernikową duszą.

Źródło: internetCZY JAK KTO WOLI CIASTO Z DUSZĄ

JUTRO  JUTRO  
ANDRZEJKI!ANDRZEJKI!

Co się stało 
z jamnikami?


