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Występujące zagrożenie zarażenia się koronawirusem wymaga od wszystkich zachowania 
większej niż zazwyczaj ostrożności i higieny. Mając na uwadze bezpieczeństwo miesz-
kańców spółdzielnia wprowadziła szereg czynności ograniczających ryzyko zarażenia.

Muzea i galerie z całego świata udostępniają swoje kolekcje w internecie. Dzięki temu, 
pozostając w domu, można zobaczyć najsłynniejsze wystawy i obiekty kulturalne. 
Cieszmy się aktualnie poznawaniem świata tylko on-line. Bądźmy rozsądni i zdrowi.

NAKŁAD 9000 

egzemplarzy

Koronawirus cały czas jest obecny w naszym 
życiu. Od marca wszystkie codzienne wiadomo-
ści rozpoczynają się praktycznie od komunika-
tów o ilości nowych zakażeń. Ostatnio są one 
już „przerażające”, bo przekroczyły w dniu 
24 września najpierw jeden tysiąc dziennie, 
za 8 dni zaś została przekroczona kolejna barie-
ra czyli ponad 2 tysiące zachorowań, osiągając 
2 dni temu czyli w sobotę 24.10. br. poziom 
13628 przypadków COVID-19. Niestety z tych 
wszystkich komunikatów i informacji wynika 
praktycznie tylko jedno. Sieje się powszechną 
panikę i straszy się nas niewyobrażalnymi kon-
sekwencjami pandemii. A jest wyraźna różnica 
pomiędzy zarażonym a chorym. U większości 
zarażonych nie ma objawów, a u wielu chorych 
te objawy nie są silne. Zachęcam do zapoznana 
się z wywiadem ze znanym łódzkim lekarzem 
prof.dr.hab. Piotrem Kuną z sobotniego wyda-
nia Gazety Wyborczej-Magazynu Wolna So-
bota. Warto, bowiem ten doświadczony lekarz 
przekazuje wiele cennych rad i spostrzeżeń. 
A przede wszystkim z tego wywiadu wynika, 
że pomimo pandemii jest możliwe normalne ży-
cie, ale… „musimy liczyć tylko na siebie samych 
i na naszych najbliższych. Żaden rząd nie zrobi 
tego za nas”. Musimy więc przestrzegać zasad 
obowiązujących wszystkich do tej pory i nie za-
pominać o tym… czyli nosimy maseczki, utrzy-
mujemy odpowiedni dystans społeczny, myjemy 
często i dokładnie ręce, odkażamy je, staramy się 
jak najmniej korzystać z publicznej komunika-
cji, z bezwzględnym przestrzeganiem dystansu 
w tych środkach i… np. w blokach z windą uni-
kamy jeżdżenia nią. Musimy też przyzwyczaić 
się, że nie można już osobiście załatwiać wielu 
spraw; dla swojego dobra i zdrowia! Dlatego ko-
lejny raz przypominam i sugeruję, aby koniecz-
nie korzystać z rubryki umieszczonej na str. 6 
„Kontakt z nami”. Znajdują się tam wszystkie 
niezbędne telefony i adresy internetowe, za po-
mocą których, można zgłosić jakąkolwiek uster-
kę, spróbować dokładnie dowiedzieć się o swo-
im saldzie na koncie czynszowym czy też zgłosić 
ważną uwagę związaną z najbliższym nam 
otoczeniem. Bez wychodzenia z domu; bez ko-
nieczności spotykania nieznajomych na drodze 
do administracji spółdzielni. Dodatkowo mamy 
w n/Spółdzielni aplikację iMieszkaniec, o której 
przypominamy również w tym numerze na str. 4, 
chroniącą nas przed niepotrzebnym i często nie-
uzasadnionym kontaktem osobistym w okresie 
pandemii. I jeszcze jedna uwaga dotycząca na-
szej Gazety. Otóż administratorzy poszczegól-
nych budynków przekazują nam, jako Redakcji, 
informacje, że zdarzają się przypadki, że Gazeta 
jest pozostawiana na skrzynkach pocztowych 
zaraz po wyjęciu jej ze skrytek. Proszę o uświa-
damianie swoich sąsiadów, że jest to źródło waż-
nych informacji dla wszystkich zamieszkałych 
osób w budynkach RSM „Bawełna”, że możemy 
znaleźć się w niespodziewanej sytuacji, w której 
będziemy potrzebowali telefonów do poszcze-
gólnych służb, nie tylko spółdzielczych, ale też 
miejskich czy ogólnopublicznych. A w takich 
chwilach często pamięć bywa zawodna!

Wracając do wspomnianego wcześniej 
wywiadu być może uda nam się uzyskać zgodę 
wydawcy i zamieścimy link do niego na naszej 
stronie internetowej www.rsmbawelna.pl, bowiem 
jego przesłanie jest bardzo optymistyczne. A nasza 
strona internetowa niezadługo będzie miała swoją 
nową wersję, bardziej klarowną i przyjazną dla P.T. 
Członków Spółdzielni i pozostałych odbiorców.

 Sylwester Pokorski

Moim zdaniem  Epidemia rozwija się, a wraz z nią zmienia się z dnia na dzień nasze funkcjonowanie i prowadzenie 
codziennych zadań. O wszystkich wprowadzanych w Spółdzielni zmianach w obsłudze członków oraz sposo-
bach ograniczania ryzyka zakażeń w budynkach mieszkalnych bieżąco informujemy na łamach Gazety.

Koronawirus – trzymaj dystans

BUDŻET OBYWATELSKI

Przed nami VIII edycja Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. 
Zachęcamy do udziału w rozdysponowaniu 24 milionów zł. 
Już od 6 listopada można głosować na zgłoszone i zakwalifiko-
wane projekty. Z uwagi na epidemię zalecane jest głosowanie 
elektroniczne. Zasady głosowania i jeden z projektów zgłoszony 
przez naszego niedawnego kierownika os. Słowiańskie p. Piotra 
Sumińskiego przedstawiamy na str. 6.Kosztowny i irytujący wandalizm

Minął zaledwie miesiąc od 
poprzedniego numeru Ga-

zety, w którym informowaliśmy 
o podpalanych śmietnikach 
na osiedlach, a mamy nieste-
ty kolejny tego typu incydent. 
Tym razem zniszczony został 
śmietnik przy ul. Zagłoby 15. 
Na Olechowie zaś pseudoki-
bice uwiecznili swoje przej-
ście osiedlem pozostawiając 

brzydkie i niecenzuralne napi-
sy na 25 budynkach. 

Dla nas wszystkich – pra-
cowników i mieszkańców – to 
niepotrzebne nerwy oraz co 
najważniejsze kolejne wydatki 
na naprawienie szkód. Więcej 
o irytującym i powtarzającym 
się wandalizmie piszemy na 
str. 4.

 K.Sz.

Z dniem 14 października Zarząd RSM „Bawełna” podjął decyzję o wstrzy-
maniu do odwołania wszelkich przyjęć interesantów w siedzibie Spół-
dzielni oraz w poszczególnych biurach administracji osiedlowych. Bieżą-
ca obsługa interesantów odbywa się za pośrednictwem mediów (telefon, 

mail, aplikacja iMieszkaniec). Tylko w szczególnych przypadkach możliwa jest 
obsługa interesantów w  siedzibie Spółdzielni czy  w  administracji osiedla. 
Zawsze wymaga ona umówienia wizyty telefonicznie lub elektronicznie, 
z zachowaniem przewidzianych prawem środków bezpieczeństwa – osoby 
bez maseczek lub przyłbic nie będą obsługiwane. Przypomnijmy w tym miejscu, 
że wszystkie telefony kontaktowe podawane są na str. 6 w rubryce „Kontakt 
z nami” oraz na stronie internetowej Spółdzielni.
 Prowadzone jest, choć także z  ograniczeniami, umawianie członków 
do notariusza w celu wyodrębnienia przez nich lokali w odrębną własność, 
podejmo wane są wizyty w  lokalach, konieczne do wykonania przeglądów 

kominiarskich, gazowych, 
elektrycznych oraz dla usu-
nięcia zgłaszanych awarii.
 Od 26 października 
pracownicy Spółdzielni 
podzieleni zostali na  dwa 
niestykające się ze sobą ze-
społy. Wprowadzono pracę 
hybrydową. Pracownicy realizu jący zadania służbowe poza miejscem pracy 
mają obowiązek świadczenia pracy w sposób zdalny.
 Działania takie jakkolwiek pozwalają na wypełnianie wszystkich obowiąz-
ków służbowych mogą powodować nieznaczne wydłużenie realizacji zgłoszeń 
czy Państwa wystąpień do Spółdzielni. Prosimy zatem o wyrozumiałość. 
 K.Sz.
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Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców  

spółdzielnia wprowadziła szereg czynności  
ograniczających ryzyko zarażenia koronawirusem.  

Piszemy o nich w każdym wydaniu Gazety.
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We wrześniu 2020 r. Rada Nadzorcza odbyła jedno posiedzenie, w formie miesza-
nej, czyli dla części członków Rady w formie videokonferencji, a dla reszty w siedzibie 
Spółdzielni, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności, związanych z zagroże-
niem Covid-19. Na posiedzeniu Rada:

1.  Rozpatrzyła 2 oferty, które wpłynęły do Spółdzielni, dotyczące badania sprawozdania finansowego 
Spółdzielni za 2020 rok tj.: ofertę Kancelarii Biegłego Rewidenta Barbary Cwanek-Łaseckiej oraz ofertę 
Biura Biegłych Rewidentów „Eko-Bilans” i podjęła uchwałę w sprawie wyboru Biura Biegłych Rewidentów 
„Eko-Bilans” do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 rok.

2.  Rozpatrzyła wniosek i podjęła uchwałę ws. zmian do Uchwały Rady Nadzorczej nr 1/4/2020 
z dnia 27.04.2020 r. ws. opłat za c.o. i c.w.

Zmiany stawek opłat zmiennych za centralne ogrzewanie oraz opłaty stałej za ciepłą wodę są na-
stępstwem wykonanych korekt rozliczenia za 2019 rok spowodowanych brakiem niektórych odczytów 
radiowych, nieprawidłowym rozliczeniem lokali, zmianą sposobu ich rozliczenia itp. Uchwała weszła 
w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 maja 2020 roku.

3.  Przeanalizowała informację dotyczącą porównania zużycia mediów w zasobach Spółdzielni za okres 
I-VI 2020 roku w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego i przyjęła ją do akceptującej 
wiadomości.

4.  Podjęła uchwałę w sprawie udostępnienia firmie Veolia Energia Łódź S. A. terenu pod budowę 
przyłącza ciepłowniczego do nowo wybudowanego budynku i ustanowienie służebności przesyłu 
dla wybudowanego przyłącza przy ul. Sarniej 4 w obrębie W-26.

5.  Zapoznała się z informacją na temat planów zagospodarowania terenu przed blokiem 501 
położonym przy ulicy Sacharowa na osiedlu „Zbiorcza”.

6.  Podjęła uchwałę ws. zmiany uchwały nr 4/10/2018 Rady Nadzorczej z dnia 30.08.2018 roku ws. usta-
nowienia i trybu przyznawania okolicznościowej statuetki „Diament 60-lecia RSM „Bawełna” w Łodzi”. 
Zmiana dotyczy osobowego składu Kapituły Nadania Okolicznościowej Statuetki „Diament 60-lecia RSM 
„Bawełna” w Łodzi”: w miejsce p. Elżbiety Kitowskiej powołano p. Waldemara Pawelskiego.

7.  Podjęła uchwałę w sprawie zmiany struktury organizacyjnej RSM „Bawełna”, zatwierdzając strukturę 
organizacyjną obejmującą: schemat graficzny struktury organizacyjnej oraz specyfikację zadań i czynności 
należących do obowiązków poszczególnych komórek organizacyjnych Spółdzielni.

8.  W sprawach wniesionych Rada przyjęła do wiadomości informacje nt.:
–   posiedzeń Komisji Spółdzielczości Mieszkaniowej i Komisji Lustracji Krajowej Rady Spółdzielczej, 

w których uczestniczył Prezes Spółdzielni p. Sylwester Pokorski
–   przekazania na ręce Prezesa Zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP 

pisma z postulatem wystąpienia do władz państwowych w sprawie przyznania spółdzielniom 
mieszkaniowych prawa do zwołania i odbycia walnych zgromadzeń za 2020 rok (na których 
winny być rozpatrywane sprawozdania za 2019 rok) w terminie przewidzianym dla zwołania 
sprawozdawczych walnych zgromadzeń w 2021 roku, a tym samym przyznania spółdzielniom 
mieszkaniowym możliwości odbycia jednego zebrania w 2021, zatwierdzającego sprawozdania 
za lata 2019 i 2020.

–   pisma Spółdzielni, stanowiącego odpowiedź na pismo ZRSM RP z dnia 16 września 2020 roku 
dotyczącego przygotowania spółdzielni mieszkaniowych do ewentualnego wprowadzenia możli-
wości przeprowadzenia posiedzenia walnego zgromadzenia i oddawania głosów na procedowane 
na nim uchwały w sposób zdalny tj. z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania 
się na odległość oraz tworzenia indywidualnych wirtualnych kont dla członków

–   dofinansowania w kwocie 3 tysięcy złotych, które Spółdzielnia przekazała Ognisku TKKF „Dzikusy” 
na wsparcie sekcji siatkówki

–   pozyskiwania świadectw efektywności energetycznej, tzw. „białych certyfikatów”, dzięki 
współpracy Spółdzielni z firmą Veolia Energia Łódź S.A.

–  przebiegu rozmów ws. instalacji paneli fotowoltaicznych w zasobach Spółdzielni
–   inicjatywy powstania na ścianie bloku nr 213 przy ul. Zakładowej 61 na osiedlu „Słowiańskie” 

muralu upamiętniającego setną rocznicę powstania XV Łódzkiej Drużyny Harcerzy 
–  dobrej kondycji finansowej Spółdzielni
9.  Kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej zaplanowano na 29 października 2020 r.
 Oprac.: I.G.

Z prac Rady Nadzorczej 

We wrześniu 2020 r. po-
siedzenia Zarządu od-
były się w dniach 2, 4 
i 23. Na posiedzeniach 
tych oraz „w trybie ro-
boczym” Zarząd podjął 
decyzje m.in. w wymie-
nionych niżej sprawach:

Sprawy członkowsko
mieszkaniowe

Wg stanu na  31 sierpnia 
2020 r. Spółdzielnia zrzeszała 
10.271 członków. We wrześniu 
2020 r. przyjęto w poczet człon-
ków Spółdzielni 9 osób, które po-
siadają odrębną własność lokalu 
w zasobach Spółdzielni i wystąpiły 
o członkostwo. Ponadto do rejestru 
członków wpisano 24 osoby, które 
nabyły członkostwo z mocy pra-
wa, a skreślono z rejestru członków 
Spółdzielni 37 osób, których człon-
kostwo ustało.

Ogłoszono przetarg nieogra-
niczony na mieszkanie w osiedlu 
„Słowiańskie”. Ogłoszenie o prze-
targu ukazało się w Dzienniku 
Łódzkim, na stronie internetowej 
Spółdzielni, w biurach Zarządu 
i Administracji Osiedli oraz w po-
przednim numerze naszej gazety 
„RSM »Bawełna« – Mój Dom”.

W celu przyspieszenia postę-
powania spadkowego po zmar-
łym członku Spółdzielni i skró-
cenia czasu przestoju mieszkania 
po nim postanowiono pokryć kosz-
ty zamieszczenia w prasie ogłoszeń 
spadkowych o treści ustalonej przez 
sąd prowadzący postępowanie 
spadkowe, a następnie dochodzić 
zwrotu tych kosztów solidarnie 
od podmiotów zainteresowanych 
ustaleniem spadkobierców.

Sprawy terenowo prawne

Postanowiono przedstawić właś-
cicielom nieruchomości przy ul. 
Sarniej 4 w osiedlu „Zbiorcza” 
w trybie indywidualnego zbiera-
nia głosów do podjęcia uchwałę 
w sprawie wyrażenia zgody dla 
RSM „Bawełna” jako zarządcy 
nieruchomości na udostępnienie 
firmie Veolia Energia Łódź S.A. 
terenu pod budowę przyłącza 
ciepłowniczego do nowo wybu-
dowanego budynku mieszkalnego 
naprzeciwko nieruchomości przy 
ul. Sarniej 4 wraz z późniejszym 
ustanowieniem służebności prze-
syłu. W imieniu RSM „Bawełna” 
jako współwłaściciela ww. nieru-
chomości głosowanie w sprawie 
podjęcia uchwały odłożono do cza-
su uzyskania stanowiska Rady 
Nadzorczej w kwestii wyrażenia 
zgody na udostępnienie Veolii 
powyższego terenu (o tym, jakie 
stanowisko zajęła w tej sprawie 
Rada Nadzorcza piszemy obok – 
w rubryce Z prac Rady Nadzorczej.

Sprawy remontowe

Zmieniono zakres planu remon-
towego osiedla „Koziny” na 2020 
rok odstępując na wniosek miesz-
kańców od wykonania ocieple-
nia elewacji północnej budynku 
nr 16 przy ul. Więckowskiego 97 
na rzecz wykonania w pierwszej 
kolejności (prawdopodobnie już 
w przyszłym roku) instalacji cie-
płej wody użytkowej i likwidacji 
istniejących bojlerów gazowych. 
Pieniądze, które w związku z tym 
pozostaną w tym roku na fundu-
szu remontowym osiedla postano-
wiono przeznaczyć na:
–  renowację ściany szczytowej 

i naprawę kilku balkonów oraz 

izolację ścian w pomieszcze-
niu gospodarczym w budynku 
przy ul. Tatarakowej 15,

–  malowanie wejść do klatek 
schodowych w budynkach 
przy ul. Więckowskiego 97 
i przy ul.1-go Maja 84/86,

–  remont dojścia do śmietnika 
od budynku przy ul.1-go Maja 
84/86,

–  przebudowę schodów wejścio-
wych do lokalu użytkowego, 
który Spółdzielnia wynajmuje 
na przychodnię zdrowia w blo-
ku przy ul. Okrzei 40,

–  przemurowanie ścianki komó-
rek lokatorskich w budynku 
przy ul. Kasprzaka 60/62,

–  naprawę ścian w pomieszcze-
niach schronów przy ul. Ka-
sprzaka 10 i 11 oraz

–  remont chodnika i podestów 
od północnej strony budynku 
przy ul. Kasprzaka 64a,

a resztę kwoty pozostawić na robo-
ty nieprzewidziane i awarie. O ni-
niejszej decyzji postanowiono po-
informować Radę Nadzorczą na jej 
najbliższym posiedzeniu.

Sprawy ekonomiczne

Przyjęto do wiadomości wyniki 
ekonomiczne Spółdzielni za okres 
od stycznia do lipca 2020 r.

Podjęto decyzję o przeprowa-
dzeniu inwentaryzacji w Spółdziel-
ni i powołano komisję inwentary-
zacyjną.

Na prośbę właściciela pawi-
lonu handlowego na Janowie roz-
łożono na cztery miesięczne raty 
kwotę należną z tytułu podatku 
od nieruchomości za teren, na któ-
rym stoi pawilon.

Na wniosek mieszkańca 
z osiedla „Zbiorcza”, przyjmu-
jąc przedstawioną przez niego 

argumentację obniżono zaliczkę 
na poczet centralnego ogrzewania 
jego mieszkania, ustaloną w opar-
ciu o ubiegłoroczne zużycie.

Sprawy najmu lokali 
i terenów

Podjęto decyzję o kontynuacji 
na czas nieokreślony wynajmu jed-
nego z lokali użytkowych na Ole-
chowie po tym, jak upłynął okres 
najmu ustalony w dotychczasowej 
umowie.

Postanowiono zawrzeć umo-
wę najmu terenu pod pawilonem 
handlowym przy ul. Zakładowej 
na Olechowie z nową właścicielką 
pawilonu.

Na wniosek najemcy jednego 
z lokali użytkowych w pawilonie 
przy ul. Przybyszewskiego 161 za-
mieniono kaucję zabezpieczającą, 
pobraną dla zabezpieczenia płat-
ności czynszowych, na gwarancję 
bankową.

Wyrażono zgodę na rozwią-
zanie za porozumieniem stron za-
wartej z dotychczasowym najemcą 
na czas określony umowy najmu 
terenu przy ul. Puszkina 8 i okre-
ślono warunki, na jakich nastąpi 
wcześniejsze rozwiązanie umowy 
(m.in. odszkodowanie za wcześ-
niejsze rozwiązanie umowy usta-
lone jako wielokrotność miesięcz-
nego czynszu). Do Spółdzielni 
zgłaszają się już osoby i firmy 
zainteresowane wynajęciem tego 
terenu. Informację w niniejszej 
sprawie przedstawiono Radzie 
Nadzorczej na jej wrześniowym 
posiedzeniu.

Sprawy kulturalno
oświatowe

Na prośbę Ogniska TKKF „Dzi-
kusy” o sfinansowanie wpiso-
wego w lidze amatorskiej dla 
dwóch drużyn z sekcji siatkar-
skiej Ogniska, w których grają 
mieszkańcy naszych osiedli, pod-
jęto decyzję o przekazaniu Ogni-
sku potrzebnej na ten cel kwoty 
3 tys. zł zobowiązując Ognisko 

Z PRAC ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI  
we wrześniu 2020 r. 

Spółdzielczość 
w dobie pandemii

Pandemia dotyka wszystkie dziedziny gospodarki. Nie omija także spółdzielczości. 
Zwłaszcza teraz niezwykle intensywnie rozbrzmiewają wartości wyznawane przez ruch 
spółdzielczy: solidarność, odpowiedzialność społeczna i troska o innych.

Prezydent Międzynarodowego Związku Spółdzielczego Ariel Guarco pisze:
„Kryzys, w jakim się znaleźliśmy oraz środki wprowadzane przez władze poszczególnych 

krajów w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się Covid-19 stanowią wielkie wyzwanie dla 
naszych społeczności i  dla spółdzielni, które odgrywają w  nich ważną rolę. Dla dobra spo-
łeczeństwa musimy wszyscy wykazać się inteligencją i  wielkim opanowaniem, aby stawić 
czoła nie tylko zagrożeniom dla zdrowia, ale także dla ogólnego funkcjonowania naszych 

przedsiębiorstw i całej naszej działalności. (…) Oczywiste jest, że dostosujemy nasze działa-
nia do przepisów zalecanych przez właściwe organy, aby jak najlepiej przyczynić się do ochro-
ny ludzi, co zawsze czyniliśmy. W ruchu spółdzielczym wiemy, że fundamentalne znaczenie 
ma również „doświadczenie innych” oparte na takich wartościach, jak szacunek, wsłuchi-
wanie się, akceptacja, empatia, wzajemna pomoc, dobra wola, odpowiedzialność, solidar-
ność, postawa obywatelska itp. W sytuacjach kryzysowych spółdzielnie zawsze przodowały 
ze swoją przejrzystością, śmiałością i determinacją. Dziś, dzięki swojej wrodzonej solidarności, 
jedności i pionierskiemu duchowi, nadal generują one potężne idee z korzyścią dla wszyst-
kich. W  dalszym ciągu więc komunikujmy się, wymieniajmy istotne informacje, apelujmy 
do odpowiedzialności i wrażliwości całego ruchu spółdzielczego.”

Nasza spółdzielnia wie jak ogromną odpowiedzialność dźwiga teraz na swoich bar-
kach. W tych niezwykle trudnych warunkach nie tylko musimy przygotować swoje zasoby 
do sezonu zimowego i  na bieżąco nadzorować wszystkie prace, ale również czujemy się 
w obowiązku, by zadbać o zdrowie swoich mieszkańców i pracowników. Dlatego właśnie 
cyklicznie odbywa się dezynfekcja najczęściej dotykanych miejsc na klatkach schodowych 
(klamek, przycisków w  windach itp.), wraz z  postępem epidemii zmieniamy obsługę 
członków prowadzimy ją zdalnie i  telefonicznie, nosimy maseczki, by chronić siebie 
i innych. Od 14 października praktycznie całkowicie wstrzymaliśmy przyjęcia interesantów 
w jednostkach organizacyjnych Spółdzielni.

Myślmy o sobie nawzajem, wspierajmy się i starajmy się rozumieć. I.G.

Listy

do udokumentowania wydatko-
wania przekazanej kwoty zgodnie 
z jej przeznaczeniem.

Inne tematy

Na przykładzie sprawy, która stała 
się przedmiotem sporu sądowego 
pomiędzy zakładem wodociągo-
wym w jednym z miast na półno-
cy Polski a jego klientką o zapłatę 
za dostarczoną wodę omówiono 
i przedyskutowano kwestię złego 
traktowania klientów przez niektóre 
firmy będące monopolistą w swojej 
dziedzinie. W omawianym przykła-
dzie chodziło o sposób organizacji 
przez zakład wodociągów odczytu 
wodomierzy i niemożność ustalenia 
przez konsumenta indywidualnego 
terminu wizyty inkasenta dokonu-
jącego odczytów. Porównując oma-
wianą sytuację do sposobu działa-
nia naszej Spółdzielni członkowie 

Zarządu wskazywali na pro człon-
kowskie podejście RSM „Bawełna” 
do swoich członków i interesantów, 
na to, że od bardzo dawna w naszej 
Spółdzielni brane są pod uwagę po-
stulaty naszych członków co do ter-
minów wizyt pracowników w ich 
domach i od zawsze Spółdzielnia 
tak podchodziła również do rozli-
czania kosztów indywidualnego zu-
życia wody (a także ciepła), udosko-
nalając sposób rozliczania mediów.

Udzielono pozytywnej odpo-
wiedzi na prośbę Łódzkiego Okrę-
gu ZHR o nieodpłatne udostępnie-
nie ściany budynku nr 213 przy 
ul. Zakładowej 61 na wykonanie 
muralu z zastrzeżeniem, że osta-
teczną decyzję Zarząd podejmie 
po zapoznaniu się z projektem 
muralu. W chwili, gdy nasza gaze-
ta trafia do Państwa domów, mural 
na Olechowie jest już wykonany, 
a więcej na ten temat piszemy 
na stronie 5. Oprac.: E.S.
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Uniejów to jeden z nielicznych przykładów zawrotnej kariery  
małego miasteczka na polskim rynku turystycznym. Stało się tak za sprawą 
budowy nowoczesnych basenów termalnych. Mało kto ma świadomość, 
że Uniejów może poszczycić się długą historią i kilkoma ciekawymi zabytkami.

Gdy tylko skończy się pandemia, gdy już będzie można swobodnie i bez strachu 
podróżować, co weekend spotykać się ze znajomymi, szaleć i korzystać z życia, 
wtedy warto pojechać do Uniejowa, który aż kipi od lokalnych atrakcji.

To małe miasteczko, położone 
w powiecie poddębickim, nad 
rzeką Wartą, posiada status miej-

scowości uzdrowiskowej, dzięki miej-
scowym ciepłym wodom leczniczym, 
zawierającym m.in. siarkę, fluor, jod, 
chlorki miedzi i żelaza.

Historia Uniejowa sięga XI wie-
ku, a w 1285 roku nadano mu prawa 
miejskie.

Jednym z głównych zabytków mia-
sta jest zbudowany w latach 1360–65 
okazały zamek, którego pomysłodawcą 
był arcybiskup gnieźnieński Jarosław 
Bogoria Skotnicki. Do I połowy XVII 
wieku zamek pełnił funkcje obronne, 
a w jego ufortyfikowanych murach 
chroniono arcybiskupie archiwa, księgo-
zbiory i kosztowności. Później miejsce 
to stało się rezydencją biskupów, było 
wielokrotnie przebudowywane, prze-
chodząc zmiany stylu, w zależności 
od okresu. Obecnie w zamku mieści się 
hotel i restauracja, które otacza rozległy 
park z egzotycznymi roślinami, cypryś-
nikami błotnymi, dębami kaukaskimi 
i klonami srebrzystymi.

Inny XIV-wieczny zabytek wart 
obejrzenia to Kolegiata pw. Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny, 
powstała w 1349 roku. W jej budowę 
ponownie był zaangażowany arcybi-
skup Jarosław Bogoria Skotnicki. Ten 
jednonawowy kościół, posiada orygi-
nalne gotyckie sklepienie krzyżowo-
-żebrowe, gotyckie prezbiterium z XIV 
wieku i ołtarze boczne z XVII wieku. 
Znajdziemy tu również murowany 
sarkofag z 1666 roku, ze szczątkami 
św. Bogumiła. Na czarnym marmurze 
znajduje się rzeźba z brązu, ukazująca 
św. Bogumiła w wyciągniętą w geście 
błogosławieństwa rękę.

Rdzenni mieszkańcy Uniejowa, 
niezwykle dumni z tego, że ich mia-
sto może się poszczycić relikwiami 
św. Bogumiła, często sami określają 
się mianem „bogumiłków”. A ponie-
waż żadna inna postać nie identyfikuje 
się tak mocno z Uniejowem jak św. 
Bogumił, to w roczny kalendarz kultu-
rowy, w ramach Dni Uniejowa, została 
na stałe wpisana impreza „Uniejow-
skie Bogumiłki”, obchodzona podczas 

„Zielonych Świątek”. Impreza ma cha-
rakter lokalny, organizowane są m.in. 
występy zespołów muzycznych, wysta-
wy twórców ludowych, loterie fantowe, 
wieczory literackie, festiwal piosenek 
religijnych. Urząd Miasta w Uniejowie 
zorganizował także konkurs cukierni-
czy na słodki wypiek, który ma się 
stać kulinarnym symbolem i wizytów-
ką Uniejowa. Do grona znanych nam 
wadowickich kremówek papieskich, 
poznańskich rogali marcińskich, toruń-
skich pierników, dołączą więc „Unie-
jowskie Bogumiłki”.

U bram Kolegiaty stoi samo-
dzielna, neobarokowa, 25-metrowa 
wieża z zegarem, zbudowana w 1901 
roku z inicjatywy proboszcza ks. kan. 
Tomasza Bukowskiego, z dzwonami 
umieszczonymi na najwyższej kon-
dygnacji i tarasem widokowym.

W 2008 roku powstał w Unie-
jowie Kasztel Rycerski, wzorowany 
na średniowiecznych siedzibach ry-
cerskich, na podstawie badań arche-
ologicznych oraz średniowiecznej 
ikonografii. W znajdującej się tam 

wieży znajdziemy stałą ekspozycję 
„Komnata Rycerza” oraz zbrojownię, 
a średniowieczna siedziba mieszkal-
na pełni funkcję hotelu, z komnatami 
wyposażonymi w łoża z baldachimami. 
Na terenie Kasztelu Rycerskiego można 
także skorzystać z kąpieli w dębowych 
baliach, skosztować wszelkich rodza-
jów miodu pitnego, obejrzeć pokazy 
walk rycerskich, teatr ognia, zabawy 
średniowieczne typu: kręcioł, szkocka 
lina, strzelanie z łuku, rzut włócznią. 
W bliskim sąsiedztwie kompleksu 
znajduje się ponadto wieża rycerska 
z wystawą narzędzi tortur. 

Raz do roku odbywa się w Unie-
jowie turniej rycerski i jarmark śred-
niowieczny, który ukazuje i odtwarza 
sposoby w jaki bawili się ludzie wieku 
temu.

Dla amatorów współczesnych 
atrakcji Uniejów kojarzy się na pewno 
z termami, czyli nowoczesnym kom-
pleksem termalno-basenowym, który 
przyciąga tłumy gości. Został otwarty 
w 2008 roku, bazując na odkrytych pod 
koniec lat 70-tych XX wieku złożach 

wód chlorkowo-sodowych o tempera-
turze 68 stopni Celsjusza. Woda ta ma 
korzystny wpływ na zdrowie i urodę, 
sprawdza się wśród osób cierpiących 
na reumatyzm, dyskopatię, nerwoból, 
nerwice i schorzenia o podłożu laryn-
gologicznym. Bawić się możemy nie 
tylko w basenach solankowych, ale 
także na zjeżdżalniach, w rwącej rze-
ce, basenach pływackich i dziecięcych, 
statku pirackim czy wyspie z jacuzzi.

Będąc w Uniejowie zajrzyjmy 
na klimatyczny Rynek z zabytkową 

pompą wodną, spędźmy noc w wiatra-
ku w Zagrodzie Młynarskiej, posma-
kujmy złotych trunków w Browarze 
Wiatr, odwiedźmy Muzeum Marii Ko-
nopnickiej, która w Bronowie, w po-
bliżu Uniejowa, mieszkała przez 10 lat 
lub sprawdźmy się w parku liniowym 
na pięciu trasach o różnym poziomie 
trudności.

Jak widać, nie trzeba wyjeżdżać 
daleko, by fantastycznie spędzić czas 
wolny z rodziną i przyjaciółmi.

 I.G.

Poznaj okolice Łodzi – UNIEJÓW

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

numer KRS 0000032002
ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie prawa 
odrębnej własności lokalu położonego w Łodzi przy:
ul. Leszka Białego 15, m. 19 o pow. 34,60 m2, IV piętro, 1 pokój + kuchnia, 
którego cena wynosi 172.000,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 6.11.2020 r. w siedzibie Spółdzielni 
przy ul. Przybyszewskiego 163, godz. 1100.
Oferty pisemne należy składać w terminie do dnia 4.11.2020 r. w sekreta-
riacie Spółdzielni, ul. Przybyszewskiego 163, pok. 113 w godz. 800–1500.
Oferta powinna zawierać:
1)  imię i nazwisko osoby, adres zamieszkania,
2)   zapewnienie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie i przenie-

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

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

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

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

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

w kwocie 183,22,- zł.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie do dnia 4.11.2020 r. 
wadium w wysokości 10% ceny lokalu tj. kwotę 17.200,00 zł na rachunek 
bankowy Spółdzielni PKO BP S.A. 3 O/Łódź nr konta 92 1020 3378 
0000 1402 0010 8365.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek 
Spółdzielni.
Spółdzielnia zastrzega, że w związku z możliwością zgłoszenia rosz-
czeń wskazanych w art. 11 ust. 2a w związku z art. 16¹ ust. 1 Ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych przez uprawnione w nim osoby, 
może unieważnić niniejszy przetarg bez podania przyczyny na każ-
dym etapie bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez 
uczestników.
Spółdzielnia ma prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczy-
ny na każdym etapie, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń 
przez uczestników.
Lokal można oglądać w dniach 2–3.11.2020 r. w godz. 1000–1500 po uprzed-
nim telefonicznym zgłoszeniu w administracji os. „Słowiańskie”, ul. Piasta 
Kołodzieja 21, tel. 42-670-99-78.
Szczegółowe warunki przetargu określa Regulamin dostępny w siedzibie 
Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.rsmbawelna.pl.
Informację o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 8 
lub telefonicznie 42-641-63-33, wew. 10.

Darowiznę warto przemy
śleć nawet dla najbliższych
W dzisiejszych czasach z pewnością 
częściej niż kiedykolwiek na wokan-
dy sądowe powraca temat darowizn, 
a dokładniej podejmowanych prób ich 
odwołania i to w kręgu najbliższych 
członków rodziny. Skąd wynikają takie 
spory skoro darowizna jest czynnością 
prawną dobrowolną, wydawałoby się 
że przemyślaną i mającą za cel sprawie-
nie przyjemności czy większego dostat-
ku dla osób nam bliskich?

Przez wiele lat praktyki w ramach 
prowadzonych porad dla członków Sp-ni 
i dla klientów kancelarii widziałam wiele 
łez i rozpacz osób które bardzo żałowały 
wcześniej podjętych decyzji o dokona-
niu darowizny i szukały pomocy prawnej 
w celu ich odwołania.

Kodeks cywilny w art. 898 prze-
widuje możliwość odwołania darowi-
zny z powodu rażącej niewdzięczności, 
co wymaga złożenia oświadczenia obda-
rowanemu na piśmie, a ponadto darowi-
zna nie może być odwołana po upływie 
roku od dnia, w którym darczyńca dowie-
dział się o niewdzięczności obdarowane-
go. Jest jeszcze szereg szczegółowych 
wyjątków co do możliwości odwołania 
darowizny i osób uprawnionych do doko-
nania tej czynności, ale z uwagi na ogra-
niczoną możliwość rozwinięcia tematu 
na łamach niniejszego artykułu i cel 
podjętego tematu, zostaną one pominięte.

Wydaje się, że świadomość 
co do możliwości odwołania darowi-
zny jest powszechnie znana i stąd chyba 

Z notatnika 
prawnika

decyzje o ich dokonaniu nie są szczegó-
łowo rozważane i nie staramy się dopytać 
o skutki prawne teraz i na przyszłość. Tym-
czasem w orzecznictwie sądowym coraz 
częściej spotykamy się z oddalaniem po-
wództwa mającego na celu przywrócenie 
do majątku przedmiotu darowizny. Głów-
ny argument przejawiający się w uzasad-
nieniach to brak rażącej niewdzięczności. 
Na czym zatem ona polega?

Otóż o uznaniu zachowania obdaro-
wanego wobec darczyńcy za rażącą nie-
wdzięczność nie decyduje subiektywne 
poczucie darczyńcy. Jak wskazał m.in. 
Sąd Apelacyjny w Białymstoku w spra-
wie I ACa 62/20”. Nakaz uwzględniania 
każdorazowo okoliczności sprawy ma 
bowiem na celu oderwanie się od uczuć 
darczyńcy, jego uczucia i poczucia 
krzywdy, a zadaniem sądu jest rozwa-
żenie okoliczności w jakich poczucie 
to powstało.

Pod pojęcie rażącej niewdzięcz-
ności podpada tylko takie zachowanie 
obdarowanego, które polega na dzia-
łaniu lub zaniechaniu, skierowanym 
bezpośrednio lub nawet pośrednio prze-
ciwko darczyńcy i nacechowane jest złą 
wolą obdarowanego. Chodzi tu przede 
wszystkim o popełnienie przestępstwa 
przeciwko życiu, zdrowiu lub czci albo 
mieniu darczyńcy oraz o naruszenie 
przez obdarowanego spoczywających 
na nim obowiązków wynikających 
ze stosunków osobistych (rodzinnych) 
łączących go z darczyńcą. O rażącej 
niewdzięczności z reguły nie może być 
zaś mowy, gdy obdarowany dopuszcza 
się wobec darczyńcy działań, godzących 
w jego dobra, ale czyni to nieumyślnie, 
a nawet umyślnie, lecz działania te nie 
wykraczają poza ramy zwykłych konflik-
tów życiowych (rodzinnych) w określo-
nym środowisku.”

Ocena skuteczności odwołania da-
rowizny dokonywana jest według stanu 

z daty złożenia oświadczenia w tym 
przedmiocie tj czy w chwili złożenia tego 
oświadczenia istniały przesłanki przewi-
dziane w art. 898 § 1 k.c. Odwołanie daro-
wizny następuje nie w drodze orzeczenia 
sądu o charakterze prawnokształtującym 
(jak np. rozwiązanie darowizny w oko-
licznościach opisanych w art. 901 k.c.), 
lecz przez oświadczenie złożone obdaro-
wanemu na piśmie (art. 900 k.c.). Dopiero 
po złożeniu takiego oświadczenia, wywo-
łującego skutek obligacyjny, lub równo-
cześnie z tym oświadczeniem, darczyńca 
może wystąpić z powództwem o zwrot 
przedmiotu darowizny (złożenie oświad-
czenia woli) i w sprawie zainicjowanej 
takim powództwem, stosownie do zarzu-
tu obdarowanego, możliwe jest poddanie 
ocenie skuteczności odwołania darowizny 
pod kątem spełnienia przesłanek określo-
nych w art. 898 i 899 k.c. 

Możliwość odwołania darowizny 
z powodu rażącej niewdzięczności ob-
darowanego jest traktowana jako insty-
tucja wyjątkowa i potencjalna możliwość 
odwołania darowizny z przyczyn nastę-
pujących po jej dokonaniu prowokuje 
częstokroć zapiekłe konflikty rodzinne. 
Właściwym polem dla jej zastosowania 
są przede wszystkim sytuacje, w których 
dokonując darowizny, darczyńca niejako 
zdał się na obdarowanego, a jego rażąca 
niewdzięczność stawia go w trudnym 
położeniu osobistym lub majątkowym. 
W każdym razie w praktyce przesłan-
kę rażącej niewdzięczności uznaje 
się za spełnioną tylko w przypadkach 
szczególnych: zwłaszcza przestępstw 
obdarowanego przeciwko darczyńcy 
lub osobom dlań bliskim albo rażącego 
zaniedbywania obowiązków rodzin-
nych. Nie ma natomiast zastosowania 
w razie niezgodnych z wolą darczyńcy 
działań obdarowanego, będących wyra-
zem zagwarantowanej mu przez prawo 
autonomii.

Zachowanie może być uznane 
za wyczerpujące znamiona rażącej 
niewdzięczności, jeżeli będzie świado-
mym, rozmyślnym naruszeniem podsta-
wowych obowiązków, kwalifikację taką 
uzasadnia również wyrządzenie krzywdy 
czy przykrości, postępowanie w sposób 
niezamierzony, w uniesieniu czy roz-
drażnieniu. Nie uzasadnia odwołania 
darowizny dopuszczenie się przez ob-
darowanego takich czynów, które w da-
nych okolicznościach czy warunkach 
nie wykraczały poza zwykłe przypadki 
życiowych konfliktów. Nie ma przy tym 
ogólnej reguły pozwalającej na uznanie 
zachowania obdarowanego wobec dar-
czyńcy za rażącą niewdzięczność uza-
sadniającą odwołanie darowizny.

Pamiętajmy zatem, że dokonując 
darowizny, przewidziana w art. 898 
§ 1 k.c. przesłanka niewdzięczności 
w stopniu rażącym ma kwalifikowany 
charakter, odnoszący się do zachowań, 
które oceniając rozsądnie, przy uwzględ-
nieniu miernika obiektywnego i subiek-
tywnego, muszą być uznane za wysoce 
niewłaściwe i krzywdzące darczyńcę. 
Jako kryterium pomocne w ocenie za-
chowania obdarowanego wskazuje się 
dobre obyczaje w konkretnym środo-
wisku oraz zwyczajowe relacje między 
obdarowanym a darczyńcą.

Podsumowując niniejsze rozważa-
nia pamiętajmy, że w każdym wypadku, 
zanim podejmiemy decyzję o dokonaniu 
darowizny z potrzeby serca warto zadbać 
o wszystkie konsekwencje takich działań 
zakładając, że nie zawsze i nie wszystko 
co zamierzamy zostanie właściwie do-
cenione, oczywiście w naszym subiek-
tywnym odczuciu i z tym się godzimy.

Jadwiga Chmielewska-Furmankiewicz 
radca prawny prowadzący 

Kancelarię Radcy Prawnego świadczącą  
obsługę prawną na rzecz  

RSM „Bawełna”
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Pogoda w ostatnim czasie zmienia się bardzo dynamicznie.  

Deszcz, silne wiatry przeplatają się z ciepłymi niemal letnimi dniami.  
Nie bagatelizując siły wiatru przedstawiamy, trochę humorystycznie,  
na co wskazuje tytuł artykułu, działania wiatru w naszych osiedlach.

WIATR – NOCNY ROZRABIAKA
Niemiłą niespodziankę mieli 
co niektórzy mieszkańcy nasze-
go bloku nr 503B w os. Zbiorcza 
na Widzewie Wschodzie, którzy 
o poranku 14 października szli 
do swoich samochodów. Silny 
wiatr wieczorem i w nocy z 13 
na 14 października, po całym 
dniu deszczu, spowodował 
niemały bałagan na placu bu-
dowy przed blokiem. Przy sa-
mochodach zalegały pokaźnej 
wielkości budowlane bloczki… 
na szczęście ze styropianu. 

Na bloku przy ul. A. Sa-
charowa 28 prowadzone jest 
obecnie docieplenie jego ściany 
wschodniej. Materiały budow-
lane wykonawca trzyma zwy-
kle poukładane za ustawionym 

ogrodzeniem. Niestety tym 
razem wiatr był na tyle silny, 
że zerwał ogrodzenie i pode-
rwał lekkie płyty styropianowe, 
rozrzucając je po terenie i mię-
dzy zaparkowane samochody. 
Na szczęście nie powstały żadne 
szkody. Teren, wczesnym ran-
kiem, niezwłocznie po stwier-
dzeniu bałaganu został uporząd-
kowany.

Z osiedla „Słowiańskie” zaś, 
po feralnym wieczorze i nocy 
administracja odebrała w dniu 
14 października bardzo wiele 
telefonów mieszkańców skar-
żących się na… wysokie drze-
wa. Konary drzew poruszane 
silnym wiatrem waliły w nocy 
o parapety i okna. Szczęśliwie 

nie doszło do żadnych uszko-
dzeń. Nie obyło się jednak bez 
strachu. Dlatego administracja 
osiedla podejmuje działania 
w celu przycinki drzew, by przy 
podobnych, listopadowych po-
godach nie powtórzyła się już 
taka sytuacja. 

W pozostałych naszych osied-
lach, poza targanymi wiatrem 
i unoszonymi w powietrze liś-
ćmi czy widokiem pourywanych 
z drzew gałęziami na chodni-
kach, noc z 13 na 14 października 
nie była już tak straszna. K.Sz.

Niestety oprócz zma-
gania się z anomaliami 
pogody czy wszech-
ogarniającym wirusem 
nie lada problemem na-
dal jest wandalizm na 
naszych, głównie wi-
dzewskich, osiedlach.

W poprzednim numerze 
naszej Gazety pisaliśmy 
o podpalanych śmietnikach 
na Olechowie i Janowie. 
Z informacji uzyskanych 
od kierownika administracji 
osiedla „Sienkiewiczowskie” 
dowiedzieliśmy się, że znów 
doszło do spalenia kolejnego 
śmietnika i posadowionych 
w nim pojemników na śmieci. 

Tym razem zniszczeniu uległ 
śmietnik nieruchomości przy 
ul. Zagłoby 15.

Oprócz trudności z nor-
malnym funkcjonowaniem 
nieruchomości – mieszkań-
cy przez kilka kolejnych dni 
nie mieli gdzie wyrzucać 
śmieci – to jeszcze pozostaje 
kwestia poniesienia nieoczeki-
wanych wydatków na remont 

śmietnika i kupno nowych po-
jemników.

Przez osiedle „Słowiań-
skie” w połowie poprzednie-
go tygodnia przeszła zaś fala 
pseudokibiców pozostawiając 
na 25 (tak – dwudziestu pię-
ciu) blokach brzydkie i często 
niecenzuralne napisy.

Ich zamalowanie to kolejny 
zbędny wydatek, który można 

było spożytkować na remont 
balkonów czy chodników.

Zadajmy sobie więc pyta-
nie: czy stać nas wszyst-
kich na trwonienie pie-
niędzy na czyjąś głupotę, 
niezrozumiałe zabijanie 
nudy czy odreagowywa-
nie złych emocji niszcząc 
nasze wspólne mienie?

Po raz kolejny apelujemy 
więc o rozwagę, zastanowie-
nie się i nie pozostawanie 
biernym w obliczu wanda-
lizmu. A rodziców prosimy 
o pilniejszą uwagę skierowa-
ną wobec swoich pociech – 
kontrolujmy co robią, w co się 
„bawią”. 

 K.Sz.

ZYSKUJ

SEGREGOWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH JEST OBOWIĄZKOWE

Wygodnie dodawaj 
zgłoszenia dotyczące usterek 

i spraw bieżących, 
ze smartfona lub komputera 

oraz bądź na bieżąco 
z ich postępem.

Otrzymuj powiadomienia 
w smartfonie, e-mail 

lub SMS o istotnych sprawach 
dotyczących 

Twojego mieszkania 
np. przerwie w dostawie 

prądu, wody i inne.

Załóż konto na 
rsmbawelna.imieszkaniec.pl

Ściągnij na swój 
telefon aplikację

Elektroniczny 
system obsługi 

mieszkańca

Szczegółowy sposób 
uruchomienia 

aplikacji znajdziecie 
Państwo na tablicy 
ogłoszeń w swojej 
klatce schodowej.

SEGREGUJEMY!
Choć przez ostatnie pół roku 
nie słychać było o kontro-
lach śmietników czy nakła-
daniu kar na nieruchomości 
nie dopełniające obowiązku 
segregacji, nie oznacza to 
że miasto czy firmy wywo-
zowe „odpuściły” temat. 
Niestety groźba kar na-
dal jest aktualna wobec 
nieruchomości u których 
bieżąco stwierdzane będą 
nieprawidłowości w zbiórce 

posegregowanych odpa-
dów. Do mieszkańców tych 
nieruchomości nasze admi-
nistracje wysyłają wyprze-
dzająco informacje ostrze-
gające i przypominające 
o segregacji.

Nie lekceważmy tema-
tu. Zwracajmy uwagę na to 
jak my sami i inni sąsiedzi 
segregują śmieci.

Poniżej zamieszczamy 
krótką ściągę z segregacji. 
Jak segregować wskazuje-
my też na tablicach umiesz-
czonych na śmietnikach.

Być może już ostatni 
raz przedstawiamy zasa-
dy segregacji na 5 frakcji. 
Szykują się w tym zakresie 

kolejne zmiany – mamy 
wrócić do 3 frakcji.

 K.Sz.

KOSZTOWNY I IRYTUJĄCY WANDALIZM
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XV Łódzka Drużyna Harcerzy „Zielony Płomień” im. Andrzeja 
Małkowskiego to drużyna harcerska działająca na terenie Olechowa. 
Wcześniej przez długi czas funkcjonowała na terenie dzielnicy Polesie, 
a także na części dzielnic Śródmieście i Bałuty.

Na ścianie szczytowej wieżow-
ca – bloku 213 przy ul. Za-
kładowej 61 na powierzchni 

blisko 300 m kwadratowych powstało 
28-metrowe malowidło upamiętnia-
jące 100-lecie powstania XV Łódz-
kiej Drużyny Harcerzy im. Andrzeja 
Małkowskiego, działającej obecnie 
na Olechowie, jednej z najstarszych 
i nieprzerwanie działającej drużyny 
harcerskiej w Polsce. Historię drużyny 
przedstawia artykuł poniżej, nadesłany 
do nas, przez p. Grażynę i Jacka Bro-
niewskich, od kilku dekad związanych 
z „Piętnastką”

Mural wykonano wg pomysłu 
Harcmistrza p. Darusza Szkiłondzia 
z Okręgu Łódzkiego ZHR w ramach 
projektu „100-lecie Niepodległej – 
100-lecie ruchu harcerskiego w Łodzi”

Jego autorem jest znany w świecie 
artystycznym artysta p. Rafał Rosko-
wiński wraz ze swoim zespołem. 

Współorganizatorom przedsię-
wzięcia była Fundacja Urban Forms 
p. Teresa Latuszewska-Syrda.

Symbolikę zawartych 
na muralu poszczególnych 
elementów wyjaśnił redakcji 
hm. Dariusz Szkiłondź:

 ■  data 15.11.1920 roku to data po-
wstania XV Łódzkiej Drużyny 
Harcerzy,

 ■  słowa BOGU, POLSCE, BLIŹ-
NIM są zaczerpnięte z roty har-
cerskiego przyrzeczenia i są dla 

każdej harcerki i harcerza drogo-
wskazem w życiu oraz ukazują 
harcerskie ideały służby Bogu, Oj-
czyźnie i drugiemu człowiekowi,

 ■  trzy sceny z udziałem harcerzy sym-
bolizujące, w chronologii od dołu, 
drogę rozwoju jaką przechodzi 
każda harcerka i harcerz, czyli:

 1)   przyjęcie przez drużynowego 
nowego członka do harcerskiej 
drużyny

 2)   praca nad sobą, szukanie ce-
lów, wzajemne doskonalenie 
się i wspieranie, odnajdywanie 
życiowych dróg,

 3)   złożenie przyrzeczenia harcer-
skiego, które jest pierwszym 
celem młodej harcerki i mło-
dego harcerza,

 ■  Harcerski Krzyż umieszczony 
na samym szczycie muralu ma 
symbolizować, że droga wyzna-
czona przez ideały harcerskiego 
prawa zawsze prowadzi na szczyt,

 ■ czarne falujące linie tła symbolizu-
ją różne drogi harcerskiego życia,

 ■  kolory żółty i czerwony nawiązują 
do kolorów miasta Łodzi,

 ■ cała kolorystyka muralu oraz sto-
nowane tło mają służyć wkompo-
nowaniu się muralu w otaczający 
krajobraz i być z nim w harmonii,

 ■  ognisko na spodzie muralu przy-
pomina, że harcerska brać groma-
dzi się w kręgu ognia,

 ■ zielone płomienie ogniska i kształt 
płomieni nawiązują do emblematu 
szczepu „Zielony Płomień” jaki 
działa na Olechowie,

 ■  Harcerska Lilijka z biało czerwo-
ną flagą jest oficjalnym elementem 
Związku Harcerstwa Rzeczypo-
spolitej

Mieszkańcy Olechowa krok po kroku 
mogli być świadkami powstawania 
malowidła.

A 14 listopada w godzinach wie-
czornych przed blokiem zorganizo-
wana zostanie skromna uroczystość, 
na której nastąpi oficjalne odsłonięcie 
muralu. Relację z tego wydarzenia 
przedstawimy w następnym numerze 
naszej Gazety.

 K.Sz.

Na zdjęciu: Prezes RSM „Bawełna” 
p. Sylwester Pokorski z autorem 
Muralu p. Rafałem Roskowińskim

100 LAT SŁUŻBY XV ŁÓDZKIEJ DRUŻYNY HARCERZY 
IM. ANDRZEJA MAŁKOWSKIEGO 
„…Rozproszy nas kiedyś życie 

na wszystkie strony. Zapomnimy 
nazwiska obecnie w gromadę 

skupionych, zatrą się w pamięci 
twarze. Ale to, co łączyło Nas 

dzisiaj pozostanie -  
DRUŻYNA imienia wielkiego 

harcerza!”
(cytat z listu harcerza XV ŁDH 

Stefana Styczyńskiego do drużyny 
z dnia 22 XII 1925 r.)

W listopadzie 1920 r. uczeń 
I Gimnazjum (obecnie li-
ceum) im. M. Kopernika 

i członek 3. ŁDH im. R. Traugutta 
– Tadeusz Pawlikowski (później-
szy rektor Akademii Medycznej) 
wraz z kolegami przystąpił do or-
ganizowania pierwszej drużyny 
harcerskiej w szkole powszechnej 
w Łodzi, przyjmując za patrona 
twórcę harcerstwa polskiego An-
drzeja Małkowskiego. Po kilku prze-
prowadzkach drużyna zakotwiczyła 
na długie lata (do 1973) w 15 szko-
le powszechnej przy ul. 1 Maja 87, 
gdzie założono również gromadę 
zuchową.

W czasie II wojny światowej 
konspiracyjną grupą najstarszych 

harcerzy XV ŁDH dowodził jej 
były drużynowy, spore grono wal-
czyło z bronią w ręku (kampania 
wrześniowa, oddział „Ponurego”, 
AK we Lwowie, Powstanie War-
szawskie). Niektórzy stracili życie, 
zaś po wojnie kilku musiało się ukry-
wać a inni byli więzieni „za próbę 
obalenia ustroju”. W 1946 r. dru-
żyna wróciła do swojej siedziby, 
by w 1950 r. decyzją władz politycz-
nych ulec rozwiązaniu.

Powrót do tradycji nastąpił 
w 1957 r. a w garażu ZMP odna-
leziony został skonfiskowany dru-
żynie sztandar (z 1935 r.), nawią-
zano kontakt z byłymi harcerzami. 
Do chłopców dołączyły drużyny 
dziewcząt i drużyny zuchowe, 
co spowodowało zawiązanie związ-
ku drużyn, czyli Szczepu „Zielony 
Płomień”. Drużyny podejmowały 
wiele działań społecznych, prowa-
dziły usługi poczty harcerskiej, orga-
nizowały wiele rajdów, a ich obozy 
oceniane były bardzo wysoko pod 
względem dobrej tradycji obozow-
nictwa, panującej tam atmosfery jak 
i realizacji założonego programu. 
Mimo prób skomunizowania orga-
nizacji, XV ŁDH i drużyny żeńskie 

pracowały tradycyjną metodą har-
cerską (system zastępowy, wycho-
wanie przez przykład itp.)

Prowadząc cały czas, w spo-
sób utajniony wychowanie religijne 
i przybliżając prawdziwą (a nie wy-
paczoną socjalizmem) historię Pol-
ski oraz nawołując do służby Bogu 
i Polsce, w grudniu 1980 r. instrukto-
rzy drużyny i szczepu przystąpili do 
Kręgów Instruktorów Harcerskich 
im. Andrzeja Małkowskiego. Po ich 
rozwiązaniu w stanie wojennym, 
przyłączyli się do niejawnego Ru-
chu Harcerskiego Rzeczypospoli-
tej. W 1989 r., widząc niereformo-
walność skomunizowanego ZHP, 
wszystkie drużyny szczepu przeszły 
do Związku Harcerstwa Rzeczypo-
spolitej. Dzięki księdzu Grzegorzowi 
Michalskiemu – proboszczowi pa-
rafii św. Jana Ewangelisty – zna-
lazły swe miejsce na Olechowie, 
w parafialnych izbach. Od tego 
momentu kolejni drużynowi XV byli 
mieszkańcami Olechowa – kolejno: 
Michał Grelewski, Piotr Wierzbow-
ski, Maciej Zasadziński, Kacper 
Forysiak, Jan Grelewski, Wojciech 
Rzepkowski i obecnie Jakub Zakoś-
cielny. Drużyna od 100 lat utrzymuje 

ciągłość pracy a w jej posiadaniu 
znajdują się pamiątki ze wszystkich 
okresów działalności.

Przez wszystkie te lata drużyna 
potrafiła znaleźć dla siebie miejsce 
w społeczeństwie by służyć Ojczyź-
nie. Świadczą o tym fakty zawarte 
w kronikach, świadczą wspomnie-
nia byłych członków i szacunek 
jakim cieszyli się i cieszą nadal jej 
członkowie zajmujący różne odpo-
wiedzialne dla kraju i miasta stano-
wiska (byli prawnikami, inżynierami, 
plastykami, archeologami, lekarza-
mi, architektami, pisarzami, dzienni-
karzami, księżmi (również misjona-
rzami), nauczycielami akademickimi, 
przedsiębiorcami)1. Twierdzą też, 
że praca harcerska była czymś 
ważnym i potrzebnym w ich życiu. 
I to powoduje, że dziś, mimo czasem 
olbrzymiej różnicy wieku, spotykamy 
się i rozmawiamy o wspólnych spra-
wach. Czyż nie świadczy to o właś-
ciwej linii wychowawczej i o prze-
kazywaniu wszystkiego co dobre 
następcom obejmującym drużynę?

Opr. Grażyna i Jacek Broniewscy

1 Nazwiska i życiorysy harcerzy XV ŁDH 
znajdują się w dokumentacji drużyny.

Środowisko 
działania 
XV ŁDH

 ■ Szkoła Podstawowa nr 205 
im. św. Jadwigi Królowej Pol-
ski, ul. Dąbrówki 1, Łódź

 ■ Szkoła Podstawowa nr 141 
im. M. Zaruskiego, ul. Zakła-
dowa 35, Łódź

 ■ Szkoła Podstawowa im. Jana 
Brzechwy, ul. Łódzka 17, Ju-
stynów, 95-020 Andrespol

 ■ Parafia pw. Świętego Jana 
Ewangelisty 92-414, ul. Kazi-
mierza Odnowiciela 5, Łódź

MURAL NA BLOKU 213  
na Olechowie
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Zamknięci w domach, ale nie odcięci od kultury,  
czy zwiedzania świata. Wiele z instytucji kultury  

przechodzi na wirtualne ekspozycje swoich działań  
czy muzealnych zbiorów.

Kontakt z nami
Administracja osiedla „Słowiańskie”, 
tel. 42 670 99 78.
P.o. kierownika adm. p. Julita Marcin-
kowska.
TECHNICY:
Andrzej Piętal, tel. 503 029 115, e-mail: apie-
tal@rsmbawelna.pl, budynki nadzorowane: od 
nr 101 do nr 160.
Paweł Flasz, tel. 505 150 847, e-mail: pflasz@
rsmbawelna.pl, budynki nadzorowane: 100, 
201-233 oraz zespół garaży przy bl. 100 i przy 
ul. Zakładowej 32-36.
ADMINISTRATORZY:
Alina Kobus administrowane bloki: 100-122, 
jak również zespół garaży przy ul. Ziemowi-
ta 2b i Zakładowej 32/36, tel. kom. 505 150 
863, e-mail: akobus@rsmbawelna.pl
Małgorzata Krasowska administrowane 
bloki: 132-150, tel. kom. 505 150 842, e-mail: 
mkrasowska@rsmbawelna.pl
Beata Nykiel administrowane bloki: 201-212  
219-233, tel. kom. 505 131 497, e-mail: bny-
kiel@rsmbawelna.pl
Wiesława Maślak administrowane budynki: 
151-160, 213-218a, tel. 505 150 840, e-mail: 
wmaslak@ rsmbawelna.pl

Administracja osiedla „Sienkiewiczow-
skie”, tel. 42 670 66 64.
Kierownik adm. p. Dominik Różycki
TECHNIK
Sebastian Janaczyk, tel. 505 150  848, 
e-mail: sjanaczyk@rsmbawelna.pl
ADMINISTRATORZY:
Sabina Cebula administrowane bloki: 16-26, 
1 i 1a, 2, 51, 52, 53, 55, 57, 60, Wspólnoty 
Mieszkaniowe bl. 54, 56, 58, tel. kom. 505 150 
859, e-mail: scebula@rsmbawelna.pl
Izabela Rutkowska administrowane budyn-
ki 10-15, 27-30, S1/2 do S11, Z1/1-7, Z2-1-7, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oraz budynek w Andrespolu. 
Tel. 505 150 851, e-mail: irutkowska@rsmba-
welna.pl

Administracja osiedla „Zbiorcza”,  
tel. 42 674 89 49.
Kierownik adm. p. Andrzej Jaroszczyk.
TECHNIK:
Zbigniew Stysiński, tel. 505 150 849, e-mail: 
zstysinski@rsmbawelna.pl
ADMINISTRATORZY:
Elżbieta Kowalczyk administrowane budyn-
ki: Górska 2, 4, 3/5, 7/9, Szczytowa 4/6, Rawska 
3, 7, Wilcza 2, Gołębia 1/3, 5, A. Sacharowa 24, 
26, 28, tel. kom. 505 150 845, e-mail: elkowal-
czyk@rsmbawelna.pl
Aleksandra Czekalska administrowane bu-
dynki: Zbiorcza 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 
23, 25, Sarnia 4, Stylonowa 7, A. Sacharowa 
6/8, 10/12, tel. kom. 505 150 846, e-mail: 
aczekalska@rsm bawelna.pl
Joanna Witulska administrowane budynki 
501 i 503, ul. A. Sacharowa 6/8, 10/12, 24, 
26, 28, tel. 501 463 186, e-mail: jwitulska@
rsmbawelna.pl

Administracja osiedli „Żubardź” i „Kozi-
ny”, tel. 42 651 55 24 - bez zmian.
Kierownik adm. p. Jolanta Bartoszek.
TECHNIK DLA BUDYNKÓW OSIEDLA „ŻUBARDŹ”:
Jakub Paprocki, tel. 509 330 825, e-mail: 
jpaprocki@rsmbawelna.pl
TECHNIK BUDYNKÓW OSIEDLA „KOZINY”:
Jakub Olczak, tel. 505 150  853, e-mail: 
jaolczak@rsmbawelna.pl
ADMINISTRATORZY:
Jacek Piaseczny administrowane budynki: 
Gandhiego 3a, Tatarakowa 15, Lutomierska 
83/101, 103a, 105a, 109a, 111, Wrześnieńska 
67/69, 71/73, Sierakowskiego 1/5, ul. Kutrzeby 
3 i 10, Czarnkowska 9/13, tel. kom. 505 150 862, 
e-mail: jpiaseczny@rsmbawelna.pl
Aleksandra Marcinkowska-Wrońska ad-
ministrowane bloki: Bydgoska 25, 27/29, 35, 
37, Lutomierska 156, 158, Uniejowska 1/3, 4, 
4a, 6, Limanowskiego 168, Turoszowska 5, 16, 
dwa zespoły garaży przy ul. Bydgoskiej 25a i Po-
wstańców Wielkopolskich 25, tel. 505 150 852, 
e-mail: amarcinkowskawronska@rsmbawelna.pl
Aneta Wyrowska administrowane budynki: 
ul. Klonowa 28/30, 32, 38, 40, Okrzei 30/36, 
40, 4/12, Długosza 1/5, Kasprzaka 11, 11a, 
1 Maja 76, 84/86, Więckowskiego 97, al. Włók-
niarzy 198, garaże przy al. 1 Maja 76 A, tel. 501 
463 291, e-mail: awyrowska@rsmbawelna.pl
Renata Psonka-Andrzejczak administrowa-
ne budynki: ul. Bydgoska 40, 42, 44, 46, Klonowa  
35/37, 41, ul. Kasprzaka 60/62, Kasprzaka 64a, 
10, 28/34, Długosza 27, 29/31, Lorentza 8, Sre-
brzyńska 45 tel. 500 268 207, e-mail: rpsonka@
rsmbawelna.pl
CZYNSZE SPÓŁDZIELNI:
Alina Kita – czynsze os. Koziny i os. Sien-
kiewiczowskie, tel. 42 641 63 33, wew. 33, 
e-mail: akita@rsmbawelna.pl
Joanna Olszewska – czynsze os. Zbiorcza 
i os. Żubardź, tel. 42 641 63 33, wew. 66, 
e-mail: jolszewska@rsmbawelna.pl
Olga Malec – czynsze os. Słowiańskie, 
tel. 42 641 63 33, wew. 67, e-mail: omalec@
rsmbawelna.pl
Barbara Hreczanik – Z-ca Głównego 
Księgowego, koordynator, tel. 42 641 63 33, 
wew. 19, e-mail: bhreczanik@rsmbawelna.pl
SEKRETARIAT SPÓŁDZIELNI:
tel. 42 641 63 33, w. 18 i 49

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.

Przed nami VIII edycja 
Łódzkiego Budżetu Oby-
watelskiego. W tym roku 

zakwalifikowało się 601 projek-
tów, na które już od 6 listopada 
można głosować.

Przewodniczący samorzą-
dowej Rady Osiedla Olechów-
-Janów i niedawny kierownik 
naszego osiedla „Słowiańskie” 
(od kwietnia br. na emeryturze) 
p. Piotr Sumiński zwrócił się 
do nas o przypomnienie miesz-
kańcom o Budżecie Obywa-
telskim oraz przesłanie apelu 
do społeczności Olechowa i Ja-
nowa o zagłosowanie na pro-
jekt jego autorstwa, wg któ-
rego w obrębie ulic Dąbrówki 
i Ziemowita mogłaby powstać 
zewnętrzna siłownia.

Niniejszym przekazujemy 
najważniejsze informacje o bu-
dżecie oraz projekcie, na który 
zachęcamy gorąco do głosowania.

Budżet tegorocznego ŁBO 
to 24 mln zł. W tej edycji środki 
przyznane osiedlu Olechów-
-Janów wyniosły 569.000 zł.

Zasady głosowania:
 ■  każdy Mieszkaniec Łodzi 

będzie mógł oddać 5 gło-
sów na projekty osiedlowe 
(do wyboru maksymalnie 
dwa osiedla) oraz 5 głosów 
na projekty ponadosied-
lowe,

 ■  w przypadku stwierdzenia 
wielokrotnego głosowania 
przez jednego Mieszkań-
ca, WSZYSTKIE oddane 
przez niego głosy uznaje 
się za nieważne,

 ■  z uwagi na epidemię ko-
ronawirusa, zachęcamy 
do oddawania swoich gło-
sów poprzez formularz 
elektroniczny zamieszczo-
ny na stronie Urzędu Miasta 
Łodzi: uml.lodz.pl/budzet-
-obywatelski/lbo-20202021

Punkty 
do głosowania 
znajdują się też 
w następujących 
miejscach:

 ■  Łódzkie Centrum Kontaktu 
z Mieszkańcami, ul. Piotr-
kowska 110

 ■  Punkt Informacyjno-Kance-
laryjny UMŁ, al. Politechni-
ki 32

 ■  Punkt Informacyjno-Kance-
laryjny UMŁ, ul. Krzemie-
niecka 2 B

 ■ Punkt Informacyjno-Kan-
celaryjny UMŁ, ul. Za-
chodnia 47

 ■  Punkt Informacyjno-Kance-
laryjny UMŁ, al. Piłsudskie-
go 100

Złożony wniosek autorstwa 
p. Piotra Sumińskiego to W
012OJ „Otwarta Strefa Ak
tywności siłownia zewnętrz
na i strefa relaksu od juniora 
do seniora w Parku Osiedlo
wym na Olechowie pomiędzy 
ulicami: Dąbrówki i Ziemowi
ta w Łodzi.” Koszt tego zadania 
po weryfikacji wynosi 124.000 
złotych. Zadanie polega na mon-
tażu różnego rodzaju urządzeń 
do ćwiczeń siłowych na świe-
żym powietrzu dla dorosłych, 

dzieci oraz seniorów, które 
usprawniają narządy ciała, uczą 
odwagi oraz sprawiają poczu-
cie relaksu. Różnorodność za-
montowanych urządzeń sprawi, 
że jednocześnie mogą ćwiczyć 
dorośli, seniorzy, a także dzie-
ci, które będą pozostawać pod 
opieką. Zamontowane urządze-
nia, ławki i kosze doskonale 
wkomponują się w istniejące 
otoczenie i poszerzą istniejącą 

już strefę rekreacyjną, jaką jest 
Park Osiedlowy.

Pan Piotr Sumiński uza-
sadniając złożenie do Urzędu 
Miasta Łodzi swojego wniosku 
napisał do nas: 

„Będąc kierownikiem 
Osiedla otrzymywałem sygna-
ły od naszych Mieszkańców, 
że takie zadanie jest potrzebne. 
Myślę, że ma ono dużą szansę 
na realizację. Bardzo proszę 

o pomoc redakcję naszej Gazety 
oraz szerokie grono mieszkań-
ców. Mam nadzieję, że wspól-
nie wygramy coś fajnego i po-
żytecznego dla Mieszkańców.”

 K.Sz.

Wirtualne spacery po Łodzi  
dla dzieci i dorosłych

Na stronie Urzędu Miasta Łodzi lodz.travel znaleźliśmy szereg ciekawych informacji 
o poznawaniu zakątków Łodzi bez wychodzenia z domu. Pragniemy je Państwu 
przekazać i zachęcić osoby, którym nie obce są nowe technologie do tej formy 
aktywności.

Szczególnie zaciekawiła nas oferta firmy eDialog, 
która z Tropicielem, zaprasza do zwiedzania 
Łodzi wszystkich tych, „którzy tęsknią za 
spacerami po naszym pięknym mieście 
i za dobrą zabawą”.

Wystarczy  na komputer  lub 
telefon ściągnąć jedną z poniżej 
wskazanych aplikacji, by przenieść 
się w fantastyczne miejsca i od 
przewodnika dowiedzieć się często 
o niesamowitych rzeczach czy 
zdarzeniach 

► Google Play: goo.gl/8VjhtQ  
► App Store: apple.co/2vPGShX

Link uniwersalny:)
Jeśli klikniecie w ten link w telefonie od 
razu przekieruje Was do pobrania aplikacji, 
na komputerach stacjonarnych lub laptopach 
najpierw wejdziecie na stronę Tropiciela gdzie są 
opisane wszystkie trasy #zostańWdomu. play.geotropiciel.
pl/trasa/zostanwdomu

OTO KILKA Z PROPOZYCJI:

„Spacer z Wróbelkiem #zostańwdomu”
Wirtualny spacer dedykowany dla dzieci w wieku 6–10 lat. Wzbogacony zagadkami 
dotyczącymi odwiedzanych miejsc. W rolę przewodnika wcieli się Staś Wróbelek 
tytułowy bohater książki „Każdy w Łodzi skwerek zna Staś – wróbelek” M.K. Ptaszek.

„Kamyki On Tour – Pietryna”
Wirtualna wycieczka ulicą Piotrkowską w Łodzi pozwoli odkryć jej sekrety wspaniale się 
przy tym bawiąc. Na małych wirtualnych podróżników czekają m.in. Pasaż Róży i Miś. 
W każdym zwiedzanym miejscu można znaleźć zagadki, specjalnie tak przygotowane, 
aby z odpowiedziami poradził sobie nie tylko starszak, ale i przedszkolak.
https://play.geotropiciel.pl/tra…/kamyki-on-tour-zostanwdomu

„Łódzkie drogi do niepodległości w muralach #zostańwdomu”
Wirtualna trasa śladami cyklu murali „Łódzkie drogi do niepodległości” powstałego 
na ulicy 6 Sierpnia wokół starych koszarów legionowych, to tak naprawdę z jednej strony 
hołd dla tamtych bohaterów ale także pytanie o patriotyzm współczesny.

„Park Ocalałych #zostańwdomu”
Trasa po Parku Ocalałych przygotowana razem z Centrum Dialogu im. Marka Edelmana. 
Pozwoli przeżyć niezwykle refleksyjny spacer zwłaszcza że w rolę przewodniczki 
wcieli się Dyrektor Centrum Dialogu Joanna Podolska-Płocka.

„Graj z Arche! #zostańwdomu”
Gra na która zapraszają hotele sieci Arche. Tylko podczas tej gry połączysz zwiedzanie 
z zabawą w stylu pokoju zagadek. Podczas wirtualnego spaceru po ciekawym miejscach 
w Łodzi czekają na graczy różne zadania, wszystkie przygotowane tak, żeby nie trzeba 
było opuszczać domu.  Bezpiecznych spacerów. K.Sz.

BUDŻET OBYWATELSKI 
2020/2021

Seniorze zostań w domu… 
aktywny

Mamy powtórkę z marca tego roku. 
Mimo, że większość nie dopuszczała 
myśli o takim rozprzestrzenianiu się 

wirusa, od początku przy-
gotowywano nas do tego, 
że jesień będzie trudna. 
I musimy ją wszyscy prze-

trwać w jak najlepszej formie. 
Nie zachęcamy już do spacerów w szerszym gronie… 
chyba że wirtualnych o czym obok, ale jak najbardziej 
stawiamy teraz na ruch w domu – na kilkuminutową gim-
nastykę nawet kilka razy dziennie przy otwartym oknie. 
Będzie to zdrowe dla nas samych oraz spełni tak potrzeb-
ną teraz funkcję przewietrzenia mieszkania.
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Ludzie są razem nie tylko wtedy,  
gdy się znajdują obok siebie.  
Z nami żyje także ten, który odszedł,  
któregośmy pożegnali.
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Przed nami Święto Zmarłych i jak wszystko w bieżącym roku 
pewnie inne niż dotychczas. Wielu z nas wizyty na grobach swoich 
bliskich przełożyło na czas przed 1 listopada lub po 1 listopada. 

Choć jest to smutne, na pewno jak najbardziej uzasadnione. 
Przede wszystkim w tym czasie dbajmy o siebie i swoje zdrowie.

W mijającym roku odczuliśmy bar-
dzo boleśnie stratę ważnych dla 
naszej Spółdzielni osób, którym 
za pośrednictwem Gazety odda-
jemy hołd. Będą w naszej pamięci 
na zawsze.

► W dniu 10.10.2020 r. zmarł p. Edmund 
Kempa, który całe swoje długie i spełnione życie 
zawodowe związał z łódzką spółdzielczością 
mieszkaniową:

 ● w 1958 roku był Członkiem Założycielem 
Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Bawełna” w Łodzi i od chwili jej powstania 
do 1967 roku pełnił funkcję Zastępcy Prze-
wodniczącego Zarządu,

 ● w okresie 1968–1972 pracował w Wojewódz-
kim Oddziale Centralnego Związku Spół-
dzielczego Budownictwa Mieszkaniowego 
w Łodzi,

 ● w okresie 1972–1978 sprawował funkcję 
Zastępcy Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Lokator”, 

 ● a następnie był Prezesem Zarządu: 
 –   w latach 1979–1980 – Spółdzielni Miesz-

kaniowej „Teofilów”,
 –   w latach 1980–1986 – Spółdzielni Miesz-

kaniowej „Chojny”,
 –   w  latach 1986–1988 – Wojewódzkiego 

Związku Spółdzielni Mieszkaniowych 
w Łodzi,

 ● w dniu 17.01.1992 roku wrócił do swojej 
pierwszej Spółdzielni – do RSM „Bawełna” 
na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu i pra-
cował na tym stanowisku aż do końca swojej 
kariery zawodowej, to jest do 28.02.1998 
roku.

Nawet po przejściu na emeryturę utrzymywał 
więź ze swoją Spółdzielnią, bo tak przecież 

trzeba nazwać RSM „Bawełna” – Spółdzielnię, 
którą założył, którą kierował i w której zasobach 
mieszkał do śmierci.

Wszyscy, którzy mieli szczęście spotkać 
się z Nim, choćby tylko na niwie zawodowej, 
wspominają Pana Edmunda Kempę jako czło-
wieka potrafiącego doskonale połączyć pro-
fesjonalizm i niezbędną Szefowi stanowczość 
z życzliwością i bezpośredniością w relacjach 
służbowych. Wspominamy go jako Osobę posia-
dającą niezaprzeczalny autorytet, a jednocześnie 
ciepłą, serdeczną i otwartą. Tak Go pamiętaliśmy, 
gdy odszedł z pracy na zasłużony odpoczynek 
i tak Go będziemy pamiętać nadal, gdy odszedł 
już na zawsze, na odpoczynek wieczny.

► Niemalże w tym samym czasie, 12 paździer-
nika, pożegnaliśmy innego członka założyciela 
naszej Spółdzielni p. Jana Wlaźlika. P. Wlaź-
lik zmarł na tydzień przed swoimi 100 urodzi-
nami. Od kilku lat, każdego roku uczestniczył 
w organi zowanych przez Spółdzielnię urodzi-
nach RSM „Bawełna”. Lubił wspominać dawne 
czasy i chętnie swoimi opowieściami dzielił się 
z innymi. Był ciepłym i serdecznym człowie-
kiem. I takim Go zapamiętamy.

► W dniu 3 czerwca 2020 r. otrzymaliśmy przy-
krą wiadomość o śmierci, 28 maja, p. Andrzeja 
Ziemowita Zimowskiego – długoletniego miesz-
kańca os. Żubardź, literata, którego wielokrotnie 
przedstawialiśmy Państwu na łamach „Mojego 
Domu”. Jeden z jego kolegów ze szkolnej ławy 
(I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Ko-
pernika w Łodzi – dopisek redakcji), p. Andrzej 
Pazio napisał do nas tak wspominając kolegę: 
„absolwent KOPRA – matura 1950, mój kolega 
z klasy i przez jeden rok szkolny sąsiad z ławki, 
klasa 10mf. Dobry kolega, z którym nigdy nawet 
nie przemówiłem się.

Andrzej Zimowski był wybitnym pisarzem, 
autorem bardzo wielu książek z dziedziny fanta-
styki, fantasy, science fiction, literatury młodzie-
żowej i dziecięcej. Stworzył wiele słuchowisk ra-
diowych, napisał sztukę, która była wystawiona 
w Łodzi. Z wykształcenia inżynier chemik, miał 
też publikacje związane z przemysłem chemicz-
nym. W ostatnich latach wydał książkę na temat 
łódzkiego środowiska koszykarskiego.”

Od siebie dodajmy tylko, że był przemiłym 
człowiekiem. Wspólnie z nim cieszyliśmy się ko-
lejnymi jego literackimi sukcesami. Pan Zimow-
ski zapraszał nas na swoje autorskie spotkania, 
których klimat na długo zapadał w pamięć.

► W dniu 27 maja 2020 r. zmarła, po długiej 
chorobie, nasza koleżanka – administratorka 
z osiedla „Sienkiewiczowskie” p. Małgorzata 
Pawlak. Krótko po przejściu na emeryturę do-
wiedziała się o rozwijającym się nowotworze. 
Z rakiem dzielnie walczyła przeszło półtora roku. 
Mimo cierpienia jakie zgotował jej los na ostat-
nie lata życia, starała się nie narzekać i być 
uśmiechniętą do końca. Twój uśmiech i dobroć, 
Małgosiu, pamiętać będziemy zawsze.

► W lutowym wydaniu naszej Gazety infor-
mowaliśmy o śmierci p. Wiesława Cyzowskie
go – długoletniego prezesa łódzkich spółdzielni 
mieszkaniowych, najpierw w latach 1987–1990 
Prezesa Zarządu RSM „Bawełna”, a potem 
m.in. Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz 
SM im. Władysława Jagiełły.

CZAS WIZYTCZAS WIZYT  
na grobach bliskich

Pokój Ich duszom!
Trudno zachować niewzruszony spokój, gdy umierają 
ważne dla nas osoby. Chcemy o nich pamiętać, przytaczając 
słowa Wisławy Szymborskiej: „Umarłych wieczność 
dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”. 

Andrzej Ziemowit Zimowski

Wiesław Cyzowski

Małgorzata PawlakJan Wlaźlik 

Edmund Kempa

Opracowanie: K.Sz.
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BARAN 21 III  20 IV
Niedawne spiętrzenie spraw 
i zajęć nieco zelżeje. Będzie 
można trochę odetchnąć i spę-
dzić czas po swojej myśli. Niespodzianka 
sprawiona przez Strzelca mile cię zaskoczy. 
Czekają Cię również wyrazy sympatii ze 
strony kogoś sympatycznego, a mało zna-
nego. Dobrze zrobisz podtrzymując ten 
kontakt.
BYK 21 IV  21 V
Sporo wiadomości, niektóre 
Cię żywo zainteresują. Staraj 
się w pełni poznać również 
sprawy zakulisowe. Będzie Ci ta wiedza 
wkrótce potrzebna. Szansa na nową, cie-
kawą znajomość. Myśl o niej zaprzątnie Ci 
głowę. Mimo to nie zaniedbuj spraw bie-
żących, bo poważnie narazisz się Pannie.

BLIŹNIĘTA 22 V  20 VI
Masz za sobą sporo życio-
wych doświadczeń, ale nie 
znaczy to, że potrafisz radzić 
sobie w każdej sytuacji. Dlatego przed pod-
jęciem decyzji w sprawie, która wyniknie 
w tym miesiącu, zasięgnij rady innych osób 
z kręgu rodziny i znajomych. Weź też pod 
uwagę wątpliwości Koziorożca.

RAK 21 VI  22 VII
Rozwój wydarzeń zmusi Cię 
do stosowania uników, żeby 
nie dać się wciągnąć w ja-
kieś plany lub interesy, co do których nie 
będziesz przekonany. Sprawa nie będzie 
warta zachodu, tylko szumu wokół niej 
będzie dużo. Szybko okaże się, że aż za 
dużo... Skorpion ma Ci coś ciekawego do 
zaoferowania.

LEW 23 VII  22 VIII
Koniec miesiąca kiepski. Iry-
tacja domowymi nieporozu-
mieniami i napięta sytuacja 
w pracy stworzą piorunującą mieszankę nie 
na Twoje nerwy. W żadnym razie nie mo-
żesz pozwolić sobie na wybuch wściekło-
ści. To da Ci ulgę tylko na chwilę, ale ciche 
dni z Wagą mogą potrwać bardzo długo.

PANNA 23 VIII  22 IX
Miesiąc minie jak oszalały 
z powodu obfitości interesu-
jących propozycji, ogromu 
zajęć i nawału spraw niecierpiących zwło-
ki. Będziesz czuć się jak w oku cyklonu, 
ale wszystko wyjdzie na dobre, może nawet 
lepiej. Uważaj jednak - Ryby pozostawione 
bez opieki mogą nieźle narozrabiać.

WAGA 23 IX  23 X
Ktoś odczuwa niedosyt Two-
jej troski o niego. Wytęż siły, 
a wszystko da się jeszcze 
odrobić. Nieco napięta sytuacja w domu 
znacznie się poprawi, co nie pozostanie bez 
wpływu również i na stan finansowy rodzi-
ny. Byk ma ochotę na dłuższą pogawędkę. 
Czy czasem nie masz podobnych planów?

SKORPION 24 X  21 XI
Niedawno nawiązane kontak-
ty powinny zacząć przynosić 
widoczne korzyści. Staraj się 
umiejętnie kierować sprawami, żeby rze-
czywiście miały istotne znaczenie, a nie 
tylko pozorne lub krótkotrwałe. Uwagi 
usłyszane przy okazji od Bliźniąt weź sobie 
do serca, nie okazując jednak tego nikomu.

STRZELEC 22 XI  21 XII
Udany i pogodny - chociaż 
wcale nie wolny od zwykłych 
problemów i obowiązków - 
miesiąc. Sprawy zawodowe potoczą się 
dość gładko, udadzą się zawierane teraz 
kontrakty, a wyjazdy służbowe okażą się 
korzystne. Za to w życiu osobistym może 
mocno dać się we znaki Wodnik.

KOZIOROŻEC 22 XII  19 I
Twoje postępowanie w tych 
dniach okaże się trafne, a oce-
na nowych sytuacji właściwa. 
To sprawi, że nie wplączesz się w jakieś 
niezręczne sytuacje w bliskim otoczeniu. 
Jeśli planujesz podróż, w drodze uważaj na 
bagaże i kieszeń. Na miejscu możesz liczyć 
na pomoc i poparcie Barana.

WODNIK 20 I  18 II
Czyjeś zakusy na Twoją po-
zycję i plany można będzie 
szybko i prawie bezboleśnie 
zlikwidować. Mało kto zorientuje się, 
że w ogóle coś takiego miało miejsce. 
Ale dla Ciebie niech to zajście będzie 
ostrzeżeniem przed zdolną do wszystkiego 
konkurencją. Bacznie obserwuj zachowa-
nie Raka.
RYBY 19 II  20 III
Obiecujący miesiąc. Możesz 
liczyć na pomyślny rozwój 
spraw, na których ostatnio 
bardzo Ci zależy. Jeśli nawet coś Ci się te-
raz nie uda, odczekaj - z czasem ta zwłoka 
może okazać się też korzystną. Mimo kilku 
nerwowych chwil okres ten zaliczysz do 
udanych. Intrygujący znak - Lew.

HOROSKOP NA L ISTOPAD

Rozerwij się!

***
Maż do żony:
– Kochanie, może wybralibyśmy się na romantyczny spacer?
Żona:
– A nie mogłeś sobie kupić tego piwa wracając z pracy?!

***
Wchodzi żołnierz do gabinetu lekarza na SOR-ze.
– Co panu jest? – pyta lekarz.
– Mam czkawkę.
– Czkawkę?! Ma pan CZKAWKĘ?! Pan sobie jaja robi?! 
Tu jest SOR, tu są nagłe przypadki!
– A ja pracuję w patrolu saperskim i za chwilę jedziemy na robotę.

FARMY DYNIOWE 
Jesień nierozerwalnie kojarzy się z kolorami, odmianami 
i wieloma kształtami. Takie są między innymi jesienne 
dynie, które z warzyw mało docenianych stają się obecnie 
bardzo popularne.

Warzywo, które posiada 
ponad 100 odmian, oso-
bom starszym kojarzy się, 
zapewne, głównie z roz-
grzewającą zupą czy dynią 
w occie zamkniętą na zimę 
w słoiku, a młodym prak-
tycznie tylko z Halloween. 
Obecnie otrzymało ono 
nowe życie i wiele nietypo-
wych zastosowań. I to nie 
tylko w kuchni.

W ostatnich latach jak przysłowiowe grzyby po deszczu powstają 
w Polsce …farmy dyniowe.

Na nich rosną nie tylko polskie pospolicie zwane banie ale i dynie 
o wdzięcznych nazwach Shokichi shiro, hokkaido czy baby boo.

Tytułowe farmy dyniowe są przeniesieniem na polski grunt amery-
kańskich modnych Pumpkin Patch – miejsc uprawy dyni, ale i zabaw 
z nią w roli głównej. W Polsce, z roku na rok, przybywa takich miejsc, 
gdzie całymi rodzinami można przyjechać, by nie tylko oglądać pola 
dyniowe, ale bawić się dyniami. Ta swoista agroturystyka pozwala grać 
w warcaby dyniami, piec ciasta z dynią, tworzyć jesienne dekoracje 
czy figurki dyniowe, a także wziąć udział w wyścigach m.in. na trakto-
rach między polami dyni. Właściciele farm wymyślają co rusz to nowe 
atrakcje by przyciągnąć do siebie turystów. Takim wabikiem są też 
nazwy polskich farm dyniowych. I tak nieopodal Gdańska, w miejsco-
wości Rotmanka znajduje się Dyniowe Love, kolejne królestwo dyń 
zorganizowano w Powsinie pod Warszawą, a w jednej z podkrakow-
skich miejscowości – Wawrzeńczycach znajdziemy domową farmę 
JeDynie. Jak opisują miejsce właściciele ostatniej z farm: „W małym, 
tradycyjnym gospodarstwie rolnym uprawiamy wszystko to, co zapo-
mniane i nietypowe”.

Na pewno warto zobaczyć te nowe pola dyniowe, nacieszyć oczy 
kolorami i kształtami.

 K.Sz.

Składniki:

 ■ 1,5 kg karczku lub innej wieprzo-
winy (łopatka, schab) 

 ■ 2 łyżki oleju
 ■ ½ łyżeczki mielonej papryki słod-

kiej
 ■ ½ łyżeczki mielonej papryki ostrej
 ■ ½ łyżeczki czosnku granulowane-

go (lub świeżo zgniecione 2 ząbki)
 ■ szczypta soli i pieprzu

Przygotowanie:

Mięso płuczemy pod wodą, osuszamy 
papierowym ręcznikiem i przekłada-
my na folię aluminiową.

W miseczce przygotowujemy ma-
rynatę mieszając wszystkie przyprawy 
z olejem i nacieramy nią dokładnie 
mięso.

Zawijamy mięso szczelnie folią 
aluminiową i wkładamy do lodówki 
najlepiej na noc.

Następnego dnia nagrzewamy pie-
karnik 160°C góra.

Mięso odwijamy i kładziemy 
wprost na kratce piekarnika. Pod nią 
stawiamy brytfankę, aby tłuszcz miał 
gdzie spływać.

Pieczemy ok. 3 do 4 godzin co ja-
kiś czas obracając mięsko. Pieczemy 
aż będzie mięciutkie i będzie się lekko 
rozpadać. 

Ok. 15 min przed końcem pieczenia 

WOLNO GOTOWANA

Pyszne, kruche, po prostu smakowite. Takie są mięsa wolno gotowane. Coraz więcej 
sklepów je oferuje i coraz więcej osób kupuje, bo po krótkiej obróbce termicznej 
może cieszyć podniebienie prawdziwym soczystym mięsiwem. Koniec z wiórowatym 
karczkiem czy schabem. Możemy je też przyrządzić samemu w domu w wolnowarze 
(na rynku pojawiło się ich bardzo wiele), ale i przy odrobinie cierpliwości w piekarniku. 
Dziś proponuję karczek i zapewniam, że te trzy godziny w piekarniku odpłacą nam 
prawdziwie pysznym smakiem.

WIEPRZOWINA

wyłączamy temp. I włączamy termo-
obieg.

Wyjmujemy na naczynie żarood-
porne. I gotowe.

Smacznego! K.Sz.

Taka sobie myśl!
Wszystko kryje w sobie 
piękno, ale nie każdy 

je widzi.
Andy Warhol

Halloween 
2020
zakazane! 
Dzieci 
nie będą 
mogły 
zbierać 
cukierków


