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Od stycznia przyszłego roku zmienią się w Łodzi zasady naliczania 
opłat za śmieci. Podstawą jej wyliczenia będzie ilość zużywanej wody 
a nie jak dotychczas ilość zamieszkałych w lokalu osób.

Nie ustępuje walka z koronawirusem. Coraz więcej osób 
choruje. Musimy bardziej niż kiedykolwiek uważać na siebie 
i dbać o siebie. W naszej Spółdzielni obowiązuje system DDM.

NAKŁAD 9000 

egzemplarzy

Zgodnie z przesłaniem zamieszczonym 
w poprzednim numerze naszego pisma 
wynikającym z wywiadu z prof. Piotrem 
Kuną, że w okresie pandemii musimy liczyć 
tylko na siebie samych i na naszych najbliż-
szych, bo … nikt inny … nawet jakikolwiek 
rząd nie zrobi tego za nas. W kontekście 
istotnego wzrostu stwierdzeń zakażenia 
COVID-19, rozpoczynam ten artykuł przy-
pomnieniem trzech podstawowych zasad, 
które winny zawsze obowiązywać w takim 
czasie w jakim obecnie żyjemy. Czyli: 
Dezynfekcja, Dystans, Maseczka. System 
który możemy nazwać skrótem DDM, może 
MDD lub DMD. Ważne byśmy byli zawsze 
świadomi tych trzech zasad. Z moich obser-
wacji wynika, że jeśli z maseczkami już się 
mentalnie uporaliśmy i je nosimy, to nieste-
ty nie zachowujemy stosownego dystansu, 
a o dezynfekcji praktycznie zapominamy. 
Zapominają przede wszystkim właściciele 
i zarządzający placówkami handlowymi. 
W marcu czy kwietniu niemożliwym było 
wejście do sklepu bez odkażenia rąk. Stali 
bowiem przy wejściach pracownicy ochro-
ny i zapominalskim przypominano. Teraz 
niestety nikt tego nie pilnuje i nie przypo-
mina, bowiem często już nie ma stosownych 
dystrybutorów, bądź są zepsute lub nie uzu-
pełniono środka dezynfekującego. Dlatego 
my rozwiesimy w każdym wejściu do bu-
dynków Spółdzielni apel-hasło, że u nas 
to obowiązuje, czyli obowiązuje system 
DDM. Będziemy ciągle przypominać o tym 
w naszej Gazecie. Nigdy tego za wiele!

Wracając do naszego codziennego 
życia zarządcy nieruchomości, czekają nas 
nowe, zwiększone obowiązki związane 
z nowym systemem naliczania wysokości 
opłat za wywóz śmieci w zależności od zu-
żytej wody w danym budynku. O podjętej 
uchwale przez Radę Miejską w Łodzi pisze-
my obok. Nie była ona poddana konsulta-
cjom z mieszkańcami oraz przede wszyst-
kim ze spółdzielniami mieszkaniowymi, 
w zasobach których mieszka znaczna część 
łodzian, mimo iż prace nad nią zaczęły się 
już w kwietniu br. Decyzja radnych miej-
skich podjęta w ubiegły czwartek 19 listo-
pada odbije się na kosztach poszczególnych 
mieszkańców Łodzi. Do tej pory łodzianie 
płacili 24zł na osobę za wywóz śmieci. Zaś 
od 2021 roku opłata, średnio, wynosić bę-
dzie prawie 29 zł. W następnym numerze, 
gdy poznamy wszystkie szczegóły, dokład-
nie opiszemy kwestie związane z wywozem 
śmieci wg nowych zasad.

Poprzednim, 142-gim numerem naszej 
Gazety zakończyliśmy 12 rok naszego uka-
zywania się we wszystkich mieszkaniach 
i lokalach Naszej Spółdzielni i rozpoczęli-
śmy kolejny rok wydawniczy. Trzyosobowy 
Zespół redakcyjny jest szczęśliwy i zado-
wolony, mogąc dostarczać PT. Czytelnikom 
wszystkich niezbędnych informacji zwią-
zanych z zamieszkiwaniem w zasobach 
Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Bawełna” w Łodzi. Spółdzielni, która 
za niespełna 2 tygodnie czyli 7 grudnia br. 
skończy 62 lata swojego istnienia. W tym 
roku, niestety, bez żadnych jubileuszowych 
spotkań. Oby rządzący nie zrealizowali 
swojego pomysłu ograniczenia rodzinnych 
spotkań wigilijno-świątecznych.

 Sylwester Pokorski

Moim zdaniem  Zmiany są konieczne – tłumaczył magistrat – ponieważ obecnie obowiązujący system rozliczania zależny 
od ilości osób zamieszkałych w lokalach nie sprawdził się. Z roku na rok w deklaracjach „śmieciowych” 
wykazywanych było coraz mniej mieszkańców.

Opłata za śmieci liczona od zużycia wody.

KORONAWIRUS –  
POMOC OSOBOM 
STARSZYM
Właśnie teraz, gdy z jednej strony 
pandemia nie pozwala na kontakty 
i wizyty, a z drugiej rozpoczyna się 
czas bożonarodzeniowej radości, 
szczególnie trudno nam wszystkim 
poradzić sobie z brakiem swobody, 
brakiem możliwości dzielenia się tą 
radością z bliskimi. Pomyślmy jednak o samotnym schorowa-
nym sąsiedzie, o seniorach w naszym najbliższym otoczeniu. 
To ich dotyka teraz najbardziej ostracyzm, samotność i często 
zapomnienie. I dbajmy, właśnie głównie o to, by osoby starsze 
nie czuły się zapomniane. Pomagajmy im na co dzień. 
 Apelujemy o solidarność międzypokoleniową. Szerzej 
o pomocy seniorom w dobie koronawirusa piszemy na str. 4.

Przygotowanie zasobów 
do zimy
Administracje Osiedli, jak co roku przed sezonem zimowym, 

dokonały przeglądu budynków pod kątem ich przygotowania 
do zimy. Ze złożonych Zarządowi meldunków wynika, że jesteśmy 
właściwie zabezpieczeni przed zimnem. O przeglądach zasobów 
piszemy na str. 5.

 K.Sz.

Rada Miejska w Łodzi na swoim posiedzeniu w dniu 19 listopada przyjęła 
uchwałę w  sprawie nowego sposobu wyliczenia opłat za  śmieci 
(w chwili przekazywania Gazety do druku podjęta Uchwała nie zosta-

ła jednak jeszcze opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Łódzkiego). 
 Miasto odchodzi od obliczania stawki za odbiór odpadów komunalnych 
od ilości osób zamieszkałych w lokalu. Od przyszłego roku wysokość opłaty za 
śmieci powiązana zostaje ze zużyciem wody w danym gospodarstwie domo-
wym. Stawka za śmieci wyliczana będzie jako iloczyn kwoty 9,60 zł i metrów 
sześciennych zużycia wody. Przyjmując zatem, że średnio 3-osobowa rodzina 
zużywa średnio 9 metrów sześciennych wody na miesiąc, od nowego roku 
płacić będzie 86,40 zł za śmieci. Obecnie opłata w takiej 3-osobowej rodzinie 

wynosi 24 zł od osoby czyli 72 zł. Oczywiście przykład dotyczy średniego 
zużycia wody. W poszczególnych lokalach w naszej Spółdzielni jest to już 
bardzo różnie. 
 Spółdzielnie mieszkaniowe, zarządy wspólnot zostały decyzją tą 
zaskoczone. Podjęcie Uchwały nie było poprzedzone żadnymi konsultacjami 
z mieszkańcami czy środowiskiem zarządców nieruchomości. Upublicznienie 
gotowego projektu Uchwały nastąpiło dopiero na tydzień przed jej 
podjęciem. 
 O  burzliwym podejmowaniu Uchwały i  sprzeciwie w  tym zakresie 
ze strony Forum Zarządców Nieruchomości Spółdzielczych piszemy na str. 5.
 K.Sz.
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Instalacje odgromowe pozwalają zabezpieczyć straty  

wywołane bezpośrednim uderzeniem pioruna w budynek, nie zabezpieczając  
przed stratami wywołanymi uderzeniami piorunów w okolicy.  

Tu najlepszym rozwiązaniem pozostaje ubezpieczenie mieszkania od przepięć.
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W  październiku 2020 r. Rada Nadzorcza odbyła jedno posiedzenie, częściowo 
w formie wideokonferencji, a częściowo przy obecności bezpośredniej w siedzibie 
Spółdzielni, z zachowaniem reguł obowiązujących w okresie epidemii. Na posie-
dzeniu Rada:

1.  Uczciła minutą ciszy pamięć zmarłych p. Edmunda Kempy i p. Jana Wlaźlika.
Pan Edmund Kempa był członkiem-założycielem RSM „Bawełna” oraz członkiem jej pierwszego Zarządu. 

W latach 1992–1998 pełnił funkcje członka Zarządu i Zastępcy Prezesa.
Pan Jan Wlaźlik był członkiem-założycielem RSM „Bawełna”. Podczas posiedzenia Rady Nadzorczej 

w dniu 30.09.2020 r. członkowie Rady omawiali plany związane z uczczeniem zbliżających się setnych 
urodzin p. J. Wlaźlika. Pan J. Wlaźlik niestety nie doczekał urodzin.

2.  Podjęła uchwałę ws. zmiany uchwały z dnia 30.09.2020 r. dotyczącej wyboru jednostki upraw-
nionej do badania sprawozdania finansowego RSM „Bawełna” za rok 2020. uchwałą Nr 1/9/2020 
z 30.09.2020 r. Rada Nadzorcza dokonała wyboru Biura Biegłych Rewidentów „Eko-Bilans” z siedzibą 
w Łodzi do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 rok. Jednak 
zgodnie z Ustawą o rachunkowości, w przypadku badania ustawowego, pierwsza umowa o badanie 
sprawozdania finansowego z firmą audytorską powinna zostać zawarta na okres co najmniej dwóch lat. 
Biuro Biegłych Rewidentów „Eko-Bilans” jest firmą, z którą Spółdzielnia zawiera umowę po raz pierwszy, 
powinna więc ona obejmować okres dwóch lat. Członkowie Rady Nadzorczej, jako osoby sprawujące 
nadzór, jednogłośnie zatwierdzili treść oświadczenia o odpowiedzialności, jaka ciąży na nich w związku 
z przeprowadzeniem sprawozdania finansowego.

3.  Podjęła uchwałę ws. opłat za ciepłą wodę dla nieruchomości budynkowej położonej w Łodzi 
przy Al. 1 Maja 84/86. Wprowadzenie zaliczkowych opłat za c.w. związane jest z rozbudową węzła 
cieplnego w ww. nieruchomości o funkcję c.w.u. dostarczanej do mieszkań, której inwestycję zakończono 
w październiku 2020 r. Dotychczas mieszkańcy korzystali z gazowych podgrzewaczy wody zainstalo-
wanych w ich lokalach. Termin wprowadzenia – od 1 listopada 2020 r.

4.  Podjęła uchwałę ws. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części 
nieruchomości, której Spółdzielnia jest użytkownikiem wieczystym, położonej w Łodzi przy ul. Puszkina, 
na rzecz Veolia Energia Łódź S.A. z tytułu zajęcia nieruchomości pod sieć ciepłowniczą.

5.  Rozpatrzyła informację nt. realizacji prac związanych z wykonaniem postanowień ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 r. w przedmiocie wyodrębnienia nieruchomości oraz 
ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych 
na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i bez uwag przyjęła ją do wiadomości.

6.  Rozpatrzyła wystąpienie lokatora w sprawie skargi na odmowę wydania zaświadczenia dot. prawa 
do lokalu na osiedlu „Żubardź” i udzieliła na nie odpowiedzi.

7.  W sprawach wniesionych Rada przyjęła do wiadomości informacje nt.:
–   nowego numeru gazety „RSM „Bawełna” – Mój Dom” – Prezes p. Sylwester Pokorski zaznaczył, 

że jesteśmy szczęśliwi mogąc tą drogą kontaktować się z członkami Spółdzielni,
–   planów odsłonięcia muralu na ścianie bloku nr 213 przy ul. Zakładowej 61 na osiedlu „Słowiańskie”, 

upamiętniającego setną rocznicę powstania XV Łódzkiej Drużyny Harcerzy,
–  nieorganizowania w bieżącym roku urodzin RSM „Bawełna” z powodu pandemii koronawirusa,
–  rotacyjnej pracy zdalnej w Spółdzielni, od 26.10.2020 r. w podziale na dwa zespoły,
–   zamknięcia administracji osiedla „Zbiorcza” ze względu na kontakt jej pracowników z osobą 

zarażoną koronawirusem. Obsługa członków, na czas kwarantanny, odbywała się zdalnie,
–   przejęcia budynku po stacji obsługi pojazdów, po rozwiązaniu umowy najmu terenu przy ul. Puszki-

na 8 (okolice bloku nr 501 na ul. Sacharowa) zawartej z firmą Norauto Polska Sp. z o.o. Spółdzielnia 
wywiesi w tym miejscu baner z informacją, że obiekt ten jest do sprzedaży, rozbiórki i przeniesienia,

–  wybrania RSM „Bawełna” jako administratora nieruchomości przy ul. Żwirki 23b.
8.  Kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej wstępnie zaplanowano na 26 listopada 2020 r.
 Oprac.: I.G.

Z prac Rady Nadzorczej 

W październiku 2020 r. 
posiedzenia  Zarządu 
odbyły się w dniach 7 
i 21. Na posiedzeniach 
tych oraz „w trybie ro-
boczym” Zarząd podjął 
decyzje m.in. w wymie-
nionych  niżej  spra-
wach:

Sprawy członkowsko
mieszkaniowe

Wg stanu na 30 września 
2020 r. Spółdzielnia zrzeszała 
10.267 członków. W paździer-
niku 2020 r. przyjęto w poczet 
członków Spółdzielni 7 osób, 
które posiadają odrębną włas-
ność lokalu w zasobach Spół-
dzielni i wystąpiły o człon-
kostwo. Ponadto do rejestru 
członków wpisano 28 osób, któ-
re nabyły członkostwo z mocy 
prawa, a skreślono z rejestru 
członków Spółdzielni 43 oso-
by, których członkostwo ustało.

W ogłoszonym we wrześ-
niu przetargu nieograniczonym 
na mieszkanie w osiedlu „Sło-
wiańskie” nie było ofert, więc 
ogłoszono przetarg ponownie. 
I tak, jak za pierwszym razem 
ogłoszenie o przetargu ukaza-
ło się w Dzienniku Łódzkim, 
na stronie internetowej Spół-
dzielni, w biurach Zarządu i Ad-
ministracji Osiedli oraz w po-
przednim numerze naszej gazety 
„RSM »Bawełna« – Mój Dom”.

Sprawy terenowo
prawne

Przyjęto do wiadomo-
ści informację Administracji 
Osiedla „Zbiorcza” o wynikach 
zbierania podpisów właścicieli 
nieruchomości przy ul. Sarniej 
4 w osiedlu „Zbiorcza” pod 
uchwałą w sprawie wyrażenia 
zgody dla RSM „Bawełna” 
jako zarządcy nieruchomości 
na udostępnienie firmie Veolia 
Energia Łódź S.A. terenu pod 
budowę przyłącza ciepłowni-
czego do nowo wybudowane-
go budynku mieszkalnego na-
przeciwko nieruchomości przy 
ul. Sarniej 4 wraz z późniejszym 
ustanowieniem służebności 
przesyłu. W imieniu RSM „Ba-
wełna” jako współwłaściciela 
ww. nieruchomości Zarząd – 
mając w tej sprawie pozytyw-
ne stanowisko Rady Nadzor-
czej - zagłosował za podjęciem 
uchwały. Powyższa uchwała 
podjęta została w trybie indy-
widualnego zbierania głosów, 
przy czym nikt ze współwłaści-
cieli nieruchomości przy ul. Sar-
niej 4 nie głosował przeciwko 
uchwale. O podjęciu uchwały 
współwłaściciele zostali poin-
formowani pisemnie.

Sprawy remontowe

Podjęto decyzję o refunda-
cji kosztów wymiany stolarki 
okiennej dokonanej we włas-
nym zakresie przez członka 
Spółdzielni w jednym z miesz-
kań w osiedlu „Słowiańskie”.

Zwiększono określony 
w umowie zawartej z wykonaw-
cą zakres robót ociepleniowych 
budynku przy ul. Szczytowej 4/6 
– o prace wymienione w proto-
kóle konieczności sporządzo-
nym przez służby techniczne 
Spółdzielni podczas trwania 
zleconych robót.

Omówiono i przyjęto 
do wiadomości opinie Kie-
rowników Działów Spółdziel-
ni na temat wywiązywania się 
w trzecim kwartale 2020 roku 
z umów stałych przez firmy ob-
sługujące Spółdzielnię.

Sprawy ekonomiczne

Przyjęto do wiadomości wy-
niki ekonomiczne Spółdzielni 
za okres od stycznia do sierpnia 
2020 r.

Wyrażono zgodę na podwyż-
szenie ustalonego w 2018 roku 
ryczałtu za całodobową gotowość 
sprzętu do obsługi (odśnieżania) 
zasobów w osiedlach „Słowiań-
skie” i „Sienkiewiczowskie”, 
uwzględniając argumenty przed-
stawione przez właściciela wy-
branej na trzy lata firmy, z którą 
zawarta jest umowa o odśnieżanie 
tych dwóch osiedli.

Wyrażono zgodę na częścio-
we odstąpienie od naliczonych 
kar za nieprawidłowy montaż 
niektórych wodomierzy w za-
sobach Spółdzielni przez firmę 
ista Polska Sp. z o.o. Podejmując 
tę decyzję wzięto pod uwagę, 
że Spółdzielnia nie poniosła strat 
z powodu nieprawidłowego mon-
tażu, a zmniejszenie kar stanowi 

wyraz dobrej woli wobec wielo-
letniego partnera Spółdzielni.

Przyjęto ofertę „Energia 
Korzyści” złożoną przez PGE 
Obrót S.A., pozwalającą na ob-
niżenie opłat za energię elek-
tryczną w pawilonach nr 47 
przy ul. Przybyszewskiego 163 
i nr 49 przy ul. Brzechwy 7A.

Sprawy najmu lokali 
i terenów

Wyrażono zgodę na wynajęcie 
terenu pod budowę windy dla 
osób niepełnosprawnych wraz 
z dojściem w celu przystosowa-
nia do wymogów NFZ wejścia 
do znajdującego się w osiedlu 
„Koziny” lokalu użytkowego 
wynajmowanego na przychod-
nię zdrowia.

Na  prośbę najemcy, 
uwzględniając przedstawione 
przez niego argumenty obni-
żono na trzy miesiące czynsz 
za najem terenu pod należącym 
do niego pawilonem handlo-
wym w osiedlu „Słowiańskie”.

Wyrażono zgodę na sprze-
daż alkoholu w sklepie znaj-
dującym się w pawilonie han-
dlowym na wynajmowanym 
od Spółdzielni terenie przy 
ul. Przybyszewskiego 161A.

Przyjęto informację o wzo-
rowym przekazaniu terenu przy 
ul. Puszkina 8 przez byłego na-
jemcę, z którym Spółdzielnia 
zgodziła się rozwiązać umowę 
przed upływem terminu, na któ-
ry umowa była zawarta (o de-
cyzji w tej sprawie pisaliśmy 
w październikowym wydaniu 
naszej gazety). Oprócz terenu 
były najemca przekazał na rzecz 
Spółdzielni postawiony przez 
niego na tym terenie budynek, 
będący w bardzo dobrym stanie. 
Postanowiono zlecić wykonanie 
operatu szacunkowego w celu 
wyceny wartości tego budynku 
przy założeniu, że docelowo 

Z PRAC ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI  
w październiku 2020 r. 

Ubezpiecz mieszkanie 
od przepięć elektrycznych

W ostatnich latach zmiany w pogodzie bardzo często nas zaskakują. Niejednokrotnie aura 
staje się naprawdę groźna. Silne wiatry, ulewy i  wyładowania atmosferyczne są coraz 
częstsze a wraz z nimi wzrasta zagrożenie utraty naszego dobytku czy nawet życia.

Dziś chcemy omówić, może nie tak drastyczne skutki niesprzyjającej pogody, 
ale nie mniej niebezpieczne i niszczące.

Mieszkańcy domków jednorodzinnych z  osiedla „Sienkiewiczowskie” zwrócili się 
do Spółdzielni o  zainstalowanie systemu odgromników na ich kompleksie budynków. 
Mieszkańcy napisali:

„Nasza prośba ma związek z  konsekwencjami gwałtownej burzy, jaka w  dn. 30 
sierpnia br. przeszła nad naszym osiedlem. Po uderzeniu pioruna w  bezpośrednim po-
bliżu naszego szeregu domów doszło do potężnego przepięcia w  instalacji elektrycznej, 
w  wyniku którego uszkodzeniu uległo bardzo wiele sprzętów elektrycznych w  każdym 
z  gospodarstw domowych. Straty w  poszczególnych domach można liczyć w  tysiące 
złotych: np.  zniszczone zostały sprzęty audiowideo, sprzęty AGD, elektryczna brama ga-

rażowa, kotły grzewcze, rutery internetowe, domofony we wszystkich domkach. Elektryk 
dokonujący oględzin w jednym z mieszkań stwierdził napięcie w gniazdkach elektrycznych 
na poziomie 12V (dzień po zdarzeniu) oraz wysokie ryzyko pożaru, jakie towarzyszyło 
całemu zdarzeniu w dn. 30.08.”

Temat rozpatrywał zatrudniony w Spółdzielni inspektor nadzoru robót elektrycznych, 
który wskazał na to, że sytuacja z  przepięciami instalacji nie ma nic wspólnego z  insta-
lacją odgromową na budynku. Instalacja taka jest skuteczna jedynie w  przypadku bez-
pośredniego uderzenia pioruna w obwody sieci lub obiekty budowlane, który powoduje 
uszkodzenia pokryć dachowych, wybicia szyb oraz uszkodzenia ścian, zniszczenie instalacji 
i aparatów elektrycznych w rozdzielnicy, zniszczenie urządzeń elektrycznych i elektronicz-
nych w  obiekcie. W  przypadku takiego bezpośredniego trafienia piorunem w  budynek, 
instalacja odgromowa – piorunochron odprowadza energię błyskawicy wprost do gruntu.

W sytuacji wskazanej w cytowanym piśmie doszło do uderzenia piorunu w bliskim 
sąsiedztwie obwodów elektrycznych. Powstające przepięcia są indukowane przez pole 
elektromagnetyczne. Bez zastosowania odpowiednich układów ochronnych urządzenia 
elektroniczne znajdujące się w obszarze o promieniu 1,5 km od miejsca uderzenia pioruna 
mogą wtedy ulec zniszczeniu. Dlatego też zwykle zaleca się podczas gwałtownych burz 
z piorunami odłączenie sprzętu od zasilania lub stosowanie listwy przeciwprzepięciowej. 
Dobrym i  rozsądnym rozwiązaniem jest też ubezpieczenie mieszkania od takich zda-
rzeń. Większość towarzystw ubezpieczeniowych ma możliwość uwzględnienia przepięć 
w  ubezpieczeniu nieruchomości. Z  informacji uzyskanych od przedstawiciela naszego 
ubezpieczyciela, dodatkowy koszt ubezpieczenia nie przekracza 200 zł rocznie.

Prosimy zatem o  rozważenie takiego rozwiązania nie tylko mieszkańców domków 
na Janowie. 

 K.Sz.

budynek zostanie rozmontowany 
i sprzedany, a dopiero po podję-
ciu decyzji co do budynku pod-
jęte zostaną rozmowy z oferen-
tami zainteresowanymi samym 
terenem. Oceniając zaś końcowy 
efekt rozwiązania umowy uzna-
no, że wcześniejsze zakończenie 
najmu okazało się bardzo ko-
rzystne dla Spółdzielni.

Sprawy kulturalno
oświatowe

Przyjęto do wiadomości pis-
mo Ogniska TKKF „Dzikusy” 
zawierające rozliczenie wyko-
rzystania środków finansowych 
otrzymanych od Spółdzielni 
na sfinansowanie wpisowe-
go dla dwóch drużyn sekcji 
siatkarskiej Ogniska na sezon 
2020/2021 rozgrywek w Ama-
torskiej Lidze Siatkówki.

Inne tematy

Uchwalono nowy regulamin 
organizacyjny RSM „Bawełna”, 

dostosowany do zmienionej 
przez Radę Nadzorczą we 
wrześniu br. struktury organiza-
cyjnej Spółdzielni.

Zawarto umowę z dewelo-
perem o administrowanie kolej-
ną już wybudowaną przez niego 
nieruchomością przy ul. Żwirki 
w Łodzi (o poprzedniej informo-
waliśmy Państwa w naszej ga-
zecie w maju br.). Podobnie jak 
poprzednio, tak i w przypadku 
tej nieruchomości administro-
wanie nią i inne wynikające 
z umowy obowiązki Spółdziel-
ni powierzono Administracji 
Osiedla „Zbiorcza”.

Rozpatrzono kwestię drogi 
dojazdowej do pawilonów nr 47 
przy ul. Przybyszewskiego 163 
i nr 49 przy ul. Brzechwy 7A 
i uznając, że nie ma możliwości 
wykonania ogólnie dostępnego 
dojazdu od strony ul. Przyby-
szewskiego (ew. droga pożarowa) 
postanowiono podjąć rozmowy 
ze Spółdzielnią Mieszkaniową 
„Zarzew” w sprawie ustanowie-
nia służebności przejazdu przez 
teren tej Spółdzielni.

 Oprac.: E.S.

Listy
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W Skierniewicach co roku organizowane jest  
Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw.  
Otwiera je różnobarwna Parada,  
potem są koncerty i jarmark. Święto trwa dwa dni.

53 kilometry od Łodzi, w dorzeczu Wisły, na Równinie Łowicko-Błońskiej, 
znajdują się Skierniewice.

Pierwsze wzmianki o nich 
datowane są na 1359 rok, 
kiedy to arcybiskup Jaro-

sław Bogoria ze Skotnic przyjął 
w Skierniewicach księcia mazo-
wieckiego Siemowita III.

W 1457 roku arcybiskup 
Jan Odrowąż ze Sprowy nadał 
Skierniewicom prawa miejskie, 
co w 1463 roku potwierdził król 
Kazimierz Jagiellończyk.

Prawdziwą perłą Skiernie-
wic jest z pewnością, powsta-
ły w latach 1610–1619, Pałac 
Prymasowski – niemy świa-
dek historii, goszczący znane 
nazwiska i wpływowe osoby. 
W tym miejscu rezydowali ar-
cybiskupi gnieźnieńscy, ostat-
nim z nich był wybitny poeta 
i pisarz epoki oświecenia Ignacy 
Krasicki. Tym samym Skiernie-
wice są kolejnym, obok Unie-
jowa, miastem województwa 
łódzkiego, które było siedzi-
bą biskupów gnieźnieńskich. 
W 1652 r. mieszkał tu król Jan 
Kazimierz, w 1672 r. gościł het-
man wielki koronny Jan III So-
bieski (późniejszy król Polski). 
Pałac stanowił letnią rezydencję 
carów Mikołaja I i Aleksandra I, 

a w 1884 roku stał się światową 
stolicą dyplomacji, ponieważ był 
miejscem zjazdu trzech Czar-
nych Orłów – władców państw 
zaborczych: cara Aleksandra 
III, cesarza Wilhelma I i cesa-
rza Franciszka Józefa I, którzy 
chcieli przypieczętować panują-
cy między nimi układ. W czasie 
II wojny światowej przebywał 
tu Adolf Hitler. Obecnie pałac 
należy do Instytutu Ogrodnictwa.

Przez wieki swojego istnie-
nia rezydencja była wielokrotnie 
przebudowywana i odnawia-
na. Podczas zwiedzania uwagę 
zwraca bogactwo wnętrz – zo-
baczymy m.in. salę audiencyj-
ną biblioteczną, salę z lustrem, 
kaplicę prymasowską oraz salę 
„Pod Jutrzenką”, w której znaj-
duje się plafon pędzla A. Blanka, 
z postacią bogini świtu o twarzy 
Anny Grudzińskiej, żony Wiel-
kiego Księcia Konstantego.

Pałac położony jest na terenie 
30 hektarowego parku, w którym 
znajduje się zabytkowa, klasy-
cystyczna brama z 1780 roku, 
w kształcie łuku, którą wjeżdżał 
sam król Stanisław August Ponia-
towski.

Kolejnym cennym skier-
niewickim zabytkiem jest koś-
ciół pw. św. Jakuba. Powstał 
on w 1782 r., wg projektu na-
dwornego architekta królew-
skiego Efraima Schroegera. 
Obiekt zbudowany w kształcie 
rotundy rzymskiej, utrzyma-
ny jest w stylu klasycystycz-
nym. W podziemiach kościoła, 
tuż pod amboną, znajdują się 
krypty, w których chowano 
zmarłych kapłanów, szlachtę, 
dworzan prymasowskich i nie-
których mieszczan. Znajdziemy 
tam tablice nagrobne z XVII 
i XVIII wieku.

Niezwykle charakterystycz-
nym miejscem w Skierniewicach 
jest, wpisany do rejestru zabyt-
ków, Dworzec Kolei Warszaw-
sko-Wiedeńskiej. Wzniesiony 
w 1875 roku, wg projektu war-
szawskiego architekta Jana Heu-
richa, nawiązywał swą architek-
turą do, modnych w II połowie 
XIX wieku, neogotyckich form 
architektury obronnej. Pocze-
kalnie dla klas pierwszych były 
bogato dekorowane, przestronne, 
z sufitem ozdobionym złoconą 
sztukaterią.

Dworzec Kolei Warszaw-
sko-Wiedeńskiej pełnił rolę 
dworca „cesarskiego” i miał 
być ważnym punktem podczas 
odwiedzin władców imperium. 

W ostatnich latach dworzec 
został gruntownie odnowiony 
i odzyskał dawny blask. Od paź-
dziernika 2010 r. na stacji Skier-
niewice podróżnych wita wysoki 
na 2 metry pomnik Stanisława 
Wokulskiego, bohatera powie-
ści „Lalka” Bolesława Prusa. 
To właśnie w tym miejscu książ-
kowy Wokulski próbował popeł-
nić samobójstwo. Doświadczając 
duchowej przemiany zrezygno-
wał z tego aktu desperacji. Mo-
ment ten upamiętnia wyryty przy 
rzeźbie cytat: Dotknąłem miłości, 
dotknąłem śmierci… Tu, w Skier-
niewicach, wrócono mnie Życiu. 
Legenda głosi, że dziś figura Wo-
kulskiego pomaga nieszczęśliwie 
zakochanym – wystarczy włożyć 
karteczkę z imieniem wybranka 
lub wybranki do „kieszonki” 
w kamizelce Wokulskiego, a mi-
łosne życzenie spełni się. Projek-
tantem i twórcą dzieła jest Robert 
Sobociński, autor m.in.: ławeczki 
Tuwima w Łodzi.

Obok dworca znajduje 
się parowozownia, z orygi-
nalną nastawnią i halą wa-
chlarzową z 1845 roku. Zgro-
madzono tam kilkadziesiąt 
unikatowych pojazdów, które 
zostały wykorzystane m.in. pod-
czas realizacji „Listy Schindlera” 
Steven’a Spielberg’a i „Pianisty” 
Romana Polańskiego.

Będąc w Skierniewicach 
warto zajrzeć także na rynek 
im. arcybiskupa Jana Odrowąża 

ze Sprowy, założyciela miasta, 
który przez prawie 500 lat sta-
nowił plac targowy. Przy rynku 
znajduje się neorenesansowy 
ratusz z 1846 r., wybudowany 
wg projektu H. Marconiego. 
Obecnie mieści się tu urząd mia-
sta. Po pierwszym drewnianym 
ratuszu z XVIII w. pozostał ślad 
w środkowej części rynku, w po-
staci fontanny, wybudowanej 
w 2007 r., na jego obrysie.

 I.G.

Poznaj okolice Łodzi – SKIERNIEWICE

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 154.800,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 7.12.2020  r. w siedzibie Spółdzielni 
przy ul. Przybyszewskiego 163, godz. 1100.
Oferty pisemne należy składać w terminie do dnia 3.12.2020 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 3.12.2020 r. 
wadium w wysokości 10% ceny lokalu tj. kwotę 15.480,00 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 
roszczeń wskazanych w art. 11 ust. 2a w związku z art. 16¹ ust. 1 
Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przez uprawnione w nim 
osoby, może unieważnić niniejszy przetarg bez podania przyczyny 
na każdym etapie bez prawa dochodzenia  jakichkolwiek roszczeń 
przez 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 30.11.–2.12.2020 r. w godz. 1000–1500 
po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu w administracji os. „Słowiańskie”, 
ul. Piasta Kołodzieja 21, tel. 42-670-99-78.
Szczegółowe warunki przetargu określa Regulamin dostępny w siedzibie 
Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.rsmbawelna.pl.
Informację o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 8 
lub telefonicznie 42-641-63-33, wew. 10.

Czy termin 
przedawnienia 
roszczeń można 
umownie zmienić?

Instytucja przedawnienia rosz-
czeń majątkowych w prawie 
cywilnym (art. 117 i nast. k.c.) 
znajduje zastosowanie w każ-
dym przypadku naszego życia 
codziennego. Polega ona tym, 
że upływ terminu (okresu) prze-
dawnienia, w prawie cywilnym, 
ale nie tylko, powoduje utratę 
pewności zaspokojenia roszcze-
nia. Roszczenie strony upraw-
nionej wprawdzie nie wygasa, 
ale skuteczne jego dochodzenie 
jest możliwe tylko wtedy, gdy 
strona, przeciw której rosz-
czenie przysługuje, nie chce 
z przysługującego jej zarzutu 
przedawnienia uczynić użyt-
ku. Dobrowolne zaspokojenie 
przedawnionego roszczenia jest 
ważne, ponieważ zobowiązanie, 
z którego wywodzi się to rosz-
czenie, istnieje nadal jako tzw. 
zobowiązanie naturalne (zwane 
też „niezupełnym”). Oznacza 
to, że dłużnik nie może żądać 
zwrotu spełnionego świad-
czenia, mimo upływu terminu 

Z notatnika 
prawnika

przedawnienia co do zasady, 
choć przepisy przewidują sy-
tuacje, w których dochodzenie 
roszczenia przedawnionego jest 
możliwe, jak np. w przypadku 
gdy osoba, przeciwko której 
roszczenie przysługuje, zrzeka 
się korzystania z przedawnie-
nia. Zgodnie z treścią art. 117 
par.2k.c. osoba zobowiązana 
do zaspokojenia roszczenia 
może „zrzec się korzystania 
z zarzutu przedawnienia”. 
Do 6 września 2019 r. w sto-
sunkach cywilnoprawnych 
co do zasady uwzględnienie 
upływu terminu przedawnienia 
następowało tylko na zarzut. 
Według obecnie obowiązu-
jącej treści 117 par.2zn.1k.c. 
„Po upływie terminu przedaw-
nienia nie można domagać się 
zaspokojenia roszczenia przy-
sługującego przeciwko konsu-
mentom” co oznacza, że Sąd 
dokonuje oceny upływu terminu 
przedawnienia z urzędu.

Od 7 września 2019 r. nastą-
piły także zasadnicze zmiany nie 
tylko co do wpływu przedaw-
nienia na losy dochodzonych 
roszczeń, ale także w zakresie 
długości terminów. Ustawa 
z dnia 13.04.2018 r. o zmia-
nie ustawy – Kodeks cywilny 
oraz niektórych innych ustaw 
wprowadziła zasadniczy termin 
przedawnienia 6 lat, w miej-
sce dotychczasowego terminu 
dziesięcioletniego a dla rosz-
czeń o świadczenia okreso-
we oraz roszczeń związanych 
z prowadzeniem działalności 

gospodarczej utrzymała – trzy 
lata. Również roszczenia stwier-
dzone prawomocnym orzecze-
niem sądu lub innego organu 
powołanego do rozpoznawania 
spraw danego rodzaju albo orze-
czeniem sądu polubownego, jak 
również roszczenie stwierdzone 
ugodą zawartą przed sądem albo 
sądem polubownym albo ugo-
dą zawartą przed mediatorem 
i zatwierdzoną przez sąd prze-
dawniają się z upływem sześciu 
lat. Jeżeli stwierdzone w ten 
sposób roszczenie obejmuje 
świadczenia okresowe, roszcze-
nie o świadczenie okresowe na-
leżne w przyszłości przedawnia 
się z upływem trzech lat. Zgod-
nie z treścią art. 119 „Terminy 
przedawnienia nie mogą być 
skracane ani przedłużane przez 
czynność prawną.”

Przy takiej treści art. 119 kc 
można się zastanawiać, czy 
strony umownie mogą doko-
nać zmian w zakresie biegu 
terminu przedawnienia w dro-
dze czynności prawnej. Odpo-
wiedzi na to pytanie udzielił 
ostatnio SN odpowiadając. 
na zapytanie Sądu Okręgowe-
go w Warszawie w sprawie 
III CZP 88/19. Uznano że swo-
boda stron w ramach swobo-
dy umów (art. 3531 kodeksu 
cywilnego) dopuszcza zmianę 
umowy w zakresie modyfi-
kacji terminu wymagalności 
roszczenia, a zatem pośrednio 
również terminu przedawnie-
nia. Pojawiło się na tle przed-
miotowego zapytania również 

zagadnienie czy modyfikacja 
ta jest możliwa wyłącznie przed 
upływem terminu wymagalno-
ści roszczenia, czy możliwa jest 
również po. Dla przykładu, jeśli 
zapłata miała nastąpić w termi-
nie do 10 września bieżącego 
roku, to czy przesunięcie tego 
terminu w drodze porozumie-
nia musi nastąpić przed jego 
nadejściem, czy jest możliwe 
również po. Zdaniem Sądu Naj-
wyższego nie ma to znaczenia, 
istotne natomiast pozostaje, 
że w przypadku podpisania po-
rozumienia co do przesunięcia 
terminu, wierzyciel nie może 
dochodzić roszczenia do czasu 
aż nadejdzie nowy, zmieniony 
przez strony termin. Zaznaczyć 
należy, że Sąd Najwyższy zaj-
mował się w tym zakresie tyl-
ko i wyłącznie zagadnieniem 
cywilnoprawnym. Powyższe 
stanowisko może budzić wąt-
pliwości w zakresie skutków 
podatkowych takich porozu-
mień, jest to jednak już temat 
pominięty w ramach niniejsze-
go artykułu. Pamiętajmy zatem, 
aby dbając o swoje interesy, 
podejmować próby porozumie-
nia z wierzycielem na każdym 
etapie, również wtedy kiedy 
roszczenia nasze stały się już 
wymagalne.

Jadwiga Chmielewska-
-Furmankiewicz 

radca prawny prowadzący 
Kancelarię Radcy Prawnego 
świadczącą obsługę prawną 

na rzecz RSM „Bawełna”
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Już po raz 8. mieszkańcy Łodzi mają możliwość  

dysponowania częścią miejskiego budżetu,  
przeznaczając środki na te zadania i projekty,  

które ich zdaniem są potrzebne i ważne dla miasta i jego społeczności.

Do  napisania  tego 
tekstu skłoniło mnie 
nie  tylko  niedawne 
święto: Ogólnopolski 
Dzień Seniora,  które 
przypada 14  listopa-
da, ale głównie panu-
jąca  trudna sytuacja 
epidemiczna i zbliża-
jący się czas bożona-
rodzeniowy. 
Wszyscy, od dziecka po osobę 
dorosłą, mamy już dość panu-
jącej sytuacji, czujemy się źle 
bez możliwości spędzania cza-
su w szerszym gronie rodziny 
czy znajomych, bez kina, tea-
tru czy wypadów do centrów 
handlowych. Pomyślmy jednak 
o samotnym schorowanym są-
siedzie, o seniorach w naszym 
najbliższym otoczeniu. To ich do-
tyka teraz najbardziej ostracyzm, 
samotność i często zapomnienie. 
I dbajmy, właśnie głównie o to, 
by osoby starsze nie czuły się za-
pomniane. Pomagajmy im i sobie 
nawzajem. Apelujemy o solidar-
ność międzypokoleniową, a że już 
w wielu miejscach znajduje się jej 
przejawy wiemy chociażby z te-
lewizji, gdzie sąsiedzi nie tylko 
robią sąsiadom zakupy ale i dzie-
lą się z nimi przygotowanymi 

posiłkami. Młodzi ludzie często 
w ramach wolontariatu pomaga-
ją starszym osobom. Tak trzeba. 
Bądźmy dla siebie mili!

Warto wiedzieć że działa 
też rządowy program wspiera-
nia seniorów – Solidarnościowy 
Korpus Wsparcia Seniorów. Jego 
koordynatorem jest Ministerstwo 
Rodziny i Polityki Społecznej. 
Korpus to dedykowana infolinia 
dla seniorów 22 505 11 11. W ra-
mach tego programu prowadzo-
ne jest wsparcie wolontariuszy, 
współpraca wojsk obrony tery-
torialnej i pracowników pomo-
cy społecznej w pomoc osobom 
starszym w czynnościach, które 
wymagają wyjścia z domu, a któ-
re utrudnione są przez panującą 
pandemię. 

Za pomocą infolinii seniorzy 
połączą się z konsultantem, który 
zbierze od nich informacje i dane. 
Następnie będą one przekazane 
do ośrodka pomocy społecznej. 
Pracownik ośrodka skontaktuje 
się z seniorem; zweryfikuje zgło-
szenie i ustali wszystkie szcze-
góły związane z udzieleniem 
pomocy.

Osoby, które chcą włączyć 
się w pomoc dla seniorów będą 
mogły zgłosić się przez internet, 
wypełniając ankietę na urucho-
mionej stronie www.wspierajse-
niora.pl lub osobiście zgłaszając 
się do lokalnego ośrodka pomocy.

Zadaniem gminy będzie 
prowadzenie rejestru seniorów, 

którzy zdecydowali się na pozo-
stanie w domu i potrzebują wspar-
cia wolontariuszy. W pomoc włą-
czy się również Ochotnicza Straż 
Pożarna, Wojska Obrony Teryto-
rialnej i harcerze.  K.Sz.

SOLIDARNOŚĆ MIĘDZYPOKOLENIOWA

Budżet Obywatelski  
– trwa głosowanie wniosków 

Jeszcze do końca tego miesiąca moż-
na oddać, elektronicznie, swoje glosy 
na projekty osiedlowe i ponadosiedlo-

we (ogólnomiejskie) w XIII Edycji Budżetu 
Obywatelskiego. Można wybrać po pięć 
projektów z każdej kategorii.

Szerzej o zasadach głosowania pisali-
śmy w poprzednim wydaniu Gazety. Dziś 
tylko odsyłamy na stronę: Budżet Oby-
watelski 2020/2021 – Urząd Miasta Łodzi 
– do aplikacji do glosowania i zachęcamy 
gorąco do głosowania. 

Wśród projektów znajdują się te doty-
czące bezpośrednio naszych zasobów: 
w os. Olechów-Janów zadanie W-012OJ 
–  „Otwarta  Strefa  Aktywności-  siłow-
nia  zewnętrzna  i  strefa  relaksu  od  ju-
niora  do  seniora  w  Parku  Osiedlowym 

na  Olechowie  pomiędzy  ulicami:  Dą-
brówki i Ziemowita w Łodzi.” 

Już po oddaniu w ubiegłym miesiącu 
gazety do druku wpłynęło do Spółdzielni 
pismo od Rady osiedla Zarzew (osiedle 
sąsiadujące z zasobami naszego osiedla 
„Zbiorcza”) o umieszczeniu w Budżecie 
Obywatelskim zadania dotyczącego re-
montu ulicy Rawskiej – W-042ZA: ul. Raw-
ska – remont chodnika. Informację doty-
czącą tego projektu administracja osiedla 
Zbiorcza zamieściła we wszystkich klat-
kach schodowych obu naszych budynków 
przy ul. Rawskiej. 

Jeśli jeszcze Państwo nie zagłosowali 
nie ma co zwlekać!
 K.Sz.

Działania Sanepidu wspiera automatyczna sekretarka.

Automat poinformuje  
o nałożeniu kwarantanny
O tym, że Sanepid jest mocno 
przeciążony pracą i nie nadą-
ża z bieżącym uzupełnianiem 
i przekazywaniem informacji 
o skali zarażeń koronawiru-
sem, o osobach zarażonych 
i odizolowanych dobrze 
wiemy. Niejednokrotnie 
słyszymy od znajomych czy 
rodziny o osobach pozosta-
wionych samym sobie (poza 
systemem) po stwierdzeniu 
u nich dodatniego wyniku 
testów czy przebywających 
na przedłużonej kwaran-
tannie, bo nie mają decyzji 
z Sanepidu o jej zdjęciu. 

Aby wyjść z tego impa-
su, jak przekazano ostatnio 
w jednym z telewizyjnych 
programów informacyjnych, 
Sanepidowi pomaga... mło-
dzież, głównie studencka, któ-
ra w ramach wolontariatu do-
konuje wpisów do formularzy 
i obdzwania wskazane w for-
mularzach osoby, informując 
m.in. o nałożeniu obowiązku 
kwarantanny. 

Warto wiedzieć, że Sanepid 
uruchomił także system auto-
matycznego powiadamiania 
o nałożeniu kwarantanny. Tele-
fony z decyzją o kwarantannie 
wykonywane są codziennie po-
między 9.00 a 20.30 z numeru 

+48 22 10 43 705. Automat 
wykonuje dwie próby. Nieode-
branie telefonu może być prob-
lemem w razie złamania zasad 
kwarantanny. Nie stosowanie 
się do zasad kwarantanny grozi 
dotkliwą karą finansową. Jeżeli 
osoba skierowana na kwaran-
tannę opuści miejsce, gdzie po-
winna na niej przebywać, może 
być ukarana administracyjnie 
do 30 tys. zł. 

Na numer +48 22 10 43 705 
można też oddzwonić. Jeże-
li numer dzwoniącego jest 
w bazie, zostanie odczytany 

mu komunikat o nałożeniu 
kwarantanny.

Ważne jest też to, że in-
formacja o nałożeniu kwaran-
tanny automatycznie trafia 
do ZUS-u i pracodawca jest 
tym samym poinformowany 
o tym fakcie.

Artykuł przygotowany 
na podstawie tekstu p. Krzysz-
tofa Janosia z 2.11.2020 r. opub-
likowanym w serwisie money.pl 
pt: „Koronawirus. Uważaj na te-
lefon od sanepidu. Za gapiostwo 
zapłacisz nawet 30 tys. zł”. 
 K.Sz.
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Od stycznia 2021 r.  
czeka nas kolejna zmiana opłat  
za wywóz śmieci.  
Teraz ma być liczona ilością zużycia wody.

Od przyszłego roku za śmieci płacić bę-
dziemy opłaty uzależnione od ilości zu-
żywanej w mieszkaniach wody. Niestety 
to nie żart. Taką uchwałę przyjęła Rada 

Miejska Łodzi 19 listopada. Przyjęła, ale dotychczas 
jeszcze jej nie opublikowała (w chwili przekazywa-
nia Gazety do druku Uchwała nie została jeszcze 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Łódzkiego). Mimo intensywnych działań 
ze strony m.in. Stowarzyszenia Forum Zarządców 
Nieruchomości Spółdzielczych Regionu Łódzkie-
go nie udało się zatrzymać czy wycofać z porządku 
obrad RM wadliwej i niekorzystnej dla mieszkańców 
uchwały. Nie pomogły pisemne protesty i sprzeciwy 
zgłoszone jeszcze przed posiedzeniem Rady Miej-
skiej do samej Rady i Pani Prezydent przez spół-
dzielnie mieszkaniowe zrzeszone w Stowarzyszeniu 
Forum Zarządców Nieruchomości Spółdzielczych. 
Nasza Spółdzielnia także sprzeciw taki wystosowa-
ła do Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Marcina 
Gołaszewskiego, przekazując pismo do wiadomości 
p. Prezydent Miasta.

Protesty oraz glosy niezadowolenia z takiego 
procedowania, ważnych pod względem społecz-
nym, finansowym oraz organizacyjnym zagadnień 
są nie do przyjęcia – argumentowała w swoich 
wystąpieniach sekretarz Stowarzyszenia, prywatnie 
prawnik p. Monika Stawicka.

Pisma jakie Rada Miejska otrzymała od za-
skoczonych zmianami zarządców nieruchomości 
skutkowały zorganizowaniem wideokonferencji 
na 2 dni przed planowaną sesją Rady Miejskiej 
(pierwotnie uchwala miała być podjęta 18 listo-
pada; z uwagi na burzliwe obrady w tym temacie 
i wytknięte urzędnikom magistratu błędy formalne, 
procedowanie nad Uchwałą przełożono na 19 listo-
pada).

Jak przekonywał Urząd Miasta Łodzi prace 
nad zmianami opłat prowadzone były od kwietnia 
br. Szkoda tylko, że w tajemnicy przed mieszkań-
cami czy zarządcami nieruchomości. Upublicznie-
nie gotowego projektu Uchwały nastąpiło dopiero 
na tydzień przed jej podjęciem. Nie było żadnych 
konsultacji z mieszkańcami czy środowiskiem 
zarządców nieruchomości. Spółdzielnie mieszka-
niowe, zarządy wspólnot i innych nieruchomości 
zostały decyzją tą, po prostu zaskoczone.

Magistrat tłumaczył, że zmiany są konieczne, 
ponieważ obecnie obowiązujący system się nie 
sprawdził. Od momentu, gdy to gminy przejęły 
obowiązek rozliczania wszelkich kosztów zwią-
zanych z odbiorem i zagospodarowaniem śmieci, 
co roku z systemu ubywało po kilkanaście tysię-
cy mieszkańców. Oznaczać to mogło, że dekla-
rowana ilość mieszkańców w deklaracjach nie 
pokrywała się z prawdziwą liczbą mieszkańców 

„produkujących” śmieci. Konieczne w tej sytua-
cji było uszczelnienie systemu gospodarowania 
odpadami. Przyjęto formułę uzależnienia opłaty 
za śmieci od zużycia wody, jaką wcześniej przyję-
ły już inna polskie miasta.

Niestety Uchwała wciąż pozostawia wiele wąt-
pliwości co do sposobu składania deklaracji i poli-
czenia średniego zużycia wody. Służby księgowe 
mają obecnie niemały orzech do zgryzienia: jak po-
liczyć i jak zrobić to w tak krótkim czasie. Pierwsza 
deklaracja za styczeń składana będzie już w lutym 
2021 r., a podstawa naliczenia opłat ma obejmować 
średnie zużycie wody z 6 miesięcy – jak czytamy 
w dostępnym projekcie uchwały: „według wska-
zań wodomierza w miesiącach: październik, listo-
pad, grudzień, styczeń, luty, marzec, następujących 
po sobie i liczonych od października – bezpośred-
nio poprzedzających złożenie deklaracji, podzielo-
na przez 6”. 

Tak więc obecnie w spółdzielniach następuje przy-
gotowanie dokumentów do wyliczenia nowych 
opłat za śmieci. Szerzej o sposobie naliczania opłat 
za śmieci można będzie zapewne napisać dopiero 
w kolejnym numerze Gazety i na pewno to zrobimy.

 
 K.Sz.

Administracje Osiedli,  jak 
co roku przed sezonem zi-
mowym, dokonały przeglą-
du  budynków  pod  kątem 
ich przygotowania do zimy 
i  zdały  z  tych przeglądów 
meldunki  Zarządowi  spół-
dzielni.

Wykonany został przegląd okienek 
piwnicznych pod kątem ich oszkle-
nia i szczelności oraz drzwi wejścio-
wych i okien na klatkach schodowych. 
Wszelkie stwierdzone uszkodzenia 

administracje usunęły, by nie dopuścić 
w zimie do niekontrolowanej ucieczki 
ciepła.

Zabezpieczone zostały pomiesz-
czenia wodomierzy głównych w bu-
dynkach i termicznie instalacja wodo-
ciągowa i kanalizacyjna.

Zapewnienie o gotowości do usu-
wania ewentualnych opadów śniegu 
otrzymaliśmy także od przedstawi-
cieli firm sprzątających budynki i te-
reny przyblokowe. Firmy, z którymi 
zawarte mamy umowy na wykonanie 
usługi odśnieżania są gotowe do pod-
jęcia prac jeśli tylko zajdzie taka po-
trzeba (są to te same firmy co w ubie-
głym roku czyli Transport Drogowy 
Towarowo-Osobowy Zbigniew Gołąb 

obsługujący osiedla „Słowiańskie” 
i „Sienkiewiczowskie”, Firma Han-
dlowo-Usługowa „Brat-Bud” Piotra 
Bratuszewskiego obsługująca osiedla 
„Żubardź” i „Koziny” i Usługi Komu-
nalne Mariusz Laskowski obsługująca 
osiedle „Zbiorcza”.

Jak co roku pisząc o zimie zwracamy 
się do Państwa z apelem o zamyka-
nie okien na klatkach schodowych 
i w piwnicach, zwracanie uwagi 
na to czy drzwi do klatki schodowej 
są zamknięte. Nie narażajmy się na do-
datkowe, niepotrzebne koszty.

 K.Sz.

WŁADZE MIASTA  
podwyższają opłaty za śmieci

Przygotowanie zasobów do zimy

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.
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Stacja kosmiczna krąży wokół Ziemi po orbicie  

przebiegającej około 400 km nad naszymi głowami.  
Podczas swoich przelotów ma jasność większą  

niż najjaśniejsze gwiazdy nocnego nieba.

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.

Mieszkańcom Olechowa i Janowa Strefa 
Kultury Otwartej – filia Ośrodka Kultu-
ry Górna jest zapewne dobrze znana. 

Prowadzony przy ulicy Jagiellonki 4 (wejście od 
ul. Hetmańskiej) na niewielkiej powierzchni, przez 
co bardziej kameralny i ciepły, ośrodek kultury miał 
przed pandemią w swojej ofercie bardzo wiele cie-
kawych dla dzieci i dorosłych zajęć stacjonarnych 
i plenerowych. W tym trudnym roku, jak większość 
placówek kulturalnych przeniósł swoją działalność 
do internetu. To za jego pośrednictwem kontaktuje 
się z mieszkańcami. Nie rezygnuje też z corocz-
nych akcji i projektów. I tu uwaga! 

Strefa Kultury Otwartej ogłosiła!
XXIII edycję konkursu na projekt karty 
świątecznej HEJ! KOLĘDA. 

Zachęcamy wszystkich młodych artystów do 
wzięcia w nim udziału. Swoje projektowe prace 
należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: 
r.tobianski@gorna.pl.

Informacje o konkursie, regulamin i karta zgło-
szeniowa do pobrania na stronie www.gorna.pl 
w zakładce konkursy.

Powodzenia K.Sz.

Zaprojektuj kartkę świąteczną

31.10.2000 r. dwóch 
Rosjan i Amerykanin 
poleciało w kosmos 
na Międzynarodową 
Stację Kosmiczną, 
stając się jej pierw-
szymi mieszkańca-
mi. Od tego czasu, 
czyli nieprzerwanie 
od 20 lat, w kosmo-
sie przebywa czło-
wiek.

Załoga stacji  zmieniała  się 
już  wielokrotnie,  w  64  wy-
prawach uczestniczyło  su-
mie 241 osób. Czas pobytu 
jednej załogi wynosi około 
pół  roku,  jednak  jeden  ze 
śmiałków spędził tam aż 340 
dni. W ten sposób naukow-
cy z NASA badają wpływ po-
dróży kosmicznych na ludzki 
organizm, co może być po-
mocne przy planowaniu trzy-
letniej misji na Marsa.

Stacja waży 450 ton i ma 
109 metrów długości  i  aby 
stworzyć  w  kosmosie  ta-
kiego kolosa potrzeba było 
aż  42  lotów,  wynoszących 
na orbitę potrzebny sprzęt. 
Znajdziemy tam i polski ak-
cent  –  anteny  służące  do 
komunikacji między  stacją 
a  radioamatorami na Ziemi 

– to wynalazek naukowców 
z Uniwersytetu Wrocławskie-
go.

MSK  krąży  400  km  nad 
Ziemią.  Jest  to  swoistego 
rodzaju laboratorium, w któ-
rym  przeprowadzane  są 
badania  naukowe,  głównie 
dotyczące  mikrograwitacji 
i  sposobów wykorzystania 
jej  zalet  na  Ziemi.  Jednym 
z  ważniejszych  osiągnięć 
dokonanych  na  tej  stacji 
są  sprawnie  działające  sy-
stemy  oczyszczania  wody 
– odzyskuje się tam aż 93% 
zużywanej wody. To pozwala 
mieć nadzieję na stworzenie 
podobnych sieci na Ziemi.

Na Międzynarodową Sta-
cję Kosmiczną mogą pole-
cieć także turyści. Pierwszy 
z nich trafił tam w 2001 roku, 

płacąc  za  bilet,  bagatela, 
20 mln. dolarów.

Aktualne  położenie  tej 
międzynarodowej stacji mo-
żemy  śledzić w  internecie, 
a czasem udaje się też zaob-
serwować  ją  na  niebie  go-
łym okiem. Kiedy dokładnie 
wypadają  przeloty Między-
narodowej Stacji Kosmicz-
nej (skrót ang. ISS)? Można 
to  sprawdzić  instalując  na 
swoim smartfonie którąś ze 
specjalnych aplikacji do śle-
dzenia stacji orbitalnej  i  in-
nych satelitów. Najprościej 
wpisać nazwę „ISS” w polu 
wyszukiwania  dostępnych 
aplikacji  i  wybrać  jeden 
z programów. W niektórych 
z nich można ustawiać alerty 
przypominające o przelocie. 

  I.G.

20 LAT MIĘDZY
NARODOWEJ STACJI 

KOSMICZNEJ

W dniu 24 października 2020 r.  
zmarła w wieku 84 lat 

Ś P.  Marianna Hanert
Pani Marianna Hanert była członkiem RSM „Bawełna” 
od 1963 roku. W tym okresie przez wiele lat działała spo-
łecznie w organach samorządowych Spółdzielni: w Radzie 
Nadzorczej i w Radzie Osiedla „Żubardź”. W latach 1990–1996 
była Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej RSM „Ba-
wełna”. Odznaczona była Medalem Zasłużonego Działacza 
Ruchu Spółdzielczego, Złotą i Srebrną Odznaką Spółdzielczo-
ści Mieszkaniowej, Odznaką Honorową „Zasłużony dla RSM 
„Bawełna” oraz Medalem 50-lecia RSM „Bawełna”.

Pochowano ją na cmentarzu katolickim przy ul. Ogrodowej.

Niech spoczywa w pokoju!

W naszej Spółdzielni obowiązuje system DDM:

Prosimy o przestrzeganie tych zasad.
RSM „Bawełna”
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Dzięki muralom Łódź przestała kojarzyć się z szarym miastem.  
Fundacja Urban Forms, która czuwała nad powstawaniem murali  
jest jedynym Polskim partnerem Google, który zaprezentował swoje kolekcje 
sztuki miejskiej w ramach projektu Street Art Project.

W połowie października 
na ścianie szczytowej 
naszego bloku nr 213 

na Olechowie powstało wielofor-
matowe malowidło, tzw. Mural. 
Na 14 listopada przygotowywano 
skromną uroczystość oficjalnego 
odsłonięcia malowidła. Niestety 
skok zakażeń koronawirusa nie 
pozwolił na spotkanie przed bu-
dynkiem. Jako, że czytelnikom 
naszej Gazety w poprzednim wy-
daniu obiecaliśmy przedstawić 
relację z tego wydarzenia, chcemy 
przybliżyć nieco kulisy powstania 
malowidła i fundację Urban Forms, 
która była współorganizatorem 
projektu.

O informacje poprosiliśmy 
p. Teresę LatuszewskąSyrdę 
– założycielkę fundacji i osobę 
bezpośrednio nadzorującą proces 
tworzenia Muralu ZHR. Dzięki jej 
uprzejmości możemy z udostęp
nionych nam materiałów przedsta
wić tę ważną i ciekawą fundację, 
której działania na rzecz kultury 
miejskiej Łodzi są bezsprzeczne 
i doceniane na świecie.

Fundacja Urban Forms, zało-
żona została w 2008 roku w Łodzi 
przez p. Teresę Latuszewską-Syr-
dę. Pani Teresa z wykształcenia jest 
humanistką (po Filologii Polskiej 
na Uniwersytecie Łódzkim), z za-
wodu aktorką , a z pasji łodzianką, 
choć mieszka na wsi. Pracowała 
także w teatrach w Polsce, pro-
wadziła własną firmę, zajmującą 
się organizacją imprez i reklamą. 
I dzięki tym doświadczeniom 
i ogromnej pasji do Łodzi zajęła się 
rozreklamowaniem naszego mia-
sta, w sposób niezwykły, ale jak 
się okazało bardzo skuteczny. 
Mowa tu głównie o „Szlaku łódz-
kich murali”, o którym stało się 

głośno w całej Polsce i nie tylko. 
Ale zacznijmy od początku.

Celem założonej Fundacji jest 
upowszechnianie kultury i sztuki 
miejskiej oraz propagowanie jej 
w różnorodnych środowiskach 
w Polsce i zagranicą.

W ciągu kilkunastu lat dzia-
łalności fundacja doprowadziła 
do powstania 149 murali, instala-
cji i mniejszych obiektów sztuki 
w przestrzeni publicznej nie tyl-
ko samej Łodzi, ale i wielu miast 
w Polsce, a nawet za granicą 
(m.in. w Magnitogorsku i Neapolu).

Fundacja na stałe zaznaczyła 
swoje miejsce w wydarzeniach 

kulturalnych Łodzi poprzez or-
ganizowanie Urban Forms Festi-
val (organizowany również pod 
nazwą Festiwal Galeria Urban 
Forms i Festiwal Energia Miasta), 
w czasie którego powstają obiekty 
sztuki w przestrzeni miejskiej, or-
ganizowane są pikniki artystyczne, 
różnorodne projekcje, warsztaty 
i spotkania z artystami.

Wspólnie z Uniwersytetem 
Łódzkim fundacja organizuje mię-
dzynarodowe konferencje nauko-
we pn. „Aesthetic Energy of the 
City” (edycje 2014, 2016 i 2018), 
a także prowadzi działalność edu-
kacyjną, badawczą i wydawniczą. 

Coraz częściej i śmielej fundacja 
wykracza w swoich działaniach 
poza granice Łodzi. Poczyna-
jąc od 2013 r. fundacja realizuje 
w Gdańsku projekt „Gdańskie 
Fasady OdNowa”, dzięki które-
mu ponad 200 elewacji kamienic 
z gdańskiej Starówki zyskało nowy 
wygląd, a przez ulice Ogarną czy 
Szeroką biegną nowe szlaki tury-
styczne.

Pod wpływem licznych dysku-
sji, rezultatów badań i wymiany do-
świadczeń Fundacja Urban Forms 
przyjęła profil działalności opartej 
na szerokich konsultacjach ze śro-
dowiskami społecznymi, nauko-
wymi i zaczęła docierać ze sztuką 
miejską także tam, gdzie jest na nią 
społeczne zapotrzebowanie i gdzie 
dotąd jej brakowało, czyli nie tylko 
na wyeksponowanych ścianach, ale 
również w podwórkach czy poza 
śródmieściem. 

Do Fundacji Urban Forms 
za pośrednictwem Internetu zgła-
szają się niemal codziennie artyści, 
którzy chcieliby nawiązać współ-
pracę i namalować w Łodzi mural. 

Nie dziwi więc, fakt, że Zwią-
zek Harcerstwa Rzeczypospoli-
tej przy projekcie upamiętniania 
swojej XV drużyny harcerskiej 
z Olechowa nawiązał współpracę 
z tą znamienitą fundacją. Mural 
powstał w niespełna tydzień. Fil-
miki z jego tworzenia dostępne 
są na facebooku artysty p. Rafała 
Roskowińskiego – malarza mura-
listy, doktora sztuk pięknych, zało-
życiela Gdańskiej Szkoły Muralu.

Pan Roskowiński wcześniej 
zajmował się już muralem histo-
rycznym – w 2019 r. namalował 
murale upamiętniające 80. rocz-
nicę wybuchu II wojny światowej 
w Łomży i Sochaczewie, mural 
poświęcony strajkowi włóknia-
rek w 1981 r. w Żyrardowie, mu-
ral na 100-lecie niepodległości 
w Prudniku czy malowidło upa-
miętniające 2. Pułk Strzelców Pod-
halańskich w Kuźnicy. Współpraca 
z ZHR była więc naturalną koleją 
zdarzeń. Dziś możemy podziwiać, 
jadąc ul. Zakładową nasz, nie bój-
my się powiedzieć pierwszy spół-
dzielczy mural. Może nie jedyny?!

Urban Forms podejmuje jesz-
cze inne bliskie mieszkańcom ak-
cje. Ostatnio fundacja włączyła się 
w rozpropagowanie akcji zbierania 
funduszy na ratowanie życia ma-
leńkiej Mai Kwiatkowskiej – tym 
samym powstał w Łodzi pierwszy 
mural charytatywny o wdzięcznej 
nazwie „Together”, który pre-
zentujemy obok. Przypomnijmy 
w tym miejscu, że mała, niespełna 
roczna Maja Kwiatkowska jest też 
mieszkanką Olechowa – pisaliśmy 
o niej w czerwcowo-lipcowym 
wydaniu naszej Gazety, prosząc 
w imieniu jej rodziców, rodziny 
i znajomych rodziny o dobrowolne 
wpłaty na lek dla niej.

Dzięki działalności Fundacji 
Urban Forms Łódź zaczęła być po-
strzegana jako miasto murali i dziś 
jest znana z tego na całym świecie. 
Murale stały się niekwestionowaną 
marką naszego miasta. Do Łodzi 
przyjeżdżają ludzie z całego świa-
ta, aby w realu poznać te wielko-
formatowe dzieła, a W 2014 i 2015 
roku zasoby Galerii Urban Forms 
zostały udostępnione w przez Go-
ogle Cultural Institute w ramach 
Google Street Art Project.

Nasz Olechów zyskał także 
wiele na instalacji murala, jest po-
strzegany jako miejsce przyjazne 
i nowoczesne. No i jest kolejnym 
punktem na szlaku łódzkich murali 
wartych odwiedzenia.

 K.Sz.

Papież Franciszek przypomniał słowa św. JPII

Mural na bl. 213, Olechów

Wa
rto

 w
ied

zie
ć!

OLECHÓW  
na szlaku łódzkich 
murali

Papież Franciszek w przypa-
dające 11 listopada Święto 

Niepodległości przypomniał 
Polakom podczas audiencji 
generalnej w Watykanie słowa 
św. Jana Pawła II o wolności. 
Życzył wszystkim pokoju i po-
myślności.

Zwracając się do Polaków 
podczas audiencji transmito-
wanej z papieskiej biblioteki 
w Pałacu Apostolskim Franci-
szek powiedział: „Dziś w Polsce 
przypada narodowe Święto Nie-
podległości. Gdy dziękujemy 

Panu historii za dar wolności na-
rodowej i osobistej, przychodzi 
na myśl to, czego święty Jan Pa-
weł II uczył młodych: być wol-
nym to znaczy umieć używać 
swojej wolności w prawdzie”.

„Być prawdziwie wolnym 
to nie znaczy czynić wszystko, 
co mi się podoba, na co mam 
ochotę. Być wolnym to zna-
czy być człowiekiem prawego 
sumienia i czynić to, co jest 
prawdziwym dobrem, to być 
człowiekiem dla drugich” – 
mówił papież przywołując 

słowa św. Jana Pawła II z „Listu 
do młodych”.

Na zakończenie Franci-
szek dodał: „Niech Pan udzieli 
wszystkim Polakom błogo-
sławieństwa pokoju i pomyśl-
ności”.

Audiencja, podobnie jak 
poprzednia odbyła się bez wier-
nych z powodu zaostrzenia środ-
ków ochrony sanitarnej i ryzyka 
zakażeń koronawirusem”.

 K.Sz.

Na ulicy Piotrkowskiej 
powstaje świąteczna 
iluminacja, będzie też 
jarmark

Mural Together dla  
Mai Kwiatkowskiej przy 
ul. Rewolucji 1905 r. 
nr 49
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BARAN 21 III  20 IV
Miesiąc dobrych szans. Mu-
sisz więc mieć oczy otwarte, 
by ich nie przegapić i w porę 
przystąpić do działania. Za kilka dni Bliź-
nięta mogą Ci zaproponować jakiś wspólny 
interes lub większe przedsięwzięcie. At-
mosfera do rozmów na taki temat będzie 
dobra, warto więc zapoznać się ze szcze-
gółami.
BYK 21 IV  21 V
Różnobarwne prognozy na 
najbliższe dni: w pracy - wy-
soko postawiona poprzeczka 
zmusi Cię do maksymalnego wysiłku. 
Z drugiej strony - jakieś uczuciowe nie-
pokoje wnoszone przez kogoś spod znaku 
Strzelca. Związki starej daty wytrzymają 
to, młodsi mogą przeżyć ryzykowne wi-
bracje serca.

BLIŹNIĘTA 22 V  20 VI
Będą powody do radości, ale 
też i do zmartwień. Od Ciebie 
przede wszystkim będzie za-
leżało, jak się z tym wszystkim uporasz. 
Nie ma co liczyć na innych. Może to i do-
brze, bo nadchodzi czas dobrych pomysłów 
i trafnych pociągnięć. Zdaj się więc na sie-
bie! Zastanawia Cię postępowanie Raka?

RAK 21 VI  22 VII
Znaczna poprawa samopo-
czucia i wrażenie, że każdy 
dzień, każda chwila niesie 
jakąś miłą niespodziankę. Jedynie w po-
łowie miesiąca jakieś rozdźwięki w gronie 
przyjaciół. Rozsądniej będzie przerwać od 
razu destruktywną dyskusję. Zwłaszcza 
w chwili, gdy włączą się do niej Ryby.

LEW 23 VII  22 VIII
W tym miesiącu nie wysu-
waj na pierwszy plan spraw 
zawodowych. Wymagać one 
będą innego potraktowania. Możesz sporo 
zyskać unikając niepotrzebnej nerwo wości. 
Najlepiej będzie, jeśli ściśle będziesz się 
trzymał opracowanego wcześniej harmo-
nogramu działań. Zmień nieco taktykę 
wobec Byka.
PANNA 23 VIII  22 IX
W najbliższych dniach przyda 
Ci się dużo rozsądku, opano-
wania, obiektywnej oceny sy-
tuacji i odwagi. Przed Tobą naprawdę bar-
dzo trudne decyzje. Od nich w dużej mierze 
będzie zależało, w jakim kierunku potoczy 
się dalej Twój los. W razie potrzeby sięgnij 
po radę życzliwego Ci Koziorożca.

WAGA 23 IX  23 X
Przed Tobą burzliwy miesiąc. 
Sporo nieporozumień zarów-
no w domu, jak i w pracy. 
Mogą ponieść Cię nerwy, nad którymi 
nie zawsze zapanujesz. Dopuść do głosu 
rozsądek i posłuchaj rad życzliwych Ci 
osób. Niespodziewany dopływ gotówki 
pozwoli uregulować część długów. Inna 
Waga upomni się o odsetki.
SKORPION 24 X  21 XI
Kilka błahych problemów 
nieco Cię rozdrażni. Posta-
raj się jednak w tych dniach 
panować bardziej nad swymi emocjami 
i unikać burzliwych dyskusji. W pracy 
przy podejmowaniu decyzji kieruj się nie 
tyle intu icją, co zdrowym rozsądkiem. 
Nie zwlekaj dłużej z odpowiedzią na pro-
pozycję Lwa.

STRZELEC 22 XI  21 XII
Miesiąc wymagający zwięk-
szonej uwagi. W kręgu oso-
bistym może dojść do spięć 
i nieporozumień. Wysłuchaj spokojnie 
drugą stronę i dopiero potem wyłóż swoje 
racje. Nie dopuszczaj do sprzeczki! Masz 
mieć teraz jasną głowę i brać się za ważne 
sprawy. Szkoda czasu na swary, zwłaszcza 
ze Skorpionem.
KOZIOROŻEC 22 XII  19 I
Nadal dobre szanse dla przed-
sięwzięć, które będziesz kon-
tynuować w nadchodzących 
dniach. Warto więc poświęcić im więcej 
uwagi, by dopilnować każdego posunięcia. 
Powinno to dać dobre wyniki. Na zakupach 
szczególnie pilnuj portfela! Sprawy więk-
szej wagi uzgadniaj z Baranem.

WODNIK 20 I  18 II
Sprawy zawodowe powinny 
potoczyć się gładko, nawet 
bezproblemowo - gwarantu-
je to Twoja perfekcja, znajomość tematu 
i rutyna. Zatem miesiąc pomyślny dla 
bieżących zadań i nowych kontraktów. 
Za to w życiu osobistym - brak wspól nego 
języka z domownikami i skłonność do 
agresji. Unikaj Panny.
RYBY 19 II  20 III
W nadchodzącym miesiącu 
obracać się będziesz przede 
wszystkim w kręgu znajo-
mych i przyjaciół, gdzie oczywiście ze-
chcesz być duszą towarzystwa. W pracy zaś 
pilna narada w ważnej sprawie, na której 
musisz stanowczo wyłożyć swoje zdanie. 
Inaczej przepadniesz. Uważaj na Wodnika. 

HOROSKOP NA GRUDZIEŃ

Rozerwij się!

***
Mamo, wykreśl z mojego listu do św. Mikołaja kolejkę elektryczną, 
a wpisz łyżwy.
– A co, nie chcesz już pociągu?
– Chcę, ale jeden już znalazłem w Waszej szafie.

***
Święta. Dwie blondynki jadą po choinkę. Wjeżdżają do lasu, 
wychodzą z samochodu. Po kilku godzinach brnięcia w śniegu 
jedna z nich mówi:
– Wiesz co? Zimno mi… Może weźmy pierwszą lepszą choinkę, 
nawet jeśli będzie bez bombek?

Składniki  
(na 15 muffinek):

 ■ 4 średnie marchewki (2 szklanki 
startej).

 ■ 1 i ½ szklanki mąki.
 ■ 2 płaskie łyżeczki proszku do pie-

czenia.
 ■ szczypta soli.
 ■ przyprawy: 1 łyżeczka cynamo-

nu, ½ łyżeczki imbiru, ¼ łyżeczki 
gałki muszkatołowej.

 ■ ¾ szklanki oleju roślinnego.
 ■ 3 duże jaja. 
 ■ 1 szklanka brązowego cukru.
 ■ do dekoracji lukier ozdoby na cia-

sta i torty wg własnej inwencji, 
ja użyłam m.in. plastycznego 
lukru, z którego można wykrajać 
różne wzory.

Przygotowanie:

 ■ Marchew obrać i zetrzeć na tarce 
o grubych oczkach, odmierzyć 
2 szklanki. 

 ■ Do miski przesiać mąkę razem 
z proszkiem do pieczenia, solą 
oraz z przyprawami.

 ■ W drugiej, większej misce wy-
mieszać: olej, jajka, cukier, tartą 
marchewkę, ekstrakt z wanilii. 
Następnie wymieszać za pomocą 
łyżki z mieszaną z mąki.

 ■ Masę wyłożyć do papilotek umiesz-
czonych w formie lub w jedno-
razowych papilotkach, ustawić 
na kratce w piekarniku nagrzanym 
do 180 stopni i piec przez 25 minut 
(aż patyczek włożony w środek ciast-
ka będzie czysty).

 ■ Po upieczeniu muffinki pozostawić 

W mediach w świąteczny nastrój  jesteśmy 
wprowadzani praktycznie już od 2 listopada. 
Z dnia na dzień przybywa w telewizji, radiu 
i gazetach reklam w zimowej, świątecznej sce-
nerii. I muszę przyznać, że w tym zgoła smut-
nym 2020 r. jakoś nie przeszkadzają mi one jeszcze, nie drażnią. Myślę, że dlatego, 
że tchną optymizmem i radością, której teraz bardziej niż kiedykolwiek nam potrzeba. 
A za 10 dni Mikołajki. Może warto podarować rodzinie, bliskim i znajomym jakiś dro-
biazg, może upiec jakieś ciasteczka, ciasto czy tak ostatnimi laty modne muffinki.

jeszcze ok. 5–7 minut w wyłączo-
nym piekarniku.

 ■ Jak trochę przestygną wierzch cia-
steczek udekorować wg własnego 
uznania. Jako, że moje muffinki 
mają uświetnić Mikołajki mają 
buźki ich patrona.

Miłego mikołajkowego dnia! K.Sz.

Taka sobie myśl!
Istota wspomnień 
polega na tym, 

że nic nie przemija.
Elias Canetti

6 GRUDNIA MIKOŁAJKI! 

POSPRZĄTAJ 
SWÓJ POKÓJ 
Obecnie Dzień św. Mikołaja jest świętem mocno skomercjali-

zowanym, acz miłym i oczekiwanym przez wszystkie dzieciaki. 
Warto znać jednak początki tego święta.

Pierwotnie 6 grud-
nia był dniem upa-
miętniającym św. bi-
skupa Mikołaja z Miry, 
znanego również jako 
Mikołaja Cudotwórcę. 
Biskup z Miry zyskał 
taki przydomek po tym 
jak uratował trzech to-
nących żeglarzy czy 
ocalił trzech niesłusz-
nie uwięzionych ofi-
cerów. Znany był też 
ze swojej dobroczyn-
ności – zapewnił m.in. 
posag trzem ubogim 
pannom, umożliwiając 
im szczęśliwe zamąż-
pójście.

Z czasem wspo-
mnienie Mikołaja z Miry zachowało się tego dnia tylko w kościele, 
a dziś powszechnie łączy się dzień 6 grudnia z postacią Świętego 
Mikołaja – starszego pana z białą brodą, który upodobał sobie 
przemieszczenie się na saniach ciągniętych przez renifery.

Dla najmłodszych to zwykle swoisty wstęp do okresu bożonaro-
dzeniowego. Często prezenty znajdywane są rano pod poduszką, 
w butach lub w dużej skarpecie. Ale uwaga!. Dawna legenda głosi, 
że jeśli Mikołaj dostrzeże brudne buty w sieni, zostawi domownikom 
tylko zgniłego ziemniaka. Może warto więc tego dnia, drogie dzieci, 
nie tylko wyczyścić buty ale i posprzątać swój pokój, by uradować 
Mikołaja.

 K.Sz.

MUFFINKI 
MIKOŁAJOWE

MARCHEWKOWE


