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Tegoroczne wakacje nadal przebiegają z ograniczeniami pandemicz-
nymi, ale śmielej wyjeżdżamy. Wracamy do normalności. Ale zacho-
wajmy zdrowy rozsądek. Bądźmy czujni, Bądźmy bezpieczni.

PRZYPOMINAMY!  Narodowy Spis Powszechny trwa. 
Sposobów, w jaki możemy przekazać dane do spisu 
jest wiele. Piszemy o nich na str. 4.

NAKŁAD 9000 

egzemplarzy

Niestety nie sprawdziły się moje „ma
rzenia” z poprzedniego wydania n/Gazety do
tyczące udziału naszej reprezentacji w finale 
mistrzostw Europy w piłce nożnej. Praktycz
nie, wszelkie nadzieje zostały pogrzebane już 
po pierwszym, przegranym meczu ze Słowacją. 
A potem okazało się, że po remisie z fawory
zowaną Hiszpanią przegraliśmy ze Szwecją 
i zajęliśmy ostatnie miejsce w swojej grupie 
odpadając z tych mistrzostw. Piszę te słowa 
podczas meczu finałowego pomiędzy Wło
chami a Anglią, pełnym różnorodnych akcji, 
wielkiego zaangażowania wszystkich grają
cych piłkarzy i przede wszystkim wielkiego 
zadowolenia i satysfakcji kibiców z gry swo
ich zawodników. Nie można niestety tego po
wiedzieć o postawie naszych piłkarzy, którzy 
wg mnie całkowicie zawiedli i nie pokazali 
nic co zasługiwałoby na pozytywne oceny. 
A podczas całego turnieju wiele meczów do
starczyło wszystkim kibicom wspaniałych 
wrażeń i mnóstwo emocji, łącznie z licznymi 
dogrywkami i jeszcze dodatkowymi seriami 
rzutów karnych. Również finał miał taki prze
bieg. Wygrali Włosi, a stadion Wembley sym
bol angielskiej piłki nożnej oraz świadek jej 
największych sukcesów ucichł, a potem szybko 
opustoszał zostawiając samych triumfatorów 
ze swoimi kibicami. Miesiąc emocji piłkarskich 
minął. A nam pozostanie szara rzeczywistość 
polskich lig, bez fajerwerków, bez naszych bar
dzo utalentowanych piłkarzy, za to z licznymi 
zagranicznymi, nie mającymi miejsca w skła
dach zespołów w swoich krajach.

Nas zaś spółdzielców mieszkaniowych 
czeka jeszcze czas kanikuły, a potem po przer
wie wakacyjnej rozpoczyna się kolejny sezon 
parlamentarny, a wraz z nim prace nad opisy
wanym przeze mnie w maju, w poprzednim 
wydaniu n/Gazety, projektem kolejnej noweli
zacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 
W międzyczasie okazało się, że podjęto prace 
nad równoległym projektem senackim. Oba 
projekty powstały w związku ze zniwelowa
niem negatywnych skutków wyroków Try
bunału Konstytucyjnego z 14.03.2018 r. oraz 
z 10.06.2020 r. który musiał wyeliminować błę
dy, które wynikały z wadliwego i nadzwyczaj
nie szybkiego, często niechlujnego działania 
różnych, „ozdrowicielskich” parlamentarnych 
propozycji zmian w Ustawie o spółdzielniach 
mieszkaniowych. A przy okazji, jak zawsze do
konuje się istotnych regulacji pod płaszczykiem 
poprawy pozycji prawnej członków spółdzielni 
mieszkaniowych. W tym ostatnim senackim 
projekcie reguluje się dodatkowo prawo kon
troli przez każdego członka łącznie z prawem 
otrzymywania wszelkich dokumentów, a ten 
kto tego nie dopilnuje będzie podlegał róż
nego rodzaju sankcjom prawnym oraz prawo 
obligatoryjnego wybierania prezesa zarządu, 
członków zarządu, członków rady nadzorczej 
w wyborach tajnych, bezpośrednich, wyzna
czanych na dzień wolny od pracy, spośród nie
ograniczonej liczby kandydatów. Wybory ma 
przeprowadzać spółdzielcza komisja wyborcza, 
a jeśli spółdzielnia jest duża, to ta komisja po
wołuje obwodowe komisje wyborcze. Statut 
zaś ma przewidywać zakres, tryb tworzenia 
i zakres działania komitetów wyborczych itp., 
szczegółowy tryb przeprowadzania głosowania 
itp., itp. Tylko nikt z proponujących nie zasta
nawia się, skąd wziąć pieniądze na te swoistego 
rodzaju przedsięwzięcia. Winniśmy odrzucić 
tego typu propozycje i powrócić do naszych 
stuletnich doświadczeń w zakresie tworzenia 
i ustalania wewnętrznych reguł i zasad obowią
zujących w każdej organizacji spółdzielczej.

A na stronie 3 na górze po lewej stronie 
możecie PT Drodzy Czytelnicy poznać na zdję
ciu p. Izabelę Gwardys, współredagującą nasze 
pismo, autorkę cyklu ciekawych zakątków 
naszego województwa, na co dzień audytora 
wewnętrznego i pracownika zespołu doradczo
-samorządowego.

 Sylwester Pokorski

Moim zdaniem  Jeśli wybieramy się na urlop zagraniczny zapiszmy sobie ten numer +48 22 523 8880, 
może się przydać – to numer infolinii uruchomionej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 
dotyczący możliwości przekraczania granic.

Unijny Certyfikat Covid – przydatny w podróżowaniu.

Z  okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości, 
który w  tym roku obchodzony był 3 lipca, wszystkim 
spółdzielcom składamy najlepsze życzenia, szczególnie, 
że życzenia dotyczą P.T. Szanownych Państwa – członków 
RSM „Bawełna” – naszych czytelników.
Zachęcamy też do przeczytania posłania Prezydenta Międzynarodowego 
Związku Spółdzielczego Ariela Guarco, które drukujemy na str. 5.

WAKACJE 2021
Tegoroczne wakacje, jak wierzyć podawanym sondażom, większość Polaków spędzi w kraju.
Z zagranicznych kierunków w tym roku popularne są kraje basenu Morza Śródziemnego. 
Na miejsce letniego wypoczynku Polacy wybierają Grecję, Turcję i Egipt. 
Przy przekraczaniu granicy Polski warto zapoznać się z informacjami zamieszczanymi na stronach MSZ-u 
i ściągnąć ze swojego konta pacjenta tzw. paszport covidowy czyli Unijny Certyfikat Covid. 

Niezależnie jednak od miejsca urlopu pamiętajmy o bezpieczeństwie. Pandemia nie minęła. 
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dla podróżujących, 
zamieszczonymi na ostatniej stronie Gazety.

Nowe opłaty za wywóz nieczystości
Przypomnijmy, że Urząd Miasta Łodzi od listopada 
ubiegłego roku pracował nad wprowadzeniem nowego 
systemu naliczania opłat. Przyczyną zmian, jak przeko-
nuje na swoich stronach internetowych UMŁ, była chęć 
uszczelnienia systemu: „Od momentu, gdy to gminy 
przejęły obowiązek rozliczania wszelkich kosztów zwią-
zanych z odbiorem i zagospodarowaniem śmieci co roku 
z systemu ubywało po kilkanaście tysięcy mieszkańców, 
rosła natomiast ilość odpadów. Powiązanie stawki za wy-
wóz śmieci ze zużyciem wody pozwoli uniknąć zaniżania 
liczby mieszkańców w dekla racjach. Tym bardziej, że przez 
ostatnie lata zużycie wody w mieście było na podobnym 
poziomie, co oznacza, że mieszkańców w Łodzi nie uby-
wało – wbrew deklaracjom składanym do Urzędu Miasta 
Łodzi” – czytamy w komunikatach UMŁ. 

O nowych opłatach i sposobie ich naliczania w naszej 
Spółdzielni piszemy na str. 6.
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Prosimy Państwa o kontrolę podzielników w swoich mieszkaniach.  

W niektórych mieszkaniach po I półroczu 2021 r. stany podzielników zbliżone są 
do wskazań całorocznych w poprzednich latach,  

co wiąże się z niskimi temperaturami na przełomie stycznia i lutego 2021 r.
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W maju i czerwcu 2021 r. po-
siedzenia Zarządu RSM „Ba-
wełna” odbyły się w dniach 
5 i 19 maja oraz 2, 14 i 23 
czerwca. W tym okresie na 
posiedzeniach oraz w trybie 
roboczym między posiedze-
niami Zarząd podjął decyzje 
m.in. w następujących spra-
wach:
Sprawy członkowsko
mieszkaniowe

Wg stanu na 30 kwietnia 2021 r. do rejestru 
Spółdzielni wpisanych było 10.203 człon
ków. W maju i czerwcu 2021 r. przyjęto 
w poczet członków Spółdzielni 20 osób 
oraz wpisano do rejestru członków Spół
dzielni 54 osoby, które nabyły członko
stwo z mocy prawa, natomiast skreślono 
z rejestru członków Spółdzielni 89 osób, 
które w oparciu o przepisy ustawy o spół
dzielniach mieszkaniowych utraciły 
członkostwo.

Postanowiono zwrócić członkowi 
Spółdzielni koszty poniesione z tytułu 
opłat sądowych w postępowaniu o założe
nie księgi wieczystej dla jego mieszkania 
ze względu na odmowę przez sąd założe
nia księgi wieczystej z powodu zakwestio
nowania w tej indywidualnej sprawie 
skuteczności przekształcenia lokatorskie
go na spółdzielcze własnościowe prawo 
do lokalu, a czynności powodujące ko
nieczność poniesienia opłat podejmowa
ne były przez członka po wcześniejszym 

uzgodnieniu ze Spółdzielnią i w celu wy
jaśnienia sytuacji prawnej lokalu, bowiem 
w innych (analogicznych) przypadkach 
sąd nie kwestionował dokonanych prze
kształceń.

Sprawy remontowe
Podjęto decyzje o refundacji części 
kosztów wymiany stolarki okiennej 
dokonanej we własnym zakresie przez 
członków Spółdzielni w jednym miesz
kaniu w osiedlu „Zbiorcza” i w jednym 
w osiedlu „Słowiańskie” w kolejności 
wynikającej z list refundacji i wymiany 
stolarki ustalonych dla tych osiedli oraz 
o wymianie w trybie pilnym z przyczyn 
technicznych witryny w jednym z lokali 
użytkowych w osiedlu „Koziny”.

Wyrażono zgodę na zawarcie umo
wy na wykonanie docieplenia ściany po
łudniowej budynku nr 5 przy ul. Rocha 
Kowalskiego 2 wraz z robotami towarzy
szącymi, przy czym prace zostaną wy
konane i sfinansowane częściowo w bie
żącym roku, w zakresie przewidzianym 
w planie remontowym na ten rok, a w po
zostałej części – w pierwszym kwartale 
2022 roku ze środków przyszłorocznych.

Uzupełniono zakres planu remon
towego na 2021 rok dla osiedla „Sło
wiańskie” o kompleksową naprawę wy
typowanych słupów 130 lamp wysokich 
i niskich na terenie osiedla oraz o wymia
nę okienek piwnicznych w budynkach 
nr 100 przy ul. Ziemowita 2, nr 102 przy 
ul. Zakładowej 50 i nr 110 przy ul. Zie
mowita 13. Prace te sfinansowane zosta
ną ze środków bilansu otwarcia funduszu 
remontowego dla osiedla „Słowiańskie” 
na 2021 rok.

Rozszerzono zakres umowy zawartej 
w sprawie remontu balkonów w osiedlu 
„Sienkiewiczowskie” o kolejne 21 wy
typowanych balkonów w budynkach 
na terenie ww. osiedla. Dodatkowe ro
boty opłacone zostaną do końca marca 
przyszłego roku ze środków funduszu 
remontowego osiedla na 2022 rok.

W związku ze zmianami kadrowymi 
w Administracjach Osiedli „Słowiańskie” 
i „Zbiorcza” dokonano zmian dotyczą
cych osób upoważnionych do prowadze
nia i dokonywania wpisów do książek 
obiektu budowlanego w ww. osiedlach.

Przyjęto do wiadomości informację 
Z-cy Prezesa ds. Ekonomicznych o wy
typowaniu do monitorowania prawid
łowości działania należących do ZWiK 
wodomierzy głównych w piętnastu nieru
chomościach Spółdzielni, z uwagi na wy
stąpienie wody niezbilansowanej w ilości 
przekraczającej 10% ogólnego zużycia 
wykazanego przez te wodomierze.

Sprawy ekonomiczne
Omówiono i przyjęto do wiadomości wy
niki ekonomiczne Spółdzielni za okresy 
styczeń–marzec, styczeń–kwiecień oraz 
styczeń–maj 2021 roku.

Zatwierdzono uaktualniony na dzień 
1.05.2021 r. wykaz stawek opłat obowią
zujących w RSM „Bawełna” – wykaz znaj
duje się na stronie internetowej Spółdzielni 
w części dostępnej po zalogowaniu.

Na wnioski mieszkańców w dzie
więciu przypadkach zmieniono stawki 
zaliczkowe na poczet centralnego ogrze
wania ich mieszkań, w tym w odnie
sieniu do pięciu mieszkań na wyższe, 
a co do czterech – na niższe od stawek 

wyliczonych w oparciu o ubiegłoroczne 
zużycie, uwzględniając przedstawione 
przez wnioskodawców uzasadnienia.

Na wniosek członka posiadającego 
spółdzielcze własnościowe prawo do lo
kalu użytkowego rozłożono na raty dopła
tę przypadającą na jego lokal z tytułu roz
liczenia kosztów c.o. i wody za 2020 rok.

Przyjęto do wiadomości informację 
o podjętych przez Z-cę Prezesa ds. Eko
nomicznych oraz Z-cę Głównego Księgo-
wego decyzjach w sprawie rozłożenia 
na raty zaległości za używane lokale 
mieszkalne w I kwartale 2021 roku. Roz
łożone zostały na raty zadłużenia czterech 
osób - łącznie na kwotę ok. 10 tys. zł, 
w tym ok. 6,5 tys. zł to zadłużenie 1 osoby 
rozłożone na więcej niż 10 rat, natomiast 
pozostała kwota, to zadłużenie 3 osób, 
którym rozłożono spłatę na 10 albo mniej 
miesięcy.

Po zapoznaniu się z otrzymaną ofertą 
nawiązania współpracy w zakresie stwo
rzenia nowego rozwiązania do odbioru 
przesyłek (przesyłkomaty, zakupomaty, 
AliExpress) postanowiono nawiązać kon
takt z firmą, która złożyła ofertę – pod ką
tem rozważenia warunków współpracy.

Z PRAC ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI  
w maju i czerwcu 2021 r.

Ciepło pod kontrolą
W 2020 roku (oraz w bieżącym 2021) ceny ciepła pod-
noszone były przez naszego dostawcę, Veolię, dodajmy 
– za zgodą Urzędu Regulacji Energetyki, dwukrotnie 
w ciągu roku. W poprzednich latach zmiany stosowa-
ne były raz do roku. Spowodowało to za 2020 r. wyższy niż we wcześniejszych 
latach, wzrost kosztów ciepła dostarczanego do budynków. Przesłane Państwu 
w marcu 2021 r. rozliczenia wśród niektórych członków wzbudziły zdziwienie 
co do wysokości kosztów, choć o podwyżkach taryf na ciepło informowaliśmy 
na łamach Gazety (w  numerze 132 z  grudnia 2019 r., numerze 138–139, 
czerwiec–lipiec 2020 r. oraz w numerze 144 z grudnia 2020 r.). 
 Mieszkanka osiedla „Żubardź” wystąpiła z  pismem o  wyjaśnienia 
w  tej sprawie do Rady Nadzorczej RSM „Bawełna”. Pani napisała: „Proszę 
o  wyjaśnienie skąd (jak powstały) tak rażąco wysokie koszty ogrzewa-
nia. W  przesłanym rozliczeniu za 2020 r. nie ma żadnego racjonalnego 
wyjaśnienia ze strony Zarządu Spółdzielni. Ponadto przesłane dokumenty 
nie dla wszystkich członków Spółdzielni są czytelne. Konieczne są dodatkowe 
objaśnienia, żeby takie rozliczenie było wiarygodne”.

Na podstawie tego pisma warto więc wszystkim naszym członkom 
przypomnieć, że: w  latach 2019–2021 taryfy opłat za zakup ciepła 

zmieniały się następująco:
 koszty stałe  koszty zmienne
– od 01.01.2019 r.  12 250,84 [zł/MW/m-c]  48,76 [zł/GJ]
– od 01.01.2020 r.  13 038,46 [zł/MW/m-c]  50,92 [zł/GJ]
– od 13.07.2020 r.  13 979,25 [zł/MW/m-c]  54,49 [zł/GJ]
– od 01.01.2021 r.  14 179,53 [zł/MW/m-c]  56,37 [zł/GJ]
– od 15.06.2021 r.  14 700,87 [zł/MW/m-c]  58,35 [zł/GJ].
A  więc i  po 2021 r. należy spodziewać się, że koszty ciepła 
dostarczanego do poszczególnych budynków będą wyższe niż 

za 2020 r. Ponadto w tym roku w styczniu i lu-
tym odnotowaliśmy wyraźnie niższe tempera-
tury powietrza niż zanotowaliśmy w  ubiegłym 
2020 r. Nie zawsze pamiętamy o tych sprawach 
po roku, gdy  otrzymujemy wyniki rozliczenia. 
Apelujemy więc, kolejny już raz, o kontrolę swoich 

zużyć ciepła na podzielnikach kosztów, by  nie być zaskoczonym 
przy następnym rozliczeniu kosztów.

W  odpowiedzi do ww. mieszkanki „Żubardzia” wskazano, na pod-
stawie analizy zużyć ciepła w  2021 r., do 14.06.2021 r. zużyto już w  jej 
lokalu 330 jednostek podzielnikowych, czyli w  połowie roku zużycie cie-
pła kształtuje się w  lokalu tej Pani na poziomie zużycia za cały 2019 rok. 
Tak  też, zapewne, może zdarzyć się w  wielu innych mieszkaniach, stąd 
warto kontrolować od czasu do czasu wskazania zamontowanych 
w mieszkaniu podzielników i porównać je z zużyciem za rok ubie-
gły. Jak  to zrobić informujemy Państwa każdego roku w  obszer-
nym, kilkustronicowym piśmie, załączonym do druków rozliczenio-
wych. Przypominamy: na wyświetlaczu podzielnika, po wciśnięciu 
przycisku pod  nim, naprzemiennie pojawiać się będą wskazania 
bieżące, rejestrowane od 1 stycznia br. oraz ubiegłoroczne za cały 
poprzedni rok, zapisane w pamięci urządzenia.

Dla osób, które nadal, jak Pani z  Żubardzia, mają kłopoty z  analizą 
swoich druków rozliczeniowych informujemy, że szczegółowe wskazówki 
„Jak czytać druk rozliczeniowy” zawieramy co roku, od 8 lat w marcowych 
wydaniach Gazety RSM Bawełna Mój Dom; ostatnio był to numer 147 
z marca 2021 r.

I na koniec jeszcze jedna uwaga, że również należy kontrolować 
stany zamontowanych w naszych mieszkaniach wodomierzy, tym bardziej, 
że od zużycia wody, będą zależały właśnie od tegorocznego lipca, również 
nasze opłaty za wywóz nieczystości. O tej sprawie piszemy na str. 6. K.Sz.

Sprawy najmu lokali i terenów
Rozpatrzono podania od najemców czte
rech lokali użytkowych, którzy z uwagi 
na wprowadzony rozporządzeniem Rady 
Ministrów z marca 2021 r. zakaz nie mogli 
prowadzić swojej działalności gospodar
czej (zakład kosmetyczny, fryzjerski i dwa 
przedszkola) i podjęto decyzje o obniże
niu na jeden miesiąc czynszu za najem 
tych lokali, jednak nie bardziej niż do wy
sokości przypadających na nie kosztów 
Spółdzielni.
Wynajęto:
–   miejsce parkingowe przy ul. Raw

skiej 3 synowi dotychczasowego na
jemcy, który partycypował w kosz
tach wykonania parkingu,

–   teren przed jednym z pawilonów 
handlowych w osiedlu „Słowiań
skie” na czas określony do końca 
września br. na ekspozycję i sprze
daż artykułów spożywczych,

–   część lokalu mieszczącego się 
w podpiwniczeniu pawilonu usłu
gowego w osiedlu „Żubardź” firmie 
konserwatorskiej z przeznaczeniem 
na magazyn części i materiałów 
do prac konserwacyjnych,

–   pomieszczenie znajdujące się w piw
nicy jednego z budynków w osiedlu 
„Sienkiewiczowskie” mieszkańco
wi tego budynku z przeznaczeniem 
na dodatkową komórkę.

Wyrażono zgodę na udostępnienie przez 
dzierżawcę terenu w osiedlu „Zbiorcza” 
części tego terenu osobie trzeciej na usta
wienie mobilnej budki z lodami na czas 
określony do końca września br.

Inne sprawy
Przyjęto do wiadomości wyniki kontroli 
piaskownic na osiedlach „Żubardź” i „Ko
ziny” przeprowadzonej przez Powiatowy 
Inspektorat Sanitarny – kontrola nie wy
kazała żadnych nieprawidłowości.

Zarząd podziękował za wielolet
nią współpracę, wiedzę i doświadczenie 
mające wpływ na pracę i rozwój RSM 
„Bawełna” odchodzącemu z dniem 
23.07.2021 r. na emeryturę Zastępcy 
Prezesa ds. Eksploatacyjnych p. Tadeu
szowi Szymańskiemu, który ze względu 
na udanie się na przysługujący mu urlop 
wypoczynkowy w czerwcu po raz ostatni 
uczestniczył w posiedzeniu Zarządu.

 Oprac.: E.S

Z prac Rady Nadzorczej
W maju 2021 r. Rada Nadzorcza odbyła jedno posiedzenie, na którym:
1.  Podjęła uchwałę ws. powołania Komisji Skrutacyjnej ds. przeprowadzenia głosowań 

tajnych związanych ze zmianami w składzie Zarządu RSM „Bawełna”.
2.  Rozpatrzyła pisma p. Tadeusza Szymańskiego, zatrudnionego na stanowisku Zastępcy 

Prezesa Spółdzielni RSM „Bawełna”, ws. rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron 
i przyjęcia rezygnacji z funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu z dniem 23.07.2021 r., w związku 
z przejściem na emeryturę i podjęła uchwały w tej sprawie.

3. Podjęła uchwałę ws. zmiany struktury organizacyjnej Robotniczej Spółdzielni Mieszka-
niowej „Bawełna” w Łodzi, z mocą obowiązującą od dnia 24.07.2021 r.

4.  Podjęła uchwałę ws. zmiany w zakresie obowiązków powierzonych p. Waldema-
rowi Pawelskimu, zatrudnionemu na stanowisku Zastępcy Prezesa Zarządu i jednocześnie 
będącemu członkiem Zarządu RSM „Bawełna”. W związku ze zmianą struktury organizacyjnej 
RSM „Bawełna” i odwołaniem członka Zarządu p. Tadeusza Szymańskiego pełniącego funk-
cję Zastępcy Prezesa ds. Eksploatacyjnych, z dniem 24.07.2021 r. zadania Zastępcy Prezesa 
ds. Eksploatacyjnych powierzono p. Waldemarowi Pawelskiemu.

5.  Rozpatrzyła propozycję Prezesa Spółdzielni p. Sylwestra Pokorskiego dot. rozważenia 
kandydatury p. Agnieszki Krupińskiej na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu i podjęła uchwały 
ws. wyboru jej na członka Zarządu RSM „Bawełna” oraz ws. zawarcia z nią umowy o pracę, 
powierzając jej stanowisko Zastępcy Prezesa ds. Ekonomicznych/Głównego Księgowego 
od dnia 24.07.2021 r.

6.  Po analizie wyników gospodarczo-finansowych Spółdzielni za I kwartał 2021 roku 
Rada przyjęła je bez uwag do akceptującej wiadomości, a działalność Spółdzielni w tym okresie 
oceniła jako dobrą.

7.  Rozpatrzyła i bez uwag przyjęła do akceptującej wiadomości Informację w sprawie 
rozliczeń kosztów zużycia ciepła i wody za 2020 r.

8.  Podjęła uchwałę ws. uchwalenia „Regulaminu szczegółowych zasad rozliczania kosz-
tów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali w RSM „Bawełna”. 
Regulamin stanowi aktualizację przepisów obowiązujących w Spółdzielni i dostosowanie ich 
do wymogów aktualnego Statutu RSM „Bawełna”, w tym także obejmuje zmienione zasady 
naliczania opłat za wywóz nieczystości, wprowadzone od 1 lipca 2021 r. Uchwałą Rady Miejskiej 
w Łodzi w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie danej gminy, a ponadto łączy dwa odrębne 
dotychczas obowiązujące regulaminy, tj.: „Regulamin szczegółowych zasad rozliczeń kosztów 
gospodarki zasobami mieszkaniowymi” oraz „Regulamin opłat za lokale w RSM „Bawełna”.

9.  Podjęła uchwałę ws. wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia części wspólnych 
budynku nr 110 przy ul. Ziemowita 13 pod montaż paneli fotowoltaicznych.

10.  Rozpatrzyła wnioski ws. sprostowania oczywistej pomyłki w treści uchwały Rady 
Nadzorczej nr 1/4/2021 z dnia 22.04.2021 r. ws. zmiany zaliczkowych opłat za centralne 
ogrzewanie i ciepłą wodę w RSM „Bawełna” oraz ws. uchwalenia zaliczkowych stawek 
opłat zmiennych za c.o. i podjęła uchwałę ws. sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale 
Nr 1/4/2021 z dnia 22.04.2021 r. dot. opłat za lokale.

11.  Przyjęła do wiadomości informację przedstawioną przez Prezesa Spółdzielni na temat 
organizacji Walnego Zgromadzenia w 2021 roku. Nadal trwa oczekiwanie na decyzje władz 
dotyczące zniesienia stanu epidemii i na możliwość organizacji Walnego Zgromadzenia.  
Spółdzielnia na bieżąco przygotowuje wszystkie materiały niezbędne do odbycia Walnego 
Zgromadzenia, które będzie zatwierdzało rok 2019 i 2020.

12.  Zapoznała się ze stanowiskiem Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP 
ws. projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Prawo spół-
dzielcze oraz ustawy o własności lokali i wystosowała do p. Jarosława Gowina – Wicepremiera 
RP i Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii – własne stanowisko w przedmiotowej sprawie.

13.  Rada przyjęła informację nt. działalności Rad Osiedli „Słowiańskie”, „Sienkiewiczowskie”, 
„Żubardź” i „Koziny” w okresie od ostatniego posiedzenia Rady. Rada Osiedla „Zbiorcza” nie miała 
w tym czasie posiedzenia.

14.  W sprawach wniesionych Rada przyjęła do wiadomości informacje nt.:
–  wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego wzmianek o złożeniu rocznego sprawo-

zdania finansowego Spółdzielni za 2020 rok oraz opinii biegłego rewidenta, a także 
sprawozdania z działalności Spółdzielni w 2020 roku

–  zmiany od 15.06.2021 r. taryfy dla ciepła Veolia Energia Łódź S.A.
–  VII edycji projektu Fundacji Banku Ochrony Środowiska „Zielona ławeczka”, który był 

przedmiotem obrad Rad Osiedli
–  wizyty w Spółdzielni księdza Grzegorza Michalskiego – proboszcza parafii p.w. św. Jana 

Ewangelisty oraz harcmistrza p. Jacka Broniewskiego, w związku z ukazaniem się książki „Drużyna 
harcerzy «Zielony Płomień» im. Andrzeja Małkowskiego – 100 lat realizacji metody harcerskiej”, 
autorstwa pp. Jacka i Grażyny Broniewskich, co nawiązuje do muralu na osiedlu „Słowiańskie”, 
który powstał z okazji 100-lecia XV Łódzkiej Drużyny Harcerzy im. Andrzeja Małkowskiego

–  książek zakupionych dla Biblioteki na Olechowie: na marcowym posiedzeniu Rady 
Nadzorczej, po uzyskaniu w tej kwestii opinii Komisji Wewnątrzspółdzielczej, zadecydowano 
o przekazaniu środków pieniężnych w wysokości 1 tysiąca złotych na zakup nowości wydaw-
niczych dla Filii nr 58 Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy ul. Zakładowej 58 oraz zobowiązano 
bibliotekę do zamieszczenia w zakupionych książkach tekstu o treści: „Książka została 
zakupiona ze środków RSM „Bawełna”. Przewodnicząca Komisji Wewnątrzspółdzielczej 
p. Jadwiga Antosik spotkała się z kierownikiem Filii nr 58 i ustaliła, że za przeznaczone 
prze Spółdzielnię pieniądze zakupiono 50 książek, które opatrzono specjalną informacją 
dotyczącą ich fundatora.

–  naliczeń czynszowych i wpłat z tego tytułu za kwiecień 2021 r., które utrzymują się 
na poziomie 99%. Spółdzielnia na bieżąco monitoruje wszystkie kwestie ekonomiczne, a także 
bierze pod uwagę fakt, że wzrost cen materiałów budowlanych może mieć wpływ na realizację 
planu remontowego.

–  opłat za śmieci, które od 1 lipca 2021 r. będą w Spółdzielni naliczane od m3 zużytej wody. 
Dla członków Spółdzielni ustalane będą zaliczki na poczet kosztów wywozu nieczystości, 
podlegające rocznemu rozliczeniu.

–  dyżuru Rady Nadzorczej, który odbył się 11.05.2021 r. w formie videokonferencji 
z członkiem z osiedla „Słowiańskie” i dotyczył docieplenia bloku 153 na tym osiedlu. Po za-
poznaniu się ze wszystkimi materiałami w tej sprawie Rada wystosuje do członka, który brał 
udział w dyżurze i zgłaszał swoje uwagi, stosowne stanowisko.

15.  Kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej zaplanowano na 17 czerwca 2021 roku.

W czerwcu 2021 r. Rada Nadzorcza odbyła jedno posiedzenie, w formie 
videokonferencji, na którym:
1.  Uchwaliła zmiany do Regulaminu przyjmowania członków, zawierania umów w spra-

wie budowy lokali w celu ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu lub prawa 
odrębnej własności oraz zawierania umów o przeniesienie własności lokali oraz zamiany lokali 
oraz do Regulaminu używania lokali oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców. 
W obu regulaminach potrzebne było uaktualnienie nazewnictwa komórek organizacyjnych.

2.  Przyjęła do wiadomości informację przedstawioną przez Zastępcę Prezesa ds. Ekono-
micznych p. Waldemara Pawelskiego na temat organizacji Walnego Zgromadzenia w 2021 
roku. Nadal trwa oczekiwanie na decyzje władz dotyczące zniesienia stanu epidemii 
i na możliwość organizacji Walnego Zgromadzenia. Spółdzielnia pilotuje obecną sytuację 
na bieżąco i jest w gotowości, bowiem w przypadku odwołania stanu epidemii w Pol-
sce Spółdzielnia ma 6 tygodni by zwołać, ale także i odbyć Walne Zgromadzenie, co dla 
RSM „Bawełna” może być wyjątkowo trudne, ponieważ Walne Zgromadzenie w naszej 
Spółdzielni podzielone jest aż na osiem części.

3.  Podjęła uchwałę ws. udzielenia promesy na wyrażenie zgody na zawarcie 
długoterminowej (na 8 lat) umowy najmu terenu pod pawilonem znajdującym się na działce 
przy ul. Zakładowej 61A.

4.  Przyjęła informację nt. działalności Rad Osiedli „Słowiańskie”i „Sienkiewiczowskie” 
w okresie od ostatniego posiedzenia Rady. Rady Osiedli „Zbiorcza”, „Żubardź” i „Koziny” nie miały 
w tym czasie posiedzeń.

5.  W sprawach wniesionych Rada przyjęła do wiadomości informacje nt.:
–  podjęcia przez Zarząd Spółdzielni uchwały w sprawie udzielenia na okres 

od 19.06.2021 r. do 24.07.2021 roku pełnomocnictwa Głównej Księgowej p. Agnieszce 
Krupińskiej, do dokonywania, łącznie z członkiem Zarządu, czynności prawnych związanych 
z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni

–  zarządzenia Prezesa Spółdzielni p. Sylwestra Pokorskiego, na mocy którego w związku 
z planowanym przez Zastępcę Prezesa ds. Eksploatacyjnych p. Tadeusza Szymańskiego urlopem 
wypoczynkowym w dniach 21.06.2021 r.–23.07.2021 r. oraz z uwagi na przejęcie z dniem 
24.07.2021 r. obowiązków Zastępcy Prezesa ds. Eksploatacyjnych przez dotychczasowego 
Zastępcę Prezesa ds. Ekonomicznych i obowiązków Zastępcy Prezesa ds. Ekonomicznych przez 
dotychczasową Główną Księgową – w okresie od 19.06.2021 r. do 23.07.2021 r. obowiązki 
Zastępcy ds. Ekonomicznych pełnić będzie p. Agnieszka Krupińska, a przekazanie dotych-
czasowych spraw prowadzonych przez Zastępcę Prezesa ds. Eksploatacyjnych p. Tadeusza 
Szymańskiego nastąpi w dniach 16-18.06.2021 r. – przejmującym będzie Zastępca Prezesa 
ds. Ekonomicznych p. Waldemar Pawelski.

–  poruszanego na majowym posiedzeniu Rady Nadzorczej problemu wody niezbilan-
sowanej w nieruchomościach 111–112 i 226a na osiedlu „Słowiańskie”. Po analizie zużyć 
i porównaniu roku 2016 do 2020 Spółdzielnia zgłosiła wodomierze główne z tych nierucho-
mości do monitoringu ZWiK-owskiego. Wysoki poziom wody niezbilansowanej w tych nieru-
chomościach wynikł najprawdopodobniej ze złego funkcjonowania tych dwóch wodomierzy. 
Wodomierz główny z nieruchomości 111–112 podlega w tym roku wymianie, ponieważ 
kończy mu się okres legalizacji. Możliwe, że konieczna będzie również wymiana wodomierza 
z nieruchomości 226a.

6.  Kolejne posiedzenia Rady Nadzorczej zaplanowano na 1 lipca i 26 sierpnia 2021 roku.

 Oprac.: I.G.

Listy
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Około 64 kilometry od 
Łodzi, nad rzeką Raw-
ką, znajduje się mia-
sto o wielowiekowej 
tradycji – Rawa Mazo-
wiecka.
Pierwsze historyczne wzmianki o tej 
okolicy pochodzą już z XII wieku, 
natomiast prawa miejskie Rawa 
uzyskała w 1321 r., stając się sto
licą księstwa rawskiego. Kilkadzie
siąt lat później, w latach 1355–1370 
wybudowano tu murowany Zamek 
Książąt Mazowieckich, którego 
baszta do dziś góruje nad miastem, 
witając wszystkich odwiedzających. 
Według kronik Jana Długosza, po
mysłodawcą powstania budowli był 
sam Kazimierz Wielki.

Umiejscowienie zamku nie 
jest przypadkowe, znajdował się 
on bowiem na ważnym ówcześ
nie szlaku handlowym z Pomorza 
na Ruś. Początkowo zamek pełnił 
funkcje obronne, jednak w połowie 
XVI wieku stał się miejscem prze
trzymywania bardziej znamienitych 
więźniów, m.in. arcybiskupa Rygi 

Krzysztofa Meklemburskiego, nie
ślubnego syna króla Szwecji Karola 
IX Sudermańskiego – Karola Gyl
lenhielma czy jednego z najwyż
szych rangą dowódców szwedz
kich Jakuba Pontusa de la Gardie. 
O tym, że Rawa w XVI w. była 
ważnym ośrodkiem świadczy 
fakt, iż właśnie na rawskim zamku 
trzymano tzw. skarb kwarciany, 
do którego wpływała kwarta – 
podatek na utrzymanie wojska 
Rzeczypospolitej. Od XVII wieku 
zamek zaczął chylić się ku ruinie 
i dopiero po II wojnie światowej 
rozpoczęto prace konserwatorskie. 
W latach 1954–1958 odsłonięto za
rys fundamentów, zrekonstruowa
no fragment murów i ośmioboczną 
basztę. Z zamkiem związana jest 
legenda, według której w jednym 
z jego pomieszczeń książę Siemo
wit III kazał zamurować swoją żonę 
Ludmiłę, podejrzewaną o zdradę. 
Dziecko zrodzone z tego związku 
odesłano na wychowanie do ubo
giej, wiejskiej rodziny, a prawdopo
dobnego kochanka księżnej zabito. 
Co ciekawe, mówi się, że wieść 
o tym wydarzeniu dotarła aż do An
glii, gdzie na jej motywach William 

Shakespeare w 1611 roku  napisał 
swoją „Opowieść zimową”.

Początek XVII wieku to rów
nież okres związany z kolejnym 
zabytkiem Rawy Mazowieckiej 
– Kościołem Niepokalanego Po
częcia Najświętszej Maryi Panny 
– największym kościołem w mie
ście. Jego historia ma swój po
czątek w latach 1616–1622, kiedy 
to biskup Paweł Wołucki ufundo
wał drewniane kolegium i kaplicę. 
W latach 1630–1642 zakon jezui
tów, który spełniał w mieście rolę 
ważnego ośrodka oświatowego 
i kulturalnego, m.in. dyspono
wał bogatą biblioteką i szkołą, 
wybudował murowane kolegium 
i drewniany kościół. Znajdowały 
się w nim słynące łaskami obrazy: 
św. Franciszka Borgiasza, św. Sta
nisława Kostki i Franciszka Ksa
werego. 18 maja 1693 roku poło
żono kamień węgielny pod nowy 
muro wany kościół, którego funda
torem był arcybiskup gnieźnieński 
prymas Polski Teodor Potocki. 
Konsekracji kościoła dokonano 
w 1730 roku, nadając mu wezwa
nie Niepokalanego Poczęcia Naj
świętszej Maryi Panny. Świątynia 

została wzniesiona w stylu baroku, 
nad wejściem zobaczyć można 
barokowy chór wsparty na dwóch 
kolumnach. Wewnątrz znajduje się 
aż siedem ołtarzy – najważniejszym 
z nich jest barokowy ołtarz główny 
pochodzący z I połowy XVIII w., 
z rzeźbami świętych i klasycy
stycznym tabernakulum z końca 
XVIII w. Na uwagę zasługuje tak
że gotycka chrzcielnica w kształ
cie dzwonu wspartego na czterech 
zwierzęcych łapach, wykonana 
z brązu w XIV wieku.

Obie opisane wcześniej budow
le objęte są strefą ścisłej ochrony 
konserwatorskiej. Podobnie jest z ra
tuszem miejskim, wraz z kamienica
mi Starego Miasta. Ratusz powstał 
w I połowie XIX w., wg projektu 
Bonifacego Witkowskiego, stając 
się reprezentacyjnym budynkiem 
centrum Rawy. Elewację frontową 
zdobią neoklasycystyczne elementy 
dekoracyjne, a wejściu charakter do
dają dwie kolumny. Podczas I wojny 
światowej zniszczeniu uległa wieża 
zegarowa, którą jednak przywró
cono podczas restauracji obiektu 
w 2006 roku. Obecnie w budynku 
swoją siedzibę ma Urząd Miasta.

Historię Rawy Mazowieckiej 
z pewnością przybliży nam, powo
łane do życia w 1965 roku, Muze
um Ziemi Rawskiej. Początkowo 
zajmowało ono komnaty odrestau
rowanej baszty Zamku Książąt Ma
zowieckich. Obecnie znajduje się 
ono w wybudowanej w 1930 roku 
willi dyrektora Rawskiego Syndy
katu Rolniczego – Tadeusza Fran
kiewicza. W zbiorach muzeum 
zobaczyć możemy blisko 6 tysię
cy eksponatów w pięciu działach: 
archeologii, etnografii, historii, 
numizmatyki i sztuki. Obejrzymy 
tam również dwie wystawy sta
łe: „Wnętrze izby rawskiej z po
czątku XX wieku” oraz „Gabinet 
numizmatyczny”. Pod opieką mu
zeum jest zrekonstruowana baszta 
Zamku Książąt Mazowieckich, 
w której od 2018 r. prezentowana 
jest nowoczesna wystawa multi
medialna „Dzieje Zamku Książąt 
Mazowieckich w Rawie Mazo
wieckiej na tle historii miasta i re
gionu”.

Z ciekawostek warto wspomnieć, 
że w mieście znajduje się jedna z naj
większych stacji zabytkowej Kolei 
Wąskotorowej Rogów–Rawa–Biała, 
łącząca Rawę z Rogowem i Białą 
Rawską, działająca od przeszło 100 
lat. Od maja do października kursują 
Letnie Pociągi do Jeżowa oraz Letnie 
Pociągi do Białej – z pewnością warto 
skorzystać z takiej atrakcji.

Natomiast miłośników sportu 
z pewnością zainteresuje infor
macja o tym, że w dniach 31.07.–
1.08.2021 r. w Rawie odbędą się 
sportowe zmagania o randze Mi
strzostw Polski w Triathlonie – Ele
mental Tri Series Rawa Mazowiecka 
2021. Nad Zalewem Tatar spotkają 
się zawodnicy z całej Polski, by ry
walizować o jak najwyższe lokaty 
w tych prestiżowych zawodach.

A z naszej działki informujemy, 
że w Rawie Mazowieckiej jest bar
dzo dobrze funkcjonująca Rawsko
-Mazowiecka Spółdzielnia Mieszka
niowa, której prezesem jest p. Adam 
Iwaszkiewicz. I.G.

 
W różne ciekawe zakątki województwa łódzkiego  
swoimi artykułami zaprasza Państwa Izabela Gwardys.  
W tym wydaniu Gazety Rawa Mazowiecka.

Poznaj okolice Łodzi – RAWA MAZOWIECKA

O paleniu  
tytoniu na balkonach 
i nie tylko…

Problematyka naszych wzajem
nych zachowań i ich wpływu 
na dobre sąsiedztwo wielokrot
nie już była poruszana na ła
mach niniejszej gazety. Z uwagi 
na duże zainteresowanie tymi 
zagadnieniami i kierowane za
pytania na tle pojawiających się 
konfliktów sąsiedzkich, szcze
gólnie w obecnych czasach, kie
dy przy pracy zdalnej nasz pobyt 
w mieszkaniach jest zdecydowa
nie dłuższy, po raz kolejny po
wracamy do przypomnienia kil
ku istotnych regulacji prawnych 
w tym zakresie.

W pierwszej kolejno
ści wskazać należy, że zgod
nie z art. 144 ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 roku Kodeks 
cywilny (Dz.U. 2020.1740 
t.j. z dnia 2020.10.08, dalej k.c.), 
właściciel nieruchomości, w tym 
właściciel nieruchomości miesz
kaniowej powinien „powstrzy-
mać się od działań, które by 
zakłócały korzystanie z nierucho-
mości sąsiednich ponad przecięt-
ną miarę, wynikającą ze społecz-
no-gospodarczego przeznaczenia 
nieruchomości i stosunków miej-
scowych”. Przez nieruchomości, 
ustawodawca rozumie grunty, 
budynki, a także lokale. Za nie
ruchomość sąsiednią natomiast, 
przyjmuje się nie tylko nierucho
mość bezpośrednio graniczącą 

Z notatnika 
prawnika

z inną, ale również wszystkie 
nieruchomości znajdujące się 
w obrębie szkodliwego wpływu. 
Działania właściciela podejmo
wane na terenie jego nierucho
mości, którego skutki odczuwal
ne są na posesjach sąsiedzkich, 
nazywane są immisją. Immisje 
dzielą się na pośrednie i bezpo
średnie. Immisje bezpośrednie 
dotyczą sytuacji gdy właściciel 
nieruchomości bezpośrednio 
i w sposób zamierzony dokonu
je naruszenia cudzej własności. 
Są one zawsze zakazane.

Z punktu widzenia problema
tyki palenia tytoniu na balkonach, 
dochodzi natomiast do immisji 
pośredniej. Immisje pośrednie, 
z reguły, nie są celowe. Znowu, 
dzielą się one na materialne oraz 
niematerialne i w kontekście 
przedstawionego problemu, sku
pić należy się właśnie na tych 
materialnych. Mają one bowiem 
bardziej wymierny i fizyczny 
charakter, dotyczą działań, w wy
niku których powstają uciążliwe 
hałasy lub, tak jak w niniejszej 
sprawie, zapachy.

Poszkodowany, który uwa
ża że sąsiad swoim działaniem 
utrudnia mu korzystanie ze swo
jej własności, powinien przede 
wszystkim spróbować dojść 
do porozumienia i wypracować 
warunki współżycia, na które 
przystaną obie strony sporu. Gdy 
to zawiedzie, następnym krokiem 
powinno być wystosowanie od
powiedniego wezwania do za
przestania naruszania prawa oraz 
naprawienia szkód. Jeżeli żadne 
z podjętych działań nie przyniosą 
natomiast oczekiwanego skutku, 
właścicielowi nieruchomości 
sąsiedniej pozostaje dochodze
nie roszczenia negatoryjnego 

na drodze postępowania sądowe
go. Roszczenie to winno zostać 
oparte na art. 144 kc w związku 
z art. 222 § 2 kc i dotyczyć zakazu 
niedozwolonego oddziaływania 
na nieruchomość występującego.

Opisana powyżej droga dzia
łania przeznaczona jest jednak dla 
sąsiadów, będących właściciela
mi nieruchomości narażonych 
na szkodliwe oddziaływanie. Jest 
to jednocześnie obecnie jedyna 
droga, dzięki której może dojść 
do zaprzestania palenia tytoniu 
na balkonach, przynajmniej przez 
lokatorów jednego mieszkania.

Obowiązujący obecnie w na
szej Spółdzielni regulamin użyt
kowania lokali oraz porządku 
domowego i współżycia miesz
kańców, stanowiący załącznik 
do Uchwały Rady Nadzorczej 
nr 1/05/2020 z dnia 25 maja 2020 
roku, wprowadził postanowienia 
dotykające ogólnej problematy
ki palenia tytoniu i zawarte one 
zostały w paragrafie 10 oraz 
częściowo w paragrafie 15 i 16 
wspomnianego regulaminu.

Paragraf 10 ustęp 1 stanowi, 
że korzystanie z zajmowanych 
bądź wynajmowanych lokali win
no odbywać się w sposób nie po
wodujący utrudnień i uciążliwości 
dla współmieszkańców. Ustęp 2 
wskazanego paragrafu natomiast 
wprost zakazuje palenia tytoniu 
i spożywania alkoholu na klatkach 
schodowych, w przestrzeni należą
cej od wejścia do korytarza piw
nicznego, w korytarzu piwnicznym 
oraz w pralniach, suszarniach i in
nych pomieszczeniach służących 
do wspólnego użytku i korytarzach 
ostatnich kondygnacji.

Paragraf 15 z kolei zakazu
je przechowywania materiałów 
łatwopalnych, wybuchowych 

i wydzielających nieprzyjemny 
zapach w mieszkaniach, na bal
konach oraz w komórkach. Za
kazuje on również używania 
w piwnicach oraz komórkach 
otwartego ognia oraz palenia 
w nich papierosów. Paragraf 16 
regulaminu natomiast zakazuje 
wyrzucania przez okna i balko
ny jakichkolwiek przedmiotów, 
w szczególności natomiast żyw
ności oraz niedopałków papiero
sów.

Jak wynika z powyższej 
analizy, regulamin użytkowania 
lokali oraz porządku domowe
go i współżycia mieszkańców 
nie wprowadza zakazu palenia 
tytoniu na balkonach. Ewentu
alne wprowadzenie tego typu 
postanowienia do regulaminu, 
pomimo technicznej możliwo
ści wprowadzenia takiej zmiany 
przez Radę Nadzorczą w drodze 
uchwały, może zostać odebrane 
jako zbyt daleko idące narusze
nie prawa własności właścicieli 
lokali oraz wolności najemców 
lokali. Tym bardziej, że w tym 
momencie przepisy powszech
nie obowiązującego prawa nie 
zakazują tego typu czynności 
ani nie przewidują możliwości 
wprowadzenia takiego zakazu 
przez Spółdzielnię.

Jednocześnie, w przypadku 
gdyby palenie tytoniu na balkonie 
odbywało się w sposób niezwy
kle uciążliwy dla mieszkańców 
lokali sąsiednich, na przykład 
przez ilość palonych papierosów 
lub ilość osób palących na balko
nie, Spółdzielnia może wystąpić 
do właściciela lokalu, którego 
mieszkańcy w ten sposób działa
ją, z wezwaniem do zaprzestania 
naruszania postanowień regula
minu użytkowania lokali oraz 

porządku domowego i współży
cia mieszkańców. Takie palenie 
tytoniu w sposób szczególnie 
uciążliwy dla mieszkańców lo
kali sąsiednich może bowiem 
zostać uznane za naruszenie 
nakazu zawartego w paragra
fie 10 ustęp 1 ww. regulaminu, 
ponieważ stanowi przypadek 
korzystania z lokalu w sposób 
powodujący uciążliwość dla 
współmieszkańców, czyli sąsia
dów, która wywołana jest ilością 
palonego tytoniu, a tym samym 
ilością dymu i nieprzyjemnych 
zapachów, na których wdycha
nie narażeni są mieszkańcy lokali 
sąsiednich. Jest to jednak droga 
działania, którą Spółdzielnia 
powinna stosować po dokładnej 
analizie ilości zgłoszeń oraz cha
rakteru działania danego miesz
kańca, ponieważ aby naruszenie 
wspomnianego przepisu regula
minu mogło zaistnieć, działanie 
danego mieszkańca musi cha
rakteryzować się uciążliwością, 

tj. musi być długotrwałe i istot
ne. Gdyby okazało się, że dana 
osoba pali tytoń na balkonie 
w sposób „normalny”, tj. nie cią
gle, nie w sposób uciążliwy dla 
współmieszkańców, Spółdzielnia 
nie powinna z takim wezwaniem 
występować, ponieważ działanie 
takiego mieszkańca nie spełni 
warunku zawartego w paragrafie 
10 ust. 1 regulaminu użytkowania 
lokali oraz porządku domowego 
i współżycia mieszkańców. W ta
kich przypadkach należy więc 
poinformować osoby zgłaszające 
o możliwości wystąpienia przez 
nich z powództwem cywilnym 
przeciwko osobie palącej, w try
bie opisanym na wstępie.

Reasumując należy pamiętać, 
że zgodnie z paremią łacińską: 
„Male nostro iure non debemus” 
korzystajmy z naszych praw ale 
z poszanowaniem praw innych.

Radca Prawny
Jadwiga Chmielewska

-Furmankiewicz

Z przykrością informujemy, że w maju br. zmarł 

śp. Zdzisław Orszulak
jeden z pierwszych mieszkańców os. Sienkiewiczowskie – 
rozmowę ze śp. p. Z. Orszulakiem zamieściliśmy w naszej 
Gazecie w nr 85. ze stycznia 2016 r. na 25-lecie osiedla. 
Był cenionym społecznikiem i osobą godną zaufania – 
takim Go zapamiętamy.

O G Ł O S Z E N I E
Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bawełna” informuje, 
że posiada do wynajęcia lokal użytkowy o powierzchni 23,35 m² 
w budynku nr 6 przy ul. Ketlinga 3 w Łodzi.
Informacji o lokalu udziela Administracja Osiedla „Sienkie-
wiczowskie” pod numerem telefonu 42 670-66-64, e-mail: 
drozycki@rsmbawelna.pl lub osobiście w siedzibie Administracji 
przy ul. Skrzetuskiego 12, lok. 22 w Łodzi.

mailto:drozycki@rsmbawelna.pl
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Teoretycznie każdy z nas wie, jak należy udzielić  

pierwszej pomocy poszkodowanemu. Z praktyką jest znacznie gorzej:  
często, wiemy ale boimy się przystąpić do reanimacji.  

A czy wiemy chociaż pod jaki numer zatelefonować po pomoc?

ZWiK pomaga 
przetrwać upały
Za nami upalny czerwiec. W lipcu także „przeży-
liśmy” temperatury bliskie 30°C. Zakład Wodocią-
gów i Kanalizacji postarał się by na ulicy było nam 
trochę chłodniej.

Na ul. Piotrkowskiej w czerwcu, podobnie jak 
w latach ubiegłych, pojawiła się, ku uciesze wszyst-
kich, kurtyna wodna. Pracownicy wodociągów za-
montowali ją przy pasażu Schillera. Z zainstalo-
wanych dysz wydostaje się wodna mgiełka, która 
przyjemnie schładza przechodniów. Kurtyna usta-
wiana jest w upalne dni w godzinach porannych 
i demontowana wieczorem.

ZWiK namawia także do picia łódzkiej wody 
i jednocześnie zachęca łodzian do ekologicznych 
zachowań – do noszenia ze sobą butelek wielo-
krotnego użytku i uzupełniania ich łódzką wodą. 
W największe upały przed siedzibą firmy na ulicy 
Wierzbowej 52 dostępny jest dla łodzian bezdoty-
kowy zdrój na wodę. Żeby napić się wody nie trze-
ba niczego dotykać, wystarczy podstawić pod kran 
własną butelkę i popłynie woda. Co ważne instruk-
cja użytkowania zdroju oraz walory naszej łódzkiej 
wody zamieszczono na urządzeniu zdrojowym.

 K.Sz.

Narodowy Spis Powszechny
Przypominamy Państwu 
o obowiązku wzięcia 
udziału w Narodowym Spisie 
Powszechnym.

Termin wypełnienia 
ankiety upływa 30 września 
2021 r.

Spisać można się samo-
dzielnie przez internet, pod-
czas rozmowy telefonicznej 
lub osobistej z rachmistrzem 
albo odwiedzając jeden 
z punktów spisowych.

W Łodzi możemy to zrobić 
w Manufakturze i Galerii Łódz-
kiej od poniedziałku do piątku 
w godzinach 11.00–19.00, 
a także w każdy poniedziałek 
na placu Schillera i w każdy 
czwartek przy UMŁ  
na ul. Zachodniej 47.

Dla osób, które dokonały 
spisu do 7 lipca br. i zareje-
strowały się do tego dnia 
na stronie loterii, przygo-
towano specjalne nagrody: 
samochody i bony o wartości 
500 zł i 1000 zł.

WEŹ UDZIAŁ!

CZY WIESZ JAK UDZIELIĆ PIERWSZEJ POMOCY?

Wszyscy piłkarscy kibice, śledzący z zapartym tchem 
rozgrywki Euro 2020, na chwilę wstrzymali oddech 
podczas meczu Dania-Finlandia, który odbył się 

12.06. br. w Kopenhadze. W trakcie spotkania, 29-letni pił-
karz Interu Mediolan Christian Eriksen, bez żadnego kontaktu 
z rywalem, padł nagle na murawę, tracąc przytomność. Natych-
miast rozpoczęła się walka o jego życie. Eriksen przez kilkana-
ście minut był reanimowany i to właśnie dzięki fachowo udzie-
lonej pierwszej pomocy udało się go uratować. 

Piłkarz odzyskał przytomność i został przetransportowany do szpi-
tala, gdzie okazało się, że powodem zasłabnięcia było zatrzyma-
nie akcji serca. Konieczne okazało się wszczepienie rozrusznika. 
Dziś na szczęście Eriksen czuje się już dobrze i wrócił do domu, 
jednak na kanwie tej dramatycznej historii publikujemy dla Państwa 
wskazówki dotyczące udzielania pierwszej pomocy. Warto być przy-
gotowanym na każdą ewentualność i zaznajomionym z podstawo-
wymi zasadami, które mogą ocalić czyjeś istnienie. Teoretycznie każdy 
z nas wie, że trzeba uciskać klatkę piersiową i przywrócić oddech 
metodą „usta-usta”. Czy jednak pamiętamy ile razy daną czynność 
należy powtórzyć? Czy wiemy w jakiej pozycji ułożyć poszkodowa-
nego i pod jaki numer zatelefonować po pomoc? 

Poniżej krótka ściągawka dla wszystkich, dla których los drugiego 
człowieka nie jest obojętny.

 I.G.

Zadaniem osoby udzielającej pierw-
szej pomocy jest utrzymanie przy 
życiu poszkodowanego i niedopusz-
czenie do powstania dalszych powi-
kłań do chwili przybycia karetki pogo-
towia ratunkowego.

A)  Jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny, 
delikatnie potrząśnij jego ramiona i zapytaj go 
kilkakrotnie głośno np. o imię lub nazwisko.

A)   Przyłóż policzek do nosa i ust 
poszkodowanego, próbując 
przez 5–10 sekund wyczuć oddech 
na policzku. Równocześnie obserwuj 
ruch klatki piersiowej.

B)   Jeśli poszkodowany oddycha, 
ułóż go w pozycji bezpiecznej, bocznej 
i regularnie kontroluj oddech.

C)   Jeśli poszkodowany nie oddycha, 
rozpocznij sztuczną wentylację i masaż 
serca.

B)  W przypadku braku reakcji wezwij pomoc:

112    Centrum 
Powiadamiania 
Ratunkowego

998    Straż  
Pożarna

999    Pogotowie 
Ratunkowe

997    Policja

C)  Odwróć poszkodowanego na plecy.

D)   Unieś jego brodę do góry i odchyl jego głowę tak, 
aby podbródek był najwyższym punktem głowy.

1. KONTROLA REAKCJI I UDROŻNIENIE DRÓG ODDECHOWYCH

2. KONTROLA ODDECHU

WYKONUJ MASAŻ SERCA  
ORAZ WENTYLACJĘ W SEKWENCJI 

30 UCIŚNIĘĆ NA 2 WDECHY 
DO CZASU PRZYBYCIA PRACOWNIKA SŁUŻBY ZDROWIA.
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W tym roku  
Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości  
przebiegał pod hasłem:  
„Razem Odbudujemy się Lepiej”.

Witajcie spółdzielczy przyjaciele  
z całego świata!
Nadchodzi nasz dzień – Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości, podczas 
którego ponad miliard członków trzech milionów spółdzielni ze wszystkich 
kontynentów może pokazać swoją siłę. W tym roku pragniemy 
zaprosić wszystkich byśmy „Razem Odbudowali Lepiej” tkankę 
ekonomiczną i społeczną zniszczoną przez pandemię. Wszyscy 
odczuliśmy w globalnej skali wpływ tego kryzysu zdrowot
nego, społecznego i gospodarczego. Ten kryzys skupia naszą 
uwagę na permanentnych nierównościach, które sprawiają, 
że zastanawiamy się, jak moglibyśmy przebudować świat 
w taki sposób, by nikt nie został pominięty.

By lepiej wyjść z tego kryzysu, musimy działać wspólnie. 
Kierowani wartością solidarności możemy wszyscy wnieść 
nasz wkład by zbudować pewniejszą i sprawiedliwą przy
szłość, tak by wszyscy mogli żyć w godności. Dziś, bar
dziej niż kiedykolwiek, konieczny jest model gospodarki 
kierowanej przez społeczności i ukierunkowany na wspólne 
dobro. Model spółdzielczy jest tą odpowiedzią. Od dawna 
udowadnialiśmy, że jest możliwe wytwarzać, konsumować, oszczędzać, edukować, 
służyć innym i żyć razem, mając na uwadze zarazem dobro ludzi, jak i środowiska. 
Musimy pracować razem, by osiągnąć ten spółdzielczy paradygmat rysujący się 
na horyzoncie. Wszyscy – spółdzielnie, organizacje i ludzie – musimy dziś działać 
razem, by osiągnąć sprawiedliwą odbudowę w tym skomplikowanym świecie.

Chciałbym skorzystać z tej okazji, by wyrazić uznanie wszystkim spółdziel
niom i ich członkom za ogromny wysiłek, jaki już poczynili i różnicę, jaką już 
pokazali, by uczynić trwałymi i zrównoważonymi pracę, produkcję, konsumpcję, 
zdrowie, finanse, komunikację, podstawowe usługi i wiele innych dziedzin dzia
łalności, które stanęły wobec trudności.

„Razem Odbudujemy się Lepiej” jest wezwaniem do dalszego wprowadzania 
w życie naszych spółdzielczych zasad. Jest wezwaniem do dalszego tworzenia 
szans dla młodych ludzi, dla kobiet i najbardziej wrażliwych członków naszych 
społeczeństw tak, by mogli zrealizować swoje nadzieje i marzenia w życiu oso
bistym i zawodowym. Jest wezwaniem do dalszego wprowadzania innowacji, 

by sprostać nowym wyzwaniom stwarzanym przez postęp tech
nologiczny przy jednoczesnym umieszczaniu ludzi i środowi
ska przyrodniczego w centrum tego postępu. Jest wezwaniem 
do dalszego potwierdzania naszego oddania sprawie pokoju 
i działaniom, by osiągnąć prawdziwy pokój będący wynikiem 

społecznej, ekonomicznej i kulturalnej równości 
pomiędzy ludźmi.

W swojej historii nasz ruch spółdzielczy 
stawał w obliczu różnych światowych kryzy
sów. Niektóre, jak kryzys, który przeżywa
my obecnie, dotykały całą ludzkość. Nasza 
mocna tożsamość spółdzielcza oparta jest 
na jedynych w swoim rodzaju wartościach 
i zasadach, które ukierunkowane są na rea
lizacje potrzeb i aspiracji ludzi. W czasach 
kryzysów ta tożsamość pomagała odbu
dowywać społeczności, które stawały się 
bardziej odporne. Wskazują na to nasze 
spółdzielcze doświadczenia w każdym 
kraju, regionie i branży. Dlatego, z okazji 
tego Międzynarodowego Dnia Spółdziel-

czości, uczyńmy nasze głosy lepiej słyszalnymi. Dumnie ukazujmy nasza tożsa
mość i wzywajmy wszyscy byśmy „Razem Odbudowali się Lepiej”.

Prezentujemy ten artykuł, jako kolejny przykład szacunku dla spółdziel
czej formy organizacji życia gospodarczego, tak powszechnego w innych 
krajach, …poza naszym. Powinien być przeczytany ze zrozumieniem przez 
wszystkich naszych parlamentarzystów i zdecydowaną większość środo
wiska dziennikarskiego, którzy ciągle nie doceniają wartości zarządzania 
ogromnymi zasobami mieszkaniowymi przez spółdzielnie mieszkaniowe. 
Nierozumienie wagi tego zagadnienia, może prowadzić do niepowetowa
nych strat związanych z wprowadzeniem w życie aktualnych „pomysłów” 
zawartych w przedłożeniach rządowych czy też senackich nowelizacji 
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Na potwierdzenie tego poniżej drukujemy artykuł dr. Jerzego Jankowskiego 
– Prezesa Zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

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.

Fałszywi obrońcy członków spółdzielni mieszkaniowych – o czym woleliby 
zapomnieć, co woleliby przemilczeć, czemu próbują zaprzeczać?

W dniu 27 maja 2021 r. ukazał 
się projekt ustawy o zmia
nie ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych (Druk Senacki nr: 
413). Do reprezentowania senatorów 
w dalszych pracach nad tym projektem 
ustawy upoważniona została Lidia Sta
roń. Kiedy rozpoczynamy jego lekturę, 
już włosy stają nam dęba. Propozycje 
zmian oderwane są bowiem od rzeczy
wistości, nie uwzględniają charakteru 
prawnego spółdzielni mieszkaniowych 
jako podmiotów prywatnych, mają je
dynie na celu wprowadzenie chaosu 
w funkcjonowaniu spółdzielni.

Najlepsze jednak można odna
leźć w uzasadnieniu projektu ustawy. 
Okazuje się, że ma on przeciwdziałać 
negatywnym skutkom wyroku Trybu
nału Konstytucyjnego z dnia 10 czerw
ca 2020 r. (sygn. akt. K 3/19), który 
uznał art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 
2017 r. o zmianie ustawy o spółdziel
niach mieszkaniowych za niekonstytu
cyjny, bowiem pozbawił on ok. 500 tys. 
osób członkostwa w spółdzielniach 
mieszkaniowych (m.in. tzw. człon
ków oczekujących). Pytanie jak to się 
mogło stać i co chodzi? A chodzi tutaj 
o to, że autorką poprawki, która została 

ostatecznie uchwalona i weszła w życie 
był nie kto inny jak właśnie Lidia Sta
roń (Vide: Poprawki sen. Lidii Staroń 
do projektu druku senackiego nr 99).

To właśnie ta Senator zgłosiła po
prawkę w 2017 r., którą doprowadzi
ła do pozbawienia osób członkostwa 
w spółdzielniach mieszkaniowych, 
co następnie zakwestionował Trybunał 
Konstytucyjny w swoim wyroku z dnia 
20 czerwca 2020 r. W uzasadnieniu 
obecnego projektu ustawy czytamy 
natomiast: „Ustawa zmierza do zniwe
lowania negatywnych skutków wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego w sprawie 
K 3/19” podczas, gdy przepis, który 
został uchwalony w konsekwencji zgło
szonej poprawki Senator ma niebudzące 
jakichkolwiek wątpliwości następujące 
brzmienie: 

„Członek spółdzielni, któremu 
w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy 
nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie 
prawo do lokalu mieszkalnego, spół-
dzielcze własnościowe prawo do lokalu 
albo prawo odrębnej własności lokalu 
oraz któremu nie przysługuje roszczenie 
o ustanowienie prawa odrębnej własno-
ści lokalu lub roszczenie o ustanowie-
nie spółdzielczego lokatorskiego prawa 

do lokalu mieszkalnego, traci z tym 
dniem członkostwo w spółdzielni.”

Taka formuła ewidentnie wskazuje 
na pozbawienie tych osób członkostwa 
w spółdzielniach, co od razu skłania 
do oczywistego wniosku, że propozycja 
ta jest niekonstytucyjna, bowiem inge
ruję w zasadę ochrony praw nabytych.

Przypomnieć należy, że również 
ta Senator nieudolnie kandydowała 
na urząd Rzecznika Praw Obywatel
skich, mając pełną świadomość tego, 
że nie posiada wykształcenia prawni
czego, a od Rzecznika ustawa oczeku
je wyróżniania się wiedzą prawniczą, 
a więc nie tylko samego wykształcenia 
prawniczego, bowiem ktoś kto posiada 
wykształcenie prawnicze może się nią nie 
wyróżniać, jest to oczywiste. Może gdyby 
Pani Senator taką wiedzę prawniczą po
siadała to by takiej poprawki nie zgłosiła? 
A może to było celowe działanie, bowiem 
jeżeli raz się coś popsuje to można potem 
udawać, że się coś naprawia i tak w kół
ko, problemów będzie wiele i kapitał po
lityczny można na tym zbijać bez końca. 
To też może prowadzić do wniosku w jaki 
sposób traktuje się wyborców w Polsce, 
licząc na ich krótką pamięć i podatność 
na manipulacje. 

To jednak nie koniec. Gdy jeszcze 
bardziej zagłębimy się w historię pro
cesu legislacyjnego, to dostrzeżemy, 
że senator Lidia Staroń nie tylko zgłosiła 
w 2017 r. poprawkę, która doprowadziła 
do pozbawienia członkostwa setek tysięcy 
osób, ale jest również autorką poprawki, 
która stworzyła sytuację, w której regu
lacja zachęcała do zadłużenia się jednych 
członków kosztem pozostałych, na co te
raz słusznie zwróciło uwagę Ministerstwo 
Rozwoju w rządowym uzasadnieniu pro
jektu ustawy o zmianie ustawy o spółdziel
niach mieszkaniowych (numer w Wykazie 
prac legislacyjnych i programowych Rady 
Ministrów: UB2). Wskazano w nim m.in:

„Zakaz orzeczenia przez sąd o wy-
gaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego 
prawo do lokalu, jeżeli przed zamknię-
ciem rozprawy przez sądem pierwszej lub 
drugiej instancji członek spółdzielni ui-
ści wszystkie zaległe opłaty stanowi zbyt 
daleko idącą ochronę dłużnika i może 
wręcz zachęcać do nieuiszczania opłat 
z uwagi na brak konsekwencji takiego 
działania. Ze względu na przytoczone 
okoliczności art. 11 ust. 11 u.s.m. zdanie 
2 stanowi naruszenie zasad sprawiedli-
wości społecznej i godzi w interesy ma-
jątkowe ogółu mieszkańców spółdzielni. 
Zaleganie z opłatami czynszowymi może 
doprowadzić do utraty płynności finan-
sowej przez spółdzielnię, czego skutki 
dotkną wszystkich spółdzielców”.

Senator Lidia Staroń nie ma jednak 
litości dla członków spółdzielni miesz
kaniowych. To również jej poprawka 
doprowadziła do tego, że spółdzielnie 
mieszkaniowe nie mogą powstawać i za
spokajać potrzeb mieszkaniowych swoich 
członków, skazując tym samym obywateli 
na ceny windowane przez deweloperów, 
gdzie tylko zysk się liczy, a nie człowiek. 
Jej poprawka wprowadziła bowiem zasadę, 
że przepisów prawa spółdzielczego doty
czących udziałów i wpisowego nie stosuje 
się do spółdzielni mieszkaniowych, unie
możliwiając tym samym nowym spółdziel
niom budowanie swoich kapitałów w sytua
cji, gdy rozpoczynają one swoją działalność 
i nie posiadają żadnego majątku.

Trochę prawdy może zaboleć, 
ale należy mieć nadzieję, że będzie to też 
przestrogą dla wszystkich, którzy chcie
liby kiedykolwiek współpracować z fał
szywymi obrońcami członków spółdziel
ni mieszkaniowych, mogąc mieć mylne 
wyobrażenie o ich prawdziwym obliczu.

 Ciąg dalszy nastąpi
Ze spółdzielczym pozdrowieniem,

dr Jerzy Jankowski 
Prezes Zarządu 

Związku Rewizyjnego Spółdzielni 
Mieszkaniowych RP

Ww. tekst otrzymaliśmy w ostatniej 
chwili i jest w dużej części zbieżny 
z uwagami zawartymi w naszej sta
łej rubryce z „Moim zdaniem”.

POSŁANIE Prezydenta Międzynarodowego Związku 
Spółdzielczego Ariela Guarco na Dzień Spółdzielczości 2021

pod hasłem „Razem Odbudujemy się Lepiej”
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Policja ostrzega przed włamywaczami  

oraz oszustami.  
Bądźmy czujni i ostrożni.  

Dla oszustów nawet pandemia to czysty zarobek.

Kontakt z nami
Administracja osiedla „Słowiańskie”, 
tel. 42 670 99 78.
Kierownik administracji p. Julita Mar-
cinkowska.
TECHNICY:
Andrzej Piętal, tel. 503 029 115, e-mail: apie-
tal@rsmbawelna.pl, budynki nadzorowane: od 
nr 101 do nr 160.
Robert Wojtkiewicz, tel. 505 150 847, 
e-mail: rwojtkiewicz@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.
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. 
Włókniarzy 198, garaże przy al. 1 Maja 76 A, 
tel. 501 463 291, e-mail: awyrowska@rsmba-
welna.pl
Beata Kaźmierczak administrowane 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, Srebrzyńska 45, 
e-mail: bkazmierczak@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.

Wakacje  
 w mieście
Dzieci spędzające wa-

kacje w mieście nie 
muszą się nudzić. Funkcjo-
nujące w mieście i zaprzy-
jaźnione z naszą Spółdziel-
nią Ośrodki Kultury (Bałucki 
Ośrodek Kultury przy ul. Li-
manowskiego 166 i jego 
poszczególne Centra oraz 
Strefa Kultury Otwartej – 
filia Ośrodka Kultury Łódź-
-Górna, mieszcząca się 
przy Anny Jagiellonki 4) 
zapraszają dzieci na pikni-
ki i warsztaty artystyczne 
z dziedziny plastyki, ręko-
dzieła, teatru, tańca, mu-
zyki i ekologii. Zajęcia pro-
wadzone są w ośrodkach 

oraz w plenerze. Szcze-
gółowe informacje dla obu 
ośrodków znaleźć można 
na facebooku. Z wpisów 
tam czynionych, głównie 
przez rodziców wakacyjna 
oferta zajęć jest bogata 
i cieszy się powodzeniem 
u dzieciaków. Zapraszamy 
do skorzystania z przygo-
towanych projektów i pro-
gramów.

 K.Sz.

Niezbędne informacje dotyczące 
nowych opłat za wywóz śmieci
Z dniem 1 lipca 2021 roku weszła 
w życie Uchwała Rady Miejskiej 
w Łodzi Nr XXXVII/1157/21 
w sprawie wyboru metody ustale
nia opłaty za gospodarowanie od
padami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki takiej opłaty na terenie Mia
sta Łodzi (Dziennik Urzędowy Wo
jewództwa Łódzkiego poz. 1074). 
Uchwała ta wprowadza nowy 
system naliczania opłat za odbiór 
„śmieci” oparty – nie jak dotych
czas na ilości osób – lecz na ilości 
zużytej w lokalach mieszkalnych 
wody. Możemy polemizować 
czy jest to metoda sprawiedliwa 
czy też nie, jednak powyższy akt 
prawny zobligował wszystkich za
rządców i właścicieli nieruchomo
ści to jego respektowania.

W zasobach naszej Spółdzielni 
pojawiły się plakaty przygotowane 
przez Urząd Miasta Łodzi informu
jące, iż zużycie wody będzie obli
czone jako średnie zużycie z trzech 
następujących po sobie miesięcy 
a opłata lipcowa (9,60 zł/m³) bę
dzie zależeć od zużycia wody 
w miesiącu kwietniu, maju i czerw
cu. Niestety informacje te wywoła
ły niepotrzebne zamieszanie, które 
niniejszym artykułem pragniemy 
wyjaśnić i Państwa uspokoić.

Do opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi Zarząd 
Spółdzielni podszedł dwutorowo 
bowiem: 
–  z jednej strony jest zobowiąza

nie wobec miasta niepodlega
jące negocjacjom i co najważ
niejsze zwrotowi na linii Urząd 
Miasta Łodzi ↔ Spółdzielnia;

–  z drugiej strony, to kwestia 
rozliczenia z naszymi człon
kami na linii Spółdzielnia ↔ 
Członkowie. 
Należy zauważyć, iż uchwała 

ta nie precyzuje w jaki spo
sób zarządcy mają pobierać 
tę opłatę od swoich mieszkańców. 
I tu niestety trzeba przypomnieć cy
tat rzymskiego pisarza Terencjusza, 

który mówi „ile głów ludzi, tyle 
zdań”. Przekładając go na potrzeby 
tego artykułu można powiedzieć, 
że ilu zarządców, tyle metod i roz
wiązań pobierania tej opłaty i jej 
rozliczenia z mieszkańcami.

W pierwszym przypadku 
(Urząd Miasta Łodzi ↔ Spół
dzielnia) Zarząd Spółdzielni ma 
obowiązek raz na kwartał przesłać 
do UMŁ deklarację wraz z wynika
jącą z niej wysokością opłaty wy
liczoną zgodnie z Uchwałą Rady 
Miejskiej w Łodzi, czyli na pod
stawie faktycznego średniomie
sięcznego zużycia wody w danej 
nieruchomości za trzy miesiące: 
kwiecień–czerwiec, a następnie 
za kolejne kwartały. 

W przypadku drugim (Spół
dzielnia ↔ Członkowie) Rada 
Nadzorcza RSM „Bawełna” 
na wniosek Zarządu podjęła 
Uchwałę nr 8/5/2021 w sprawie 
przyjęcia „Regulaminu szczegó-
łowych zasad rozliczania kosztów 
gospodarki zasobami mieszka-
niowymi oraz opłat za używanie 
lokali w RSM Bawełna”, który 
minimalizuje dodatkowe koszty 
związane z obsługą nowego sy
stemu pobierania opłat za odbiór 
„śmieci” narzuconego nam przez 
obowiązujący akt prawny w tym 
m.in. koszty cokwartalnych wy
druków powiadomień o zmianie 
wysokości opłaty w ilości ponad 
8.000 szt., koszty ich dostarczenia 
do lokali mieszkalnych a w przy
padku adresów korespondencyj
nych – koszty opłaty pocztowej.

I tak zgodnie z wyżej wymie
nionym regulaminem rozliczanie 
kosztów wywozu odpadów komu
nalnych polega na ustaleniu dla 
każdego lokalu mieszkalnego mie
sięcznej zaliczki/przedpłaty pod
legającej rocznemu rozliczeniu. 
Zaliczka ta wyliczona jest w oparciu 
o zużycie wody przyjęte dla lokalu 
z roku poprzedniego. Taki system 
uwzględnia m.in. niejednokrotnie 

kilkumiesięczne pobyty na dział
kach. Po zakończeniu roku wszyst
kie uiszczone przedpłaty zostaną 
rozliczone z Państwem na takich sa
mych zasadach jak w przypadku cen
tralnego ogrzewania czy też wody.

Zgodnie z zasadami przyję
tymi w Spółdzielni mają Państwo 

możliwość zgłoszenia zmiany 
w naliczonych przez nas wysokoś
ciach przedpłat dotyczących zuży
cia wody, a co za tym idzie również 
w przypadku zaliczki na poczet 
opłaty za gospodarowanie odpa
dami komunalnymi. Należy jednak 
mieć na uwadze, iż w przypadku 
zmniejszenia tejże zaliczki w chwi
li jej rozliczenia może wystąpić 
duża niedopłata, która nie będzie 
podlegała ratalnej spłacie. Mając 
wieloletnie doświadczenie w usta
laniu przedpłat zarówno na cen
tralne ogrzewanie, jak i na zużycie 

wody sugerujemy, aby Państwo 
nie podejmowali pochopnych de
cyzji, których wynikiem będzie 
oświadczenie o chęci zmniejszenia 
wysokości przedpłaty na wodę czy 
też śmieci. Apelujemy o zdrowo
rozsądkowe podejście do tematu 
oraz o monitorowanie swoich 
wodomierzy celem kontrolowania 
zużycia wody w mieszkaniu.

Pamiętajcie Państwo, iż w przy
padku jakichkolwiek wątpliwości 
służymy pomocą i wyjaśnieniami.

 Agnieszka Krupińska
 Główny Księgowy

Zapraszamy do biblioteki na Olechowie!
W kwietniowym (148) nume
rze naszej gazety, w artykule 
dotyczącym decyzji podjętych 
na posiedzeniu Rady Nadzor
czej, informowaliśmy Państwa 
o tym, że Rada rozpatrzyła pis
mo Biblioteki Miejskiej w Łodzi 
ws. przekazania środków pie
niężnych na zakup nowości 
wydawniczych dla Filii nr 58 
przy ul. Zakładowej 50 i wyra
ziła zgodę na dotację w wysoko
ści tysiąca złotych. Jak ustaliła 
Przewodnicząca Komisji We
wnątrzspółdzielczej p. Jadwi
ga Antosik podczas swojego 
spotkania z kierownikiem filii 
nr 58, za przekazaną kwotę bi
blioteka zakupiła 50 książek, 
które opatrzono tekstem o treści: 

„Książka została zakupiona 
ze środków RSM «Bawełna»”.

Wśród tytułów znajdziemy 
zarówno książki sensacyjne 
Harlana Cobena, Remigiusza 
Mroza, czy Katarzyny Bondy, 
romanse pióra Danielle Steel 
czy nawet najnowszy zbiór 
opowiadań Carlosa Ruiza Zafo
na. Nawet dzieci znajdą tu coś 

dla siebie i z przyjemnością 
przewertują w wakacje serię 
„Zapchlony kundel” Colasa 
Gutmana lub pozycję „Dziadek 
i niedźwiadek” Łukasza Wierz
bickiego.

Na dobrą książkę zawsze 
jest czas, ruszajmy więc do bi
blioteki, bo „kto czyta, żyje wie
lokrotnie”. I.G.

mailto:rwojtkiewicz@rsmbawelna.pl
mailto:sjanaczyk@rsmbawelna.pl
mailto:jwitulska@rsmbawelna.pl
mailto:jwitulska@rsmbawelna.pl
mailto:bkazmierczak@rsmbawelna.pl
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Pozostajemy w tematyce pięknych parków i ogrodów. Ale nieoczekiwanie, 
wizyta w Pałacu Herbstów przy ul. Przędzalnianej w Łodzi przeniosła mnie 
dla Państwa do Sopotu, gdzie możemy także podziwiać ogrody rodziny 
naszych łódzkich fabrykantów.

W ostatnim nume-
rze naszej Gazety, 
zabraliśmy Państwa 
do udostępnionych, 
po raz pierwszy po re-
moncie Muzeum Mia-
sta Łodzi, ogrodów 
pałacowych rodziny 
Poznańskich, przy 
ul. Ogrodowej. W tym 
wydaniu zapraszamy 
do pięknie utrzyma-
nych, ukwieconych 
i pachnących róża-
mi, ogrodów rodziny 
Herbstów.

Na ul. Przędzalnianej, nieopodal 
naszych budynków przy ul. Wil
czej 2 i ul. Gołębiej, mieści 
się willa Rodziny Herbstów – 
obecnie Muzeum Pałac Herbsta 
z ogrodem, dla mnie, jednym 
z piękniejszych miejsc Łodzi. 
Proszę spojrzeć na zdjęcia, a jesz
cze lepiej odwiedzić to miejsce 
osobiście. Niepowtarzalny klimat 
– śliczne alejki spacerowe, pięk
na fontanna, a do tego możliwość 
zwiedzenia wnętrz willi i urządzo
nej w dawnej powozowni Galerii 
Sztuki. Dodam, że w każdy piątek 
bilety do Muzeum są bezpłatne.

Nie bez przyczyny użyłam licz
by mnogiej, pisząc o ogrodach 
naszych łódzkich fabrykantów, 
bo niespodziewanie temat, opi
sywanych na łamach „Mojego 
Domu”, parków i ogrodów wy
kroczył poza granice naszego mia
sta. Zapewne nie wszyscy wiedzą, 
że historia rodziny Herbstów jest 
nierozerwalnie związana z dzieja
mi dwóch miast: Łodzi i …Sopotu.

Nadmorski kurort od dawna 
przyciąga, jak magnes, tłumy od
wiedzających, głównie za sprawą 
magicznej atmosfery panującej 
w mieście. Dla jednych niezapo
mniany klimat to zasługa jednego 

z najpopularniejszych deptaków 
w Polsce – na Monciaku warto się 
pokazać. Innym zaś Sopot zapadł 
w pamięć jako miejsce słynnych 
letnich festiwali. Ale jest to także 
miejsce, które w latach 80. XIX w. 
upodobali sobie łódzcy Herb
stowie. Park w pobliżu Urzędu 
Miejskiego Sopotu, wysokie buki, 
płynący malowniczym wąwozem 
Potok Elizy, popałacowy budynek, 
dom gościnny, w którym obecnie 
znajduje się przedszkole oraz 
wiele przedmiotów codziennego 
użytku to pamiątki po zasłużonej 
dla Sopotu, lecz okazuje się mało 
znanej w tym mieście, rodziny 
Herbstów.

Herbstowie odegrali istot
ną rolę w życiu społecznym 
nie tylko Łodzi, ale i Sopotu, 
angażując się w działalność pub
liczną i filantropijną obu miast. 
Herbst sfinansował m.in. budowę 
w Sopocie hotelu Werminghoff, 
zlokalizowanego na rogu obecnej 
ul. Grunwaldzkiej oraz obecnej 
ul. Monte Cassino 60. Do chwili 
wybudowania w 1927 r. Kasino 
Hotel, późniejszego słynnego i ist
niejącego do dziś Grand Hotelu, 
Werminghoff, przemianowany 
w 1911 r. na Vorbach Hotel był 
najbardziej ekskluzywnym tego 
typu obiektem w Sopocie.

Edward Herbst sfinansował 
również, za dużą jak na tamte 
czasy sumę, trzy wielkie dzwony 
do nowo powstającego katolickie
go kościoła „Gwiazda Morza”, 
przy obecnej ul. Kościuszki.

Miasto uhonorowało w okre
sie międzywojennym osobę 
Edwarda Herbsta nazwaniem jego 
nazwiskiem jednej z ulic – Herbst
straße, obecnie ul. Kopernika.

Początkowo Sopot trakto
wany był przez Herbstów jako 
letnisko w modnym, już wte
dy, kurorcie Zoppot. To tu pan 
Edward Herbst z żoną Matyldą 
i czwórką dzieci Karolem, Leo, 
Edwardem i Anną Marią spędzał 
corocznie wakacje. Miejscowość 
na tyle spodobała się rodzinie, 
że w 1891 r. Edward Herbst kupił 
stojącą przy ul. Szkolnej (obec
nie ul. Kościuszki 29) rezyden
cję wraz z przyległym terenem, 
należącym wcześniej do kupca 
Johannesa Icka. Z czasem Sopot 
stał się drugim domem rodziny, 
a po I wojnie światowej główną 
siedzibą Herbstów. W Sopocie 
znajduje się też kaplica cmentarna 
rodziny Herbstów.

Jadąc do Sopotu warto więc 
przespacerować się szlakiem przy
rodniczo-historycznych atrakcji, 

poczuć historię, zdając sobie 
sprawę z łódzkich związków z ku
rortem oraz wiedząc, że stąpamy 
po terenach, które stanowiły ulu
bione miejsce spotkań i spacerów 
kuracjuszy od 1823 r.

Sopocka ścieżka turystyczno
przyrodnicza, to znakowany zie
lony trakt o długości ok. 2 km. 
Ścieżka przebiega przez tereny 
starego sopockiego parku zwane
go Parkiem Grodowym, a kończy 
się w Parku Północnym, biegną
cym wzdłuż plaży. Rozpoczyna 
się na Skarpie Sopockie – głów
nym elemencie Parku Grodowe
go. To porośnięte starodrzewem 

urwisko, ciągnące się przez całe 
miasto, oddzielające Górny So
pot od Dolnego. Tu znajdują się 
wąwozy potoków m.in. Babidol
skiego, Grodowego, Kamien nego, 
Elizy, dwóch bezimiennych dopły
wów Kamiennego Potoku oraz 
pozostałości dawnej restauracji 
Dolinny Młyn.

Miejsce to owiane jest też 
wielką tajemnicą i może być 
ciekawym doświadczeniem dla 
najmłodszych. W parkach Sopotu, 
jak głosi lokalna legenda, znajdo
wało się podziemie krasnoludków.

Ale o tym cicho sza. Sprawdź
cie to Państwo sami. K.Sz.

Do 30 czerwca br. można było zgłaszać się do konkursu na najład-
niej ukwiecony balkon. Przegląd zgłoszonych balkonów zostanie 

przeprowadzony w dwóch terminach: pierwszy – do końca lipca br., 
drugi – do końca sierpnia br. Dzięki temu wybrane przez Rady Osiedli 
komisje konkursowe będą mogły ocenić którzy z uczestników wyka-
zali się długotrwałą pielęgnacją stanu ukwiecenia, tak by nagrodzić 
balkony, które pozostały piękne przez całe lato. Komisje konkursowe 
mogą także wyróżnić balkony niezgłoszone do konkursu, a mimo to 
przyciągające oko bujnym ukwieceniem.

Decyzje w sprawie wyboru laureatów zapadną do końca pierw-
szego tygodnia września tego roku.

Wtedy także zaprezentujemy na naszych łamach zdjęcia zwycię-
skich balkonów.  I.G.

Konkurs na najładniej 
ukwiecony balkon

ZAPRASZAM DO SOPOTU…ZAPRASZAM DO SOPOTU…
czyli śladami rodziny Herbstówczyli śladami rodziny Herbstów

Kaplica 
cmentarna 

rodziny 
Herbstów 

na cmentarzu 
w Sopocie

Willa rodziny Herbstów 
w Sopocie
Willa rodziny Herbstów 
w Sopocie

Ścieżka turystyczno-
-przyrodnicza w Sopocie

Odkryj park północny  
w Sopocie Potok Elizy w Sopocie

Ogród przy ul. Przędzalnianej w Łodzi – obecnie Muzeum Pałac Herbsta

Ścieżka turystyczno-
-przyrodnicza w Sopocie

Odkryj park północny  
w Sopocie

Odkryj park północny  
w Sopocie – mapa

Potok Elizy w Sopocie

Spacer rozległym 
parkiem wzdłuż plaży
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BARAN 21 III  20 IV
Zalotne uśmiechy i miłe słów
ka, którymi zaczniesz się prze
rzucać w lekkiej rozmowie, 
mogą być początkiem flirtu, a może nawet 
serdecznej zażyłości z kimś, kto pojawi 
się na horyzoncie. Flirt nawiążesz szybko, 
bliską zażyłość trudniej będzie rozwiązać. 
Rozważ to. Waga bacznie Cię obserwuje. 

BYK 21 IV  21 V
Wiele będzie w tym miesiącu 
zależało od otoczenia, w ja
kim się znajdziesz. Może być 
wręcz nudno i nieciekawie, lub całkiem 
sympatycznie. Rozglądaj się więc bacznie 
dokoła, żeby trafić do właściwego grona. 
Gdy uznasz, że to jednak nie jest to, znikaj 
pod byle pretekstem. Stawiaj na Wodnika. 

BLIŹNIĘTA 22 V  20 VI
Pilna potrzeba gotówki zwią
zana będzie z nowymi możli
wościami urlopowych atrakcji. 
Jeśli uda Ci się zmienić wszystko na czas, 
wypoczynek będzie bardzo udany. Ewen
tualne niepowodzenie nie powinno być po
wodem do zmartwień - takich „okazji” jest 
teraz na pęczki. Ale nie będzie tam Lwa... 

RAK 21 VI  22 VII
Wdasz się w zawiłe negocjacje 
finansowe. W takich sprawach 
konieczny jest spokój i za
stanowienie. Prowadź je więc spokojnie 
i nie gorączkuj się. Życie to poker, przynaj
mniej dla Ciebie. Trzymaj z Koziorożcem, 
gdy przypadkowo znajdziesz się w sytuacji 
bez wyjścia. W podróży pilnuj bagażu. 

LEW 23 VII  22 VIII
W połowie miesiąca znajdzie 
się okazja do miłego spędze
nia czasu z kimś, kogo darzysz 
sympatią nie od dziś. Nie uchronisz się jed
nak od plotek, bo złośliwi znajomkowie 
zaraz uwikłają Cię we flirt, a nawet romans. 
Nic to, wszystko wnet minie, jedynie Baran 
dłużej zachowa to w pamięci.

PANNA 23 VIII  22 IX
Jeśli nawet będzie w tym 
miesiącu rzeczywisty powód 
do złości i zdenerwowania, 
nie panikuj i staraj się opanować sytua
cję możliwie jak najszybciej. Licz przede 
wszystkim na siebie, własne pomysły i spo
soby działania. Tym głównie zapewnisz 
sobie akceptację otoczenia i uznanie Ryb. 

WAGA 23 IX  23 X
Zamieszanie wokół Twoich 
spraw nadal będzie trudne 
do pokonania. Trzeba zacząć 
od pozyskania względów kogoś bliskiego 
i dopiero w oparciu o takiego sojusznika 
próbować stawiać czoło pozostałym uczest
nikom tych wydarzeń. Kontra Byka będzie 
mocna, więc i Twoje przeciwdziałanie musi 
być silne! 
SKORPION 24 X  21 XI
Ciągle na fali - energia, entu
zjazm, zapał. Otoczenie za
czyna już Ci zazdrościć tych 
niespożytych sił. Nie są one jednak napraw
dę niespożyte, więc choć jesteś w bardzo 
dobrej kondycji - nie szarżuj. Jeśli to moż
liwe, daj sobie trochę wytchnienia. Relaks 
nad wodą najlepszy z Rakiem. 

STRZELEC 22 XI  21 XII
Niezły miesiąc. Odczuwalna 
poprawa w sprawach serco
wych i w układach koleżeń
skich. Zapał, energia, przedsiębiorczość, 
a nawet zew wielkiej przygody. Tylko 
nie przeszarżuj! W sprawach zawodowych 
Bliźnięta usiłują Ci to i owo zamieszać, 
ale nie ma specjalnych powodów do nie
pokoju. 
KOZIOROŻEC 22 XII  19 I
Przed Tobą kilka chwil ser
decznych wzruszeń. Niektó
re dotyczące Ciebie bezpo
średnio, inne o ogólniejszym charakterze. 
Dalszy tok spraw będzie w dużym stopniu 
zależał od tego, jak się zachowasz i co w da
nym momencie mieć będziesz do powiedze
nia. Przemilcz uszczypliwe uwagi Panny. 
Ma złe dni.

WODNIK 20 I  18 II
Mimo pewnych komplikacji 
zamierzenia powinny przebiec 
w sposób, który Cię zadowoli. 
Jeśli nawet zdarzą się jakieś niepokoje - 
będą chwilowe. Ważne sprawy będą biegły 
swoim tokiem i nie sprawią kłopotów. Nowe 
kontakty prywatne mogą przekształcić się 
w miłą zażyłość. Czyżby ze Skorpionem?

RYBY 19 II  20 III
Największe znaczenie będą 
miały spotkania w większym 
gronie. Od tego, jak się zacho
wasz i co powiesz, niemało będzie zależało! 
Nie bez znaczenia będą też niektóre posu
nięcia, które zechcesz zrobić w związku 
z planami obliczonymi na nieco dalszą metę. 
Nie lekceważ przestróg Strzelca.

HOROSKOP NA S IERPIEŃ

***
Rozmawiają dwie koleżanki:

– Mój mąż uważa, że ma ciało greckiego boga.

– A ma?

– Muszę mu wyjaśnić, że Budda nie jest bogiem greckim.

***
W tych ciężkich czasach mogę z dumą powiedzieć, że udało 

mi się zadbać o zdrowie. Badał mnie ostatnio dentysta 

i powiedział, że nie mam żadnej korony!

Składniki:

 ■ opakowanie serka kanapkowego (np. Włoszczowa) 
o smaku wg własnego upodobania, inne sery: np. feta, 
ser pleśniowy lub mozzarella też znakomicie nadają się 
do faszerowania, 

 ■ kilka większych pieczarek – ilość zależna od osób, 
które będą je jadły. Jeden serek kanapkowy wystarcza 
na ok. 5–6 pieczarek,

 ■ sól, pieprz do smaku.

Przygotowanie:

Pieczarki opłukać, wytrzeć ręcznikiem papierowym. 
Usunąć trzonki (można je wykorzystać do innej potrawy: 
jajecznicy, zupy lub wymieszać np. z mielonym mięsem 
i upiec na grillu). Środki oczyszczonych pieczarek posolić 

i oprószyć pieprzem oraz nałożyć i wygładzić serek. 
Piec na grillu ok. 15–20 minut (lub w piekarniku tyle samo 
czasu w 180°C).

I już gotowe!
Świetne samodzielnie danie lub jako dodatek do mięs. 

Można posypać zieleniną wg uznania.
SMACZNEGO!  K.Sz.

Sezon na grilla i spotkania na działkach trwają. Zachęcam do spróbowania, 
jeśli jeszcze ktoś tej przekąski nie znał, pieczarek faszerowanych twarożkami 
lub serkami np. pleśniowymi. W tym roku hitem u nas są właśnie pieczarki 
faszerowane serkiem kanapkowym (najczęściej ziołowym lub śmietanko-
wym, ale zachęcam też do eksperymentowania ze smakami serka, gdyż każdy 
nadaje innego wyrazu pieczarce). Jeśli akurat nie masz ochoty na rozpalanie 
grilla, można również upiec je w piekarniku wtedy serek będzie bardziej opie-
czony z wierzchu. Ale trzeba jednocześnie pamiętać, że pieczarki puszczają 
sporo wody i ułożyć je na kratce w piekarniku. Co najmniej 7-dniowa kwarantanna dla osób wracających 

do Polski z krajów spoza Unii Europejskiej. Takie zmiany zostały 
ogłoszone ostatnio, 23 czerwca o godz. 15.00, a weszły w ży-
cie o północy w naszym kraju. Każdy, kto przebywał za gra-

nicą, został postawiony w bardzo trudnej sytuacji. Nie zawsze da się 
takich sytuacji uniknąć. Sytuacja epidemiczna na świecie nadal jest 
dynamiczna. Nakładanie obostrzeń i ich znoszenie może nas zaskaki-
wać. By jednak zmniejszyć ryzyko niewiadomej warto przed wyjazdem 
szczegółowo zapoznać się co nas czeka po wjeździe do kraju, gdzie 
zaplanowaliśmy urlop lub po powrocie do Polski. Warto na bieżąco śle-
dzić komunikaty zamieszczane dla podróżujących na stronie Europej-
skiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) pod adre-
sem: https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/country-overviews.

Szczegółowe informacje na temat podróżowania do poszczegól-
nych państw, obowiązujących obostrzeń oraz wskazówki dotyczące 
bezpieczeństwa podróży znajdą Państwo na stronach Informacje dla 
podróżujących oraz Koronawirus – podróże za granicę.

Zachęcamy też do czytania komunikatów Miejskiego Inspektora 
Sanitarnego na stronie gov.pl. 

 K.Sz.

PIECZARKIPIECZARKI
Z GRILLA 
FASZEROWANE… 
SERKIEM

Taka sobie myśl!
Najwspanialszym bagażem, który 
można przywieźć z wakacji jest ten 

pełen niezwykłych wspomnień.

Spokojne wakacje 
INFORMACJE DLA PODRÓŻUJĄCYCH
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