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Choć rozliczenia ciepła i wody funkcjonują w Spółdzielni już dwie dekady, 
w kwietniu każdego roku, po przekazaniu druków rozliczeniowych przyjmu
jemy wiele pytań i reklamacji rozliczeń. Czego dotyczą? Piszemy na str. 5.

Od 10 maja rusza kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego dla Łodzi. Już po raz 
dziewiąty mieszkańcy mogą wskazać zadania, które wg nich są potrzebne 
i których realizacja w znaczący sposób zmienia ich najbliższe otoczenie.

NAKŁAD 9000 

egzemplarzy

11 lat minęło od katastrofy smoleńskiej. 
11 lat też trwa wojna polsko-polska. Wzajemnie 
się obrzucamy błotem, wyzywamy się, szkodzimy 
sobie nawzajem. Pod różnymi pretekstami mamy 
zawsze na swych ustach szczytne słowa, piękne 
idee, wspaniałe projekty. Ale nigdy nie umiemy 
działać racjonalnie, stosując się do zasad, prze-
strzegając określonych procedur. A jeśli nawet 
wprowadzamy określony porządek i tworzymy 
zespól spójnych przepisów, to wkrótce rozmon-
towujemy go w sposób bardzo skuteczny pod 
płaszczykiem różnorodnych okoliczności i stwo-
rzonych naprędce nowych zasad. Wręcz czasem 
zdarza się, że tworzymy nowe „konstrukcje” 
prawne, czasem nawet brutalnie konfabulujemy. 
By uzasadnić swoje nieprofesjonalne działanie 
bądź złamanie wprost obowiązujących przepisów 
lub litery prawa, podejmuje się wysiłki na rzecz 
zatuszowania określonej sprawy. Przekazuję 
te słowa, bowiem stosunkowo niedawno wyszły 
na jaw skandaliczne okoliczności lotu prezyden-
ta z Zielonej Góry do Warszawy, który odbył się 
2 lipca 2020 roku, czyli krótko przed wyborami. 
Prezydent A. Duda był wtedy na spotkaniu z wy-
borcami. Samolot z prezydentem na pokładzie 
miał odlecieć z zielonogórskiego lotniska przed 
godz. 21.15. Okazało się jednak, że spotkanie się 
przedłużyło i pasażerowie byli gotowi do lotu do-
piero o godz. 21.55. A lotnisko zamykano o 22.00 
i kończył się dyżur kontrolera lotów. Samowolne 
przedłużenie dyżuru, bez zgody przełożonego, 
jest niedozwolone, a pracownikowi groziłaby 
surowa kara. Załoga samolotu zdecydowała się 
jednak na wylot i wystartowała o godz. 22.12. Jak 
wynika z zapisów rozmów, ujawnionych przez 
Wirtualną Polskę, osoby decyzyjne czyli wysocy 
urzędnicy państwowi, jak też prezesi spółek lot-
niczych nadzorowanych przez państwo wiedzieli 
o złamaniu przepisów bezpieczeństwa i zamiast 
reagować, podjęli wysiłki na rzecz zatuszowania 
sprawy. Przekazywano, że samolot z prezydentem 
na pokładzie znajdował się poza kontrolą przez 
zaledwie kilka minut. Jednak zdaniem ekspertów 
była to sytuacja bardzo niebezpieczna i groziła ka-
tastrofą. Jednakże do niej nie doszło. I nie doszło 
również do specjalnego śledztwa i wyjaśnienia 
tej sprawy. Można było ją zakończyć. Nikomu 
nie spadł włos z głowy. Czasy się zmieniają. 
Media, które miały stać na straży demokracji 
i samorządności niestety tego nie czynią. Nikt 
już u nas nie panuje nad chaosem, który coraz 
bardziej się rozprzestrzenia. Nikt też nie poczuwa 
się do obowiązku wyjaśnienia czy też rozwiania 
wielu wątpliwości. Prawdopodobnie rację miał 
filmowy Bolo Łącznik z komedii Janusza Zaor-
skiego z 1988 roku „Piłkarski poker” stwierdzając 
na końcu filmu do sędziego piłkarskiego Laguny, 
gdy ten miał zostać prezesem klubu piłkarskie-
go Czarni na Górnym Śląsku, szelmowsko się 
uśmiechając – „To teraz Laguna my możemy 
wszystko!”.

I… niestety u nas już tak jest…!
Przewidywanie, procedury oraz przestrze-

ganie zasad winny być zawsze na pierwszym 
miejscu, bez względu na zajmowane stanowi-
sko, bez względu na okoliczności, bez względu 
czy to jest kancelaria prezydenta, urząd, fabryka 
czy spółdzielnia. A ja nie chciałbym przeżywać 
kolejnej straty prezydenta. Nie powinniśmy być 
w tej sprawie mistrzami świata.

Nadchodzi maj, miesiąc miłości i radości. 
Pięknego rozkwitu kwiatów i roślin. Po zimnym, 
nawet najzimniejszym od dawna kwietniu, ocze-
kujmy słońca, majowego słońca i ciepła...

Życzę miłych i pogodnych majowych Świąt.
 Sylwester Pokorski

Moim zdaniem  Pierwsze indywidualne rozliczenia zużycia ciepła i wody w naszej Spółdzielni pojawiły się w budynkach os. Sienkie-
wiczowskie w 1997 r. Od 2001 r. ciepło i woda rozliczane są z mieszkańcami wszystkich zasobów w RSM „Bawełna”.

Reklamacje rozliczeń – czego najczęściej dotyczą?

Mi es iąc  temu wszystk im 
mieszkańcom naszej Spółdzielni 
zostały przekazane rozliczenia 
związane z poniesionymi kosztami 

ciepła i wody za 2020 rok. Do rozliczeń 
załączyliśmy, jak co roku, 2,5-stronicowe 
pismo wyjaśniające i informujące o istotnych 
kwestiach związanych z załączonymi 
dwoma Rozliczeniami indywidualnymi. 
Pierwsze dotyczyło centralnego ogrzewania, 
drugie zaś zużycia wody ciepłej i zimnej, 
zawierające dodatkowe wskazówki oraz 
objaśnienia. W piśmie przewodnim 
zawarliśmy informację na temat średnich 
temperatur zewnętrznych powietrza 
mających największy wpływ na zużycie 
ciepła w ostatnich 5-ciu latach oraz wiele innych ważnych informacji wraz z apelem o dokonywanie okresowych 
kontroli bieżących wskazań i funkcjonowania podzielników lub ciepłomierzy oraz wodomierzy. Dodatkowo 
w naszej ostatniej Gazecie zamieściliśmy instrukcję dotyczącą objaśnienia wszystkich pozycji występujących 
w dostarczonych do członków spółdzielni dokumentach rozliczeniowych na przykładzie losowo wybranego 
mieszkania. Wydaje się, że taki przekaz winien wystarczyć, że dodatkowe, pisemne wyjaśnienia przekazywane 
przez służby techniczne i administracyjne Spółdzielni od ponad 20 lat, …tak, tak już tyle lat dokonujemy 
indywidualnych rozliczeń… powinny być przez wszystkich zapamiętane.  Cd. na str. 5

Spisz się przez Internet.
Wejdź na https://spis.gov.pl/  

i dokonaj samodzielnego spisu.
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Już za niespełna dwa tygodnie  

wystartuje 9. edycja Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego.  
Cała procedura wyłaniania wniosków do realizacji zadań  

potrwa do połowy listopada br.

RSM Bawełna – ,,Mój dom” – pismo Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna”. Redaktor Naczelny Sylwester Pokorski, redaktorki: Katarzyna Szczepaniak 
i Izabela Gwardys. Adres redakcji 93-120 Łódź, ul. Przybyszewskiego 163, pok. 117. Telefon 42 6416333, w. 35, e-mail: mojdom@rsmbawelna.pl. Skład i łamanie: 
Agencja Wydawnicza PAJ-Press. Ogłoszenia przyjmują: redakcja  w godz. 8.00-15.00 – Łódź, ul. Przybyszewskiego 163, pok. 117, ADM „Słowiańskie” Łódź, ul. Piasta 
Kołodzieja 21, ADM „Sienkiewiczowskie” Łódź, ul. Skrzetuskiego 12, ADM „Żubardź” – „Koziny” Łódź, ul. Klonowa 39, ADM „Zbiorcza” Łódź, ul. Zbiorcza17. 
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W marcu 2021 r. posie-
dzenia Zarządu RSM 
„Bawełna” odbyły się 
w dniach 3, 4, 17 i 31. 
Na posiedzeniach oraz 
w trybie roboczym 
między posiedzeniami 
Zarząd podjął decyzje 
dotyczące m.in. nastę-
pujących tematów:

Sprawy członkowsko
mieszkaniowe

W dniu 28.02.2021 r. Spółdzielnia 
liczyła 10.225 członków. W marcu 
2021 r. przyjęto w poczet członków 
Spółdzielni 15 osób, które posiada-
ją odrębną własność lokalu w za-
sobach Spółdzielni i wystąpiły 
o członkostwo. Ponadto do reje-
stru członków wpisano 32 osoby, 
które nabyły członkostwo z mocy 
prawa, a skreślono z rejestru człon-
ków Spółdzielni 70 osób, których 
członkostwo z mocy prawa ustało.

Rozstrzygnięto przetarg 
nieograniczony na mieszkanie 
w osiedlu „Koziny”, zatwierdza-
jąc wybór oferty dokonany przez 
komisję przetargową.

Sprawozdania finansowe 
i z działalności Spółdzielni 
w 2020 roku

Podpisano i skierowano do Rady 
Nadzorczej oraz Walnego Zgro-
madzenia RSM „Bawełna” spra-
wozdanie finansowe za 2020 rok 
oraz sprawozdanie z działalności 
Spółdzielni za 2020 rok wraz 
z kierunkami rozwoju.

Sprawy terenowo prawne

Podpisano protokóły z rokowań, 
przygotowane przez Urząd Miasta 
Łodzi w sprawie przeznaczenia 
do sprzedaży w drodze bezprze-
targowej niezabudowanych nieru-
chomości gruntowych położonych 
przy ul. Gandhiego bez numeru, 
Ziemowita 6 oraz Dąbrówki 3–7 
na rzecz właściciela nieruchomości 
przyległych tj. RSM „Bawełna”.

Sprawy remontowe

Podjęto decyzję o refundacji czę-
ści kosztów wymiany stolarki 
okiennej dokonanej we własnym 
zakresie przez członków Spół-
dzielni w pięciu mieszkaniach 
z osiedla „Sienkiewiczowskie”.

Zatwierdzono wykaz firm do wy-
konywania robót kominiarskich 
w zasobach Spółdzielni w 2021 
roku, wyłonionych przez Dział 
Techniczny Spółdzielni zgodnie 
z ustaloną na ten rok procedurą. 
Lista firm znajduje się na tablicach 
ogłoszeń w biurach i na stronie 
internetowej Spółdzielni, była też 
opublikowana w marcowym wy-
daniu naszej gazety „RSM „Ba-
wełna” – Mój Dom”.
 Wyrażono zgodę na zwrot 
lokatorce części kosztów remon-
tu poniesionych wskutek awarii 
pionu kanalizacyjnego w należą-
cym do niej mieszkaniu w osiedlu 
„Sienkiewiczowskie”.

Sprawy ekonomiczne

Omówiono i przyjęto do wiado-
mości wstępne wyniki ekonomicz-
ne Spółdzielni za 2020 rok oraz 
wyniki ekonomiczne za styczeń 
2021 roku.

Określono szacunkowy po-
ziom wzrostu kosztów energii 
cieplnej na rok 2021 na potrzeby 
wyliczenia indywidualnych opłat 
zaliczkowych od 1.05.2021 r. za c.o. 
i podgrzanie wody ustalając wzrost 
opłat zmiennych o 20,0% za cen-
tralne ogrzewanie i o 15,0% za cie-
płą wodę użytkową, natomiast dla 
opłat stałych zarówno za c.o., 
jak i za c.w.u. – o 12%. Ustalając 
powyższe wskaźniki Zarząd miał 
na względzie głównie wzrost cen 
zakupu ciepła, ale także warunki 
atmosferyczne – niższe tempera-
tury w styczniu i lutym 2021 roku 

w porównaniu z analogicznym 
okresem w 2020 roku i niewia-
domą co do pogody i temperatur 
jesienią i zimą br.

Na prośbę właścicieli trzech 
pawilonów handlowych na Ole-
chowie i dwóch na Janowie roz-
łożono na miesięczne raty kwotę 
należną w 2021 roku z tytułu po-
datku za wieczyste użytkowanie 
gruntów oraz podatku od nieru-
chomości za tereny, na których 
stoją pawilony.

Podjęto decyzję o spisaniu 
w koszty Spółdzielni kwoty przy-
padającej na jedno z mieszkań 
w osiedlu „Żubardź” z tytułu 
opłaty za przekształcenie w pra-
wo własności prawa wieczystego 
użytkowania gruntu w nierucho-
mości, w której znajduje się miesz-
kanie. Wzięto w tym przypadku 
pod uwagę, że należna kwota jest 
niska i koszty dochodzenia jej 
na drodze sądowej i egzekucyjnej 
znacznie by ją przekraczały, bez 
gwarancji, że egzekucja będzie 
skuteczna.

Uwzględniając wnioski 
firm sprzątających w budynkach 
i na terenach osiedla „Sienkiewi-
czowskie” oraz osiedla „Zbior-
cza”, uzasadnione wzrostem 
wynagrodzeń pracowników, cen 
materiałów oraz wzrostem kosz-
tów związanym z pandemią, wy-
rażono zgodę na podwyższenie 
miesięcznego wynagrodzenia ry-
czałtowego za świadczone usługi 
utrzymania czystości i porządku 
w ww. osiedlach.

Przyjęto do wiadomości 
informację o podjętych przez 
Z-cę Prezesa ds. Ekonomicznych 
oraz Kierownika Działu Obsługi 
Mieszkańców decyzjach w spra-
wie rozłożenia na raty zaległości 
za używane lokale mieszkalne 
w IV kwartale 2020 roku. Roz-
łożone zostały na raty zadłużenia 
w siedmiu przypadkach – łącznie 
na kwotę ok. 33 tys. zł, w tym 
prawie 21,8 tys. zł to zadłuże-
nie 3 osób rozłożone na więcej 

Z PRAC ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI  
w marcu 2021 r.

Do Spółdzielni wpłynął bardzo sympatycz-
ny list od mieszkanki Olechowa. Pani pisze:

„Podziękowanie.
W  czasach tak dużej znieczulicy i  ogól-
nego braku empatii chciałabym serdecz-
nie podziękować administratorce osiedla 
Olechów (…) p. Beacie Nykiel za jej 
profesjonalność w  załatwianiu spraw 
swoich podopiecznych. Ostatnio bardzo 
pomogła mi podczas awarii związanej 
z  pęknięciem zaworu z  gorącą wodą 
w łazience mojego mieszkania, co miało 
miejsce 14.03. br., już  pod koniec dnia 
pracy administracji. Pani Beata zrobiła 
wszystko, aby zawiadomić techników, 
by zgłosili się do mnie w celu usunięcia 
awarii, jak również także jeszcze wieczo-
rem, już po swojej pracy, odbierała tele-
fony ode mnie, aby w tej dramatycznej 
dla mnie sytuacji (tryskająca ze ściany 
gorąca woda!) służyć mi radą i  wspar-
ciem. Jest to dla mnie nieoceniona po-
moc i wyjątkowe zaangażowanie (…).

Sytuacja ta wywołała u  mnie ogromną 
panikę, którą tej Pani udało się opanować 
i skierować do mnie osobę, która zajęła się 
usunięciem tej awarii, z  którą sama bym 
sobie na pewno nie poradziła. Dlatego też 
bardzo dziękuję Pani Beacie Nykiel za zaan-
gażowanie, pomoc i wsparcie w tej sytuacji 
i myślę, iż to wielki zasób dla Administracji 
Osiedla mieć w swojej kadrze tak wspaniałą 
pracownicę jak Pani Beata.”

Jest nam niezmiernie miło czytać takie 
listy. Cieszymy się, że nasi pracownicy 
spełniają Państwa wymagania, że można 
na nich polegać oraz że są w stanie pomóc 
lub doradzić mieszkańcom nawet po go-
dzinach pracy Spółdzielni. Zawsze staramy 
się wychodzić naprzeciw Państwa oczeki-
waniom. I.G.

niż 10 rat, natomiast pozostała 
kwota, to zadłużenie 4 osób, któ-
rym rozłożono spłatę na 10 albo 
mniej miesięcy.

Sprawy najmu lokali 
i terenów

Wynajęto część pomieszczenia 
zsypowego w jednym z budynków 
w osiedlu „Zbiorcza” z przezna-
czeniem na postawienie pojemni-
ka na odpady selektywne przez na-
jemcę prowadzącego w sąsiednim 
budynku działalność gospodarczą.

Wyrażono zgodę na zawarcie 
umowy najmu terenu pod jed-
nym z pawilonów handlowych 
w osiedlu „Słowiańskie” z nowym 
właścicielem pawilonu.

Przychylając się do proś-
by najemcy lokalu w pawilonie 

przy ul. Przybyszewskiego 161, 
uzasadnionej koniecznością za-
mknięcia działalności z uwagi 
na obowiązujące przepisy (ob-
ostrzenia z uwagi na trzecią falę 
pandemii) podjęto decyzję o obni-
żeniu należnego od niego czynszu 
za najem lokalu w kwietniu br. 

Sprawy różne

Podjęto decyzję, że z uwagi 
na zagrożenie epidemiczne nie 
odbędą się tegoroczne zebrania 
Wspólnot Mieszkaniowych „Ket-
linga 30”, „Podbipięty 3” i „Pod-
bipiety 5” zarządzanych przez 
RSM „Bawełna”, a głosowanie 
nad podjęciem uchwał wspólnot 
nastąpi w drodze indywidualnego 
zbierania głosów. Oprac.: E.S.

Listy
Budżet Obywatelski 
2021/2022
Już 10 maja startuje kolejna 
9. edycja Budżetu Obywa-
telskiego. W tym roku pula 
do rozdysponowania wynosi 
26 mln złotych, z czego 
20,5 mln zł przeznaczone bę-
dzie na projekty osiedlowe, 
a 5,5 mln zł na projekty po-
nadosiedlowe. „Szykujcie te-
goroczne pomysły i wspólnie 
zmieniajmy nasze miasto  ” 
– zwraca się na Facebooku 
do mieszkańców Łodzi prezy-
dent miasta p. Hanna Zdanow-
ska. Wnioski będzie można 
składać do 31 maja, zarówno 
przez Internet, jak i osobiście, 
w kancelarii Urzędu Miasta 

Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 
104. Urząd na stronie interne-
towej: www.lodz.pl/bo udo-
stępni też aplikację do skła-
dania wniosków. Pełna lista 
wniosków zaopiniowanych 
pozytywnie i poddanych pod 
głosowanie, będzie opubliko-
wana 17 września. Głosowa-
nie wniosków rozpocznie się 
1 października i przez dwa 
tygodnie będzie można skła-
dać wnioski papierowe, 
a aż do 29 października po-
trwa głosowanie elektronicz-
ne. Wyniki Miasto ogłosi 
do 15 listopada.
 K.Sz.

W marcu 2021 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 posiedzeniu Rada:

1.  Przyjęła sprawozdanie ze swojej działalności w 2020 roku, z adnotacją, że po przyjęciu sprawozdania 
z działalności Spółdzielni za 2020 rok i sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 rok na kwiet-
niowym posiedzeniu Rady sprawozdanie Rady Nadzorczej zostanie uzupełnione o wnioski do Walnego 
Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółdzielni i sprawozdania finansowego 
za 2020 r. oraz o udzielenie członkom Zarządu absolutorium za działalność w 2020 roku.

2.  Przygotowała stanowisko dla Biura Biegłych Rewidentów „Eko-Bilans”, w którym stwierdza, 
że nie kieruje do biegłych rewidentów, przeprowadzających badanie sprawozdania finansowego Spół-
dzielni za 2020 rok, żadnych uwag ani pytań istotnych z punktu widzenia badania sprawozdania.

3.  Zapoznała się z informacją nt. metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w Łodzi wraz ze wstępnym wzorem deklaracji o wysokości opłaty.

4.  Rozpatrzyła pismo Biblioteki Miejskiej w Łodzi ws. przyznania Filii nr 58 przy ul. Zakłado-
wej 50 kwoty w wysokości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) na zakup książek oraz ws. zamieszczenia 
w gazecie „RSM „Bawełna” – Mój Dom” informacji dotyczącej działalności biblioteki i jej filii w czasie 
pandemii i po dyskusji zdecydowała się wyrazić zgodę na przekazanie Filii nr 58 kwoty w wysokości 
1.000 zł (tysiąc złotych) ze środków na działalność społeczną, oświatową i kulturalną na zakup książek 
oraz na bezpłatne zamieszczenie w gazecie informacji dotyczących biblioteki. Jednocześnie Rada zdecy-
dowała, by w zakupionych przez Filię książkach znalazła się adnotacja, że zostały zakupione ze środków 
RSM „Bawełna”.

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

6.  W sprawach wniesionych Rada przyjęła informacje nt.:
–   Kar umownych, którymi została obciążona firma Cleaner za stan odśnieżania osiedli „Sienkiewi-

czowskie” i „Słowiańskie”. Dodatkowo przeprowadzono rozmowy dyscyplinujące z szefami firmy.
–   Rozliczeń kosztów zużycia ciepła i wody za 2020 rok, które do końca marca br. trafią do skrzynek 

pocztowych członków Spółdzielni.
–   Instalacji paneli fotowoltaicznych w zasobach Spółdzielni. Spółdzielnia należy do Łódzkiego 

Klastra Fala Energii, który został zainicjowany dla zapewnienia lokalnego bezpieczeństwa ener-
getycznego, poprawy środowiska naturalnego oraz zwiększenia konkurencyjności i efektywności 
ekonomicznej lokalnej gospodarki. W lipcu 2020 r. Spółdzielnia podpisała umowę z Veolia Energia 
Łódź S.A. i SART sp. z.o.o. sp.k. ws. instalacji paneli fotowoltaicznych w zasobach Spółdzielni, 
w ramach której wytypowano 9 budynków do pierwszych instalacji, jednak po zapoznaniu się 
z ofertami przedstawionymi przez te firmy Zarząd nie uznał ich za korzystne z punktu widzenia 
interesów RSM „Bawełna” i jej członków. 22.03.2021 r. odbyło się kolejne spotkanie z firmą 
Veolia, która zadeklarowała w 50% sfinansować montaż paneli na budynku nr 110 na osiedlu  
„Słowiańskie”. Dodatkowo, przy tym budynku powstanie stacja ładowania pojazdów 
elektrycznych. Rada Nadzorcza wydała zgodę na podejmowanie przez Spółdzielnię działań 
zmierzających do realizacji tego projektu.

–   Rada postanowiła wystosować list gratulacyjny dla p. Sławomira Jankowskiego – członka Zarządu 
i dyrektora ds. rozwoju Veolia Energia Łódź, który kończy swoją pracę w Łodzi. Pan Sławomir 
Jankowski zawsze był przychylny spółdzielczości, aktywnie ją promował, a jego działania na rzecz 
poprawy efektywności energetycznej w spółdzielczych zasobach zasługują na podziękowania.

–   Rada przyjęła do wiadomości informację nt. rozmów z Pocztą Polską ws. usytuowania paczkomatów 
na terenach należących do RSM „Bawełna”.

–   Rada zapoznała się z informacjami dotyczącymi ewentualnego wykorzystania na cele mieszkaniowe, 
terenu wzdłuż ulicy Puszkina. Kwestia ta ma bezpośredni związek z ofertą złożoną Spółdzielni przez 
podmiot zewnętrzny, oraz z faktem przejęcia przez naszą Spółdzielnię obiektu po „Norauto”. Rada 
udzieliła kierunkowej zgody na to, by móc rozpocząć przygotowania do realizacji tych zamierzeń.

–   Rada przyjęła do wiadomości informację nt. możliwych czasowych utrudnień z dojazdem 
pod siedzibę Zarządu Spółdzielni na ul. Przybyszewskiego, z powodu prac budowlanych w pobliżu 
Spółdzielni. Będzie wyburzany budynek restauracji „Fabryka smaku”, a w jego miejsce stanie 
budynek mieszkalny.

7.  Kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej zaplanowano na 22 kwietnia 2021 roku.
 Oprac.: I.G.

Z prac Rady Nadzorczej 
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Wieluń to średnio-
wieczne miasto, pamię-
tające czasy Kazimie-
rza Wielkiego, jednak 
znaleziska archeolo-
giczne wskazują na to, 
że osadnictwo na tym 
terenie rozwijało się już 
ok. 2500 r. p.n.e.
Według spisanej w XVII wie-
ku legendy, przechowywa-
nej w księgach wieluńskiego 
klasztoru augustianów, nazwa 
miasta związana jest z pewnym 
wydarzeniem. W 1217 roku 
książę wielkopolski Władysław 
Odonic, zwany Plwaczem, pod-
czas polowania w okolicznych 
lasach zobaczył niezwykłej 
wielkości jelenia. Ścigał go 
aż do polany, na której jeleń 
zniknął, a w jego miejscu ukazał 
się otoczony światłem Baranek 
Boży oraz kielich i hostia zawie-
szone w powietrzu.

Aby uczcić to cudowne ob-
jawienie książę kazał wznieść 
tu kościół pod wezwaniem 
Najświętszego Ciała Chrystu-
sa, wokół którego rozwinęła się 
osada, a później gród, od wiel-
kości jelenia nazwany „Wieluń”, 

czyli „wielki jeleń”, a w herbie 
ziemi wieluńskiej znalazł się 
baranek.

Według historyków geneza 
nazwy miasta nie jest jednak 
do końca jasna. Przypuszcza się, 
że może pochodzić od słowiań-
skiego terminu „vel”, które 
oznacza teren podmokły.

N a j p r a w d o p o d o b n i e j 
w 1282 roku Wieluń otrzymał 
prawa miejskie – wtedy też 
po raz pierwszy wzmiankowano 
o nim w dokumencie, zapisując 
jego łacińską nazwę „Wilin”, 
„Welun”.

Dogodna  loka l i zac ja 
na skrzyżowaniu europejskich 
szlaków handlowych, m.in. 
szlaku bursztynowego, sprzyjała 
rozwojowi miasta. Kazimierz III 
Wielki otoczył miasto murami, 
a w XIV wieku wzniósł tu muro-
wany zamek, który później był 
wielokrotnie przebudowywany, 
m.in. z powodu nawiedzają-
cych go pożarów. Zamek był 
miejscem wydarzeń państwo-
wej i międzynarodowej rangi. 
Władysław Jagiełło podpisał 
tu edykt przeciwko innowier-
com. Podpisywano tu także 
traktaty pokojowe z książętami 
i miastami śląskimi podczas 
XV-wiecznych wojen na Śląsku. 
W XVI wieku na zamku często 
bywały królewskie małżonki 

i siostry. Ruiny zamku kupił 
w 1837 r. komisarz obwodu 
wieluńskiego Fryderyk August 
Goleński. Na fundamentach 
dawnej budowli zbudował kla-
sycystyczny pałac, w którym 
dziś siedzibę ma starostwo po-
wiatowe. Do naszych czasów 
przetrwały jedynie gotyckie 
piwnice.

Po śmierci Kazimierza 
Wielkiego ziemia wieluń-
ska znalazła się w posiadaniu 
Władysława Opolczyka, który 
tytułował się księciem wieluń-
skim. Z jego fundacji w latach 
1370–1380, poza murami mia-
sta, został wzniesiony kościół 
pw. św. Mikołaja, wraz ze szpi-
talem, a około 1388 roku książę 
sprowadził do Wielunia pauli-
nów. W 1631 r. cały drewniany 
kompleks klasztorny spłonął. 
Kościół po przebudowie nabrał 
cech barokowych. Na dachu 
znajduje się barokowa sygna-
turka, do nawy przylega ba-
rokowa kruchta i piętrowa za-
krystia z XIV w., a nad nawą 
ujrzymy sklepienie kopulaste 
z lunetami. Z kruchty do nawy 
prowadzi portal z końca XV w. 
Dwa inne portale we wnę-
trzu, późnogotyckie, pochodzą 
z 1500 r. Dużą wartość arty-
styczną mają ołtarze: baroko-
wy ołtarz główny z obrazem 

św. Mikołaja z XVIII wieku 
i rzeźbami świętych biskupów 
oraz dwa rokokowe ołtarze 
boczne z płaskorzeźbą św. Anny 
Samotrzeć i obrazem św. Fran-
ciszka z Asyżu. Na uwagę za-
sługuje również XVIII-wieczna 
polichromia przedstawiająca 
Matkę Boską Bolesną i Chry-
stusa. Cenne wyposażenie koś-
cioła stanowią szaty liturgiczne 
i srebrna kadzielnica z II poł. 
XVII w. oraz dwa relikwiarze 
z XVIII w. Klasztor odbudowa-
no na nowo. Ten barokowy, mu-
rowany, piętrowy budynek przy-
lega do kościoła św. Mikołaja 
od zachodu. Powstał na planie 
prostokąta. Pokryty jest dachem 
łamanym polskim, dzięki czemu 
dysponuje dużym poddaszem. 
Pomieszczenia i korytarze mają 
krzyżowe sklepienia. Obecnie 
popauliński zespół klasztorny 
znajduje się pod opieką ss. ber-
nardynek. Jest to jeden z najcen-
niejszych zabytków architektury 
sakralnej miasta Wielunia.

W XVI wieku miasto i jego 
mury zostało zniszczone przez 
wojny domowe i inne działania 
wojenne, a wiele budynków 
spłonęło. Dalszych spustoszeń 
dokonały potop szwedzki, epi-
demie oraz kolejne pożary, 
w tym pamiętny pożar z 1858 
roku, po którym miasto odbudo-
wano w zmienionym kształcie.

To jednak nie był koniec 
klęsk, które dotykały to histo-
ryczne miasto. 1 września 1939 
roku, na pięć minut przed pierw-
szym strzałem niemieckiego 
pancernika Schleswig-Holstein 

na Westerplatte, na Wieluń 
spadły pierwsze bomby wojsk 
Luftwaffe, które obróciły mia-
sto w ruinę. Zniszczone zostało 
całe śródmieście, okolice No-
wego i Starego Rynku, zabytki 
architektury polskiej: kościół 
farny z pocz. XIV w., klasztor 
poaugustiański, klasycystyczna 
syna goga z poł. XIX w., klasycy-
styczny budynek ratusza z Bramą 
Krakowską. Poważnie ucierpiały 
też pozostałości XIV-wiecznych 
murów fortecznych. W wyniku 
bombardowania miasto zostało 
zniszczone w 75%, a zabyt-
kowe centrum w 90%. Rozpo-
częcie się II wojny w Wieluniu, 
a nie na Westerplatte, potwier-
dziła Główna Komisji Badania 
Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu.

Dla miłośników historii 
Wieluń z pewnością będzie do-
brym miejscem na spędzenie 
tu paru chwil. Oprócz wspo-
mnianych wyżej zabytków 
na uwagę zasługują także:

Stare Miasto, gotycka Brama 
Krakowska – jedyna zachowana 
do dziś brama miejska, zbudo-
wana w XIV w. u wylotu traktu 
do Krakowa z dobudowanym 
do niej klasycystycznym ratu-
szem, fragmenty dawnych mu-
rów miejskich z XIV w. wybu-
dowane z kamienia wapiennego 
w czasach Kazimierza Wielkie-
go, Baszta Męczarnia, gdzie kie-
dyś urzędował kat, ruiny Baszty 
Prochownia, Muzeum Ziemi 
Wieluńskiej. W mieście zwie-
dzimy też różnorodne świątynie. 
Najstarsza z nich to bazylika 
kolegiacka Bożego Ciała, zbu-
dowana w XIV wieku w stylu 
gotyckim, zespół klasztorny Re-
formatów z kościołem Zwiasto-
wania Najświętszej Panny Marii, 
kościół św. Józefa i drewniany 
kościół św. Barbary. Sporo drew-
nianych kościółków znajdziemy 
także w okolicach Wielunia, 
m.in. w Łaszewie Rządowym, 
w Gaszynie, w Grębieniu i w Po-
powicach. I.G.

Oprócz bogatej historii w Wieluniu i okolicach nie brakuje produktów,  
które z powodzeniem promują nasz region w całej Polsce.  
Wymienić tu można na przykład serek „Mój ulubiony”, wyroby mięsne  
czy nadwarciański chrzan z upraw w Osjakowie czy Siemkowicach.

Poznaj okolice Łodzi – WIELUŃ

Ulga podatkowa 
w przypadku opieki 
nad zupełnie obcą 
osobą? 

Tak, jest to możliwe. Jednak-
że… należy spełnić szereg 
warunków, w tym formalnych, 
o czym w szczególności poni-
żej w niniejszym artykule.

Zupełnie obca osoba, któ-
ra odziedziczyła nieruchomość 
po śmierci podopiecznego 
(osoby, nad którą sprawowa-
ła opiekę), może ubiegać się 
o zastosowanie wobec niej 
stosownej ulgi podatkowej. 
Wiedza o możliwości skorzy-
stania z prawa ubiegania się 
o tzw. „ulgę mieszkaniową” 
nie jest aż tak powszechna, 
warto więc przyjrzeć się temu 
tematowi bliżej.

Jak stanowi art. 16 ust. 1 
pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 
1983 roku o podatku od spad-
ków i darowizn, w przypad-
ku nabycia własności lub 
współwłasności budynku 
mieszkalnego lub lokalu 
mieszkalnego stanowiącego 
odrębną nieruchomość, spół-
dzielczego własnościowego 
prawa do lokalu mieszkalnego 
lub udziału w takim prawie, 

Z notatnika 
prawnika

spółdzielczego prawa do domu 
jednorodzinnego lub udziału 
w takim prawie, przez osobę 
zaliczoną do III grupy podat-
kowej, w drodze dziedzicze-
nia, zapisu zwykłego, zapisu 
windykacyjnego, dalszego 
zapisu lub polecenia testamen-
towego, do podstawy opodat-
kowania nie wlicza się czystej 
wartości (nabytego w cało-
ści lub w części lokalu oraz 
budynku oraz w całości lub 
w części prawa do domu lub 
lokalu) do łącznej wysokości 
nieprzekraczającej 110 m2 po-
wierzchni użytkowej budynku 
lub lokalu. W przypadku nato-
miast nabycia części (udzia-
łu) budynku mieszkalnego, 
lokalu lub udziału w spół-
dzielczym prawie do budyn-
ku mieszkalnego lub lokalu, 
opisana ulga przysługuje sto-
sownie do wielkości nabyte-
go udziału. Wyjaśnienia przy 
tym wymaga, że do III grupy 
podatkowej, zgodnie z treścią 
przepisu art. 14 ust. 3 ustawy 
z dnia 28 lipca 1983 roku o po-
datku od spadków i darowizn, 
należą osoby niespokrewnione 
i niespowinowacone ze spad-
kodawcą lub darczyńcą, czyli 
po prostu osoby obce.

Bardzo istotny jest waru-
nek wyrażony w wymienio-
nym powyżej przepisie, a mia-
nowicie, aby osoba z III grupy 
podatkowej mogła ubiegać 
się o „ulgę mieszkaniową” 
musi ona sprawować opiekę 

nad wymagającym jej spadko-
dawcą przez co najmniej dwa 
lata. Opieka taka winna być 
sprawowana na podstawie 
umowy z podpisem notarialnie 
poświadczonym i to od dnia 
poświadczenia podpisu przez 
notariusza.

Opisana powyżej ulga ob-
warowana jest również inny-
mi warunkami, które muszą 
być spełnione łącznie. Przede 
wszystkim, nabywca, w chwi-
li nabycia, musi posiadać oby-
watelstwo polskie lub oby-
watelstwo jednego z państw 
członkowskich UE lub państw 
członkowskich Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Han-
dlu (EFTA) lub mieć miejsce 
zamieszkania na terytorium 
RP lub terytorium jednego 
z państw oznaczonych powy-
żej.

Nabywca nie może rów-
nież być właścicielem innego 
budynku mieszkalnego lub 
lokalu mieszkalnego stanowią-
cego odrębną nieruchomość. 
Jeżeli w chwili nabycia jest 
on jednak właścicielem inne-
go budynku lub lokalu miesz-
kalnego, celem skorzystania 
z ulgi musi przenieść własność 
na rzecz zstępnych, Skarbu 
Państwa lub gminy w terminie 
6 miesięcy od dnia złożenia 
zeznania podatkowego.

Podobnie wygląda to w od-
niesieniu do spółdzielczego 
lokatorskiego prawa do lokalu 
mieszkalnego, spółdzielczego 

własnościowego prawa do lo-
kalu mieszkalnego lub prawa 
do domu jednorodzinnego lub 
lokalu w małym domu miesz-
kalnym wynikającego z przy-
działu spółdzielni mieszkanio-
wej. W celu uzyskania ulgi, 
nabywca nie może żadnym 
z wymienionych powyżej 
praw dysponować w chwili 
nabycia. Gdyby jednak dys-
ponował, powinien w ciągu 
6 miesięcy od dnia złożenia 
zeznania podatkowego przeka-
zać je zstępnym lub do dyspo-
zycji spółdzielni. Analogicz-
nie wygląda to w przypadku 
najmu lokalu lub budynku – 
celem skorzystania z ulgi, na-
bywca musi rozwiązać umowę 
najmu w terminie 6 miesięcy 
od dnia złożenia zeznania po-
datkowego.

Kolejnym warunkiem jest 
zameldowanie na pobyt stały 
w nabytym lokalu oraz nie-
zbywanie lokalu przez okres 
5 lat. Wskazany pięcioletni 
termin rozpoczyna swój bieg 
w innym momencie, w zależ-
ności od miejsca zamieszka-
nia i zameldowania nabywcy. 
Jeżeli bowiem nabywca za-
mieszkuje i jest zameldowa-
nym w nabytym lokalu, termin 
rozpoczyna swój bieg z chwilą 
złożenia zeznania podatkowe-
go. Jeżeli natomiast nabywca 
nie jest zameldowany i nie za-
mieszkuje w lokalu w chwili 
złożenia zeznania, termin 
rozpoczyna swój bieg w dniu 

zamieszkania, które potwier-
dzone jest zameldowaniem 
na pobyt stały w nabytym bu-
dynku lub lokalu.

Wymienione powyżej wa-
runki i obowiązki nabywcy, 
który chce skorzystać z przed-
miotowej ulgi są oczywiście 
niezwykle ważne, ponieważ 
od ich spełnienia zależy uzy-
skanie zwolnienia podatko-
wego. Podkreślenia jednak 
wymaga opisany na wstępie 
wymóg zawarcia umowy 
z podpisem notarialnie po
świadczonym, która to opie
ka trwać musi przez dwa 
lata od dnia poświadczenia 
podpisu przez notariusza. 
Orzecznictwo sądów admi-
nistracyjnych w tego typu 
sprawach pokazuje, że jest 
to bardzo często pomijany lub 
błędnie interpretowany wy-
móg. Wielokrotnie natknąć 
można się na orzeczenia wy-
dane w sprawach, w których 
nabywcy błędnie twierdzili, 
że innego rodzaju dokumenty 
potwierdzające sprawowanie 
opieki przez co najmniej dwa 
lata, wystarczą do uzyskania 
ulgi. Niestety, w orzecznictwie 
sądów administracyjnych bar-
dzo jasno podkreślane jest, 
że dokumentem uprawniają-
cym do skorzystania z ulgi 
może być jedynie zawar-
ta ze spadkodawcą umowa 
o opiekę z podpisem nota-
rialnie poświadczonym. Głos 
w tej sprawie zabrał również 

Naczelny Sąd Administracyjny 
w orzeczeniu z dnia 2 paździer-
nika 2020 roku (sygn. akt II 
FSK 1810/18) wskazując, 
że można próbować potwier-
dzać fakt sprawowania opieki 
przez co najmniej dwa lata przy 
pomocy innych dokumentów, 
takich jak oświadczenia spad-
kodawcy lub pełnomocnictwa 
z notarialnie poświadczonym 
podpisem spadkodawcy. Sąd 
podkreślił jednak, że również 
w tych przypadkach, dwulet-
ni okres opieki liczony jest 
od dnia poświadczenia.

Mimo, że przywołane 
orzeczenie przeciera szlak 
ku liberalizacji orzecznictwa 
w tym zakresie, najbezpiecz-
niej jest jednak zawrzeć wy-
maganą przepisami umowę, 
co pozwoli uniknąć później-
szych zmartwień, stresów i po-
trzeby odwoływania się od de-
cyzji organu podatkowego.

Mam nadzieję, że temat 
dzisiejszego artykułu przybli-
żył Państwu choć część zagad-
nień związanych z opieką nad 
osobami tego potrzebującymi, 
a w dzisiejszych realiach dość 
często znajdujących zastoso-
wanie.

Adrian Sroczyński 
asystent prawny pracujący 

w Kancelarii Radcy Prawnego 
Jadwigi Chmielewskiej -

-Furmankiewicz
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Fundacja Banku Ochrony Środowiska prowadzi różnorodne, często długofalowe 

programy, angażujące do działań proekologicznych i prozdrowotnych różne 
grupy społeczne. Przewodnią ideą projektów fundacji jest rozbudzenie wśród 

uczestników świadomości problemów cywilizacyjnych i poprawa komfortu życia.

Narodowy  
Spis Powszechny trwa!

Trwa Narodowy Spis 
Powszechny Ludności 
i Mieszkań 2021. Aż do 
końca września mamy 
czas, by internetowo lub 
telefonicznie podać po-
trzebne do badania dane.
Obligatoryjną formą jest samospis inter-
netowy, który możemy wykonać na stro-
nie spis.gov.pl

Osoby wykluczone cyfrowo mogą 
skorzystać z opcji „spisz się przez tele-
fon” na infolinii spisowej obsługiwanej 
przez pracowników statystyki publicz-
nej od poniedziałku do piątku od 8:00 
do 18:00 pod numerem: 22 279-99-99.

Respondenci, którzy nie będą mogli 
samodzielnie spisać się poprzez formu-
larz internetowy lub telefoniczne na in-
folinii spisowej, zostaną spisani przez 
rachmistrzów telefonicznie. Rachmi-
strzowie telefoniczni rozpoczną pracę 
od 4 maja br. Z uwagi na epidemię 

wywiady bezpośrednie nie będą realizo-
wane do odwołania.

Pamiętajmy, że wzięcie udziału 
w spisie jest obowiązkowe. Za nieprzy-
stąpienie do niego grożą kary grzywny.

Przypominamy, że podczas badania 
podajemy m.in. dane dotyczące naszego 
miejsca zamieszkania, wykształcenia, 
zawodu czy wyznania. Nie bójmy się 
jednak, że szczegółowe informacje o na-
szym życiu trafią w niepowołane ręce. 
Jak czytamy na stronie spisu: „Wszystkie 
dane osobowe przetwarzane w ramach 
prac spisowych są poufne i podlegają 
szczególnej ochronie, na zasadach okre-
ślonych w ustawie o statystyce publicz-
nej oraz w ustawie o ochronie danych 
osobowych. Dane osobowe od momentu 
ich zebrania stają się danymi statystycz-
nymi i objęte są tajemnicą statystyczną. 
Zasada tajemnicy statystycznej ma cha-
rakter absolutny, jest wieczysta, obejmuje 
wszystkie dane osobowe i nie przewiduje 
żadnych wyjątków dających możliwość 
jej uchylenia.”

Nie odwlekajmy więc i spiszmy się!
 I.G.

Przed nami Majówka, czas re-
laksu (choć pamiętajmy o dy-
stansie i maseczkach, bądźmy 

czujni, bądźmy zdrowi), ale nade 
wszystko pierwszy – przedłużo-
ny o poniedziałek weekend maja 
to czas ważnych, polskich świąt. I tak 
1 maja to nadal Święto Pracy, 2 maja 
to Dzień Flagi RP. Na wszystkich 
naszych budynkach, jak co roku, za-
łopoczą flagi państwowe. A kolejny 
majowy dzień to Święto Konstytucji 
3 maja – Święto Narodowe!

I w tym roku jest to szczególny 
dzień bowiem w 2021 r. przypada 
230. rocznica Tej Konstytucji. Pamię-
tajmy – aktu historycznego w dzie-
jach naszego kraju oraz całego świa-
ta. Konstytucja 3 Maja uznawana 

jest za pierwszą w Europie i drugą, 
po amerykańskiej, na świecie.

Konstytucja a właściwie Ustawa 
Rządowa uchwalona została 3 maja 
1791 roku na Sejmie Czteroletnim. 
Ustawa ta była jedną z ważniejszych 
reform tego Sejmu. Stanowiła re-
gulację ustroju prawnego Rzeczy-
pospolitej Obojga Narodów. Wpro-
wadzała w Rzeczypospolitej ustrój 
monarchii konstytucyjnej, trójpo-
dział władzy na prawodawczą, wy-
konawczą i sądowniczą oraz znosiła 
liberum veto, konfederacje i wolną 
elekcję.

Oryginał rękopiśmienny Kon-
stytucji 3 Maja przez wiele lat 
przechowywany był w Wilanowie, 
w zbiorach Archiwum Publicznego 

Potockich. Zbiory te gromadził 
uczestnik obrad Sejmu Czteroletnie-
go Stanisław Kostka Potocki. W la-
tach 70. XIX wieku, na mocy umów 
rodzinnych, archiwum zostało prze-
kazane do podkrakowskich Krze-
szowic, a po 1945 roku przekazano 
je Archiwum Głównemu Akt Daw-
nych w Warszawie.

Uchwalenie konstytucji było dla 
Polaków szczególnym i bardzo waż-
nym wydarzeniem. Akcentowało 
polskość, dawało początek rozwojo-
wi gospodarczemu Rzeczypospolitej. 
Z okazji podjętej Ustawy Rządowej 
z 3 maja powstała piękna pieśń pa-
triotyczna – Mazurek Trzeciego 
Maja – „Witaj majowa jutrzenko”. 
Czy pamiętają Państwo jego słowa, 

rozsławione przede wszystkim 
pięknym i kolorowym wykonaniem 
Zespołu Mazowsze? 

A WIĘC ZAŚPIEWAJMY:

Witaj majowa jutrzenko, Świeć 
naszej polskiej krainie, 

Uczcimy ciebie piosenką, 
Która w całej Polsce słynie. 

Witaj maj, trzeci maj, 
Dla Polaków błogi raj. 

Nierząd braci naszych cisnął, 

Gnuśność w ręku króla spała, 
A wtem trzeci maj zabłysnął – I cała 

Polska powstała. 
Witaj maj, trzeci maj, 

Dla Polaków błogi kraj. 
W piersiach rozpacz uwięziona 

W listopadzie wstrząsła serce, 
Wstaje Polska z grobów łona, 

Pierzchają dumni morderce. 
Błysnął znów trzeci maj 

I już wolny błogi kraj! 

Miłego świętowania! K.Sz.

„Wiwat maj, trzeci maj, 
dla Polaków błogi raj!”

Projekt BOŚ 
„Zielona ławeczka”
Fundacja Banku Ochrony Środowiska 
zaprasza mieszkańców polskich miast 
do udziału w VII edycji programu 
grantowego Zielona Ławeczka. Projekt 
ma na celu stworzenie w obrębie 
miejskich osiedli zielonych skwerków 
do relaksu, aktywizację grup sąsiedzkich 
i pomoc mieszkańcom otwartych 
osiedli w przemianie swoich podwórek 
w miejsce spotkań i odpoczynku. 
Ważnym elementem zagospodarowania 
terenu będzie zielona ławka ufundowana 
przez Organizatora projektu – Fundację 
BOŚ.
Szczegóły projektu, przeprowadzanego 
przy udziale spółdzielni mieszkaniowych, 
wspólnot i samorządów miejskich, 
m o ż n a  z n a l e ź ć  n a  s t r o n i e 
www.zielonalaweczka.pl, a poniżej 
przedstawiamy informację BOŚ 
o projekcie skierowaną za pośrednictwem 
Spółdzielni do mieszkańców.
„Serdecznie zapraszamy Państwa 
do udziału w VII już edycji konkursu 
grantowego „Zielona Ławeczka”!

Zbierzcie grupę sąsiadów, wspólnie 
stwórzcie projekt zazielenienia 
wybranego terenu na swoim osiedlu, 
uzgodnijcie go ze swoją Administracją 
Osiedla i złóżcie wniosek.
Macie szansę na zdobycie grantu 
o maksymalnej wartości 1950 zł. W skład 
grantu wchodzi:
•	 dof inansowan ie  na  zakup 

materiału roślinnego, podłoża 
i innych elementów do aranżacji 
miniogrodów:

•	 bez obiektów mikroretencji – 
maksymalnie 1200 zł;

•	 wraz z obiektami mikroretencji 
– maksymalnie 1500 zł;

•	 ławka parkowa – wartość 450 zł.
Wszystkie projekty będą oceniane przez 
partnerów merytorycznych konkursu 
z katedry Architektury Krajobrazu Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie. 

Wszelkie informacje dotyczące udziału 
znajdują się w zakładce Plan Działań.
Na wnioski o grant, składane drogą 
elektroniczną, czekamy do 6 czerwca br.
W projekcie mogą brać udział mieszkańcy 
otwartych osiedli, zarządzanych przez 
spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe 
lub samorząd z miast powyżej 10 tys. 
mieszkańców”.
Zachęcamy do udziału w projekcie 
i zgłaszanie się do poszczególnych 
administracji n/Spółdzielni grup 
sąsiedzkich składających się z minimum 
5 osób. 
UWAGA: Pracownicy administracji 
mogą być tylko Waszymi konsultantami, 
bo całość zadań i obowiązków spoczywa 
na inicjatorach! 
 K.Sz.

PODZIĘKOWANIA
Rada Nadzorcza i Zarząd naszej Spół-
dzielni wystosowali list gratulacyjny dla 
p. Sławomira Jankowskiego – członka Za-
rządu i Dyrektora ds. rozwoju Veolia Ener-
gia Łódź, który zakończył pracę w Łodzi 
i podejmuje w nowym miejscu nowe 
wyzwania zawodowe, ale już w innym 
sektorze, aczkolwiek nadal związanym 
ze świadczeniem usług dla mieszkańców. 

Pan Sławomir Jankowski na przestrze-
ni swojej wieloletniej pracy w Veolii dał się 
poznać jako osoba przychylna spółdziel-
czości mieszkaniowej, aktywnie ją pro-
mując i starając się wychodzić naprzeciw 
potrzebom i problemom mieszkańców 
Łodzi. Jego działania na rzecz poprawy 
efektywności energetycznej w spółdziel-
czych zasobach mieszkaniowych Zarząd 

Spółdzielni i nasza Rada uznały za zasłu-
gujące na podziękowania. 

Stąd dnia 12 kwietnia 2021 r. Przewod-
nicząca Rady Nadzorczej RSM Bawełna 
p. Jadwiga Miller oraz Prezes Zarządu Spół-
dzielni p. Sylwester Pokorski przeka zali 
na ręce p. Jankowskiego list od Rady i Za-
rządu RSM „Bawełna”. Spotkanie odby-
ło się w siedzibie Veolii w obecności Prezes 
Veolii p. Anny Kędziory-Szwagrzak.

W odczytanym oficjalnie liście obok 
gratulacji z awansu zawodowego, z któ-
rym wiąże się zakończenie dotychczasowej 
współpracy z Veolią, przekazano p. Sła-
womirowi Jankowskiemu wyrazy uznania 
za wieloletnią współpracę i podziękowania 
za partnerskie zasady stosowane w kontak-
tach z klientami, które umacniały poczucie 

równorzędności stron i poszanowania dla 
wzajemnych interesów. Podczas tej krót-
kiej wizyty podkreślano kilkakrotnie zalety 
p. Dyrektora jako znakomitego organiza-
tora i menedżera. Wyrażono też nadzieję, 
kierując ją w stronę Pani Prezes Veolii 
Energia Łódż, że następca p. S. Jankow-
skiego będzie kontynuował sposób i prze-
de wszystkim metody współpracy z naszą 
branżą. K.Sz.
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Miesiąc temu wszystkim 
mieszkańcom naszej 
Spółdzielni zostały prze-
kazane rozliczenia zwią-

zane z poniesionymi kosztami ciepła 
i wody za 2020 rok. I praktycznie zaraz 
po ich dostarczeniu rozpoczął się okres 
reklamacyjny i zaczęły wpływać pis-
ma od członków n/Spółdzielni. Nie tak 
dużo, jak w pierwszych latach po wpro-
wadzeniu podzielników i wodomierzy, 
ale ze względu na to, że zależy nam 
na jak szerszym uświadomieniu wagi 
oszczędzania tych niezbędnych dla 
naszego życia mediów w postaci cie-
pła i wody zamieszczamy poniżej naj-
częściej poruszane sprawy. Zaczynamy 
od wody niezbilansowanej.

Woda niezbilansowana w danym bu-
dynku jest różnicą pomiędzy zużyciem 
wody wg wskazań wodomierza główne-
go budynku a sumą zużycia wg wskazań 
wszystkich wodomierzy indywidualnych 
w lokalach, zużycia dla lokali nieopomia-
rowanych oraz wodomierzy wody na cele 
technologiczne (pralnie, polewaczki). 
Jeszcze raz informujemy, że wszystkie 
ujęcia wody (poza lokalami nieopomia-
rowanymi) w naszych budynkach są wy-
posażone w wodomierze.

Woda niezbilansowana może być 
dodatnia (zużycie wg wodomierza 
głównego jest wyższe od sumy zużyć) 
wtedy w rozliczeniu występuje dopłata 
lub ujemna (zużycie wg wodomierza 
głównego jest niższe od sumy zużyć) 
wtedy następuje zwrot nadwyżki.

Występowanie wody niezbilanso-
wanej wynika z: 
–  różnicy klasy dokładności pomia-

rowej wodomierza głównego (wyż-
sza, dokładniejsza klasa pomiarów) 
a wodomierzy w lokalach,

–  przecieków ze spłuczki (mogą być 
nierejestrowane przez wodomie-
rze w lokalach ale rejestrowane 
na wodomierzu głównym); często 
objawia się to szumem płynącej 
wody okresowo uzupełniającej 
zbiorniczek spłuczki nawet, gdy 
nikt nie korzysta z toalety,

–  wielkości zużycia wody. W za-
kresie niskiego przepływu wody 
błąd pomiarowy (na stanowisku 
pomiarowym) może wynosić 
±5% (dla wysokiego przepływu 
±2–3%). W warunkach eksploa-
tacyjnych błąd pomiarowy przyj-
muje się podwójnie (Rozporzą-
dzenie Ministra Gospodarki z dnia 

27.10.2007 r. w sprawie wymagań, 
którym powinny odpowiadać wo-
domierze oraz szczegółowego 
zakresu sprawdzeń wykonywa-
nych podczas prawnej kontroli 
metrologicznej tych przyrządów 
pomiarowych Dz.U. nr 209 z dnia 
13.11.2007 r. – §15).
Ale również może to być ludzki 

błąd w przygotowywanych materiałach 
do rozliczeń przez służby administra-
cyjne osiedla, jaki to zdarzył się po raz 
pierwszy w naszej ponad 20-letniej hi-
storii rozliczeń w tym roku w przypad-
ku bl. nr 501 na Widzewie-Wschodzie 
oraz w budynkach 101–103 na Ole-
chowie i dzięki informacjom i rekla-
macjom mieszkańców dokonujemy 
niezbędnej korekty dla tego budynku.

Częstymi tematami zgłaszanymi 
w reklamacjach są np. koszty wspól
ne (zwłaszcza ciepłej wody). Miesz-
kańcy, szczególnie nowi użytkownicy 
nie rozumieją, że instalacja ciepłej 
wody jest w stałej gotowości przez 

okrągły rok, 24 godziny na dobę czyli 
w zamkniętym obiegu musi cyrkulować 
ciepła woda o temperaturze +55°C nie-
zależnie od tego czy mieszkańcy korzy-
stają z ciepłej wody.

Również należy zwrócić uwagę 
na dopłaty w rozliczeniu kosztów ogrze-
wania przy zmianie użytkownika miesz-
kania, bowiem sprzedający mieszkanie 
(szczególnie przed końcem marca) oraz 
kupujący (po pierwszym października) 
wnoszą średnioroczne zaliczki za krótki 
okres okresu grzewczego czyli za okres 
„kosztowy” i nie mają przedpłat z „bez-
kosztowego” okresu letniego.

I bez mała największy czynnik 
wpływający na koszty ogrzewania czyli 
wietrzenie. Nie zdajemy sobie sprawy, 
jak wielki jest wpływ nieumiejętnej 
wymiany powietrza w mieszkaniu. 
Wszyscy wiemy, ale tylko z założenia, 
że należy to czynić zamykając najpierw 
zawory termostatyczne, następnie sze-
roko otworzyć okno i po krótkiej lub 
dłuższej w miarę chwili( w zależności 
od swoich preferencji) je zamknąć. 
I to tylko tak należy czynić! Wszel-
kie mikrorozszczelnianie okien i stały 
dopływ powietrza z zewnątrz mają 
ogromy wpływ na działanie zaworu 

termostatycznego na grzejniku. A nasz 
system ostrzegania przed nadmier-
nym zużyciem ciepła, w ostatnich cie-
płych zimach, często ulega destrukcji 
i nie zdajemy sobie całkowicie sprawy, 
że potem w marcu następnego roku do-
staniemy dość duży rachunek do ure-
gulowania. Jeszcze trzeba wziąć pod 
uwagę to, że w czasie silnych wiatrów, 
absolutnie nie wolno otwierać na dłu-
żej okien czy też je rozszczelniać, po-
nieważ wówczas może występować 
zwiększony przepływ powietrza wen-
tylacyjnego i oczywiście otwarcie za-
worów przy kaloryferach.

I na końcu przekażę wszystkim, 
również tym, którzy bardzo często 
czują się „oszukiwani” przez ten sy-
stem oszczędzania ciepła, że w roku 
1998 czyli przed rozpoczęciem w RSM 
„Bawełna” procesu rozliczania ciepła 
i wody zużywaliśmy w skali całej Spół-
dzielni ponad 427 tysięcy gigadżuli. 
Tyle wskazywały wszystkie ciepłomie-
rze we wszystkich budynkach przez nas 
administrowanych. Natomiast w ubie-
głym roku zużyliśmy tylko 214 tysięcy 
gigadżuli czyli praktycznie 50% mniej.

 Sylwester Pokorski
 Krzysztof Jarno

Kwiecień w naszej Spółdzielni  
to miesiąc rozpatrywania składanych przez mieszkańców pism  
w sprawie przekazanych z końcem marca  
rozliczeń ciepła i wody.

DYLEMATY PO ROZLICZENIACH

PATRZ UWAŻNIE
Okres pandemii i stosowany lockdown wyzwa

lają w nas frustracje i złość. Psychologowie biją 
na alarm, że w ostatnim czasie znacznie pod

niósł się poziom agresji i przemocy domowej. Prze
moc ta kierowana jest niejednokrotnie wobec dzieci. 
Tak ważne jest dlatego obserwowanie co dzieje się 
wokół nas i niesienie pomocy potrzebującym.

Czy wiedziałaś/eś, że istnieje międzynarodowy 
znak „pomóż mi”, którym można poprosić o ratunek 
nie używając słów? Ja nie, a to wiedza, która może 
komuś uratować życie. 

Międzynarodowy znak „POMÓŻ MI” to dyskretny 
sygnał wykonany dłonią, który możemy wysłać 
do kogoś kogo znamy lub całkowicie obcej nam osoby. 

Informuje on o tym, że jesteśmy ofiarą przemocy, 
ale nie możemy przeciwstawić się i głośno zawołać 
o pomoc gdyż mogłaby spotkać nas przez to surowa 
kara ze strony naszego oprawcy, z którym na co dzień 
mieszkamy i żyjemy. Ofiary przemocy domowej 
w obawie przed oprawcą często nie informują osób 
postronnych o rozgrywającym się dramacie. Z my
ślą o takich osobach powstał ten znak. Jest to prosty 
i czytelny ruch dłoni, który może nawet uratować ludz
kie życie. Wykonanie tego znaku jest proste: Pokaż 
otwartą dłoń. Zegnij kciuk do wewnątrz dłoni. Złóż 
dłoń w pięść.

Nie bądźmy obojętni!
 K.Sz.

Cd. ze str. 1
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25 kwietnia oficjalnie wystartowała budowa  

łódzkiego metra. Prace rozpoczęto u zbiegu Al. Kościuszki 
z ul. Zieloną. Ulice Zielona i Wólczańska  

zostały zamknięte, ale nadal przejezdna jest al. Kościuszki.

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.
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. 
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

Czy wiesz, że w Łodzi 
mamy największą sieć bi-
blioteczną w Polsce?
Bibl io teka  Mie j ska 
w Łodzi to ponad 60 filii 
w całym mieście. W jej 
zbiorach znajdziesz nie 
tylko książki, ale i cza-
sopisma, audiobooki oraz 
ebooki, zarówno dla dzie-
ci, młodzieży i dorosłych.

W bibliotece możesz sko-
rzystać z dostępu do sieci 
Wi-Fi, a to wszystko za 
darmo! Wystarczy, że za-
łożysz kartę biblioteczną 
– Fiszkę w najbliższej filii.

Wszystkie biblioteki 
działają od poniedziałku 
do piątku w godz. 10–18.
Możliwe są także reali-

zacje zamówień na tele-
fon: z odbiorem własnym 
(zadzwoń do najbliższej 
filii – dane znajdziesz na 
stronie: 
www.biblioteka.lodz.pl) 
oraz dowozem książek 
pod wskazany adres – 
oferta skierowana do osób 
niepełnosprawnych lub 
powyżej 70 roku życia 

(zamówienia z dostawą 
realizowane są pod nu-
merem telefonu 574 410 
063). 

Na stronie Biblioteki 
Miejskiej w Łodzi do-
stępny jest katalog on-
-line, w którym można 
sprawdzić aktualnie do-
stępne pozycje do wypo-
życzenia.

 Tekst sponsorowany

BIBLIOTEKA NA WAS CZEKA – książki, 
audiobooki i darmowe kody do Legimi

Budowa łódzkiego me
tra stała się faktem. 
W centrum Łodzi 
powstaje pierwsza 

z dwóch stacji kolejowych 
metra. W związku z rozpo
częciem prac zmieniła się 
organizacja ruchu drogowego 
w naszym mieście. Dlatego 
też informacyjnie dla naszych 
mieszkańców drukujemy ulot
kę opracowaną przez Biuro 
Aktywności Miejskiej i prze
słaną nam przez zaprzyjaź
nioną ze Spółdzielnią Radę 
Osiedla OlechówJanów 
– jednostkę samorządową 
miasta.

 K.Sz.

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.

ŁÓDZKIE METRO

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.
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W pobliżu naszego osiedla „Zbiorcza” znajduje się przestronny park 
„Nad Jasieniem”. Co niektórzy mieszkańcy okolicznych bloków  
do dziś mówią, że idą na spacer na pole. Brak urządzonych alejek  
i rozległe tereny rzeczywiście przywodzą na myśl zielone pole.

Szczyty budynków przy 
ul. Zbiorczej graniczą 
z przestronnym parkiem 

należącym niegdyś do „Kró-
lestwa Scheiblera”. Park ten 
zwany był też „parkiem przy 
Zbiorczej”.

Od północy park rozcią-
ga się od ul. Śmigłego-Rydza 
do granic dawnego kompleksu 
fabrycznego „Anilana”, a od po-
łudnia ograniczony jest stawem 
i rzeką Jasień oraz ulicą Tymie-
nieckiego.

Historycznie obszar ten 
rozciągał się wzdłuż ul. Emi-
lii (obecnie Tymienieckiego) 

od ul. Widzewskiej (obecnie 
ul. Kilińskiego) aż do granic 
Widzewa, czyli do wysokości 
ul. Konstytucyjnej. 

Obszar posiadeł* wodno-
-fabrycznych obejmował cztery 
młyny leżące nad Jasieniem: 
Księży Młyn, Lamus, Araszt 
oraz Wójtowski Młyn; ten 
ostatni posadowiony był stricte 
na terenie dzisiejszego par-
ku i szczątkowe zabudowania 
wciąż tam stoją. 

Tereny dzisiejszego parku 
kilkakrotnie, na przestrzeni hi-
storii naszego miasta, zmieniały 
właścicieli. Pierwszym z nich 

było biskupstwo włocławskie. 
Gdy w 1823 grunty przeszły 
na własność miasta, władze 
bardzo szybko, bo już po roku, 
przekazały tereny w wieczystą 
dzierżawę Krystianowi Fryde-
rykowi Wendischowi – osad-
nikowi z Saksonii. Po jego 
śmierci tereny przeszły w ręce 
zgierskiego fabrykanta Karo-
la Moesa, a następnie Teodora 
Krusche, który w 1870 sprze-
dał cały teren wraz z fabryką 
Karolowi Scheiblerowi. „Kró-
lestwo” Scheiblera obejmowa-
ło już wtedy 1/6 powierzchni 
ówczesnej Łodzi. Park oraz 

tereny ogródków działkowych 
znajdujące się do dziś na połu-
dnie od parku założone zostały 
na terenie folwarku Scheiblera. 
Ciekawym faktem związa-
nym z tym miejscem jest to, 
że w Łodzi obowiązywał w tym 
czasie oficjalny zakaz prze-
znaczania gruntów miejskich 
na cele rolnicze. Nie przeszko-
dziło to jednak Scheiblerowi za-
łożyć tu folwark o powierzchni 
ponad 100 ha. W ten sposób 
w granicach Łodzi znalazły się 
łąki, pola uprawne, oraz zabu-
dowania gospodarcze folwarku.

Park, którym teraz się cie-
szymy i odwiedzamy, został 
utworzony w 1964 roku na łą-
kach i nieużytkach służących 
często do zabaw i gry w piłkę 
okolicznym dzieciom. Już wte-
dy na południe od ul. Tymienie-
ckiego (wówczas ul. 8 Marca) 
rozciągały się ogródki dział-
kowe. W latach 60. XX wieku 
w sąsiedztwie parku powstało 
osiedle mieszkaniowe „Zbior-
cza”. To w tym czasie na ma-
pach z tamtego okresu park na-
zywany jest „parkiem przy 
Zbiorczej”. Warto przypomnieć, 
że zabudowania osiedlowe 
wzdłuż ul. Zbiorczej oddzielo-
ne było od parku fabrycznymi 
torami kolejowymi, które stano-
wiły istotny element w zakresie 
dostaw zaopatrzenia i surowców 
oraz odbioru wyprodukowanych 
towarów dla licznych fabryk 
usytuowanych w kwartale ulic 
Fabryczna, Przędzalniana, Ty-
mienieckiego, Kilińskiego.

Na początku lat 70. XX w. 
park został oddzielony od reszty 

„królestwa Scheiblera” i Księ-
żego Młyna ulicą Promińskie-
go (obecnie Śmigłego-Rydza) 
z wybudowanym wiaduktem 
nad tymi torami. Wraz z trans-
formacją z początku lat dzie-
więćdziesiątych XX wieku rola 
tej bocznicy kolejowej malała 
i z biegiem lat wskutek rozkra-
dzenia tory zniknęły. 

Jak cała nasza Łódź, park 
w ostatnim czasie bardzo 
szybko zmienia się. Powstały tu: 
siłownia pod chmurką, nowy 
plac zabaw, boisko, posado-
wiono stoliki wraz z siedziska-
mi do gry w szachy i warcaby, 
stoły do ping ponga. Renowacji 
poddano też staw, który został 
oczyszczony a budowle pię-
trzące w okolicy Wójtowskiego 
Młyna wyremontowano. 

Mimo wszystkich tych za-
biegów park, co odróżnia go 
od innych miejskich terenów 
zielonych, nadal sprawia wra-
żenie dzikiego. Co prawda 
jest bardzo przestronny i jasny 
(mieszkańcy okolicznych blo-
ków mówią na niego „pole”), 
to nie ma w nim utwardzanych 

alejek jak w innych parkach. 
Spacerować można tu po wą-
skich, wydeptanych w trawie 
ścieżkach. Wzdłuż wydepta-
nych traktów posadowiono 
ławki. W parku wydzielono też 
strefy do grillowania.

Park nad Jasieniem to dobry 
kierunek na niedzielny rodzinny 
spacer. A stąd tylko ulica Rydza-
-Śmigłego dzieli nas od innych 
zabytkowych atrakcji Łodzi: 
Muzeum Pałac Herbsta i kom-
pleks Księży Młyn z klimatycz-
nymi miejscami do odpoczyn-
ku i relaksu oraz wspaniałymi 
knajpkami oferującymi m.in. 
świeżutkie wypieki na wynos.

Być może remont Al. Mar-
szałka Śmigłego-Rydza, za-
chowujący estakady dla ruchu 
samochodowego i poprowadze-
nie torowiska tramwajowego 
w dole pomoże uatrakcyjnić ten 
rejon naszej Łodzi, bowiem wy-
siadając z tramwaju (być może 
również z autobusu) będziemy, 
już bez żadnych przeszkód, móc 
znaleźć się w przyjaznym, zie-
lonym otoczeniu. A gdyby tak 
nazwać ten przystanek „Park 
nad Jasieniem”?

Tym pytaniem zapraszam 
do odwiedzenia tego miejsca.

 K.Sz.

*  Posiadło – określenie pochodzą-
ce z Łodzi, opisujące obszar, na któ-
rym prowadzona była skoncentrowana 
działalność o charakterze o charakterze 
rzemieślniczo-przemysłowym. Termin 
posiadło używany jest również na ofi-
cjalnej stronie dotyczącej rewitalizacji 
łódzkiej dzielnicy Księży Młyn.

PARK NAD JASIENIEMPARK NAD JASIENIEM
dawne królestwo Scheibleradawne królestwo Scheiblera



8 Rozerwij się!
BARAN 21 III  20 IV
Chwilowo wstrzymaj się z za-
bieraniem głosu na konfliktowe 
tematy w domu. Będzie trochę 
niepokoju, ale okaże się, że Twoja decyzja 
była słuszna. W pracy potrzeba Ci więcej 
zdecydowania w działaniu. Blisko siebie 
masz życzliwe Ci Ryby, zawsze możesz 
zasięgnąć ich rady w trudnych sprawach.

BYK 21 IV  21 V
Miesiąc zaczniesz w nieco 
innej atmosferze niż ta, któ-
ra dominowała w ubiegłym 
miesiącu. Pojawią się wreszcie powody do 
zadowolenia, ale to nie znaczy, że wszystko 
już będzie różowe. Jeszcze niejedno trzeba 
będzie uporządkować. W pracy przypad-
kiem nie strzel byka przy innym Byku.

BLIŹNIĘTA 22 V  20 VI
Może się zdarzyć, że znaj-
dziesz się w samym środku ja-
kiegoś sporu. Jeśli nie będziesz 
umiał go rozwikłać, ustąp miejsca komuś, 
kto łatwiej znajdzie sposób na pogodzenie 
zwaśnionych. Ujmy Ci to nie przyniesie, 
a nawet spotka się z uznaniem dla Twojej 
osoby. Miłe kontakty z Wagą.

RAK 21 VI  22 VII
Miesiąc trudny, ale wiele 
obiecujący w zamian. Dysku-
sje, polemiki, a nawet kłótnie, 
ale twórcze i pobudzające Twoją wyobraź-
nię. Dotyczyć będą głównie spraw biznesu 
i operacji finansowych. Pamiętaj, by przed 
podjęciem decyzji zapiąć wszystko na ostat-
ni guzik! Możesz liczyć na pomoc Wodnika.

LEW 23 VII  22 VIII
Przypływ energii, dobrych 
pomysłów i lepsza organiza-
cja czasu bardzo poprawią 
sytuację zawodową, zwłaszcza pracującym 
na własny rachunek. W sferze osobistej 
nowe znajomości, przyjemne emocje, a na-
wet już wiosenny zawrót głowy. Spotkanie 
z bliskimi ongiś Bliźniętami ożywi dawne 
uczucia?
PANNA 23 VIII  22 IX
Wiosenna ospałość, brak ak-
tywności a nawet myśl o urlo-
pie - takie nastroje nawiedzą 
Cię w tych dniach. Broń się przed tym 
wszystkimi siłami. A to dlatego, że będzie do 
załatwienia dużo pilnych i ważnych spraw. 
Nie ma czasu na popołudniową drzemkę. 
Lepszy aktywny relaks ze Strzelcem.

WAGA 23 IX  23 X
Twoje opanowanie i rozsądek 
w jakiejś nagłej i skompliko-
wanej sytuacji spotkają się 
z uznaniem otoczenia. Ale nie zabraknie też 
osób mających Ci za złe niektóre posunięcia 
czy słowa. Nie zważaj na to, bowiem bliscy 
z Koziorożcem na czele opowiedzą się tym 
razem całkowicie po Twojej stronie.

SKORPION 24 X  21 XI
Czeka Cię wiele miłych 
niespodzianek, a rozmowa 
w cztery oczy z kimś zaprzy-
jaźnionym podniesie Cię na duchu. Sprawy 
zawodowe i finansowe ułożą się pomyślnie, 
jeśli tylko będziesz trzymać rękę na pulsie 
wydarzeń. Uważaj na Pannę w bliskim 
otoczeniu, jej opieszałość może narobić Ci 
kłopotów.

STRZELEC 22 XI  21 XII
Nie udawaj, że jesteś w dosko-
nałym humorze i że wszystko 
jest OK. Jesteś wściekły i do-
brze wiesz, co jest tego przyczyną. Lepiej 
to sobie uświadom - będzie Ci dużo lżej. 
Czy nie uważasz, że nadeszła pora o tym 
szczerze porozmawiać z Baranem? Wszyst-
ko przecież da się jakoś uporządkować.

KOZIOROŻEC 22 XII  19 I
Nie będą to idealne dni. Nagle 
wpadniesz w jakieś tarapaty 
i nie bardzo będziesz wiedzieć, 
jak sobie z nimi poradzić w natłoku pilnych 
prac domowych. Dopiero wskazówki a na-
wet konkretna pomoc Skorpiona wyrów-
nają sytuację i pozwolą działać spokojnie, 
bez obaw o jakieś komplikacje.

WODNIK 20 I  18 II
Może jednak poczekać do maja 
z decyzją, którą chcesz ko-
niecznie teraz podjąć? Do tego 
czasu trochę przejaśni się na horyzoncie, 
będzie dokładniej znany stopień ryzyka 
i kryjące się za nim koszty. Przypadkowe 
spotkanie z Lwem i rozmowa na ten temat 
pomogą nadać sprawie ostateczny kształt.

RYBY 19 II  20 III
Różnica zdań nie musi od razu 
prowadzić do starcia. Spró-
buj nabrzmiewający konflikt 
rozwikłać spokojnie, bez spięć. To trudne, 
ale możliwe, jeśli pójdziecie na kompromis. 
Zaskakujący pomysł Raka spodoba Ci się 
i odwróci Twoją uwagę w całkiem nowym 
kierunku. I to będzie najważniejsze!

HOROSKOP NA MAJ

***
Podczas pierwszego widzenia w więzieniu żona mówi do męża:
– W ciągu tych kilku miesięcy musisz się trochę opalić.
– Dlaczego?
– Wszystkim znajomym powiedziałam, że pojechałeś na wyprawę 
do Afryki.

Składniki:

 ■ 200–300 g czerstwego pieczywa 
(najlepsze są chałki i bułeczki, 
ale z chleba zapewne można by 
było upiec bardziej wytrawne 
ciasto do farszu np. warzywnego)

 ■ ½ litra mleka
 ■ 2 całe jajka
 ■ 2 łyżki śmietany
 ■ 3–5 łyżek cukru, w zależności 

od pieczywa jakie użyjemy
 ■ ok. ½ kg owoców świeżych lub 

mrożonych
 ■ 1 op. budyniu – smak wg indy-

widualnych preferencji.

Przygotowanie:

1.  Czerstwe pieczywo pokrusz 
na kawałki i zalej ciepłym mlekiem, 

dosyp ewentualnie cukru wg swo-
ich preferencji, dodaj śmietanę 
i żółtka jajek; całość wymieszaj 
na jednolitą masę,

2.  W osobnym naczyniu ubij pianę 
z białek i następnie połącz z masą 
z pieczywa,

3.  Ciasto przełóż do wyłożonej pa-
pierem do pieczenia tortownicy 
lub blaszki do tart,

4.  Już w tym momencie można do-
dać owoce, zwłaszcza te mrożone 
i wszystko piec razem przez ok. 20 
minut

lub
5.  Piec przez 20 minut ciasto a po wy-

jęciu z pieca i wystudzeniu na cia-
sto wyłożyć ugotowany budyń (aby 
był gęściejszy wystarczy zmniej-
szyć zalecaną na opakowaniu ilość 
mleka) i poukładać owoce.

Zainspirowana przepisem zamieszczonym w gazetce 
Piekarni-Cukierni Putka „Świeżo upieczone” postanowi-
łam się z Państwem podzielić prostym, smacznym oraz 
wpisującym się w bieżące trendy wypiekiem bazującym 
na czerstwym pieczywie.

Całość można udekorować cukrem 
pudrem lub bitą śmietaną.
Smacznego!
 K.Sz.

Globalne ocieplenie najwyraźniej widać w corocznych zmianach klima
tycznych. Zacierają się typowe jeszcze do niedawna okresy ciepła 
i zimna. Chyba najtrudniej jest nam przyzwyczaić się do obecnych wio
sen, które bywają zupełnie odmienne od tych z naszego dzieciństwa. 

Do kaprysów wiosny jesteśmy przyzwyczajeni. Toć to znana prawda, że „kwie
cień, plecień, bo przeplata trochę zimy trochę lata”, ale nie jesteśmy gotowi 
na regularną zimę wiosną. Pamiętacie Państwo Wielkanoc kilka lat temu z aurą 
typową dla porządnej, śnieżnej zimy, bałwany lepione w Lany Poniedziałek? 
No właśnie.

Co wiemy ze szkoły o przyjściu wiosny.
Najogólniej to, że pory roku związane są z ruchem Ziemi wokół Słońca. 

Pierwszy dzień wiosny wiąże się z tak zwaną równonocą wiosenną.
Dokładniej wyjaśnia to zjawisko podręcznik do geografii: „Roczny ruch Ziemi 

wokół Słońca przy stałym nachyleniu osi ziemskiej powoduje, że w sposób po
wtarzalny zmienia się oświetlenie różnych części Ziemi. Zmiany oświetlenia 
powodują cykliczne zmiany pór roku. Równonoc wiosenna – przypadająca 
20 marca na półkuli północnej – oznacza w Polsce początek wiosny. W tym 
samym momencie na półkuli południowej zaczyna się jesień. Wraz z równonocą 
jesienną – 22 września – zaczyna się u nas jesień, zaś na półkuli południowej 
– wiosna. Podobnie w momencie przesilenia letniego u nas zaczyna się lato, 
podczas gdy na półkuli południowej jest to początek zimy”.

Co takiego dzieje się w naturze co nazywamy wiosną?
Mówi się o odrodzeniu natury do życia po zimowym okresie wegetacji. Ziele

nią się trawy, na drzewach pojawiają się pąki, głośniej ćwierkają ptaki. Czy wiecie 
Państwo, że małe ptaki uczą się śpiewać wiosną, stąd tak głośnie ich trele. 
Choć rodzą się z umiejętnością śpiewania, muszą nauczyć się specyficznych 
piosenek swojego gatunku. Często uczą się swoich piosenek w ciągu dwóch 
miesięcy od narodzin.

Wszystko to stanowi doskonałe powody, dla których powinniśmy cieszyć się 
tą porą roku. Nie ma nic lepszego niż być świadkiem na własne oczy, że po trud
nym, zimnym i ciemnym okresie zawsze możemy liczyć na ponowne zobaczenie 
piękna i światła. Na tym właśnie polega wiosna.

I tego odkrywania wiosny Państwu życzymy. Redakcja

TARTA
NA CIEŚCIE 
Z CZERSTWEGO 
PIECZYWA

Taka sobie myśl!
Niektórzy szukają 
pięknego miejsca.
Inni sprawiają, 

że miejsce jest piękne.
Hazrat Inayat Khan

CO Z TĄ WIOSNĄ? 

PORY ROKU  PORY ROKU  
NA ZIEMINA ZIEMI


