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Na wewnętrznych stronach gazety drukujemy skrót sprawozdania 
z działalności Spółdzielni za 2020 r. W normalnych warunkach 
byłby on przedmiotem dyskusji na Walnym Zgromadzeniu.

E-korespondencja! Czekają nas duże zmiany w zakresie kontaktowania się 
z urzędami publicznymi. Jako Spółdzielnia jeszcze w głównej mierze pozosta-
jemy przy tradycyjnej korespondencji.

NAKŁAD 9000 

egzemplarzy

Wydaje się nam wszystkim, że zmie-
rzamy już do normalności. „Odmrażane” 
są kolejne dziedziny naszego życia, coraz 
więcej z nas jest zaszczepionych, niektó-
rzy już są podobno skutecznie. Unia Eu-
ropejska pracuje nad zasadami swobod-
nego przemieszczania się na podstawie 
paszportów zdrowotnych. Możemy więc 
już praktycznie na poważnie projektować 
spędzenie wolnego czasu w dowolnym 
miejscu w naszym kraju bądź za granicą. 
Planujemy już powrót do spotkań w szer-
szych gronach rodzinnych czy przyjaciel-
skich. Za chwilę rozpoczną się mistrzostwa 
Europy w piłce nożnej i dzięki rozlicznym 
transmisjom telewizyjnym przez miesiąc 
będziemy praktycznie pochłonięci pił-
karskimi emocjami w poszczególnych 
grupach eliminacyjnych, następnie 1/8 
i 1/4 finału, potem półfinał i wreszcie 11 lip-
ca odbędzie się 51, ostatni mecz czyli finał 
na Wembley. Mam nadzieję, że z udziałem 
reprezentacji Polski. My natomiast być 
może będziemy się zajmować organiza-
cją walnego zgromadzenia, jeśli oficjalnie 
zostanie ogłoszone zakończenie pandemii. 
Ale na pewno będziemy śledzić uważnie 
prace nad projektem kolejnej nowelizacji 
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 
Projekt powstał, aby dostosować przepisy 
naszego prawa do wyroków Trybunału 
Konstytucyjnego z 14 marca 2018 r oraz 
z 10 czerwca 2020 r. Ale przy okazji zda-
niem projektodawców poprawy wyma-
ga status prawny członków spółdzielni 
mieszkaniowych oraz jawność funkcjo-
nowania spółdzielni poprzez zwiększe-
nie uprawnień członków, wybór zarządu 
obligatoryjnie przez walne zgromadzenie, 
wprowadzenie jego kadencyjności; walne 
zgromadzenie będzie mogło być zastąpio-
ne przez zebranie przedstawicieli, pomimo 
tego, że tak stosunkowo niedawno posta-
nowiono zupełnie odwrotnie. Przewiduje 
się wprowadzenie przepisów umożliwia-
jących członkom spółdzielni głosowanie 
nad uchwałami objętymi porządkiem 
obrad walnego, również na piśmie poza 
posiedzeniem, rozszerzenie uprawnień 
członka i właściciela lokalu niebędącego 
członkiem w zakresie dostępu do wszyst-
kich dokumentów, które spółdzielnia 
zobowiązana będzie im udostępnić itp, 
itp. Prawda, że to wspaniale brzmi i pięk-
nie się czyta. Ale to że te pomysły będą 
prowadziły w prostej linii do anarchii, 
to pomysłodawców już nie interesuje. 
Miesiąc temu wskazywałem, że brakuje 
nam profesjonalizmu, przestrzegania za-
sad i ustalonych procedur. Ponad 100 lat 
temu 29 października 1920 r. uchwalono 
ustawę o spółdzielniach. Była wzorem dla 
praktycznie całego świata i dumą Polski. 
Regulowała podstawowe sprawy, szczegó-
ły pozostawiając do rozstrzygnięcia przez 
członków spółdzielni. To oni mieli decy-
dować i sami ustalać swoje wewnętrzne 
relacje. Pójdźmy tą drogą.

A na stronie 7 na górze po lewej 
stronie możecie PT Drodzy Czytelnicy 
poznać na zdjęciu p. Katarzynę Szcze-
paniak, współredagującą nasze pismo, 
autorkę m.in. Spaceru po pałacowym 
ogrodzie, na co dzień kierownika Działu 
Technicznego.

 Sylwester Pokorski

Moim zdaniem  Jak co roku, obszerną część majowej gazety zajmuje skrót sprawozdania z działalności Spół dzielni 
za rok poprzedni. Drukowany jest w maju, zwykle tuż przed Walnym Zgromadzeniem. Na ten moment 
nadal nie wiadomo kiedy obrady Walnego będą mogły się odbyć.

Wyniki działalności Spółdzielni za 2020 r.

Konserwacje sieci ciepłowniczej
Veolia Energia Łódź – nasz dostawca ciepła przeprowa-
dza okresową konserwację sieci ciepłowniczej, z czym 
wiązać się będzie czasowy brak ciepłej wody w niektó-
rych budynkach w naszej Spółdzielni. Harmonogram 
prac konserwacyjnych zamieszczamy z wyprzedzeniem 
na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych. Prosimy 
o śledzenie zamieszczanych informacji, by nie być zasko-
czonym brakiem ciepłej wody.

Uwaga mieszkańcy Żubardzia i Kozin!
Od 1.06.2021 r. przy ul. Bydgoskiej 36a otwiera się nowa 
placówka Monetii. Dla naszych mieszkańców oznacza to 
niższe prowizje od opłat czynszowych i innych rachunków. 
Z tym wydaniem Gazety przekazujemy ulotkę z niezbęd
nymi informacjami. Przy wpłatach z ulotką Monetia obiecuje 
prezent Gratis!

Wszystkim dzieciom  
z okazji zbliżającego się  
Dnia Dziecka życzymy 

dużo radości i miłości.
Redakcja

SPÓŁDZIELNIA 
W LICZBACH

Zakończyliśmy 
kolejny rok sprawozdawczy. 
Biegła rewident zweryfikowała nasze 
sprawozdanie finansowe 
za 2020 rok. 
Przekazała sprawozdanie z badania rocznego, 
w którym zamieściła pozytywną opinię 
na temat badanych dokumentów, 
a w dniu 21.04.2021 roku 
na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej RSM „Bawełna” 
omówiła wyniki badania.
Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu 
z działalności zostały pozytywnie zaopiniowane 
przez Radę Nadzorczą w dniu 22.04.2021 roku.
Wzorem lat ubiegłych 
skrót sprawozdania z działalności Spółdzielni w 2020 roku 
prezentujemy na str. 4–6.
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W naszej Spółdzielni obowiązuje „Regulamin określający obowiązki Spółdzielni 
i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni 

z członkami zwalniającymi lokale oraz szczegółowych rozliczeń  
z tytułu dodatkowego wyposażenia lokalu”. Warto znać jego zapisy.
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W kwietniu 2021 r. posie-
dzenia Zarządu RSM „Ba-
wełna” odbyły się w dniach 
7, 14, 21 i 28. Na posiedze-
niach tych Zarząd podjął 
m.in. decyzje dotyczące 
następujących tematów:
Sprawy członkowsko
mieszkaniowe

W dniu 31.03.2021 r. Spółdzielnia 
miała 10.203 członków. W marcu 
2021 r. przyjęto w poczet członków 
Spółdzielni 5 osób, które posiadają 
odrębną własność lokalu w zasobach 
Spółdzielni i wystąpiły o członkostwo 
oraz wpisano do rejestru członków 
24 osoby, które nabyły członkostwo 
z mocy prawa, a skreślono z rejestru 
członków Spółdzielni 28 osób, których 
członkostwo z mocy prawa ustało.

Sprawozdania finansowe 
i z działalności Spółdzielni 
w 2020 roku

Z zadowoleniem przyjęto i skierowano 
do Rady Nadzorczej oraz do Walnego 

Zgromadzenia sprawozdanie nieza-
leżnego biegłego rewidenta z badania 
rocznego sprawozdania finansowego 
RSM „Bawełna” za 2020 rok. W opi-
nii badającego:
„... roczne sprawozdanie finansowe: 
–  przedstawia rzetelny i jasny obraz 

sytuacji majątkowej i finansowej 
Robotniczej Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Bawełna” na dzień 
31.12.2020 r. oraz jej wyniku fi-
nansowego i przepływów pienięż-
nych za rok obrotowy zakończony 
w tym dniu zgodnie z mającymi 
zastosowanie przepisami Ustawy 
z dnia 29 września 1994 r. o ra-
chunkowości („Ustawa o rachun-
kowości” – tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 
217) oraz przyjętymi zasadami 
(polityką) rachunkowości; 

–  jest zgodne co do formy i treści 
z obowiązującymi Spółdzielnię 
przepisami prawa oraz statutem 
Spółdzielni;

–  zostało sporządzone na podstawie 
prawidłowo prowadzonych ksiąg 
rachunkowych, zgodnie z przepi-
sami rozdziału 2 Ustawy o rachun-
kowości;”

a co do sprawozdania z działalności 
za 2020 rok, to 

„–  zostało sporządzone zgodnie 
z art. 49 Ustawy o rachunkowości,

–  jest zgodne z informacjami za-
wartymi w sprawozdaniu finanso-
wym.”

Pełne sprawozdania finansowe 
i z działalności Spółdzielni za 2020 
rok wraz z kierunkami rozwoju oraz 
sprawozdanie niezależnego biegłego 
rewidenta umieszczone są na stronie 
www.rsmbawelna.pl w części dostęp-
nej dla naszych członków po zalogo-
waniu się, natomiast w tym wydaniu 
naszej gazety na stronach 4–6 publiku-
jemy skrót zawierający najistotniejsze, 
naszym zdaniem, elementy sprawozdań 
RSM „Bawełna” za 2020 rok.

Sprawy terenowoprawne
Postanowiono zawrzeć umowę z Veolią 
Energia Łódź Spółka Akcyjna w spra-
wie nieodpłatnego udostępnienia tere-
nu położonego na działkach nr 236/5, 
236/6 i 241/3 przy ul. Srebrzyńskiej 45 
i ul. Kasprzaka 10 w celu wykonania 
przez Veolię robót budowlanych pole-
gających na przebudowie sieci ciepłow-
niczej oraz jej remontu, modernizacji, 
eksploatacji i konserwacji – z później-
szym ustanowieniem służebności prze-
syłu za wynagrodzeniem. Jest to kolej-
na już umowa w powyższej sprawie; 
dwie poprzednie zawarte były na ana-
logicznych warunkach w 2018 i 2020 
roku, ale w ubiegłych latach roboty 
nie były realizowane, co powodowało 
wygaśnięcie umów po upływie określo-
nego w nich czasu.
 Zapoznano się z ponowną ofer-
tą zakupu terenu przy ul. Puszkina, 

złożoną przez dewelopera (o pierwszej 
ofercie pisaliśmy w rubryce Z prac Za-
rządu w jednym w poprzednich wydań 
naszej gazety). Biorąc pod uwagę fakt, 
że zmianie uległy warunki występują-
ce w czasie, gdy oferent złożył swoją 
pierwszą propozycję, jak również ma-
jąc zgodę Rady Nadzorczej co do kie-
runku postępowania w sprawie tego 
terenu postanowiono po wycenie terenu 
przez rzeczoznawcę wrócić do rozwa-
żenia otrzymanej oferty (łącznie z roz-
ważeniem wystąpienia Zarządu w tej 
sprawie do Walnego Zgromadzenia 
Spółdzielni).

Sprawy remontowe
Podjęto decyzje o refundacji części 
kosztów wymiany stolarki okiennej 
dokonanej we własnym zakresie przez 
członków Spółdzielni w jednym miesz-
kaniu w osiedlu „Żubardź” oraz w jed-
nym w osiedlu „Słowiańskie” w ko-
lejności wynikającej z list refundacji 
i wymiany stolarki ustalonych dla tych 
osiedli. Ponadto w jednym przypadku 
(dot. mieszkania na Olechowie) przy-
spieszono refundację części kosztów 
wymiany stolarki z uwagi na trudną 
sytuację życiową lokatora i po uzyska-
niu pozytywnej opinii Rady Osiedla 
„Słowiańskie” co do wcześniejszego 
zwrotu kosztów, niż to wynika z listy 
dla osiedla „Słowiańskie”.
 Uzupełniono plany remontowe 
osiedli „Żubardź” i „Koziny” na 2021 
rok o prace planowane do wykonania 
i niezrealizowane w ubiegłym roku – 
prace te będą finansowane z bilansu 
otwarcia (środki funduszu pozostałe 
z 2020 roku).
 Omówiono i przyjęto do wiado-
mości opinie Kierowników Działów 
Spółdzielni na temat wywiązywania się 
w I kwartale 2021 roku z umów stałych 
przez firmy obsługujące Spółdzielnię.

Sprawy ekonomiczne
Omówiono i przyjęto do wiadomo-
ści wyniki ekonomiczne Spółdzielni 
za okres styczeń–luty 2021 roku.

Z PRAC ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI  
w kwietniu 2021 r.

Publikujemy dziś fragment listu jednego 
z naszych mieszkańców:

„Zwracam się z prośbą o zwrot zapłaco-
nego rachunku za wymianę wyłącznika różni-
cowego w  skrzynce z  bezpiecznikami w  moim 
mieszkaniu. Spółdzielnia zleciła przegląd in-
stalacji elektrycznej, stwierdzono niesprawny 
wyłącznik. Byłem przekonany, że wymiana 
zostanie sfinansowana z  puli remontowej, 
którą dysponuje zleceniodawca. Monter nie po-
informował mnie, że koszty ponosi lokator. 
Po dokonaniu wymiany zażądał 200 zł. (…)

Pracownik Spółdzielni poinformował 
mnie, że koszty ponosi lokator. (…)”

A  oto skrót odpowiedzi, jaka została 
skierowana do autora listu:

„Zgodnie z  obowiązującym „Regula-
minem określającym obowiązki Spółdzielni 
i członków w zakresie napraw wewnątrz loka-
li oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami 
zwalniającymi lokale oraz szczegółowych 
rozliczeń z  tytułu dodatkowego wyposażenia 
lokalu” jest Pan zobowiązany do utrzymania 
instalacji elektrycznej od licznika energii 
elektrycznej w stronę lokalu. Spółdzielnia jest 
zobowiązana do utrzymania instalacji elek-
trycznej do licznika. Zabezpieczenia różnicowe 

odpowiadające za ewentualne przepięcia 
w  zamieszkiwanym lokalu leżą po Pana 
stronie. Usterki tego rodzaju nie są realizowa-
ne z funduszu remontowego.

W  przypadku wykonania usługi bez 
Pana wiedzy i poinformowania Pana po fak-
cie o wymianie uszkodzonego elementu mógł 
Pan odmówić uiszczenia opłaty. Element zo-
stałby zdemontowany, a Pan proszony o jego 
wymianę we własnym zakresie. Uwaga o wy-
stąpieniu usterki zostałaby ujęta w protokole, 
a Pan wezwany pisemnie przez zarządcę bu-
dynku do jej usunięcia w wyznaczonym termi-
nie. Uiszczenie opłaty za wykonaną usługę jest 
jednoznaczne przystaniu na warunki zapro-
ponowane przez wykonawcę, tym  bardziej, 
że przyjął Pan fakturę.”

Drodzy Państwo, przed wykonaniem każdej 
naprawy w  naszym lokalu upewniajmy się 
kogo obciążą jej koszty. Czasem zdarzyć 
się może, że monter czy inny fachowiec 
nie  poinformuje nas o  tym przed wykona-
niem pracy, a  warto byśmy po usunięciu 
awarii uniknęli ewentualnej niemiłej i  dro-
giej niespodzianki.  My zaś na łamach naszej 
Gazety będziemy przedstawiać Państwu 
ważniejsze zapisy regulaminu zawierającego 
obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie 
napraw lokali. I.G.

 Zatwierdzono wysokość miesięcz-
nego zużycia wody w poszczególnych 
lokalach, będącego podstawą do wyli-
czenia opłat za wodę od 1.05.2021 r.
 W oparciu o rozliczenie kosztów 
energii cieplnej za 2020 rok ustalono 
stawki opłat centralnego ogrzewania 
w 2021 roku dla wynajmowanych lo-
kali użytkowych.
 Na wnioski właścicieli firm sprzą-
tających w budynkach i na terenach 
osiedli „Żubardź” i „Koziny” oraz 
w pawilonach handlowo-usługowych 
i na terenie wokół pawilonów przy 
ul. Przybyszewskiego 163 i przy 
ul. Brzechwy 7A, biorąc pod uwagę 
wzrost kosztów działalności firm sprzą-
tających, związany z podwyższeniem 
minimalnego wynagrodzenia i cen 
materiałów oraz z większymi obo-
wiązkami w czasie pandemii, wyrażo-
no zgodę na podwyżkę miesięcznego 
wynagrodzenia ryczałtowego za sprzą-
tanie wyżej wymienionych budynków 
i terenów.
 Uwzględniając wnioski czworga 
mieszkańców podwyższono zaliczki 
na poczet centralnego ogrzewania ich 
mieszkań, obliczone w oparciu o zuży-
cie ciepła w 2020 roku.

Sprawy najmu lokali 
i terenów

Wyrażono zgodę na wynajęcie do-
datkowego terenu przed jednym 
z pawilonów handlowych w osiedlu 
„Słowiańskie” właścicielowi pawilo-
nu z przeznaczeniem na ekspozycję 
i sprzedaż owoców i warzyw.
 Przychylając się do próśb na-
jemców czterech lokali użytkowych 
(dwóch w osiedlu „Słowiańskie”, jed-
nego w osiedlu „Żubardź” i jednego 
w osiedlu „Koziny”) oraz najemcy tere-
nu pod pawilonem handlowym na Ole-
chowie, podjęto decyzje o obniżeniu 
za jeden miesiąc czynszu za wynaj-
mowane lokale (teren) uwzględniając 
podnoszony przez najemców argument, 
że prowadzą oni salony fryzjerskie 
lub kosmetyczne, a zgodnie z rozpo-
rządzeniem Rady Ministrów z marca 
2021 r. w kwietniu zakłady z tej branży 
musiały być zamknięte z powodu epi-
demii koronawirusa.
 Wynajęto na czas określony tereny 
przed blokami nr 138 i nr 155 na Ole-
chowie na sprzedaż lodów z przyczep 
gastronomicznych.
 Oprac.: E.S.

Dewastacje na naszych osiedlach
W odpowiedzi na zgłoszenie admi-
nistracji osiedla „Sienkiewiczow-
skie” dotyczące coraz częściej 
pojawiających się przypadków 
dewastacji mienia Spółdzielni, 
niszczenia tablic informacyjnych 
w klatkach schodowych, malowa-
nia graffiti na elewacjach bloków 
i śmietnikach oraz przesiadywania 
nietrzeźwych grupek młodzieży 
na okolicznych ławeczkach Ko-
menda Miejska Policji zdecydo-
wała o zwiększeniu ilości patroli 
w tej okolicy. Teren nadzorować 
będą zarówno jednostki Straży 
Miejskiej, jak i policji.

To niestety nie jest odosob-
niony problem. Wandale, praw-
dopodobnie znudzeni zbyt długim 
zamknięciem z powodu pandemii, 
dają o sobie znać również na in-
nych naszych osiedlach.

Na Kozinach klatki schodowe 
zostały „ozdobione” flamastrowy-
mi bohomazami i kibolskimi ha-
słami. Miejsca, które do tej pory 

prezentowały się schludnie i czy-
sto, obecnie wyglądają bardzo nie-
estetycznie. Na osiedlu „Zbiorcza” 
niszczone są zwłaszcza zewnętrze 
tablice ogłoszeń, zdarza się, 
że są łamane lub nawet podpala-
ne! Nie inaczej sytuacja wygląda 
na Olechowie, gdzie pseudo arty-
ści prezentują swoją prymitywną 
twórczość na ścianach budynków.

Pamiętajmy, by nie pozo-
stawać obojętnym, gdy widzimy 
takie ekscesy. To przecież człon-
kowie Spółdzielni ponoszą kosz-
ty napraw wszystkich zniszczeń, 
wymiany tablic, odmalowywania 
elewacji. Zwróćmy także uwagę 
na to co robią nasze dzieci – może 
to one lub ich koledzy próbują 
znaleźć ujście dla swoich frustra-
cji, zniechęcenia i apatii demo-
lując co popadnie. Nie pozwólmy 
na to. Czy jedynym rozwiązaniem 
mają być monitorowane osiedla, 
grzywny i kary? Dbajmy o miej-
sca, w których mieszkamy.  I.G.

W  kwietniu 2021 r. Rada Nadzorcza odbyła jedno posiedzenie, częściowo 
w formie wideokonferencji, a częściowo przy obecności bezpośredniej w sie-
dzibie Spółdzielni, z zachowaniem reguł obowiązujących w okresie epidemii. 
Na posiedzeniu Rada:

1.  Przyjęła bez uwag sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2020 rok wraz z kierunkami 
rozwoju, sprawozdanie finansowe za 2020 rok i sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta 
z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 rok.

Na podstawie dokonywanych cyklicznie ocen działalności Spółdzielni, jak również po szczegółowym 
rozpatrzeniu osiągniętych w 2020 roku przez Spółdzielnię wyników gospodarczo-finansowych, biorąc 
pod uwagę wyniki badania Biegłego Rewidenta zawarte w Sprawozdaniu Niezależnego Biegłego 
Rewidenta z Badania Rocznego Sprawozdania Finansowego, Rada Nadzorcza RSM „Bawełna” ocenia 
działalność Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna” w 2020 roku jako dobrą, dającą pełną 
gwarancję dalszego dobrego  funkcjonowania Spółdzielni i przedkłada Walnemu Zgromadzeniu:

a)  wniosek o zatwierdzenie:
–  sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2020 rok wraz z kierunkami rozwoju,
–  sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 rok,
–   podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok w sposób zaproponowany w sprawozdaniu 

z działalności Spółdzielni.
b)   wniosek o udzielenie członkom Zarządu RSM „Bawełna” absolutorium za działalność 

w 2020 roku.
2.  Rada Nadzorcza postanowiła swoje sprawozdanie z działalności za 2020 rok w wersji przyjętej, 

przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia.
3.  Rada Nadzorcza postanowiła przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu swoje stanowisko ws. listu 

polustracyjnego z dnia 4.06.2020 r. z lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2016–2018, 
przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP oraz wnosi do Walnego 
Zgromadzenia o podjęcie uchwały zatwierdzającej powyższe stanowisko Rady Nadzorczej.

4.  Uchwaliła zmiany stawek opłat za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę.
Zmiana stawek opłat za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę wynika z rozliczeń kosztów ciepła 

poniesionych na potrzeby c.o. i c.w.u. w 2020 roku i uwzględnia szacunkowe wzrosty kosztów energii 
cieplnej na 2021 r. Termin wprowadzenia zmian stawek opłat od 1 maja 2021 r.

5.  Przyjęła do wiadomości informację nt. realizacji prac związanych z wykonaniem postanowień 
ustaw: o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 r. w przedmiocie wyodrębnienia nieru-
chomości oraz z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów 
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiącą kontynuację 
wcześniejszych informacji na ten temat i obejmującą działania Spółdzielni podejmowane w okresie 
od 19 października 2020 r. do 12 kwietnia 2021 r.

6.  Rada przyjęła informację nt. działalności Rad Osiedli „Słowiańskie”, „Sienkiewiczowskie”, 
„Zbiorcza”, „Żubardź” i „Koziny” w okresie od ostatniego posiedzenia Rady.

7.  W sprawach wniesionych Rada przyjęła do wiadomości następujące informacje:
–   Zastępca ds. Eksploatacyjnych p. Tadeusz Szymański złożył pismo, w którym w związku z osiąg-

nięciem wieku emerytalnego i przejściem na emeryturę prosi o przyjęcie jego rezygnacji 
z funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu z dniem 23 lipca 2021 roku. Pismo to zostanie przedłożone 
Radzie Nadzorczej na majowym posiedzeniu.

–   w siedzibie Veolii odbyło się spotkanie w związku odejściem z firmy p. Sławomira Jankowskiego 
– członka Zarządu i dyrektora ds. rozwoju Veolia Energia Łódź, który zawsze był przychylny spół-
dzielczości. W imieniu Rady Nadzorczej i Zarządu przekazano mu podziękowania za współpracę.

8.  Kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej zaplanowano na 27 maja 2021 roku.
 Oprac.: I.G.

Z prac Rady Nadzorczej 
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Kutno to kolejne mia-
sto województwa łódz-
kiego ze średniowiecz-
nym rodowodem.

W źródłach pisanych nazwa Kutno 
pojawiła się po raz pierwszy w 1301 
roku, w dokumencie wystawionym 
przez trzech książąt kujawskich. 
Osada, z której później wykształciło 
się Kutno, istniała w tym miejscu 
już w XII wieku. Natomiast pierw-
szy zapis określający Kutno mianem 
miasta pojawił się w roku 1444. 
W 1504 roku Kutno otrzymało ze-
zwolenie na organizowanie jarmar-
ku św. Wawrzyńca, co przyczyniło 
się do jego rozwoju handlowego. 
Nadzieja na utrzymanie wzrostu 
gospodarczego zgasła jednak wraz 
z utratą wpływów przez właścicieli 
Kutna – ród Kucieńskich. Dodatko-
wo, do upadku miasta przyczyniły 
się XVII-wieczne wojny, w które 
uwikłana była wówczas Rzeczpo-
spolita. W 1689 roku Kutno przeszło 
na własność rodziny Zamoyskich, 
sporo zawdzięczając kanclerzowi 
wielkiemu koronnemu Andrzejowi 
Zamoyskiemu, którego działalność 

wpłynęła na poprawę sytuacji miasta 
i jego ożywienie. Po wielkim pożarze 
w 1753 roku, w którym zniszczeniu 
uległy m.in. akta miejskie i przywilej 
lokacyjny Kutna, Zamoyski uzyskał 
od króla Stanisława Augusta Ponia-
towskiego nowy dokument lokacyj-
ny. Ponadto zadbał o regulację życia 
społeczno-gospodarczego miasta, 
zmieniając obciążającą miesz-
kańców pańszczyznę na czynsz, 
rozszerzając swobody samorządu 
miejskiego i doprecyzowując status 
prawny ludności żydowskiej. Swoją 
cegiełkę do rozkwitu Kutna dołożył 
także następny jego właściciel – wo-
jewoda łęczycki Stanisław Kostka 
Gadomski, pod którego rządami 
Kutno stało się jednym z najwięk-
szych ośrodków środkowej Polski. 
Ostatnimi właścicielami Kutna była 
rodzina Mniewskich, którzy w 1863 
roku zbyli miasto na rzecz skarbu 
państwa. Historia tej rodziny jest 
związana z niektórymi zabytkami 
miasta.

Na działce ofiarowanej miastu 
przez Feliksa Mniewskiego został 
w latach 1842–45 wzniesiony ra-
tusz miejski. Ten jednopiętrowy 
budynek, wg projektu Bonifacego 
Witkowskiego, został zbudowany 

w stylu klasycystycznym, na pla-
nie prostokąta, z wieżą na środku. 
W 1871 r. na wieży zamontowano 
zegar, którego wykonawcą był zna-
ny warszawski zegarmistrz Stani-
sław Babczyński. Wewnątrz mieś-
ciło się mieszkanie burmistrza, kasa 
miejska, waga, izba wartownicza 
i areszt. Od 1981 roku w ratuszu 
mieści się Muzeum Regionalne, 
które dzięki zgromadzonym ekspo-
natom, przedstawia dzieje regionu 
kutnowskiego, w swoich zbiorach 
posiadając cenne dokumenty archi-
walne, fotografie, mapy, a także 
przedmioty codziennego użytku 
i eksponaty związane z obrzędo-
wością i kulturą żydowską. Zbiory 
ujęte są w dwie stałe ekspozycje: 
„Miasto w czasie i przestrzeni” – 
ukazującą historię oraz walory Kut-
na i okolic, a także „Rzeźba po kut-
nowsku”, czyli wystawę rzeźby 
ludowej współczesnych twórców 
ludowych z okolic Kutna.

W klasycystycznym budynku 
znajdującym się w parku im. Wios-
ny Ludów w 1840 roku wzniesiono 
mauzoleum rodziny Mniewskich. 
Zaprojektowana na planie koła 
kaplica, nakryta kopułą z latarnią, 
posiada wejście w formie portyku 

ze schodami, a jej wnętrze zdobią 
klasycystyczne sztukaterie.

W 1969 r. w mauzoleum otwar-
to ekspozycję Muzeum Bitwy nad 
Bzurą, a w podziemnych kryptach 
umieszczono prochy żołnierzy. 
Ekspozycja muzealna ukazuje 
przebieg dramatycznych walk, ja-
kie toczyły nad Bzurą oddziały 
polskie dowodzone przez generała 
dywizji Tadeusza Kutrzebę – pa-
trona naszych ulic na osiedlu „Żu-
bardź” – podczas największej bitwy 
Kampanii Wrześniowej 1939 roku. 
Na placu przed budynkiem Muzeum 
znajduje się „Mur pamięci”, na któ-
rym umieszczone są tablice upamięt-
niające zmagania polskich formacji 
w Bitwie nad Bzurą.

Sam budynek jest częścią ze-
społu pałacowego Gierałty, wznie-
sionego w latach 1775–91, na ży-
czenie jednego z właścicieli Kutna 
wspomnianego wcześniej Stanisława 
Kostkę Gadomskiego, herbu Rola.

Pałac, pierwotnie w stylu 
późnego baroku, kilkukrotnie był 
przebudowywany, zyskując klasy-
cystyczne naleciałości. Składa się 
z części środkowej i dwóch wol-
nostojących pawilonów. W salonie 
przetrwały drewniane boazerie oraz 
kominek, a w jednym z okien za-
chowały się resztki dawnych witra-
ży ze scenami rodzajowymi, sym-
bolizującymi pory roku. W pałacu 
gościli m.in.: Napoleon Bonaparte, 
car Aleksander I, król saski Fryde-
ryk August, Henryk Sienkiewicz 

i  C h a r l e s  d e 
Gaulle. Obecnie 
w budynku dzia-
ł a  P a ń s t w o w a 
Szkoła Muzycz-
na I i II stopnia 
im. Karola Kur-
pińskiego.

Napoleon był 
także gościem in-
nego zabytkowego 
pałacu w Kutnie – 
pochodzącego z XVIII wieku Pałacu 
Saskiego, wniesionego na polecenie 
króla Augusta III w 1750 roku. Był 
to tzw. pałac podróżny, potrzebny 
jako miejsce odpoczynku dla dworu 
królewskiego. Powstał wg projektu 
Johana Martina Waltera, w duchu 
saskiego baroku, na planie prosto-
kąta, z dwoma krótkimi skrzydłami 
bocznymi. Budynek był wielokrot-
nie modernizowany, jego wnętrza 
przerabiane były na sklepy, warszta-
ty i mieszkania. Po II wojnie świa-
towej został objęty ochroną konser-
watorską. Do rejestru zabytków, jako 
dobro kultury, został wpisany 11 lip-
ca 1967 roku. Napoleon Bonaparte 
gościł tutaj 11.12.1812 roku podczas 
odwrotu z Rosji, a pałac przez wiele 
lat określany był później jako „dom 
napoleoński” lub „francuski”.

Miejscem pamiętającym odle-
głe czasy jest też to, w którym obec-
nie stoi Kościół pw. św. Wawrzyńca. 
Parafia istniała tutaj już na przełomie 
XII i XIII wieku i związana była 
z powstaniem miasta – dokument 

z 1301 roku stwierdza istnienie 
drewnianego kościoła w Kutnie. 
Gdy kościół spłonął w 1476 roku, 
wniesiono tu świątynię murowaną, 
jednonawową, z wieżą od zachodu. 
W 1886 roku na miejscu starego 
kościoła nadbudowano nowy bu-
dynek, z czerwonej cegły, w stylu 
neogotyckim, z dwoma strzelistymi 
wieżami, wg projektu Konstantego 
Wojciechowskiego. 

Warto wybrać się do Kutna, 
by obejrzeć te wszystkie atrakcje. 
Najprzyjemniej będzie to zrobić we 
wrześniu – wtedy bowiem odbywa 
się tam Święto Róży, czyli coroczna 
wystawa róż i aranżacji florystycz-
nych, w tym roku zaplanowana 
na 3–5 września.

Dla wielu starszych łodzian 
Kutno kojarzy się jako praktycznie 
„trzeci” łódzki dworzec, po dwor-
cach Kaliskim i Fabrycznym. Było 
to bowiem bardzo ważne miejsce 
wielu przesiadek podróżujących 
Polskimi Kolejami Państwowymi 
łodzian. I.G.

Święto Róży, czyli ogólnopolska wystawa róż i aranżacji florystycznych 
organizowana jest w Kutnie każdego roku w pierwszy, rzadziej drugi,  
weekend września. Może warto połączyć zwiedzanie miasta  
z tą ukwieconą, kolorową imprezą.

Poznaj okolice Łodzi – KUTNO

Edoręczenia w praktyce 
spółdzielczej i nie tylko

Informatyzacja dotyka coraz 
szerszych aspektów naszego ży-
cia codziennego – czy się z tym 
zgadzamy, czy też nie. Polski 
Ustawodawca nie może patrzeć 
biernie na ogólnoeuropejskie 
standardy, czego wyrazem jest 
ustawa z dnia 8 listopada 2020 
roku o doręczeniach elektronicz-
nych (dalej: Ustawa). Ustawa 
ta wdraża rozporządzenie Par-
lamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 
2014 r. w sprawie identyfikacji 
elektronicznej i usług zaufania 
w odniesieniu do transakcji elek-
tronicznych na rynku wewnętrz-
nym oraz uchylające dyrektywę 
1999/93/WE. Dzięki niniejszej 
Ustawie do polskiego porządku 
prawnego wprowadzone zostanie 
szereg nowości, którym przyświe-
ca podstawowy cel, jakim jest 
wprowadzenie elektronicznych 
doręczeń w komunikacji z pod-
miotami publicznymi (m.in. urzę-
dami i sądami). Ustawa ta wcho-
dzi w życie już za nieco ponad 
miesiąc, tj. od dnia 1 lipca 2021 
roku, przy czym znaczna część jej 
przepisów zacznie obowiązywać 
w terminach późniejszych.

Z uwagi na obszerność 
Ustawy, w niniejszym artykule 
omówione zostaną podstawowe 
zasady doręczeń elektronicznych 
obowiązujących osoby fizyczne, 

Z notatnika 
prawnika

a więc bezpośrednio także Człon-
ków naszej Spółdzielni.

Przedmiotowa Ustawa wpro-
wadza pierwszeństwo zasady do-
ręczania korespondencji z wyko-
rzystaniem usługi rejestrowanego 
doręczenia elektronicznego przed 
tradycyjną formą papierową. 
Usługa doręczenia elektronicz-
nego, co do zasady będzie usługą 
dobrowolną1 i bezpłatną, umożli-
wiającą otrzymywanie korespon-
dencji od organów państwowych 
drogą elektroniczną bez koniecz-
ności wizyty na poczcie. Usługa 
ta świadczona będzie przez ope-
ratora wyznaczonego. Do 2025 
roku jest nim Poczta Polska S.A. 
Po tym czasie nowy operator 
wyznaczony wyłoniony zostanie 
w drodze konkursu.

Co ważne, adres do dorę-
czeń elektronicznych nie będzie 
tożsamy z adresem e-mail – 
do utworzenia adresu do doręczeń 
elektronicznych powiązanych 
z publiczną usługą rejestrowa-
nego doręczenia elektronicznego 
konieczne będzie więc złożenie 
stosownego wniosku2. Adres 
do doręczeń elektronicznych 
znajdować będzie się w specjalnej 
w bazie adresów elektronicznych 
(publicznym rejestrze prowadzo-
nym przez ministra właściwego 
ds. informatyzacji).

Fakt wysłania, a także otrzy-
mania korespondencji w formie 
elektronicznej udokumentowany 
będzie stosownym zaświadcze-

1  co do wyłączeń dobrowolno-
ści w zakresie osób fizycznych, 
m.in. art. 9 Ustawy;

2  co do możliwości posiadania 
adresu do doręczeń elektronicz-
nych bez konieczności złożenia 
wniosku – art. 11 i nast. Ustawy.

niem, tzw. „dowodem wysłania” 
oraz „dowodem otrzymania”, 
wystawianym przez operatora 
wyznaczonego. Chwila doręcze-
nia korespondencji przesłanej 
do odbiorcy przy wykorzystaniu 
publicznej usługi rejestrowanego 
doręczenia elektronicznego zo-
stała ściśle określona w Ustawie. 
Zgodnie z jej treścią, korespon-
dencja przekazana na adres do do-
ręczeń elektronicznych podmiotu 
niepublicznego (a więc m.in. osób 
fizycznych) co do zasady uznana 
będzie za doręczoną z chwilą jej 
odebrania, nie później jednak niż 
w terminie 14 dni. Na wypadek 
nieodebrania przez adresata ko-
respondencji przed upływem ww. 
terminu, korespondencja zostanie 
uznana za doręczoną w dniu na-
stępującym po upływie 14-dnio-
wego terminu.

Jak zostało wskazane na wstę-
pie, usługa doręczenia elektronicz-
nego jest dobrowolna. W związku 
z tym Ustawodawca przewidział 
instytucję tzw. publicznej usługi 
hybrydowej. W przypadku, w któ-
rym dana osoba nie będzie mogła 
bądź zwyczajnie na daną chwilę 
nie zechce posiadać adresu do do-
ręczeń elektronicznych, dokument 
sporządzony pierwotnie w formie 
elektronicznej zostanie następnie 
przekształcony przez operatora 
wyznaczonego w „tradycyjny” do-
kument i tak doręczony do adresa-
ta. Powyższe pozwoli więc na za-
chowanie dotychczasowego status 
quo wobec osób, które z jakiegoś 
powodu nie są jeszcze gotowe 
na otrzymywanie korespondencji 
drogą elektroniczną.

Jako ciekawostkę wskazać na-
leży, że zmiany związane z insty-
tucją doręczenia elektronicznego 

nie ominą również spółdzielni 
(poza spółdzielniami mieszkanio-
wymi, a co za tym idzie – również 
RSM „Bawełna”). Omawiana 
Ustawa, z dniem 1 lipca 2021 roku, 
a więc w pierwszym możliwym 
terminie, dokonuje zmian w Usta-
wie z dnia 16 września 1982 roku 
– Prawo spółdzielcze w zakresie 
możliwości składania deklaracji 
członkowskich również na piś-
mie utrwalonym w postaci elek-
tronicznej, przesłanym na adres 
do doręczeń elektronicznych 
spółdzielni. Spółdzielnie miesz-
kaniowe, uwzględniając nowelę 
do ustawy z dnia 15 grudnia 2000 
roku o spółdzielniach mieszkanio-
wych, obowiązującą od 9 wrześ-
nia 2017 roku, zostały wyłączone 
z kategorii spółdzielni, w których 
członkostwo uzyskuje się poprzez 
złożenie deklaracji i przyjęcie jej 
przez zarząd, bowiem uzyskuje się 
je z mocy prawa, z chwilą uzyska-
nia tytułu prawnego do lokalu. 

RSM „Bawełna”, jako pod-
miot niepubliczny wpisany do re-
jestru przedsiębiorców Krajowe-
go Rejestru Sądowego, zgodnie 
z przedmiotową Ustawą, posia-
dać będzie stosowny adres do do-
ręczeń elektronicznych. Z uwagi 
na fakt, iż RSM „Bawełna” nie 
jest podmiotem publicznym 
(do tego kręgu zaliczamy m.in. 
organy władzy publicznej czy 
sądy), tak więc niniejsza Ustawa, 
w jej aktualnym brzmieniu nie 
daje obecnie możliwości spraw-
nego komunikowania się Spół-
dzielni z Członkami. Jednakże 
niewykluczone, że w niedalekiej 
przyszłości, Ustawodawca zno-
welizuje jej treść, rozszerzając 
możliwość doręczeń elektronicz-
nych również na inne podmioty, 

w tym m.in. na spółdzielnie 
mieszkaniowe.

Oczywiście, gdy tylko pojawi 
się kolejna zmiana prawa w tym 
zakresie, zostaną Państwo o tym 
poinformowani na łamach naszej 
Gazety.

Podsumowując niniejsze 
rozważania, pozostaje mi jedynie 
podkreślić, że powinniśmy powo-
li przyzwyczajać się, iż tradycyjna 

forma doręczeń ma niestety skró-
coną wizję przyszłości, a co za tym 
idzie, pozostaje nam jedynie oswo-
jenie się z tym kierunkiem zmian, 
w czym mam nadzieje pomoże 
między innymi niniejszy artykuł.

Radca prawny  
Dominika Góra

z Kancelarii Radcy Prawnego 
Jadwigi Chmielewskiej-

-Furmankiewicz

Pomóżmy dzieciom w Dzień Dziecka
Dzień Dziecka to niezwykle radosny czas. 
Uśmiechy, wybuchy entuzjazmu z powodu 
wyczekanych prezentów, niespodzianki, 
słodkości. Oby każde dziecko mogło w ten 
sposób spędzać nie tylko ten jeden dzień 
w roku, ale wszystkie inne.
 Niestety są też maluszki, które 
potrzebują naszego wsparcia, by móc 
cieszyć się życiem, albo by po prostu 
móc żyć. Dla chorych dzieci często liczy 
się każdy grosz wspierający ich leczenie 
i rehabilitację. Jeżeli w tym zabieganym świecie nie mamy czasu, 
by myśleć o nich na co dzień, to zróbmy to chociaż 1 czerwca, 
w Dzień Dziecka.
 Fundacja Miej Serce wspiera takie potrzebujące dzieci. 
Im szybciej jej podopieczni otrzymają pomoc, tym większe szanse, 
by mogli wyzdrowieć lub by ich młode organizmy zdążyły się 
zregenerować. Wystarczy nawet symboliczna kwota.
 Darowizny można przekazywać w dowolnym momencie, 
wpłacając pieniądze na konto (przelewem bankowym lub 
na poczcie) lub korzystając z bezpiecznej płatności online. W celu 
przekazania wsparcia należy dokonać przelewu bankowego 
na poniższe dane:
Bank PKOBP 20 1020 2472 0000 6202 0364 1610
 W tytule wpłaty można wpisać dane dowolnego potrzebującego 
dziecka, które jest podopiecznym Fundacji (historie dzieci 
są dostępne na stronie internetowej Fundacji Miej Serce) lub 
wesprzeć małego Nikosia, który choruje na śmiertelną chorobę – 
malformację żyły Galena w mózgu. Nikodem potrzebuje stałego 
wsparcia lekarzy specjalistów, a także rehabilitantów, którzy 
pomogą mu rozwijać się ruchowo. Aby wesprzeć Nikosia należy 
w tytule przelewu wpisać: 593 Akcja dla Nikosia

Bo „Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak 
się dzielisz.”
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W bieżącym numerze drukujemy skrót sprawozdania  
z działalności Spółdzielni za 2020 r. Sprawozdanie to  

co roku przedkładane jest w tym czasie  
pod obrady Walnego Zgromadzenia.

Zakończyliśmy kolejny rok sprawozdawczy. Biegła rewident zweryfikowała nasze sprawozdanie 
finansowe za 2020 rok. Przekazała sprawozdanie z badania rocznego, w którym zamieściła pozytywną 
opinię na temat badanych dokumentów, a w dniu 21.04.2021 roku na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 
RSM „Bawełna” omówiła wyniki badania.

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności zostały pozytywnie zaopinio-
wane przez Radę Nadzorczą w dniu 22.04.2021 roku.

Wzorem lat ubiegłych prezentujemy skrót sprawozdania z działalności Spółdzielni w 2020 roku.

Organizacja Spółdzielni
Działalnością RSM „Bawełna” kierował Zarząd w trzyosobowym składzie, który odbył 31 posie-
dzeń. Bieżącą kontrolę i nadzór sprawowała Rada Nadzorcza, licząca czternaście osób, która odbyła 
12 posiedzeń.

Siedziba Zarządu Spółdzielni mieści się w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 163. W ramach 
podziału zasobów Spółdzielni na jednostki organizacyjne funkcjonuje 5 wyodrębnionych osiedli: 
„Zbiorcza”, „Słowiańskie”, „Sienkiewiczowskie”, „Żubardź”, „Koziny”.

Administrowanie zasobami odbywało się przez cztery administracje osiedlowe (os. „Żubardź” 
i os. „Koziny” mają wspólną administrację).

W ramach spotkań z członkami w siedzibie Spółdzielni przyjmowali:
–  w każdy wtorek, Prezes Spółdzielni oraz jego Zastępcy. Na dyżury zgłosiło się 107 osób,
–  w każdy pierwszy wtorek miesiąca dyżury pełnili członkowie Rady Nadzorczej.
Bezpłatnych porad prawnych dla naszych członków udzielała Kancelaria Radcy Prawnego 

Jadwigi Chmielewskiej-Furmankiewicz, która prowadzi kompleksową obsługę prawną Spółdzielni. 
Porady udzielane były w siedzibie Spółdzielni, w każdy wtorek.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia 
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i związanym z nim zakazem organizowania wi-
dowisk i innych zgromadzeń ludności, w 2020 roku nie odbyła się żadna część Walnego Zgromadze-
nia RSM „Bawełna”. Zgodnie z art. 90 Ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szcze-
gólnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 
„jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali 
przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego 
w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu 
wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu”.

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni w 2019 roku oraz sprawozdanie finansowe za 2019 r. zostały 
przesłane do Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w formie 
elektronicznej dnia 11.08.2020 roku. 

W 2020 roku Spółdzielnia wydała 12 numerów miesięcznika „RSM Bawełna Mój Dom” – 
od numeru 133 do numeru 144. Gazeta przygotowywana jest przez zespół redakcyjny, wyłoniony 
spośród pracowników Spółdzielni.

Struktura zasobów
Zasoby administrowane przez RSM „Bawełna” wg stanu na 31.12.2020 r. to:
a)  223 budynki mieszkalne wielorodzinne (136 nieruchomości) i 14 domków jednorodzinnych 

(14 nieruchomości), w których jest:
 –  8.261 mieszkań (strukturę mieszkań przedstawia wykres nr 1),

 –  225 garaży, w tym: 176 własnościowych, 49 odrębna własność,
 –   106 lokali użytkowych, w tym: 48 własnościowych, 47 wynajmowanych (własność Spół-

dzielni), 8 odrębna własność i 3 na potrzeby Spółdzielni (administracje osiedlowe),
b)  14 zespołów garaży wolno stojących (13 nieruchomości), w których łącznie są 234 garaże, w tym: 

119 własnościowych, 9 odrębna własność i 106 wynajmowanych (własność Spółdzielni),
c)  6 pawilonów wolno stojących (5 nieruchomości), pawilony handlowo-usługowe, siedziba Zarządu 

i administracja osiedla.

RSM „Bawełna” zarządza ponadto trzema budynkami należącymi do wspólnot mieszkaniowych 
na Janowie, w których ma ustanowione prawo własności do garażu o powierzchni 11,48 m² oraz 
dwoma budynkami należącymi do wspólnot mieszkaniowych położonych na Polesiu.
Powierzchnia użytkowa administrowanych zasobów to:
 a)  lokale mieszkalne 408.194,16 m²
 b)  lokale użytkowe 15.799,58 m² 
 c)  garaże 7.735,26 m² 
Powierzchnia gruntów będących w administrowaniu RSM „Bawełna” wynosi 503.420,68 m², w tym:
 –  grunty wyodrębnione 138.596,15 m²
 –  grunty należące do RSM „Bawełna” 364.824,53 m² 
Na dzień 31.12.2020 roku RSM „Bawełna” zrzeszała 10.251 członków.

Działalność eksploatacyjna
Gospodarka finansami prowadzona była w oparciu o plan gospodarczo-finansowy uchwalony przez 
Radę Nadzorczą w dniu 12.12.2019 r. – Uchwała nr 1/12/2019.

Koszty działalności Spółdzielni poniesione w 2020 roku przedstawiają się następująco:
 1.  eksploatacja 33.128.581,16 zł
 2.  zimna woda i odprowadzanie ścieków 5.375.058,49 zł
 3.  gospodarka cieplna (centralne ogrzewanie i ciepła woda) 16.270.036,44 zł
 4.  pozostała działalność operacyjna, finansowa i inna 295.626,16 zł

Koszty eksploatacji za 2020 rok powiększone zostały o ujemne wyniki nieruchomości z lat 
poprzednich w kwocie 609.204,95 zł.

Przychody uzyskane w 2020 roku wynoszą:
 1.  eksploatacja 32.148.545,75 zł
 2.  zimna woda i odprowadzanie ścieków 5.410.835,46 zł
 3.  gospodarka cieplna (centralne ogrzewanie i ciepła woda) 16.308.811,34 zł
 4.  pozostała działalność operacyjna, finansowa i inna 1.228.910,42 zł

Przychody eksploatacji za 2020 rok zwiększone zostały o dodatnie wyniki nieruchomości z lat 
poprzednich w kwocie 1.215.282,66 zł.

Spółdzielnia przez cały okres sprawozdawczy posiadała dobrą kondycję finansową. Zobowiązania 
regulowała terminowo i z tego tytułu uzyskiwała dodatkowe korzyści, jak chociażby otrzymywane 
bonifikaty w opłatach za ciepło. Łącznie na przestrzeni 2020 roku kwota uzyskanych z tego tytułu 
bonifikat wynosiła 197.718,08 zł.

Różnica między przychodami a kosztami eksploatacji i utrzymania nieruchomości na koniec 
2020 roku wyniosła (-) 1.859.678,26 zł, z tego 26 nieruchomości uzyskało wyniki dodatnie w kwocie 
326.203,01 zł a 136 nieruchomości wyniki ujemne w kwocie 2.185.881,27 zł. Zgodnie z art. 6 ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych wyniki zwiększą odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji 
i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym.

Wyniki nieruchomości w poszczególnych osiedlach przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1

Osiedle

Wyniki nieruchomości na 31.12.2020 rok
Ogółem suma wyników 

nieruchomości
w tym:

suma wyników dodatnich suma wyników ujemnych

kwota (zł) ilość 
nieruchomości kwota (zł) ilość 

nieruchomości kwota (zł) ilość 
nieruchomości

1 2 3 4 5 6 7
Zbiorcza -167 995,71 30 78 835,11 11 -246 830,82 19
Słowiańskie -743 352,37 50 197 737,65 6 -941 090,02 44
Sienkiewiczowskie -481 222,36 26 1 459,50 4 -482 681,86 22
Żubardź -336 010,85 36 11 179,42 3 -347 190,27 33
Koziny -131 096,97 20 36 991,33 2 -168 088,30 18

Spółdzielnia ogółem -1 859 678,26 162 326 203,01 26 -2 185 881,27 136

Dodatni wynik na centralnym ogrzewaniu i ciepłej wodzie w kwocie 38.774,90 zł oraz dodatni 
wynik na zimnej wodzie i odprowadzaniu ścieków w kwocie 35.776,97 zł pozostają do rozliczenia 
z członkami Spółdzielni w 2021 roku.

Spółdzielnia w 2020 roku uzyskała nadwyżkę przychodów nad kosztami z własnej działal ności 
gospodarczej (pożytki Spółdzielni z najmu lokali użytkowych, garaży, dzierżawy gruntów i inne) 
w kwocie 1.485.720,56 zł oraz z działalności operacyjnej, finansowej i innej w kwocie 933.284,26 zł, 
które po pomniejszeniu o podatek dochodowy 474.603,00 zł stanowią nadwyżkę bilansową Spół-
dzielni w wysokości 1.944.401,82 zł.

Uzyskaną nadwyżkę bilansową Zarząd proponuje w całości przeznaczyć na pokrycie wydatków 
związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości.

Skrót ze sprawozdania z działalności RSM „Bawełna” za 2020 rok
SPÓŁDZIELNIA W LICZBACH

Wykres nr 1. Struktura mieszkań
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Z uwagi na zagrożenie epidemiczne  
Walne Zgromadzenie nie mogło odbyć się w maju.  
Prosimy o zapoznanie się ze sprawozdaniem i zachowanie gazety  
do czasu podjęcia obrad Walnego po epidemii.

Stawki opłat dla lokali mieszkalnych w 2020 roku wynosiły:
 –   eksploatacja – członkowie spółdzielni od 0,50 do 2,80 zł/m² p.u. (osoby niebędące członkami 

mają stawki wyższe o 0,34 zł),
 –  odpis na fundusz remontowy od 1,50 do 3,50 zł/m² p.u.
 –   podatki i opłaty lokalne (mieszkania spółdzielcze) od 0,09 do 0,64 zł/m² p.u.

Stawki opłat za śmieci – wynikają z decyzji odgórnych i wynosiły: dla zasobów w Łodzi 
24,00 zł od osoby, dla Andrespola 11,00 zł od osoby. 

Gospodarka cieplna
Koszty i przychody centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody (c.w.) przedstawia tabela nr 2.

Fundusz remontowy
Przychody i wydatki z funduszu remontowego przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3

Lp. Wyszczególnienie
Przychody i wydatki z funduszu remontowego w 2020 roku

Zbiorcza  Słowiańskie Sienkiewiczowskie Żubardź  Koziny Ogółem  
Spółdzielnia

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Odpisy od lokali i inne 
przychody 2 243 651,88 4 463 492,78 1 704 168,84 2 170 034,28 1 219 459,32 11 800 807,10

2 Wyniki za 2019 r. 173 027,07 94 094,45 -25 058,73 83 831,29 143 738,14 469 632,22
3 Przychody ogółem (1+2) 2 416 678,95 4 557 587,23 1 679 110,11 2 253 865,57 1 363 197,46 12 270 439,32
4 Wydatki ogółem 2 405 989,06 4 268 041,33 2 141 269,70 1 994 305,24 1 238 259,53 12 047 864,86

5 Wynik ( poz. 3 – poz. 4 ) 10 689,89 289 545,90 -462 159,59 259 560,33 124 937,93 222 574,46

Szczegółowe informacje o prowadzonych w 2020 roku w osiedlach pracach remontowych 
zamieszczone były na łamach naszej gazety w styczniowym numerze.

Działalność społeczna i oświatowokulturalna
W ramach działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej Spółdzielnia zakupiła i przekazała 140 
paczek świątecznych dla najbardziej potrzebujących członków. W styczniu wsparła finansowo orga-
nizację imprezy „Ferie w mieście 2020”. Ponadto finansowo wspierała imprezy rekreacyjno-sportowe 
organizowane przez TKKF „Dzikusy” i szkoły działające na terenie naszych osiedli, a mianowicie: 
mini olimpiadę przedszkolaków oraz sekcję siatkówki działającą przy TKKF „Dzikusy”.

Celem działalności społeczno-wychowawczej było zachęcenie dzieci i młodzieży do aktyw-
ności fizycznej, rozwijanie idei współzawodnictwa, miła zabawa oraz udzielanie pomocy i integracja 
mieszkańców osiedli.

Wydatki na cele społeczne i oświatowo-kulturalne wyniosły 13.678,09 zł.

Zaległości w opłatach za używanie lokali 
Zadłużenie lokali mieszkalnych, użytkowych i innych wobec Spółdzielni z tytułu opłat eksploatacyj-
nych, zasądzonych odsetek i kosztów sądowych przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4

Lp. Wyszczególnienie
Zaległości w opłatach na 31.12.2020 r.

Zbiorcza Słowiańskie Sienkiewi-
czowskie Żubardź Koziny Ogółem 

Spółdzielnia
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Zaległości w opłatach eksploatacyjnych 408 283,08 491 880,10 345 460,04 575 265,38 461 346,83 2 282 235,43

2 Zaległości z tytułu zasądzonych odsetek 
i kosztów sądowych 83 322,80 119 539,07 82 326,02 129 658,76 96 318,55 511 165,20

3 Zaległości ogółem (1+2) 491 605,88 611 419,17 427 786,06 704 924,14 557 665,38 2 793 400,63

Działania windykacyjne prowadzone były zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami 
i przedstawiają się następująco:
–  do osób zalegających z opłatami wysłano 2.725 monitów, a w przypadku dysponowania numerem 

telefonu dłużnika bądź adresem e-mail niezwłocznie po upływie terminu wpłaty wysyłane były 
informacje przypominające o zaległości,

–  w wyniku braku działań ze strony członków zmierzających do spłaty zadłużeń, Spółdzielnia 
skierowała do sądu 23 sprawy, a do egzekucji komorniczej 20 spraw,

–  do lokatorów wysłano informacje o stanie salda opłat za lokale.
W ramach pomocy w spłacie zadłużeń Spółdzielnia rozkładała należne kwoty na raty. 
W 2020 r. podpisano 64 porozumień na ratalną spłatę zadłużeń.
Część osób zadłużonych korzysta z dodatków mieszkaniowych. W okresie styczeń–grudzień 

2020 roku Urząd Miasta Łodzi z tego tytułu przekazał na konta opłat członków kwotę 138.410,70 zł. 
Z dodatków mieszkaniowych na koniec 2020 roku korzystało 60 członków.

Zaległości w spłacie kredytów mieszkaniowych
Kwota kredytów długoterminowych, zaciągniętych przed majem 1992 roku, jaka pozostała do spłaty 
w banku, wg stanu na 31.12.2020 r. wynosiła 11.091.989,19 zł i dotyczyła 111 osób zamieszkałych w: 
os. Słowiańskim (96 osób) i os. Sienkiewiczowskim (15 osób). 

W roku 2020 Spółdzielnia skorzystała z możliwości umorzenia zadłużenia związanego z zaciąg-
niętym przed rokiem 1992 kredytem mieszkaniowym (zwolnienie dokonane na podstawie ustawy 
o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych 
oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych) i po złożeniu odpowiednich wniosków 
uzyskała umorzenie odsetek w banku PKO SA w łącznej kwocie 3.317.893,92 zł. 

Spółdzielnia za członków, którzy nie dokonują terminowej spłaty rat kredytowych, dla zapo-
bieżenia powstawania kredytu przeterminowanego (wyżej oprocentowanego), dokonuje kwartalnie 
dopłat do banku. Wyłożone przez Spółdzielnię środki obciążają konta członków nie wywiązujących 
się ze spłaty i podlegają windykacji na warunkach obowiązujących w Spółdzielni. 

Zadłużenie członków wobec Spółdzielni z tytułu wyłożonych przez nią środków wg stanu 
na 31.12.2020 r. wynosiło 57.329,94 zł i dotyczyło 29 osób.

W ramach prowadzonych działań windykacyjnych do osób zalegających ze spłatą kredytu Spół-
dzielnia wysłała 41 wezwań do zapłaty. Egzekucja komor nicza wg stanu na 31.12.2020 r. prowadzona 
była w stosunku do 2 osób.

W uzasadnionych przypadkach podpisywane są porozumienia na ratalną spłatę zadłużeń.
Zadłużenia kredytowe w poszczególnych osiedlach przedstawia tabela nr 5.

Tabela nr 5

Lp. Wyszczególnienie
Zadłużenie kredytowe na 31.12.2020 r.

Słowiańskie Sienkiewi-
czowskie

Ogółem 
Spółdzielnia

1 2 3 4 5
1 Kredyt mieszkaniowy pozostający do spłaty w banku
a) kwota zobowiązania kredytowego (zł) 9 487 699,58 1 604 289,61 11 091 989,19
b) ilość osób 96 15 111

2 Zadłużenie kredytowe członków wobec Spółdzielni
a) kwota zadłużenia (zł) 48 978,20 8 351,74 57 329,94
b) ilość osób 25 4 29

Realizacja przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 
w zakresie wyodrębniania nieruchomości 
Na dzień 31.12.2020 roku podjęte były uchwały w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności 
lokali dla:

Tabela nr 2

Lp. Wyszczególnienie
Koszty i przychody centralnego ogrzewania i ciepłej wody za 2020 rok

Zbiorcza Słowiańskie Sienkiewiczowskie Żubardź Koziny Ogółem Spółdzielnia
1 2 3 4 5 6 7 8
I Koszty 

1 Centralne ogrzewanie (c.o.) 1 707 817,15 3 500 337,24 1 595 014,08 2 400 629,80 1 392 349,10 10 596 147,37
a) stałe 715 344,67 1 431 681,09 637 084,27 1 001 039,43 557 871,88 4 343 021,34
b) zmienne 992 472,48 2 068 656,15 957 929,81 1 399 590,37 834 477,22 6 253 126,03

2 Ciepła woda (c.w.) 737 680,91 2 424 938,38 971 271,51 1 006 168,11 533 830,16 5 673 889,07
a) stałe 171 565,41 542 521,32 257 209,54 246 040,53 145 250,04 1 362 586,84
b) zmienne 566 115,50 1 882 417,06 714 061,97 760 127,58 388 580,12 4 311 302,23

3 Razem c.o. i c.w. 2 445 498,06 5 925 275,62 2 566 285,59 3 406 797,91 1 926 179,26 16 270 036,44
a) stałe 886 910,08 1 974 202,41 894 293,81 1 247 079,96 703 121,92 5 705 608,18
b) zmienne 1 558 587,98 3 951 073,21 1 671 991,78 2 159 717,95 1 223 057,34 10 564 428,26

II Przychody c.o. i c.w. razem 2 455 609,39 5 940 399,84 2 543 663,34 3 426 163,66 1 942 975,11 16 308 811,34
1 Przychody c.o. 1 715 757,99 3 654 783,64 1 607 011,44 2 385 974,30 1 388 158,13 10 751 685,50
2 Przychody c.w. 739 851,40 2 285 616,20 936 651,90 1 040 189,36 554 816,98 5 557 125,84

III Wynik na c.o. i c.w. razem 10 111,33 15 124,22 -22 622,25 19 365,75 16 795,85 38 774,90
1 Wyniki c.o. 7 940,84 154 446,40 11 997,36 -14 655,50 -4 190,97 155 538,13
2 Wyniki c.w. 2 170,49 -139 322,18 -34 619,61 34 021,25 20 986,82 -116 763,23

IV
Średni koszt ogrzewania metra 

kwadratowego powierzchni 
miesięcznie (zł/m²) 

2,15 1,80 1,90 2,74 2,66 2,13

Cd. na str. 6
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Warto w kontaktach ze spółdzielnią  korzystać z aplikacji iMieszkaniec.pl.  

W dobie pandemii jest ona szczególnie przydatna.
Niestety do tej pory zalogowanych na platformie iMieszkaniec.pl  

mamy tylko 845 członków, czyli nawet nie 10%.

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

Cd. ze str. 5

 B udowa Zakładu Od-
zysku Energii (ZOE) 
w elektrociepłowni 

EC4 to kolejna z proekolo-
gicznych inicjatyw podejmo-
wanych przez Veolia Energia 
Łódź S.A., naszego łódzkiego 
dostawcy ciepła systemowego, 
polegająca na zastąpieniu wę-
gla paliwami alternatywnymi. 
Już w 2011 r. 17% wytworzo-
nej energii pochodziło z resz-
tek produkcji rolnej i prze-
mysłu drzewnego czyli z tzw. 
biomasy. Obecne do grupy 
paliw alternatywnych włącza 
się poprzez budowany ZOE 
paliwo pre-RDF, odzyskane 
z odpadów komunalnych. Jak 
przekonuje Veolia w ulotkach 
przekazanych nam i naszym 
mieszkańcom z bloków 501 
i 503 oraz wszystkim miesz-
kańcom Widzewa-Wschodu, 
t j .  cz łonkom naszych 

spółdzielczych „córek” 
SM im. Stefana Batorego, 
SM im. Bolesława Chrobre-
go, SM im. Mieszka I, zloka-
lizowanych najbliżej elektro-
ciepłowni EC4, misja Spółki 
„Odnawiamy zasoby świata” 
opiera się na wizji świata, 
w którym nie marnuje się 
zasobów i wykorzystuje się 
je w sposób zrównoważony. 
Odpady również mają war-
tość, a kiedy są ponownie wy-
korzystywane i efektywnie 
zarządzane, są przyjaznym dla 
środowiska źródłem energii.

Budowany w elektro-
ciepłowni Zakład Odzysku 
Energii (ZOE) to jedna z no-
wych generacji spalarni, ale 
jej sąsiedztwo nie będzie po-
wodowało uciążliwości dla 
mieszkańców. Paliwo pre-
-RDF dostarczane do zakła-
du będzie pozbawione części 

organicznych odpowiedzial-
nych za nieprzyjemny zapach 
odpadów. Odpady organiczne 
zostaną wcześniej wydzie-
lone w sortowni i nie trafią 
do ZOE. Pre-RDF będzie do-
starczany specjalistycznymi 
pojazdami z zamkniętymi 
naczepami i ruchomą pod-
łogą, a nie śmieciarkami. 
Na terenie zakładu pojazdy 
będą wjeżdżać do utrzymy-
wanej w podciśnieniu hali 
rozładunkowej i w dalszej 
kolejności paliwo będzie wy-
ładowywane do szczelnego 
bunkra na odpady. Dzięki 

utrzymującemu się podciśnie-
niu w hali wyładunkowej oraz 
w bunkrze żadne zapachy 
nie będą rozprzestrzeniać się 
poza budynek.

Więcej szczegółów o nowych 
technologiach w ciepłowni-
ctwie i paliwach alternatyw-
nych znajdziecie Państwo 
na stronie internetowej Veolii 
Łódź.

W kilku miejscach na Wi-
dzewie-Wschodzie oraz w na-
szej Spółdzielni stanęły insta-
lacje informacyjne w zakresie 
nowej energii dla Łodzi. 

Zdjęcie powyżej przedsta-
wia baner informacyjny usta-
wiony w naszej siedzibie.

 K.Sz.
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.

–  145 nieruchomości z budynkami mieszkalnymi (spośród 150), w tym: 
os. Zbiorcza – 22; os. Słowiańskie – 48; os. Sienkiewiczowskie – 26; 
os. Żubardź – 32; os. Koziny – 17.
Z uwagi na nieuregulowane stany prawne do końca 2020 roku nie było 

możliwości podjęcia uchwał w stosunku do 5 nieruchomości, w tym: 
os. Słowiańskie – 1; os. Żubardź – 2; os. Koziny – 2.
–  10 nieruchomości garażowych (spośród 13), w tym: os. Zbiorcza – 6; 

os. Słowiańskie – 1; os. Żubardź – 2, os. Koziny – 1. 
Nieruchomość garażowa przy ul. Zakładowej 32/36 oraz 5 nierucho mości 

z pawilonami wolno stojącymi stanowiące mienie Spółdzielni nie wymagają 
podejmowania uchwał. 

W 2020 roku Spółdzielnia zawarła 88 aktów notarialnych na odrębną własność 
lokali mieszkalnych.

Informacja na temat kontroli zewnętrznych
W 2020 roku w RSM „Bawełna” przeprowadzone zostały następujące kontrole:
1.  W dniu 24.02.2020 r. kontrola oceny stanu sanitarno-technicznego balkonu 

w lokalu mieszkalnym przy ul. Zakładowej 57 na osiedlu „Słowiańskie”. 
Kontrola odbyła się na zlecenie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicz-
nej. Wydano zalecenia odnośnie doprowadzenia przedmiotowego balkonu 
do właści wego stanu higieniczno-użytkowego.

2.  W dniu 19.12.2019 r. w Spółdzielni rozpoczęła się lustracja działalności RSM 
„Bawełna” za lata 2016–2018, która zakończyła się 20.05.2020 roku. Związek 
Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP nie sformułował żadnych wnio-
sków do przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu. 

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2020 rok, którego skrót Państwu 
przedstawiliśmy, stanowi jeden z punktów porządku obrad Walnego Zgro
madzenia RSM „Bawełna”, które z uwagi na panującą pandemię COVID19 
nie ma ustalonego terminu i podlegać będzie zatwierdzeniu w formie uchwały.

Pełna treść sprawozdania publikowana jest na stronie internetowej Spół
dzielni.

 A.K.

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.

UWAGA! Nasze  biura nieczynne 4 czerwca br.
Piątek, 4 czerwca, po Bożym Ciele, tradycyjnie, bo już praktycznie od 20 lat, jest dniem wolnym w naszej 
Spółdzielni. Nieczynne będą biura administracji oraz biuro Zarządu. Prosimy o wzięcie tego pod uwagę 
przy realizacji spraw, z jakimi chcieliby Państwo zwrócić się w tym czasie do Spółdzielni. Usterki i awarie 
można będzie zgłaszać poprzez aplikację iMieszkaniec.pl oraz do firmy Prym – telefony kontaktowe 
drukujemy na tej stronie oraz zamieszczone są na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych.

ZOEZOE  drogą drogą 
do dekarbonizacji  do dekarbonizacji  
energii cieplnejenergii cieplnej

OBOJĘTNE…
O  tym, że zarządzanie budynkami nie jest łatwe 
nie przekona się nikt dopóki się tym nie zajmie.

Spectrum problemów, mnogość usterek, tema-
tów awaryjnych i ponad 1200 mieszkań na Osiedlu 
„Sienkiewiczowskim” jest gwarantem emocji i adre-
naliny, której nie zastąpią nawet bramki Roberta Le-
wandowskiego czy to dla reprezentacji Polski czy też 
jego klubowego zespołu Bayernu.

Zwykły, niczym niewyróżniający się poniedzia-
łek, będący kolejnym dniem w  kalendarzu jest dla 
mnie jako kierownika Osiedla wielką niewiadomą…

Praca rozpoczęta od przeglądu terenu Osiedla 
przynosi kolejne już popisy miejscowej młodzieży – 
pseudo graffiti, połamana ławka, kopnięty i pogięty 
kosz na śmieci. W  sumie jak na miniony weekend 
nie było tak źle. Kolejne czynności to przegląd portalu 
iMieszkaniec i zgłaszanych przez Państwa usterek… 
brak napięcia, problemy z centralnym ogrzewaniem 
i perełka wśród nich… zapchany pion kanalizacyjny. 
Błahostka? No nie do końca, pion udrożniony przez 
pogotowie spółdzielcze wymaga szerszego zaintere-
sowania się problemem… Co było jego przyczyną? 
Nie dowiemy się dopóki nie wyczyścimy go ciśnie-
niowo. Dzwonię po firmę zajmującą się tego rodzaju 
robotami. Jak są dostępni przyjadą w miarę sprawnie. 
Godzinka, max dwie. Do dyspozycji mają sprzęt w pełni 
profesjonalny, porównywalny z tym czym dysponuje 
ZWiK. Pokrótce omawiamy temat. Otwieramy studnie 
na zewnątrz budynku. Pełna wody i wszystkiego tego 
co trafia do kanalizacji – przekrój od A do Z. Otwieramy 

następną studnię. Zaczynają. Rozwijają węża do prac 
ciśnieniowych, montują głowicę. Wąż ląduje w studni, 
ciśnienie ciągnie go pod prąd do zapchanej studni… 
Po pewnym czasie wypływają dobrodziejstwa Waszych 
domostw… Zbrylone tłuszcze, szmaty, podpaski, 
pieluchy, patyczki do uszu, resztki jedzenia, (tak tak, 
to jest wrzucane do kanalizacji w naszych łazienkach 
i ubikacjach!)… i wróg publiczny nr jeden! Koszyczek 
od kostki WC, który był prawdopodobnie sprawcą całe-
go zamieszania. A wyglądało to prawdopodobnie tak:

– O kurcze, wpadł mi koszyczek od kostki WC,
– Dobra daj spokój, po co masz moczyć czy też 

brudzić ręce! Spuść wodę i weź drugi, obojętne,
– W sumie racja,
I  wir wody porywa koszyczek za powiedzmy 

5,99 zł powodując interwencję za ponad 500,00 zł, 
a często i więcej. Koszyczek staje gdzieś w poprzek, za-
trzymuje się na nim pielucha, tłuszcz, robi się czop… 
i problem jak malowany.

Obojętne? No nie do końca. Tak samo jak 
nie  do końca jest obojętne, co trafia przez muszlę 
sedesową i jej odpływ do pionu kanalizacyjnego.

Proszę o rozwagę, dużą dozę wyobraźni i zwróce-
nie uwagi, że nie kanalizacja ale kosz na odpady zmie-
szane jest tym miejscem, do którego powinny trafić 
wszystkie wyżej wymienione przeze mnie materiały.

Tym razem mieszkańcy tego bloku mieli wyjąt-
kowe szczęście, że udało się w miarę udrożnić odpływ 
kanalizacyjny. W innym przypadku być może doszłoby 
do zalania fekaliami mieszkań na parterach, a potem 
być może i wyżej…

 DR



7
Noc muzeów w tym roku, biorąc pod uwagę pandemię, ale i luzowanie obostrzeń 
odbywała się w systemie hybrydowym. Niektóre muzea czekały na zwiedzających 
praktycznie cały dzień. A że pogoda sprzyjała można było spędzić sobotę 15 maja 
ciekawie i bez tłoku, towarzyszącemu zwykle Nocy Muzeów.

Kontynuując spacery po 
łódzkich parkach i tere-
nach zielonych, których, 
jak przekonujemy się  
wspólnie od kilku mie-
sięcy na łamach naszej 
Gazety, jest całkiem dużo 
w naszym mieście, w tym 
numerze przenosimy się 
do ogrodu spacerowego 
przy pałacu Izraela Po-
znańskiego.
Muzeum Miasta Łodzi, które 
zlokalizowane jest we wnę-
trzach pałacowych u zbiegu 
ulic Zachodniej i Ogrodowej, 
od maja tego roku, po wielu la-
tach prowadzonych remontów 
i renowacji, udostępnia zwie-
dzającym pięknie odrestau-
rowany przypałacowy ogród, 
do którego Państwa zapraszamy.

Otwarcie tej zabytkowej 
i jakże ciekawej przestrzeni 
nastąpiło 15 maja i było jedną 

z bardziej wyczekiwanych, te-
gorocznych atrakcji w ramach 
łódzkiej Nocy Muzeów.

W tym roku Noc Muzeów 
miała charakter hybrydowy 
i tylko z nazwy była nocą. 
Wiele z łódzkich muzeów, jak 
Muzeum Miasta Łodzi czy 
Muzeum Pałac Herbsta, także 
z przepięknym ogrodem, moż-
na było bezpłatnie odwiedzić 
tego dnia w standardowych go-
dzinach ich otwarcia. Wieczo-
rem zaś oglądać on-line zabyt-
ki Łodzi, wzbogacone jeszcze 
opowieściami przewodników. 
Przypomnijmy, że w ubiegłym 
roku Noc Muzeów odbywała się 
tylko on-line.

Wracając jednak 
do ogrodów 
łódzkiego „Króla 
bawełny” zacznijmy 
od historii
Ogród spacerowy zaprojektowa-
ny zostały przez Leona Grabow-
skiego, ówczesnego ogrodnika 
miejskiego i konserwatora zieleni 
miejskiej, swoim stylem nawią-
zywał do francuskich tradycji. 
Urządzony został w 1902 roku 
i stanowił efektowne zwieńczenie 
wspanialej rezydencji fabrykanta.

Kompozycyjnie zawierał  
gaiki drzew i krzewów, traw-
niki krótko strzyżone i barwne 
kwietniki oraz sztuczne jeziorko 
i fontannę. Kępy drzew i wyso-
kich krzewów skupione były 
głównie wzdłuż parkanu z bra-
mą, oddzielającego fabrykę, 
przez co osłaniały budynek ad-
ministracji i budynki fabryczne.

Początkowo ogród ciągnął 
się od ulicy Ogrodowej do uli-
cy Drewnowskiej, aż do kory-
ta rzeki Łódki. Oprócz ogrodu 
spacerowego, na wysokości 
dzisiejszej ulicy Podrzecznej, 
funkcjonował dość pokaźnych 
rozmiarów ogród warzywny.

Obecnie tereny ogrodowe 
są znacznie mniejsze i stanowią 
jedynie charakter spacerowy 

przypałacowej części. Jego po-
wierzchnia to zaledwie 0,576 
hektara. Do naszych czasów za-
chowała się architektura obec-
nego podjazdu, rotunda, schod-
ki prowadzące do alejek oraz 
latarnie gazowe w formie posą-
gów przedstawiających strażni-
ków trzymających pochodnie. 
W ogrodzie możemy podziwiać 
też drzewa z dawnego, pierwot-
nego krajobrazowego ogrodu.

Ogród przy pałacu Izraela 
Poznańskiego w 2017 roku zo-
stał wpisany do rejestru zabyt-
ków województwa łódzkiego.

Remont jaki został przez 
ostatnie lata wykonany przy-
wrócił pierwotny charakter 
i wygląd ogrodu:

naprawiono i wzmocniono 
elementy murowane, znajdują-
ce się w bezpośredniej bliskości 
pałacu, przebudowano północną 
bramę wjazdową, tak, by na-
wiązywała stylistyką do bramy 
wejściowej na teren Manufaktu-
ry oraz wymieniono ogrodzenie 
oddzielające ogród od centrum 
handlowego. Ogród wzbogacił 
się o nowoczesny system auto-
matycznego nawadniania. Wy-
mieniono starą instalację elek-
tryczną, a w miejsce typowych 
słupów oświetleniowych zainsta-
lowano dziewięć stylizowanych 
latarni. W ogrodzie funkcjonuje 
również zupełnie nowa ilumina-
cja, która po zmroku oświetla 
pałac od tej strony. Wymieniono 
nawierzchnię wszystkich alejek 
na całym terenie, uzupełniono 
drzewostan oraz wyposażono  
w nowe, bujane ławki i kosze 
na śmieci. Te bujane ławki mają 
dodatkowo walor edukacyjny 
– po wprawieniu  w ruch siłą 
mięśni osoby z niej korzystają-
cej, wytwarzany jest prąd, który 
uruchamia moduł dźwiękowy. 
Kołysząc się na ławkach może-
my wysłuchać opowieści m.in. 
o historii rezydencji rodziny 
Poznańskich i kompleksu fa-
brycznego. Słuchacze mogą się 
też dowiedzieć o późniejszych 
przemianach architektonicznych, 

jakim podlegał pałac i poznają 
ich kontekst.

W centralnej części ogrodu 
utworzono też podziemną niszę, 
w której znajdują się zachowa-
ne fragmenty oryginalnej, nie-
istniejącej już fontanny. Nisza 
została oszklona i jest podświet-
lana po zmroku.

Jak przystało na pałacowy 
charakter tego miejsca, to w tym 
ogrodzie nie mogło zabraknąć 
czynnej fontanny. Szczegól-
ną atrakcją jest to, że możemy 
wypoczywać przy kojących 
dźwiękach wody wypływającej 
właśnie z tej fontanny, która jest 
autorstwa Wacława Konopki.

Pałac Izraela Poznańskie-
go przy ul. Ogrodowej należy 
do najbardziej charakterystycz-
nych symboli Łodzi, jest zabyt-
kiem klasy europejskiej, a my 
mieszkańcy, praktycznie codzien-
nie możemy znaleźć tu chwilę 
wytchnienia w pędzie codzien-
ności i poczuć magię dawnych lat.

SPACER PO PAŁACOWYM SPACER PO PAŁACOWYM 
OGRODZIEOGRODZIE
czyli w ogrodach „Króla bawełny”czyli w ogrodach „Króla bawełny”

Niecodzienne pozdrowienia

W niedzielny, słoneczny dzień 9 maja na stacji trafo za blokiem przy ul.  Rawskiej 7 
powstało niecodzienne graffiti, które prezentujemy. Autor pozdrawia na nim sąsiadów. 

Choć nie  popieramy malowania po  budynkach nie sposób przejść koło tego malunku 
bez uśmiechu. K.Sz.

K.Sz.



8 Rozerwij się!
BARAN 21 III  20 IV
Miesiąc zaskoczy Cię niespo-
dziewanymi sprawami. Mniej 
będą dotyczyć Ciebie osobi-
ście, bardziej Twojego otoczenia. Ale i tak 
okażą się bardzo interesujące, choć wyma-
gające w Twoim postępowaniu dużego wy-
czucia sytuacji. Enigmatyczne zachowanie 
Strzelca da Ci wiele do myślenia.

BYK 21 IV  21 V
Ogarnie Cię nareszcie praw-
dziwie majowy nastrój. Spoj-
rzysz życzliwszym okiem na 
otoczenie, znajdziesz uśmiech dla każdego. 
Taka postawa szybko zjedna Ci przychyl-
ność otoczenia, staraj się więc utrzymać 
w takiej formie jak najdłużej. Niewykluczo-
ne nie tylko przelotne zauroczenie Panną.

BLIŹNIĘTA 22 V  20 VI
Po nadejściu Twojego znaku 
powiedzie się teraz niejedno. 
Lada dzień zaczną się sprawy 
mające szanse w niedługim czasie rozwinąć 
się bardzo atrakcyjnie. Mogą to być równie 
dobrze sprawy zawodowe, jak i towarzy-
skie. Nie uchylaj się więc od energicznego 
działania. Sympatyczny znak - Waga.

RAK 21 VI  22 VII
To powinny być pomyślne dni. 
Przede wszystkim dla spraw 
zawodowych. Poprawa nie-
których prywatnych układów też powinna 
dobrze wpłynąć na Twoje samopoczucie. 
Pamiętaj w Dniu Matki złożyć życzenia 
także teściowej!. Zaniedbanie tego może 
mieć poważne skutki. Unikaj Koziorożca.

LEW 23 VII  22 VIII
Spotkanie w nielicznym, ale 
bardzo miłym gronie czeka 
Ciebie w tych dniach. Było-
by błędem zrezygnowanie z zaproszenia. 
W tym właśnie towarzystwie będzie okazja 
do spotkania kogoś bardzo interesujące-
go. To może być para dla Ciebie nie tylko 
na majowe dni. Uważaj na Byka. Traci rów-
nowagę.
PANNA 23 VIII  22 IX
Początek miesiąca pod zna-
kiem złego nastroju, nierów-
nych humorów i niechęci do 
wszystkiego. Musisz możliwie szybko się 
z tego otrząsnąć, bo jeszcze w tym mie-
siącu pojawią się sprawy wymagające 
energicznego działania. Zaprzyjaźniony 
Wodnik swoją życzliwością przywróci 
Cię do normy.

WAGA 23 IX  23 X
W Twoim pobliżu niespodzie-
wanie pojawi się ktoś z prze-
szłości, może nawet jakiś 
były, który ciągle na coś liczy. Z tego po-
wodu trochę nerwów i małych przykrości. 
Nie daj się wytrącić z równowagi. Wyro-
zumiałość Raka sprawi, że druga połowa 
miesiąca będzie bardziej pogodna.

SKORPION 24 X  21 XI
Niespodzianie znajdziesz się 
w dość niezręcznej sytuacji, 
nie przez Ciebie zawinionej. 
Mimo to nie oglądaj się na innych i spró-
buj własnymi siłami przywrócić wszystko 
do normy. Lepiej uprzedzić wydarzenia, 
niż dopuścić do napięć w otoczeniu. Zy-
skasz tym uznanie u Barana.

STRZELEC 22 XI  21 XII
Będziesz jakby między mło-
tem a kowadłem. Taka właśnie 
zaistnieje sytuacja, w której 
podjęcie decyzji będzie bardzo trudne. Tym 
bardziej, że nagłe wydatki na początku mie-
siąca spowodują, że gorączkowo zaczniesz 
poszukiwać źródła dodatkowej gotówki. 
Nie licz na Skorpiona. Ma podobne prob-
lemy.
KOZIOROŻEC 22 XII  19 I
Nowe okoliczności mogą 
zmienić bieg Twoich spraw 
i interesów. Czujnie strzeż 
wszystkiego, na czym Ci teraz bardzo za-
leży. Nie pozwalaj sobie na słowo za dużo 
ani na żaden gest, który mógłby zaszko-
dzić wszystkiemu, czym się zajmujesz 
i co chcesz obecnie osiągnąć. Twój znak 
- Bliźnięta.

WODNIK 20 I  18 II
Początek miesiąca przyniesie 
Ci rozczarowanie. Sprawa, 
która wydawała się pewna, 
okaże się jednak bardziej skomplikowa-
na. Ale już za kilka dni czeka Cię zwrot 
o sto osiemdziesiąt stopni. Nagły przypływ 
energii pozwoli na realizację nawet od-
kładanych planów. Pamiętaj o urodzinach 
Bliźniąt.
RYBY 19 II  20 III
Nadchodzący okres można bę-
dzie porównać do małej rów-
ni pochyłej. Tylko od Ciebie 
zależy jaki obrót przyjmą sprawy. Zapanuj 
nad swoimi niezbyt dobrymi przyzwycza-
jeniami i staraj się stanąć na prostej drodze. 
Jeśli nawet będzie ona trochę „ pod górkę”, 
w potrzebie możesz liczyć na pomoc Lwa.

HOROSKOP NA CZERWIEC

***
Ojciec z córką zwiedzają muzeum. Przed posągiem Wenus 
z Milo ojciec zauważa: – No i widzisz, córeczko, do czego 
doprowadza obgryzanie paznokci?

Składniki na dwie porcje:

 ■ 2 kajzerki,
 ■ 2 duże jajka lub 3 mniejsze,
 ■ 1 mniejsza cebulka,
 ■ kilka pomidorków koktajlowych,
 ■ 2 duże plastry szynki,
 ■ odrobina masła,
 ■ sól, pieprz.

Przygotowanie:

Piekarnik nagrzać do temperatury 180 
stopni Celsjusza.
 Górną część kajzerki ściąć i wy-
drążyć środek. Bułki lekko spryskać 
wodą, środek wyłożyć plastrami 
szynki.
 Na patelni roztopić masło zeszklić 
pokrojoną w kostkę cebulę, następnie 
dodać pomidorki krótko przesmażyć. 

Dodać rozbełtane i przyprawione solą 
i pieprzem jajka,
 Smażyć wszystko, ale bardzo 
krótko, aby się za mocno nie ścięła, 
wystarczy że się lekko zetnie.
 Farsz przełożyć do bułek; opcjonal-
nie można dodać odrobinę startego sera.  
Przygotowane bułeczki z jajecznym 

Weekendowy poranek zwykle kojarzy 
mi się z aromatyczną kawą i jajeczni-
cą lekko ściętą smażoną na maśle. 
Ostatnio postanowiłam nieco prze-
łamać śniadaniową rutynę i zrobiłam 
(zainspirowana przepisem na blogu 
Andzia Pichci) jajecznicę z odrobiną 
pomidorków – choć nie musiało ich być – zapieczoną w wydrążonej kaj-
zerce. Niby nic takiego, ale odświeżyło talerz i radowało oczy. Zachęcam 
do prowadzenia w kuchni choćby takich małych eksperymentów.

farszem włożyć do nagrzanego piekar-
nika i zapiec ok. 5–7 minut.
 Jajecznica w nowym świeżym 
wydaniu gotowa.
 Dla niecierpliwych jajecznicę 
można podać na toście. 
 Smacznego.
 K.Sz.

Prekursorem dzisiejszego Dnia Dziecka, było wydarzenie mające miejsce 
w Genewie w roku 1925. Odbyła się tam wówczas Światowa Konfe rencja 
na Rzecz Dobra Dzieci. Początkowo Dzień Dziecka obchodzony był 

w niedzielę i obdarowywano dzieci kwiatami. Dlatego też pierwsza nazwa Dnia 
Dziecka to Kwiatowa Niedziela lub Dzień Róży.

Oficjalnie święto Dnia Dziecka trafiło do kalendarza w roku 1954, gdy na forum 
międzynarodowym wystosowano apel o stworzenie mechanizmów mających 
zapewnić w przyszłości pokój na ziemi. Jednym z postulatów było zagwaranto-
wanie bezpieczeństwa oraz możliwości rozwoju wszystkim dzieciom na świecie. 
20 listopada 1954 r. ONZ ustaliła Deklarację Praw Dziecka. Właśnie ten dzień 
w wielu krajach stał się symboliczną datą dnia najmłodszych. Jednak pomysło-
dawcy ogłosili wyraźnie, że wszystkie kraje powinny ustalić własne daty tego 
święta. Powinny one być historycznie lub kulturowo związane z dziećmi.

Aż do roku 1952 Dzień Dziecka w Polsce obchodzono nieoficjalnie we wrześ-
niu. Następnie datę tę zmieniono na 1 czerwca. Zmiana dotyczyła całego bloku 
państw socjalistycznych, którego częścią była wówczas Polska.

Dzieciaki w Niemczech mają za to Dzień Dziecka dwa razy w roku. Przed 
upadkiem ZSRR, wschodnia część Niemiec obchodziła Dzień Dziecka 1 czerw-
ca, podobnie jak reszta Bloku Wschodniego. Niemcy na zachodzie świętowali 
20 września. Po połączeniu Niemiec uznano, że nie warto wszczynać kłótni o to, 
który dzień jest lepszy i ustalono obchody Dnia Dziecka dwa razy w roku.

Francuzi, natomiast, zamiast tradycyjnego Dnia Dziecka obchodzą 6 stycznia 
Dzień Rodziny.

W Szwecji zaś nie istnieje zwyczaj obdarowywania dzieci prezentami. 
W zamian tego organizowane są spotkania i dyskusje o sprawach dotyczących 
najmłodszych.

Dzień Dziecka, poza tradycyjną symboliką, służy do wszelkiego rodzaju 
rozważań, dotyczących roli dzieci w naszym społeczeństwie. To właśnie takie 
spotkania i rozmowy zaowocowały wieloma zmianami w prawie, które dziś uła-
twiają dzieciom życie i pomagają z uśmiechem patrzeć w przyszłość. K.Sz.

 Źródło: internet

JAJECZNICA
NIECO INACZEJ

Taka sobie myśl!
Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy:  

cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym, 
i domagać się ze wszystkich sił, tego czego pragnie.

Paulo Coelho

ŚWIĘTO CAŁEJ RODZINY 


