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Nową atrakcją turystyczną Łodzi stała się świetlna iluminacja w Parku 
Źródliska I. Jest to teraz Park Miliona Świateł. Kraina czarów, którą 
można odwiedzać każdego dnia do końca lutego przyszłego roku.

Okres przedświąteczny to nie tylko czas zakupów i sprzątania. To okres, 
w którym świątecznie przystrajamy mieszkania i coraz częściej nasze bal
kony. Przed nami kolejny konkurs na najpiękniej udekorowany balkon.

NAKŁAD 9000 

egzemplarzy

Rok 2021 szybkimi krokami zbliża się 
do swojego końca. Ciągle jesteśmy w stanie 
covidowego zagrożenia, bowiem w trakcie 
czwartej jego fali codziennie jesteśmy infor-
mowani o kilkunastotysięcznej ilości nowych 
zakażeń i znacznej umieralności chorych. 
Ale traktujemy chyba te informacje po maco-
szemu, nie przejmując się nimi w ogóle bądź 
je bagatelizując. Przyzwyczailiśmy się do tej sy-
tuacji, uważając, że nas to nie będzie dotyczyć. 
Świadczy o tym nasze zachowanie w miejscach 
publicznych, w których nie przestrzegamy zale-
canych obostrzeń w postaci zakładania mase-
czek czy też utrzymywania dystansu od drugiej 
osoby. Szczególnie to widać w środkach komu-
nikacji publicznej i we wszystkich placówkach 
handlowo-usługowych. Często robię zakupy 
i niestety zauważam na każdym kroku wiele 
osób jest właśnie bez maseczek, a przy kasach, 
w kolejkach do nich, jeden stoi tuż za drugim, 
pomimo naklejonych w wielu miejscach na po-
sadzkach piktogramów z napisami „Zachowaj 
odstęp 1,5 m lub 2 m”. Na zwracane przeze mnie 
uprzejmie uwagi dotyczące utrzymywania nale-
żytej odległości w związku z panującą pandemią, 
widzę często niezrozumienie, wręcz zdziwienie; 
niekiedy niestety zdarzają się również agre-
sywne reakcje. Brakuje mi w takich miejscach 
osób wyznaczonych przez poszczególne placówki 
handlowe, które przypominałyby uprzejmie 
klientom o tych obowiązkowych zachowaniach. 
Przekazuję te słowa po relacji moich znajomych 
z pobytu narciarskiego w Austrii, gdzie zarówno 
w sklepach, jak również w wejściach do wycią-
gów czy kolejek linowych, zawsze stał pracownik 
obsługi i uprzejmie wskazywał, że należy założyć 
maseczkę; w autobusach zaś kierowca, przez mi-
krofon, przekazywał i prosił o szybkie jej zało-
żenie. Nikt się nie obrażał, nikt nie wydziwiał. 
Każdy może zapomnieć, bowiem wiele rzeczy 
robimy automatycznie, a obsługa jest od tego, 
by życzliwie przypominać o obowiązkach.

I kolejna sprawa również związana z na-
szym bezpieczeństwem, tym razem na drogach 
i przejściach dla pieszych. Już prawie miesiąc 
mamy „krótszy” dzień więc mamy również 
jesienne szarówki. Zarówno rano, jak i przede 
wszystkim po południu i wieczorem. Wielu z nas 
jeździ samochodami, ale również wielu chodzi 
pieszo, korzystając następnie z komunikacji 
publicznej. Jestem kierowcą i mam następujące 
spostrzeżenia. Wyjeżdżamy do pracy, gdy jeszcze 
często jest półmrok; wracamy gdy już zaczyna 
się ściemniać. Często pada deszcz. Bardzo waż-
nym jest więc dla każdego kierowcy właściwe 
ustawienie świateł w samochodzie. Zauważam, 
że wielu z nas nie przywiązuje do tego problemu 
należytej uwagi, bowiem nie zdajemy sobie 
sprawy, że oślepiamy innych kierowców. Jest 
to szczególnie ważne w przypadkach zbliżania 
się do przejścia dla pieszych. „Oślepienie” przez 
samochód nadjeżdżający z przeciwnej strony 
może spowodować, że nie zauważymy pieszego 
wchodzącego na pasy, tym bardziej, że w okresie 
jesienno-zimowym większość z nas ma ubrania 
szarobure, generalnie ciemne. Dobrze by więc 
było, abyśmy jako piesi mieli jakieś elementy 
odblaskowe na swoich ubraniach. Ale najlepiej 
by było, by korzystać ze swoich praw pierwszeń-
stwa na przejściach dla pieszych w sposób bar-
dzo rozważny, bowiem to, że pieszy widzi dobrze 
zbliżający się samochód, nie oznacza, że jest tak 
samo widoczny przez kierowcę nadjeżdżającego 
samochodu. Jeszcze 25 lat temu uczono dzieci 
w pierwszych klasach szkoły podstawowej na-
stępującej zasady: Chcesz przejść przez jezdnię, 
zatrzymaj się przy krawężniku; spójrz w lewo, 
spójrz w prawo, jeszcze raz w lewo, jezdnia 
wolna – możesz przejść przez nią.

 Sylwester Pokorski

Moim zdaniem  W Parku Źródliska kolorowa, baśniowa iluminacja wyposażona jest dodatkowo w efekty dźwiękowe 
i ciekawe animacje. Poza świetlnymi instalacjami, w parku organizowane będą liczne atrakcje towarzyszące. 
Najbliższe to Andrzejki i Mikołajki. Do organizacji pierwszej z nich włączyła się Palmiarnia Łódzka.

Zachęcamy do odwiedzenia Parku Źródliska.

Rok 2022 będzie rokiem podwyżek, które nie ominą 
też naszej Spółdzielni. Obecnie trwają prace 
nad planem gospodarczo-finansowym na 2022 r. 

Będzie on przedmiotem omówienia na grudniowej 
Radzie Nadzorczej.
 K.Sz.

Zadbajmy o nasze środowisko. Zacznijmy od naszych gospo-
darstw domowych. Już czas zmienić nawyki. Bądźmy świado-
mymi konsumentami, segregujmy odpady, oszczędzajmy wodę, 
korzystajmy z wielorazowych toreb na zakupy, nie marnujmy 
żywności, oszczędzajmy prąd. Te, w rzeczywistości, proste ogra-
niczenia przełożą się na mniej zanieczyszczeń Ziemi. Zadbajmy 
o przyszłość naszych dzieci.
 O propagowaniu ekologicznych zachowań piszemy w arty-
kule „Kartka z Eko kalendarza – listopad” na str. 4.
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Łodzianie pokochali świetlne iluminacje. Niedawno w naszym mieście odbywał się festiwal światła. Miejskie przestrzenie 
rozbłysły kolorami i „żywymi” obrazami na budynkach. Wrześniowe wydarzenie było w tym roku już 10-tą edycją Light Move 
Festival. Tematem przewodnim tegorocznej edycji były Połączenia – więzi człowieka zarówno z innymi ludźmi, jak i środo-

wiskiem, przestrzenią i światem cyfrowym. 
Teraz możemy cieszyć się rozświetloną, baśniową krainą w Parku Źródliska, tuż obok Palmiarni. Świat „Alicji z Krainy Czarów” 

kusi wieloma niespodziankami. Codziennie przed Parkiem gromadzą się tłumy odwiedzających. Szybko, bo niespełna po tygodniu 
od otwarcia, świetlna instalacja okrzyknięta została nową turystyczną atrakcją Łodzi. 

Nasza reprezentacyjna ulica Piotrkowska też została już „odziana” w świąteczne światełka i Bożonarodzeniowe dekoracje. 
Park Miliona Świateł przedstawiamy na str. 7. K.Sz.
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Bałagan pod śmietnikami
Jeden z mieszkańców poprosił o zwróce-
nie uwagi na bałagan przy wiatach śmiet-
nikowych, który razi zwłaszcza w czasie 
weekendów. Zgłaszana przez niego spra-

wa nie dotyczyła akurat zasobów naszej Spółdzielni, ale jest to dla nas 
dobry pretekst, by napisać o tym problemie. Zdarza się bowiem tak, 
że na zewnątrz śmietników zostawiane są worki ze śmieciami, pudła 
po zakupionym sprzęcie AGD i RTV, kartony po pizzy lub po zama-
wianych przez lokatorów paczkach.

Dlaczego tak się dzieje? Co jest tego przyczyną? Czasem pośpiech, 
czasem ktoś zapomni kluczy do śmietnika, a czasem ktoś podrzuci 
śmieci z innej nieruchomości. Nie zauważamy, że sami przyczyniamy 
się do tego, że nasze otoczenie momentami prezentuje się po prostu 
odpychająco. Gdy jeszcze dodatkowo wiatr porozrzuca nieczystości 
między blokami, a okoliczne psy zwabione zapachem porozrywają 
opakowania, to dochodzi do tego, że taplamy się w swoich odpadkach.

Nie dopuszczajmy do tego. Jeżeli od stosowania takich praktyk 
nie odwiedzie nas poczucie przyzwoitości lub zwykły wstyd, to może 
odstraszy nas przynajmniej groźba mandatu. Zapominamy bowiem 
o tym, że zgodnie z art. 145 kodeksu wykroczeń: „kto zanieczysz-
cza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczegól
ności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze 
grzywny do 500 złotych albo karze nagany”.

Nie bierzemy również pod uwagę tego, że firmy zajmujące się 
odbiorem odpadów z terenu nieruchomości nie odpowiadają za sprzą-
tanie wokół śmietników, a mają jedynie za zadanie odebrać to, 
co zostało właściwie zgromadzone.

Uczulamy więc wszystkich Państwa na takie sytuacje. Zwracajmy 
również uwagę sąsiadom, jeśli zauważymy, że postępują niewłaściwie. 
W swoim domu przecież nie wyrzucamy śmieci na podłogę.
 I.G.

Listy

Śmieci podrzucone pod śmietnik to niestety  
niechlubna codzienność przed wieloma nieruchomościami.  

Po raz kolejny prosimy o zachowanie w tym względzie porządku  
oraz o prowadzenie segregacji wyrzucanych odpadków.
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W październiku 2021 r. po-
siedzenia Zarządu odbyły 
się w dniach 1, 6, 14 i 19. 
Na posiedzeniach tych 
oraz „w trybie roboczym” 
w okresach między posie-
dzeniami Zarząd podjął 
decyzje m.in. w następu-
jących sprawach:

Sprawy członkowsko
mieszkaniowe

Wg stanu na 30 września 
2021 r. Spółdzielnia zrzeszała 
10.181 członków. W październiku 
2021 r. przyjęto w poczet człon-
ków Spółdzielni 8 osób, które po-
siadają odrębną własność lokalu 
w zasobach Spółdzielni i wystą-
piły o członkostwo. Ponadto do re-
jestru członków wpisano 19 osób, 
które nabyły członkostwo z mocy 
prawa, a skreślono z rejestru 
członków Spółdzielni 28 osób, 
których członkostwo ustało.

Ogłoszono przetarg nieogra-
niczony na mieszkanie w osiedlu 
„Słowiańskie”, a że w przetargu 
tym (termin w październiku 
2021 r.) nie było ofert, ogłoszono 
przetarg ponownie. Ogłoszenie 
o przetargu ukazało się w Dzien-
niku Łódzkim, na stronie inter-
netowej Spółdzielni, w biurach 
Zarządu i Administracji Osiedli, 
w budynkach w osiedlu „Sło-
wiańskie” oraz w październi-
kowym numerze naszej gazety 

„RSM »Bawełna« – Mój Dom”, 
a w tym wydaniu publikujemy 
je na stronie 3.

Wstępnie wyrażono zgodę 
na „zdanie” do Spółdzielni 
mieszkania przez osobę wystę-
pującą w imieniu ubezwłasno-
wolnionego członka Spółdzielni, 
który posiada lokatorskie prawo 
do tego mieszkania (ale w nim 
nie mieszka), postawiono jednak 
warunek, iż wszyscy spadkobiercy 
współmałżonka owej ubezwłas-
nowolnionej osoby posiadającej 
prawo do przedmiotowego lokalu 
wyrażą zgodę na oddanie miesz-
kania do Spółdzielni i na ponie-
sienie kosztów związanych z wy-
stawieniem go przez Spółdzielnię 
na przetarg.

Sprawy terenowoprawne 
i określanie przedmiotu 
odrębnej własności lokali

Postanowiono przedstawić właś-
cicielom nieruchomości zabu-
dowanej budynkiem nr 82 przy 
ul. Klonowej 32 w osiedlu „Żu-
bardź” w trybie indywidualnego 
zbierania głosów do podjęcia 
uchwałę w sprawie wyraże-
nia zgody dla RSM „Bawełna” 
jako zarządcy nieruchomości 
na sprzedaż prawa własności 
części nieruchomości oznaczo-
nej jako działka ewidencyjna 
nr 33/13 o powierzchni 138 m² 
w obrębie B-45 właścicielowi 
przyległej nieruchomości położo-
nej przy ul. Powstańców Wielko-
polskich 13. Spółdzielnia będąca 

współwłaścicielem nieruchomo-
ści głosowała za podjęciem po-
wyższej uchwały (w uchwale tej 
zastrzeżono, iż jej skuteczność 
prawna uzależniona jest od pozy-
tywnej uchwały Walnego Zgroma-
dzenia RSM „Bawełna” w sprawie 
zgody na zbycie terenu).

Uchwalono projekt uchwały 
dotyczącej określenia przed-
miotu odrębnej własności lokali 
w nieruchomości zabudowanej 
budynkami mieszkalnymi wielo-
rodzinnymi nr 111 przy ul. Ziemo-
wita 6 i nr 114 przy ul. Dąbrówki 7 
w osiedlu „Słowiańskie”.

Podjęto uchwałę w sprawie 
określenia odrębnej własności 
lokali w budynku mieszkal-
nym wielorodzinnym nr 50 przy 
ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 
w osiedlu „Żubardź”.

Sprawy remontowe i gzm

Omówiono i przyjęto do wiado-
mości opinie Kierowników Dzia-
łów Spółdzielni na temat wywią-
zywania się w trzecim kwartale 
2021 roku z umów stałych przez 
firmy obsługujące Spółdzielnię.

Po negocjacjach przepro-
wadzonych w związku z wy-
stąpieniem właściciela firmy 
świadczącej usługi w zakresie cy-
klicznych przeglądów gazowych 
i kominowych w zasobach miesz-
kaniowych naszej Spółdzielni, 
wyrażono zgodę na podwyższe-
nie stawek wynagrodzenia dla 
usługodawcy, biorąc pod uwagę, 
że w ostatnich kilku latach cena 

Z PRAC ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI  
w październiku 2021 r.

usług świadczonych Spółdzielni 
przez tę firmę nie zmieniała się, 
natomiast kilkukrotnie nastąpił 
wzrost minimalnego wynagro-
dzenia za pracę.

Z uwagi na okres pande-
miczny postanowiono odstąpić 
od konkursu ofert przy wyborze 
firm, które miałyby odśnieżać 
zasoby Spółdzielni, a zamiast 
tego – po negocjacji warunków – 
przedłużyć na kolejne trzy sezony 
zimowe umowy z firmami świad-
czącymi Spółdzielni te usługi 
przez poprzednie trzy lata.

Przyjęto meldunki Admini-
stracji Osiedli o przygotowaniu 
zasobów mieszkaniowych do se-
zonu zimowego (pisaliśmy o tym 
w poprzednim wydaniu gazety).

Zmieniono zakres rzeczowy 
planu remontowego osiedla 
„Zbiorcza” na 2021 rok poprzez 
wykreślenie robót budowlanych 
polegających na remoncie gan-
ków kl. I i kl. II budynku przy 
ul. Sarniej 4, których przez prze-
dłużający się etap projektowy nie 
zdążono zrealizować w okresie 
sprzyjających takim robotom 
warunków pogodowych. Prace 
te zostaną uwzględnione w przy-
szłorocznym planie remontowym.

Sprawy ekonomiczne

Z zadowoleniem przyjęto do wia-
domości wyniki ekonomiczne 
Spółdzielni za okres od stycznia 
do sierpnia 2021 r., bo wyniki 
te są bardzo dobre pomimo nie-
uwzględnienia w nich podziału 
nadwyżki bilansowej za lata 
2019 i 2020 (nie ma wymaga-
nych w tym celu uchwał Walnego 
Zgromadzenia, którego nie można 
zwołać z powodu pandemii).

Podjęto decyzję o powierze-
niu firmie ista Polska Sp. z o.o. 
rozliczenia kosztów ponoszonych 
na wywóz odpadów komunalnych 
z zasobów Spółdzielni.

Wyłoniono nabywcę ma-
teriałów z rozbiórki obiektu 
budowlanego położonego przy 
ul. Puszkina 8 – wybrano ofertę 
rekomendowaną przez powo-
łaną m.in. w tym celu komisję 
(patrz: informacja z prac Zarządu 
w styczniu 2021 r.)

Uwzględniając wniosek 
członka Spółdzielni ustalono wyż-
szą zaliczkę na poczet centralnego 
ogrzewania jego mieszkania niż 
obliczona w oparciu o zużycie 
ciepła w 2020 roku.

Sprawy najmu lokali 
i terenów

Wyrażono zgodę na wynajęcie 
terenu pod jednym z pawilonów 
handlowych przy ul. Zakładowej 
w osiedlu „Słowiańskie” nowemu 
właścicielowi tego pawilonu.

Zaakceptowano zmianę 
warunków umowy dzierżawy 

powierzchni dachu jednego z bu-
dynków w osiedlu „Zbiorcza” 
w zakresie ilości anten i urządzeń 
zamontowanych na przeznaczo-
nej pod stację bazową telefonii 
komórkowej i w tym celu wynaj-
mowanej powierzchni.

Inne tematy

Rozpatrzono protest podpisany 
przez część mieszkańców budynku 
nr 501 w osiedlu „Zbiorcza” prze-
ciwko budowie wysokiego bu-
dynku mieszkalnego na działkach 
przed blokiem 501 od strony za-
chodniej i odpowiedź na złożony 
protest, zawierającą informację 
na temat zamierzeń i decyzji Spół-
dzielni co do terenu przed blokiem 
501, skierowano do wszystkich 
mieszkańców tego budynku, nie-
zależnie od tego czy podpisali się 
pod protestem, czy nie.

 Oprac.: E.W.

Z prac Rady Nadzorczej
W październiku 2021 r. Rada Nadzorcza odbyła jedno posiedzenie, w  formie 

videokonferencji, na którym:
1.  Rozpatrzyła informację nt. realizacji prac związanych z wykonaniem postanowień ustaw: 

z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych w przedmiocie wyodrębnienia nieruchomości 
oraz z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowa
nych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiącą kontynuację wcześniejszych 
informacji na ten temat, obejmującą działania Spółdzielni podejmowane od 21 czerwca 2021 roku 
do 15 października 2021 roku i bez uwag przyjęła ją do wiadomości.

2.  Podjęła uchwałę ws. zmiany Uchwały Rady Nadzorczej Nr 1/12/2020 z dnia 17.12.2020 roku 
w sprawie uchwalenia Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali, pobierania opłat za cen
tralne ogrzewanie i podgrzanie wody (uchwaliła aneks nr 1 z dnia 28.10.2021 roku do ww. Regulaminu).

3.  Zapoznała się z pismem z dnia 19.10.2021 r., skierowanym przez Zarząd Spółdzielni do wszystkich 
mieszkańców budynku 501 w osiedlu „Zbiorcza”, w odpowiedzi na podpisany przez część z nich protest 
przeciw wybudowaniu przed blokiem 501 budynku mieszkalnego i przyjąwszy pismo do wiadomości 
uznała sprawę rozpatrzenia przedmiotowego wystąpienia za zakończoną, bowiem udzielona przez Zarząd 
odpowiedź, na obecnym etapie, w pełni wyjaśnia i wyczerpuje temat.

4.  Podjęła uchwałę w sprawie zmiany przeznaczenia części nieruchomości uregulowanej 
w KW nr LD1M/00234492/8 pod budowę przyłącza gazowego oraz ustanowienia odpłatnej służeb
ności przesyłu dla wybudowanego przyłącza przy ul. Bolesława Szczodrego 3 i ul. Bolesława Szczod
rego 5 w obrębie W35 do budynku handlowousługowego niebędącego w zasobach RSM „Bawełna” 
oraz upoważnienie Zarządu RSM „Bawełna” na nieodpłatne udostępnienie ww. części nieruchomości 
w tym celu oraz ustanowienia po jego wybudowaniu odpłatnej służebności przesyłu.

5.  Przyjęła do wiadomości informację przedstawioną przez Prezesa Spółdzielni p. Sylwestra Pokor
skiego na temat możliwości organizacji Walnego Zgromadzenia w 2021 roku. Od poprzedniego posie
dzenia Rady Nadzorczej kwestia ta nie uległa zmianie, obowiązuje w Polsce stan epidemii i nie można 
zorganizować Walnego Zgromadzenia. Jednakże Spółdzielnia jest przygotowana do jego organizacji, 
gdy stanie się to możliwe, otrzymała też już zapewnienie od dyrekcji szkół (z wyjątkiem jednej), w których 
organizowane są zebrania, że po odwołaniu stanu epidemii szkoły udostępnią swoje sale na posiedzenia.

6.  Przyjęła informację nt. działalności Rad Osiedli „Żubardź”, „Koziny”, „Słowiańskie”, „Sienkiewiczow
skie” i „Zbiorcza” w okresie od ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

7.  W sprawach wniesionych Rada Nadzorcza bez uwag przyjęła do wiadomości informacje nt.:
–   ukazania się kolejnego numeru gazety „RSM „Bawełna” – Mój Dom”. Prezes p. S. Pokorski podkreślił, 

że pierwszy numer gazety wyszedł w październiku trzynaście lat temu i z dużą satysfakcją należy 
odnotować, iż od tamtej pory „RSM „Bawełna” – Mój Dom” jest wydawana regularnie bez przerwy

–   przedłużenia na kolejne trzy sezony zimowe umów z firmami odśnieżającymi zasoby Spółdzielni. 
Z uwagi na stan epidemii nie przeprowadzono w tej sprawie konkursów, lecz postanowiono 
kontynuować współpracę z dotychczasowymi wykonawcami usług. Z tego względu (stan epi
demii) Zarząd zamierza podjąć podobną decyzję co do wyboru firm do banku wykonawców robót 
remontowych w Spółdzielni na 2022 rok

–   rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż materiałów z rozbiórki obiektu przy ul. Puszkina 8
–   gospodarki odpadami i związanych z tym kosztów, w tym informację o podjęciu w dniu 20 paź

dziernika br., przez Radę Miejską, uchwał w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach oraz informację o powierzeniu przez Spółdzielnię rozliczeń wody na potrzeby 
wyliczenia zależnych od zużycia wody opłat za wywóz śmieci firmie ista Polska Sp. z o.o.

–  wzrostu cen rzutujących na koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi
–  przygotowania zasobów Spółdzielni do sezonu zimowego
–  nowych rozwiązań stosowanych w pracach remontowych, np. przy remontach balkonów
–   przekazania Ognisku TKKF „Dzikusy” kwoty 3.100 zł na wpisowe dla dwóch drużyn w rozgrywkach 

Amatorskiej Ligi Siatkówki
–  wymiany chodników na terenie Olechowa i Janowa ze środków z budżetu Miasta
–  utraty mandatu (wskutek zbycia mieszkania) przez jednego z radnych Rady Osiedla „Żubardź”
8.  Następne posiedzenia Rady Nadzorczej zaplanowano na 25 listopada i 22 grudnia br.
 Oprac.: I.G.
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We wschodniej części 
województwa łódz-
kiego, na pograniczu 
Wyżyny Małopolskiej 
i Niziny Mazowieckiej, 
nad rzeką Drzewiczką, 
leży dawne miasto kró-
lewskie – Opoczno.
Pierwsza historyczna wzmianka 
o tym miejscu pochodzi z doku-
mentu Leszka Czarnego z 1284 roku, 
w którym wspomniano o wsi targo-
wej Opocza. To od razu kieruje nas 
do genezy nazwy miasta i choć nie 
mamy jednoznacznych informacji 
na ten temat, to najczęściej mówi się 
o nawiązaniach do słowa „opoka”, 
które oznacza zbudowaną z węglanu 
wapnia i krzemionki skałę – pod-
łoże, na którym usytuowane zostało 
Opoczno. Inne głosy przywołują le-
gendy o królu Kazimierzu Wielkim, 
który polując w okolicznych lasach 
zatrzymywał się tu na ODPOCZY-
NEK – słowo to ewoluowało później 
w OPOCZNO. To właśnie Kazimierz 

Wielki nadał Opocznu w 1360 roku 
prawa miejskie i to na okres jego pa-
nowania przypada moment najwięk-
szej świetności miasta. Z inicjatywy 
króla powstało także wiele obiek-
tów, których ślady odkrywamy dziś, 
zwiedzając opoczyńskie zabytki.

Zamek Kazimierzowski po-
wstał w XIV wieku wraz z murami 
obronnymi i był przeznaczony 
na rezydencję starosty królewskiego. 
Okazjonalnie zatrzymywał się w nim 
sam król podczas swoich podróży. 
W XV wieku kilkukrotnie gościł 
tu również Władysław Jagiełło. 
W latach 1874–75, na fundamentach 
starej budowli, administracja powia-
towa postawiła nowy budynek, któ-
remu w 1927 roku nadano odrobinę 
dawnego charakteru, wzbogacając 
go o renesansowe attyki, dekora-
cyjne portale i arkadową werandę. 
Od 1976 roku ma tutaj swą siedzibę 
Muzeum Regionalne, w którym 
możemy obejrzeć wiele ciekawych 
wystaw i podziwiać najstarsze za-
bytki archeologiczne z epoki brązu. 
Wystawa „Z dziejów Ziemi Opo-
czyńskiej” przypomina początki 
miasta i nawiązuje do przełomowych 

w jego historii wydarzeń. Zoba-
czymy tu również ekspozycje pre-
zentujące ludowe rzeźby regionu 
opoczyńskiego, wnętrze tradycyjnej 
chałupy opoczyńskiej, z piecem 
chlebowym, stylowym wyposaże-
niem i ozdobami, a także regionalne 
stroje ludowe. Co warte podkreślenia 
Opoczno słynie jako region o boga-
tej tradycji kultury ludowej. Tradycje 
te kultywują m.in. Spółdzielnia Rę-
kodzieła Ludowego i Artystycznego, 
Zespół Pieśni i Tańca „Tramblanka”, 
Koło Miłośników Folkloru i oddział 
Polskiego Towarzystwa Ludoznaw-
czego.

Z Zamku Kazimierzowskiego 
lochami, które nie zachowały się 
do czasów obecnych, poprowa-
dzone było tajemne przejście, które 
wiodło do domu oblubienicy króla 
Kazimierza Wielkiego, pięknej Ży-
dówki o imieniu Esterka. Tak zwany 
Dom Esterki, pierwotnie wybu-
dowany z kamienia wapiennego, 
dziś, po licznych przeróbkach, jest 
murowany i otynkowany. Do jego 
najstarszych części należą dwa 
pomieszczenia na parterze oraz 
piwnica o kolebkowym sklepieniu, 

przez którą najprawdopodobniej 
przechodził król. Nad oknami 
pierwszego piętra dojrzeć można 
fragmenty dawnych napisów łaciń-
skich. Na przestrzeni wieków dom 
miał wielu użytkowników. W czasie 
powstania styczniowego mieściło 
się tu więzienie dla powstańców, 
opisane w powieści Stefana Żerom-
skiego „Wierna rzeka”, a w czasie 
II wojny światowej swą siedzibę 
miała w nim Spółdzielnia Spo-
żywców „Społem”. Obecnie działa 
tu Biblioteka Publiczna. W pobliżu 
Domu Esterki, na placu Kościuszki, 
na uwagę zasługują XVIIwieczne, 
jednopiętrowe kamieniczki z trój-
kątnymi szczytami.

Równocześnie z tworzeniem 
się Opoczna, budowano kościół. 
Początki najstarszej w mieście pa
rafii pw. św. Bartłomieja sięgają 
czasów Kazimierza Wielkiego, naj-
prawdopodobniej okolic roku 1370. 
Był to wówczas jednonawowy, mu-
rowany budynek, utrzymany w stylu 
gotyckim i posiadający spiczasto 
zakończoną wieżę. W czasie potopu 
szwedzkiego kościół został splądro-
wany, później stopniowo popadał 

w ruinę. Kilka renowacji przepro-
wadzono w XIX wieku – zbudo-
wano m.in. gwiaździste sklepienie 
i odnowiono polichromie. W 1934 
roku podjęto decyzję o rozbudowie 
kościoła, a zabytkowe XIV -wieczne, 
gotyckie prezbiterium dawnego 
domu bożego przeznaczając 
na boczną kaplicę nowej świątyni. 
We wnętrzach obecnego kościoła po-
dziwiać możemy m.in.: wykonaną 
z piaskowca, gotycką chrzcielnicę 
z XV wieku, dwa późnorenesansowe 
nagrobki oraz XVI-wieczne stalle, 
czyli zdobione ławki stojące przy 
bocznych ścianach budynku. Obok 
kościoła stoi dzwonnica z I połowy 
XIX wieku. 

Współczesne Opoczno kojarzy 
nam się z pewnością z zakładami 

ceramicznymi i słynnymi płytkami 
do zdobienia wnętrz naszych miesz-
kań. Początki zakładów sięgają roku 
1880, kiedy Jan Dziewulski i bracia 
Władysław i Józef Lange urucho-
mili pierwszą fabrykę. Płytki, które 
podbiły polskie i zagraniczne rynki 
od zawsze wykorzystywały w swo-
ich wyrobach różnorodne wzorni-
ctwo, m.in. motywy roślinne oraz 
specyficzne kształty układające się 
w kobierce i rozety. Do dziś, w wielu 
kamienicach, obiektach sakralnych 
czy budynkach użyteczności pub-
licznej znajdziemy ich ślady. Trady-
cje „Towarzystwa Akcyjnego Za
kładów Ceramicznych Dziewulski 
i Lange” – do dziś kultywuje marka 
Opoczno.

 I.G.

Opoczno, oprócz folkloru, słynie też z płytek ceramicznych.  
Opoczyńskie płytki to najbardziej uznana polska marka.  
Opoczno jest liderem w kreowaniu trendów  
we wzornictwie wykończenia i wyposażenia wnętrz.
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Poznaj okolice Łodzi – OPOCZNO

Kto odpowiada za zaległo-
ści w opłatach związanych 
z kosztami utrzymania lo-
kali w Spółdzielni Mieszka-
niowej?

Jasnym jest, że umów należy dotrzy-
mywać. Tyczy się to również obo-
wiązku uiszczania opłat związanych 
z eksploatacją lokali położonych 
w zasobach naszej Spółdzielni.

Co oczywiste, opłaty te winny 
zostać uiszczane terminowo i bez 
konieczności wezwań do zapłaty, 
czy też skierowania sprawy na drogę 
sądową. Co jeśli jednak powstanie 
zadłużenie względem Spółdzielni? 
Kto za nie odpowiada i w jakich 
granicach?

Odpowiadając na tak zadane 
pytanie, w pierwszej kolejności 
należy wyjaśnić, o jakie opłaty 
chodzi. Posiłkując się wskazaniami 
piśmiennictwa, w art. 4 ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych 
(dalej: Ustawa) wyodrębniono 
cztery powody świadczeń pienięż-
nych członków na rzecz spółdzielni, 
a mianowicie z tytułu: 1) uczest-
nictwa w pokrywaniu kosztów 
budowy przez wnoszenie wkładu 
mieszkaniowego lub budowlanego; 
2) opłat eksploatacyjnych; 3) kosz-
tów związanych z działalnością 
społeczną, oświatową i kulturalną; 
4) wpłat na fundusz remontowy za-
sobów mieszkaniowych1.

1 A. Stefaniak [w:] Komentarz do 
ustawy o spółdzielniach mieszka-
niowych [w:] Prawo spółdzielcze. 
Ustawa o spółdzielniach miesz-

Z notatnika 
prawnika

Odnosząc się zaś do kręgu 
osób odpowiedzialnych za ww. 
opłaty wskazać należy, że zgodnie 
z brzmieniem przepisu art. 4 ust. 1, 
2 i 3 Ustawy, zarówno członkowie 
spółdzielni, którym przysługują 
spółdzielcze prawa do lokali oraz 
członkowie spółdzielni będący właś-
cicielami lokali, jak i osoby niebę-
dące członkami spółdzielni są obo-
wiązani uczestniczyć w pokrywaniu 
ww. kosztów związanych z eksploa-
tacją i utrzymaniem nieruchomości 
w częściach przypadających na ich 
lokale, eksploatacją i utrzymaniem 
nieruchomości stanowiących mienie 
spółdzielni przez uiszczanie opłat 
zgodnie z postanowieniami statutu.

Na równi z ww. osobami, 
za opłaty te, solidarnie odpowia-
dają również osoby pełnoletnie 
stale zamieszkujące z nimi w lokalu 
(z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych 
np. dzieci, wnuków, prawnuków, 
pozostających na ich utrzymaniu), 
a także osoby faktycznie korzysta-
jące z lokalu. Odpowiedzialność 
tychże osób jednak jest ograniczona 
i dotyczy wyłącznie opłat należnych 
za okres ich stałego zamieszkiwania 
lub faktycznego korzystania z lokalu 
(art. 4 ust. 61 Ustawy). Istota solidar-
nej odpowiedzialności tychże osób 
polega na tym, że Spółdzielnia może 
żądać zapłaty całości lub części zale-
głych opłat od wszystkich dłużników 
łącznie, tylko od kilku z nich lub 
od każdego z osobna, a zaspokoje-
nie Spółdzielni przez którąkolwiek 
z tych osób zwalnia pozostałych 
(zgodnie z treścią art. 366 § 1 k.c.). 
Mając na uwadze powyższe wskazać 
należy, że każdy z dłużników odpo-
wiada więc za całość długu (z za-
strzeżeniem art. 4 ust. 6 Ustawy) 
aż do zupełnego zaspokojenia wie-
rzyciela (art. 366 § 2 k.c.).

kaniowych. Komentarz, wyd. XIV, 
Warszawa 2018, art. 4. 

Fakt odpowiedzialności soli-
darnej za zobowiązanie w takim 
przypadku aktualizuje po stronie 
Spółdzielni (działającego w takim 
przypadku jako wierzyciel) upraw-
nienie wyboru od którego dłużnika 
dochodzić będzie zaspokojenia 
swych roszczeń – w pierwszej ko-
lejności na drodze pozasądowej 
(wysyłając wezwania do zapłaty), 
zaś po bezskutecznej próbie po-
lubownego zakończenia sprawy 
– na drodze sądowej, wytaczając 
powództwo o zapłatę. Spółdzielnia 
może bowiem, w myśl ww. art. 366 
§ 1 k.c., dochodzić zapłaty zaległo-
ści od wszystkich dłużników bezpo-
średnio, bądź wybrać jednego z nich, 
bądź też wystąpić z odrębnymi po-
wództwami o zapłatę przeciwko każ-
demu dłużnikowi z osobna.

Co zaś z długami w sytuacji 
śmierci osoby uprawnionej do korzy-
stania z lokalu? W takim przypadku, 
w zakresie odpowiedzialności 
za zaległości powstałe w stosunku 
do spółdzielczego lokatorskiego prawa 
do lokalu, zastosowanie mają ww. 
uregulowania Ustawy, zaś w zakresie 
spółdzielczego własnościowego prawa 
do lokalu bądź prawa odrębnej włas-
ności lokalu, zastosowanie znajdują 
ogólne zasady regulujące stosunki 
między współwłaścicielami, określone 
m.in. w przepisie art. 207 k.c. Zgodnie 
z przedmiotowym przepisem pożytki 
i inne przychody z rzeczy wspólnej 
przypadają współwłaścicielom w sto-
sunku do wielkości ich udziałów; 
w takim samym stosunku współ-
właściciele ponoszą wydatki i ciężary 
związane z rzeczą wspólną.

Tak więc w przypadku zaległo-
ści powstałych po śmierci członka 
Spółdzielni, któremu przysługiwało 
spółdzielcze własnościowe prawo 
do lokalu, czy też członka Spółdzielni 
będącego właścicielem lokalu, czy też 
osoby będącej właścicielem lokalu 
i niebędącej członkiem Spółdzielni 

odpowiedzialność za zadłużenie 
ponoszą spadkobiercy zmarłego, 
w stosunku do posiadanych udzia-
łów – przykładowo: przy dziedzicze-
niu przez żonę i dwoje dzieci zmar-
łego członka Spółdzielni (którego 
spółdzielcze własnościowe prawo 
do lokalu mieszkalnego wchodziło 
w skład jego majątku osobistego), 
zarówno żona jak i dzieci odpowiadać 
będą za zadłużenie w wysokości 1/3 
każde z nich, zaś za długi powstałe 
do śmierci – odpowiadać będą soli-
darnie.

Powyższe rozważania bez-
pośrednio odnoszą się do jednego 
z obowiązków, jakim jest aktualizo-
wanie danych osób przebywających 
w lokalach (w tym również aktua-
lizowanie wpisów w księgach wie-
czystych w zakresie własności nie-
ruchomości) – pozwala to bowiem 
na określenie wysokości kosztów 
obciążeń, a tym samym na określe-
nie danych osobowych osób odpo-
wiedzialnych za uiszczanie opłat 
z tym związanych.

Brak aktualizacji powyższych 
informacji może powodować po-
wstanie sytuacji, w której Spół-
dzielnia, działając w oparciu o posia-
dane, nieaktualizowane informacje, 
wystąpi z powództwem przeciwko 
osobom, którym aktualnie nie przy-
sługują żadne prawa i obowiązki 
względem zadłużonego lokalu, 
narażając tym samym pozwanych 
na ponoszenie kosztów związanych 
z postępowaniem sądowym.

Mam nadzieję, że przedmiotowy 
artykuł przyczyni się do zwiększenia 
świadomości dotyczącej obowiązku 
aktualizowania danych i pozwoli 
na uniknięcie w przyszłości nieprzy-
jemności związanych z pozwaniem 
osób, które nie ponoszą w istocie 
odpowiedzialności za zadłużenie.

Radca prawny Dominika Góra
z Kancelarii Radcy Prawnego Jadwiga 

Chmielewska -Furmankiewicz

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniową „Bawełna” 
z sieedzibą w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 163 

numer KRS 0000032002
ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie prawa 
odrębnej własności lokalu położonego w Łodzi przy ulicy:
Leszka Białego 5 m. 5 o pow. 38,56 m2, I piętro, 2 pokoje + kuchnia, 
którego cena wynosi 211.000,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 6.12.2021r. w siedzibie Spółdzielni przy 
ul. Przybyszewskiego 163, godz. 1100.
Oferty pisemne należy składać w terminie do dnia 2.12.2021 r. 
w Spółdzielni, ul. Przybyszewskiego 163, w godz. 800–1500.
Oferta powinna zawierać:
1)   imię i nazwisko osoby, adres zamieszkania,
2)   zapewnienie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie 

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

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

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

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

wadium w razie nie wygrania przetargu.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie do dnia 2.12.2021 r. 
wadium w wysokości 10% ceny lokalu tj. kwotę 21.100,00 zł na rachunek 
bankowy Spółdzielni PKO BP S.A. 3 O/Łódź nr konta 92 1020 3378 
0000 1402 0010 8365.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek 
Spółdzielni.
Spółdzielnia zastrzega, że w związku z możliwością zgłoszenia 
roszczeń wskazanych w art. 11 ust. 2a w związku z art. 16¹ ust. 1 
Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przez uprawnione w nim 
osoby, może unieważnić niniejszy przetarg bez podania przyczyny 
na każdym etapie bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń 
przez uczestników. 
Spółdzielnia ma prawo unieważnienia przetargu bez podania 
przyczyny na każdym etapie, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek 
roszczeń przez uczestników.
Lokal można oglądać w dniach 26 oraz 29–30.11.2021 r. w godz. 900–1400 
po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu w administracji, os. „Słowiańskie”, 
ul. Piasta Kołodzieja 21, tel. 42 670 99 78.
Szczegółowe warunki przetargu określa Regulamin dostępny w siedzibie 
Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.rsmbawelna.pl.
Informację o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 8–9 
lub telefonicznie 42-641-63-33, wew. 10, 28.

http://www.rsmbawelna.pl/
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Przed nami przedświąteczny szał zakupów. Zachowajmy jednak umiar.  

Kupujmy tyle ile nam jest rzeczywiście potrzeba:  
żywności, ubrań i innych przedmiotów. Zadbajmy nie tylko o nasze 

portfele, ale przede wszystkim o czystość planety. Nie zaśmiecajmy jej.

To że każdemu dniu w roku przypisano 
już jakieś „święto” przyzwyczailiśmy się. 
Jest więc Dzień psa, Dzień kota, Dzień 

sąsiada, Dzień życzliwości, ale i Dzień bałwana 
czy Dzień sprzątania biurka, itp. 

My w internecie natrafiliśmy na ciekawy 
projekt i do tego łódzki, firmowany przez 
Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” 
(www.ekokalendarz.pl). Projekt prowadzony jest 
pod tytułem „Ekologia Mieszczucha”. Działania 
projektu opierają się o ideę internetowego kalen-
darza ekologicznego. 

W listopadzie w Eko kalendarzu przypadają 
dwa „święta”, na które chcemy zwrócić Państwa 
uwagę. 

Dzień czystego powietrza
14 listopada był Dniem czystego powietrza. 
W kontekście zanieczyszczenia łódzkiego powie-
trza oraz zakończonego niedawno szczytu klima-
tycznego warto przez chwilę zatrzymać na nim 
swoją uwagę.

W Polsce rozpropagowany on został naj-
prawdopodobniej (taką informację znaleźliśmy 
w internecie) przez Fundację Ekologiczną ARKA 

– organizację pożytku publicznego i charaktery-
zuje się podejmowaniem wielu działań proekolo-
gicznych, jak sadzenie drzew, zbiórka pluszaków 
na ratowanie zwierząt bezdomnych czy prowa-
dzenie edukacji wśród dzieci.

Warto przy tym wiedzieć też, że od 2019 r. funk-
cjonuje też w kalendarzach „Międzynarodowy 
Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba” 
ustanowiony przez ONZ w grudniu 2019 roku.

W 2021 roku obchodziliśmy go 7 września. 
Idea Dnia jest podobna – podnoszenie świado-
mości społecznej i inicjowanie działań na rzecz 
poprawy jakości powietrza, które ma kluczowe 
znaczenie dla zdrowia ludzi i łagodzenia zmiany 
klimatu.

W kontekście minionego Dnia czystego po-
wietrza codziennie powinniśmy pielęgnować na-
wyki i zachowania, które przełożą się na zmniej-
szenie zanieczyszczeń. Segregujmy więc rzetelnie 
śmieci – wyrzucajmy je do pojemników do tego 
przewidzianych, a nie byle gdzie, sprzątajmy 
trawniki z zanieczyszczeń po naszych zwierzę-
tach, dbajmy o zieleń oraz o ptaki, np. właściwie 
je dokarmiajmy nie używając do tego odpadków 
z naszego stołu.

Dzień bez kupowania
Dzień taki będzie za kilka dni 28 listopada. 
I w tym roku przypada on w niedzielę wolną 
od handlu więc idea dnia, bez naszego wysiłku, 
będzie zachowana. Ale my namawiamy, by taki 
dzień bez kupowania urządzić sobie w innym ter-
minie, jeszcze przed świętami. Warto wziąć go 
do serca i ograniczyć choć tego dnia nasze zakupy. 
Przed nami gorący przedświąteczny okres. Ku-
pujmy z rozsądkiem i umiarem. Głównie chodzi 
niestety o żywność.

Co roku w Polsce marnuje się prawie 
5 milionów ton żywności. Z tego ok. 3 miliony 
w naszych domach. Statystyczny Polak marnuje 
rocznie ok. 247 kg żywności, co plasuje nas 
na piątym miejscu w UE. 

Nie mniejsze marnotrawstwo powstaje w sfe-
rze produkcji przetwórstwa i dystrybucji. Raporty 
te są zatrważające i smutne, ale w każdej minucie 
wyrzucamy do śmieci jedzenie, najczęściej jest 

to pieczywo i owoce. W pandemii ta niechlubna 
statystyka jeszcze się pogłębiła. Kupujemy dużo 
za dużo.

A już jutro szalony „Czarny piątek” 
(Black Friday) a nawet cały „Czarny ty
dzień” (Black week) czyli początek sezonu 
zakupów przed Bożym Narodzeniem. Zwy
czaj pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, 
gdzie piątek po Dniu Dziękczynienia rozpo
czynał sezon przedświątecznych promocji.

Od roku 2015 (na niewielką skalę także 
w poprzednich latach) także w Polsce jest 
to dzień, w którym rozpoczyna się szaleń
stwo zakupów. Zachowajmy więc ostrożność 
i umiar.
Pamiętajmy przy tym, że poprzez wyrzucenie 
roślinnych ( tylko roślinnych) produktów do po-
jemnika na bio ograniczamy skalę marnotraw-
stwa, bo odpadki te podlegają przetworzeniu 
na kompost.
 K.Sz.

Anna Gacek – 
Ekstaza. Lata 90. 
Początek
Co łączy zespół Nirvana, Kate 
Moss, Jona Bon Jovi oraz serial 
Miasteczko Twin Peaks? Odpo-
wiedzią są lata 90-te. Dziennikarka 
Anna Gacek w swojej pierwszej 
książce przywołuje zmianę jaka 
nastąpiła w popkulturze z po-
czątkiem lat 90-tych. Od tej pory 
zaczęła liczyć się naturalność, 
prawda, szczere emocje jak rów-
nież dobra zabawa.

Reportaż podzielony jest na 
rozdziały, w których poznajemy 
konkretny temat, np. rywaliza-
cja między czołowymi magazy-
nami o modzie, nowy styl mu-
zyki Grunge; powstanie i upadek 
kolejnych topowych kapel; sta-
cja MTV i jej ogromny wpływ na 
utwory zespołów, bądź twórczość 
i życie Kurta Cobaina. Wątkiem 

przewijającym się przez większość 
rozdziałów jest właśnie wokalista 
Nirvany. W postaci Cobaina wi-
dzimy symbol tamtych lat - z jed-
nej strony niewyobrażalny sukces, 
z drugiej potrzeba autentyczności, 
presja, niechciana sława, uzależ-
nienie od narkotyków oraz nieunik-
niona tragedia.

Dziennikarka z niezwykłą wiedzą 
i starannością o szczegóły przedsta-
wia nieznane lub zapomniane fakty 
popkultury najważniejszych dla tego 
okresu gwiazd. Reportaż niezwykle 
wciąga, sprawia, że mamy ochotę 
posłuchać muzyki dawnych lat z nie-
odłącznymi teledyskami z MTV.

  Zespół Filii nr 52

Zapraszamy do biblioteki 
na Janowie!
W czerwcowo-lipcowym numerze naszej gazety (nr 150–151) 
pisaliśmy o przekazaniu środków pieniężnych w wysokości 
1.000 zł na zakup nowości wydawniczych dla Filii Biblioteki 
Miejskiej nr 58 przy ul. Zakładowej 50.

Tym razem, po kolejnej pozytywnej opinii Rady Nadzor-
czej, dofinansowaliśmy podobną kwotą również Filię nr 52 
przy ul. Ketlinga 21.

Wśród książek oznaczonych adnotacją „zakupione ze środków RSM «Bawełna»” będziecie Państwo mogli 
znaleźć m.in. takie tytuły: „Podziemie” Haruki Murakami, „Diabeł wcielony” Marek Krajewski, „Wszyscy 
słyszeli jej krzyk” Ryszard Ćwirlej, „Przypływ”, „Zielone pastwiska”, „Gościniec” Kasia Bulicz-Kasprzak, 
„Dom pełen miłości. Przepisy na cztery roku” Agnieszka Maciąg, „Meghan i Harry” Colin Campbell, 
„Wilcza polana” Halina Kowalczuk.

Również Państwo sami możecie wesprzeć swoje osiedlowe biblioteki, zanosząc im niepotrzebne już Wam 
książki. Pamiętajmy jednak, by oddawać tylko takie egzemplarze, po które sami chcielibyśmy sięgnąć, 
a więc przede wszystkim znane bestsellery, głośne tytuły lub cenioną klasykę. Książki nie mogą jednak 
być zniszczone, zabrudzone, z brakującymi stronami czy nieaktualną treścią. Warto przed przekazaniem 
bibliotece swoich skarbów najpierw zadzwonić i upewnić się czy dany tytuł zostanie chętnie przyjęty.

Czytajmy i zachęcajmy innych do czytania, bo „Czytać książki każdy może, więc czytaj je o każdej porze!”
 I.G.

KARTKA Z EKO KALENDARZA 
– LISTOPAD
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Czym zajmuje się Straż Miej-
ska? Niby wszyscy wiedzą, 
ale tak nie do końca. Struk-
tura tej formacji jest rozbu-
dowana, a jednym z jej ele-
mentów jest m.in. Referat 
Profilaktyki Społecznej.
Straż Miejska działa w oparciu o ustawę 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach 
gminnych, która nakłada na tę formację 
podstawowy katalog zadań.

Jednym z nich jest „inicjowanie 
i uczestnictwo w działaniach mających 
na celu zapobieganie popełnianiu prze-
stępstw i wykroczeń oraz zjawiskom 
kryminogennym”.

Mając na względzie poprawę 
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży 
w szkole i poza nią, łódzka Straż 

Miejska traktuje czynności podejmo-
wane przez siebie w tym zakresie, jako 
priorytet. Realizuje je m.in. właśnie 
poprzez Referat Profilaktyki Spo-
łecznej, który prowadzi działania 
informacyjno-edukacyjne skierowane 
do uczniów, nauczycieli, organizuje 
alternatywne formy oddziaływań takie 
jak: gry, zabawy, konkursy, festyny, 
półkolonie letnie i zimowe.

Programy przygotowane przez 
Straż Miejską w Łodzi – Referat 
Profilaktyki Społecznej, adresowane 
są do dzieci i młodzieży szkolnej. Zo-
stały one dostosowane do wieku po-
szczególnych grup odbiorców i są to:
–  „BEZPIECZNY PRZEDSZKO

LAK” – program dla dzieci 
w wieku przedszkolnym, którego 
ogólnym celem jest uświadomie-
nie dzieciom zagrożeń wynikają-
cych z dnia codziennego, z którymi 
mogą spotkać się zarówno w domu 

jak i na podwórku oraz konsekwen-
cjach nieumiejętnego obchodzenia 
się ze zwierzętami.

–  „ B E Z P I E C Z N A D R O G A 
DO SZKOŁY” – program skiero-
wany do dzieci z kl. I-szych szkół 
podstawowych, przypominające 
o podstawowych zasadach poru-
szania się po drogach.

–  „BEZPIECZNIE W DOMU, 
W SZKOLE I NA ULICY” – 
program dla dzieci klas II szkoły 
podstawowej, cel ogólny to uświa-
domienie dzieciom, jakie sytuacje 
i zachowania mogą stanowić za-
grożenie dla zdrowia i życia oraz 
wyposażenie dzieci w umiejętności 
prawidłowego reagowania na sy-
tuacje zagrażające ich bezpieczeń-
stwu.

–  „ B E Z P I E C Z E Ń S T W O 
W SIECI” – adresaci to ucznio-
wie kl. VI, którzy mają zostać 

wyposażeni w umiejętności i wie-
dzę, pozwalającą na efektywne 
oraz bezpieczne korzystanie z sieci 
internetowej.

–  „WARTO WIEDZIEĆ” – OD
POWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA 
OSÓB NIELETNICH – pro-
gram prowadzony dla klasy VII, 
VIII szkoły podstawowej, mający 
na celu uświadomienie pojęcia 
prawa, odpowiedzialności i konse-
kwencji wynikających z jego łama-
nia i nieprzestrzegania.

–  „CZY MAM PROBLEM” – za-
jęcia dot. problematyki uzależnień, 
przeznaczone dla młodzieży z VIII 
kl. szkół podstawowych i szkół 
średnich.

 –  „MŁODZI PRZECIW PRZE
MOCY” – zajęcia dla uczniów 
z kl. VIII szkół podstawowych, 
których głównym celem jest uświa-
domienie pojęcia prawa i odpowie-
dzialności, a także przedstawienie 
konsekwencji wynikających z jego 
łamania. Pokazanie, czym może 
zakończyć się przemoc, jakie są jej 
skutki w sytuacji, kiedy nikt nie 
zareaguje w odpowiednim czasie. 
Czym jest przemoc a czym agresja 
i jakie są rodzaje przemocy.

–  „HANDEL LUDŹMI – JAK SIĘ 
UCHRONIĆ” – odbiorcy to mło-
dzież ze szkół średnich, program 
prowadzony w formie warsztatów, 
poruszający problematykę han-
dlu ludźmi, wykorzystywaniem 
do nielegalnej pracy, zapoznający 
z zagadnieniem, wskazujący kon-
sekwencje prawne i społeczne.

Oprócz zajęć dla dzieci i młodzieży 
mamy także ofertę edukacyjną skiero-
waną do Seniorów.

W przypadku pytań, organizacji 
zajęć czy współpracy placówek oświa-
towych, Rad Osiedli podczas festynów, 
pikników prosimy o kontakt telefo-
niczny pod nr telefonów 042 2502216 
lub 042 25022209, drogą e-mail profi-
laktyka@strazmiejska.lodz.pl

Zachęcamy do odwiedzenia naszej 
strony na portalu internetowym FB 
Referat Profilaktyki Społecznej – Straż 
Miejska w Łodzi.

Kierownik Referatu Profilaktyki 
Społecznej  

Anna Jasińska
oraz Zastępca Kierownika Referatu 

Profilaktyki Społecznej  
Violetta Sitek

NOWE  
DOWODY OSOBISTE

Od 8.11. br. można się ubiegać 
o wydanie zmodyfikowanych 
dowodów osobistych. Do tej 

pory mieliśmy możliwość składania 
wniosków drogą elektroniczną. Tym 
razem jednak będziemy musieli sami 
udać się do urzędu, ponieważ nowe do-
kumenty zostaną wzbogacone o nasze 
dane biometryczne, czyli w tym przy-
padku „zaszyte” odciski dwóch pal-
ców, a także znajdzie się na nich wzór 
naszego podpisu. Tak zmienione do-
wody sprawią, że będziemy mogli po-
czuć się bezpieczniej, a w przypadku 
zgubienia dokumentów trudniej bę-
dzie komuś podszyć się pod nas i wy-
korzystać nasze dane, np. do wzięcia 
kredytu. Co istotne, jeśli nasz dotych-
czasowy dowód osobisty jest jeszcze 
ważny, nie musimy go wymieniać 
w tej chwili. Obecnie wnioski powinni 
składać ci, których dokument stracił 
ważność oraz osoby, które właśnie 
skończyły 18 lat.

A osobom, które posiadają profil 
zaufany polecamy pobranie na telefon, 
wydawanej przez Kancelarię Prezesa 
Rady Ministrów, darmowej aplikacji 
mObywatel, dzięki której możemy 
w swoim telefonie mieć elektroniczne 
wersje potrzebnych dokumentów, 
m.in. nasz dowód osobisty, prawo jazdy 
i dowód rejestracyjny pojazdu, ubez-
pieczenie i kartę pojazdu, e-recepty 
i oczywiście, niezbędny w dzisiejszych 
czasach, unijny certyfikat zaszczepie-
nia się przeciw Covid-19.

Dane przechowywane są w telefo-
nie w postaci zaszyfrowanej oraz pod-
pisane cyfrowo certyfikatem Minister-
stwa Cyfryzacji. Dostęp do aplikacji 
zabezpieczony jest za pomocą hasła 
lub za pomocą odcisku palca. Dzięki 
tej aplikacji nie musimy już pamię-
tać o noszeniu przy sobie całej masy 
ważnych papierów i zaświadczeń. Jest 
to niezwykle wygodne, a także bez-
pieczne. I.G.

mObywatel to publiczna aplikacja mobilna.  
Wydawcą aplikacji jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.  
Z usługi mObywatel mogą korzystać wyłącznie osoby  
posiadające polskie obywatelstwo i ważny dowód osobisty.

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.

Ciekawostka
Historia strażnika miejskiego w Łodzi 
sięga lat 1423–1823. Wtedy przy Wój-
cie funkcjonowała instytucja Strażnika 
Miejskiego. Po latach Rada Miejska 

m. Łodzi Uchwałą Nr X/120/91 powie-
rza Prezydentowi Miasta Grzegorzowi 
Palce utworzenie jednostki organiza-
cyjnej Urzędu Miasta Łodzi pod nazwą 
Straż Miejska. I ta zostaje powołana 
z dniem 1.03.1991 r. W tym roku minęło 
30 lat od tego faktu.

STRAŻ MIEJSKA – 
PROGRAMY EDUKACYJNE 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

ul. Lutomierska 115 D
lok. 7, piętro I
91-041 Łódź

mailto:profilaktyka@strazmiejska.lodz.pl
mailto:profilaktyka@strazmiejska.lodz.pl
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Nadejście jesieni zwiastuje osłabienie organizmu,  

częste bóle głowy i stawów,  
permanentne zmęczenie i wysoką podatność na infekcje.  

Jak temu zaradzić? Iść na spacer.

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: 
apietal@rsmbawelna.pl, budynki nadzoro-
wane: 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
Iwona Tomaszewska administrowane bloki: 
125–150, tel. 505 150 842, e-mail; itomaszew-
ska@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 bu-
dynki: 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@
rsmbawelna.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,  
tel. 509 807 333, e-mail: bkazmierczak@rsm-
bawelna.pl
CZYNSZE SPÓŁDZIELNI:
Alina Kita – czynsze os. Koziny i os. Sien-
kiewiczowskie, tel. 42 641 63 33, wew. 33, 
e-mail: akita@rsmbawelna.pl
Joanna Olszewska – czynsze os. Zbiorcza 
i os. Żubardź, tel. 42 641 63 33, wew. 66, 
e-mail: jolszewska@rsmbawelna.pl
Olga Malec – czynsze os. Słowiańskie, 
tel. 42 641 63 33, wew. 67, e-mail: omalec@
rsmbawelna.pl
Barbara Hreczanik – Z-ca Głównego 
Księgowego, koordynator, tel. 42 641 63 33, 
wew. 19, e-mail: bhreczanik@rsmbawelna.pl
SEKRETARIAT SPÓŁDZIELNI:
tel. 42 641 63 33, w. 18 i 49

Zgłaszanie awarii po godzinach pracy administracji: PRYM PPHU Grzelka and Grzelka Pogotowie Mieszkaniowe, 
tel. 42 640 41 05, 42 640 41 06, 601 880 504.

Aleja Urody Życia
Taką aleję mamy w Łodzi. Znajduje się 

na Bałutach na Teofilowie. Aleja łączy 
ul. Lnianą z ul. Rojną i jest równole-

gła do ul. Kaczeńcowej, biegnie wzdłuż parku 
im. Stefana Żeromskiego. 

Nazwa, przyznacie Państwo, brzmi nietuzin-
kowo, ale zasługuje na nią z pewnością. Bujne, 
korony drzew i krzewów sprawiają bowiem, 
że ulica wygląda naprawdę urokliwie, zwłaszcza 
teraz, jesienią.

Sama aleja została wybudowana w 1972 roku, 
lecz aż do 1994 roku nie miała nazwy.

 K.Sz.

Światowy Dzień Marszu
Od wielu już lat Ognisko TKKF „Dzikusy” we współpracy z PTTK i często innymi instytucjami (w tym roku z Polskim 
Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym Oddział Polesie) organizuje Dzień Marszu pod patronatem TAFISA – 
Międzynarodowej Federacji Sportu dla Wszystkich. W tym roku zgodnie z wytycznymi TAFISA i z upoważnienia Zarządu 
Łódzkiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej marsz odbył się 3 października. 

Uczestnikom zaproponowano, jak 
co roku, 2 ścieżki marszowe liczące 
po 8 km każda. Punkty startowe wy-
znaczyli przewodnicy PTTK. Grupy 
wyruszyły na trasy ok. godz. 10.00 
z krańcówki autobusowej przy Ron-
dzie Inwalidów oraz z dworca Łódź-
-Fabryczna.

Na metę wyznaczoną na terenie 
Nadleśnictwa Brzeziny w Janówce 
obie grupy dotarły ok. godz. 12.00.

Na mecie zorganizowano imprezę 
rekreacyjną dla wszystkich uczest-
ników marszu. Przy muzyce, kawie, 
herbacie i ognisku z pieczonymi kieł-
baskami upływały kolejne godziny 
spotkania.

Odbyły się także trzy konkurencje 
rekreacyjne: rzuty lotkami do tarczy, 
rzuty podkową i rzuty piłkami piasko-
wymi do celu, które przeprowadzili in-
struktorzy TKKF Ognisko „Dzikusy”.

Na zakończenie zabawy ogłoszono 
wyniki i wręczono nagrody uczestni-
kom, którzy zgromadzili najwięcej 
punktów we wszystkich konkuren-
cjach łącznie.

Wręczono także dwie nagrody rze-
czowe dla najmłodszych uczestniczek 
marszu – pięcioletniej Zosi i trzyletniej 
Ninie.

Impreza zakończyła się około 
godz. 16.00.

 K.Sz.

do 1 kor - 155/18.11.

Konkurs na balkon 
– edycja zimowa
W reklamach i sklepach 
kuszą już świąteczne 
produkty, a Gwiazdka 
zbliża się wielkimi kro-
kami.
Przypominamy więc Państwu, 
że do 23 grudnia można prze-
syłać zgłoszenia do konkursu 
na najefektowniej udekorowany 
balkon w okresie świąteczno-
-noworocznym. Wzory zgłoszeń 
są do pobrania na naszej stronie 
internetowej w zakładce Kon-
kursy, w pliku zawierającym 

Regulamin konkursu. Można 
je również uzyskać od osiedlo-
wych administracji.

Zadbanie o wyjątkowe de-
koracje oraz efekty świetlne, 
prezentujące się atrakcyjnie 
również w ciągu dnia, będzie 
kryterium wyboru najładniej-
szego balkonu.

Komisje konkursowe będą 
dokonywały przeglądu zgłoszo-
nych balkonów do 6 stycznia 
2022 roku. O wynikach poin-
formujemy Państwa w stycznio-
wym wydaniu naszej gazety.

 I.G.

Zbudujmy odporność na zimę
Już w poprzednim numerze 

naszej Gazety pisaliśmy, 
że dla zdrowia i dobrego sa-

mopoczucia nasze ciała potrze-
bują ruchu. Dziś tę myśl rozwijamy 
i zachęcamy do codziennych je-
siennych spacerów. Świeże powie-
trze i regularne spacery są dobrą 
podstawą budowania odporności, 
tak u dzieci jak i dorosłych. Powin-
niśmy zatem wychodzić z domu 
by się przewietrzyć, każdego dnia, 
niezależnie od pogody (no może 
tylko nie wtedy, gdy zapowiadane 
są alerty pogodowe w związku 
z możliwością wystąpienia burz 
czy nawałnic, kiedy lepiej zastoso-
wać się do apelów IMiGW i zostać 
dla zdrowia w domu).

Nie bez kozery mówi się, 
że nie ma brzydkiej pogody jest 
tylko nieodpowiednie ubra-
nie. Zatem ubierzmy się cieplej 
i wyjdźmy z domu, korzystajmy 
z jesiennych spacerów.

Jesienne promienie słońca, 
piękne przebarwiające się liście 
oraz dary jesieni, takie jak szyszki, 
kasztany czy jarzębina, pozytyw-
nie nastrajają i skłaniają do od-
krywania piękna naszego świata. 
Szczególnie takie spacery cieszą 
nasze dzieci. Mogą wyszaleć się 
w szeleszczących liściach, skakać 
przez kałuże, zbierać kasztany 
i żołędzie, by bawić się nimi póź-
niej w domu.

Ale jesienna koloroterapia 
wprowadza wszystkich, i tych 
najmłodszych i tych starszych, 
dorosłych ludzi, w pozytywny na-
strój, zapobiega jesiennemu prze-
męczeniu i depresji.

Spacerując dotleniamy or-
ganizm, spalamy kalorie i mo-
delujemy sylwetkę. Regularne, 
minimum 30-minutowe, spacery 
dodają energii, wzmacniają od-
porność organizmu oraz mogą 
przeciwdziałać różnorodnym 

chorobom. Spacery odprężają 
i pomagają się odstresować, uła-
twiają zasypianie, regulują ciś-
nienie krwi i wzmacniają kości. 
I w końcu zmniejszają ryzyko wy-
stąpienia chorób cywilizacyjnych, 
oczyszczając umysł i poprawiając 
pracę mózgu.

Spacery jesienne to dobra oka-
zja do nabrania odporności, tak 
potrzebnej przed rozpoczęciem 
zimy, a także w obecnej trudnej 
sytuacji pandemicznej. A więc 
chodźmy na spacery każdego 
dnia. Choćby na pół godzinki.

  K.Sz.

mailto:rwojtkiewicz@rsmbawelna.pl
mailto:sjanaczyk@rsmbawelna.pl
mailto:jwitulska@rsmbawelna.pl
mailto:jwitulska@rsmbawelna.pl
mailto:bkazmierczak@rsmbawelna.pl
mailto:bkazmierczak@rsmbawelna.pl
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Park Źródliska na trzy najbliższe miesiące zyskał bajkowy wystrój. 
Zachęcam do jego odwiedzenia. Parkowe instalacje rodem z „Alicji z Krainy 
Czarów” zachwycą wszystkich i w dzień i po zmroku. Wiktoria (widoczna 
na zdjęciach) z wielką radością kroczyła śladami Białego Królika.

do 1 kor - 155/18.11.

Na trzy najbliższe mie-
siące Park Źródliska za-
mienił się w baśniową 

krainę czarów, zaczerpniętą 
wprost z kart powieści Lewisa 
Carrolla „Alicja w Krainie Cza-
rów”. Od 11 listopada br. do 
końca lutego przyszłego roku 
każdy z nas może poczuć 
się jak bohaterka tej fascy-
nującej niezmiennie kolejne 
już pokolenia dzieci, książki. 
Mała Alicja Liddell, znudzona 
siedzeniem w parku podąża 
śladem zauważonego Białego 
Królika, niosącego zegarek 
kieszonkowy. Alicja wcho-
dzi za królikiem do głębokiej 
nory… i spada do niesamo-
witej krainy, w której spotyka 
nie tylko mówiącego królika, 
ale i Mysz, która potwornie boi 
się kotów, pana Gąsienicę pa-
lącego wodną fajkę, zwario-
wanego Kapelusznika, Kota 
z Cheshire, a także okrutną 
Królową Kier. 

Park Źródliska – dobrze 
znany park wielu mieszkań-
com całej Łodzi. Park znaj-
duje się w pobliżu naszego 
os. „Zbiorcza”, ale popularność 

tego miejsca znacz-
nie wykracza poza 
lokalne granice. 

Tu znajduje się 
Palmiarnia Łódzka. 
Tu corocznie or-
ganizowane są 
liczne plenerowe 
imprezy i atrakcje, 
jak Letnie Koncerty 
w Altanie, Kino pod 
chmurką, letnie 
śniadania w parku, 
joga w parku. Dużą 
popularnością cie-
szy się działająca 
tu od kilkunastu lat 
w Domku Ogrod-

nika restauracja Tubajka – ini-
cjator wielu kulturalnych wy-
darzeń w przestrzeni parku. 

Park, zajmujący przeszło 
17 ha, położony jest w obrębie 
ulic Przędzalnianej, Fabrycz-
nej, Targowej i Piłsudskiego. 
Wejście do parku możliwe jest 
z Księżego Młyna oraz z Al. Pił-
sudskiego – jak do Palmiarni. 
I od Al. Piłsudskiego znajduje 
się oficjalne, główne wejście do 
Parku. Aktualnie przy bramie 
tej stanęła budka, stanowiąca 
kasę, w której można zaopa-
trzyć się w bilety (niestety ta 
spektakularna iluminacja 
świetlna od godz. 17-tej każ-
dego dnia jest płatna) na „Alicję 
w Parku Miliona Świateł”.

Przejście do Krainy 
Czarów tak jest opisywane 
w książce (przekład: Antoni 
Marianowicz): 

„Nagle tuż obok niej prze-
biegł Biały Królik o różowych 
ślepkach. Właściwie nie było 
w tym nic nadzwyczajnego. 
Alicja nie dziwiła się nawet 
zbytnio słysząc, jak Królik 
szeptał do siebie: „O rety, 
o rety, na pewno się spóźnię”. 

Dopiero kiedy Królik wyjął 
z kieszonki od kamizelki ze-
garek, spojrzał nań i puścił 
się pędem w dalszą drogę, 
Alicja zerwała się na równe 
nogi. Przyszło jej bowiem na 
myśl, że nigdy przedtem nie 
widziała królika w kamizelce 
ani królika z zegarkiem. Pło-
nąc z ciekawości pobiegła na 
przełaj przez pole za Białym 
Królikiem i zdążyła jeszcze 
spostrzec, że znikł w spo-
rej norze pod żywopłotem. 
Wczołgała się więc za nim 
do króliczej nory nie myśląc 
o tym, jak się później stamtąd 
wydostanie. Nora była po-
czątkowo prosta niby tunel, 
po czym skręcała w dół tak 
nagle, że Alicja nie mogła już 
się zatrzymać i runęła w otwór 
przypominający wylot głębo-
kiej studni. Studnia była widać 
tak głęboka, czy może Alicja 
spadała tak wolno, że miała 
dość czasu, aby rozejrzeć się 
dokoła i zastanowić nad tym, 
co się dalej stanie”. 

A więc wejdźmy do Króli-
czej nory, dajmy ponieść się 
przygodzie i podążajmy, ni-
czym Alicja z Krainy Czarów 
za kolejnymi dziwami umiesz-
czonymi w Parku. 

W Naszej 
Krainie Miliona 
Świateł czeka 
na nas świet-
lny labirynt, wi-
rujące filiżanki, 
k o l o r o w e 
zegary, pięk-
nie wyglądające, olbrzymie 
ciastka, stylowo przystrojone 
parkowe latarnie. Na wielu 
stanowiskach możemy zrobić 
sobie pamiątkowe zdjęcia. 
Część z instalacji nie tylko 
świeci, ale i wyposażona jest 
w dźwięki. 

Dla dzieci nie lada przy-
godą będzie spotkanie 
z panem Gąsiennicą, któ-
rego sama Alicja początkowo 
wcale nie spostrzegła na po-
lanie: „Alicja rozejrzała się 
dookoła, ale nie zauważyła 
poza kwiatami i trawą nic god-
nego uwagi. W pobliżu stał 
duży grzyb, mniej więcej jej 

wysokości. Kiedy przyjrzała 
mu się dokładniej od dołu i ze 
wszystkich możliwych stron, 
przyszło jej na myśl, że warto 
również zobaczyć co dzieje 
się z wierzchu na kapeluszu 
grzyba. Wspięła się na pa-
luszki i natychmiast zauwa-
żyła ogromnego, niebieskiego 
pana Gąsiennicę. Siedział 
wygodnie z rękami skrzyżo-
wanymi na piersiach i pykał 
wolno i soczyście z olbrzymiej 
fajki, nie zwracając najmniej-
szej uwagi na otoczenie.”

Podążając dalej za Bia-
łym Królikiem przespace-
rujmy się aleją Kapelusznika 

i zobaczmy co dzieje się 
w okolicznym stawie, w któ-
rym zadomowiły się różowe 
flamingi. Pewnie przed chwilą 
ze stawu wyszła Alicja: „Był 
już najwyższy czas opuścić 
sadzawkę, bo zrobiło się tam 
bardzo tłoczno. Mnóstwo pta-
ków i zwierząt powpadało do 
wody, a wśród nich Kaczka, 
Gołąb, Papużka, Orzeł i inne 
stworzenia. Całe to towarzy-
stwo, z Alicją na przedzie, po-
płynęło ku brzegowi.” 

Wybierzmy się do Parku, 
niekoniecznie wieczorem, 
i zobaczmy ten wspaniały, za-
czarowany świat, świat z na-
szego dzieciństwa, na własne 
oczy. 

Zachęcam. K.Sz.

WYBIERZ SIĘ DO PARKU ŹRÓDLISKA WYBIERZ SIĘ DO PARKU ŹRÓDLISKA 
i… podążaj za białym królikiem

Uwaga!
Park Źródliska stał się obec-
nie miejscem mocno oble-
ganym przez zwiedzających, 
zwłaszcza w weekendy. Stąd 
najlepiej wybrać się do niego 
komunikacją miejską.
Chcesz by zdjęcie Twojego 
dziecka czy wnuka znala-
zło się w naszej Gazecie? 
Redakcja zaprasza do nad-
syłania zdjęć, które chętnie 
zmieścimy w Gazecie i to 
nie tylko z Parku Źródliska.
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BARAN 21 III  20 IV
Będzie to miesiąc dobrych 
szans. Staraj się je dostrzec na 
czas i umiejętnie wykorzystać. 
Będzie to dotyczyło zarówno spraw osobi-
stych jak i zawodowych. Szczególnie jeśli 
chodzi o pracę, to nawet mało atrakcyjna 
propozycja może okazać się bardzo dobra. 
Nie lekceważ więc żadnej okazji. Strzelec 
Twoim sojusznikiem.
BYK 21 IV  21 V
Przeżyłeś ostatnio wiele stre-
sów i napięć, czas więc zwol-
nić tempo. Spróbuj także skon-
centrować się na jednej sprawie, tej o której 
ciągle myślisz. Możesz liczyć na wsparcie 
bliskiej Ci Panny. Niezbyt dobry miesiąc 
na dokonywanie większych transakcji finan-
sowych, więc wstrzymaj się z wydawaniem 
pieniędzy.

BLIŹNIĘTA 22 V  20 VI
Pierwszeństwo w tym miesią-
cu będą miały sprawy rodzin-
ne i osób Ci najbliższych. Tak 
więc w sprawach zawodowych wstrzymaj 
się z podpisywaniem umów. Nie planuj też 
ważnych spraw do załatwienia. Najlepiej 
Ci zrobi wypoczynek w towarzystwie Ryb. 
One dodadzą Ci energii.

RAK 21 VI  22 VII
Pełne ręce roboty. Będą to 
różne zajęcia, nie wszystkie 
nawet należące do Twoich 
obowiązków. Trzeba je będzie jednak wy-
konać. W ostatecznym rachunku sprawa się 
opłaci, więc nie będziesz narzekać. Twoja 
zaradność zaimponuje Bliźniętom, które 
obserwują Twoje poczynania.

LEW 23 VII  22 VIII
Sporo wydarzy się w nadcho-
dzącym miesiącu. Ciekawe 
spotkania z interesującymi 
ludźmi. Bądź dobrym słuchaczem. Odważ 
się na propozycje, nawet jeśli myślisz, 
że przerosną Twoje możliwości. W spra-
wach finansowych przejściowy kryzys. 
Staraj się nie robić długów. Dobre kontakty 
z Wagą.
PANNA 23 VIII  22 IX
Czeka Cię nerwowa atmosfe-
ra, chwile napięć i niepokojów. 
Jeśli na czas nie zapanujesz 
nad tą sytuacją, może dojść do wybuchu, 
który bardzo skomplikuje bieżące sprawy 
i skłóci Cię z bliskim otoczeniem. Posta-
raj się jednak, żeby rozsądek zwyciężył. 
Nie wchodź w drogę Wodnikowi. 

WAGA 23 IX  23 X
Napotkasz na pewne prze-
szkody w pracy. Ktoś może 
zakwestionować wartość tego, 
co robisz. Nie będzie to wprawdzie otwarty 
konflikt, tylko dyskretne podważanie Two-
jej pozycji. Nie daj się wciągnąć w intrygi 
i zwróć uwagę na swoje zdrowie. Unikaj 
Koziorożca.

SKORPION 24 X  21 XI
Chętnie przyłączyłbyś się do 
grupy znajomych ludzi, któ-
rzy zajmują się interesującą 
się sprawą, ale nie masz odwagi. Przypadek 
sprawi, że nadarzy się taka okazja. Wyko-
rzystaj ją więc dobrze. Ktoś z najbliższej 
rodziny oczekuje Twojego zainteresowania. 
Pamiętaj także o Baranie.

STRZELEC 22 XI  21 XII
Warto w tym miesiącu spró-
bować swych sił na nowym 
gruncie, choć początek nie 
będzie łatwy. Zawierz swoim przeczuciom 
i nie wchodź w sojusze z kimś o dwuznacz-
nej reputacji. W rodzinie drobne niesnaski 
na tle podziału obowiązków domowych. 
Korzystna zmiana w kontaktach z Bykiem.

KOZIOROŻEC 22 XII  19 I
Na początku miesiąca trochę 
zamieszania. Jakieś nieporozu-
mienie, trochę zabawne, trochę 
denerwujące, w sumie niegroźne dla wszyst-
kich. W drugiej połowie miesiąca zapowiada 
się spotkanie po latach. To może być bardzo 
przyjemne wspominanie przeszłości. Lew 
będzie zazdrosny.

WODNIK 20 I  18 II
Bardzo dużo spraw do zała-
twienia w tym miesiącu. Nie 
zdążysz wszystkiego zrea-
lizować, choć bardzo będziesz się starał. 
Za dużo planujesz zrobić i stąd później 
niezadowolenie z powodu nie wykona-
nych zadań. Twój stan ducha może dać się 
we znaki otoczeniu. Oczekuj reprymendy 
od Raka.
RYBY 19 II  20 III
W tym miesiącu masz szansę 
w pracy – będziesz na fali i to 
wysokiej. W domu też wszyst-
ko powinno przebiegać bez zakłóceń, z tym 
małym wyjątkiem, że w najmniej oczeki-
wanym momencie może wpaść do Ciebie 
znajomy Skorpion. I w ten sposób Twój plan 
zajęć może wywrócić się do góry nogami.

HOROSKOP NA GRUDZIEŃ

Parzybroda to sycąca, smaczna zupa – trady-
cyjne danie kuchni wielkopolskiej oraz podkar-
packiej. Przygotowuje się ją z pasków kapusty, 
które podczas jedzenia mogą przyklejać się 
do brody – stąd właśnie specyficzna nazwa 
tej potrawy.
Parzybrodę można przygotować zarówno 
w wersji postnej, jak i mięsnej na bulionie 
mięsnym oraz z dodatkiem boczku.

Większość z nas na pewno pamięta kalendarze 
adwentowe z okienkami, w których kryły się 
czekoladki. Choć i dziś ich w sklepach nie bra-

kuje, to coraz częściej spotkać możemy inne pomy-
sły na „kalendarze adwentowe”, a wielu z nas tworzy 
własne, oryginale egzemplarze.

Nie zmienia się jedynie czas i idea kalendarza: zaczynamy pierw-
szego dnia grudnia, czyli wtedy gdy w kościele katolickim rozpoczyna 
się adwent i tak do 24 grudnia, każdego dnia otwieramy jedno okienko, 
jeden mały pakuneczek, torebkę, kopertę, w którym znajdziemy mały 
prezent, liścik lub słodkości.

Początki kalendarza adwentowego sięgają podobno 1851 roku. 
Kalendarz adwentowy miał wzmacniać radość z oczekiwania na Boże 
Narodzenie. Już wtedy każdego dnia wieszano w domach obrazek 
dotyczący świąt i przyjścia na świat Jezusa.

Innym wariantem było zapalanie codziennie jednej z 24 świeczek 
lub skreślanie jednej z 24 kresek narysowanych kredą na drzwiach. 
W domach katolickich najczęściej wkładano po jednym źdźble słomy 
do szopki aż do Wigilii.

Istotą kalendarza adwentowego zawsze było ćwiczenie cierpliwości 
– i to się nie zmieniło. Jednak forma kalendarza w ostatnich latach jest 
często inna, zadziwiająca. Teraz w okienkach, gdzie dotychczas były 
czekoladki, można zamieszczać zdjęcia czy inne przedmioty. Ostatnio 
modne stały się kalendarze z zadaniami – tworzymy karteczkę na każdy 
dzień, na której znajdziemy coś co możemy zrobić wspólnie, rodzinnie, 
by czas oczekiwania na święta stał się jeszcze bardziej wyjątkowy.

Kalendarz adwentowy ma wyjątkową historię i może wprowadzić 
magiczny nastrój przed świętami. To dodatkowy element, który pomaga 
przygotować siebie i rodzinę do świąt.

Spróbujmy, niech porwie nas już teraz atmosfera rodzinnych, 
radosnych świąt. K.Sz.

PA R Z Y B R O D A
CZYLI SŁODKI KAPUŚNIACZEK

Wyjątkowy sposób Wyjątkowy sposób 
oczekiwania na Boże oczekiwania na Boże 
NarodzenieNarodzenie

Składniki ( na ok. 1,5 litra zupy):
 ■ ok. 600 g poszatkowanej lub pokrojonej w grupsze paski 

białej (lub włoskiej) kapusty,
 ■ 4 spore ziemniaki,
 ■ 1 szt. cebuli,
 ■ włoszczyzna do przygotowania wywaru warzywnego,
 ■ opcjonalnie kawałek boczku wędzonego lub wiejskiej 

kiełbasy,
 ■ łyżeczka majeranku,
 ■ listek laurowy,
 ■ płaska łyżeczka kwasku cytrynowego lub soku z cytryny,
 ■ mąka do zasmażki (zagęszczenia zupy),
 ■ kminek, sól, pieprz i odrobina cukru do smaku.

Przygotowanie:
1.  Na włoszczyźnie przygotowujemy wywar warzywny 

ok. 1.5 l.

2.  Kapustę zalewamy wrzątkiem (250 ml), solimy i sło-
dzimy. Dodajemy kminek, majeranek i pozostawiamy 
na ogniu. Całość gotujemy bez przykrycia przez ok. 5–10 
minut. W wersji mięsnej wysmażony na patelce boczek 
lub kiełbasę, uprzednio pokrojone w kostkę. Do kapusty 
wlewamy ½ wytopionego tłuszczu ze skwarkami.

3.  Po około 10 minutach dokładamy pokrojone w drobną 
kostkę obrane ziemniaki. Całość gotujemy przez kolejne 
5–10 minut (ziemniaki nie powinny się rozpaść).

4.  Do kapusty z przyprawami i ziemniakami wlewamy 
wywar warzywny przygotowany na włoszczyźnie

5.  Na pozostałym boczku podsmażamy posiekaną cebulę, 
następnie, mieszając, wsypujemy mąkę, lekko zrumie-
niamy i mieszamy z kilkoma łyżkami zimnej wody i za-
gotowujemy. Na koniec wlewamy zasmażkę do garnka 
z kapustą i ziemniakami, dodajemy pieprz i ewentualnie 
kwasek cytrynowy lub sok z cytryny.

Smacznego!  K.Sz. Źródło internet

KALENDARZ ADWENTOWY

PRZEPIS NA SZCZĘŚCIE:  
► szklanka miłości, kilka uśmiechów, garść dobrych słów, szczypta nadziei.  
Spryskać obficie radością i serwować codziennie w obfitych porcjach.


