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Miastem rządzą seniorzy. Trwają VIII Łódzkie  
Senioralia 2022. Seniorze! Wyjdź z domu i baw się 
dobrze.

Uciążliwy sąsiad – czy to tylko samo zło. Zachęca-
my do lektury tekstu w ramach cyklu: Z notatnika 
prawnika”.

Na początku maja br. przeglądałem, 
jak zwykle to czynię przed każdym posiedzeniem 
naszego Sejmu, porządek obrad. Nie znalazłem, 
żadnego punktu dotyczącego zmian związanych 
z funkcjonowaniem spółdzielczości mieszkanio-
wej. Jakież było me zdziwienie, gdy zadzwoniła 
do mnie znajoma informując, że w punkcie 
1-szym najbliższego wówczas posiedzenia 
w dniu 11 maja br. będą omawiane zmiany 
i podejmowane decyzje dotyczące m.in. naszej 
sfery spółdzielczej. Zaskoczony tą informacją 
ponownie zajrzałem na stronę internetową 
Sejmu RP, przeglądając porządek dzienny. Oka-
zało się, że w punkcie Nr 1 będzie sprawozdanie 
Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie 
ustawy o zmianie ustaw w zakresie sposobu 
finansowania programów mieszkaniowych 
(druk nr 2133 i 2187). Moje zdziwienie było 
ogromne, gdy uświadomiłem sobie, że w usta-
wie o finansowaniu programów mieszkanio-
wych, ktoś „przemyca” rozwiązania dotyczące 
bardzo ważnej dziedziny gospodarki, jaką jest 
funkcjonowanie i zarządzanie budynkami spół-
dzielczymi. Po gruntownym przeanalizowaniu 
w/w druku sejmowego okazało się, że jest pro-
pozycja w art. 25, aby w ustawie z dnia 31 marca 
2020 r. (Dz.U. z 2020 poz. 568) uchylono art. 90 
i art. 90a dot. przedłużenia ustawowego terminu 
zwołania walnego zgromadzenia oraz przedłu-
żenia kadencji rad nadzorczych zaś w propozycji 
art. 42 zaproponowano, że kadencja rady nad-
zorczej, która uległa przedłużeniu na podsta-
wie art. 90a zmienianej w w/w art. 25 tej nowej 
ustawy, upływa w dniu zwołania pierwszego 
walnego po dniu wejścia w życie tego przepisu; 
zaś oba artykuły wchodzą w życie po upływie 
6 tygodni od dnia ogłoszenia. Znając zasady 
legislacji oraz terminy obowiązujące w jej try-
bie, pomimo zadowolenia, że wreszcie się może 
skończyć nienormalny okres w naszym funkcjo-
nowaniu spowodowany epidemią, zdawałem 
sobie sprawę, że nie wszystko jest takie piękne, 
bowiem niestety terminy naszego walnego 
mogłyby być wyznaczone w miesiącach wakacyj-
nych. Dlaczego? Bo po uchwaleniu przez Sejm, 
Senat miałby ok. 1 miesiąca na wyrażenie swojej 
opinii; potem ponownie Sejm i na końcu podpis 
Prezydenta RP. A potem 6 tygodni na wejście 
w życie nowych przepisów. Nie wyobrażam sobie 
zwołania walnego w wakacje, bowiem zostali-
byśmy, jako Zarząd Spółdzielni oraz członkowie 
Rady Nadzorczej, odsądzeni, jak to się mówi 
„od czci i wiary”. W dniu 11 maja br. okazało 
się, że Sejm RP podjął decyzję o nierozpatry-
waniu tego punktu i skreśleniu go z porządku 
obrad, nie podając przyczyn tej decyzji. Przy-
puszczam, że w jakimś bliżej nieokreślonym 
czasie sprawa powróci, bowiem środowisko 
spółdzielcze zdaje sobie sprawę, że trzeba zna-
leźć naprawdę dobre rozwiązanie, w niezależnej 
od niego sytuacji. Ogłoszenie od 16 maja br. 
zniesienia stanu epidemii, nie uchyliło stanu 
zagrożenia epidemicznego. Decyzja ta nie-
sie za sobą szereg zmian, jednak nie oznacza 
końca zagrożenia dla zdrowia. I dlatego nasze 
„Bawełniane” otoczenie nie myśli o tym, żeby 
zwoływać walne zgromadzenie. Powtórzę tylko 
to co przekazałem dwa miesiące temu, że nikt 
i nic nie zwalnia członków zarządu z obowiązku 
zachowania rozsądku w zakresie organizowa-
nia dużych spotkań w trakcie obowiązującego 
obecnie stanu zagrożenia epidemicznego, które 
mogłyby stać się przyczyną infekcji o nieokre-
ślonych skutkach. Nikt z nas nie obciąży swego 
sumienia świadomością, że będzie odpowie-
dzialny, w najlepszym przypadku, za utratę 
zdrowia kogokolwiek.

A w tym numerze n/Gazety poświęcamy 
więcej miejsca seniorom, różnym propozycjom 
spędzenia wolnego czasu, m.in. przypominając 
o już tradycyjnym w Łodzi Festiwalu Kolorów 
i nie zapominając o obowiązku właściwego 
segregowania śmieci, w związku z licznymi 
kontrolami, na razie jeszcze nic nas nie kosz-
tującymi.

 Sylwester Pokorski

Moim zdaniem  Tegoroczna impreza dla seniorów rozpoczęła się 21 maja na ul. Piotrkowskiej w pasażu Schillera. 
Koncert inauguracyjny dała znakomita aktorka śpiewająca Stanisława Celińska. W dwutygodniowym pro-
gramie imprezy znajdują się m.in. wydarzenia edukacyjne i kulturalne. Senioralia potrwają do 3 czerwca.

Senioralia w Łodzi po raz ósmy.

N a program Łódzkich Senioraliów składają się wydarzenia podzielone na 5 kategorii: edukacja, kultura, sport/rekreacja, porady/drzwi otwarte 
i zdrowie. W programie tegorocznej edycji znalazły się m.in.: wykłady, wycieczki, warsztaty, zajęcia komputerowe, wydarzenia kulturalne 
i wiele innych wydarzeń na terenie całego Miasta.  W ramach tegorocznej edycji organizatorzy stawiają na ruch i zdrowie. Stąd zakończenie 

VIII  Łódzkich Senioraliów zaplanowano w  Arturówku, gdzie odbędzie się impreza plenerowa, podczas której Seniorzy będą mogli wziąć udział 
w marszu nordic walking połączonym z grą terenową oraz skorzystać z badań profilaktycznych.

Szczegółowy harmonogram VIII Łódzkich Senioraliów został zamieszczony w  informatorze, który został rozdystrybuowany na terenie całego 
miasta do punktów odbioru gazety ŁÓDŹ.PL oraz dostępny jest w  wersji elektronicznej na stronie UMŁ. Zachęcamy do udziału w  wydarzeniach, 
także tych, które prezentujemy na str. 7. K.Sz.
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SENIORZY W AKCJI

OBIEKT DO SPRZEDAŻY ►  RSM „Bawełna” szuka firmy, która dokonałaby rozbiórki obiektu budowlanego położonego przy ul. Puszkina 8 w Łodzi, 
jednocześnie oferując do sprzedaży materiały uzyskane w wyniku tej rozbiórki. Umowa o najem tego terenu z firmą 
Norauto Polska Sp. z o.o. zakończyła się 30.09.2020 r. Pełny tekst ogłoszenia drukujemy na str. 5.
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Remont mieszkania zimą może być kłopotliwy  

nie tylko ze względu na przedłużający się proces jego prowadzenia.  
Jak wskazuje zamieszczony poniżej fragment listu naszej mieszkanki  
remont zimą przełożył się na znaczne obciążenie finansowe lokalu.

RSM Bawełna – ,,Mój dom” – pismo Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna”. Redaktor Naczelny Sylwester Pokorski, redaktorki: Katarzyna Szczepaniak 
i Izabela Gwardys. Adres redakcji 93-120 Łódź, ul. Przybyszewskiego 163, pok. 117. Telefon 42 6416333, w. 35, e-mail: mojdom@rsmbawelna.pl. Skład i łamanie: 
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W kwietniu 2022 r. 
posiedzenia Zarządu 
R S M  „ B a w e ł n a ” 
odbyły się w dniach 13 
i 27. Na posiedzeniach 
i w trybie roboczym 
między posiedzeniami 
Zarząd podjął decyzje 
m.in. w następujących 
sprawach:
Sprawy członkowsko
mieszkaniowe
W dniu 31.03.2022 r. Spółdziel-
nia liczyła 10.158 członków. 
W kwietniu 2022 r. przyjęto 
w poczet członków Spółdzielni 
10 osób, które posiadają 
odrębną własność lokalu 
w zasobach Spółdzielni i wystą-
piły o członkostwo. Ponadto 
do rejestru członków wpisano 
26 osób, które nabyły członko-
stwo z mocy prawa, a skreślono 
z rejestru członków Spółdzielni 
43 osoby, których członkostwo 
z mocy prawa ustało.

Sprawy terenowo
prawne
Współwłaścicielom nierucho-
mości zabudowanej budynkiem 
wielorodzinnym nr 72 przy 
ul. Okrzei 40 w Łodzi w osiedlu 
„Koziny” postanowiono przed-
stawić do podjęcia w trybie 
indywidualnego zbierania gło-
sów uchwałę w sprawie zmiany 
przeznaczenia części nierucho-
mości pod budowę przyłącza 
elektroenergetycznego oraz usta-
nowienia odpłatnej służebności 
przesyłu dla wybudowanego 
przyłącza do budynku hotelo-
wego niebędącego w zasobach 

RSM „Bawełna” oraz w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy na nieodpłatne udostęp-
nienie ww. części nieruchomości 
na czas budowy przyłącza oraz 
ustanowienia po jego wybudo-
waniu odpłatnej służebności 
przesyłu na rzecz PGE Dystry-
bucja S.A. Spółdzielnia będąca 
współwłaścicielem nierucho-
mości głosowała za podjęciem 
powyższej uchwały. Na następ-
nym posiedzeniu przyjęto 
do wiadomości informację 
Administracji Osiedli „Żubardź” 
i „Koziny” o podjęciu uchwały 
przez współwłaścicieli (nikt 
z biorących udział w głosowaniu 
nie był przeciw) i skierowano 
ją do realizacji.

Zapoznano się z opinią 
zatrudnionego w Spółdzielni 
inspektora nadzoru budowla-
nego na temat budynku miesz-
kalnego wielorodzinnego, 
który ma powstać na nierucho-
mości położonej w Łodzi przy 
ul. Drewnowskiej 150/152, 
w sąsiedztwie należącego 
do Spółdzielni budynku nr 72 
przy ul. Okrzei 40 w osiedlu 
„Koziny”. Biorąc pod uwagę, 
że zgodnie z tą opinią projek-
towany budynek nie będzie 
miał negatywnego wpływu 
na nieruchomość Spółdzielni, 
a jedynemu ograniczeniu 
może ulec ilość miejsc par-
kingowych aktualnie wyko-
rzystywanych także przez 
naszych członków na terenie 
nie należącym do Spółdzielni, 
postanowiono nie składać żad-
nych wniosków ani zastrzeżeń 
do nadesłanego w tej sprawie 
do Spółdzielni zawiadomie-
nia Prezydenta Miasta Łodzi 
o toczącym się postępowaniu 

dotyczącym udzielenia pozwo-
lenia na budowę ww. budynku.

Z uwagi na wyniki ankiety 
przeprowadzonej wśród miesz-
kańców (członków Spółdzielni 
i współwłaścicieli) budynku 
nr 82 w osiedlu „Żubardź” 
w sprawie sprzedaży działki sta-
nowiącej część nieruchomości 
przy ul. Klonowej 32 w Łodzi 
właścicielowi sąsiedniej nie-
ruchomości, uwzględniając, 
że wszyscy biorący udział 
w ankiecie byli przeciwni sprze-
daży, postanowiono odstąpić 
od tego zamiaru i zakończyć 
działania Spółdzielni w kie-
runku zbycia powyższego 
terenu.

Sprawy remontowe 
i gzm
Z uwagi na zmianę w składzie 
osobowym załogi Admini-
stracji Osiedla „Słowiańskie” 
zaktualizowano upoważnienia 
do prowadzenia książek obiektu 
budowlanego budynków 
w ww. osiedlu.

Zwiększono o ściany 
południowe budynków przy 
ul. Zbiorczej 21 i przy ul. Zbior-
czej 25 zakres umowy o docie-
plenie ścian szczytowych 
w budynkach przy ul. Zbiorczej 
– łącznie do 15 ścian. Koszty 
dodatkowych prac pokryte 
zostaną ze środków z bilansu 
otwarcia funduszu remon-
towego osiedla „Zbiorcza” 
na 2022 rok.

Podjęto decyzję o zleceniu 
wykonania robót elektrycznych 
o charakterze awaryjnym, pole-
gających na wymianie domofo-
nów w ogrodzonym kompleksie 
budynków nr 51–60 na Jano-
wie, w tym trzech wspólnot 

Z PRAC ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI  
w kwietniu 2022 r.

mieszkaniowych zarządzanych 
przez Spółdzielnię

Omówiono i przyjęto 
do wiadomości opinie Kie-
rowników Działów Spół-
dzielni na temat wywiązywa-
nia się w I kwartale 2022 roku 
z umów stałych przez firmy 
obsługujące Spółdzielnię.

Na wniosek firmy sprząta-
jącej w budynkach i na terenach 
osiedli „Żubardź” i „Koziny”, 
biorąc pod uwagę przedsta-
wioną we wniosku argumenta-
cję (m.in. wzrost cen materiałów 
oraz wysokości minimalnego 
wynagrodzenia) wyrażono zgodę 
na podwyżkę miesięcznego 
wynagrodzenia ryczałtowego 
za sprzątanie wyżej wymienio-
nych budynków i terenów.

Sprawy ekonomiczne
Omówiono wyniki ekono-
miczne Spółdzielni za okresy 
styczeń–luty 2022 roku i sty-
czeń–marzec 2022 roku – 
przyjęto je z zadowoleniem, 
zwłaszcza przy założeniu 
podziału przez Walne Zgroma-
dzenie nadwyżek bilansowych 
za lata 2019, 2020 i 2021 w spo-
sób postulowany przez Zarząd 
i Radę Nadzorczą.

Ustalono stawki opłat cen-
tralnego ogrzewania w 2022 
roku dla wynajmowanych 
lokali użytkowych, opierając się 
na rozliczeniu kosztów energii 
cieplnej za 2021 rok.

Zmieniono od 1.04.2022 r. 
wysokość stawki nalicza-
nej od ilości osób zatrud-
nionych w lokalach użytko-
wych dla ustalenia należności 
od danego lokalu za wywóz 
śmieci.

Zatwierdzono wysokość 
miesięcznego zużycia wody 
w poszczególnych lokalach, 
będącego podstawą do wylicze-
nia opłat za wodę od 1.05.2022 
roku.

Zatwierdzono uaktualniony 
na dzień 1.05.2022 r. wykaz 
stawek opłat obowiązujących 
w RSM „Bawełna” – wykaz 

Z prac Rady Nadzorczej
W  kwietniu 2022 roku Rada Nadzorcza odbyła jedno posiedzenie w  formie 
videokonferencji, na którym:
1.  Uchwaliła nowe zaliczkowe stawki opłat za centralne ogrzewanie 
i ciepłą wodę. Termin wprowadzenia stawek – 1 maja 2022 r. Zmiana 
zaliczkowych stawek opłat za c.o. i c.w. wynika z rozliczeń kosztów 
ciepła poniesionych na potrzeby c.o. i c.w. w 2021 r. i uwzględnia sza-
cunkowe wzrosty kosztów energii cieplnej na 2022 r.
2.  Podjęła uchwałę w sprawie: zmiany w Regulaminie przyjmowania 
członków, zawierania umów w sprawie budowy lokali w celu ustano-
wienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu lub prawa odrębnej 
własności oraz zawierania umów o przeniesienie własności lokali oraz 
zamiany lokali, uchwalonego Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 2/6/2019 
z dnia 13.06.2019 r. Zmiana dotyczy treści załącznika nr 7 do ww. Regu-
laminu i dodania informacji o tym, że rozliczenie za wywóz nieczystości 
uzależnione jest od ilości zużytej wody.
3.  Przyjęła do wiadomości informację nt. realizacji prac związanych 
z wykonaniem postanowień ustaw: o spółdzielniach mieszkaniowych 
z dnia 15.12.2000 r. w przedmiocie wyodrębnienia nieruchomości oraz 
z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wie-
czystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo włas-
ności tych gruntów, stanowiącą kontynuację wcześniejszych informacji 
na ten temat i obejmującą działania Spółdzielni podejmowane w okre-
sie od 15 października 2021 r. do 11 kwietnia 2022 r. Rada Nadzorcza 
z zadowoleniem przyjęła informację, że lokale można wyodrębniać 
we wszystkich budynkach na osiedlach „Słowiańskie”, „Sienkiewiczow-
skie” i „Zbiorcza”.
4.  Przyjęła informacje nt. organizacji Walnego Zgromadzenia. Według 
ministra zdrowia, wkrótce stan epidemii w Polsce może zostać zniesiony. 
Natomiast w dalszym ciągu będzie stan zagrożenia epidemicznego. Jeśli 
chodzi o organizację Walnego Zgromadzenia to kluczowy jest tu jed-
nak art. 90 i 90a ustawy covidowej z 31 marca 2020 r. (DZ.U. 2020, 
poz. 568) Stanowią one, że w sytuacji, gdy ustawowy termin zwołania 
walnego zgromadzenia spółdzielni przypada w okresie obowiązywania 
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, termin ten ulega 
przedłużeniu o sześć tygodni od dnia odwołania tego stanu. A w przy-
padku, gdy kadencja rady nadzorczej (...) upływa w okresie obowiązy-
wania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, (…) to ulega 
ona przedłużeniu do dnia zwołania pierwszego walnego zgromadzenia 
spółdzielni w terminie, o którym mowa w art. 90.
5.  Przyjęła do wiadomości informacje członków Rad Osiedli 
„Żubardź”, „Koziny” i „Sienkiewiczowskie” na temat spraw jakimi 
zajmowały się Rady na swych posiedzeniach. Rady Osiedli „Zbiorcza” 
i „Słowiańskie” nie miały w tym czasie posiedzeń.
6.  W sprawach wniesionych Rada przyjęła do wiadomości informacje nt.:
–   spotkania Prezesa Spółdzielni p. S. Pokorskiego z p.o. dyrektora 

Biblioteki Miejskiej w Łodzi p. Haliną Bernat, podczas którego 
przekazała ona podziękowania dla Spółdzielni za dofinansowanie 
filii na Olechowie i Janowie

–   korespondencji z członkiem osiedla „Sienkiewiczowskie” dotyczą-
cej m.in. funkcjonowania i dokonań organów Spółdzielni, a także 
kosztów wydawania gazety „RSM „Bawełna” – Mój Dom”

–   pisma, które wpłynęło do Rady Nadzorczej od członka z osiedla 
„Słowiańskie”, dotyczącego m.in. stawek opłat za c.o. oraz dzia-
łalności społecznej i oświatowo-kulturalnej prowadzonej przez 
Spółdzielnię. Rada ustosunkuje się do pisma na swoim kolejnym 
posiedzeniu.

–   możliwości pozyskania środków z funduszy europejskich do wyko-
rzystania w zasobach Spółdzielni

–   omówiono temat dot. możliwości zainstalowania monitoringu 
na osiedlu „Sienkiewiczowskie” i dyskutowano nad jego zasad-
nością.

–   ustalono termin dyżuru Rady Nadzorczej, podczas którego wytypo-
wani członkowie Rady spotkają się z mieszkanką osiedla „Zbiorcza”.

7.  Kolejne posiedzenie zaplanowano na 26.05.2022 r. Oprac.: I.G.

Czy remontować 
mieszkanie zimą?
Jak wskazuje nadesłany do Spół-
dzielni list od mieszkanki osiedla 

„Sienkiewiczowskie” może mieć to niekorzystne konsekwencje 
finansowe. Pani napisała:

„W związku z naliczeniem mi bardzo dużego czynszu proszę 
o weryfikację (obniżenie opłat) 1) za zużycie wody i 2) ogrzewa-
nie c.o.

Te nadwyżki opłat wynikły prawdopodobnie z przeprowadzo-
nego w zeszłym roku remontu mieszkania(…)”.

Jak dowiedzieliśmy się w administracji osiedla, remont nasza 
mieszkanka prowadziła zimą. I choć niekiedy nie ma innej 
możliwości i trzeba wyremontować wnętrze domu zimą, należy 
pamiętać o pewnych zasadach związanych z prowadzeniem 
remontu, by nie być zaskoczonym niespodziewanymi później 
wydatkami.

Dużym utrudnieniem remontów zimą jest przede wszyst-
kim niska temperatura powietrza, która sprawia, że wnętrza, 
a co za tym idzie, ściany, są niedogrzane. Nakładane farby, gła-
dzie, gipsy czy inne materiały budowlane i malarskie schną dłużej 
niż latem, czy wiosną. W związku z tym często brygady remon-
towe „dbając” o odpowiednie ogrzewanie pomieszczeń podkrę-
cają moc grzejników. W przypadku naszej mieszkanki chodziło 
też o dosuszenie przemarzającego komina wentylacyjnego.

Ponieważ dla prawidłowej technologii wykonywanych prac 
równie ważne, co ogrzewanie, jest wietrzenie wnętrz – nawet 
wtedy, gdy na zewnątrz panują ujemne temperatury, remonty 
prowadzone są przy otwartych oknach.

Wietrzenie wnętrz i jednoczesne 
podkręcanie kaloryferów wydaje się nie-
rozsądne, ale w trakcie remontu miesz-
kania czy domu zimą jest konieczne. 
I o tym trzeba pamiętać planując jego 
termin. Optymalnym okresem dla takich 
prac są miesiące cieplejsze, od wiosny 
do jesieni.

 K.Sz.

Listy

znajduje się na stronie inter-
netowej Spółdzielni w części 
dostępnej po zalogowaniu.

Na wnioski mieszkań-
ców w sześciu przypadkach 
zmieniono stawki zaliczkowe 
na poczet centralnego ogrzewania 
ich mieszkań, w tym w odniesie-
niu do czterech mieszkań na wyż-
sze, a do pozostałych dwóch 
– na niższe od stawek wyliczo-
nych w oparciu o ubiegłoroczne 
zużycie, przyjmując przedsta-
wione przez wnioskodawców 
uzasadnienia.

Sprawy najmu lokali 
i terenów
Wynajęto na czas określony teren 
przed blokiem nr 155 na Olecho-
wie na sprzedaż lodów z przy-
czepy gastronomicznej.

Sprawy różne
Za zgodą Rady Nadzorczej prze-
kazano Bibliotece Miejskiej 
w Łodzi kwotę 1.000,- (jeden 
tysiąc) złotych na zakup nowości 
wydawniczych dla Filii nr 58 przy 
ul. Zakładowej 50.
 Oprac.: E.S.
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Dla uczczenia dokonań Stefana Jaracza  
10 czerwca 2006 roku na ul. Piotrkowskiej 152,  
w ramach Galerii Wielkich Łodzian, odsłonięto jego pomnik,  
autorstwa Jerzego i Roberta Sobocińskich.

Czy sąsiad 
to samo zło?
Do naszej Spółdzielni niemal 
każdego tygodnia spływa cały 
szereg skarg dotyczących nie-
prawidłowego, przeszkadzają-
cego sąsiadom czy wręcz nie-
bezpiecznego zachowania osób 
zamieszkujących w jej zaso-
bach. Każda z nich jest szcze-
gółowo analizowana przez 
pracowników odpowiedniej 
Administracji Osiedla w celu 
jak najszybszego i jak najsku-
teczniejszego rozwiązania zgła-
szanych problemów. Niestety, 
z uwagi na fakt, że Spółdzielnia 
nie jest w stanie rozwiązać każ-
dego problemu, ponieważ nie-
które z nich leżą poza naszymi 
możliwościami działania, nie-
kiedy konieczne jest podjęcie 
odpowiednich kroków także 
przez Członków i Mieszkańców 
RSM „Bawełna”
 Temat immisji – działań 
właściciela lub mieszkańca 
nieruchomości, których skutki 
odczuwane są na nierucho-
mościach sąsiednich – był już 

Z notatnika 
prawnika

na ramach naszej gazety kil-
kukrotnie poruszany. Gwoli 
szybkiego przypomnienia 
wskazać należy, że o immi-
sjach możemy mówić na przy-
kład w przypadku wydoby-
wania się z nieruchomości 
uciążliwych dla nieruchomości 
sąsiednich zapachów czy hała-
sów. Oczywiście w takich sytua-
cjach najszybszą i najłatwiejszą 
metodą jest rozmowa i próba 
wypracowania z uciążliwym 
sąsiadem pewnych warunków 
współżycia. Gdy to zawiedzie, 
następnym krokiem powinno 
być wystosowanie odpowied-
niego wezwania do zaprze-
stania naruszania prawa oraz 
naprawienia szkód. Jeżeli żadne 
z podjętych działań nie przy-
niosą natomiast oczekiwanego 
skutku, właścicielowi nieru-
chomości sąsiedniej pozostaje 
dochodzenie roszczenia negato-
ryjnego na drodze postępowania 
sądowego. Roszczenie to winno 
zostać oparte na art. 144 kc 
w związku z art. 222 § 2 kc 
i dotyczyć zakazu niedozwolo-
nego oddziaływania na nieru-
chomość występującego.
 Temat immisji jednak jest 
jedynie wstępem, pewnym 
punktem wyjścia dla problemu, 
który chciałbym dzisiaj z Pań-
stwem poruszyć. Otóż przywo-
łana powyżej droga sądowa, 
jakkolwiek w większości przy-
padków skuteczna, nie zawsze 

będzie drogą odpowiednią, 
szczególnie z punktu widzenia 
ludzkiej życzliwości.
 W celu zobrazowania sytu-
acji, w której kierowanie skarg 
tylko do Spółdzielni lub wystą-
pienie na drogę postępowania 
sądowego jest drogą nieodpo-
wiednią i najpewniej mało sku-
teczną, posłużę się niedawnym 
przykładem właśnie takiej sytu-
acji, do której doszło na jed-
nym z osiedli znajdujących 
się w zasobach Spółdzielni. 
Otóż do Administracji Osiedla 
wpływały skargi na zachowa-
nie jednego z mieszkańców 
bloku – starszego pana, który 
w lokalu mieszkał sam. Żeby 
oszczędzić Państwu szczegó-
łów zachowania, które zgłaszali 
pozostali mieszkańcy, ograniczę 
się do stwierdzenia, że było 
to zachowanie niezwykle gor-
szące, a nawet brzydzące skar-
żących. Zachowania te, w dłuż-
szej perspektywie, doprowadzić 
mogły również nawet do zagro-
żenia zdrowia nie tylko samego 
ich sprawcy, ale również osób 
postronnych, w szczególności 
sąsiadów.
 Charakter działań oraz 
wiek sprawcy wskazywał 
na możliwość wystąpienia pew-
nych zaburzeń psychicznych 
i konieczność podjęcia działań 
w celu udzielenia temu czło-
wiekowi pomocy. Spółdziel-
nia w takiej sytuacji nie jest 

Obchodzony corocznie 
27 marca Międzynaro-
dowy Dzień Teatru oraz 
kolejna edycja ogól-
nopolskiego projektu 
„Dotknij Teatru” zain-
spirowały nas do roz-
poczęcia  nowego 
cyklu, w którym zapra-
szać będziemy Państwa 
do łódzkich teatrów, 
przybliżając jednocześ-
nie ich historię i prezen-
tując związane z nimi 
ciekawostki.
William Shakespeare w dziele 
„Jak wam się podoba” pisał: 
„Świat jest teatrem, aktorami 
ludzie,
którzy kolejno wchodzą i zni-
kają”.

Ale jeśli świat jest tea-
trem, to dlaczego ludzie cho-
dzą na spektakle? By wraz 
ze zgaszeniem świateł prze-
nieść się wspólnie do innego 
wymiaru i stać się częścią 
opowiadanej historii. By zapo-
mnieć o codzienności i poczuć 
emocje. By śmiać się i płakać 

ze wzruszenia. By z bliska, bez-
karnie, podejrzeć i ocenić życie 
innych osób. By dotknąć magii. 
A więc, gasimy światła, podno-
simy kurtynę i zaczynamy.

Pierwsze kroki skierujemy 
do najstarszego łódzkiego teatru 
– do teatru im. Stefana Jaracza.

Funkcjonujący od 1909 roku 
przy dawnej ulicy Cegielnianej, 
a od 1949 roku ulicy Jaracza, 
od zawsze był wyznacznikiem 
sztuki na wysokim poziomie. 
Odpowiadali za to zasłużeni 
dyrektorzy, m.in. Aleksander 
Zelwerowicz, Karol Adwento-
wicz, Leon Schiller i Iwo Gall, 
a także osobowości teatralne, 
na czele z Władysławem Hań-
czą, Barbarą Ludwiżanką, 
Ryszardą Hanin, Emilem Kare-
wiczem, Januszem Gajosem 
i oczywiście samym Stefanem 
Jaraczem. Ten pochodzący 
z ubogiej rodziny syn wiejskiego 
nauczyciela już jako uczeń prze-
jawiał zainteresowania teatralne. 
O swoim powołaniu tak pisał: 
„Przez szyby wciskał się 
już świt. „O Boże mój, Boże” 
jęczałem bezradny. I nagle... 
Byłżeby to ów tak zwany głos 
wewnętrzny, który obleka 
się treścią dwóch słów: „wstąp 
do teatru”? Nie wiem. Ale ucze-
piłem się tych dwóch słów 
huczących we mnie, jak tonący 

chwyta się rzuconej liny.” 
W łódzkim teatrze, którego póź-
niej stał się patronem, zasłynął 
m.in. z ról w szekspirowskim 
„Ryszardzie III” i „Kupcu Wene-
ckim”, w „Trzech siostrach” 
Czechowa oraz w „Don Kicho-
cie” Cervantesa. Najbardziej 
jednak specjalizował się w two-
rzeniu postaci „z ludu”. 

Stanisław Marczak-Obor-
ski w książce „Teatr polski 
w latach 1918–1965. Teatry 
dramatyczne” tak go opisywał: 
„(...) obdarzony ciężką kan-
ciastą sylwetką jakby wycio-
saną z twardej bryły i głosem 
chrapliwym, ale niezmiernie 
sugestywnym. (…) Zdobył sobie 
sławę najdoskonalszego wyko-
nawcy ról ‘skrzywdzonych 
i poniżonych’, które trakto-
wał bez sentymentalizmu, lecz 
właśnie wydobywając gorycz 
i szorstkość oraz pokłady buntu, 
choćby najgłębiej ukryte.” 
Dla uczczenia tej niezwy-
kłej postaci 10 czerwca 2006 
roku na ul. Piotrkowskiej 152, 
w ramach Galerii Wielkich 
Łodzian, odsłonięto pomnik 
Stefana Jaracza, autorstwa 
Jerzego i Roberta Sobocińskich.

A jakimi sztukami zasłynął 
Teatr Jaracza?

W czasach, gdy dyrektorem 
był Aleksander Zelwerowicz 

wystawiano tu polski repertuar 
narodowy: „Dziady” Mickiewi-
cza, „Wesele” Wyspiańskiego, 
dramaty Słowackiego, a także 
sztuki Szekspira i Moliera. 
Znakomitą rosyjską klasykę 
prezentował Leon Schiller. 
Grano wówczas Gorkiego, 
Gogola, Czechowa i Puszkina. 
W latach 70-tych ponownie 
sięgnięto po dzieła Szekspira 
(„Hamleta”, „Romeo i Julię”, 
„Koriolana”), pokazywano 
utwory George’a Bernarda 
Shaw’a,  Michaiła Bułha-
kowa i Sławomira Mrożka. 
Pod kierownictwem Bogdana 
Hussakowskiego łódzki teatr 
stał się jedną z najlepszych 
scen w Polsce. Wystawiano 
m.in. Witolda Gombrowi-
cza („Trans-Atlantyk”, „Fer-
dydurke”, „Ślub”), Juliusza 
Słowackiego („Sen srebrny 
Salomei”), Aleksandra Fredrę 
(„Pan Jowialski”), Mikołaja 
Gogola („Rewizor” i „Oże-
nek”), Mario Vargasa Llosę 
(„Chunga”). Współcześnie 
w Jaraczu można było oglądać 
niesamowitą „Kotkę na roz-
palonym, blaszanym dachu” 
i „Szklaną menażerię” Ten-
nessee Williamsa, „Czarow-
nice z Salem” Arthura Millera 
i doskonałych „Karamazow” 
Fiodora Dostojewskiego. 

Ten ostatni spektakl, w reżyse-
rii Jacka Orłowskiego, zasługuje 
na specjalną uwagę. Doskonałe 
aktorstwo, z oscarową wręcz 
rolą Bronisława Wrocławskiego, 
a także klimat Sceny Kameral-
nej, na której był wystawiany, 
sprawiał, że oglądana sztuka 
wręcz przykuwała do krzesła. 
Brak praktycznie żadnej bariery 
pomiędzy sceną a widownią 
dawał poczucie niesamowitej 
bliskości i wrażenie, że widz 
jest jednym z gości w domu Fio-
dora Karamazowa i uczestniczy 
w rozmowie z jego synami.

W aktualnym repertuarze 
Teatru Jaracza warto wspomnieć 
o takich tytułach jak „Boże 
mój!” z nagrodzonym Złotą 

Maską 2013/2014 za najlep-
szą rolę męską Bronisławem 
Wrocławskim, „Lekcje miło-
ści” – uhonorowane Grand 
Prix IX Międzynarodowego 
Festiwalu Teatralnego Współ-
czesnej Dramaturgii „Kolyada-
-Plays 2015” oraz „Listy 
na (nie)wyczerpanym papie-
rze”– na podstawie korespon-
dencji i twórczości Agnieszki 
Osieckiej i Jeremiego Przybory 
oraz książki “Listy na wyczer-
panym papierze” pod redakcją 
Magdy Umer. 

Zapraszamy do Teatru 
im. Stefana Jaracza (ul. Jara-
cza 27) – uhonorowanego Zło-
tym Medalem „Zasłużony Kul-
turze Gloria Artis”. I.G.

w stanie samodzielnie takiej 
pomocy udzielić, a z uwagi 
na specyfikę omawianego przy-
padku jakiekolwiek skierowane 
upomnienia czy wezwania oka-
załyby się całkowicie bezsku-
teczne. Poinstruowano więc 
skarżących o możliwości skie-
rowania się do instytucji, które 
takiej pomocy będą w stanie 
udzielić, dzięki czemu problem 
zostanie rozwiązany. Wśród 
takich instytucji najważniej-
szymi i mającymi największe 
możliwości działania są Miej-
ski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej, Policja oraz Straż Miejska. 
W opisywanej sytuacji, w dro-
dze wyjątku, z uwagi na chęć 
udzielenia jak najszybszej 
pomocy, Spółdzielnia zgodnie 
z prośbą skarżących zwróciła się 
o pomoc do Policji. Funkcjo-
nariusze udali się na miejsce, 
gdzie okazało się w jak złych 
warunkach mieszkał starszy 
pan, który dopuszczał się tych 
wszystkich zachowań. Następ-
nie ustalone zostały dane syna 
„sprawcy”, który nie był świa-
domy tego co dzieje się z jego 
tatą i nie wiedział o gorszą-
cych zachowaniach, jakich 
ten się dopuszczał. Syn zobo-
wiązał się zaopiekować ojcem 
i zapewnić mu niezbędną 
pomoc zarówno w zakresie 
utrzymania, jak i medyczną.
 Powyższa sytuacja jasno 
pokazuje, że czasem najlepszym 

„ŚWIAT JEST TEATREM…” – poznajmy łódzkie teatry 

TEATR im. STEFANA JARACZA

co można zrobić aby pozbyć się 
uciążliwego problemu, jest spró-
bować pomóc drugiemu człowie-
kowi. Jak wskazałem powyżej, 
Spółdzielnia nie ma możliwo-
ści bezpośredniego wpłynięcia 
na mieszkańca, który dopusz-
cza się tego typu zachowań. 
Oczywiście, w grę wchodziło 
przywołane powództwo nega-
toryjne w oparciu o art. 144 
w związku z art. 222 § 2 kc, 
jednakże zastanówmy się jaki 
byłby jego skutek – nawet 
w przypadku wygrania sprawy, 
uzyskania satysfakcjonującego 
orzeczenia, problematyczna 
okazałaby się jego skuteczna 
egzekucja. W takich sytuacjach, 
zanim podejmiemy stanowcze, 
jednostronne działania, najlepiej 
jest w pierwszej kolejności spró-
bować się porozumieć, poroz-
mawiać, zrozumieć drugiego 
człowieka. Bardzo często oka-
zuje się bowiem, że przeszka-
dzające nam zachowania innych 
są efektem trapiących kogoś 
problemów czy to zdrowot-
nych, czy jakichkolwiek innych. 
Zamiast próbować stanowczo 
zakazać komuś takich działań, 
lepiej jest wtedy spróbować 
tej osobie pomóc – czy to samo-
dzielnie, czy zgłaszając sprawę 
do MOPS-u lub na Policję – 
co nie tylko rozwiąże problem 
uciążliwych zachowań, ale też 
pozostawi nas z bardzo przy-
jemnym uczuciem – uczuciem 

zrobienia czegoś dobrego 
dla drugiego człowieka. Powin-
niśmy bowiem zawsze gdzieś 
z tyłu głowy mieć sięgającą 
jeszcze czasów antycznych 
paremię Gratia gratiam parit 
(łac. uprzejmość rodzi uprzej-
mość).

Adrian Sroczyński
asystent prawny

w Kancelarii Radcy Prawnego 
Jadwigi Chmielewskiej-

-Furmankiewicz

ANTYKWARIAT

SKUP płyt winylowych, 
płyt CD, kaset magneto-
fonowych z muzyką.

Dojazd do klienta

Tel. 503 133 524
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Wprowadzamy nowoczesne technologie, by usprawnić  

kontakt z naszymi mieszkańcami. Do zgłaszania usterek służy  
od ponad roku aplikacja iMieszkaniec.pl. Coraz większą popularność 

zdobywa też dodana w tym roku nowa usługa eBOK.

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.

Drogi Mieszkańcu!
Już teraz złóż wniosek o nadanie loginu i hasła do eBOK.

Adres strony do Elektronicznego Biura 
Obsługi Klienta eBOK: 
http://www.ebok.rsmbawelna.pl

eBOK to serwis, który zapewnia dostęp do sald rozliczeń 
czynszowych lokalu i jest dostępny dla użytkowników 
przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Rejestracja do serwisu odbywa się na wniosek 
członka złożony w sekretariacie Spółdzielni 
lub administracji osiedla, bądź przesłany na adres e-mail: 
poczta@rsmbawelna.pl

HIPERBARIA TLENOWA
► Możesz się jej poddać w gabinecie przy ul. Anny Jagiellonki 2

Hiperbaryczna sesja tlenowa jest naturalnym dopingiem dla organizmu. Ma szerokie zastosowanie w wielu 
dziedzinach medycyny klasycznej: ortopedia, stomatologia, neurologia, onkologia, kardiologia, dermatologia, 
medycyna sportowa, a także medycyna estetyczna.

Hiperbaria tlenowa to zabieg, który odbywa się w komorze hiperbarycznej i polega na zastąpieniu wdycha-
nego powietrza przez 93% tlen podawany w warunkach podwyższonego ciśnienia. Hiperbaryczna sesja 
tlenowa to zabieg odmładzający, regenerujący i odprężający.

Regularne sesje tlenowe dzięki swojemu działaniu na organizm usprawnią przepływ krwi i limfy, przyspieszą 
przemianę materii oraz poprawią metabolizm, eliminują stan zapalny w organizmie, a także wspomagają 
procesy odżywiania i oczyszczania komórkowego.

► Hiperbaria tlenowa niesie za sobą szereg korzyści:
Stymuluje układ immunologiczny i wzmacnia odporność organizmu, oczyszcza organizm z toksyn i metali 
ciężkich. Usprawnia mikrokrążenie w naczyniach włosowatych oraz z krążenie limfatyczne.

Ciśnienie wyższe od atmosferycznego stosowane podczas sesji sprawia, że czysty tlen nie tylko łączy 
się z hemoglobiną, ale pozbawiony fizjologicznych barier tlen z łatwością przenika do wszystkich płynów 
fizjologicznych oraz komórek ciała, również tych źle ukrwionych sprawiając, że powstaje doskonałe środo-
wisko do redukcji stanu zapalnego. A korzyści ze zmniejszenia się stanu zapalnego dzięki hiperbarycznej 
terapii tlenowej są natychmiastowe i długoterminowe.

Nieocenione efekty tej metody obserwuje się w przypadku zapalenia kości, osteoporozy, martwicy kości, 
a także reumatoidalnym i zwyrodnieniowym zapaleniu stawów. Zwiększone stężenie tlenu we krwi pozwala 
dostarczyć większą ilość tlenu do narządów, co w efekcie skraca czas rekonwalescencji i przyspiesza szybszy 
powrót do formy.

Połączenie klasycznego leczenia z sesją w komorze Hiperbarycznej ułatwia szybszy powrót do zdrowia 
oraz aktywności życiowej, a także obniża koszty, jakie wiązałyby się z wielokrotnym powtarzaniem rutynowych 
procedur medycznych. Tekst sponsorowany

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 niektórych budynkach 
w naszej Spółdzielni. Harmo-
nogram prac konserwacyjnych 
zamieszczamy z wyprzedzeniem 
na tablicach ogłoszeń w klatkach 
schodowych. Prosimy o śledze-
nie zamieszczanych informacji, 
by nie być zaskoczonym brakiem 
ciepłej wody. K.Sz.

UWAGA! 
Biura nieczynne 
17 czerwca
Piątek, 17 czerwca, 
po Bożym Ciele 
jest dniem wolnym 
w naszej Spółdzielni. 

Nieczynne będą biura 
administracji oraz biuro 
Zarządu. Prosimy o wzię-
cie tego pod uwagę przy 
realizacji spraw, z jakimi 
chcieliby Państwo zwrócić 
się w tym czasie do Spół-
dzielni. Usterki i awarie 
można będzie zgłaszać 
poprzez aplikację iMieszka-
niec.pl oraz do firmy Prym 
– telefony kontaktowe dru-
kujemy na tej stronie oraz 
zamieszczone są na tabli-
cach ogłoszeń w klatkach 
schodowych.
 K.Sz.

W sobotę 18 czerwca br. startuje 
w naszym mieście kolejna odsłona 
Festiwalu Kolorów.

W Ogrodach Geyera na ul. Piotr-
kowskiej 293/305 od godziny 15:00 
do 20:00 każdy z nas będzie mógł 
za darmo wziąć udział w niezwykłej 
imprezie. Słuchając świetnej muzyki 
koncertowej, próbując jedzenia z food-
trucków, bawiąc się gigantycznymi 
balonami i próbując sił w różnych kon-
kursach z nagrodami, o każdej pełnej 
godzinie będzie dochodzić do istnej 
eksplozji kolorów!

Wszyscy uczestnicy zabawy, 
po odliczeniu od 10 do 0, w jednym 

momencie będą wyrzucać w górę 
kolorowe proszki Holi, tworząc żółte, 
pomarańczowe, czerwone, zielone, 
niebieskie i fioletowe chmury.

Oryginalne Kolory Holi będą 
dostępne w dniu wydarzenia w strefie 
Kolorów Holi. Jest to wysokiej jakości 
nietoksyczny proszek, zawierający 
tylko 3 składniki: talk, mąkę kukury-
dzianą i barwnik. Puder ten jest bez-
pieczny dla zdrowia i może być sto-
sowany przez osoby w każdym wieku. 
Jest przyjazny środowisku, niealer-
giczny, łatwo zmywa się ze skóry 
i spiera z ubrań. Ze względów bez-
pieczeństwa na imprezę nie można 

przynosić własnych proszków, innych 
niż oryginalne Kolory Holi.

Jeśli więc po dwóch latach pan-
demicznego zamknięcia chcesz 
się wyszaleć, wytańczyć i śmiać 
do upadłego, zbierz grupę przyjaciół 
i ruszaj na kolorową zabawę!  I.G.

FESTIWAL KOLORÓWFESTIWAL KOLORÓW – 18 czerwca! – 18 czerwca!
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Po dłuższej przerwie w przypominaniu wagi zagadnienia 
dla nas wszystkich powracamy z tematem segregacji śmieci.  
Nie narażajmy się na kary i brak wywozu wynikającego  
z niewłaściwego gromadzenia odpadów.

AWARIA WODOCIĄGOWA 
NA RAWSKIEJ

W dniu 10 maja mieszkaniec bloku 1R 
w os. Zbiorcza po zejściu do piw-
nicy stwierdził, że z pomieszczenia 
wodomierza głównego wydostaje się 
na korytarz piwniczny woda. Zadzwo-
nił do administracji osiedla, która 
z kolei zaalarmowała służby ZWiK-u.

Sprawa była na tyle niepokojąca, 
że jesienią ubiegłego roku ZWiK 
kilkakrotnie w ciągu miesiąca przy-
jeżdżał usuwać tę samą usterkę. 
Jak się okazało doraźnie wyko-
nane prace w 2021 r. nie przyniosły 

na długo skutku i należało wymienić 
na nowe całe wodne podejście rurowe 
do budynku. Prace ziemne trwały 
od 10–13 maja. Mieszkańcy w dniu 
10 maja pozbawieni byli praktycznie 
cały dzień wody w swoich mieszka-
niach. Wodę czerpali z podstawionego 
pod blok beczkowozu.

W następnym tygodniu trwały jesz-
cze prace odtworzeniowe nawierzchni 
chodnika i terenu zielonego. 

Jak zapewnia ZWiK wykonane 
obecnie prace powinny na długo wyeli-
minować awaryjność wymienionej 
instalacji. K.Sz.

ZYSKUJ

SEGREGOWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH JEST OBOWIĄZKOWE

UWAGA!
SEGREGUJMY ŚMIECI
Remondis – firma odbierająca 

odpady komunalne z naszych 
śmietników dokonuje kontroli 
sposobu prowadzonej segregacji 
śmieci przez mieszkańców nieru-
chomości. Na niektórych pojemni-
kach znalazły się już przyklejone 
krótkie informacje wskazujące 

na nieprawidłowe gromadze-
nie odpadów w poszczególnych 
pojemnikach. Pamiętajmy! W sytu-
acji powtarzających się tego typu 
stwierdzeń firmy nie dość, że śmieci 
nie zostaną wywiezione, to jeszcze 
Urząd Miasta Łodzi może nałożyć 
karę za brak selektywnej zbiórki 

odpadów. Prosimy o rozwagę i sto-
sowanie się do zasad segregacji, 
które wywieszone są na każdym 
naszym śmietniku. Zasady te przy-
pominamy poniżej.
 K.Sz.

Robotnicza Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Bawełna” 

informuje, że posiada do 
wynajęcia lokale użytkowe 
o powierzchni 34,12 m2 każdy 
w budynku mieszkalnym wie-
lorodzinnym w Łodzi przy 
ul. Tatarakowej 15 (piwnica).
 Informacji o lokalach 
udziela Administracja Osiedli 
„Żubardź” i „Koziny” pod nr 
tel. 42 651-55-24, e-mail: jpia-
seczny@rsmbawelna.pl
lub osobiście: Łódź, ul. Klo-
nowa 39.

Robotnicza Spółdzielnia Miesz-
kaniowa „Bawełna” z siedzibą 
w Łodzi, ul. Przybyszew-

skiego 163 ogłasza, że posiada 
do rozbiórki obiekt budowlany 
położony przy ul. Puszkina 8 
w Łodzi, jednocześnie oferując 
do sprzedaży materiały uzyskane 
w wyniku tej rozbiórki.
 Obiekt to rozbieralna, lekka, 
stalowa konstrukcja dawnej 6-bra-
mowej stacji obsługi pojazdów, 
wraz z nagrzewnicą powietrza 
z automatyką i stalowymi kanałami 
rozprowadzającymi, z możliwością 
nabycia także podziemnych zbiorni-
ków na olej i osadnik ścieków. Spół-
dzielnia dysponuje pozwoleniem 
na dokonanie rozbiórki ww. obiektu 
budowlanego.
 Nabywca zobowiązuje się 
do dokonania na własny koszt 
rozbiórki obiektu i zabrania mate-
riałów uzyskanych w wyniku tych 
działań, do ewentualnego ponow-
nego montażu obiektu na własny 
użytek lub innego przeznaczenia 

uzyskanych w wyniku rozbiórki mate-
riałów.
 Nabywca zobowiązuje się 
do wywiezienia gruzu i materia-
łów nienadających się do użytku 
na wysypisko we własnym zakre-
sie. Sprzedażą nie jest objęty grunt, 
na którym posadowiony jest obiekt 
oraz ogrodzenie i brama wjazdowa.
 Do wglądu dostępna jest doku-
mentacja związana z przedmioto-
wym obiektem.
Powierzchnia użytkowa obiektu 
490 m2. Wymiary: szerokość 16,50 m, 
długość 29,70 m, wysokość 4,60–
6,3 m.

OFERTA POWINNA  
ZAWIERAĆ:
–   dane kontrahenta/nazwę i adres 

firmy
–   dane osoby kontaktowej (numer 

telefonu, adres e-mail)
–   dowód wpłaty wadium w kwocie 

2 tysiące złotych
–   oferowaną cenę i warunki 

jej zapłaty
–   czas realizacji zadania dotyczący 

terminu rozpoczęcia i zakończe-
nia prac w zakresie demontażu 
i wywozu elementów składowych 
obiektu i jej pozostałości

–   oświadczenie oferenta, że zapo-
znał się ze stanem technicznym 
obiektu,

–   zobowiązanie do zapłacenia 
wylicytowanej ceny w ciągu 
14 dni

–   wskazanie numeru rachunku 
bankowego, na który nastąpić 
ma zwrot wadium w razie niewy-
grania przetargu

Wadium w wysokości 2 tysięcy zło-
tych należy wpłacić na konto spół-
dzielni w: PKO BP S.A. 3 O/Łódź 
Nr 92 1020 3378 0000 1402 0010 
8365 z dopiskiem „OFERTA – doty-
czy obiektu przy ul. Puszkina 8”.
 Ofer ty  p ros imy sk ładać 
w zamkniętej kopercie z napisem: 
„OFERTA – dotyczy obiektu przy 
ul. Puszkina 8” w sekretariacie Spół-
dzielni przy ul. Przybyszewskiego 
163 w Łodzi p. 113 w terminie 
do 13.06.2022 r. do godziny 12:00.
 Oferty, które wpłyną po tym ter-
minie, nie będą rozpatrywane.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo 
swobodnego wyboru ofert, pro-
wadzenia negocjacji z oferentami 
w zakresie oferowanej ceny i terminu 
realizacji zobowiązania oraz odstą-
pienia od konkursu ofert bez podania 
przyczyn.

INFORMACJI DODATKOWYCH 
UDZIELA: 
•  administracja osiedla „Zbiorcza” 

pod numerem telefonu: 505-
150-849 i 42 674-89-49, 

•  inspektor nadzoru p. Krzysztof 
Jarno pod numerem telefonu: 500-
268-253.

Zapytania można składać rów-
nież drogą elektroniczną na adres 
poczta@rsmbawelna.pl”

Przewrócone drzewo 
po sobotniej wichurze
Podczas wichury jaka przeszła 
nad Łodzią w sobotę 21 maja 
2022 r. na terenie nieruchomości 
przy ul. Uniejowskiej 6 przewróciła 
się potężna, 100 cm w obwodzie 
pnia, lipa. Drzewo wyrwane wraz 
z systemem korzeniowym, powa-
liło się na teren zielony, nie powo-
dując uszkodzeń mienia ani osób.

Z innych osiedli informacje 
o szkodach nie wpłynęły.

 K.Sz.

O G Ł O S Z E N I E
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W tym roku Ognisko TKKF „Dzikusy”  

obchodzi 40-lecie działalności.  
Niemal od początku związane jest  

z naszą Spółdzielnią.

Kontakt z nami
Administracja osiedla „Słowiańskie”, 
tel. 42 670 99 78.
Kierownik administracji p. Piotr Sumiń-
ski.
TECHNICY:
Andrzej Piętal, tel. 503 029 115, e-mail: 
apietal@rsmbawelna.pl.
Michał Wójcik, tel. 501 463 261, e-mail: 
mwojcik@rsmbawelna.pl.
ADMINISTRATORZY:
Alina Kobus administrowane bloki: 105-122, 
tel. kom. 505 150 863, e-mail: akobus@rsm-
bawelna.pl
Iwona Tomaszewska administrowane bloki: 
125-135 i 140-150, tel. 505 150 842, e-mail: 
itomaszewska@rsmbawelna.pl
Wiesława Maślak administrowane budynki: 
151-160, 213-218a, tel. 505 150 840, e-mail: 
wmaslak@ rsmbawelna.pl
Anna Winiarska-Kaźmierczak administro-
wane bloki: 137–139, 201, 202, 203, 204, 207, 
208, 209, tel. 505 150 847, e-mail: awiniarska-
kazmierczak@rsmbawelna.pl 
Katarzyna Chrapowicka administrowane 
bloki: 100, 101, 102, 103, 141, 142, 143, 143A, 
205, 205A, 206, 210, 211, 212 + zespół garaży 
przy bl. 100 oraz zespół garaży przy ul. Zakła-
dowej, e-mail: kchrapowicka@rsmbawelna.pl 
Katarzyna Spychała administrowane bloki: 
219–233, e-mail: kspychala@rsmbawelna.pl

Administracja osiedla „Sienkiewiczow-
skie”, tel. 42 670 66 64.
Kierownik osiedla p. Dominik Różycki
TECHNIK
Robert Wojtkiewicz, tel. 505 150 848, 
e-mail: rwojtkiewicz@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 osiedla p. Andrzej Jaroszczyk.
TECHNIK:
Sebastian Janaczyk, tel. 505 150  849, 
e-mail: sjanaczyk@rsmbawelna.pl
ADMINISTRATORZY:
Izabela Kamińska administrowane budyn-
ki: Górska 2, 4, 3/5, 7/9, Szczytowa 4/6, Raw-
ska 3, 7, Wilcza 2, Gołębia 1/3, 5, A. Sacharowa 
24, 26, 28, e-mail: ikaminska@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 osiedla p. Aleksandra Marcin-
kowska-Wrońska.
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. Kutrze-
by 3 i 10, Czarnkowska 9/13, tel. kom. 505 150 
862, e-mail: jpiaseczny@rsmbawelna.pl
Krzysztof Jędrzejczak administrowane 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 Powstańców Wielkopol-
skich 25, tel. 501 463 353, e-mail: kjedrzejczak@
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,  
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 i Beata Nykiel – 
czynsze os. Zbiorcza i os. Żubardź, tel. 42 641 
63 33, wew. 66, e-mail: jolszewska@rsmba-
welna.pl i bnykiel@rsmbawelna.pl
Olga Malec – czynsze os. Słowiańskie, 
tel. 42 641 63 33, wew. 67, e-mail: omalec@
rsmbawelna.pl

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.

Ważne święta rodzinne

Przez najbliższy miesiąc będziemy mieć okazję, 
by świętować wyjątkowe dni.

Już dziś, 26 maja, obchodzimy Dzień Matki. 
Zarówno dzieci, jak i dorośli przytulać będą 
swoje ukochane mamy, dzwonić z miłym sło-
wem lub przynajmniej pomyślą o nich z czułością 
i tęsknotą. Będą wręczać laurki, kwiaty i życzyć 
samych dobrych chwil. Bo Mama to ktoś jedyny 
w swoim rodzaju. Ktoś, kto jest synonimem bez-
granicznej miłości. Warto Ją docenić nie tylko 
raz w roku.

Parę dni później, 1 czerwca, ulubione 
święto wszystkich maluchów – Dzień Dzie
cka. Zabawki, balony, prezenty, uściski, słod-
kości oraz moc uśmiechów i radości – bez tego 
nie może się obejść. Bo czyż dla rodziców jest 

coś ważniejszego w życiu niż dziecko??? Czy ist-
nieje miłość większa niż miłość do dziecka? Gdy-
byśmy mogli, dalibyśmy im cały świat i każdą 
gwiazdkę z nieba. Na co dzień dajemy im jednak 
coś co jest warte dużo więcej – poczucie bezpie-
czeństwa, opiekę, wsparcie i solidne podstawy 
do wejścia w dorosłe życie. Rola rodziców jest 
nieoceniona, dlatego nie powinien dziwić fakt, 
że tego samego dnia co Dzień Dziecka obcho-
dzimy również Światowy Dzień Rodziców. 
Uczcijmy więc ten dzień wspólnie – całą rodziną. 
A później pamiętajmy jeszcze o Dniu Ojca – 
23 czerwca, bo Tata to ktoś na kim zawsze można 
polegać i kto pomoże rozwiązać każdy problem. 
To ktoś przy kim świat jest niestraszny.

I takiej rodziny życzę wszystkim z nas.
 I.G.

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 
Ognisko „Dzikusy” zostało założone w 1982 r. 
w Łodzi przy ul. Wróblewskiego. Pierwszym 

prezesem Ogniska w latach 1982–1984 był Krystian 
Kuśmierski. Jego następcą w latach 1985–1987 
został p. Wiesław Michalak. W kwietniu 1987 roku 
prezesem Ogniska wybrany został p. Władysław Stę-
pień, który pełni tę funkcję do dziś.

Zarząd Ogniska TKKF „Dzikusy” tworzą obec-
nie obok wspomnianego Władysława Stępnia, który 
oprócz pełnienia funkcji prezesa jest Menadżerem 
Sportu, Ryszard Pawlak – wiceprezes, Sylwester 
Pawlak – skarbnik, Agnieszka Krajewska – sekre-
tarz oraz członkowie: Henryk Maciejewski, Ryszard 
Kaczkowski, Lucjan Kołada i Adrianna Muszyńska.

W styczniu 2007 roku, dzięki pomocy Robotni-
czej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna”, Ogni-
sko pozyskało siedzibę w pomieszczeniach przy 
ul. Kmicica i Zagłoby, gdzie urządzono biuro, siłow-
nię oraz salę gdzie odbywają się obrady Zarządu 
i spotkania.

Na przestrzeni tych wszystkich lat Ognisko pręż-
nie rozwijało swoją działalność. Obecnie prowadzi 
następujące sekcje sportowo-rekreacyjne: sekcja 
siatkówki żeńskiej, sekcja siatkówki męskiej, sek-
cja siatkówki plażowej, sekcja szachowa, sekcja 
skoków narciarskich, sekcja kulturystyczna, sekcja 
tenisa stołowego. Osiągnięcia poszczególnych sek-
cji przedstawiamy często na łamach naszej Gazety.

W 2004 roku Ognisko wzięło w dzierżawę, 
od Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ośrodek szko-
leniowo-wypoczynkowy w Sulejowie-Polance.

W 2006 r. Urząd Wojewódzki przekazał nieod-
płatnie Ognisku wszystkie domki letniskowe.

Dzięki temu Ognisko rozwinęło swoją ofertę 
o organizację w Ośrodku w Sulejowie-Polance obo-
zów letnich dla dzieci członków „Bawełny” oraz 
pobytów wypoczynkowych dla dorosłych.

Przez lata Ognisko starało się sukcesywnie 
remontować i modernizować oddany mu Ośrodek. 

Ośrodek teraz posiada nową stołówkę, 
kawiarnię, boisko do siatkówki plażowej, boisko 

do gry w badmintona, boisko do siatkówki sześcio-
osobowej oraz plac zabaw dla dzieci.

Większość domków została zmodernizowana 
i posiada natryski oraz WC.

Kierownikami Ośrodka przez te lata byli: Mar-
cin Stępień, Ryszard Wiktorowski, Marek Bąk oraz 
Elżbieta Michalska, która pełni te funkcję obecnie.

Ognisku i tworzącym Go osobom życzymy 
dalszych sukcesów oraz pomyślności i radości 
z prowadzonych działań.

 K.Sz.

Jubileusz Ogniska Jubileusz Ogniska 
TKKF „Dzikusy”TKKF „Dzikusy”

W tym roku przypada 40-lecie Ogniska TKKF „Dzikusy”. 
Jak w tym czasie przebiegała działalność Ogniska? Przypomnijmy!

W  aktualnej sytuacji 
naturalnie intere-
sujemy się bardziej 

wszystkim co jest związane 
z Ukrainą. Nie tylko czy-
tamy na bieżąco informacje 
z frontu, ale sięgamy do lite-
ratury ukraińskiej lub piszą-
cych o tym kraju autorów 
i autoworker. Jedną z nich 
jest Sofi Oksanen, pisarka 
o fińsko-estońskich korze-
niach. Do przeczytania jej 
„Psiego parku” zachęciła 
mnie recenzja Sylwii Chutnik 
(obie autorki łączy nie tylko 
podobny wygląd). Ta książka 
dotyka wielu trudnych tema-
tów, o których wolelibyśmy 
nie wiedzieć. Świat kon-
trastów, w którym ludzie, 
ryzykują życie i zdrowie, 
aby wydobyć się z przytłacza-
jącej biedy. Podczas gdy inni 
wykorzystują tą sytuację 
wzbogacając się ich kosztem 
lub realizują swoje niespeł-
nione marzenia o posiadaniu 
potomstwa za wszelka cenę. 

Poznajemy od wewnątrz 
świat modelingu, ale przede 
wszystkim biznesu surogacji, 
gdzie kobiece ciała traktowane 
są jak towar. 

Zagłębiając się w powieść 
udziela nam się niepokój 
bohaterki, która od początku 
przed kimś ucieka, i zostaje 
on z nami do ostatniej strony. 
Akcja dzieje się w dwóch 
płaszczyznach czasowych 
i w dwóch całkiem różnych 
krajach – Finlandii i w Ukra-
inie. W miarę zagłębiania się 
w przeszłość coraz wię-
cej rozumiemy z sytuacji, 
w której znalazła się Olenka 
– główna bohaterka. Prze-
wija się tu odwieczny motyw 
winy i kary, którą nieuchron-
nie trzeba ponieść za swoje 
wybory. Chociaż świat 
postaci z „Psiego parku” 
jak to w życiu bywa nie jest 
czarno-biały. Dużo ciężkich 
emocji i otwarte zakończe-
nie nie każdemu przypadnie 
do gustu. Zespół Filii nr 52

Filia Nr 52 Biblioteki Miejskiej 

poleca

Sofi 
Oksanen

PSI  
PARK

Jedna z wielu 
współorganizowanych 
przez „Dzikusy” 
spartakiad

Bar „Dzikusy” w sulejowskim ośrodku
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Po raz ósmy w Łodzi odbywają się Senioralia.  
Zachęcamy wszystkich mieszkańców 60+ do przejrzenia programu 
tegorocznych wydarzeń i udziału w spotkaniach rekreacyjno-kulturalnych.  
Łódź należy teraz do seniorów!

Łódzkie  
Senioralia 2022!

Po pandemicznej 
przerwie powróciły 
Łódzkie Senioralia, 
czyli święto senio-
rów, podczas którego 
mogą oni brać udział 
w wielu wydarzeniach 
przygotowanych spe-
cjalnie dla osób 60+. 

Uroczysta inauguracja miała 
miejsce 21 maja br. na ulicy 
Piotrkowskiej, przy Pasażu 
Schillera. Prezydent Miasta 
Łodzi p. Hanna Zdanowska prze-
kazała seniorom klucze do bram 
miasta, a muzycznie ten dzień 
umiliła Stanisława Celińska. 
Rozpoczęte w sobotę Senioralia 
potrwają do 3 czerwca br. Poni-
żej prezentujemy Państwu część 
z około 400 atrakcji, wydarzeń, 
zajęć, porad i badań, z których 
warto skorzystać. Jednocześnie 
przypominamy, że w tym okre-
sie posiadacze Miejskiej Karty 
Seniora mają zapewnione dar-
mowe przejazdy komunikacją 
miejską.

26 maja, czwartek:
–  horoskop wartości, czyli 

jak myśleć pozytywnie 
i odkryć piękne strony 
własnej osobowości – 
adres: Galeria Medytacji, 
ul. Piotrkowska 82, zapisy 
nie są wymagane, udział bez-
płatny, godz. 14:00–16:30

–  warsz ta ty  p las tyczne 
„Kreatywnie-artystycznie” 
(samodzielne tworzenie 
kartek okolicznościowych, 
pudełka decoupage itp. – 
adres: Biblioteka Miejska, 
filia 65 „Przystań”, ul Przy-
byszewskiego 46/48, zapisy 
nie są wymagane, udział 
bezpłatny, godz. 15:00

–  wystawa „Matki, żony 
i sąsiadki” – temat wystawy 
przedstawiającej Łódź 
przedwojenną to miejsce 
kobiety/matki w życiu łódz-
kich rodzin, ich rola w kre-
owaniu wizerunku miasta, 
wpływu na wychowanie 
dzieci itp. – adres: Muzeum 
Miasta Łodzi, ul. Ogro-
dowa 15, zapisy: 42 307-
13-82, koszt 1 zł/os., godz. 
15:00–17:00

27 maja, piątek:
–  badania ginekologiczne 

i konsultacja lekarska, 

adres: Miejskie Centrum 
Medyczne „Śródmieście”, 
ul. Zachodnia 60, zapisy: 
798-920-755, udział bez-
płatny, godz. 9:00–14:00

–  warsztaty z pielęgnacji 
cery i makijażu – adres: 
Fundacja Pomocy Opieki 
i Terapii Innowacyjnej 
„Świetlik”, ul. Wólczańska 
225, lok. 4U, zapisy: 518-
382-599, udział bezpłatny, 
godz. 10:00–13:00

–  spektakl „Atrament, wczo-
raj, żyrafa” – adres: Teatr 
Powszechny, ul. Legionów 
21, Mała Scena, zapisy: 
42 633-50-36, cena 10 zł, 
godz. 11:00

–  ćwiczenia tai chi, czyli 
gimnastyka chińska, adres: 
Park Źródliska przy altanie, 
zapisy nie są wymagane, 
udział bezpłatny, godz. 
11:00–13:00

–  wycieczka piesza, dwugo-
dzinna, szlakiem pomników 
Łodzi Bajkowej – adres: 
spotkanie pod palmiarnią 
w Parku Źródliska, zapisy 
nie są wymagane, udział 
bezpłatny, godz. 17:00

28 maja, sobota:
–  porada stomatologiczna 

wraz z przeglądem zębów 
– adres: Miejskie Centrum 
Medyczne „Śródmieście”, 
ul. Próchnika 11, zapisy: 

42 633-45-66, udział bez-
płatny, godz. 7:30–12:00

–  szkolenie z obsługi smartfona 
i aplikacji mobilnych „Polub 
się z telefonem”, adres: 
Narutowicza 57/2, zapisy: 
604-747-906, udział bez-
płatny, godz. I grupa 11:00–
14:00, II grupa 15:00–18:00

–  koncert zespołu Bibabo – 
adres: Dom Kultury 502, 
ul. Sacharowa 18, zapisy: 
574-190-682, udział bez-
płatny, godz. 17:00

29 maja, niedziela:
–  dzień zdrowego seniora – 

m.in. ćwiczenia na zdrowy 
kręgosłup, badanie stóp, 
po rady  p ie l ęgn ia rk i , 
zdrowa dieta, zajęcia 
na siłowni i nordic walking, 
adres: Miejskie Centrum 
Medyczne im. Jonschera, 
ul. Przyrodnicza 7/9, zapisy 
nie są wymagane, udział 
bezpłatny, godz. 10:00–
13:00

–  spektakl „Chciałem być” 
inspirowany postacią 
Krzysztofa Krawczyka, 
adres: Teatr Powszechny, 
ul.  Legionów 21 Duża 
Scena, zapisy: 42 633-
5 0 - 3 6 ,  c e n a  1 0  z ł , 
godz. 10:00

30 maja, poniedziałek:
–  wycieczka po najciekaw-

szych zakątkach Ogrodu 
Botanicznego – adres: Krze-
mieniecka 36/38, zapisy: 
42 688-44-20, cena: 6 zł

–  zagadki, łamigłówki i sza-
rady – adres: Miejska 
Strefa Kultury, ul. Anny 
Jagiellonki 4, zapisy: 791-
180-127, udział bezpłatny, 
godz. 10:30

–  spacer nordic walking 
po lesie Okręglik, adres: 
zbiórka na przystanku ŁKA 
Radogoszcz-Zachód, zapisy 
nie są wymagane, udział 
bezpłatny, godz. 11:00

31 maja, wtorek:
–  zwiedzanie Pałacyku PTTK 

– XIX-wiecznej willi fabry-
kanckiej, adres: Wigury 12a, 
zapisy nie są wymagane, 
udział bezpłatny, godz. 
11:00

–  ceramika – zajęcia manu-
alne z gliną, adres: Szpi-
talna 6, zapisy: 502-322-
547, udział bezpłatny, 
godz. 11:00

–  wykład „Kobiety w życiu 
Fryderyka Chopina” połą-
czony z prezentacją multi-
medialną – adres: Biblioteka 
Miejska filia 58, ul. Zakła-
dowa 50, zapisy: 571-
553-058, udział bezpłatny, 
godz. 16:00

1 czerwca, środa:
–  porady prawne – adres: 

Wólczańska 225, lok. 4U, 
zapisy: 518-382-599, udział 
bezpłatny, godz. 9:00–15:00

–  masaże lecznicze, relak-
sacyjne i odmładzające 
– adres: Wólczańska 225, 

lok. 4U, zapisy: 518-382-
599, udział bezpłatny, godz. 
9:00–15:00

–  spotkanie z psychologiem – 
adres: al. Kościuszki 106–
116, zapisy: 514-025-546, 
udział bezpłatny, godz. 
11:00–14:00

2 czerwca, czwartek:
–  pedicure leczniczy – adres: 

Szpital Pulsmed, ul. Pol-
skiej Organizacji Wojsko-
wej 26, zapisy nie są wyma-
gane, udział bezpłatny, 
godz. 10:00–12:00

–  wycieczka po pawilonach 
Palmiarni – adres: Piłsud-
skiego 61, zapisy: 42 674-
96-65, cena 7 zł, godz. 
10:15

–  warsztaty taneczne dla pań – 
adres: Ośrodek Karolew, 
ul. Bratysławska 6a, zapisy: 

501-939-033, udział bez-
płatny, godz. 11:00

3 czerwca, piątek:
–  oficjalne zakończenie 

Senioraliów 2022 w Artu-
rówku, w ramach którego 
odbędzie się impreza plene-
rowa, podczas której senio-
rzy będą mogli wziąć udział 
w marszu nordic walking, 
połączonym z grą terenową 
oraz skorzystać z badań pro-
filaktycznych

Więcej szczegółowych 
informacji na temat har-

monogramu Senioraliów 2022 
znajdą Państwo na stronie 
internetowej www.uml.lodz.pl/
seniorzy

Papierowe wersje programu 
dostępne są m.in. w bibliote-
kach miejskich, miejskich cen-
trach medycznych i jednostkach 
UMŁ.

Mamy nadzieję, że przygo-
towane dla Państwa wydarzenia 
zachęcą Was do prowadzenia 
aktywnego stylu życia, rozwi-
jania swoich pasji, poszerzania 
swojej wiedzy i dbania o zdro-
wie nie tylko przez dwa tygo-
dnie trwania Senioraliów.

Łódź należy do Seniorów!
 I.G.

Łódź  
należy  

do  

Seniorów!

Kino Tatry przy ul. Sienkiewicza 40  
wznawia działalność na lato

Z początkiem czerwca, 
a dokładnie 3 czerwca 2022 r., 
wznawia swoją letnią działal-
ność kino mieszczące się przy 
ul. Sienkiewicza 40. Będzie 
czynne przez cały okres letni. 
Na ekranie, podobnie jak 
w poprzednich latach, będzie 
można zobaczyć wybrane 
obrazy z ostatnich miesięcy. 

Jest to najstarsze dzia-
łające łódzkie kino. Jedno 
z najdłużej nieprzerwanie 
działających kin w Polsce. 

Otwarcie kina Tatry nastą-
piło w1907 roku i ówcześnie 
był to kinematograf Belle
Vue. Od 1910 r. nowy właś-
ciciel kinematografu zmienił 
jego nazwę na Moulin Rouge.

Nazwa Tatry nadana 
została po II wojnie świato-
wej. 

Zachęcamy do sentymentalnej 
podróży do tego najstarszego 
kina.
 K.Sz.

Spektakl o Krzysztofie Krawczyku
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***
Spotykają się dwaj kumple ze studiów.
– Wiesz co, Stasiek? Jak sobie pomyślę jaki ze mnie inżynier, to aż się boję 
iść do lekarza!

***
– Jechał pan z prędkością 130 km. Nie przyszło panu do głowy, że może się 
pan zderzyć z innym samochodem?
– Taa… Na chodniku?!

Rozerwij się!
BARAN 21 III  20 IV
Czas udanych przedsięwzięć 
i dobrych pomysłów. Sta-
raj się więc wykorzystać 
te dni na sprawy wymagające szczęśliwej 
ręki i błyskotliwych pociągnięć. W kon-
taktach towarzyskich też możesz liczyć 
na powodzenie. Zwłaszcza u Ryb możesz 
mieć szanse na przychylne uśmiechy i miłe 
rozmowy. 
BYK 21 IV  21 V
Dyskusja na zasadnicze tematy 
może doprowadzić do zaskaku-
jących konkluzji. Twój punkt 
widzenia nie spotka się z aprobatą kogoś bli-
skiego. Z trudem, ale wspólnie rozgryziecie 
ten problem. Na szczęście wszystkie inne 
sprawy przebiegną ku Twemu zadowoleniu. 
Miłe chwile w towarzystwie Bliźniąt.

BLIŹNIĘTA 22 V  20 VI
Nadal zabieganie i pośpiech - 
to najkrótszy opis przyszłego 
miesiąca. Będą to jednak inte-
resujące zajęcia i odczujesz duże zadowo-
lenie, że tak właśnie będą się one układać. 
Wiele spraw przy okazji dobiegnie do finału. 
Ważną rolę w podejmowaniu decyzji finan-
sowych odegra Koziorożec. 

RAK 21 VI  22 VII
Odczujesz przemęczenie 
bieżącymi sprawami. Może 
warto na jakiś czas zmienić 
otoczenie? Wziąć urlop nie tylko od spraw, 
ale i od ludzi? Choćby na miesiąc. Zoba-
czysz potem, jak bardzo Ci to było 
potrzebne. Wiadomość usłyszana teraz 
od innego Raka zdziwi Cię, ale nie warto się 
nią przejmować. 

LEW 23 VII  22 VIII
Ktoś od dawna chce z Tobą 
konkurować i bacznie śledzi 
każde Twoje posunięcie zawo-
dowe. Nieoczekiwanie wprowadź poprawki 
do biznesplanu i potem nie wypuszczaj 
inicjatywy z rąk. Przy okazji wymyśl coś, 
co zmyli rywala i wypuści go na głębo-
kie wody. Przychylny Ci Wodnik poda 
mu tam brzytwę!
PANNA 23 VIII  22 IX
Jeśli dojdzie w tych dniach 
do drobnej sprzeczki lub 
małego sporu na błahy temat, 
nie pozwól, by przekształciło się to w więk-
sze nieporozumienie. A takie niebezpie-
czeństwo będzie istniało tak w pracy, 
jak i w domu. Nawet mediacja Skorpiona 
nie uspokoi wtedy rozhuśtanych nastrojów. 

WAGA 23 IX  23 X
Miesiąc dużego napięcia 
i zdenerwowania. Staraj się 
nad tym zapanować, bowiem 
będzie Ci potrzebny przede wszystkim spo-
kój. A wtedy łatwo pokonasz przeszkody 
na swojej drodze. Uśmiechem i taktem też 
można wiele zwojować. Nie trać jednak 
pewności siebie, Byk tylko czeka na Twój 
błąd! 
SKORPION 24 X  21 XI
Stare przyzwyczajenia utrud-
niają Ci wprowadzenie pew-
nych planów zawodowych. 
Nie tłumacz się rychłym nadejściem wyma-
rzonego urlopu. Jeśli właśnie teraz je zrea-
lizujesz, możesz wiele zyskać . Wiosenny 
spacer zaowocuje poznaniem atrakcyjnego 
Barana.

STRZELEC 22 XI  21 XII
Pomysł związany z zaimpo-
nowaniem pewnej osobie, 
zrobieniem jej przyjemności 
lub niespodzianki, może okazać się chy-
biony. Twoje dobre intencje zostaną źle zro-
zumiane. Namyśl się poważnie, nim przystą-
pisz do działania. Wydatki z tym związane 
też mogą być zbędne. Lew będzie złośliwie 
chichotać... 
KOZIOROŻEC 22 XII  19 I
W tym miesiącu trzeba będzie 
energicznie włączyć się do 
sprawy, która nagle wynik-
nie w Twoim środowisku. Właśnie teraz 
okaże się potrzebny ktoś taki jak Ty, z Twoją 
ruchliwością, zdecydowaniem i pomysłami. 
Jeśli trafisz na podobnego sobie partnera 
(np. Barana), efekty przejdą oczekiwania. 

WODNIK 20 I  18 II
Czekasz, żeby ktoś wresz-
cie zwrócił na Ciebie uwagę. 
A może warto podjąć próbę 
ośmielenia go? Sprawa interesuje naj-
pewniej obie strony. W innych kwestiach 
też będzie potrzebne wyjście naprzeciw 
wydarzeniom. Siedzenie z założonymi 
rękami nic nie da. Uważaj na zmienne 
nastroje Wagi.
RYBY 19 II  20 III
W nadchodzących dniach 
masz szansę przekonać się, 
jak ważne są Twoje walory 
- inicjatywa, pomysłowość i pracowitość. 
Najpewniej otworzą się nowe perspektywy 
zawodowe. Popełnisz wielki błąd, jeśli 
uznasz, że przerastają one Twoje możliwo-
ści. W sprawach osobistych jakieś kompli-
kacje z Panną.

HOROSKOP NA CZERWIEC

Praktycznie to dobrze 
nam znane danie choć 
pewnie nie uzmysła-
wialiśmy sobie jego 
korzeni.  Czebureki, 
czyli „złote pierogi” to 
przepis wywodzący się 
z tatarskiej tradycji kuli-
narnej. Ciasto na czebu-
reki sporządza się z mąki 
pszennej o niskim typie 
z dodatkiem oleju i gorą-
cej wody, co stanowi 
o tym, że ciasto staje się 
miękkie i elastyczne. 
Do ciasta nie dodajemy 
jajka, jak to czasem 
bywa przy naszych pie-
rogach. W Polsce czebu-
reki należą do przepisów 
regionalnych Podlasia.

Składniki dla 6 porcji:

 ■ 3 szklanki mąki pszennej
 ■ 1 łyżka stołowa spirytusu
 ■ ½ kg mięsa mielonego, najlepiej 

wieprzowo-wołowego
 ■ 1 duża cebula
 ■ olej do smażenia
 ■ sól, pieprz

Przygotowanie:

1.  W misce wymieszaj mąkę ze spi-
rytusem, sporą szczyptą soli 
i 1,25 szklanki gorącej wody.

2.  Zagnieć ciasto, przykryj ście-
reczką i pozostaw, aby odpoczęło 
ok. 15 min.

3.  W drugiej misce połącz mięso 
z ¼ łyżeczki soli, pieprzu, drobno 
posiekaną cebulą i 1 szklanką wody.

4.  Ciasto podziel na 6 części, każdą 
rozwałkuj w okrąg. Na połowę 
połóż część farszu i zlep w pieróg. 
Postąp tak z każdym kawałkiem 
ciasta.

5.  Na patelni rozgrzej olej.
6.  Na patelnię połóż pieróg i smaż 

na średnim ogniu z każdej strony 
na złoto przez 4–5 minut.

Smacznego! K.Sz.
 Źródło internet

Słowo określające mamę prawie 
we wszystkich językach świata brzmi bardzo 

podobnie i zaczyna się na literę „M”!

Taka sobie myśl!
Szczęśliwi ludzie skupieni są na tym co mają.
Nieszczęśliwi skupiają się na tym czego im brak.

UKRAIŃSKIE PIEROGI 
Z MIĘSEM

CZEBUREKI

Wszystkim MAMOM składamy 
najserdeczniejsze życzenia 

z okazji ich święta.


