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Niebawem oddamy Państwu nowe narzędzie za pomocą 
którego będzie można na bieżąco kontrolować zużycia 
ciepła i wody w swoim mieszkaniu.

Za dwa dni przypada Dzień Spółdzielczości. 
Spółdzielcze święto przebiega w tym roku pod 
hasłem „Spółdzielnie budują lepszy świat”.

Rozpoczęły się wakacje oraz okres urlo-
powy. Jest to jeden z najpiękniejszych okresów 
w ciągu całego roku kalendarzowego. Udajemy 
się na różnego rodzaju wyjazdy poza swoje miej-
sce zamieszkania. Często są to przede wszystkim 
wyjazdy na swoje działki, bądź do rodzin lub 
znajomych mieszkających na wsi bądź wśród 
głębokiej leśnej głuszy. „Szczęśliwcy” udają 
się na wczasy za granicą lub jadą nad polskie 
morze bądź udają się na wędrówki po górach. 
Nazwałem ich tak, bowiem często ich eskapady 
przekształcają się w maleńkie horrory, bowiem 
często ostatnio słyszymy o odwoływanych lotach 
samolotowych bądź wielogodzinnych oczekiwa-
niach na lotniskach. Zdarzają się też takie sytua-
cje, jak w przypadku jednego mojego znajomego 
z Warszawy, którego bagaż nie został zabrany 
do samolotu. Na szczęście wracał do kraju i mógł 
go spokojnie odebrać już po 4 dniach. Natomiast 
ci, którzy udają się nad morze lub w góry muszą 
się liczyć ze ślimaczym tempem jazdy na naszych 
autostradach i innych drogach tam prowadzą-
cych. Jest to jeszcze do odrobienia, gdy mamy 
przed sobą kilka lub kilkanaście dni wypoczynku. 
Zdecydowanie gorzej jest, gdy wracamy w ostat-
nim dniu urlopu i następnego dnia musimy zamel-
dować się rano w pracy. Zachęcam w tym miej-
scu do lektury cyklu „Z notatnika prawnika” jak 
chronić swoje dane osobowe podczas wakacji… 
Przechodząc zaś do następnych treści zawartych 
w tym numerze n/Gazety bardzo się cieszę z faktu 
uruchomienia, tuż po wakacjach, usługi inter-
netowej ista connect dla wszystkich członków. 
Będzie to 3-cia aplikacja dostępna dla każdego 
członka n/Spółdzielni, po aplikacjach iMiesz-
kaniec oraz e-BOKu. Zawsze podkreślaliśmy, 
że każdy może bieżąco kontrolować swoje zużycia 
ciepła na podzielnikach i wody na wodomierzach. 
Wymagało to jednak w przypadku podzielników 
- schylania się, naciskania odpowiednich przy-
cisków, często posiadania latarki jeśli kaloryfer 
jest pod biurkiem czy innym meblem, gdzie nie ma 
dobrej widoczności zaś w przypadku wodomie-
rzy dostania się do miejsca, w którym są umiesz-
czone i również za pomocą latarki odczytać ich 
bieżący stan oczywiście zapisując określone dane 
na kartce. Teraz jak to widać na zdjęciu na pierw-
szej stronie za pomocą tabletu, telefonu czy 
komputera będziemy mogli monitorować swoje 
zużycie ciepła i wody. Szczególnie jest to bardzo 
ważne w przypadku ciepła, bowiem otrzymali-
śmy informację z Veolii o wzroście od 13 lipca br. 
o 18,58% cen i stawek za ciepło. Nowa cena 
wynika z zatwierdzonej taryfy dla ciepła systemo-
wego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
czyli centralnego organu administracji rządowej 
właściwego w sprawach regulacji gospodarki 
paliwami i energią oraz promowania konku-
rencji. Musimy więc być świadomi, że ta infor-
macja jest odzwierciedleniem aktualnej sytua-
cji ekonomiczno-gospodarczej naszego kraju. 
Nawiązując do tematu z poprzedniego numeru 
dotyczącego walnego zgromadzenia informuję, 
że proponowane rozwiązania, po przyjęciu przez 
Sejm trafiły pod obrady Senatu i prawdopodob-
nie będą rozpatrywane na posiedzeniu w okresie 
kiedy przygotowywaliśmy ten numer n/Gazety. 
I na koniec jedno moje spostrzeżenie. Praktycz-
nie wielu z nas przechodzi obojętnie obok siebie, 
mijając się czy też szybciej idąc. Nie uśmie-
chamy się i nie mówimy nawet „Dzień dobry”. 
A tak być nie powinno! Proponuję więc, abyśmy 
spotykając inną osobę, szczególnie obok naszego 
miejsca zamieszkania uśmiechali się do siebie 
nawzajem wymawiając jednocześnie „Dzień 
dobry”, oczywiście z poszanowaniem szczegól-
nie dwóch zasad grzeczności, że to mężczyzna 
winien pierwszy oraz że to młodsza osoba rów-
nież powinna być pierwszą inicjatorką uśmiechu 
i powitania. A świat będzie radośniejszy! A jeśli 
przypomnimy sobie „Pawła i Gawła” Aleksandra 
Fredry, którego znakomity wiersz prezentujemy 
na str. 4, szczególnie jego zakończenie – Jak 
ty komu, tak on tobie – uśmiech, nieszkodzenie 
sobie, dzień dobry! – to tak się stanie.

 Sylwester Pokorski

Moim zdaniem  Ista Polska Sp. z o.o., firma zajmująca się w naszej Spółdzielni serwisem większości wodomierzy – tych 
z modułem radiowym, ciepłomierzy, podzielników kosztów oraz rozliczaniem ciepła i wody udostępnia 
dla naszych lokatorów nową usługę pozwalającą na dostęp do informacji o zużyciu ciepła i wody.

Warto sprawdzać, porównywać i obniżać koszty.

INFORMACJA! W lipcu i pewnie w sierpniu (o ile nie będzie 
trzeba zwołać Walnego Zgromadzenia i zamieścić w gazecie 
niezbędnych informacji organizacyjnych) nie planujemy 
gazety. Spotkamy się z Państwem po wakacjach. A tymczasem 
życzymy spokojnego, słonecznego wypoczynku.

ista connect to usługa internetowa zapewniająca mieszkań-
com wygodną kontrolę zużycia ciepła i  wody, dzięki czemu 
zużycia te mogą być zawsze „na oku”. Kontrola zużyć po-
zwoli szybko zareagować, jeszcze w  trakcie trwania okresu 
rozliczeniowego by ograniczyć zużycie ciepła i  wody lub, 
co  częściej się zdarza, na bieżąco usunąć powstałą awarię 
urządzenia czy przeciek wody. Szczególnie pomocny portal 
isty będzie dla wszystkich tych, którzy na co dzień nie prze-
bywają w swoich mieszkaniach lub je wynajmują. 

Obok podglądu zużyć ista connect zapewnia jeszcze jed-
ną ważną funkcję – możliwość odniesienia swojego zużycia 
do średniej w  danej nieruchomości. Każdy będzie mógł za-
tem określić swoje indywidualne korzystanie z wody i ciepła 
na tle średnich zużyć w budynku, w którym zamieszkuje.

Obsługa isty connect nie powinna stwarzać Państwu 
problemu – jest bowiem dobrze opisana, prostymi, zrozu-
miałymi dla laików komendami wyświetlanymi na portalu. 
Dostęp do usługi możliwy będzie na wniosek członka skiero-
wany do Działu Organizacyjnego Spółdzielni, który przekaże 
wygenerowane dla lokalu hasło. Już dziś zachęcamy do sko-
rzystania z  usługi, która uruchomiona zostanie po  waka-
cjach. O usłudze piszemy też na str. 5.  K.Sz.

NAKŁAD 9000 

egzemplarzy

Z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości wszystkim 
spółdzielcom  czyli  także  naszym  członkom  składamy  naj-
serdeczniejsze życzenia. Bądźmy, zgodnie ze spółdzielczymi 

zasadami, dla siebie nawzajem wsparciem,  traktujmy się  z sza-
cunkiem i zrozumieniem, na co w tym wydaniu Gazety kładziemy 
szczególny nacisk przedstawiając niekoniecznie chlubne zacho-
wania  sąsiedzkie  czy  akty  wandalizmu.  Zachęcamy  do  lektury 
artykułu w cyklu Listy na str. 2 oraz apelu – dotyczącego reago-
wania na pojawianie się graffiti na naszych blokach – zamieszczo-
nego w tekście na str. 4.  K.Sz.

CONNECT

ZMIANA CEN CIEPŁA! – czytaj na str. 5
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Lokatorzy nie zawsze zdają sobie sprawę, że ich zachowanie  

przeszkadza innym mieszkańcom. Stąd warto najpierw porozmawiać z nimi.  
Niekiedy już sama rozmowa będzie wystarczająca  

i niepożądane hałasy czy postępowanie ustąpią.
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W maju 2022 r. Zarząd RSM 
„Bawełna” na trzech posie-
dzeniach, które odbyły się 
w dniach 10, 18 i 25, podjął 
decyzje m.in. w następują-
cych sprawach:
Sprawy członkowsko
mieszkaniowe
W dniu 30 kwietnia 2022 r. Spółdziel-
nia liczyła 10.150 członków. W maju 
2022 r. w poczet członków przyjęto 
5 osób posiadających prawo odrębnej 
własności lokalu w zasobach Spół-
dzielni i deklarujących chęć przy-
stąpienia do Spółdzielni, a ponadto 
z mocy prawa członkostwo w RSM 
„Bawełna” nabyło 16 osób i zostały 
one wpisane do rejestru członków, 
a skreślono z rejestru 27 osób, któ-
rych członkostwo ustało.

Sprawy remontowe i gzm
Przyspieszono refundację części 
kosztów wymiany stolarki okien-
nej w jednym z mieszkań w osiedlu 
„Słowiańskie” z uwagi na sytuację 
życiową osoby otrzymującej refun-
dację i po uzyskaniu pozytywnej 
opinii Rady Osiedla „Słowiańskie” 
w tej sprawie.

Wyrażono zgodę na podwyż-
szenie od 1 czerwca 2022 r. stawek 
roboczogodziny dwóch firm przyję-
tych do banku wykonawców robót 
remontowych w 2022 roku, które 
dotychczas miały stawki w wyso-
kości stosowanej w ubiegłym roku.

Uwzględnia jąc  postula t 
mieszkańców budynku nr 19 

przy ul. Skrzetuskiego 10 odstą-
piono od zlecenia planowanego 
na ten rok ocieplenia ściany 
południowej i ściany szczyto-
wej wschodniej tego budynku, 
a zamiast tego zlecając wykona-
nie ocieplenia ściany północnej. 
Z uwagi na koszty i przewidziane 
w planie remontowym środki finan-
sowe na ich pokrycie powyższe 
prace wykonane zostaną częściowo 
w bieżącym, a częściowo w przy-
szłym roku.

Podjęto decyzję o zapłacie 
wykonawcy za wyremontowanie 
chodników w szczycie budynku 
przy ul. Dąbrówki 14 w zakresie nie 
ujętym w zawartej z wykonawcą 
umowie o prace terenowo-drogowe 
w podwórku budynków 129–130–
131 w osiedlu „Słowiańskie”, ale – 
zgodnie z protokółem konieczności 
– w zakresie niezbędnym do wyko-
nania z uwagi na estetykę i efekt 
końcowy przeprowadzonych prac.

Sprawy ekonomiczne
Omówiono i przyjęto do wiado-
mości wyniki ekonomiczne Spół-
dzielni za okres styczeń–kwiecień 
2022 roku.

Na wnioski mieszkańców 
w jedenastu przypadkach zmie-
niono stawki zaliczkowe na poczet 
centralnego ogrzewania ich miesz-
kań, w tym w dwóch przypadkach 
na wyższe, a w pozostałych dzie-
więciu – na niższe od stawek wyli-
czonych w oparciu o ubiegłoroczne 
zużycie, uwzględniając przedsta-
wione przez wnioskodawców argu-
menty za obniżeniem zaliczek.

Przyjęto do wiadomości infor-
mację o podjętych przez Z-cę Pre-
zesa ds. Ekonomicznych – Główną 
Księgową oraz przez Z-cę Głównego 
Księgowego decyzjach w sprawie 
rozłożenia na raty zaległości za uży-
wane lokale mieszkalne: w I kwar-
tale 2022 roku podjęte zostały dwie 
decyzje o rozłożeniu zadłużenia 
na raty - jedną w przedziale do dzie-
sięciu rat w sprawie zadłużenia 
w wysokości ok. 2,2 tys. zł, a drugą 
na ponad dziesięć rat odnoszącą się 
do kwoty ok. 9,3 tys. zł.

Przyjęto do wiadomości infor-
mację ws. rozliczenia pomiędzy 
mieszkańcami a Spółdzielnią kosz-
tów z tytułu centralnego ogrzewa-
nia i wody za 2021 rok. Ogółem 
(łącznie rozliczenie za c.o. wodę 
i jej podgrzanie) do zwrotu było 
ok. 1 mln 857 tys. zł, a do dopłaty 
prawie 2 mln 22 tys. zł.

Po zapoznaniu się ze zaktuali-
zowanym operatem szacunkowym 
określenia wartości odtworzenio-
wej budynku wraz z uwzględnie-
niem kosztów rozbiórki obiektu 
budowlanego przy ul. Puszkina 8 
postanowiono ogłosić przetarg 
na sprzedaż materiałów pocho-
dzących z rozbiórki przeprowa-
dzanej we własnym zakresie przez 
nabywcę. Ogłoszenie o sprzedaży 
ukazało się m.in. w naszej gazecie 
„RSM „Bawełna” – Mój Dom” 
w wydaniu majowym.

Przyjęto ofertę firmy ista Pol-
ska Sp. z o.o. dotyczącą dostępu 
mieszkańców RSM „Bawełna” 
do „portalu ista connect – portal 
dla lokatora” umożliwiającego 

Z PRAC ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI  
w maju 2022 r.

kontrolowanie przez użytkownika 
wskazań wodomierzy i podziel-
ników kosztów zainstalowanych 
w mieszkaniu. Więcej na ten temat 
można przeczytać na stronie 5.

Przyjęto do wiadomości infor-
mację Z-cy Prezesa ds. Eksplo-
atacyjnych, iż w bieżącym roku 
już dwukrotnie, tj. 31 stycznia 
i 6 maja Spółdzielnia otrzymała 
z PGE nowe, podwyższone taryfy 
na energię elektryczną. Wprawdzie 
zmiana taryf skutkuje na razie obni-
żeniem należności płaconych przez 
Spółdzielnię za energię elektryczną 
dostarczaną dla części wspólnych 
nieruchomości, jednak jest to sku-
tek obniżenia stawki VAT-u, która 
obecnie wynosi 5%. Należy więc 
brać pod uwagę, że jeżeli stawka 
VAT wróci do poprzedniego 
poziomu, to koszty energii elek-
trycznej znacząco wzrosną. 

Przyjęto do wiadomości, 
że firma Veolia zaprzestaje sto-
sowania bonifikat dla klientów 
za terminowe opłacanie należności 
za energię cieplną. Z uwagi na sytu-
ację gospodarczą Zarząd ze zrozu-
mieniem odniósł się do powyższej 
decyzji Veolii, wyrażając jedno-
cześnie niezadowolenie z powodu 
utraty bonifikat, z których Spół-
dzielnia regularnie od wielu lat 
korzystała.

Sprawy najmu lokali 
i terenów
Przedłużono o jeden miesiąc 
(do 15 czerwca br.) najem hali przy 
ul. Puszkina 8 z przeznaczeniem 
na magazyn.

Postanowiono udostępnić 
odpłatnie firmie Allegro.pl tereny 
w osiedlach „Sienkiewiczowskie” 
i „Zbiorcza” oraz przy pawilo-
nie handlowo-usługowym przy 
ul. Przybyszewskiego 163 (łącz-
nie 4 lokalizacje) z przeznaczeniem 
na zainstalowanie automatów pacz-
kowych.

Z prac Rady Nadzorczej
W maju 2022 r. Rada Nadzorcza odbyła jedno posiedzenie, w formie videokonferencji, 
na którym podjęła następujące decyzje:
1.  Po analizie wyników gospodarczo-finansowych Spółdzielni za I kwartał 
2022 roku Rada przyjęła je bez uwag do akceptującej wiadomości, a działalność 
Spółdzielni w tym okresie oceniła jako dobrą.
2.  Podjęła Uchwałę w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale 
Nr 1/4/2022 Rady Nadzorczej z dnia 21.04.2022 r. dot. opłat za lokale. Doko-
nywane sprostowanie wymagało zmiany zaliczkowych stawek opłaty zmiennej 
za centralne ogrzewanie obowiązujących od 1.05.2022 r. w części dotyczącej 
lokali od nr 1 do nr 30 w budynku nr 2 przy ul. Zagłoby 23 w Osiedlu Sienkie-
wiczowskie i wynikało z błędu w systemie komputerowym powstałym podczas 
elektronicznego przenoszenia danych do programu „Czynsze”.
3.  Podjęła Uchwałę w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w preambule 
Uchwały Nr 2/4/2022 z dnia 21.04.2022 r. dot. zmiany w Regulaminie przyjmo-
wania członków, zawierania umów w sprawie budowy lokali w celu ustanowienia 
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności oraz 
zawierania umów o przeniesienie własności lokali oraz zamiany lokali – uchwa-
lonego Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 1/6/2021 z dnia 17.06.2021 r. Sprostowanie 
omyłki dotyczy zmiany numeru Uchwały, która uchwaliła przedmiotowy Regu-
lamin oraz daty jej podjęcia.
4.  Rozpatrzyła i bez uwag przyjęła informację ws. wyników rozliczeń mediów 
za 2021 rok. Jednocześnie przyjęła do wiadomości informację nt. zaprzesta-
nia przez firmę Veolia stosowania bonifikat za terminowe opłacanie należności 
za energię cieplną, z których m.in. korzystała Spółdzielnia.
5.  Rozpatrzyła pismo lokatorki z osiedla „Słowiańskie” m.in. ws. stawek opłat 
za c.o. oraz działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej prowadzonej przez 
Spółdzielnię i udzieliła zainteresowanej odpowiedzi.
6.  Przyjęła informację nt. możliwości organizacji Walnego Zgromadzenia 
i działań sejmu dotyczących sfery spółdzielczej.
7.  Przyjęła do wiadomości informacje członków Rad Osiedli „Żubardź”, 
„Koziny”, „Zbiorcza”i „Słowiańskie” na temat spraw jakimi zajmowały się Rady 
na swych posiedzeniach. Rada Osiedla „Sienkiewiczowskie” nie miała w tym 
czasie posiedzenia.
8.  W sprawach wniesionych Rada przyjęła do wiadomości informacje nt.:
–   przyjęcia oferty ista Polska Sp. z o.o. dotyczącej dostępu mieszkańców Spół-

dzielni do portalu „ista connect”, na którym będą mieli wgląd do wskazań 
na swoich podzielnikach i wodomierzach,

–   seminarium Forum Zarządców Nieruchomości Spółdzielczych, którego 
gośćmi byli m.in. prezes Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkanio-
wych RP p. Jerzy Jankowski oraz mec. Grzegorz Abramek,

–   udziału Zastępcy Prezesa ds. Eksploatacyjnych p. Waldemara Pawelskiego 
w VI Konferencji Naukowej „Społeczna odpowiedzialność zarządcy nieru-
chomości w koncepcji Smart City – Science 2 Business”, która odbyła się 
26 maja 2022 r. w Częstochowie, podczas której zapoznał się m.in. z tech-
nologią firmy Bauter Sp. z o.o. dotyczącą cienkowarstwowych powłok 
termoizolacyjnych stosowanych w budownictwie,

–   rozważań Zarządu odnośnie rezygnacji z administrowania wspólnotami przy 
ul. Żwirki i Gdańskiej z powodu utrudnionego kontaktu i braku decyzyjności 
ze strony wspólnot, w których 3 spośród 4 od kilku miesięcy nie wybrały 
swoich zarządów,

–   przebiegu dyżuru członków Rady Nadzorczej z mieszkanką osiedla „Zbior-
cza” i poruszanych na nim tematów. Rada udzieli lokatorce odpowiedzi 
pisemnej na swoim czerwcowym posiedzeniu,

–   pisma, które wpłynęło od mieszkanki osiedla „Koziny” ws. 3 lokali w bloku 
48 – Rada udzieli odpowiedzi pisemnej na swoim czerwcowym posiedzeniu.

9.  Kolejne posiedzenia, w zależności od bieżącej sytuacji związanej z możli-
wością organizacji Walnego Zgromadzenia, odbędą się 9 lub 23 czerwca br. oraz 
7 lub 14 lipca 2022 r.
 Oprac.: I.G.

Sąsiedzie daj żyć!
Paweł i Gaweł 
w jednym 
stali domu…

Nieodparcie przypomina mi się ten wiersz Aleksandra Fredry, bo w ostat-
nim czasie częściej, niż było to wcześniej, wpływają do Spółdzielni 
pisma opisujące niewłaściwe zachowania sąsiedzkie, brak poszanowa-
nia miru domowego, ciszy nocnej. Wspólne zamieszkiwanie w jednym 
bloku z „uprzykrzającym dzień i noc” sąsiadem staje się nie do wytrzy-
mania, a czasem budzi lęk i stanowi wręcz niebezpieczeństwo. 

Każdy z takich tematów jest wnikliwie analizowany, bo jak poka-
zuje życie podłoża takich zachowań mogą być różne. Czasem jest 
to zwykła złośliwość, ale może być też oznaką choroby.

Jedna z takich spraw, zgłoszona do Spółdzielni, była przed-
miotem omówienia przez radców prawnych Spółdzielni w artykule 
z poprzedniego wydania naszej Gazety. Niebezpieczne zachowa-
nia mieszkańca jednego z bloków w os. „Słowiańskie” – wyrzuca-
nie słoików z własnymi odchodami, wyzwiska kierowane wobec 
przechodniów – wymagały podjęcia pilnej interwencji ze strony 
Policji i MOPS-u. Jak okazało się samotny starszy pan nie radził 
sobie w codziennej egzystencji, a rodzina mieszkająca poza Łodzią 
nie zdawała sobie sprawy z powagi sytuacji pozostawienia Go 
samego. Dziś niebezpieczeństwo zażegnano. Starszy, niebezpieczny 
lokator jest już dobrze zaopiekowany.

O czystej sąsiedzkiej złośliwości 
możemy chyba mówić w przypadku 
sąsiadów z os. „Zbiorcza” Mieszkanka 
jednego z bloków na tym osiedlu napisała: 

„Ok. 17–18 głośna muzyka 
w małym pokoju (...), z niedługimi przerwami trwała do godz. 21. 
Około godz. 21.30 przyjechał mężczyzna i w szczycie bloku w samo-
chodzie włączył głośno muzykę, do niego dołączyła kobieta, jej córka 
i młodszy syn. Głośne rozmowy, następnie kobieta z córką zaczęły się 
wydzierać – miał to być śpiew. O godzinie 21.55 muzykę wyłączono. 
Zaczęło się natomiast tupanie, rzucanie czymś o podłogę, przesuwanie 
mebli w domu. Trwało to do 23. (…)

bieganie, walenie i przesuwanie mebli odbywa się praktycznie 
każdego dnia. Od bez mała półtora roku.(…) Nikt nie jest w stanie 
nic z tym zrobić, więc my zaczniemy zachowywać się tak jak oni. Skoro 
można to dlaczego nie.”

W innym piśmie, znowu z os. Słowiańskie, mieszkanka napisała 
o nękaniu jej przez sąsiadkę za to, że ta adoptowała psa; pojawiły się 
anonimowe zgłoszenia do Staży Miejskiej oraz zdarzenia jak te opisane 
w piśmie: (….) „miesiąc temu ktoś najpierw kilka razy zrzucił moją 
wycieraczkę spod drzwi na półpiętro, a ostatnio dwa razy obsypał całe 
moje drzwi i wycieraczkę jakimś białym proszkiem czy mąką.”

Zachowania takie, jakkolwiek daleko potępiamy, pozostawiamy 
bez komentarza, informując tylko, że Administracje osiedli podjęły już 
standardowe dla tego typu spraw działania – głównie próby rozmów 
ze zwaśnionymi sąsiadami. A dla przypomnienia na str. 4 drukujemy 
wiersz Aleksandra Fredry.  K.Sz.

Listy

Użytkownikowi jednego 
z lokali w budynku nr 138 w osiedlu 
„Słowiańskie” wynajęto fragment 
powierzchni ściany budynku pod 
reklamę działalności prowadzonej 
w tym lokalu użytkowym oraz wyna-
jęto dodatkowy teren przed wejściem 
do lokalu z przeznaczeniem na ekspo-
zycję sprzedawanych w nim towarów.

Sprawy różne
Omówiono zapisy art. 25 i 42 rzą-
dowego projektu ustawy o zmia-
nie niektórych ustaw w zakresie 
sposobu finansowania programów 
mieszkaniowych, który to projekt 
miał trafić pod obrady Sejmu RP 
w dniu 11 maja br. W projekcie 
przewidziano dwie istotne zmiany 
dotyczące spółdzielni, które – jeśli 

zostałyby uchwalone – miałyby 
istotne znaczenie dla organiza-
cji (terminu zwołania) Walnego 
Zgromadzenia oraz dla terminu 
zakończenia obecnej kadencji 
Rady Nadzorczej. Sejm zajął 
się projektem nie 11 maja, lecz 
25 maja i po II czytaniu skierował 
go ponownie do komisji. 
 Uwaga: Na dzień oddawania 
gazety do druku sytuacja przedstawia 
się tak, że ustawa w postaci zawie-
rającej niezmienione w stosunku 
do projektu postanowienia art. 25 i 42 
została uchwalona przez Sejm w dniu 
9 czerwca i teraz oczekuje na posie-
dzenie Senatu; uwzględniona jest w 
porządku obrad posiedzenia plano-
wanego na 29 czerwca (druk senacki 
nr 737). Oprac.: E.S.
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Teatr Powszechny co roku organizuje akcję  
„Lato w Teatrze Powszechnym w Łodzi”.  
W tym roku jeszcze do 10 lipca teatr zaprasza na seanse  
w specjalnych, wakacyjnych cenach 20, 30 i 40 zł.

„Teatr ze swoją cieka-
wością  dziecka,  em-
patią,  otwartością  na 
drugiego  człowieka, 
marzycielstwem  i  od-
wagą  poradzi  sobie 
ze wszystkim.  […] ży-
czę Teatrowi uwagi na 
prawdę.  Życzę,  żeby-
śmy pilnowali prawdy 
w Teatrze”. Te niezwy-
kle mądre słowa wypo-
wiedziała Ewa Pilawska 
–  dyrektor  Teatru  Po-
wszechnego, pełniąca 
swoją funkcję nieprze-
rwanie od 1995 roku.
Teatr Powszechny od początku 
swojej działalności, czyli 
od maja 1945 roku, funkcjonuje 
w tym samym miejscu – przy 
ul. Legionów 21 (w momencie 
jego powstania była to ulica 
11 Listopada). Pierwszym 
utworem wystawionym na jego 
deskach była inscenizacja sztuki 
Wsiewołoda Iwanowa „Party-
zant” w reżyserii Kazimierza 
Wilmanowskiego, a chwilę 
później „Panna Maliczewska” 

Gabrieli Zapolskiej w reżyserii 
Stanisława Daczyńskiego i Leo-
nii Jabłońskiej.

Jednym z pierwszych 
dyrektorów Teatru został Leon 
Schiller, zaliczany do grona 
najwybitniejszych polskich 
reżyserów teatralnych, zwią-
zany wcześniej także z Teatrem 
Jaracza. Za jego rządów reper-
tuar obfitował m.in. w dzieła 
Fredry, Prusa, Moliera, Gogola 
i Dickensa. Wybitne zasługi 
Schillera dla teatru zostały doce-
nione – jego pomnik, autorstwa 
Antoniego Biłasa, stanął w 1982 
roku przy ul. Piotrkowskiej 112. 
Stało się to dokładnie 27 marca, 
czyli w Międzynarodowy Dzień 
Teatru i od tej pory, cyklicznie, 
właśnie tego dnia, pod grani-
tową rzeźbą monumentalnych 
rozmiarów, składane są kwiaty.

Teatrem Powszechnym 
zarządzał także znakomity aktor 
Karol Adwentowicz. To pod 
jego dyrekcją, w latach 1949–
1951, a później także w latach 
60-tych i 70-tych XX wieku, 
w teatrze występowała niezapo-
mniana Jadwiga Andrzejewska, 
znana widzom z fantastycznych 
filmów okresu międzywojen-
nego, m.in. „Wacuś” z Adolfem 
Dymszą (1935), „Ada! To nie 
wypada!” z Aleksandrem Żab-
czyńskim (1936), „Dziewczęta 

z Nowolipek” z Elżbietą Bar-
szczewską (1937) czy „Zapo-
mniana melodia” z uroczą 
piosenką „Już nie zapomnisz 
mnie”, śpiewaną przez Żabczyń-
skiego (1938). Gwiazda Jadwigi 
Andrzejewskiej od 1998 roku 
widnieje na ul. Piotrkowskiej 
w słynnej łódzkiej Alei Gwiazd.

Gdy w latach 50-tych dyrek-
torem Teatru Powszechnego 
została Jadwiga Chojnacka, 
to na deskach teatru wystawiany 
był już nie tylko Fredro i Molier, 
ale i Balzak, Szekspir i Shaw. 
Spektakle szykowano wówczas 
również dla młodych widzów, 
wystawiono m.in. „Królową 
śniegu” Hansa Christiana 
Andersena. W okresie 1953–
1979 występował tu kolejny 
znany aktor – Leon Niemczyk, 
którego z pewnością kojarzą 
Państwo z takich filmów jak: 
„Krzyżacy” (1960), oscarowy 
„Nóż w wodzie” (1961) czy 
„Potop” (1974). Artysta również 
otrzymał swoją gwiazdę w kul-
towej Alei. Lata 60-te przybli-
żały łódzkiemu widzowi sztuki 
amerykańskich dramaturgów 
Tennessee’ego Williams’a i Art-
hura Millera, dzieła Mrożka 
i Lutosławskiego, a nawet 
sięgnięto po musical „My Fair 
Lady”, który okazał się strzałem 
w dziesiątkę. Później dyrekcja 

Powszechnego bardziej posta-
wiła na „teatr aktora”, skupiony 
na tekście i bliskiej relacji z pub-
licznością, w ramach którego 
grano np. Brechta i Czechowa. 
Niewielu pewnie wie, że przez 
5 lat Teatrem Powszechnym 
zarządzał „Maliniak z Czter-
dziestolatka”, czyli Roman 
Kłosowski (1975–1980), który 
nie tylko postawił na twórczość 
Tołstoja, Żeromskiego i Gło-
wackiego, ale także sam grał 
postać Szwejka, wg Haśka, 
w reżyserii Janusza Zaorskiego. 
Jego następca, Mirosław Szo-
nert, zaprezentował widzom 
trudny repertuar na wysokim 
poziomie. Wystawiono m.in. 
„Zbrodnię i karę” Dostojew-
skiego, „Szewców” Witka-
cego, „Kartotekę” Różewicza 
i „Iwonę księżniczkę Burgunda” 
Gombrowicza. Od prawie 30 lat 
dyrektorem Teatru Powszech-
nego jest Ewa Pilawska – 
kobieta, której Teatr zawdzię-
cza naprawdę wiele. Od 2012 
roku, oprócz Sceny Dużej, 
działa też Mała Scena, o którą 
Teatr walczył ponad 60 lat. 
Na niej prezentowane są spek-
takle kameralne, tragifarsy 
i tragikomedie. Autorskim pro-
jektem dyrektor Pilawskiej jest 
„Teatr dla niewidomych i słabo 
widzących”, który na deskach 

Powszechnego wystawia sztuki, 
w których nacisk postawiony 
jest na bodźce dźwiękowe, 
a publiczności odczytywane 
są informacje na temat wyglądu 
scenografii i elementów przed-
stawienia. Powszechny nie 
wyklucza żadnego widza, 
wystawia spektakle dla emery-
tów, studentów i bezrobotnych, 
udostępniając bilety w niższych 
niż zazwyczaj cenach. Realizuje 
także cykl spektakli z warszta-
tami i lekcjami dla dzieci i mło-
dzieży, chcąc już od najmłod-
szych lat zaszczepiać miłość 
do kultury. Od 1999 roku Teatr 
Powszechny jest organizatorem 
Międzynarodowego Festiwalu 
Sztuk Przyjemnych i Nieprzy-
jemnych, podczas którego, 

po prezentacji spektakli z Polski 
i Europy, widzowie wybierają 
najlepszą sztukę oraz aktorów.

W lipcu w repertuarze Tea-
tru Powszechnego będą Pań-
stwo mogli zobaczyć spektakl 
„Maria”, inspirowany życiem 
Marii Kwaśniewskiej – nie-
zwykłej łodzianki i medalistki 
olimpijskiej z 1936 roku. Swoje 
słynne zdjęcie z Hitlerem, 
wykonane podczas Olimpiady 
w Berlinie, wykorzystała pod-
czas II wojny światowej do rato-
wania setek ludzi zamkniętych 
w obozach koncentracyjnych. 
Warto zapoznać się z fragmen-
tami biografii tej sportsmenki 
w prezentowanym w Teatrze 
widowisku.

 I.G.

„ŚWIAT JEST TEATREM…” – poznajmy łódzkie teatry 

TEATR POWSZECHNY

Jak chronić 
swoje dane 
osobowe 
podczas urlopu, 
czyli kilka 
porad prawnych 
na czas wakacji.
Czas letni to z całą pewnoś-
cią nie wakacje od zdrowego 
rozsądku. Tyczy się to nie 
tylko do konieczności unika-
nia szaleństw nad wodą, czy 
na górskim szlaku, ale również 
ochrony naszych danych osobo-
wych. Urząd Ochrony Danych 
Osobowych radzi, aby podczas 
wakacji nie zapominać o prze-
strzeganiu podstawowych zasad 
bezpieczeństwa, które mogą nas 
uchronić przed przykrymi kon-
sekwencjami kradzieży tożsa-
mości¹. Na co zwrócić uwagę, 
aby podczas urlopu nie paść 
ofiarą oszustów polujących 
na nasze dane osobowe? Oto 
kilka wskazówek.

Z notatnika 
prawnika

Nie zostawiaj doku
mentu tożsamości w zastaw. 
W pierwszej kolejności należy 
pamiętać, by nigdy nie zosta-
wiać dowodu osobistego, bądź 
innego dokumentu tożsamości 
w zastaw. Oddanie – chociażby 
na bardzo krótki czas – naszego 
dokumentu tożsamości może 
mieć dla nas bardzo nega-
tywne konsekwencje. Oddając 
nasz najważniejszy dokument 
– chociażby na chwilę – w nie-
powołane ręce narażamy się 
na kradzież naszych danych 
osobowych. Osoba pozysku-
jąca nasze dane osobowe może 
– podając się za nas – zawierać 
umowy pożyczki, robić zakupy 
przez Internet, etc. Należy pod-
kreślić, że przepisy prawa nie 
nakładają na Obywateli obo-
wiązku przekazywania innym 
podmiotom naszego dokumentu 
tożsamości (dowodu osobi-
stego, paszportu, prawa jazdy) 
– warto zatem o tym pamiętać.

Nie pozwól kserować 
dokumentu tożsamości. Kolej-
nym problemem, obok „zasta-
wiania” dokumentów tożsa-
mości jest kserowanie tychże. 
Powyższy proceder prowa-
dzi do tych samych skutków, 
co oddawanie dokumentów 
„w zastaw”. Częstą praktyką 
w wypożyczalniach sprzętu 
czy nawet hotelach jest właśnie 
kserowanie (bądź wykonywanie 
zdjęć) dokumentów tożsamości 

osób chcących skorzystać z ofe-
rowanych przez nich usług. Taki 
proceder również jest niezgodny 
z prawem i stanowi ogromne 
zagrożenie dla bezpieczeństwa 
naszych danych osobowych. 
W takim wypadku w zupełności 
wystarcza zanotowanie naszych 
danych – pracownik może rów-
nież zweryfikować nasze dane 
z danymi zawartymi w dowo-
dzie tożsamości. Zweryfikować 
– nie skserować, czy zrobić 
zdjęcie „dla pewności”.

Pochwal się urlopem naj
lepiej po powrocie. Udostęp-
nianie na bieżąco fotorelacji 
z wakacji – zwłaszcza jeśli nasz 
dom jest w tym czasie pusty – 
nie jest najlepszym pomysłem. 
Publikacja zdjęć z wyjazdów 
to zachęta dla złodziei i infor-
macja, że nikt nie pilnuje 
naszego dobytku. Najlepiej 
również nie publikować zdjęć 
zdradzających dokładną loka-
lizację swojego domu/mieszka-
nia – w takim wypadku jeszcze 
łatwiej złodziejom zlokalizować 
„łatwy łup”. 

Zainstaluj na swoim urzą
dzeniu oprogramowanie anty
wirusowe. Aby bezpiecznie 
i spokojnie surfować w Inter-
necie należy korzystać z odpo-
wiedniego programu antywi-
rusowego. Powyższe bowiem 
uchroni nas skutecznie od cybe-
rataków. Bez takiej ochrony 
kliknięcie w podejrzany link, 

czy wejście na nieodpowied-
nią stronę internetową może 
skończyć się zainfekowaniem 
telefonu/laptopa/tabletu zło-
śliwym oprogramowaniem. 
Walka z wirusem będzie 
w takim wypadku znacznie bar-
dziej uciążliwa i pracochłonna 
od pobrania programu antywi-
rusowego.

Zabezpiecz się na wypa
dek zagubienia/kradzieży 
smartfona. Utrata telefonu 
– w czasach wszechobecnych 
smartfonów – wiąże się nie tylko 
z koniecznością zakupu nowego 
telefonu, ale również, a może 
przede wszystkim – ze stratą 
ważnych danych: zdjęć, filmów, 
dokumentów. Obok ich utraty 
– poważnym problemem jest 
również możliwość pozyskania 
naszych danych (w tym danych 
osobowych) z utraconego tele-
fonu przez niepowołane osoby. 
W celu ochrony naszych danych 
zawsze należy pamiętać o odpo-
wiedniej ochronie telefonu. 
Warto zabezpieczyć dostęp 
do telefonu poprzez ustawienie 
blokady ekranu. W celu łatwiej-
szego odnalezienia naszej zguby 
warto również włączyć usługę 
lokalizacji telefonu.

Jak wskazano na wstępie 
– zawsze należy dbać o nasze 
interesy, zaś nawet w wakacje 
„licho nie śpi”. Stosując się 
do powyższych wskazówek 
z całą pewnością nasze dane 

osobowe będą bezpieczne, 
a my podczas urlopu będziemy 
mogli poświęcać swój czas 
na odpoczynek i ładowanie 
baterii, nie zaś na walkę z kon-
sekwencjami kradzieży naszej 
tożsamości.

radca prawny  
Dominika Góra 

z Kancelarii Radcy Prawnego 
Jadwiga Chmielewska-

-Furmankiewicz

Skwer Wiedźmina
W  czerwcu  –  dokładnie 
21 czerwca 1948 r. urodził 
się  Andrzej  Sapkowski, 
pisarz  książek  fantasy 
i  oczywiście  autor  roz-
sławionego na cały świat 
Wiedźmina.

Być może niewielu 
łodzian wie, że nasze mia-
sto od 2018 r. ma skwer… 
Wiedźmina. Słynny Geralt 
z Rivii znalazł swoje miejsce 
przy placu Komuny Pary-
skiej, niedaleko budynku, 
w którym znajdują się 
Urząd Miasta Łodzi i Urząd 
Wojewódzki. W ten sposób 
radni uczcili 70. urodziny 
Andrzeja Sapkowskiego, 
łodzianina dodajmy.

To miejsce popularne 
wśród łódzkiej młodzieży.

 K.Sz.

ANTYKWARIAT

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

Tel. 503 133 524
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W lipcu przypada  

Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości.  
W tym roku przebiegać będzie pod hasłem  

„Spółdzielnie budują lepszy świat”.

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

Międzynarodowy 
Dzień Spółdzielczości
Międzynarodowy Dzień Spółdziel-
czości obchodzony jest co roku 
w pierwszą sobotę lipca (w tym 
roku jest to 2 lipca). Do wspólnego 
świętowania przyłączają się kraje 

należące do Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, co zgodne jest 
z apelem Zgromadzenia Ogól-
nego ONZ, które w 1994 r. zwró-
ciło się do państw członkowskich 

ONZ do wspólnego 
obchodzenia corocz-
nie tego dnia. Polska 
także odpowiedziała 
na ten apel i w 1995 r. 

Sejm RP proklamował dzień 1 lipca 
dniem spółdzielczości w Polsce.

Każdego roku Międzyna-
rodowy Dzień Spółdzielczo-
ści obchodzony jest pod innym 

hasłem przewodnim, które zapo-
wiada tematykę wydarzeń towa-
rzyszących temu dniu. W 2022 r. 
hasło brzmi: „Spółdzielnie tworzą 
lepszy świat”.

W roku poprzednim święto 
przebiegało pod hasłem „Razem 
odbudujemy się lepiej”.

 K.Sz.

Na sąsiedzkie niesnaski 
przypominamy wiersz 
Aleksandra Fredry „Paweł 
i Gaweł”. 
 Bądźmy dla siebie mili 
i okazujmy sobie nawzajem 
zrozumienie i szacunek.

Paweł i Gaweł w jednym stali domu,
Paweł na górze, a Gaweł na dole;
Paweł spokojny, nie wadzi nikomu,
Gaweł najdziksze wymyślał swawole.
Ciągle polował po swoim pokoju:
To pies, to zając – między stoły, stołki
Gonił, uciekał, wywracał koziołki,
Strzelał i trąbił , krzyczał do znoju.
Znosił to Paweł , nareszcie nie może;
Schodzi do Gawła i prosi w pokorze:
– Zmiłuj się waćpan, poluj ciszej nieco,
Bo mi na górze szyby z okien lecą.
A na to Gaweł:
– Wolnoć, Tomku w swoim domku.

Cóż było mówić? Paweł ani pisnął,
Wrócił do siebie i czapkę naciągnął. 
Nazajutrz Gaweł jeszcze smacznie chrapie,
A tu z powały coś mu na nos kapie.
Zerwał się z łóżka i pędzi na górę.
Stuk! Puk – zamknięto. Spogląda 

przez dziurę
I widzi … Cóż tam? Cały pokój w wodzie,
A Paweł z wędką siedzi na komodzie.
– Co waćpan robisz?
– Ryby sobie łowię.
– Ależ , mospanie, mnie kapie po głowie!
A Paweł na to:
 – Wolnoć Tomku, w swoim domku.

Z tej powiastki morał w tym sposobie:
Jak ty komu, tak on tobie.

Letnisko na Księżym 
Młynie
Już lato! A jeśli tak, 
to czas na Letnisko 
na Księżym Młynie!
Letnisko to cykl wydarzeń plenero-
wych, który rusza już 24 czerwca br. 
i w ramach którego posłuchamy świet-
nej muzyki i obejrzymy filmy na świe-
żym powietrzu. Na terenie zabytko-
wego osiedla odbywać się będą także 
pikniki rodzinne, śniadania na trawie 
i warsztaty kreatywne. Już 2 lipca 
br. o godz. 20:00 zagrają Cool Kids 
of Death. W kolejne wakacyjne soboty 
wystąpią Bokka, Król, Mikromusic, 
Igo, Happysad, Zdechły Osa i Tymek.

Seanse kinowe odbywać się będą 
w niedziele, „pod chmurką”, od godziny 
21:00. W tym roku wyświetlane będą 
filmy o tematyce muzycznej, m.in. 
„La La Land” i „Bohemian Rapsody”.

Szczegółowy plan imprezy będzie 
na bieżąco dostępny na facebooku. 
Bilety na koncerty już w sprzedaży 

na stronie internetowej going.app 
oraz w Empiku. Pozostałe atrakcje, 
w tym kino plenerowe, nie są bileto-
wane. W najlepszej sytuacji są miesz-
kańcy naszych bloków przy ul. Raw-
skiej, Gołębiej, Wilczej i Zbiorczej, 
mają bowiem zaledwie parę kroków, 
by w ciekawy sposób spędzać letnie 
wieczory. Ale mamy nadzieję, że z tej 
atrakcyjnej letniej oferty korzystać też 
będą pozostali nasi lokatorzy. Miłej 
zabawy dla wszystkich!

 I.G.

OSIEDLOWI 
WANDALE

Notorycznie nasze budynki 
są niszczone przez wandali, 
którzy zupełnie bezkarnie 

marzą po elewacjach, dewastu-
jąc mienie członków Spółdzielni. 
W wielu przypadkach zgłaszamy 
takie sytuacje na policję, jednak 
po fakcie i bez świadków zdarze-
nia, jest ona najczęściej bezradna.
Oczywiście, jako Spółdziel-
nia, jesteśmy ubezpieczeni, 
ale po pierwsze często koszt 
zamalowania graffiti jest wyższy 
niż należna kwota z ubezpiecze-
nia, a po drugie, po każdym takim 
incydencie składki na ubezpie-
czenie wzrastają. Aby móc karać 
sprawców i to z ich pieniędzy 
dokonywać napraw, musimy łapać 
ich na gorącym uczynku lub mieć 
dowody na to kto to zrobił.
 Wracając wieczorem do domu 
lub spacerując z psem jesteśmy 

najlepszymi obserwatorami naszej 
osiedlowej rzeczywistości. Dlatego 
apelujemy do Państwa nie tylko 
o czujność, ale i o odwagę zgła-
szania aktów wandalizmu. Nieko-
niecznie sami zwracajcie uwagę 
łobuzom – nie ma co się nara-
żać na ich agresję, ale dzwońcie 
na policję i do straży miejskiej, 
a następnie sprawdzajcie czy 
przyjechali z interwencją. Róbcie 
zdjęcia i piszcie do nas na por-
talu iMieszkaniec z informacją, 
że danego dnia o danej godzi-
nie widzieliście jak ktoś malował 
po elewacji. Mając udokumen-
towane dowody będziemy mieć 
mocniejszą podstawę do działania 
w rozmowach z odpowiednimi 
służbami interwencyjnymi. Niech 
chuligani nie pozostają bezkarni.

 I.G.
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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.

ZYSKUJ

SEGREGOWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH JEST OBOWIĄZKOWE

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.

Usługa ista connectUsługa ista connect
W maju br. Zarząd Spół-
dzielni przyjął złożoną 
przez ista Polska Sp. z o.o. 
ofertę dotyczącą dostępu 
mieszkańców RSM 
„Bawełna” do „portalu ista 
connect. Po iMieszkańcu.
pl oraz eBOk’u będzie to 
kolejne narzędzie pozwa-
lające naszym spółdziel-
com na szybki dostęp 
do wglądu w konto swo-
jego mieszkania.
Ista connect to usługa, w ramach 
której z internetowego portalu isty 
można będzie regularnie kon-
trolować poziom zużycia ciepła 
oraz wody w mieszkaniu.

Wszyscy lokatorzy będą mieli 
podgląd na swoje aktualne zuży-
cia rejestrowane przez urządzenia 
ze zdalnym odczytem i wysokość 
rachunków za ogrzewanie i wodę 
nie będzie stanowiła niewiadomej.

Spółdzielnia już drugi rok korzy-
sta z portalu ista24 – internetowego 
podglądu zużyć i prawidłowości 
funkcjonowania urządzeń zamon-
towanych w zasobach spółdziel-
czych. Teraz podobne możliwości 
udostępnimy naszym mieszkań-
com. Poza możliwością sprawdze-
nia swoich zużyć wody i ciepła, 
członkowie zyskają możliwość 

porównywania swojego zużycia do 
średniej w ich nieruchomości.

Ista conect uruchomiona zosta-
nie po wakacjach. Każdy mieszka-
niec naszej spółdzielni bezpłatnie 
będzie mógł uzyskać hasło do logo-
wania się do portalu.

Obsługa portalu możliwa jest 
również na urządzeniach mobil-
nych. K.Sz.

Zmiana cen ciepła!
Do spółdzielni mieszkaniowych w  Łodzi wpłynęło dziś pismo 
z Veolii – dostawcy ciepła do spółdziekczych, i nie tylko, budyn-
ków. Cena ta jest niezależna od spółdzielni Ceny energii i ciepła 
systemowego w Polsce są regulowane przez Urząd Regulacji Ener-
getyki. W oficjalnym komunikacie p. Adriana Sienickiego dyr. Veolii 
czytamy:

„Od 13 lipca 2022 roku zmienia się cena ciepła syste-
mowego w Łodzi. Ceny i stawki opłat za ciepło stosowane 
w rozliczeniach z odbiorcami wzrosną średnio o 18,58 pro-
cent. Nowa cena wynika z  zatwierdzonej przez Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki taryfy dla ciepła systemo-
wego z Veolii Energii Łódź.

Rosnące ceny paliw dotyczą całej branży energetycznej 
w Polsce, Przedsiębiorstwa energetyczne, w tym również Veolia 
Energia Łódź, ponoszą wysokie koszty związane z produkcją ciepła 
systemowego i energii elektrycznej, co ostatecznie przekłada się 
na wyższe ceny ciepła dla odbiorców.

Obecny wzrost cen ciepła systemowego wynika przede 
wszystkim z rosnących cen na rynku paliw. Wzrosty cen węgla 
miały miejsce już ubiegłym roku, jednak konflikt zbrojny w Ukra-
inie oraz wyeliminowanie dostaw węgla z kierunku wschodniego 
wzmocniły jeszcze ten trend.  Średnie  ceny węgla są wyższe 
w porównaniu do ubiegłego roku o ponad 100 proc. Należy zwrócić 
również uwagę na rosnące koszty praw do emisji CO2. W porów-
naniu do 2021 roku cena jednostkowego prawa do emisji tony 
CO2 wzrosła o 50%.

Priorytetem Veolii jest bezpieczeństwo zaopatrzenia miasta 
w ciepło systemowe. Firma cały czas optymalizuje koszty prowa-
dzonej działalności. Wszystkie te starania mają na celu między 
innymi wypracowanie cen ciepła na poziomie akceptowalnym 
przez klientów i konkurencyjnym w stosunku do innych sposo-
bów ogrzewania.

Przedsiębiorstwo podejmuje działania mające na celu zapew-
nienie efektywnego funkcjonowania w zmieniających się warunkach 
rynkowych. Jednym z kluczowych elementów strategii Veolii Energii 
Łódź jest dywersyfikacja paliw stosowanych w procesie produkcji ciepła 
systemowego i energii elektrycznej w łódzkich elektrociepłowniach. 
Mając na uwadze wyzwania środowiskowe, jakie są stawiane przed 
sektorem energetycznym, spółka konsekwentnie realizuje strategię 
zakładającą dekarbonizację łódzkiego systemu ciepłowniczego.

Veolia w Łodzi inwestuje w rozwiązania podnoszące efek-
tywność produkcji i  dystrybucji ciepła co bezpośrednio prze-
kłada się na zmniejszenie ilości zużywanego węgla. Produkcja 
ciepła w łódzkich elektrociepłowniach odbywa się w kogeneracji, 
czyli w najbardziej optymalny ekonomicznie i środowiskowo spo-
sób. Dzięki temu, przy ciągłej optymalizacji procesu wytwarzania 
(w tym wykorzystania paliw) i przesyłania ciepła zmiany cen ciepła 
ograniczane są do minimum.”
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Dbajmy o siebie  

i swoje bezpieczeństwo.  
Bądźmy aktywni  

by nasz cały organizm prawidłowo pracował.

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: 
100-103, 132-135, 141-146 oraz zespół garaży 
przy bl. 100 oraz zespół garaży przy ul. Zakła-
dowej, tel. 505 150 842, e-mail: itomaszew-
ska@rsmbawelna.pl
Wiesława Maślak administrowane budynki: 
151-160, 213-218a, tel. 505 150 840, e-mail: 
wmaslak@ rsmbawelna.pl
Anna Winiarska-Kaźmierczak admini-
strowane bloki: 137–139, 201-212, tel. 505 
150 847, e-mail: awiniarskakazmierczak@
rsmbawelna.pl 
Katarzyna Chrapowicka administrowane 
bloki: 125-131, 147-150, e-mail: kchrapowi-
cka@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:
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, Górska 2, 4, 3/5, 7/9, Szczytowa 4/6, 
Rawska 3, 7, Wilcza 2, Gołębia 1/3, 5, A. Sa-
charowa 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.

W  poprzednim  wydaniu   
 naszej Gazety pisaliśmy 

o  przypadającym  w  bieżą-
cym roku jubileuszu 40-lecia 
Ogniska  TKKF  „Dzikusy”. 
Uroczystości  z  tej  okazji, 
na sportowo (a jakże by ina-
czej)  odbyły  się w Ośrodku 
Rekreacyjno-Wypoczynko-
wym w Sulejowie-Polance.

Z okazji 40 lat funkcjono-
wania Ogniska ustanowiono 
okolicznościową  statuetkę, 
którą  prezentujemy  obok. 
Przyznano ją osobom wcho-
dzącym  w  skład  Zarządu 
Ogniska:  p.  Władysławowi 
Stępniowi ,   Ryszardowi 

Pawlakowi, Sylwestrowi Paw-
lak, Agnieszce  Krajewskiej, 
Lucjanowi  Koładzie,  Henry-
kowi Maciejewskiemu, p. Mał-
gorzacie Twardy – z komisji 
rewizyjnej Ogniska, p. Wojcie-
chowi  Ulatowskiemu  preze-
sowi Łódzkiego TKKF, a także 
osobom na stałe z Ogniskiem 
współpracującym:  Markowi 
Stańczakowi – kierownikowi 
sekcji  siatkówki  męskiej, 
Bartłomiejowi Marczakowi – 
członkowi zarządu organizacji 
w Niemczech współpracują-
cej z sekcją skoków narciar-
skich, Elżbiecie Michalskiej – 
kierownikowi Ośrodka TKKF 

Dzikusy w Sulejowie-Polance, 
p. Zbigniewowi Nowakowi – 
radcy prawnemu wspomaga-
jącemu Ognisko.

Statuetkę  przyznano 
też  osobom  reprezentują-
cym  firmy  współpracujące 
i współfinansujące działania 
Ogniska:  RSM  „Bawełna” 
p. Sylwestrowi Pokorskiemu, 
kierownikowi  os.  „Słowiań-
skie”  p.  Piotrowi  Sumiń-
skiemu,  przewodniczącym: 
Rady Osiedla „Słowiańskie” 
p.  Bogusławowi  Kowalowi 
i  Rady  Osiedla  „Sienkiewi-
czowskie”  p.  Andrzejowi 
Rudnickiemu, Pani Dyrektor 
Szkoły Podstawowej Nr 205 
Magdalenie  Twardosz-Buj-
nowicz,  p.  Tadeuszowi Mar-
czewskiemu  z  firmy  Astral 
Media i p. Pawłowi i p. Izabeli 
Łuczakom z firmy MedikTop.

Większość z przyznanych 
statuetek  została  wręczona 
na uroczystej sesji w Sulejo-
wie.  Statuetki  dla  osób  nie-
obecnych  na  uroczystości 
przekazane zostaną podczas 
najbliższych  imprez  rekrea-
cyjno-sportowych  organizo-
wanych przez Ognisko.  K.Sz.

W naszej administracyjnej 
pracy wielokrotnie spo-
tykamy się z sytuacjami 

nieprawidłowego korzystania 
z instalacji będących na wyposa-
żeniu lokali, co wiąże się z awa-
riami i potencjalnymi zagroże-
niami. Analizując zagrożenia, 
które mogą wystąpić w trakcie 
eksploatacji m.in. instalacji gazo-
wej, najpoważniejsze wydaje się 
być jej rozszczelnienie. Jak zatem 
do niego dochodzi? W insta-
lacjach gazowych podczas ich 
pracy i użytkowania uszczelnie-
nia na połączeniach gwintowa-
nych mogą wysychać powodując 
nieszczelności. Aby temu zapo-
biec ustawodawca wprowadził 
przepisy nakazujące sprawdzanie 
szczelności instalacji przynajmniej 
raz w roku. Spółdzielnia zgodnie 
z przyjętymi regulacjami reali-
zuje przeglądy, zatrudniając firmy 
posiadające stosowne uprawnie-
nia, przestrzegając częstotliwości 
wykonywania ww. prac. Przyjęty 
system ma na celu ochronę miesz-
kańców przed niebezpieczeństwem 
oraz budynków przed wybuchem 
gazu. Pomimo kontroli oraz kon-
serwacji instalacji może się jednak 
zdarzyć, że gaz zacznie się ulat-
niać. Dzięki praktyce nawaniania, 
tzn. wprowadzania do bezwon-
nego gazu, który płynie w naszych 
instalacjach charakterystycznych 
substancji zapachowych, powstaje 
możliwość wykrycia niekontrolo-
wanych wycieków gazu z insta-
lacji czy urządzeń. Taka sytuacja 
miała miejsce w sobotę 21.05.2022 
w osiedlu „Żubardź”. W wyniku 
zgłoszenia jednego z lokatorów 
budynku przy ul. Lutomier-

skiej 109a o ulat-
niającym się gazie, 
pogotowie gazowe 
odcięło dopływ 
gazu do budynku 
stwierdzając nie-
szczelność przy 
korku odwadniacza na poziomie 
instalacji gazowej w piwnicy.

W poniedziałek od samego 
rana Spółdzielnia zleciła wykona-
nie napraw firmie podejmującej 
działania w przedmiotowym zakre-
sie w celu wznowienia dostawy 
gazu do budynku. Po zakończonej 
naprawie i w trakcie wykonywania 
próby szczelności instalacji gazowej, 
stwierdzono gwałtowny spadek ciś-
nienia w instalacji, który świadczył 
o odkręconym kurku w kuchence 
gazowej w jednym z mieszkań 
w budynku. Kolejne próby wyko-
nano tego samego dnia w godzinach 
popołudniowych, po wcześniejszym 
zamieszczeniu we wszystkich klat-
kach schodowych budynku ogłoszeń 
o konieczności sprawdzenia i zakrę-
cenia wszystkich kurków w kuchen-
kach gazowych. Jednak, z tej samej 
przyczyny co wcześniej, gazu 
w budynku nie podłączono. Wobec 
zaistniałej sytuacji pracownicy admi-
nistracji telefonicznie kontaktowali 
się ze wszystkimi właścicielami 
lokali w budynku. Podczas jednej 
z rozmów administracja ustaliła lokal, 
w którym doszło do niezachowania 
należytej ostrożności w obsłudze 
kuchenki gazowej i pozostawienia 
odkręconego kurka pod nieobecność 
mieszkańców lokalu.

W oparciu o przestawione 
zdarzenie, apelujemy do Państwa 
o bezpieczne użytkowanie instalacji 
gazowej, bowiem lekkomyślność 

i nieuwaga może prowadzić 
do poważnych konsekwencji. 
We wspomnianym przypadku 
powstały jedynie utrudnienia pole-
gające na oczekiwaniu mieszkań-
ców na wznowienie dostawy gazu 
o jeden dzień dłużej. Należy jed-
nak zaznaczyć, że pozostawienie 
otwartego kurka w kuchence gazo-
wej może doprowadzić do o wiele 
poważniejszych skutków, bowiem 
ulatniający się gaz w odpowiednim 
stężeniu tworzy mieszaninę silnie 
wybuchową. Wystarczy wtedy 
niewielka iskra, spowodowana 
np. włączeniem światła, aby nastą-
pił wybuch.

Do czego doszło już przecież 
na „Żubardziu” w 2017 r. („Mój 
Dom” pisał o tym w 105. numerze 
gazety – dop. redakcji).

W razie wyjścia z mieszka-
nia oraz nocą wyłączajmy zatem 
kuchenki z użytkowania, zamy-
kając przy nich wszystkie kurki. 
Opuszczając mieszkania na dłuższy 
okres sprawdźmy, czy wszystkie 
kurki zostały szczelnie zamknięte. 
Otoczmy opieką głównie starszych 
mieszkańców naszych osiedli, nie-
mających kontroli nad bezpiecz-
nym użytkowaniem mieszkania, 
a w razie podejrzenia wycieku gazu 
wezwijmy odpowiednie organy.

Aleksandra  
Marcinkowska-Wrońska

Kierownik osiedli „Żubardź” 
i „Koziny”

Czy wiecie Państwo, że pod-
czas spaceru z kijami popu-

larnego nordic walking 
(oczywiście z prawidłowo 
wykonywanymi ruchami, 
o czym piszemy niżej) anga-
żowanych jest aż 90% mięśni 
naszego ciała. Stąd Nordic 
walking uznano za najbardziej 
naturalną formę aktywności 
ruchowej, polecaną wszyst-
kim niezależnie od wieku. 
Ta forma marszu z aktywizacją 
górnej części ciała zapewnia 
harmonijną i wszechstronną 
pracę organizmu. Trening znaj-
duje zastosowanie zarówno 

w rekreacji ruchowej, pieszej 
turystyce jak i w rehabilitacji. 

Aby nauczyć się techniki, 
najlepiej zacząć chodzenie bez 
kijków. Trzeba maszerować, 
stawiając długie kroki od pięty. 
Plecy powinny być w trakcie 
marszu wyprostowane. Ważne 
jest, aby patrzeć w dal, a nie iść 
ze wzrokiem utkwionym w zie-
mie przed sobą. Ramiona muszą 
być rozluźnione, a sylwetka 
wyprostowana. Wraz z czy-
nionym krokiem, np. lewej 
nogi do przodu dajemy prawą 
rękę, jak pokazano na fotografii 
wyżej.  K.Sz.

OSTROŻNIE Z GAZEMOSTROŻNIE Z GAZEM

SIŁA RUCHUSIŁA RUCHU

Wspólnota…
Podnoszona od jakiegoś 
czasu przez naszych człon-
ków dyskusja na portalu 
społecznościowym doty-
cząca zakładania wspólnot 
mieszkaniowych, jako lep-
szej formy gospodarowania 
nieruchomością niż w spół-
dzielni, skłoniła mnie jako 
mieszkańca jednej z nich 
oraz zarządcy nieruchomości 
spółdzielczych, do przekaza-
nia swojej uwagi.

Narzekanie na spółdzielnie jest modne, ale wspólnota miesz-
kaniowa również nie jest tworem idealnym, a powiedziałbym, 
w oparciu o moje własne doświadczenia, że nawet kulawym.

Przed pandemią Covid moja wspólnota mieszkaniowa składa-
jąca się z dwóch bloków (łącznie 110 mieszkań) miała organizo-
wane zebrania, na których aktywność – liczba mieszkańców była 
znikoma (max 10–20 osób).

Chodzenie na tego rodzaju spotkania osobiście traktowałem 
jako mój obowiązek – tak to odbierałem – ponieważ tam mogłem 
zgłosić swoje pomysły lub wysłuchać tego, co ma do zreferowania 
firma obsługująca lub inni mieszkańcy. Wszystko fajnie brzmi, 
ale znikoma ilość osób powodowała, że administrator naszej wspól-
noty musiał dostarczyć karty do głosowania mieszkańcom do skrzy-
nek pocztowych i czekać na oddanie przez nich głosów, co często 
przeciągało się w nieskończoność. Telefony, maile i prośby nie 
przyspieszały sprawy uzyskania głosów lokatorów. A to z kolei 
tworzyło bariery – nie można było podjąć podstawowych uchwał 
wpływających na funkcjonowanie wspólnoty w kolejnym roku, 
np. nie uchwalono zmiany wysokości opłaty eksploatacyjnej, 
stawki funduszu remontowego, czy wykonania konkretnych prac… 
Wstrzymywało to możliwość realizacji, np. założonego planu 
remontowego powstałego w oparciu o przeglądy roczne i pięcio-
letnie oraz wnioski samych mieszkańców – dotyczące ich potrzeb.

Pandemia jeszcze bardziej pogłębiła problem. Aktywność 
w oddawaniu głosów pod uchwałami była jeszcze niższa… 
Dla potwierdzenia tego faktu przywołam wspólnoty obsługiwane 
przez RSM” Bawełna”, gdzie zebranie głosów pod uchwałami też 
jest bardzo trudne, bo ludziom po prostu się nie chce tymi spawami 
zajmować: nie chce się wypełnić karty do głosowania dostarczonej 
wraz z kompletem materiałów do skrzynki pocztowej i wrzucić jej 
do skrzynki podawczej w zamieszkiwanym budynku.

Tak więc jak to w życiu bywa ciągle aktualnym jest hasło: 
wszędzie dobrze gdzie nas nie ma.

Dominik Różycki 
Kierownik Osiedla „Sienkiewiczowskie” 40 lat  40 lat 

„Dzikusów”„Dzikusów”

Wybuch gazu w 2017 r.
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„Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas  
mógł wieczorem powiedzieć: dzisiaj zrobiłem gest miłości  
wobec drugiego” Piękne słowa papieża Franciszka.  
Pomagajmy więc.

Przypomnieć warto, że nasza 
znajomość już wtedy zaowo-
cowała pomocą nas wszystkich 
skierowaną do niepełnospraw-
nych dzieci. Dzięki naszym 
czytelnikom, naszym członkom 
już kilkakrotnie, nie tylko pod-
opiecznym Stemplewa, prze-
kazaliśmy zebrane w osiedlach 
i biurze Zarządu nakrętki dokła-
dając się tym samym do zakupu 
potrzebnego podopiecznym 
placówek sprzętu rehabilitacyj-
nego. 

Liczymy, że i tym razem 
serca naszych członków 
nie pozostaną bierne. 

W tym wydaniu Gazety, 
na prośbę Dyrektora Ośrodka 
o wsparcie placówki w Stemp-
lewie w zakupie Sztandaru, 
ponownie prezentujemy Ośro-
dek zamieszczając informa-
cje nadesłane przez Dyrek-
tora Andrzeja Zielonkę wraz 
z prośbą o wsparcie.

Szkolnictwo specjalne 
w Stemplewie to już pra-
wie 40 lat tradycji! 

Dla jednych to dużo, dla innych, 
można by rzec: chwila!

P i e r w s z a  p l a c ó w k a 
pod nazwą Państwowy Zakład 
Wychowawczy powsta ła 
na mocy orzeczenia organiza-
cyjnego Kuratorium Oświaty 
i Wychowania w Koninie z dnia 
20 lipca 1982 r. W mury daw-
nego dworu Gerlicza na nowo 
wstąpiło życie wraz z dziećmi, 
które przybyły zamieszkać 
w Stemplewie 13 września 
1982 r. Od początku 13 osób 
kadry sprawowało opiekę 
nad 67 wychowankami. Funk-
cję pierwszego dyrektora 
objął nieżyjący już dzisiaj 
pan Józef Maciejak, następnie 
Pan Jan Kaźmierczak, nieżyjący 

Konrad Czajka, a następnie 
Jerzy Tomaszewski. Obecnie 
funkcję dyrektora od 1 paź-
dziernika 1992 roku sprawuje 
Andrzej Zielonka.

1 września 1984 roku Pań-
stwowy Zakład Wychowawczy 
został przekształcony w Spe-
cjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy, który swą nazwę 
zachował przez 32 lata. 11 maja 
1996 r. Kuratorium Oświaty 
w Koninie w uznaniu osiąg-
nięć w pracy dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej 
oraz z zamysłem tworzenia 
tradycji szkolnej nadało Spe-
cjalnemu Ośrodkowi Szkolno-
-Wychowawczemu w Stemp-
lewie imię patrona – Juliana 
Tuwima. Sztandar dla placówki 
ufundował wieloletni przyjaciel 
i sponsor pan Ryszard Andry-
siak – Prezes Firmy Eltrans 
sp. z o.o. z Chorzowa.

Z dniem 1 stycznia 1999 r. 
placówka w Stemplewie uległa 
restrukturyzacji zgodnie z prze-
prowadzoną wówczas reformą 
oświaty. Do dziś organem pro-
wadzącym jest Powiat Łęczycki, 
zaś nadzór pedagogiczny spra-
wuje Łódzki Kurator Oświaty. 
Placówka tętni życiem przez 
wszystkie lata swojej bytno-
ści. Tu zawsze dużo się działo, 
głowy były pełne pomysłów 
a ręce zapału do pracy. Dzięki 
środkom finansowym pozyski-
wanym z UKFiS w Warszawie, 
PFRON w Łodzi, Urzędu Mar-
szałkowskiego w Łodzi, Urzędu 
Wojewódzkiego w Łodzi 
WFOŚiGW w Łodzi i Staro-
stwa Powiatowego w Łęczycy, 
a także ofiarnej i z serca płyną-
cej pracy pracowników SOSW 
w Stemplewie wybudowano 
i oddano do użytku nowoczesną 
salę gimnastyczną z zapleczem 

sanitarnym i gospodarczym 
(w 2001 r.), nowe skrzydło 
i n t e rna tu  nadbudowane 
nad zapleczem sali gimnastycz-
nej (oddane 22 lutego 2004 r.), 
kolejne skrzydło internatu i kla-
sopracowni o długości 44 m 
z windą osobowo-towarową 
łączącą wszystkie poziomy 
(oddane 13 marca 2008 r.) 
Od tamtego czasu w użytku 
są trzy kondygnacje budynku: 
piwnica – część do terapii i reha-
bilitacji oraz świetlica dla dzieci 
dojeżdżających; parter – szkoła: 
klasy, pracownie, korytarze 
szkolne; I piętro – pomieszcze-
nia internackie: sale sypialne 
ze świetlicami oraz węzły sani-
tarne. Wszystko jest na bieżąco 
konserwowane, modernizowane 
w zależności od zaistniałych 
możliwości i potrzeb. Dla bez-
pieczeństwa wychowanków 
wprowadzony został system 
przejść na karty magnetyczne 
i monitoring wizyjny.

Kolejne zmiany organiza-
cyjne w funkcjonowaniu pla-
cówki przyniósł rok szkolny 
2016/2017.

1 września 2016 r. przy 
SOSW został utworzony Mło-
dzieżowy Ośrodek Socjoterapii 
dla dzieci i młodzieży zagrożo-
nych niedostosowaniem spo-
łecznym.

1 stycznia 2017 r. Spe-
cjalny Ośrodek Szkolno-
-Wychowawczy im. Juliana 
Tuwima oraz Młodzieżowy 
Ośrodek Socjoterapii zostały 

połączone w Zespół Placówek 
Edukacyjno-Wychowawczych 
i Rehabilitacyjnych w Stemp-
lewie. Obecnie obejmuje 
on opieką ponad 120 wycho-
wanków.

Od 1 września 2021 roku 
powołano Centrum Kształce-
nia Zawodowego oraz Szkolne 
Schronisko Młodzieżowe 
w Stemplewie. Obie nowopo-
wstałe placówki – CKZ i SSM 
włączono do Zespołu Placówek 
Edukacyjno-Wychowawczych 
i Rehabilitacyjnych w Stemp-
lewie. Centrum Kształcenia 
Zawodowego prowadzi kształ-
cenie ustawiczne dla młodzieży 
i dla dorosłych w formach poza-
szkolnych tj.:
1)  kwalifikacyjne kursy zawo-

dowe min. rolnik, technik 
rolnik, kucharz, cukiernik, 
pszczelarz, ogrodnik, kel-
ner, barman, pracownik 
obsługi hotelowej,

2)  kursy umiejętności zawodo-
wych,

3)  kursy kompetencji ogól-
nych,

4)  kursy, inne niż wymienione 
w punktach 1–3, umożli-
wiające uzyskanie i uzupeł-
nianie wiedzy, umiejętności 
kwalifikacji zawodowych,

5)  p rowadzen ie  dz ia łań 
w zakresie poradnictwa 
zawodowego i informacji 
zawodowej,

6)  współpraca z pracodawcami 
i organizacjami pracodaw-
ców.

Szkolne Schronisko Mło-
dzieżowe stanowi bazę nocle-
gową dla wycieczek szkolnych, 
turystów i grup zorganizowa-
nych.

Mimo przeksz ta łceń , 
nowych trendów, realizacji 
pomysłów, duch Stemplewa 
pozostaje ten sam! Nadal kró-
luje tu klimat życzliwości, zro-
zumienia, wsparcia dla najsłab-
szych i stwarzanie możliwości 
do rozwoju każdego dziecka. 
ZPEWiR prowadzi działalność 
edukacyjną, wychowawczą, 
opiekuńczą, rehabilitacyjną, 
socjoterapeutyczną i zawo-
dową. Naszymi oddziały-
waniami obejmujemy dzieci 
i młodzież od lat 3 do 24, z róż-
nych środowisk i z wielorakimi 
potrzebami – od niepełnospraw-
ności, poprzez autyzm, sprzęże-
nia, do zagrożenia niedostoso-
waniem społecznym. Jesteśmy 
otwarci na potrzeby wszystkich 
naszych podopiecznych, wspie-
ramy ich rozwój, przygotowu-
jemy do życia w społeczeń-
stwie, stwarzamy możliwość 
odniesienia sukcesu. Prowa-
dzimy działalność kształcącą 
dorosłych na kwalifikacyjnych 

kursach zawodowych. Inwe-
stujemy w rozbudowę bazy 
rehabilitacyjnej – na ukończe-
niu budowa stajni i zaplecza 
do prowadzenia zajęć z hipo-
terapii. Pozyskujemy fundusze 
na niezbędne inwestycje – przy-
gotowania do budowy oczysz-
czalni ścieków, budowy boiska 
wielofunkcyjnego.

Najważniejszym celem 
działań placówki jest indywidu-
alny sukces ucznia i słuchacza 
osiągany na miarę jego możli-
wości, ukształtowanych umie-
jętności i postaw.

To, co udało nam się wypra-
cować przez prawie 40 lat, 
owocuje dzisiaj. Są to przede 
wszystkim doświadczenie, 
zaangażowanie, wykwalifiko-
wana kadra, standardy edukacji, 
opieki, wychowania, rehabili-
tacji, bogata oferta dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych.

Opierając się na dobrych 
tradycjach i mocnych fun-
damentach śmiało patrzymy 
w przyszłość!

Z serdecznym  
zaproszeniem do Stemplewa –  

Andrzej Zielonka

Apel 
o pomoc
Realizując zgłoszoną do 
naszej Redakcji prośbę 
o wsparcie zamiesz-
czamy apel o pomoc 
w znalezieniu mieszka-
nia. Szukamy mieszka-
nia dla dwóch pań i dzie-
cka z Ukrainy. Może ktoś 
z Państwa, naszych czy-
telników, może pomóc 
przyjmując panie do 
siebie lub wynająć im 
mieszkanie.

Jeśl i  są Państwo 
gotowi pomóc prosimy 
o kontakt ze Spółdzielnią 
na numer sekretariatu 
tel. 42 641 63 33 w. 18 
lub 49.

Szanowni Państwo

Zapraszamy Państwa do grona Fundatorów sztandaru naszej placówki.
Sztandar to bardzo ważny symbol każdej organizacji. Sztandar jednoczy, mobilizuje, 
otaczany jest specjalną troską i szacunkiem. Patron jest drogowskazem, sztandar 
symbolem zjednoczenia społeczności szkolnej.
Będziemy wdzięczni za każdą kwotę na rzecz ufundowania sztandaru i organizacji 
Święta 40-lecia dzielności placówki w Stemplewie, które planujemy 21 października 
2022 r.
Zaoferowaną pomoc finansową prosimy kierować na konto:
BS Poddębice o./Uniejów nr 51 9263 0000 2009 4360 2002 0001
Prosimy wpisywać jako tytuł wpłaty: SZTANDAR ZPEWIR Stemplew

Więcej informacji o akcji na facebooku i witrynie www.zpewirstemplew.pl

Z poważaniem
Dyrektor ZPEWIR w Stemplewie

Andrzej Zielonka

Pomagamy!
Ośrodek w Stemplewie

Pan Andrzej Zielonka – Dyrektor Zespołu Placówek 
Edukacyjno-Wychowawczych  i  Rehabilitacyjnych 
w Stemplewie gościł  już na łamach naszej Gazety. 
Rozmawialiśmy z nim i poznaliśmy prowadzony przez 
niego Ośrodek szkolno-wychowawczy w 99. numerze 
Mojego Domu z marca 2017 r. 
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***
Rozmawia dwóch kolegów. Jeden opowiada drugiemu:
– Ja mam z żoną sposób na szczęśliwe pożycie małżeńskie. Dwa razy 
w tygodniu chodzimy do przytulnej restauracji, trochę wina, dobre jedzenie, 
później wspaniały seks… Żona chodzi we wtorki, a ja w piątki.

***
Narzeczona do wybranka:
– Po ślubie będziemy się dzielić wszystkimi problemami…
– Ale ja nie mam żadnych problemów!
– Bo jesteś kawalerem. 

Rozerwij się!
BARAN 21 III  20 IV
Obiecujące prognozy. Na 
pierwszym planie wakacyjny, 
rozrywkowy nurt. Flirty, pod-
boje, relaksowy nastrój, żartobliwa konwen-
cja i błyskotliwe poczucie humoru. Zwłasz-
cza w obecności Koziorożca lub ławicy Ryb. 
Dla pracujących w tym okresie również 
pomyślne rokowania aż do końca miesiąca.

BYK 21 IV  21 V
Musisz być przygotowany 
na próbę sił. Czy to będą 
sprawy zawodowe, czy stara-
nia o czyjeś względy i sympatię, trudno teraz 
powiedzieć. Jedno jest pewne - walka będzie 
trudna, bo i przeciwnik nie w ciemię bity. 
Przestań zadawać się ze Strzelcem, który 
nigdy nie traktował Cię poważnie. 

BLIŹNIĘTA 22 V  20 VI
Lada dzień nastanie właściwy 
klimat do podjęcia działań 
w interesującej Cię sprawie. 
I choć dostrzegasz na razie tylko przeciw-
ności, nie zrażaj się. Kolejne kroki przeko-
nają Cię, że są duże szanse powodzenia, jeśli 
nie pogubisz się w drobiazgach. Ryby okażą 
się bardzo dobrymi doradcami. 

RAK 21 VI  22 VII
Cała Twoja energia będzie 
teraz ukierunkowana niemal 
wyłącznie na plany urlopowe. 
Może to być gromadzenie ekwipunku 
na wyjazd za granicę lub tylko przygoto-
wania do wczasów pod gruszą. Sprawisz 
radość Pannie, jeśli przedtem znajdziesz 
trochę czasu na rekreacyjne udogodnienia 
na działce. 

LEW 23 VII  22 VIII 
Najpierw jeszcze trochę napięć 
i stresów na tle finansowym, 
ale już później czas spokojny 
i nadzieja na poprawę nastrojów w najbliż-
szym otoczeniu. Wtedy otrzymasz też wia-
domość, która może zaważyć na Twoich 
kontaktach towarzyskich. Sprawdź dokład-
nie wiarogodność informacji. Trzymaj 
z Baranem. 
PANNA 23 VIII  22 IX
Twoim najbliższym planom 
może niespodziewanie zagro-
zić jakaś intryga. Sprawdź 
szybko, kto w tym macza palce i daj mu 
ostrą odprawę. Takie kategoryczne postę-
powanie ukróci plotkarza i nie pozwoli 
mu na zakłócanie Twoich przygotowań 
do urlopu. Nie warto wciągać w to zaafero-
wanych Bliźniąt. 

WAGA 23 IX  23 X
Nie narzekaj wciąż na pogodę! 
Albo że za gorąco, albo że pada! 
Wciąż coś Ci się nie podoba. 
Czy to rzeczywiście takie ważne, jaka jest 
aura? Jest ciepło - ciesz się tym i postaraj 
o odrobinę dobrego humoru. Czy pewien 
sympatyczny Wodnik-wodniak został już 
przez Ciebie zauważony? 

SKORPION 24 X  21 XI
Czekające Cię niebawem spot-
kanie będzie wymagało pew-
nych przygotowań. Trzeba 
liczyć się z pytaniami, które nie powinny 
zostać bez wyczerpującej odpowiedzi. 
To bowiem będzie mieć istotne znaczenie 
dla dalszych planów. W kontaktach służ-
bowych z Wagą zachowaj dyplomatyczną 
rezerwę. 

STRZELEC 22 XI  21 XII
W sytuacji, która zaistnieje, 
potrzebna będzie pewność 
siebie i odważne postawienie 
sprawy. Jeśli kontrahent zorientuje się, 
że się wahasz lub nie masz pewności 
co do efektu rozmów, przejmie inicja-
tywę i niewiele wygrasz z tego, co chcesz 
osiągnąć. A to skomplikuje Twoje układy 
z Rakiem. 
KOZIOROŻEC 22 XII  19 I
Mimo bliskiego urlopu warto 
będzie poświęcić więcej 
czasu interesom. A to dlatego, 
że najbliższe dni wróżą powodzenie spra-
wom zawodowym i korzystne załatwianie 
spraw o takim właśnie charakterze. Może 
warto więc wykroić ten czas z urlopowych 
planów? Lew będzie nawet zadowolony 
z takiej decyzji. 

WODNIK 20 I  18 II
Małe i zbyteczne utarczki 
słowne w pracy. Wygląda 
na to, że Twój wcześniejszy 
wyjazd nie był zbyt udany, albo też nie udało 
Ci się jeszcze wyjechać i oderwać od co-
dzienności. A takie coś jest Ci w obu przy-
padkach potrzebne. Pod koniec miesiąca 
odetchniesz w dużym i hałaśliwym gronie 
pod wodzą Byka. 
RYBY 19 II  20 III
Dobra pora na urlop, więc 
jeśli tylko jest to możliwe, 
postaraj się wyjechać jak naj-
szybciej. Czeka Cię udany wypoczynek 
i poznanie ciekawych ludzi. Urlopowe 
znajomości mogą przerodzić się nawet 
w trwałą przyjaźń. Jeśli jesteś wolnego 
stanu, sprawdź wędkarskie umiejętności 
Skorpiona.

HOROSKOP NA L IP IEC

Taka sobie myśl! Żyj tak jakbyś miał umrzeć jutro, 
Nie przestawaj marzyć jak byś miał żyć wiecznie.

STARE ZIEMNIAKI 
KONTRA MŁODE

FRITATTA

Składniki na 2–3 porcje:

 ■ 1 średnia cebula drobno posiekana,
 ■ 1 zielona papryka drobno posie-

kana (jeśli lubisz ostre potrawy 

może być papryczka chilli); dzięki 
niej jajecznica będzie nieco bar-
dziej wyrazista,

 ■ 3–4 ugotowane na pół twardo 
ziemniaki pokrojone w cienkie 
plasterki,

 ■ 6 jajek,
 ■ pół łyżeczki zmielonego czarnego 

pieprzu,
 ■ 1 łyżeczka zmielonego ziela 

angielskiego,
 ■ duża szczypta gałki muszkato-

łowej,
 ■ sól,
 ■ oliwa do smażenia,
 ■ pół cytryny,
 ■ pomidorki koktajlowe do deko-

racji,
 ■ pieczywo – najlepiej płaski chlebek 

gruziński lub arabski, ale i świeża 
polska bułeczka też będzie dobra.

Przygotowanie:

1.  Na dużej patelni rozgrzać oliwę 
do smażenia i przesmażyć na niej 
cebulę aż się zeszkli.

2.  Dodać paprykę i ziemniaki,
3.  Wszystko smażyć na niewielkim 

ogniu do czasu aż warzywa będą 
miękkie.

4.  W misce roztrzepać jajka i wymie-
szać je z pieprzem, zielem angiel-
skim, gałką muszkatołową oraz 
szczyptą soli.

5.  Gdy ziemniaki będą miękkie lekko 
je posolić i wlać jajka. Smażyć, 
co chwilę mieszając do uzyskania 
pożądanej konsystencji jajecznicy.

6.  Podawać ze świeżym pieczywem, 
pomidorkami i sokiem z cytryny.

Smacznego! K.Sz.
 Źródło internet

Wtedy  gdy  na  rynkach 
można  kupić  i  młode 
i  stare  ziemniaki,  zwy-
kle przypominam sobie 
potrawy  sezonowe  ze 
starych  ziemniaków, 
czyli  np.  knedle  z  tru-
skawkami – u mnie pozy-
cja  obowiązkowa  o  tej 
porze  roku. Ale  ze  sta-
rych ziemniaków można 
jeszcze  teraz  ugnieć 
kluski śląskie, kopytka, 
placki czy kotlety ziem-
niaczane.  Z  młodych 
ziemniaków,  bardziej 
wodnistych,  potrawy 
te  nie  są  jeszcze  tak 
smaczne.

Można  potraktować 
stare ziemniaki bardziej 
„światowo”  i  zrobić 
z nich hiszpański omlet 
lub włoską fritattę, którą 
dziś  proponuję,  czyli 
ziemniaki z jajecznicą.

Do przeczytania książki zachę-
cił mnie nasz czytelnik. Pro-
jekt „Riese” to priorytetowa 

inwestycja hitlerowska, usytuowana 
w polskich Górach Sowich. Do dziś 
wzbudza mnóstwo emocji i zapytań. 
Powstało sporo teorii i pytań co pró-
bowano stworzyć w tym monumen-
talnym molochu podziemnym. Tam 
też Remigiusz Mróz rozpoczyna swoją przygodę z fantastyką. Umieszcza 
piątkę bohaterów w kompleksie bunkrów, które ulegają zawaleniu. Grupa 
ta pozyskuje możliwość podróżowania między alternatywnymi światami, poru-
sza się różnymi trajektoriami czasu. Mamy wyrazistego Parkera, głównego 
bohatera który skrywa mnóstwo tajemnic i prowadzi nas przez futurystyczne 
wersje naszego świata. Kim jest i z jakiej rzeczywistości przybył? Czy szuka 
szczepionki na Covid? Autor tworzy różne wizje świata. Jest przemoc, brutal-
ność ale też romans i przyjaźń. Pisarz funduje nam trzęsienia ziemi na koniec 
każdego rozdziału, wartkość fabuły, zwroty akcji i jak w najlepszym thrillerze 
do końca nie wiemy kto przyjaciel a kto wróg. Twórca miesza konwencję 
i co rusz stawia postacie przed konsekwencjami różnorakich wyborów, nawet 
zakończenie jest niejednoznaczne. Trudno jasno stwierdzić czy powieść to fan-
tastyka naukowa, kryminał czy może thriller? 

Dla tych którzy lubią Mroza to książka obowiązkowa, wszystkim pozo-
stałym również polecam!
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Remigiusz Mróz 

„Projekt  
Riese”

Lady Pank – „Mniej niż zero”
Twoje miejsce na ziemi tłumaczy zaliczona matura na 5
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