
Remonty budynków to najczęściej pojawiające się zagadnienie w rozmowach czy pismach 
naszych członków. Biorąc pod uwagę ważność tematu poświęcamy mu dużo miejsca w naszej ga-
zecie. I tak w poprzednim numerze przedstawiliśmy sprawozdanie z realizacji robót remontowych 
wykonanych w poprzednim roku. A obecnie drukujemy plany remontów na rok bieżący.
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Na co w bieżącym roku wydatkowane będą środki 
z odpisów na remonty dowiesz się z wykazu planowa-
nych robót remontowych zamieszczonego na str. 4–5.

Smog – dlaczego jest tak groźny i jak z nim walczyć. 
Naukowcy z Politechniki Łódzkiej będą badać stopień 
zanieczyszczenia terenów Łodzi. Czytaj na str. 7.

Następny  
numer  

ukaże się  
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egzemplarzy

Jakich remontów możemy spodziewać się w bieżącym roku.

Moim 
zdaniem 
Zakończyły się ferie zimowe. 

Niestety bezśnieżne dla tych co zo-
stali w Łodzi. Szkoda, bo szczególnie 
dzieci byłyby bardzo zadowolone 
z mroźniej i pełnej białego puchu zimy. 
Współpracujące z naszą Spółdzielnią 
ognisko TKKF „Dzikusy” wspólnie 
ze Szkołą Podstawową Nr 205 na Ole-
chowie zorganizowało, jak zwykle 
od dobrych kilku lat, liczne zajęcia 
sportowo-rekreacyjne dla tych, którzy 
pozostali w mieście, o czym napisze-
my więcej w następnym numerze. 

Kończy się również karnawał, 
który praktycznie jest obecnie nieza-
uważalny i prawdopodobnie tak już 
pozostanie, bowiem przedkładamy 
oglądanie atrakcyjnych programów 
telewizyjnych czy też niekończących 
się różnorodnych seriali, nad wspól-
ne przebywanie i wspaniałą zabawę 
w bliskim gronie. A w naszej Spół-
dzielni, po ponad 20-letniej pracy 
na stanowisku mojego zastępcy i jed-
nocześnie głównej księgowej pożegna-
liśmy p. Elżbietę Kitowską, w związku 
z Jej przejściem na emeryturę z koń-
cem stycznia br. Pani prezes przepra-
cowała łącznie prawie 27 lat w RSM 
„Bawełna”. Dziękujemy bardzo! Rada 
Nadzorcza, w ślad za tym, na mój 
wniosek podjęła decyzję o powołaniu 
p. Waldemara Pawelskiego na zastęp-
cę prezesa z dniem 1 lutego br. Nowy 
zastępca prezesa, znany jest prak-
tycznie wszystkim członkom naszej 
Spółdzielni, bowiem był wieloletnim 
przewodniczącym Rady Nadzorczej, 
a w ubiegłym roku przewodniczącym 
naszego Walnego Zgromadzenia. 
W tym przypadku życzymy wielu 
sukcesów i trafnych decyzji dla dobra 
naszych członków. A ponieważ w tym 
numerze prezentujemy nasze zamie-
rzenia remontowe w poszczególnych 
osiedlach, pozwolę sobie zaapelować 
do Szanownych Naszych Czytelników 
o jak najszersze uczestnictwo w pro-
cesie tworzenia już następnego planu 
remontowego na rok 2020, a także 
do przekazywania swoich uwag na te-
mat tegorocznych realizacji poszcze-
gólnych prac remontowych. My , jako 
zarządcy czy administratorzy, nie mo-
żemy być wszędzie i o każdej porze. 
Nie wszystko wiemy i dlatego zachę-
cam do szerokiej współpracy. Wszyscy 
jesteśmy gospodarzami w naszym oto-
czeniu i powinno nam zależeć, by było 
ono jak najpiękniejsze i czyste.

Przykłady naszej 60-letniej „ba-
wełnianej” historii wręcz nakazują tak 
czynić. Świadczą o tym ponadto, roz-
mowy jakie prowadzimy na co dzień, 
szczególnie po 6 grudnia ub. roku, 
czyli po Jubileuszu 60-lecia RSM 
„BAWEŁNA” w Teatrze Muzycz-
nym. Wszyscy nasi rozmówcy z uzna-
niem wyrażając się o tej uroczystości, 
z rozrzewnieniem wspominają tak 
niedawne czasy autentycznego zaan-
gażowania praktycznie wszystkich 
mieszkańców w sprawy dotyczące 
swojego budynku i najbliższej okolicy. 
To nic trudnego; trzeba tylko chcieć. 
Zachęcam i zapraszam.

 Sylwester Pokorski

Szkoła Podstawowa nr 34 ma nowego patrona!
W oparciu o zapisy ustawy dekomunizacyjnej nastąpiła zmiana patrona Szkoły 
Podstawowej nr 34 przy ul. Ćwiklińskiej 9. Leon Kruczkowski – pisarz i publi cysta, 
ale także powojenny działacz komunistyczny ustąpił miejsca Wisławie Szymbor-
skiej – poetce, eseistce i tłumaczce, laureatce Nagrody 
Nobla w dziedzinie literatury z 1996 roku.
  Szkole, która  jest nam bliska, bo od wielu  lat  jest 
uczestnikiem organizowanego  corocznie  przez Spół-
dzielnię festynu HOP DO SZKOŁY życzymy samych suk-
cesów oraz twórczej opieki nowej patronki nad umysłami 
i rozwojem jej uczniów.

Śmieci do kontroli
Segregujemy śmieci – płacimy mniej.
 Czytaj na str. 5

Ferie z Dzikusami
Na zakończenie tegorocznych ferii zimowych w Szkole Pod-
stawowej nr 205 na Olechowie zorganizowano Dzień Spor-
tu. Udział w nim wzięło  łącznie blisko 100 dzieci. Relacje 
z ferii zamieścimy w następnym numerze gazety.

Na stronach 4–5 prezentujemy plany remontów poszczególnych osiedli. Wszystkie remonty, wzorem lat ubiegłych, 
przedstawiono w podziale na sześć kategorii prac: roboty budowlane, roboty elektryczne, roboty dekarsko
blacharskie, wymiana okien i drzwi, roboty terenowodrogowe, roboty instalacyjnosanitarne.
Przypominamy, że plany remontów, ale już w podziale na poszczególne nieruchomości, zamieszczone są także 
na stronie internetowej RSM „Bawełna” – w części logowanej, dla członków Spółdzielni. Dostęp do informacji 
przewidzianych tylko dla członków uzyskujemy po zalogowaniu się hasłem. Hasło, tylko na pisemny wniosek 
członka RSM „Bawełna”, nadaje Dział Organizacyjny Spółdzielni.
Zachęcamy do uważnej lektury gazety lub odwiedzenie naszej strony internetowej.  K.Sz.

Zamierzenia  
remontowe  
na 2019 r.

Dziś Tłusty Czwartek – Święto Pączka, 
jak niektórzy mawiają. A więc świętujmy. 
Smacznego!
Za tydzień zaś Dzień Kobiet – i z tej okazji 
już teraz wszystkim Paniom składamy 
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 
szczęścia i pomyślności w życiu 
zawodowym i osobistym.
 Redakcja

Remont elewacji bl. 1 na Janowie z 2018 r.
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Rozpoczęliśmy postępowanie o nabór firm do prowadzenia robót kominiarskich 

w zasobach Spółdzielni. Ogłoszenie w tej sprawie zamieściliśmy m.in.  
w Cechu Rzemiosł w Łodzi – Sekcji Kominiarzy.  

Ogłoszenie to drukujemy także w naszej gazecie.

W styczniu 2019 r. 
posiedzenia Zarządu 
RSM „Bawełna” odby
ły się w dniach 9 i 23, 
a między posiedzenia
mi Zarząd podejmował 
decyzje w tzw. trybie 
roboczym. W stycz
niu 2019 roku Zarząd 
podjął decyzje m.in. 
w następujących spra
wach:

Sprawy członkowsko
mieszkaniowe
W dniu 31.12.2018 r. Spółdzielnia 
liczyła 10.315 członków. W stycz-
niu 2019 r. przyjęto w poczet 
członków Spółdzielni 9 osób, które 
posiadają odrębną własność lokalu 
w zasobach Spółdzielni i wystąpiły 
o członkostwo. Ponadto do rejestru 
członków wpisano 29 osób, które 
nabyły członkostwo z mocy pra-
wa, a skreślono z rejestru człon-

ków Spółdzielni 22 osoby, których 
członkostwo z mocy prawa ustało.
 Rozstrzygnięty został przetarg 
nieograniczony na mieszkanie 
w osiedlu „Zbiorcza” – zgodnie 
ze wskazaniem komisji przetargo-
wej wybrana została oferta z naj-
wyższą ceną. 

Sprawy terenowoprawne
Właścicielom dwóch nierucho-
mości na Stokach:
–   nieruchomości nr Z004 przy 

ul. Górskiej 4 i ul. Górskiej 2 
zabudowanej budynkami 
nr 4G i nr 5G

–   oraz nieruchomości nr Z001 
przy ul. Szczytowej 4/6, 
ul. Górskiej 3/5 i ul. Górskiej 
7/9 zabudowanej budynkami 
nr 1SZ, 2G i nr 3G

postanowiono przeds tawić 
do podjęcia w trybie indywidual-
nego zbierania głosów uchwały 
w zakresie wyrażenia zgody dla 
RSM „Bawełna” jako zarządcy 
nieruchomości na zmianę syste-
mu dotychczasowego ogrzewania 
mieszkań i uzyskiwania ciepłej 
wody poprzez demontaż kotłów 
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gazowych w budynkach i podłą-
czenie budynków do sieci ciepłow-
niczej Veolia Energia Łódź S.A., 
która to sieć będzie wybudowana 
przez Veolia Energia Łódź S.A. 
na terenie dzielnicy Stoki, w tym 
także na terenie nieruchomości 
zabudowanych ww. budynkami. 
Spółdzielnia będąca współwłaści-
cielem nieruchomości głosowała 
za podjęciem obydwu uchwał.
 Rozpoczęto procedurę zmie-
rzającą do rozwiązania z Gminą 
Miasto Łódź umów o oddanie 
Spółdzielni w użytkowanie wie-
czyste działek stanowiących drogę 
wewnętrzną dla pięciu nierucho-
mości RSM „Bawełna” położo-
nych przy ul. Lutomierskiej.

Roboty remontowe, 
wymiana stolarki okiennej
Zaktualizowano wg stanu na 31 
grudnia 2018 r. listy określające 
kolejność wymiany bądź refunda-
cji kosztów wymiany we własnym 
zakresie okien i drzwi balkono-
wych w mieszkaniach na poszcze-
gólnych osiedlach. Listy zawierają:

 ■ w osiedlu „Koziny” – 738 po-
zycji,

 ■ w osiedlu „Żubardź” – 1346 
pozycji,

 ■ w osiedlu „Zbiorcza” – 974 
pozycje,

 ■ w osiedlu „Słowiańskie” – 
1796 pozycji,

 ■ w osiedlu „Sienkiewiczow-
skie” – 586 pozycji + osobna 
lista dla budynku przy ul. Fa-
brycznej 9 w Andrespolu – 8 
pozycji.

Listy są do wglądu dla członków 
Spółdzielni w biurze Zarządu 
Spółdzielni pok. 121 oraz dla da-
nego osiedla – w Administracjach 
Osiedli. W związku ze zmianą 
postanowień Statutu w sprawie 

Z prac 
Rady Nadzorczej 
W styczniu 2019 roku Rada 

Nadzorcza RSM „Bawełna” od-
była jedno posiedzenie, na któ-
rym:

1.  Uchwaliła zaliczkowe stawki opłat za ciepłą 
wodę dla lokali w budynku nr 86 przy ul. Byd
goskiej 40 oraz dla lokali w budynku nr 77 przy 
ul. Gandhiego 3a.

Wprowadzenie zaliczkowych opłat za ciepłą 
wodę związane jest z rozbudową węzła ciep
lnego w ww. budynkach o funkcję ciepłej wody 
użytkowej dostarczanej do mieszkań.

Termin wprowadzenia opłat – od 1 lutego 
2019 roku.

2.  Uchwaliła zaliczkowe stawki opłat za ciepłą 
wodę dla lokali w budynku nr 13 przy ul. Długosza 27.

Wprowadzenie zaliczkowych opłat za ciepłą 
wodę związane jest z rozbudową węzła cieplnego 
w ww. budynku o funkcję ciepłej wody użytkowej 
dostarczanej do mieszkań.

Termin wprowadzenia opłat – od 1 lutego 
2019 roku.

3.  Uchyliła uchwałę Rady Nadzorczej z dnia 
30.08.2018 r. ws. wyrażenia zgody na zawarcie 
z firmą „Żabka” Polska S.A. umowy najmu lokalu 
użytkowego przy ul. Długosza 27 w Łodzi na okres 
10 lat, z powodu braku porozumienia z firmą 
„Żabka” ws. warunków umowy.

4.  Zatwierdziła bez uwag przedłożone przez 
Komisje Rady Nadzorczej: Rewizyjną,Gospodarki 
Zasobami Mieszkaniowymi i Wewnątrz spół
dzielczą plany pracy tych Komisji na 2019 rok.

5.  W sprawach organizacyjnych Zarządu 
i w kwestii uchwalenia zmiany struktury orga
nizacyjnej Spółdzielni:

a)  rozpatrzyła pismo p. Elżbiety Kitowskiej 
w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Zastępcy 
Prezesa Zarządu z dniem 31.01.2019 r. w związku 
z przejściem na emeryturę i podjęła odpowiednie 
uchwały w tej sprawie,

b)  uchwaliła zmianę struktury organizacyjnej 
RSM „Bawełna”,

c)  rozpatrzyła propozycję Prezesa Spółdzielni 
p. Sylwestra Pokorskiego dot. rozpatrzenia kandy
datury p. Waldemara Pawelskiego na stanowisko 
Zastępcy Prezesa Zarządu i podjęła odpowiednie 
uchwały w tej sprawie, wybierając go na powyż
sze stanowisko od 01.02.2019 r.

6.  Zapoznała się z informacją na temat wstęp
nych ustaleń podjętych przez Zarząd odnośnie 
planowanego Walnego Zgromadzenia.

7.  Uchwaliła program działalności społecznej 
na 2019 r., a w jego ramach Regulamin konkursów 
na najładniej ukwiecony balkon w okresie letnim 
oraz na najefektowniej udekorowany balkon 
w okresie świątecznonoworocznym.

Treść Regulaminu dostępna jest w admini
stracjach osiedli oraz na stronie internetowej 
Spółdzielni.

8.  Zapoznała się z informacją nt. stanu za
dłużeń lokali mieszkalnych i użytkowych oraz 
zaakceptowała propozycję Komisji Wewnątrz
spółdzielczej, aby poszczególne Rady Osiedli 
zaprosiły osoby wymienione w powyższej infor
macji na rozmowy ws. zaległości. Ponadto wyra
ziła zgodę na zaproszenie na posiedzenie Komisji 
Wewnątrzspółdzielczej dłużników, którzy byli 
wcześniej już zapraszani na spotkania z Radami 
Osiedli, lecz nadal zalegają z opłatami.

9.  Przyjęła do wiadomości informacje człon
ków Rad Osiedli „Żubardź”, „Koziny”, „Zbiorcza” 
i „Słowiańskie” na temat spraw jakimi zajmo
wały się Rady na swych posiedzeniach w okresie 
od ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej. Rada 
Osiedla „Sienkiewiczowskie” nie miała w tym 
czasie posiedzenia.

10.  W sprawach wniesionych Rada przyjęła 
do wiadomości informację na temat:

–  sprawozdania z XVIII Olimpiady Przedszko
laków, która odbyła się 1.12.2018 r.,

–  rezygnacji p. Marcina Pawelskiego z peł
nienia funkcji członka Rady Nadzorczej RSM 
„Bawełna” w Łodzi, z dniem 31.01.2019 r., 
w związku z podjętą uchwałą Rady Nadzorczej 
z dnia 24.01.2019 r. ws. wyboru na Zastępcę 
Prezesa Zarządu RSM „Bawełna” p. Waldemara 
Pawelskiego, z uwagi na art. 57 ustawy Prawo 
spółdzielcze.

11.  Następne posiedzenie Rady Nadzorczej 
planowane jest na 28.02.2019 r.

 Oprac.: I.G.

finansowania kosztów wymiany 
stolarki okiennej i zaprzestaniem 
kwalifikowania okien do wymiany 
przez Spółdzielnię listy te nie będą 
uzupełniane o następne pozycje, 
a jedynie o informacje związane 
z realizacją wymiany albo refun-
dacji wymiany okien znajdujących 
się już na listach, a Administracje 
Osiedli raz w roku w styczniu będą 
składać zbiorcze meldunki o ilości 
zrealizowanych pozycji z list 
na poszczególnych osiedlach.
 Uchwalono plany rzeczowo-
-finansowe funduszu remontowego 
dla poszczególnych osiedli (w po-
dziale na nieruchomości) na 2019 
rok. Plany te zamieszczone są na na-
szej stronie internetowej oraz w tym 
numerze gazety „Mój Dom – RSM 
„Bawełna” na str. 4–5.
 Przyjęto do wiadomości opinie 
Kierowników Działów Spółdziel-
ni na temat wywiązywania się 
w IV kwartale 2018 roku z umów 
stałych przez firmy obsługujące 
Spółdzielnię. Przyjęto też informa-
cję o nielicznych awariach, do ja-
kich doszło w naszych zasobach 
w okresie świątecznym, o czym 
pisaliśmy w styczniu w artykule 
Święta pod kontrolą.

Opłaty i koszty
Utworzono odpisy aktualizacyjne 
w ciężar kosztów dla trudnych 
do odzyskania należności z tytułu 
zadłużeń wobec Spółdzielni.
 Podjęto decyzje co do dalsze-
go postępowania w odniesieniu 
do 7 przypadków tzw. trudnych 
zadłużeń powstałych w związku 
z niewnoszeniem opłat za używa-
nie mieszkania. W każdym z tych 
przypadków dług nie został ure-
gulowany pomimo zlicytowania 
mieszkań i dotychczasowa egzeku-
cja komornicza była bezskuteczna. 
Postanowiono więc zamknąć odpi-
sy aktualizacyjne dla tych 7 przy-
padków, odstąpić od wymagalności 
kosztów sądowych i egzekucyj-
nych oraz od naliczenia odsetek, 
jednakże nadal podejmowane będą 
działania mające na celu wyegze-
kwowanie od dłużników należnych 
Spółdzielni kwot.

 Na wniosek lokatora z osiedla 
„Zbiorcza” obniżono stawkę za-
liczkową na poczet centralnego 
ogrzewania jego mieszkania, usta-
loną w oparciu o zużycie ciepła 
w 2017 roku, uwzględniając przed-
stawione przez niego uzasadnienie.
Zatwierdzono uaktualniony 
na dzień 1.01.2019 r. i na dzień 
1.05.2019 r. wykaz stawek opłat 
obowiązujących w RSM „Baweł-
na” – wykaz znajduje się na stronie 
internetowej Spółdzielni w części 
dostępnej po zalogowaniu.
 Omówiono i przyjęto do wia-
domości wyniki ekonomiczne Spół-
dzielni za okres styczeń–listopad 
2018 roku.

Najem lokali 
i powierzchni użytkowych
Na wniosek użytkownika terenu 
pod jednym z pawilonów handlo-
wych przy ul. Zakładowej rozwią-
zano z nim umowę w drodze po-
rozumienia stron i zawarto umowę 
najmu tego terenu z osobą, która 
będzie kontynuowała dotychczas 
prowadzoną w pawilonie działal-
ność.
 W dwóch przypadkach 
na wnioski mieszkańców wyrażo-
no zgodę na prowadzenie działal-
ności gospodarczej w części ich 
mieszkań: w mieszkaniu na Ja-
nowie – działalności polegającej 
na usługach taxi, a w mieszkaniu 
na Olechowie – usług z zakresu 
rozwoju oprogramowania kompu-
terowego.

Działalność społeczno
wychowawcza
Przeznaczono kwotę 1.600 zł na na-
grody, napoje i słodycze dla uczest-
ników Dnia Sportu organizowane-
go podczas ferii zimowych przez 
Ognisko TKKF „Dzikusy” w dniu 
22.02.2019 r. w Szkole Podstawo-
wej Nr 205 w Łodzi.

Sprawy różne
Zwołano zebrania trzech wspólnot 
mieszkaniowych na Janowie zarzą-
dzanych przez Spółdzielnię.

 Oprac.: E.S.

Niewłaściwe klucze 
do piwnic
Do Spółdzielni wpłynął mail od lokatora 
z osiedla „Słowiańskie”. Pan pisze:
Jakiś czas temu była przeprowadzana wymia-
na kluczy do drzwi prowadzących do piwnicy 
w związku z planowaną wymianą zamka w tych 
drzwiach. Nowy komplet kluczy został wrzuco-
ny do mojej skrzynki pocztowej. Do momentu 
zamontowania nowego zamku w  drzwiach 
do piwnicy korzystałem ze starego kompletu. 
Dopiero po wymianie zamka na nowy okazało 
się, że osoba której zlecono dostarczenie nowych 
kluczy prawdopodobnie pomyliła się i  wrzuciła 
mi do skrzynki złe klucze, którymi nie można 
otworzyć drzwi do piwnicy. Ponieważ, z  uwa-
gi na pracę, wychodzę z  mieszkania wcześnie, 
tj. około 6:00 codziennie, a wracam w godzinach 
wieczornych, nie mogłem dokonać wymiany 
kluczy u  tzw. „gospodarza bloku” i  z  nim wy-
jaśnić sytuacji. W  związku z  tym udałem się 
do administracji osiedla Słowiańskie na ul. Piasta 
Kołodzieja 21, gdzie chciałem dokonać tej wy-
miany. Wcześniej upewniłem się telefonicznie, 
że wymiana kluczy jest możliwa w  tym miejscu 
od ręki i  nie będzie z  tym problemu. W  siedzibie 
administracji osiedla Słowiańskie dowiedziałem 
się natomiast, że panowie wiedzą o zamieszaniu 
z  nowymi kluczami, ale kluczy mi nie wydadzą, 
ponieważ NIE POSIADAJĄ kompletu, który miałby 
mi zostać wydany. Wg jednego z panów „nowych, 
dorobionych kluczy brakowało”. (…) W związku 
z  tym, że jak widać wymiana kluczy przekracza 
możliwości zarówno administracji osiedla jak 

i moje, proszę o spo-
wodowanie bym jed-
nak otrzymał właściwy 
komplet, ponieważ, nie ukrywam, jest dla mnie 
nieco krępujące proszenie sąsiadów o  użyczanie 
mi klucza do piwnicy, tym bardziej, że w  tym 
miejscu zamieszkuję od jakiegoś czasu, z  opła-
tami nie zalegam i  powinienem mieć własny 
komplet. Rozumiem, że mogło dojść do pomyłki 
i w związku z  tym proszę o doręczenie mi właś-
ciwego kompletu.

Jak wyjaśniła administracja osiedla, gospo-
darz domu rzeczywiście pomylił klucze, które 
wrzucał do skrzynek pocztowych dwóch blo-
ków na Olechowie. Po stwierdzeniu pomyłki 
na klatkach schodowych zostały wywieszone 
stosowne ogłoszenia. Część kluczy gospodarz 
domu sam odebrał od lokatorów, część miesz-
kańcy osobiście przynieśli do administracji. 
Z reguły błędne klucze administracja wymienia-
ła „od ręki”. Jednak nie zawsze. W chwili kiedy 
autor tego listu telefonował do administracji 
ws. wymiany, właściwy komplet kluczy był 
na stanie, egzemplarzy jednak było zbyt mało. 
W  międzyczasie więc klucze wydano innemu 
z sąsiadów, który przyszedł wcześniej.
Brakujące klucze już zostały zamówione u wy-
konawcy, a  za wszelkie zamieszanie admini-
stracja serdecznie przeprasza swoich lokatorów.
Od redakcji: A  my będziemy monitorować 
podobne sprawy i piętnować nieprzygotowane 
do końca realizacje poszczególnych zadań... jeśli 
jeszcze się takie powtórzą. I.G.

Listy

Z PRAC ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI  
w styczniu 2019 r.

ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BAWEŁNA”
z siedzibą w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 163 ogłasza nabór firm do realizacji robót kominiarskich w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni

I.   Oferta wraz z podaniem cen netto powinna obejmować następujący zakres robót:
–   sprawdzenie szczelności przewodów (próba dymna) – cena za 1 przewód,
–   wykonanie przeglądów przewodów spalinowych i wentylacyjnych kamerą – cena za m.b.,
–   udrożnienie kanałów z opisem technologii – cena za 1 kanał,
–    przedłużenie  przewodów  wentylacyjnych  rurą  z  blachy  kwasoodpornej  (rura  pojedyncza/

dwupłaszczowa, średnica rury) – cena za 1 m.b. przewodu + koszt robocizny,
–    montaż turbowentów na przewodzie/kominie średnica turbowentu – cena za 1 szt. + koszt robocizny,
–   uszczelnienie kominów z opisem technologii – cena za 1 m.b. przewodu,
–    inwentaryzację przewodów kominowych z wykonaniem opinii kominiarskiej – cena za 1 przewód,
–   zabezpieczenie wylotów kominów siatką – cena za 1 wylot – siatka 30×30×3 mm,
–   usuwanie ptasich gniazd / cena do 10 szt. / cena powyżej 10 szt.
Oferta nie obejmuje okresowych przeglądów kominiarskich.
II.    Do  oferty  prosimy  dołączyć  informacje  o  firmie  zawierającą  przede  wszystkim:  stan  zatrudnienia 

(posiadane uprawnienia kominiarskie), polisę ubezpieczeniową, informacje o posiadanym sprzęcie do 
wykonywania robót, referencje z ostatnich trzech lat oraz okres gwarancji na wykonane usługi.

III.   Oferent jest związany ofertą do dnia 31.03.2020 r.
IV.    Oferty  prosimy  składać  w  zamkniętej  kopercie  z  napisem  „Roboty  kominiarskie  w  RSM  “Bawełna” 

w  2019  r.”  ul.  Przybyszewskiego  163,  w  sekretariacie  Spółdzielni  p.  113  do dnia 20.03.2019 r. 
do godz. 12.00. Oferty, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

V.   Informacji dodatkowych udziela Dział Techniczny, tel. 42 641 63 33 wew. 53 w godz. 8.00–16.00.
VI.   Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, prowadzenia negocjacji z oferentami 

w zakresie oferowanej ceny oraz odstąpienia od konkursu ofert bez podania przyczyn.



3
 
W 2019 r.  
czeka nas wymiana wodomierzy  
i podzielników w mieszkaniach.

Jednym z miejsc nieroze
rwalnie związanych z ulicą 
Piotrkowską, o której pisa
liśmy w poprzednim wyda
niu naszej gazety jest Pasaż 
Schillera, usytuowany przy 
ul. Piotrkowskiej 110, przy 
dawnym sławetnym Hortexie, 
a dziś HortCafe.

Jest to punkt bardzo charakterystycz-
ny na mapie Łodzi i z pewnością 
kojarzony przez każdego łodzianina. 
Często odbywają się tam wydarze-
nia artystyczno-kulturalne, spotkania 
społeczno-polityczne czy okolicznoś-
ciowe atrakcje, takie jak np. Jarmark 
Bożonarodzeniowy. To miejsce przy-
ciąga i łączy ludzi.

Aby jak najpełniej wykorzy-
stać możliwości, jakie daje Łodzi 

Pasaż Schillera, na lata 2020–2022 
Miasto zaplanowało jego rewitali-
zację. Dzięki temu Pasaż ma zyskać 
bardziej rekreacyjno-usługowy cha-
rakter, a po poszerzeniu ma również 
służyć jako plac miejski i przestrzeń 
dla imprez plenerowych. Zniknie par-
king przed budynkiem Urzędu Miasta 
Łodzi, a w jego miejscu pojawi się 
fontanna posadzkowa, składająca się 
z 400 dysz. Zasadzone zostaną nowe 
drzewa i postawione dodatkowe ławki, 
a w przyszłości być może także leżan-
ki i hamaki. Takie zagospodarowanie 
tego terenu ma sprzyjać wypoczynko-
wi i zabawie, zwłaszcza że przewiduje 
się, że nowy plac pomieści aż 8 tysięcy 
osób.

Konieczne będzie przesunięcie 
o kilka metrów pomnika Leona Schil-
lera. Rzeźba autorstwa Antoniego 
Biłasa, ustawiona przy ul. Piotrkow-
skiej 112 w 1982 r., upamiętnia legen-

darnego polskiego reżysera teatralne-
go, scenarzystę, krytyka teatralnego 
oraz kompozytora. Mieszkając w Ło-
dzi był rektorem Państwowej Wyższej 
Szkoły Teatralnej, która początkowo 
działała w naszym mieście. Wydawał 
czasopismo „Łódź Teatralna”, kie-
rował też Teatrem Wojska Polskiego 

w Łodzi. W ramach obchodów Mię-
dzynarodowego Dnia Teatru, który 
przypada 27 marca, pod pomnikiem 
Schillera corocznie, od 37 już lat, 
przedstawiciele łódzkich teatrów, or-
ganizacji kulturalnych, studenci oraz 
władze miasta i województwa składają 
kwiaty. I.G.

Poznaj swoje miasto, czyli co warto zobaczyć w Łodzi 

– PASAŻ SCHILLERA

Czy zawsze 
prawo własności 
zamiast użytkowania 
wieczystego 
od 1 stycznia 2019 r.?
Jak już informowaliśmy wraz 
z Nowym Rokiem około 2.5 mi-
liona dotychczasowych użytkow-
ników wieczystych skorzystało 
z uwłaszczenia gruntów. Dziś kon-
tynuując temat dotyczący nowej 
Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku 
o przekształceniu prawa użytko-
wania wieczystego gruntów zabu-
dowanych na cele mieszkaniowe 
w prawo własności tych gruntów 
pragniemy przybliżyć jej regulacje 
w okresie przejściowym.

Potrzeba wyjaśnienia wynikła 
na skutek wizyty jednego z miesz-
kańców zasobów Spółdzielni na dy-
żurze, podczas którego świadczone 
są porady prawne.

Z dniem 1 stycznia 2019 roku 
prawo użytkowania wieczystego 
gruntów, których dotyczy ustawa 
tj. w szczególności gruntów zabu-
dowanych na cele mieszkaniowe, 
przekształciło się w prawo włas-
ności, ale są wyjątki wynikające 
z przyczyn wskazanych w ustawie. 
Nowa regulacja zawiera bowiem 
przepisy przejściowe, które odra-
czają czas przekształcenia na póź-
niejszy termin niż 1 stycznia 2019 
roku.

Takie rozwiązanie ustawo-
dawcy spowodowane jest faktem, 
że jeszcze przed wejściem w życie 
nowych przepisów wszczęto wiele 
postępowań w sprawie przekształ-
cenia prawa użytkowania wieczy-
stego gruntu zabudowanego na cele 
mieszkaniowe na podstawie zmie-
nianej Ustawy z dnia 29 lipca 2005 
roku oraz postępowań dotyczących 
aktualizacji opłaty rocznej z tytułu 

Z notatnika 
prawnika

użytkowania wieczystego. Obecnie 
ustawodawca wprowadził regula-
cje uwzględniające toczące się po-
stępowania ww., które nie zostały 
jeszcze zakończone i w tym za-
kresie część nieruchomości nadal 
pozostanie w ramach wieczystego 
użytkowania.

W odniesieniu do spraw ad-
ministracyjnych dotyczących 
przekształcenia użytkowania wie-
czystego we własność, toczących 
się na podstawie wcześniej obo-
wiązujących przepisów i nie za-
kończonych wydaniem ostatecznej 
decyzji do dnia 31 grudnia 2018 
roku to zostaną one umorzone o ile 
użytkownik wieczysty lub współ-
użytkownicy wieczyści, których 
suma udziałów wynosi co najmniej 
połowę nie złożą do dnia 31 marca 
2019 r. odpowiedniego oświadcze-
nia o zamiarze dalszego kontynuo-
wania tych postępowań na podsta-
wie „starej” ustawy.

W akcie prawnym z 20 lipca 
2018 roku jw. brak jest wyma-
gań co do formy przedmiotowego 
oświadczenia. Biorąc pod uwagę 
przepisy kodeksu postępowania 
administracyjnego wydaje się, 
że może to nastąpić między innymi 
telegraficznie, za pomocą telefak-
su lub ustnie do protokołu, a także 
za pomocą innych środków komu-
nikacji elektronicznej oraz przez 
elektroniczną skrzynkę podawczą 
organu administracji publicznej. 
Jednakże, biorąc pod uwagę, że or-
gan administracyjny musi rozważyć 
całokształt materiału dowodowego 
przed wydaniem rozstrzygnięcia - 
dla pewności takie oświadczenie 
powinno zostać złożone w formie 
pisemnej.

W przypadku złożenia oświad-
czenia o woli prowadzenia postę-
powania na podstawie dotych-
czasowej regulacji winno ono 
zakończyć się wydaniem decyzji 
o przekształceniu prawa użytkowa-
nia wieczystego w prawo własności 
nieruchomości do dnia 31 grudnia 
2021 r. Ustawodawca przewidział 
bowiem, że jeżeli do dnia 31 grud-
nia 2021 r. wskazane orzeczenie 

organu administracyjnego nie za-
padnie, będzie to skutkować prze-
kształceniem, które nastąpi z mocy 
samego prawa z dniem 1 stycznia 
2022 roku na zasadach określonych 
w nowej ustawie uwłaszczeniowej. 
Wprawdzie prawodawca nie stwier-
dził wprost jaki będzie los spraw 
administracyjnych toczących się 
nadal, jednakże należy przyjąć, 
że zostaną one po prostu umorzone.

Taki stan rzeczy wiąże się 
z pytaniem o wysokość i charakter 
opłaty, którą będzie trzeba wnosić 
do momentu wydania ostatecznej 
decyzji administracyjnej o prze-
kształceniu. Zgodnie z zapisami 
ustawy nadal będzie uiszczana 
należność w formie opłaty z ty-
tułu wieczystego użytkowania 
i w terminach dotychczas ustalo-
nych, aż do wydania przedmioto-
wej decyzji albo przekształcenia 
z mocy prawa. Trzeba również za-
znaczyć, że także do tej chwili nie 
będą przysługiwały uprawnionym 
podmiotom bonifikaty od opłaty 
przekształceniowej, o których była 
mowa w naszym poprzednim arty-
kule.

Taki stan rzeczy może trwać 
najdłużej do 31 grudnia 2021 roku, 
ponieważ dnia następnego uwłasz-
czenie dokona się z mocy prawa. 
Podkreślenia wymaga, że zasad-
ność kontynuacji dotychczasowych 
postępowań wiąże się z możliwoś-
cią skorzystania z ulg w dotychcza-
sowej wysokości do 98%, której 
to wysokości bonifikaty nie prze-
widuje nowa ustawa.

Jedynie może rodzić się pytanie 
co z opłatami z tytułu wieczyste-
go użytkowania do czasu wydania 
decyzji, o której mowa powyżej. 
Z pewnością nie będą one podle-
gały zwrotowi, jednak możliwość 
zastosowania ulgi do 98% jest wy-
starczającą zachętą do kontynuacji 
postępowań. 

W odniesieniu do członków 
Spółdzielni nieruchomości objęte 
postępowaniami będą zabezpieczo-
ne działaniami ze strony Spółdziel-
ni, poprzez złożenie stosownych 
wniosków. Natomiast w odniesie-

niu do indywidualnych użytkowni-
ków wieczystych muszą oni sami 
zadbać o przestrzeganie terminu 
31 marca 2019 r. na złożenie sto-
sownego oświadczenia.

Podsumowując można po-
wiedzieć, że wprowadzenie przez 
prawodawcę nowej ustawy nie 
nakłada na aktualnych użytkow-
ników wieczystych wielu obo-
wiązków w związku z przepisami 
przejściowymi, pod warunkiem 
że są to członkowie Spółdzielni, 
w imieniu których uprawnienie 
do działania przewiduje etap po-
stępowania administracyjnego bądź 
wprost uprawnienia te wynikają 
z ustawy. W przeciwnym wypad-
ku zachęcamy do zbadania swojej 
sytuacji prawnej przed 31 marca 
2019 r.

Nowa ustawa w praktyce budzi 
wiele wątpliwości w przypadku za-
równo wyliczania wysokości opłat 
przekształceniowych, jak i w od-
niesieniu do aktualizacji opłat 
rocznych z tytułu użytkowania 
wieczystego, a także w pozyskiwa-
niu dokumentów, ich zakresu przy 
zbyciu posiadanego prawa do lo-
kalu. Będziemy na bieżąco śledzić 
najbliższe komentarze i w przypad-
ku istotnych wyjaśnień przygotu-
jemy taką informacje w kolejnym 
artykule.

Dominik Witkowski
apl. radc. w Kancelarii

r. pr. Jadwigi Chmielewskiej
Furmankiewicz

Źródło: internet

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bawełna” w Łodzi, 
ul. Przybyszewskiego 163 

ogłasza konkurs na wybór firm/y do wymiany wodomierzy 
ciepłej i zimnej wody oraz podzielników kosztów ogrzewania 

w budynkach RSM „Bawełna”.

Oferta winna obejmować tylko fabrycznie nowe urządzenia, które posiadać 
będą funkcję internetowego odczytu i monitoringu zużycia ciepła i wody oraz 
współpracować z portalem internetowym.
Urządzenia winny spełniać niżej wymienione parametry:

Wodomierze wody zimnej i ciepłej:
–   jednostrumieniowe, sucho-bieżne o przepływie MID Q3/ 2,5 mᵌ/h, dn 15 

z modułem radiowej transmisji danych,
–   klasa dokładności R 100/R 50,
–   zabezpieczenie przed działaniem zewnętrznego pola magnetycznego,
–   budowa wodomierzy powinna umożliwiać ich montaż w pionie i poziomie,
–   budowa wodomierzy z zamontowanym modułem powinna umożliwiać 

weryfikację aktualnego stanu zużycia odczytem bezpośrednim.
1.   Przewidywana ilość wodomierzy do wymiany 22.600 szt.
2.   Montażowi podlegać będą tylko fabrycznie nowe urządzenia z cechą 

legalizacyjną 2019.
3.   Spółdzielnia przyjmuje do odpłatnego korzystania wodomierze na okres 

ważności cechy legalizacyjnej, tj. 5-ciu lat z obowiązkiem ich zwrotu firmie 
po tym terminie.

4.   Okres gwarancji 5 lat na wodomierze i 10 lat na moduł radiowy.
5.   Termin realizacji prac do końca 2019 r.
6.   Celem wykonania przedmiotu umowy oferent zobowiązuje się do:
 –   demontażu dotychczasowych urządzeń w zasobach Spółdzielni,
 –   odczytu demontowanych urządzeń,
 –   montażu nowych urządzeń wraz z ich zaplombowaniem 

i sporządzeniem kwitu potwierdzającego wymianę i odczyt.

Podzielniki:
–  urządzenia zgodne z polską normą PN:EN 834,
–  wyposażone w moduł radiowej transmisji danych,
–  zasilanie bateryjne o trwałości 10 lat,
–  montaż na każdym typie grzejnika.
1.   Przewidywana ilość podzielników do wymiany 23. 300 szt.,
2.   Montażowi podlegać będą tylko fabrycznie nowe urządzenia,
3.   Spółdzielnia przyjmuje do odpłatnego korzystania podzielniki kosztów 

ogrzewania na okres 10 lat,
4.   Gwarancja 10 lat,
5.   Termin realizacji prac do końca 2019 r.,
6.   Celem wykonania przedmiotu umowy oferent zobowiązuje się do:
 –   demontażu dotychczasowych urządzeń w zasobach Spółdzielni,
 –   odczytu demontowanych urządzeń,
 –   montażu nowych urządzeń wraz z ich zaplombowaniem 

i sporządzeniem kwitu, potwierdzającego wymianę i odczyt.

Wymagania systemu portalu internetowego: 
–   odczyty dzienne, miesięczne i roczne urządzeń (wodomierzy i podzielników), 

rejestrowanie odczytów na portalu,
–   informacje o rejestracji wstecznych przepływów wody i braku rejestracji 

zużycia wody na urządzeniu,
–   umożliwienie odczytu radiowego i dostęp do zapisanych danych z siedziby 

Spółdzielni i Administracji Osiedli,
–   archiwum dokumentów rozliczenia mediów w portalu,
–   możliwość okresowego sprawdzania bilansu wody w budynkach.

Oferta winna zawierać:

Część ogólną:
 1.   Informacje o firmie.
 2.   Typ i charakterystykę urządzeń (podzielników i wodomierzy), producent 

urządzeń i kraj w którym są produkowane.
 3.   Wykaz ilości i opis urządzeń potrzebnych do przesyłu danych za 

pośrednictwem systemu internetowego.
 4.   Zaświadczenie z banku określające kondycję finansową firmy/ bilans lub 

kopia PIT.
 5.   Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 

lub KRS.
 6.   Aktualne zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu 

z opłatami i podatkami (ostatnie 3 miesiące).
 7.   Aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej (deliktową 

i kontraktową) na co najmniej 500.000,00 zł od każdego z ww. ryzyka.
 8.  Warunki udzielanej gwarancji.
 9.  Referencje z ostatnich 5 lat.
10.   Wykaz spółdzielni/wspólnot w których oferent obsługuje i rozlicza wodę 

oraz ciepło przy zastosowaniu portalu internetowego.
11.  Dowód wpłaty wadium na konto RSM „Bawełna”.

Część cenową:
Należy podać:
1.   Dla wodomierzy – cenę netto miesięcznej raty na najem wodomierzy 

z odczytem radiowym w ramach 5-letniego okresu użytkowania urządzeń.
2.   Dla podzielników – cenę netto miesięcznej raty za najem podzielników 

z odczytem radiowym w ramach 10-letniego okresu użytkowania urządzeń 
(ceny winny uwzględniać: demontaż i odczyt starych urządzeń, montaż 
nowych, sporządzenie kwitu odczytu, założenie plomb, serwis urządzeń 
w ramach umowy).

3.   Cenę netto dostępu do portalu internetowego za 1 wodomierz / podzielnik 
/m-c.

4.   Cenę netto niezbędnych urządzeń potrzebnych do przesyłu danych za 
pośrednictwem systemu internetowego.

Wadium w wysokości 25.000 zł należy wpłacić na konto spółdzielni w: PKO BP 
S.A. 3 O/Łódź Nr 92 1020 3378 0000 1402 0010 8365 z dopiskiem „Wadium. 
Wymiana wodomierzy i podzielników.”

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Wymiana 
wodomierzy i podzielników w RSM „Bawełna” w sekretariacie Spółdzielni 
do 28.03.2019 r. do godz. 12.00.

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub odstąpienia 
od konkursu ofert bez podania przyczyn.

Informacji dodatkowych udziela w godz. 8.00–16.00 Działa Techniczny, 
tel. 641 63 33 wew. 13 lub 53.

Skład obecnego 
Zarządu Spółdzielni
Od 1 lutego 2019 r. Za
rząd Spółdzielni pracuje 
w składzie: 

 ■ Sylwester Pokorski – 
Prezes Zarządu,

 ■ Waldemar Pawelski – 
Z-ca Prezesa ds. eko-
nomicznych,

 ■ Tadeusz Szymański 
–  Z-ca  Prezesa  ds. 
eksploatacyjnych.
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W 2019 roku kolejne budynki ze starych osiedli  

zostaną wyposażone w instalację do dostaw ciepłej wody użytkowej  
z sieci Veolia. Prace obejmą w tym roku oprócz Żubardzia i Kozin  

także osiedle Zbiorcza.

Zamierzenia remontowe na 2019 r.
Osiedle Żubardź
I. Roboty budowlane
1.  Docieplenie ściany zachodniej budynku 

nr 26W ul. Uniejowska 6 wraz z napra-
wą murka oporowego i schodów w ze-
wnętrznym wejściu do piwnicy tego 
budynku.

2.  Docieplenie szczytów budynku nr 27W 
ul. Uniejowska 4a.

3.  Docieplenie elewacji wschodniej wraz 
z remontem balkonów budynku nr 56 
ul. Kutrzeby 3.

4.  Docieplenie elewacji zachodniej wraz 
z remontem balkonów budynku nr 221 
ul. Wrześnieńska 71/73.

5.  Naprawa posadzki w piwnicy i węźle c.o. 
w budynku nr 3 ul. Limanowskiego 168 
i w budynku nr 30 ul. Uniejowska 4.

6.  Montaż ogrodzenia wzdłuż ścianki opo-
rowej boksu motocyklowego w budyn-
ku nr 4 ul. Lutomierska 158.

7.  Wykonanie ekspertyzy technicznej z za-
kresu ochrony p.poż. wraz z projektem 
instalacji oddymiającej klatkę schodową 
budynku nr 83 ul. Klonowa 38/40.

II. Roboty elektryczne
1.  Wymiana oświetlenia piwnic na oświet-

lenie LED w budynkach nr 26W 
ul. Uniejowska 6, nr 56 ul. Kutrzeby 3.

2.  Wymiana oświetlenia klatek schodo-
wych i piwnic w budynkach nr 204 i 205 
ul. Lutomierska 103a i 83/101.

3.  Wymiana WLZ, oświetlenia klatek 
schodowych i piwnic w budynkach 
nr 201, 202 i 203 ul. Lutomierska 111, 
109a i 105a.

III. Roboty dekarskoblacharskie
1.  Renowacja tynków na kominach wraz 

z zabezpieczeniem papą – budynek 
nr 87 ul. Bydgoska 42.

2.  Zabezpieczenie tynków na kominach 
i montaż siatek przeciw ptactwu – bu-
dynki nr 202 – 205 ul. Lutomierska 
109a, 105a, 103a i 83/101.

IV. Wymiana okien i drzwi
1.  Wymiana okien i refundacje po wy-

mianie okien przez członków zgodnie 
z harmonogramem.

2.  Wymiana okienek piwnicznych w bu-
dynku nr 90 ul. Klonowa 35/37.

V. Roboty terenowodrogowe
1.  Remont nawierzchni betonowej pochyl-

ni boksu motocyklowego w budynkach 
nr 56 ul. Kutrzeby 3 i nr 201 ul. Luto-
mierska 111.

VI. Roboty instalacyjnosanitarne
1.  Chemiczne czyszczenie instalacji cen-

tralnego ogrzewania i grzejników w bu-
dynkach nr 27W ul. Uniejowska 4a 
i nr 221 ul. Wrześnieńska 71/73.

2.  Budowa instalacji ciepłej wody użyt-
kowej w budynku nr 93 ul. Bydgoska 
27/29.

3.  Wymiana pionu kanalizacyjnego ku-
chennego w budynku nr 78 ul. Klonowa 
28/30

4.  Przeglądy instalacji gazowej i przewo-
dów kominowych we wszystkich bu-
dynkach osiedla.

Planowana kwota na remon
ty w osiedlu Żubardź wynosi 
2.090.000 zł.

Osiedle Koziny
I. Roboty budowlane
1.  Docieplenie ściany zachodniej i połu-

dniowej budynku nr 30 ul. Srebrzyń-
ska 45 wraz z uszczelnieniem podłoża 
w piwnicy pierwszej i czwartej klatki 
schodowej tego budynku.

2.  Docieplenie szczytu wschodniego bu-
dynku nr 125 ul. Długosza 1/5.

3.  Malowanie klatek schodowych i piw-
nic wraz z uszczelnieniem ścian piwnic 
od zewnątrz na wysokości pierwszej 
klatki schodowej – strona południowa 
i zachodnia budynku nr 3 ul. Kasprzaka 
60/62.

4.  Uszczelnienie podłoża w suszarni piw-
nicy pierwszej klatki schodowej budyn-
ku nr 48 Al. Włókniarzy 198.

5.  Przedłużenie blacharki przy balkonach 
od strony zachodniej budynku nr 72 
ul. Okrzei 40.

II. Roboty elektryczne
1.  Wymiana oświetlenia piwnic i klatek 

schodowych budynków nr 3 ul. Ka-
sprzaka 60/62 i nr 121 ul. Okrzei 4/12.

2.  Wymiana WLZ i remont tablic elek-
trycznych głównych i administracyj-
nych dwóch klatek schodowych budyn-
ku nr 29 ul. Kasprzaka 10.

III. Roboty dekarskoblacharskie
1.  Montaż wyłazu dachowego na wyłaz 

typu kominiarczyk w pierwszej klatce 
schodowej budynku nr 16 ul. Więckow-
skiego 97 i w drugiej klatce schodowej 
budynku nr 15 Al. 1 Maja 84/86.

IV. Wymiana okien i drzwi
1.  Wymiana okien i refundacje po wy-

mianie okien przez członków zgodnie 
z harmonogramem.

2.  Wymiana okien w suszarniach na stry-
chu budynku nr 59 ul. Kasprzaka 11.

V. Roboty terenowodrogowe
1.  Remont podestu przed wejściem 

do pierwszej klatki schodowej budynku 
nr 27 ul. Lorentza 8.

VI. Roboty instalacyjno
sanitarne
1.  Budowa instalacji ciepłej wody użytko-

wej w budynkach nr 18 Al. 1 Maja 76 
i nr 76 ul. Kasprzaka 64a.

2.  Chemiczne czyszczenie instalacji cen-
tralnego ogrzewania i grzejników w bu-
dynkach nr 27 ul. Lorentza 8 i nr 48 
Al. Włókniarzy 198.

3.  Przeglądy instalacji gazowej i przewo-
dów kominowych we wszystkich bu-
dynkach osiedla.

Planowana kwota na remonty 
w osiedlu Koziny wynosi 1.198.000 zł.

Osiedle Zbiorcza
I. Roboty budowlane
1.  Docieplenie ściany wschodniej (I etap) 

budynku nr 501 ul. Sacharowa 10/12.
2.  Docieplenie szczytu wschodniego bu-

dynku nr 31 ul. Zbiorcza 14.
3.  Kontynuacja prac dociepleniowych 

z 2018 r. na budynku nr 3G ul. Górska 3/5.
4.  Remont balkonów: trzydziestu w bu-

dynku nr 5 ul. Wilcza 2, dwudziestu 
pięciu w budynku nr 4GL ul. Gołę-
bia 1/3, osiemnastu w budynku nr 14 
ul. Zbiorcza 7 i jedenastu w budynku 
nr 4S ul. Sarnia 4.

5.  Wymiana wyprawy elewacyjnej, remont 
dziewiętnastu balkonów – od trzeciej 
do piątej klatki schodowej, malowanie 
szczytów z dociepleniem cokołów bu-
dynku nr 8GL ul. Gołębia 5.

6.  Wykonanie ekspertyzy technicznej z za-
kresu ochrony p.poż. wraz z projektem 
instalacji oddymiającej klatki schodowe 
budynku nr 501 ul. Sacharowa 6/8, 10/12.

7.  Montaż poręczy w zejściach do piwnic 
w budynku nr 5W ul. Wilcza 2.

8.  Remont wejść do klatek schodowych 
budynku nr 4S ul. Sarnia 4.

9.  Likwidacja kotłowni gazowych i przy-
gotowanie pomieszczeń dla węzłów 
cieplnych w pięciu budynkach na Sto-
kach.

10.  Badania termowizyjne ścian w obrębie 
pojedynczych mieszkań w budynkach 
ul. Zbiorcza 23 i Rawska 7.

11.  Oznaczenie żółtą farbą miejsc niebez-
piecznych na terenie osiedla.

II. Roboty elektryczne
1.  Wymiana lamp sodowych na LED przed 

budynkami na ul. Zbiorczej i Rawskiej.
2. Wymiana tablic elektrycznych – głównej 

i administracyjnej – w budynkach nr 25 
ul. Zbiorcza 21 i nr 27 ul. Zbiorcza 25.

3.  Wymiana oświetlenia klatek schodo-
wych i piwnic na LED w budynku nr 30 
ul. Zbiorcza 12.

4.  Wymiana oświetlenia piwnic wraz z in-
stalacją na LED w budynkach nr 24 
ul. Zbiorcza 19, nr 25 ul. Zbiorcza 21 
i nr 27 ul. Zbiorcza 25.

III. Roboty dekarskoblacharskie
1.  Wymiana poszycia dachu na styropapę 

wraz remontem części kominów na bu-
dynku nr 23 ul. Zbiorcza 17.

IV. Wymiana okien i drzwi
1.  Wymiana okien i refundacje po wy-

mianie okien przez członków zgodnie 
z harmonogramem.

2.  Wymiana okienek piwnicznych w bu-
dynkach nr 24 ul. Zbiorcza 19, nr 25 
ul. Zbiorcza 21, nr 27 ul. Zbiorcza 25.

3.  Wymiana wewnętrznych drzwi 
do klatek schodowych w budynku nr 1G 
ul. Szczytowa 4/6.

4.  Wymiana drzwi do piwnicy w czwar-
tej klatce schodowej budynku nr 23 
ul. Zbiorcza 17.

V. Roboty terenowodrogowe
1.  Remont podestów w wejściach do kla-

tek schodowych budynków nr 28, 29, 
30, 31 ul. Zbiorcza 8, 10, 12, 14.

2.  Utwardzenie części terenu od strony 
wschodniej przed budynkiem nr 23 
ul. Zbiorcza 17.

3.  Remont schodów w szczycie wschod-
nim budynku nr 503B ul. Sacharowa 28.

4.  Utwardzenie terenu pod pojemni-
ki na piasek przed budynkami nr 503 
ul. Sacharowa 24, 26, 28, nr 1R i 3 R 
ul. Rawska 7 i 3.

5.  Utwardzenie terenu pod pojemniki 
na piasek i odpady selektywne przed 
budynkiem nr 5W ul. Wilcza 2.

VI. Roboty instalacyjno
sanitarne
1.  Budowa instalacji ciepłej wody użytko-

wej w budynku nr 14 ul. Zbiorcza 7.
2.  Chemiczne czyszczenie instalacji cen-

tralnego ogrzewania i grzejników w bu-
dynkach nr 501, 503 ul. Sacharowa oraz 
nr 22 i 23 przy ul. Zbiorczej.

3.  Wymiana pionu deszczowego przy dru-
giej klatce schodowej budynku nr 503A 
ul. Sacharowa 24.

4.  Mechaniczne odpowietrzenie instalacji 
c.o. w budynkach 501 i 503 przy ul. Sa-
charowa. 

5.  Przeglądy instalacji gazowej i przewo-
dów kominowych we wszystkich bu-
dynkach osiedla.

6.  Przeglądy, regulacje i czyszczenie kot-
łów gazowych w budynkach na Sto-
kach.

Planowana kwota na remon
ty w osiedlu Zbiorcza wynosi 
2.181.000 zł.

Osiedle Słowiańskie
I. Roboty budowlane
1.  Docieplenie ściany północnej budynku 

nr 100 ul. Ziemowita 2.
2.  Docieplenie ściany południowej budyn-

ku nr 108a ul. Ziemowita 7.
3.  Docieplenie ściany północnej budynku 

nr 113 ul. Dąbrówki 5.
4.  Docieplenie szczytu wschodniego bu-

dynku nr 117 ul. Piasta Kołodzieja 15.
5.  Docieplenie ściany południowej budyn-

ku nr 119 ul. Dąbrówki 8.
6.  Docieplenie szczytu wschodniego bu-

dynku nr 133 ul. Ziemowita 8.
7.  Docieplenie ściany zachodniej i szczytu 

północnego budynku nr 137 ul. Zakła-
dowa 58.

8.  Docieplenie szczytu zachodniego bu-
dynku nr 150 ul. Dąbrówki 20.

9.  Docieplenie ściany zachodniej wraz z za-
daszeniem balkonów ostatniej kondygna-
cji budynku nr 152 ul. Dąbrówki 15.

10.  Docieplenie szczytu północnego budyn-
ku nr 160 ul. Henryka Brodatego 2.

11.  Docieplenie szczytów wschodniego 
i zachodniego budynku nr 211 ul. Lesz-
ka Białego 6.

12.  Docieplenie ściany zachodniej wraz 
z zadaszeniem balkonów ostatniej kon-
dygnacji budynku nr 218 ul. Anny Ja-
giellonki 1.

13.  Docieplenie szczytu wschodniego bu-
dynku nr 219 ul. Leszka Białego 11.

14.  Docieplenie szczytu północnego i po-
łudniowego budynku nr 220 ul. Leszka 
Białego 17.

15.  Docieplenie szczytu wschodniego i za-
chodniego budynku nr 223 ul. Leszka 
Białego 9.

16.  Docieplenie szczytu północnego i połu-
dniowego budynku nr 224 ul. Bolesława 
Szczodrego 2.

17.  Docieplenie ściany zachodniej wraz 
z zadaszeniem balkonów ostatniej kon-
dygnacji budynku nr 230 ul. Bolesława 
Szczodrego 1.

18.  Wykonanie ekspertyzy technicznej z za-
kresu ochrony p.poż. wraz z projektem 
instalacji oddymiającej klatki schodowe 
budynku nr 213 ul. Zakładowa 61.

19.  Montaż nasad kominowych na budyn-
kach nr 117, 120, 127, 128, 129, 155.

20.  Remont pojedynczych balkonów w bu-
dynkach nr 106, 107, 108, 110, 111, 113, 
114, 120, 133, 138, 141, 145, 152, 202, 
232.

21.  Malowanie wejść do klatek schodowych 
w budynkach nr 121, 210, 227, 233.

22.  Remont śmietnika przed budynkiem 
nr 100 ul. Ziemowita 2.

II. Roboty elektryczne
1.  Naprawa lamp niskich z wymianą 

opraw przed budynkami nr 116, 122, 
126, 128, 154.

2.  Naprawa lamp wysokich przed budyn-
kami nr 114, 153.

3.  Wymiana lamp na LED przed budynka-
mi nr 106, 112, 113, 120, 135, 150, 152, 
206, 214, 224, 227, 228, 230, 231.

III. Roboty dekarskoblacharskie 
1.  Wymiana wyłazów dachowych w bu-

dynkach nr 122, 127, 128, 129, 130, 
131.

2.  Ocieplenie kominów na budynkach 
nr 112, 114, 119, 129, 132, 135, 148, 
154, 218a, 223, 224, 229, 230.

IV. Wymiana okien i drzwi
1.  Refundacje kosztów po wymianie okien 

przez członków zgodnie z harmonogra-
mem.

2.  Wymiana drzwi wewnętrznych do kla-
tek schodowych w budynkach nr 117, 
121, 203, 204, 206, 221, 222, 227.

Os. Żubardź. Droga pożarowa, ul. Lutomierska 103a

Os. Słowiańskie
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Nadal priorytetowo traktowane są  
roboty dociepleniowe budynków.  
Na ten cel w planach remontów  
zarezerwowano ok. 4.5 mln złotych.

3.  Wymiana okienek piwnicznych w bu-
dynkach nr 105, 116, 117, 118, 206, 205a.

4.  Wymiana drzwi zewnętrznych do pierw-
szej i drugiej klatki schodowej budynku 
nr 214.

V. Roboty terenowodrogowe
1.  Naprawa pieszo jezdni przed budynka-

mi nr 126, 128, 132, 134.
2.  Modernizacja placu zabaw przed budyn-

kiem nr 154 ul. Piasta Kołodzieja 27.
3.  Remont ogrodzenia piaskownicy przed 

budynkiem 144 ul. Ziemowita 23.
4.  Naprawa chodnika przed budynkami 

101/110.
5.  Naprawa chodnika od strony balkonów 

budynku nr 107 ul. Ziemowita 5.
6.  Remont dojść do klatek schodowych 

budynku nr 130 ul. Dąbrówki 16.
7.  Położenie chodnika – skos w podwórku 

budynków nr 203/204.
8.  Remont chodnika od strony klatek 

schodowych budynku nr 218 ul. Anny 
Jagiellonki 1.

9.  Położenie chodnika – skos między bu-
dynkami 211/212.

10.  Pielęgnacja zieleni i nasadzeń w osiedlu.

VI. Roboty instalacyjno
sanitarne
1.  Wymiana przeciekających grzejników 

w pojedynczych mieszkaniach osiedla.
2.  Wymiana śrubunków przy grzejnikach 

w mieszkaniach budynku nr 213 ul. Za-
kładowa 61.

3.  Wymiana poziomów kanalizacji desz-
czowej w budynkach nr 102, 141, 146, 
211.

4.  Wymiana kanalizacji deszczowej w pio-
nie i poziomie drugiej klatki schodowej 
budynku nr 108 ul. Ziemowita 9 i trze-

ciej klatki schodowej budynku nr 108a 
ul. Ziemowita 7.

5.  Wymiana kanalizacji deszczowej w pio-
nie: pierwszej klatki schodowej budyn-
ku nr 118, drugiej klatki schodowej bu-
dynku nr 145, trzeciej klatki schodowej 
budynku nr 217, czwartej klatki scho-
dowej budynku nr 218, pierwszej klatki 
schodowej budynku nr 224.

6.  Wymiana zaworów w węźle cieplnym 
budynków nr 102, 116, 153.

7.  Wymiana zaworów regulacyjnych 
w węźle cieplnym budynków nr 128, 
126, 158, 201, 216, 227.

8.  Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji 
wraz z wymianą części pionu i pozio-
mu kanalizacyjnego w budynku nr 102 
ul. Zakładowa 50.

9.  Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji 
w budynkach nr 108a, 127, 132, 138, 
150, 155, 214, 218, 231. 

10.  Wymiana części pionu i poziomu ka-
nalizacyjnego w budynku nr 122, 131, 
149, 203, 205, 212, 220, 223.

11.  Wymiana poziomu kanalizacji sanitar-
nej w budynku nr 149 ul. Piasta Koło-
dzieja 25.

12.  Wymiana instalacji poziomej: zimnej 
wody w budynkach nr 120, 137, 139, 
220, 223, 230, 233, ciepłej wody w bu-
dynku nr 106. 

13.  Chemiczne czyszczenie instalacji cen-
tralnego ogrzewania i grzejników w bu-
dynkach nr 109, 110, 116, 117, 118, 129, 
130, 131.

14.  Wymiana zaworów podpionowych zimnej 
i ciepłej wody oraz cyrkulacji w budynkach 
nr 111, 141, 143, 143A, 201, 202, 216, 217.

15.  Przeglądy instalacji gazowej i przewo-
dów kominowych we wszystkich bu-
dynkach osiedla.

Planowana kwota na remonty 
w osiedlu Słowiańskie wynosi 
4.422.000 zł.

Osiedle 
Sienkiewiczowskie
I. Roboty budowlane
1.  Docieplenie fragmentów ścian: północ-

nej i zachodniej przy piątej klatce scho-
dowej budynku nr 1 ul. Ketlinga 11.

2.  Docieplenie fragmentów ścian: północ-
nej i zachodniej oraz wnęki budynku 
nr 5 ul. Rocha Kowalskiego 2.

3.  Docieplenie ściany balkonowej wraz 
z remontem balkonów budynku nr 7 
ul. Ketlinga 5.

4.  Kontynuacja dociepleń ściany zachod-
niej budynków: nr 15 ul. Kmicica 16 
i nr 28 ul. Kmicica 8.

5.  Docieplenie ściany południowej wraz 
z zadaszeniem balkonów budynku nr 16 
ul. Kmicica 21.

6.  Docieplenie szczytu północnego budyn-
ku nr 23 ul. Kmicica 11.

7.  Docieplenie szczytu wschodniego bu-
dynku nr 26 ul. Kmicica 21.

8.  Remont balkonów: trzech w budynku 
nr 10, po cztery balkony w budynkach 
nr 11 i 12, po jednym balkonie w bu-
dynkach nr 52, S1/2, S-5, S-6, i dwóch 
balkonów w budynku nr 51.

9.  Remont tarasu na piętrze budynku Z1.
10.  Remont dwudziestu wylewek balko-

nowych w budynku nr 28 ul. Kmici-
ca 8.

11.  Remont elewacji zachodniej wraz z bal-
konami budynku S-10 ul. Kmicica 2a.

12.  Wymiana zadaszeń z poliwęglanów 
w budynku nr 52 ul. Zagłoby 20.

13.  Naprawa betonowego ogrodzenia S-ek.
14.  Naprawa tynków i malowanie komina 

na Z-kach.

II. Roboty elektryczne
1.  Wymiana domofonów w budynkach 

nr 4, 10, 11, 12, 13, 18.

2.  Wymiana zabezpieczeń przedliczniko-
wych w budynku nr 13, 14, 15.

3.  Wymiana latarni niskiej przed budyn-
kiem nr 30 ul. Zagłoby 15.

4.  Wymiana opraw oświetleniowych latar-
ni niskich i wysokich wg potrzeb.

III. Roboty dekarskoblacharskie 
1.  Remont dachu budynku nr 17 ul. Ketlin-

ga 4.
2.  Wymiana wyłazu dachowego w budyn-

ku nr 11 ul. Zagłoby 21.
3.  Wymiana orynnowania S-ek.

IV. Wymiana okien i drzwi
1.  Wymiany i refundacje kosztów po wy-

mianie okien przez członków zgodnie 
z harmonogramem.

2.  Wymiana drzwi wejściowych do klatek 
schodowych budynków nr 23 i 26.

3.  Wymiana okienek piwnicznych w bu-
dynkach nr 14, 15, 27, 28, 29.

V. Roboty terenowodrogowe
1.  Przycinka i pielęgnacja drzewostanu.

VI. Roboty instalacyjno
sanitarne
1.  Wymiana poziomu zimnej wody w bu-

dynkach nr 11, 14, 23, 29.
2.  Wymiana zaworów podpionowych cen-

tralnego ogrzewania w budynku nr 11 
ul. Zagłoby 21.

3.  Przeglądy instalacji gazowej i przewo-
dów kominowych we wszystkich bu-
dynkach osiedla.

Planowana kwota na remonty 
w osiedlu Sienkiewiczowskie wy
nosi 1.610.000 zł.

Os. Sienkiewiczowskie

W dniu 31.01.2019 r. w siedzibie Spółdziel-
ni odbyło się kolejne spotkanie z przed-
stawicielami firm wybranych do Banku 

Wykonawców na 2019 r., który zaprezentowaliśmy 
Państwu w poprzednim numerze gazety. Spotkanie 
poprowadził Prezes p. Sylwester Pokorski, wraz 
ze swoim Zastępcą ds. Eksploatacyjnych p. Tadeu-
szem Szymańskim.

Pan T. Szymański wyraził zadowolenie, że wiele 
firm zagościło w Banku ponownie, świadczy to bo-
wiem o tym, że sprawdzają się na trudnym rynku 
pracy i w sposób rzetelny wywiązują się z powierza-
nych im obowiązków. Rok 2018 okazał się dla RSM 
„Bawełna” bardzo udany pod kątem realizowanych 
prac i remontów. Dzięki temu, że również sprzyjała 
pogoda, wszystkie zaplanowane prace zostały wy-
konane. Szczególne podziękowania p. T. Szymański 
przekazał dwóm firmom, które podjęły się trudnych 
robót i wykonały je z sukcesem. Pierwsza z nich 
to firma Budomal, która realizowała wykonanie dro-

gi przeciwpożarowej przy ul. Lutomierskiej. To po-
tężne przedsięwzięcie inwestycyjne firma wykonała 
terminowo i bezproblemowo, spełniając pokładane 
w niej oczekiwania. Druga z firm – Tibex – dzię-
ki szybkiej reakcji i fachowemu podejściu okazała 
się niezastąpiona podczas awarii kotła gazowego 
na Stokach i sprawnie zajęła się jego naprawą oraz 
nadzorem nad nim.

Pan T. Szymański przypomniał zgromadzonym 
firmom, że czystość, porządek i ład na placu budowy 
to rzecz obligatoryjna. Zaapelował również o zwró-
cenie uwagi pracownikom, aby podczas wykonywa-
nych prac ograniczyli głośną muzykę i niewłaściwe 
słownictwo.

Spotkanie podsumował Prezes p. S. Pokorski za-
pewniając, że Robotnicza Spółdzielnia Mieszkanio-
wa „Bawełna” jest solidnym partnerem i oczekuje 
równie solidnego podejścia firm do realizacji prac, 
jakich się podejmują. Priorytetem jest bowiem jak 
najlepsza obsługa członków Spółdzielni. I.G.

Spotkanie z wykonawcami

Śmieci do kontroli

O  tym,  że  wraz  z  nastaniem  Nowego 
Roku  znacznie  wzrosły  opłaty  za  wy-
wóz  odpadów  już  się  przekonaliśmy 

przy  wnoszeniu  czynszu  za  styczeń  i  luty. 
Zastosowano niemałą, bo przeszło 80% pod-
wyżkę zarówno dla śmieci segregowanych jak 
i niesegregowanych. Skutkowało to złożeniem 
przez  wielu  naszych  członków  oświadczeń 
aktualizacyjnych  o  ilości  osób  zamieszkałych 
w lokalach. 

Przypominamy, że w naszej Spółdzielni 
przyjęto, że mieszkańcy segregują odpady 
i w związku z tym do UMŁ odprowadzane 
są opłaty wg stawek niższych – 13 zł/osoby 
– określonych dla śmieci segregowanych. 
Wiąże  się  z  tym  jednak bezwzględny obowią-
zek segregacji odpadków domowych, o którym 

wszystkim przypominamy. Gdyby bowiem oka-
zało się,  że któraś z nieruchomości niewłaści-
wie gromadzi odpady Urząd Miasta Łodzi może 
zakwestionować  wnoszone  opłaty  wg  niższej 
stawki  i  obciążyć  nieruchomość  wyższą  opła-
tą,  przewidzianą  dla  odpadów  niesegregowa-
nych. Opłata ta wynosi obecnie 22 zł od osoby. 
I nie jest to tylko straszenie, bo jak poinformowa-
ły nas służby porządkowe obsługujące osiedla 
„Żubardź” i „Koziny”, śmietniki w tych osiedlach 
są już okresowo kontrolowane przez pracowni-
ków biura firmy wywozowej – Remondis.

Przestrzegamy zatem i prosimy o dopełnie-
nie obowiązku segregacji. W innym przypadku 
musimy się liczyć ze zwiększeniem opłat.

  K.Sz.

Spotkanie z wykonawcami. Foto M. Szczepaniak

Foto K. Szczepaniak
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To, co codziennie wspólnie widzimy z naszych okien –  

pejzaż miejski,  
może ulec przemianie dzięki sile naszej wyobraźni  

przy pomocy medium teatru!

K o n t a k t 
z administracją

Administracja osiedla „Słowiańskie”, 
tel. 42 670 95 03, 42 670 70 42.
Kierownik adm. p. Piotr Sumiński.
TECHNICY:
Andrzej Piętal, tel. 503 029 115, e-mail: 
apietal@rsmbawelna.pl, budynki nadzoro-
wane: od nr 101 do nr 160.
Paweł Flasz, tel. 505 150 847, e-mail: pflasz@
rsmbawelna.pl, budynki nadzorowane: 100, 
201-233 oraz zespół garaży przy bl. 100 i przy 
ul. Zakładowej 32-36.
ADMINISTRATORZY:
Alina Kobus administrowane bloki: 100-131, 
jak również zespół garaży przy ul. Ziemowita 
2b i Zakładowej 32/36, tel. kom. 505 150 863, 
e-mail: akobus@rsmbawelna.pl.
Małgorzata Krasowska administrowane 
bloki: 132-160, tel. kom. 505 150 842, e-mail: 
mkrasowska@rsmbawelna.pl.
Beata Nykiel administrowane bloki: 201-233, 
tel. kom. 505 131 497, e-mail: bnykiel@rsm-
bawelna.pl.

Administracja osiedla „Sienkiewiczow-
skie”, tel. 42 670 66 64, 42 670 66 63.
Kierownik adm. p. Piotr Sumiński.
TECHNIK:
Dominik Różycki, tel. 505 150 844, e-mail: 
drozycki@rsmbawelna.pl.
ADMINISTRATORZY:
Sabina Cebula administrowane bloki: 16-26, 
Wspólnoty Mieszkaniowe bl. 12, 13, 14, 15, 27, 
28, 29, 30, 54, 56, 58, tel. kom. 505 150 859, 
e-mail: scebula@rsmbawelna.pl.
Jerzy Gołębiowski administrowane bloki: 
1-11, 51-53, 55, 57, 60, 16, S-ki, Z-ki, ul. Fa-
bryczna 9 – Andrespol, tel. kom. 505 150 848, 
e-mail: jgolebiowski@rsmbawelna.pl.

Administracja osiedla „Zbiorcza”, tel. 42 
674 89 49, tel. 42 676 28 97.
Kierownik adm. p. Andrzej Jaroszczyk.
TECHNIK:
Zbigniew Stysiński, tel. 505 150 849, e-mail: 
zstysinski@rsmbawelna.pl.
ADMINISTRATORZY:
Jolanta Bagińska administrowane budynki: 
Sacharowa (Gorkiego) 6/8, 10/12, 24, 26, 28, 
tel. kom. 505 150 858, e-mail: jbaginska@
rsmbawelna.pl.
Elżbieta Kowalczyk administrowane budyn-
ki: Górska 2, 4, 3/5, 7/9, Szczytowa 4/6, Rawska 
3, 7, Wilcza 2, Gołębia 1/3, 5, tel. kom. 505 150 
845, e-mail: elkowalczyk@rsmbawelna.pl.
Aleksandra Czekalska administrowane 
budynki: Zbiorcza 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 
21, 23, 25, Sarnia 4, Stylonowa 7, tel. kom. 505 
150 846, e-mail: aczekalska@rsm bawelna.pl.

Administracja osiedli „Żubardź” i „Kozi-
ny”, tel. 42 651 55 24.
Kierownik adm. p. Jolanta Bartoszek.
TECHNIK DLA BUDYNKÓW OSIEDLA „ŻUBARDŹ”:
Jakub Paprocki, tel. 509 330 825, e-mail: 
jpaprocki@rsmbawelna.pl.
TECHNIK DLA BUDYNKÓW OSIEDLA „KOZINY”:
Małgorzata Walecka, tel. 505 150  853, 
e-mail: mwalecka@rsmbawelna.pl
ADMINISTRATORZY:
Jacek Piaseczny administrowane budynki: 
Gandhiego 3a, Tatarakowa 15, Lutomierska 
83/101, 103a, 105a, 109a, 111, Wrześnieńska 
67/69, 71/73, Sierakowskiego 1/5, ul. Kutrzeby 
3 i 10, Czarnkowska 9/13, tel. kom. 505 150 862, 
e-mail: jpiaseczny@rsmbawelna.pl.
Aleksandra Marcinkowska-Wrońska ad-
ministrowane bloki: Bydgoska 25, 27/29, 35, 
37, Lutomierska 156, 158, Uniejowska 1/3, 
4, 4a, 6, Limanowskiego 168, Turoszowska 
5, 16, dwa zespoły garaży przy ul. Bydgoskiej 
25a i Powstańców Wielkopolskich 25, tel. 505 
150 852, e-mail: amarcinkowskawronska@
rsmbawelna.pl.
Aneta Wyrowska administrowane budynki: 
ul. Klonowa 28/30, 32, 38, 40, Okrzei 30/36, 
40, 4/12, Długosza 1/5, Kasprzaka 11, 11a, 
1 Maja 76, 84/86, Więckowskiego 97, al. Włók-
niarzy 198, garaże przy al. 1 Maja 76 A, tel. 501 
463 291, e-mail: awyrowska@rsmbawelna.pl
Renata Psonka-Andrzejczak administrowa-
ne budynki: ul. Bydgoska 40, 42, 44, 46, 35/37, 
Klonowa 41, Bydgoska 25 włącznie z garażami, 
ul. Kasprzaka 60/62, Kasprzaka 64a, 10, 28/34, 
Długosza 27, 29/31, Lorentza 8, Srebrzyńska 
45 tel. 500 268 207, e-mail: rpsonka@rsmba-
welna.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.

SPEKTAKL NA OSIEDLU

Do Spółdzielni wpły-
nęło pismo od Sto-
warzyszenia spo-
łeczno-kulturalnego 

Portiernia Sztuki,  które zaj-
muje się animacją kulturową 
i pedagogiką sztuki, a  także 
organizowaniem  wydarzeń 
kulturalnych, prowadzeniem 
warsztatów twórczych  i pro-
jektów edukacyjnych.

W  ramach  akcji  Dotknij 
Teatru Stowarzyszenie chcia-
łoby jeden ze swoich spekta-
kli wystawić dla mieszkańców 
bloku 503 przy ul. Sacharo-

wa. Dlaczego właśnie  tam? 
Powodem jest  fakt, że reży-
serki  widowiska  są  miesz-
kańcami tego budynku, a wi-
dok z jego okien uważają za 
wart wykorzystania w sztuce. 
Spółdzielnia bardzo chętnie 
przychyliła się do tego projek-
tu  i mamy nadzieję, że rów-
nież u Państwa wzbudzi on 
pozytywne emocje.

Szerzej o całej inicjatywie 
piszą  same  autorki,  a  sto-
sowne informacje znajdować 
się  będą  także  w  Państwa 
skrzynkach pocztowych.

Szanowni Mieszkańcy!
Miło nam poinformować, że jedno z wydarzeń tegorocznej akcji DOTKNIJ TEATRU będzie mieć 
miejsce na osiedlu Widzew-Wschód, w okolicy ulicy Sacharowa. Jubileuszowa edycja święta teatru, 
organizowana po raz dziesiąty przez Miasto Łódź z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, odbywa się 
pod hasłem MIASTO.

Jako mieszkanki bloku 503 wiemy, że to z naszych okien roztacza się jeden z najpiękniejszych wido-
ków na panoramę miasta. Dlatego właśnie ten widok postanowiłyśmy uczynić bohaterem przedstawienia, 
które najlepiej będzie można obserwować z okien i balkonów bloku przy Sacharowa 24, 26. Sceną tego 
wydarzenia będzie plac przed blokiem i dach marketu Aldi.

Uprzywilejowanych widzów – mieszkańców bloku 503 – pragniemy zaprosić do współpracy przy 
tworzeniu tego spektaklu. Państwa spostrzeżenia, uwagi, historie, perspektywa będą dla nas nieocenioną 
wskazówką przy realizacji przedsięwzięcia. Dlatego chciałybyśmy odwiedzić Państwa i porozmawiać 
o bloku, o mieście, o teatrze, o nas mieszkańcach… RSM „Bawełna”, jako partner tego wydarzenia, 
również zachęca do czynnego udziału w organizacji przedstawienia. Bądźmy wspólnie gospodarzami 
tego wieczoru.

To, co codziennie wspólnie widzimy z naszych okien – pejzaż miejski, może ulec przemianie dzięki 
sile naszej wyobraźni przy pomocy medium teatru!

Monika Tomczyk, Luiza Łuszcz-Kujawiak,  
reżyserki spektaklu Stowarzyszenie  

PORTIERNIA SZTUKI

Osiedle Żubardź, bl. 91, ul. Klonowa 41, 
p. Magdalena Jacaszek

Osiedle Koziny, ul. Tatarakowa 15, 
p. Adam Małaczyński

Osiedle Słowiańskie, bl. 213, ul. Zakładowa 61, 
p. Alicja Lipska

Osiedle Żubardź, bl. 87, ul. Bydgoska 42, 
p. Zofia Sypniewska

Zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego numeru pre-
zentujemy wszystkie zwycięskie balkony w naszym 
konkursie  na  najefektowniej,  świątecznie  udekoro-
wany balkon.

Przypominamy,  że  uhonorowanie  zwycięzców 
nastąpi  na  nadchodzącym  Walnym  Zgromadzeniu 
w maju 2019 r.

Konkurs na świąteczny balkon

Os. Sienkiewiczowskie, bl. 19, ul. Skrzetuskiego 10, 
p. Dawid Wiszniewski

Stowarzyszenie PORTIERNIA SZTUKI 
zaprasza 6 kwietnia br. 
na wyjątkowy spektakl WIDOKOWISKO, 
które odbędzie się przed blokiem 503 
i na dachu marketu „ALDI” 
na WidzewieWschodzie.

mailto:awyrowska@rsmbawelna.pl
mailto:rpsonka@rsmbawelna.pl
mailto:rpsonka@rsmbawelna.pl


7

Redakcja: Jako doktor na Wydziale 
Budownictwa, Architektury i Inżynierii 
Środowiskowej Politechniki Łódzkiej 
zajmuje się Pan m.in. monitoringiem 
środowiska, ochroną powietrza i za
gadnieniami związanymi z emisją za
nieczyszczeń. Z raportów Światowej 
Organizacji Zdrowia wynika, że aż pięć 
z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast 
w Unii Europejskiej, znajduje się w wo
jewództwie łódzkim. To brzmi trochę 
przerażająco.

Robert Cichowicz: Tak, to prawda. 
Co gorsze, aż 33 miasta z tej listy leżą 
w Polsce, a znajdujące się w naszym wo-
jewództwie Opoczno jest szóstym najbar-
dziej zanieczyszczonym miastem w Unii 
Europejskiej. Jednak, co ciekawe, analizu-
jąc prowadzone pomiary i badania, jakość 
powietrza w Polsce z roku na rok poprawia 
się, emisja większości zanieczyszczeń od 
lat systematycznie maleje, co jest efektem 
wprowadzania nowych technologii i re-
strukturyzacji przemysłu oraz instalowania 
nowoczesnych urządzeń ograniczających 
emisję. A przecież czujemy się coraz gorzej 
i ciężej nam się oddycha.

R.: Jak to zatem rozumieć? Skąd 
wynikają te rozbieżności?

R.C.: Jest to zagadnienie skompliko-
wane, a kluczem, według mnie, może być 
porównanie rok do roku liczby dni, podczas 
których dochodzi do przekroczeń norm ja-
kości powietrza oraz zwrócenie uwagi na 
zmiany warunków meteorologicznych ja-
kie wokół nas następują, a także uświado-
mienie sobie konsekwencji wynikających 
z powstawania nowych budynków, które 
czasami mogą zaburzyć tzw. korytarze 
przewietrzające miasta. Na przykład dla 
pyłu zawieszonego PM10 dopuszczalna 
ilość dni z przekroczeniami wartości śred-
nich dobowych to 35 dni w ciągu roku, 
a obecnie w zależności od lokalizacji bywa 
to nawet od 40 do 60 dni z wartościami 
przekraczającymi poziom dopuszczalny, 
czyli w tym wypadku 50 µg/m3 (odnosi się 
do wartości 24-godzinnej). I są to dni, które 
powodują że jesteśmy narażeni na wdycha-
nie złego powietrza, a w konsekwencji ma 
to wpływ na nasze samopoczucie. Przy 
czym w skali roku sama jakość powietrza 
jednak poprawia się.

R.: A czym jest to PM10, o którym 
Pan wspomniał?

R.C.: Zacznijmy od tego, że obecnie 
bardzo popularne słowo „smog” zostało 
wymyślone sztucznie, jako połączenie an-
gielskich słów „smoke” (dym) oraz „fog” 
(mgła). Natomiast smog, szczególnie ten 
występujący w Polsce tworzą głównie: 
pyły PM10, PM2.5, PM1 oraz wielopier-
ścieniowe węglowodory aromatyczne, do 
których zaliczany jest benzo(a)piren. Po-
wstający z tych związków smog pyłowy 
jest następstwem procesów spalania paliw 
stałych w piecach o niskiej sprawności. 
W konsekwencji w okresie zimowym 
dochodzi do nasilania tego zjawiska co 
jest związane z zjawiskami pogodowymi 
naszego klimatu. Powstaje on najczęściej 
przy temperaturach poniżej 0°C, przy bez-

wietrznej wyżowej pogodzie, w warunkach 
występowania inwersji temperatury.

R.: Co, oprócz procesów spalania 
paliw stałych i spalin samochodowych, 
wpływa na zatruwanie środowiska?

R.C.: Podwyższone poziomy głów-
nych zanieczyszczeń spowodowane są 
głównie niską emisją, na którą składa się 
przede wszystkim transport samocho-
dowy oraz sektor bytowo-komunalny, 
czyli ogrzewnictwo indywidualne. Jest 
to oczywiście również efektem używania 
nieodpowiednich paliw i nieumiejętnego 
palenia w piecach, czy też kominkach. 
Zwróćmy również uwagę na fakt, iż zmia-
ny klimatyczne spowodowały, że tak cha-
rakterystyczne dla Polski cztery pory roku 
i związane z nimi zjawiska pogodowe 
zaczynają być mocno zaburzone. Przez co 
bywa, że wydłuża się sezon grzewczy, a to 
powoduje wzrost zanieczyszczeń powie-
trza. Jednocześnie powietrze napływające 
nad Łódź ze względu na brak korytarzy 
przewietrzających miasto i w wyniku zaist-
niałych warunków meteorologicznych bar-
dzo często nie zabiera ze sobą wszystkich 
zanieczyszczeń, a to powoduje że zostają 
one w nim zatrzymywane.

R.: W jaki sposób jest zatrzymy
wane?

R.C.: Najważniejsze są tzw. korytarze 
przewietrzające miasta, których całkowity 
lub częściowy brak może przekładać się 
na jakość powietrza zewnętrznego. Dlate-
go plany zagospodarowania przestrzenne-
go powinny uwzględniać specjalne kanały 
przewietrzające poszczególne rejony mia-
sta, ustalone zgodnie z kierunkiem najczęś-
ciej wiejących wiatrów. Tak planowane, czy 
też przebudowywane fragmenty miasta 
mogą w dużej mierze pomóc, a czasami 
wręcz zlikwidować obecny problem jakości 
powietrza. Niestety na istniejących trasach 
tych kanałów, nierzadko wybudowano lub 
ciągle powstaje nowa zabudowa miesz-
kalna i biurowa, np. wieżowce, czy też 
apartamentowce, a to sprawia, że pojawia 
się problem z zawirowaniami powietrza 
i kumulacją zanieczyszczeń.

R.: Gdy więc mówimy do dziecka: 
„idź pobawić się na świeżym powietrzu” 
nie jest to ani rozsądne ani za bardzo 
zgodne z rzeczywistością?

R.C.: Niestety tak. To „niby świeże 
powietrze” coraz częściej jest dla nas groź-
ne. Rosną zarówno zanieczyszczenia tzw. 
komunalno-bytowe, jak i transportowe, 
do czego przyczynia się zarówno zwięk-
szona ilość samochodów, jak i natężenie 
ruchu, czego również efektem są m.in. tak 
wyczekiwane przez nas drogi ekspresowe, 
czy też autostrady. Najlepiej na powietrzu 
przebywać między godziną 10:00 a 14:00, 
a unikać wychodzenia, a zwłaszcza ak-
tywności fizycznej między 19:00–21:00 
oraz 8:00–10:00. Wielu osobom wydaje 
się, że największe zanieczyszczenie jest 
wtedy gdy jest największy ruch. To nie do 
końca prawda, ponieważ należy brać pod 
uwagę tzw. przesunięcie czasu oddziały-
wania zanieczyszczeń, które w zależności 
od rodzaju zanieczyszczenia, pory roku 

i jednostki osadniczej może występować 
nawet po ±5 h.

R.: A czy pomagają maseczki 
ochronne?

R.C.: Tak, jeśli nie są to, tzw. pseudo-
maseczki, czyli np. maseczki typu chirur-
gicznego, czy też dedykowane do ochrony 
przy malowaniu. Żeby maseczka skutecz-
nie nas ochroniła powinna być wyposażona 
w odpowiedni filtry, które po każdym wyj-
ściu/użytkowaniu lub zgodnie z instrukcją 
producenta będzie wymieniany na nowy. 
W przeciwnym wypadku wdychamy to, 
co na nich już zdąży w międzyczasie osiąść.

R.: Czy w Łodzi są miejsca bardziej 
i mniej zanieczyszczone?

R.C.: Są i wynika to głównie z ro-
dzaju występującej tam zabudowy oraz 
z kierunku napływających wiatrów. 
Te najbardziej newralgiczne miejsca to 
oczywiście Śródmieście, Ruda Pabiani-
cka, Stare Polesie i Andrzejów. Aby mie-
rzyć poziom zanieczyszczenia, w różnych 
rejonach miasta wykorzystuje się stacje 
pomiarowe. W Łodzi są trzy stacje czynne: 
na Widzewie-Wschodzie na ulicy Czernika, 
w Śródmieściu na ul. Gdańskiej i na Polesiu 
na ul. Jana Pawła II. W całej Polsce jest 
ich natomiast około 300. Najdokładniejsze 
z nich uśredniają zebrane wyniki do jednej 
godziny.

R.: Pan opracował własny projekt, 
który pozwoli na dokładne, punktowe 
i obszarowe określanie stanu zanie
czyszczeń powietrza. Proszę o tym opo
wiedzieć.

R.C.: Wiosną 2018 r. przygotowałem 
projekt pod nazwą „Analiza przestrzenna 
zmian stanu zanieczyszczenia w aglome-
racji łódzkiej”. Jego celem jest badanie 
zmiany stanu zanieczyszczeń wokół bu-
dynków wraz ze zmianą wysokości. Aby 
móc to badać, potrzebny był bezzałogowy 
statek powietrzny, czyli dron wraz z odpo-
wiednią aparaturą pomiarową. Udało się to 
zrealizować, dzięki funduszom własnym 
Politechniki Łódzkiej, która całkowicie 
sfinansowała zarówno zakup tego urzą-
dzenia, jak i całej aparatury pomiarowej 
do niego przymocowanej. Dzięki zakupo-
wi skonfigurowanego przeze mnie zestawu 
mogłem zarówno opracować metodologię 
pomiarów, jak i rozpocząć swoje badania 
naukowe.

R.: Jakie zadania stoją przed dro
nem? Jakie dane pozwoli Panu uzyskać?

R.C.: Dzięki wykorzystaniu drona 
będę mógł odczytywać poziomy stężeń za-
nieczyszczeń powietrza, a to po odpowied-
niej ilości powtórzeń pozwoli ocenić strefy 
Łodzi pod względem narażenia na dany 
rodzaj zanieczyszczenia. Należy pamię-
tać, że aparatura pomiarowa zamocowana 
na dronie daje nam pomiar chwilowy, uza-
leżniony od kierunku wiatru, od tempera-
tury i ciśnienia. Dlatego dopiero cykliczne 
dokonywanie pomiarów pozwala określić, 
np. czy smog w danej części miasta jest 
stałym trendem, czy też tylko chwilowo 
występującą anomalią.

R.: Na jaką wysokość może wzbić się 
Pana dron i jak daleki ma zasięg?

Rozmowa  z  dr. inż. Robertem Cichowiczem pracownikiem 
Politechniki Łódzkiej, Wydziału Budownictwa Architektury  i  In-
żynierii Środowiska,  Instytutu  Inżynierii Środowiska  i  Instalacji 
Budowlanych, Zakładu Techniki Ogrzewczej i Wentylacyjnej.

R.C.: Wysokość, jaką może osiąg-
nąć, to 200 metrów, natomiast w po-
ziomie głów- nym ograniczeniem 
jest to, że 
aby móc 
jak najlepiej 
nim sterować, 
szczególnie tam 
gdzie mamy gęstą 
zabudowę to potrze-
buję mieć go w zasięgu 
wzroku, ponieważ dron 
może np. „uciec”.

R.: Jak to?
R.C.: Dzieje się tak dlatego, ponie-

waż tego typu urządzenia są podatne na 
różne zakłócenia, np. spowodowane przez 
wysoką aktywność słońca, czy też prob-
lemy związane ze współpracą z satelita-
mi. Aby się przed tym zabezpieczeń mój 
dron wyposażony jest w system powrotu 
do miejsca startu. Ponieważ jednak dron, 
wracając, robi to najkrótszą możliwą drogą, 
muszę sterować nim z dachu wysokiego bu-
dynku, by móc na bieżąco korygować jego 
lot. W innym bowiem przypadku, mógłby 
rozbić się o np. o pierwszy napotkany na 
swojej trasie budynek.

R.: Do czego będzie można wyko
rzystać wyniki Pana badań?

R.C.: Myślę, że będzie to dobry krok 
w walce z różnymi zanieczyszczeniami, 
w tym ze smogiem. Wyniki, publikowane 
będą m.in. w czasopismach branżowych 
oraz mam nadzieje, że będą uwzględniane 
np. przy korygowaniu planów zagospo-
darowania przestrzennego, tak aby mogły 
działać, wspomniane już wcześniej, kory-
tarze przewietrzające. Pozwoli to również 
określić obszary, gdzie należałoby rozbu-
dować tereny zielone. Pamiętajmy, że lasy 
i parki to płuca miasta, a rośliny działają jak 
naturalne filtry szkodliwych dla nas substan-
cji. Bazując na tych wynikach warto będzie 
opracować także odpowiednie programy 
dla sektora komunalnego, uwzględniające 
wsparcie finansowe dla instalowania nowo-
czesnych rozwiązań grzewczych.

R.: A jak ze smogiem może walczyć 
zwykły „Kowalski”?

R.C.: Przede wszystkim musimy pa-
miętać, aby w piecach i kominkach nie palić 
„byle czym”. Musimy być świadomi, że nie 
wolno spalać większości śmieci, ponieważ 
powstały dym jest bardzo szkodliwy dla 
środowiska. Po drugie warto byłoby ograni
czyć ruch samochodowy. Wiem, że to do
syć karkołomne przedsięwzięcie, ponieważ 
wygoda bierze górę, ale jeśli już jeździmy 
samochodem, to np. starajmy się robić to 
w kilka osób. Czy naprawdę każdy czło
nek rodziny musi jechać do pracy swoim 
samochodem? Czy nie możemy na przy
kład zabrać ze sobą sąsiada, który jedzie 
w tym samym kierunku? Dlatego obudze
nie w nas świadomości jest najważniejszym 
krokiem, jaki powinniśmy zrobić.

R.: A czy zanieczyszczenia powie
trza mają wpływ na nasze zasoby miesz
kaniowe?

R.C.: Tak, jak najbardziej. Wpływ za-
nieczyszczeń jest widoczny, ponieważ za-
nieczyszczenia osadzają się na elewacjach 

budynków i przyspieszają ich niszczenie, 
a także powodują szpecące zabrudzenia 
i niekorzystnie wpływają na kolor farby.

R.: Czy ma Pan w planach zakup 
kolejnych dronów?

R.C.: Tak. W grudniu 2018 roku 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi docenił 
mój projekt i zgodził się go dofinansować 
kwotą, która starczy nie tylko na dopo-
sażenie obecnego drona wraz z aparatura 
pomiarową, ale także na zakup kolejnego, 
z innymi sensorami pomiarowymi oraz apa-
ratury wspomagającej te pomiary. Dzięki 
temu Łódź będzie pierwszym miastem, 
w którym będą wykonywane tak dokładne 
badania związane z tą tematyką.

R.: Liczymy więc na to, że przyczyni 
się Pan do oczyszczenia naszego miasta 
i sprawi, że będziemy mogli spokojnie 
oddychać pełną piersią. Życzymy więc 
powodzenia w dalszych badaniach i dzię
kujemy za rozmowę. I.G. i K.Sz. 

D R O N E M  W  S M O G
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Niechciane listy w naszych skrzynkach
Z  pewnością  wielokrotnie  spotkaliście 
się  Państwo  z  sytuacją,  że  w  swojej 
skrzynce  pocztowej  znaleźliście  list 
adresowany  do  kogoś  innego.  Być 
może był to poprzedni właściciel miesz-
kania lub osoba zupełnie Wam niezna-
na. Co wtedy  robić? Czy mamy obowiązek zgło-
szenia  tego  faktu  do  urzędu,  z  którego wpłynęło 
pismo lub na pocztę? Nie, ponieważ to po stronie 
osoby, do której adresowana jest korespondencja 
leży  obowiązek  poinformowania  odpowiedniej  in-
stytucji o nowym adresie.

Nie wyrzucajmy jednak takich listów do śmieci, 
ani nie odkładajmy na skrzynkę. Jeśli mamy kon-
takt  z  właściwym  adresatem,  poinformujmy  go, 
że otrzymujemy jego pocztę i poprośmy by podjął 

w  związku  z  tym  odpowiednie  kroki. 
Jeśli  jednak  jest  to  osoba  zupełnie 
nam obca,  to zgodnie z ustawą Pra-
wo pocztowe z 23.11.2012 r. możemy 
ją  zwrócić  operatorowi  pocztowemu, 
np.  poprzez  wrzucenie  przesyłki  do 

nadawczej skrzynki pocztowej, czyli zwykłej czer-
wonej skrzynki pocztowej.

Pamiętajmy  jednak,  by  zakreślić  niewłaści-
wego adresata  i obok zrobić stosowną adnotację 
o  treści  „ZWROT”. Możemy  też, w zależności od 
okoliczności,  dopisać  np.  „adresat  nieznany”, 
„adresat wyprowadził  się”  czy  „adresat  nie  żyje”. 
Być może spowoduje to, że nie będzie już do nas 
trafiać niewłaściwa korespondencja.

 I.G.

Nie zalecam spacerów po 18-tej.  
To „niby świeże powietrze” coraz częściej jest dla nas groźne. 
Rosną zarówno zanieczyszczenia tzw. komunalno-bytowe, 
jak i transportowe.



8 Rozerwij się!
Poziomo: 1. po nim rekin będzie płotką, 6. 
pisklę ptaka domowego, 7. bawole lub ty-
grysie oko, 8. roślina o pędach unoszących 
się w wodzie, 9. stan w Malezji, 12. ypsilon 
II, 13. tkanina na mundury, 14. potocznie 
o sukience, 18. wschodnioniemiecka pły-
waczka, medalistka olimpijska, 19. bal bez 
sęków, 20. imię poetki rosyjskiej porówny-
wanej z Safoną i Mozartem, 21. podoficer 
wśród bałwanów, 22. wysypisko odpadów.
Pionowo: 2. widowisko rozrywkowe, 3. sio-
stra brata, 4. dawanie gwarancji, 5. filcowy 
kapelusz, 9. żydowski prozaik, 10. miedziany 
szeląg, 11. daw. spłaszczone naczynie z szyj-
ką z gliny, 15. Anatolij…, rosyjski perkusista 
solowy, 16. pawian niedźwiedzi, 17. skrót od 
waszmość panna.

Poziomo: Rzeka, Weber, Szela, stewa, roy-
al, eskudo, nauka, rymarz, juan, śmigus, 
Suzi, whisky, skif.
Pionowo: Zyzio, kalia, Deutekom, belweder, 
Reni Jusis, Yousafzai, Lear, yamaha, August, 
zeszyt.

Pierwsze trzy osoby, które w ciągu 10 dni 
od ukazania się gazety (decyduje data 
stempla pocztowego) nadeślą prawidłowo 
rozwiązaną krzyżówkę na adres: RSM 
„Bawełna” 93120 Łódź, ul. Przyby
szewskiego 163, z dopiskiem na kopercie 
„Krzyżówka”, otrzymają nagrody (nie do
tyczy pracowników RSM „Bawełna”).

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI 
Z POPRZEDNIEGO NUMERU

BARAN 21 III  20 IV
Wieści w sprawach bardzo 
Cię interesujących dojdą 
do Ciebie właśnie w tych 
dniach. Nie wszystko będzie toczyć się 
po Twojej myśli. Wiele będzie zależa-
ło od tego, jak zechcesz pokierować 
rozwojem sytuacji. Pamiętaj, że dalszy 
ciąg zależy właśnie od Twojego rozsąd-
ku i Lwa. 

BYK 21 IV  21 V
Wmieszasz się w sprawy, 
które lepiej byłoby ominąć. 
Ale chyba nie pójdziesz na 
taką koncepcję. Miesiąc zapowiada się 
bogato pod względem rozmów, dysku-
sji, dziwnych działań. Może jednak ta-
kie ryzyko opłaci się i wyjdziesz z tego 
z podniesionym czołem. Miły będzie 
Koziorożec.

BLIŹNIĘTA 22 V  20 VI
Nie czas zaczynać teraz 
nowe sprawy. Szczególnie, 
że to co masz w ostatnim 
dorobku, warte jest uwagi. Propozycja, 
którą w tych dniach usłyszysz, też niech 
trochę poczeka. Staraj się czas jakiś trwać 
przy tym, co już osiągnięte. Nowe suk-
cesy mogą poczekać. Nie odkładaj za to 
spotkania z Rybami.

RAK 21 VI  22 VII
Nowe wiadomości, które 
zrobią na Tobie pewne wra-
żenie. Jedna zwłaszcza wy-
magać będzie głębszego zastanowienia. 
Trzeba też będzie teraz wypowiedzieć się 
ostatecznie w sprawie, o której wiesz już 
od dawna, lecz zwlekasz z decyzją. W in-
teresie Byka już dalej odkładać tego nie 
można.

LEW 23 VII  22 VIII
Usłyszysz wiele interesują-
cych rzeczy. Nie będą doty-
czyły Ciebie osobiście, ale 
będą warte uwagi. Przy okazji wyciąg-
niesz dla siebie cenne wnioski. Nieobec-
ność kogoś z bliskiego otoczenia sprawi, 
że Twoje sprawy wymagać będą większe-
go zaangażowania. Strzelec wpłynie na 
Twoje postępowanie. 

PANNA 23 VIII  22 IX
To będą najpewniej udane 
dni. Nowe lub dawno nie 
widziane twarze, ciekawe 
rozmowy. Nastąpi też zmiana sytuacji 
w kręgu zawodowym, bardzo dla Ciebie 
istotna. Ale nadzieje, które z tym łączysz, 
nie spełnią się tak szybko. Twoja cierpli-
wość wystawiona będzie na próbę. Mo-
żesz liczyć na Ryby.

WAGA 23 IX  23 X
Prezent, a może tylko wy-
razy sympatii lub pamięci. 
Jedno i drugie będzie Ci 
miłe. A to dlatego również, że przy oka-
zji pojawi się możliwość wyjaśnienia 
sprawy, która od dawna Cię interesuje. 
Wyciągnij właściwe wnioski, które po-
zwolą obrać sposób dalszego postępo-
wania. Trzymaj z Baranem.

SKORPION 24 X  21 XI
Dla przedsiębiorczych, ener-
gicznych, lubiących ryzy-
ko - a przy tym odważnych 
i solidnych prognozy więcej niż pomyśl-
ne. W ewentualnych kontaktach z nowo 
poznanymi osobami w pracy wykaż się 
wyobraźnią i dyplomacją. Spotkanie 
z Rakiem może być miłą przygodą, więc 
zaryzykuj!

STRZELEC 22 XI  21 XII
Dni niezłe, ale nadal doku-
czać Ci będzie deficyt czasu 
- w nawale spraw bieżących 
nie starcza go nieomal na nic. Pomyśl 
o innej organizacji pracy i całego dnia 
- może uda się coś wygospodarować. 
W finansach - jak z morzem: przypływy 
i odpływy. W uczuciach też. Bliźnięta cze-
kają na znak.

KOZIOROŻEC 22 XII  19 I
Miesiąc udany, pogodny - 
chociaż wcale nie wolny od 
problemów i obowiązków. 
Korzystny okres dla chorych, mających 
kłopoty ze zdrowiem - najgorsze już za 
Wami, ale pamiętajcie o dbaniu o sie-
bie. Lepiej więc nie szarżować. Dużo 
radości z przyjazdu Panny. Oj, będzie 
się działo.

WODNIK 20 I  18 II
Koniecznie pamiętaj o kimś 
bliskim, kto lubi spotkania 
w Twoim towarzystwie. 
W pracy nie przesadzaj z plotkami, bo 
może pojawić się podejrzenie, czy przy-
padkiem nie chcesz odwrócić uwagi od 
swoich uczynków. Nie zapominaj też 
o innych zobowiązaniach wobec Byka - 
czeka już dostatecznie długo.

RYBY 19 II  20 III
Dobry miesiąc dla wszel-
kich odważnych, a nawet 
ryzykownych przedsięwzięć. 
Bierz się więc za sprawy odłożone na 
później ze strachu, że im nie dasz rady. 
Teraz jest szansa na powodzenie! Spot-
kanie z kimś miłym też powinno być bar-
dzo udane. Tylko nie naraź się przy okazji 
Skorpionowi. 

HOROSKOP NA MARZEC

Powiedział Bartek, 
że dziś tłusty czwartek, 
a Bartkowa uwierzyła, 

dobrych pączków 
nasmażyła.

NA JSŁODSZY DZIEŃ ROKU
Tłusty Czwartek, czyli ina
czej Zapusty to pierwszy 
dzień ostatniego tygodnia 
karnawału.

Jest to ulubiony dzień wszystkich miłoś-
ników słodyczy. Pomimo mody na bycie 
fit, tego dnia popuszczamy pasa i co roku 
zjadamy ok. 100 milionów pączków, 
czyli średnio 2,5 pączka na Polaka. 

Zastanawialiście się kiedyś dla-
czego dzień ten nazywamy „Tłustym”, 
a nie „Słodkim” Czwartkiem?

Odpowiedzi należy szukać w za-
mierzchłej przeszłości, a dokładniej 
w średniowieczu.

Tradycja Tłustego Czwartku za-
czerpnięta została z czasów pogań-

skich, kiedy dzień spożywania tłu-
stych potraw oznaczało przygotowanie 
do zakończenia zimy i powitania 
wiosny. 

W dawnych czasach pączki ser-
wowano w mniej słodkiej wersji, niż 
znana jest ona obecnie – przygotowy-
wano je z ciasta chlebowego (dopiero 
nieco później z ciasta drożdżowe go) 
i nadziewano zazwyczaj boczkiem, 
mięsem lub słoniną.

Współcześnie – od XVI wieku – 
zajadamy się pączkami z nadzieniem 
owocowym oraz faworkami.

Zgodnie z przesądem ominięcie 
tego święta i nie zjedzenie ani jedne-
go pączka może się skończyć niepo-
wodzeniem w całym nadchodzącym 
roku.

Źródło: internet

Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru nadesłali: 
p. Bogusław Rychlik i Elżbieta Jachimek z osiedla „Słowiańskie” 
i p. Anna Bartosiewicz z osiedla „Zbiorcza”. Gratulujemy!

Tłusty czwartek. A jeśli tłu
sty, to kuszący pysznymi 
pączkami i kruchymi chru
stami – faworkami.  Przy
pomnijmy przepis na chru
piące faworki.

FAWORKI
– PYSZNE!

Składniki: (ok. 40 sztuk)
 ■ 400 g mąki pszennej tortowej,
 ■ szczypta soli,
 ■ 50 g masła, 
 ■ 1 jajko,
 ■ 4 żółtka,
 ■ 1 łyżka cukru pudru,
 ■ 4 łyżki gęstej kwaśnej śmietany 

12-proc.,
 ■ 1 łyżka spirytusu lub octu,
 ■ 1½ paczki smalcu (lub 2 litry oleju).

Przygotowanie:
Przesiać mąkę do miski, dodać sól i roz-
drobnione masło. Rozetrzeć palcami 

masło z mąką. W drugiej misce ubić jajko 
i żółtka z łyżką cukru pudru na puszy-
stą i gęstą pianę. Do ubitych jajek dodać 
mąkę z roztartym masłem i wszystko do-
kładnie wymieszać lub zmiksować. Do-
dać śmietanę i spirytus lub ocet i jeszcze 
raz wszystko wymieszać łącząc składni-
ki w jednolitą kulę (ciasto będzie dość 
twarde i zbite). Ciasto włożyć do miski, 
przykryć folią i odstawić na około 45 mi-
nut, do czasu aż zmięknie i dzięki czemu 
będzie łatwiejsze do wałkowania.

Następnie ciasto rozpłaszczać na nie-
duży placek, składać na pół i rozwałko-
wywać, znów składać i rozwałkowywać 
(starając się wtłoczyć w nie jak najwięcej 
powietrza). Powtórzyć czynność kilka-
krotnie. Ciasto najlepiej podzielić na kil-
ka mniejszych części, aby ułatwić sobie 
wałkowanie.

Ciasto rozwałkowywać na bardzo 
cienkie placki. Nożem lub radełkiem 

wycinać paski nie dłuższe niż średnica 
garnka i szerokie na 2–3 cm. W środku 
każdego paska zrobić nacięcie, przez któ-
re przełożyć jeden koniec ciasta. Układać 
na stolnicy jeden obok drugiego.

Rozgrzać tłuszcz w szerokim i du-
żym garnku i wkładać do niego po mak-
symalnie 3 faworki jednocześnie (szyb-
ko urosną i pokryją się pęcherzami 
powietrza). Po około 20 sekundach, gdy 
od spodu zaczną się rumienić, przełożyć 
je drewnianym patyczkiem do szaszły-
ków na drugą stronę i smażyć jeszcze 
przez około 20 sekund, do czasu aż lekko 
zrumienią się z drugiej strony. Faworki 
nie powinny za bardzo się zrumienić, 
mają być bladozłote. 

Faworki wyławiać drewnianym 
patyczkiem i układać je na ręcznikach 
papierowych. Po ostudzeniu posypać 
cukrem pudrem. 

Proste? A jakie smaczne!  K.Sz.

Pacjent w szpitalu:
– Oj! Siostra to chyba dzisiaj wstała po złej stronie łóżka.
– A dlaczego pan tak sądzi?
– Bo ma siostra na nogach chodaki chirurga.

– Jasiu, skąd masz takiego wielkiego guza na czole? 
– To od myślenia, mamo. 
– Jak to od myślenia?!
– Myślałem, że Kazik nie trafi mnie kamieniem.


