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W bieżącej gazecie drukujemy plany remontowe 
osiedli, a na stronie internetowej Spółdzielni zamiesz-
czamy remonty odrębnie dla każdej nieruchomości.

Zachęcamy do udziału w spacerach po Łodzi. Nasze miasto 
ma wiele ciekawych miejsc. Stare kamienice i łódzki detal 
architektoniczny potrafi zadziwić i zachwycić.

Następny numer 
ukaże się 26 marca 

2020 r. NAKŁAD 9000 

egzemplarzy

Moim
zdaniem
Zacznę trochę nietypowo, bo będę za-

dawać pytania. Czy w mniejszych czy więk-
szych miejscowościach przechodząc bądź 
spacerując obok różnorodnych budynków 
winniśmy zastanawiać się i obserwować ich 
kominy i patrzeć co się z nich wydobywa? 
Czy jeżdżąc co roku nad nasze morze lub 
w nasze piękne góry nie przechadzamy 
się codziennie w mrowiu różnego rodzaju 
paskudnych i obskurnych straganów, po-
sadowionych byle jak i praktycznie byle 
gdzie? Czy będąc na urlopie winniśmy się 
zastanawiać co jest samowolą budowlaną? 
To ostatnie pytanie bezpośrednio dotyczy 
tragedii, która wydarzyła się w Bukowinie 
Tatrzańskiej gdy wiatr zerwał dach z tym-
czasowej (ale już co najmniej trzyletniej) 
wypożyczalni sprzętu narciarskiego i zabił 
trzy osoby. A przecież w tym miejscu bywa-
ło wiele osób, w tym wielu miejscowych. 
I nikogo nie obchodziło, że ktoś postawił 
akurat tam „pawilon” czyli naczepę sa-
mochodową, obił deskami i przykrył byle 
jakim dachem. Nie mógł tego wykonać 
z dnia na dzień. Musiało to trwać jakiś czas. 
Gdzie byli urzędnicy gminni czy też staro-
stwa powiatowego? Gdzie byli miejscowi 
policjanci? I gdzie była obowiązkowa tab-
lica informacyjna, która winna być zawsze 
wywieszona na zewnątrz prowadzonych 
prac z podaniem nazw inwestora, wyko-
nawcy, inspektora nadzoru, kierownika 
budowy itp. Oczywiście pierwsze reakcje 
poszczególnych władz były takie, że nie 
ma należytej obsady etatowej w nadzorze 
budowlanym, inspektoraty są chronicznie 
niedofinansowane i nie ma możliwości 
podejmowania działań z urzędu; reaguje 
się tylko na doniesienia lub gdy zdarzy 
się tragiczny wypadek. Teraz zaś, kilka 
dobrych dni po tej tragedii, znajdują się 
ludzie do kontroli i władza zaczyna coś 
dorywczo robić, aby przekazać stosowne 
informacje, że ukarano tyle i tyle osób czy 
instytucji, a potem jak zwykle będzie ma-
razm i… musi zdarzyć się kolejny nieprze-
widziany incydent. Już od 30 lat budujemy 
swoje państwo, w którym sami wybieramy 
sobie władze. Ale niestety nie potrafi liśmy 
wypracować odpowiednich instrumentów, 
które zmuszałyby je do właściwego działa-
nia w imię dobrze pojętej wspólnoty. Nie 
da się również zbudować silnego państwa, 
województwa, powiatu, gminy czy regionu 
działając w kontrze do instytucji władzy. 
Nasze naleciałości historyczne pielęgnują 
w naszym społeczeństwie złe nawyki i my 
nie odważamy się być obywatelami z praw-
dziwego zdarzenia, reagującymi na zło nas 
otaczające, reagującymi na opisane wyżej 
samowole budowlane, nieakceptującymi 
różnego rodzaju nieprzygotowane właści-
wie prowizoryczne rozwiązania na zasadzie 
„jakoś to będzie”. A niestety, bardzo czę-
sto, sprawdza się u nas „humorystyczna” 
zasada, że prowizorka jest najbardziej 
trwała! Ale tylko do czasu, gdy dochodzi 
do tragedii.

Zachęcam do uważnego zapoznania 
się w tym numerze n/Gazety z naszymi 
zamierzeniami remontowymi w bieżącym 
roku i proszę o przedstawienie nam swo-
ich życzliwych uwag. Zachęcam również 
do instalowania aplikacji iMieszkaniec.pl 
(informacja o tym jest na str. 5).

Życzę udanego tłustego czwartku oraz 
udanych zabaw ostatkowych w najbliższy 
wtorek.

 Sylwester Pokorski

 Rada Nadzorcza RSM „Bawełna” w grudniu ubiegłego roku uchwaliła plan 
gospodarczy na 2020 r., w tym plany remontowe dla osiedli. Zatwierdzone 
koszty na remonty nie przewidują podwyżek odpisów remontowych.
Remonty planowane w osiedlach na bieżący rok.

W poprzednim numerze gazety przedstawiliśmy 
wykaz robót remontowych wykonanych w ubiegłym roku. 

Aktualnie drukujemy plany remontowe na ten rok, 
które podlegały omówieniu i akceptacji przez poszczególne Rady Osiedli 

oraz zostały zatwierdzone przez Zarząd, w ramach kosztów 
przyjętych przez Radę Nadzorczą w planie gospodarczym na 2020 r. 

Wszystkie remonty, wzorem lat ubiegłych przedstawiliśmy w podziale 
na sześć kategorii prac: roboty budowlane, roboty elektryczne, 

roboty dekarsko-blacharskie, wymiana okien i drzwi, 
roboty terenowo-drogowe i roboty instalacyjno-sanitarne. 
W osiedlu Zbiorcza w tym roku nie planowane są roboty 

elektryczne i dekarsko-blacharskie, co nie oznacza, 
że w przypadku awarii prace z tych kategorii nie zostaną podjęte. 

Każda z administracji rezerwuje określone środki 
na prace nieprzewidziane i usuwanie awarii.

Plany remontów w podziale na poszczególne nieruchomości 
zamieszczone są na stronie internetowej Spółdzielni. 

Zamierzenia remontowe na 2020 r. – strona 4–5.

Spacer po Łodzi
W poprzednim numerze zapowiedzieliśmy nową inicjatywę skie‑
rowaną dla naszych mieszkańców – spacery po Łodzi i wycieczki 
za miasto. Pomysłodawczyniami projektu są panie Jadwiga An‑
tosik i Iwona Spychalska z Rady Osiedla Słowiańskie. Szczegóły 
pierwszego spaceru podajemy na str. 6.

SPRZEDAM GARAŻ PRZY BLOKU OGRODZONYM, 
UL. ZIEMOWITA, TEL. 601 927 112.

W poprzednim numerze gazety przedstawiliśmy 
wykaz robót remontowych wykonanych w ubiegłym roku. 

Aktualnie drukujemy plany remontowe na ten rok, 
które podlegały omówieniu i akceptacji przez poszczególne Rady Osiedli 

Zamierzenia remontowe Zamierzenia remontowe 
na 2020 r.na 2020 r.

Dziś tłusty czwartek!
Wszystkim naszym czytelnikom 
życzymy słodkiego dnia.
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Na przestrzeni lat w naszych mieszkaniach dokonanych było dużo zmian i przeróbek. 

Jedną z bardziej kłopotliwych obecnie jest wodociągowa instalacja wykonana z klejonych 
plastikowych rurek, która ok. 25 lat temu weszła przebojem głównie do naszych łazienek, 

a obecnie bywa, że powoduje problemy, np. przy wymianie wodomierzy.
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Z prac 
Rady Nadzorczej 
W  styczniu 2020 roku Rada 

Nadzorcza RSM „Bawełna” odby-
ła jedno posiedzenie, na którym:

1.  Podjęła uchwałę ws. zmiany stawek 
opłat eksploatacyjnych oraz ws. zmiany sta-
wek opłat za dźwigi od 01.05.2020 r.

2.  Zatwierdziła bez uwag plany pracy 
Komisji Rady Nadzorczej: Rewizyjnej, GZM 
i Wewnątrzspółdzielczej na 2020 rok.

3.  Przyjęła do wiadomości informację 
przedstawioną przez Prezesa Spółdzielni 
p. Sylwestra Pokorskiego na temat planowa-
nego przez Zarząd zwołania w dniach 18, 19, 
20, 21, 22, 25, 26 i 27 maja 2020 r. Walne-
go Zgromadzenia oraz kalendarium decyzji 
i czynności przygotowawczych przed Walnym 
Zgromadzeniem.

4.  Zapoznała się z informacją nt. stanu za-
dłużeń lokali mieszkalnych i użytkowych oraz 
zaakceptowała propozycję Komisji Wewnątrz-
spółdzielczej, aby poszczególne Rady Osiedli 
zaprosiły osoby tam wymienione na rozmowy 
w sprawie spłaty zaległości.

5.  Uchwaliła program działalności spo-
łecznej na 2020 r., a w jego ramach „Regula-
min konkursów na najładniej ukwiecony bal-
kon w okresie letnim oraz na najefektowniej 
udekorowany balkon w okresie świąteczno-
-noworocznym”. Treść Regulaminu dostępna 
jest na stronie internetowej Spółdzielni.

6.  Podjęła uchwałę ws. przedłużenia 
o kolejne 10 lat (od 26.04.2020 r. do dnia 
25.04.2030 r.) umowy najmu pawilonu 37 
przy ul. Skrzetuskiego 11 zawartej z Jeronimo 
Martins Polska S.A. oraz wyrażenie wstępnej 
zgody na kolejną modernizację i rozbudowę 
pawilonu przez i na koszt najemcy.

7.  Przyjęła do wiadomości informacje 
przedstawione przez Przewodniczących Rad 
Osiedli „Koziny” i „Zbiorcza” oraz członka Rady 
Osiedla „Słowiańskie” na temat spraw, jakimi 
Rady te zajmowały się na swoich posiedze-
niach w okresie od ostatniego posiedzenia Rady 
Nadzorczej. Rady Osiedli „Żubardź” i „Sienkiewi-
czowskie” nie miały w tym okresie posiedzeń.

8.  W sprawach wniesionych Rada przyjęła 
do wiadomości:

–  informację o rozpoczęciu badania 
lustracyjnego działalności RSM „Bawełna” 
za lata 2016–2018 przez lustratora ze Związku 
Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP,

–  sprawozdanie Ogniska TKKF „Dzikusy” 
z XIX Olimpiady Przedszkolaków, która odbyła 
się 7.12.2019 r. na terenie Szkoły Podstawowej 
205 na Olechowie,

–  informację o „Feriach w mieście” zorga-
nizowanych i przeprowadzonych przez Ogni-
sko TKKF „Dzikusy” przy osobistym zaangażo-
waniu niektórych członków Rady Nadzorczej 
i finansowej pomocy ze strony Spółdzielni,

–  podziękowania Prezesa p. Sylwestra 
Pokorskiego dla Rad Osiedli „Żubardź” i „Ko-
ziny” za akcję „świąteczna paczka” oraz dla 
samorządowej Rady Osiedla Olechów-Janów 
za zorganizowanie osiedlowej Wigilii dla osób 
samotnych,

–  informację o przedruku przez Domy 
Spółdzielcze – wydanie z grudnia 2019 – 
artykułu Prezesa p. Sylwestra Pokorskiego 
opublikowanego w rubryce „Moim zdaniem” 
w ubiegłorocznym listopadowym numerze 
gazety „RSM „Bawełna” – Mój Dom”.

Ponadto w sprawach wniesionych Rada 
dyskutowała na temat segregacji śmieci 
w zasobach RSM „Bawełna” i o związanych 
z tą kwestią działaniach i zamierzeniach 
Spółdzielni, takich jak zamykanie śmietników, 
ustawienie dodatkowych własnych pojemni-
ków do segregacji śmieci itp.

8.  Następne posiedzenie zaplanowano 
na 27.02.2020 r. Oprac.: E.S. i I.G.

W  styczniu  2020  r. 
posiedzenia Zarządu 
RSM „Bawełna” odby-
ły się w dniach 8 i 22, 
a  między  posiedze-
niami  Zarząd  podjął 
jedną decyzję w tzw. 
trybie  roboczym. 
W styczniu 2020 roku 
Zarząd  zajmował  się 
m.in.  następującymi 
tematami:

Sprawy członkowsko-
-mieszkaniowe

W dniu 31.12.2019 r. Spółdzielnia 
liczyła 10.306 członków. W stycz-
niu 2020 r. przyjęto w poczet 
członków Spółdzielni 4 osoby, 
które posiadają odrębną własność 
lokalu w zasobach Spółdzielni 
i wystąpiły o członkostwo. Ponad-
to do rejestru członków wpisano 
25 osób, które nabyły członko-
stwo z mocy prawa, a skreślono 
z rejestru członków Spółdzielni 
37 osób, których członkostwo 
z mocy prawa ustało.

Sprawy terenowo-prawne
Przyjęto do wiadomości, że w dro-
dze indywidualnego zbierania 
głosów podjęta została uchwała 

właścicieli nieruchomości za-
budowanej budynkiem nr 92 
przy ul. Bydgoskiej 25 w Łodzi 
w osiedlu „Żubardź” w spra-
wie wyrażenia RSM „Bawełna” 
jako zarządcy nieruchomości 
następczej zgody na wykonanie 
robót budowlanych polegających 
na modernizacji instalacji ciepłej 
wody użytkowej w III i IV klatce 
budynku nr 92 przy ul. Bydgoskiej 
25 przez firmę „TIBEX” Sp. z o.o. 
zgodnie z opracowanym i zaak-
ceptowanym przez Spółdzielnię 
projektem budowlanym z kwiet-
nia 2017 roku i zawarcie z tą firmą 
stosownej umowy. O podjęciu tej 
uchwały współwłaściciele nieru-
chomości zostali poinformowani.

Zapoznano się z ofertą naby-
cia nieruchomości gruntowej przy 
ul. Puszkina, złożoną Spółdzielni 
przez jednego z deweloperów, ale 
postanowiono na razie nie zajmo-
wać stanowiska w tej kwestii, bo-
wiem tereny objęte ofertą obecnie 
są oddane w długoletni najem, 
a ponadto Zarząd skłania się 
do zachowania koncepcji, zgodnie 
z którą w założeniach urbanistycz-
nych Widzewa-Wschodu centrum 
tej dzielnicy planowane było jako 
usługowo-handlowe, nie zabudo-
wane blokami mieszkalnymi.

Sprawy remontowe
Przyjęto do wiadomości infor-
macje - zbiorcze meldunki o ilo-
ści zrealizowanych pozycji z list 
określających kolejność wymiany 

bądź refundacji kosztów wymia-
ny we własnym zakresie okien 
i drzwi balkonowych w mieszka-
niach na poszczególnych osied-
lach. Do realizacji (refundacji lub 
wymiany) pozostało jeszcze:

 ■ w osiedlu „Koziny” – 34 po-
zycje,

 ■ w osiedlu „Żubardź” – 68 
pozycji,

 ■ w osiedlu „Zbiorcza” – 113 
pozycji,

 ■ w osiedlu „Słowiańskie” – 
416 pozycji,

 ■ w osiedlu „Sienkiewiczow-
skie” – 67 pozycji.
W związku ze zmianą posta-

nowień Statutu w sprawie finanso-
wania kosztów wymiany stolarki 
okiennej listy te nie są już uzupeł-
niane o następne pozycje, a za-
twierdzone w oparciu o kwalifika-
cje okien przed wejściem w życie 
zmian Statutu są do wglądu dla 
członków Spółdzielni w biurze 
Zarządu Spółdzielni pok. 121 
oraz dla danego osiedla – w Admi-
nistracjach Osiedli.

Postanowiono (w kolejności 
wynikającej z list określających 
kolejność wymiany/refundacji) 
zrefundować część kosztów wy-
miany okien osobom, które wy-
mieniły je we własnym zakresie:
–  w trzech mieszkaniach 

w osiedlu „Zbiorcza” i
–  dwóch mieszkaniach w osiedlu 

„Koziny”.
Uchwalono plany rzeczowo-

-finansowe funduszu remonto-
wego dla poszczególnych osiedli 

(w podziale na rodzaje robót 
i na nieruchomości) na 2020 rok. 
Plany te zamieszczone są na naszej 
stronie internetowej oraz w tym 
numerze gazety „Mój Dom – RSM 
„Bawełna” na str. 4–5.

Wyrażono zgodę na zmianę 
cen w zakresie świadczenia usług 
Pogotowia Mieszkaniowego – fir-
my PRYM P.P.H.U. s.c. Grzelka 
and Grzelka, wskazując przy tym 
osiągnięcia wyłonionego spośród 
członków Forum Zarządców Nie-
ruchomości Spółdzielczych zespo-
łu negocjującego ceny w imieniu 
spółdzielni mieszkaniowych z Łodzi 
i województwa.

Przyjęto do wiadomości opi-
nie Kierowników Działów Spół-
dzielni na temat wywiązywania 
się w IV kwartale 2019 roku 
z umów stałych przez firmy ob-
sługujące Spółdzielnię. Przyjęto 
też informację o nielicznych awa-
riach, do jakich doszło w naszych 
zasobach w okresie świątecznym. 
A o tym, Jak minęły święta w na-
szych zasobach, informowaliśmy 
Państwa już w styczniowym nu-
merze „Mojego Domu”.

Sprawy ekonomiczne
Omówiono i przyjęto do wia-
domości wyniki ekonomiczne 
Spółdzielni za okres styczeń-
-listopad 2019 roku.

Przyjęto do wiadomości i za-
akceptowano informację dotyczą-
cą sald bilansu otwarcia kosztów 
do rozliczenia centralnego ogrze-
wania i podgrzania wody za 2019 
rok.

Podjęto decyzje co do dalsze-
go postępowania z tzw. trudnymi 
zadłużeniami powstałymi na sku-
tek niewnoszenia opłat za używa-
nie mieszkania. Dotyczy to trzech 
mieszkań, z których dwa zadłużo-
ne zostały przez tego samego użyt-
kownika. Egzekucja komornicza 

jest bezskuteczna, bo dłużnicy 
zmarli i nie ma już osób odpowie-
dzialnych za dług. Postanowiono 
więc zamknąć odpisy aktualiza-
cyjne dla tych mieszkań, dla któ-
rych zostały utworzone, odstąpić 
od wymagalności kosztów sądo-
wych i egzekucyjnych (w dwóch 
przypadkach) oraz od naliczenia 
odsetek (we wszystkich trzech 
przypadkach).

Utworzono odpisy aktualiza-
cyjne w ciężar kosztów dla trud-
nych do odzyskania należności 
z tytułu zadłużeń wobec Spół-
dzielni (dotyczy zadłużeń zwią-
zanych z opłatami za trzynaście 
mieszkań i jeden garaż).

Sprawy najmu lokali 
i terenów

Po rozpatrzeniu próśb dwóch na-
jemców lokali użytkowych w pa-
wilonie nr 49 przy ul. Brzechwy 
7A utrzymano na styczeń czasowo 
obniżone w ubiegłym roku stawki 
czynszu za najem.

Na prośbę najemcy jednego 
z lokali użytkowych w osiedlu 
„Koziny” rozłożono na raty jego 
zadłużenie z tytułu czynszu za wy-
najmowany lokal.

Sprawy kulturalno-
-oświatowe

Przeznaczono kwotę 1.600 zł na zor-
ganizowanie przez Ognisko TKKF 
„Dzikusy” imprezy „Ferie 
w mieście 2020” w dniach 13–
17.01.2020 r. w Szkole Podsta-
wowej Nr 205 w Łodzi (feriom 
z „Dzikusami” poświęciliśmy w na-
szej gazecie w ubiegłym miesiącu 
osobny artykuł).

 Oprac.: E.S.

Z PRAC ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI  
w styczniu 2020 r. 

OGŁOSZENIE!
„Robotnicza Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Bawełna” in‑
formuje, że posiada do wy-
najęcia  lokale  użytkowe 
o powierzchni 55 m2, 71 m2 
i 112 m2 w pawilonie nr 49 
w Łodzi przy ul. Brzechwy 7A 
(pierwsze piętro).
Informacji o lokalach udziela 
Dział Organizacyjny pod nu‑
merem telefonu: 42 641‑63‑
33 wew. 45 lub 51, e‑mail: 
wsierakowski@rsmbawelna.pl 
lub osobiście Łódź, ul. Przy‑
byszewskiego 163, pokój 121.

Instalacje klejone 
z oświadczeniem
Wymiana wodomierzy w  mieszkaniach 
praktycznie za nami. Jednak chcielibyśmy 
na łamach gazety poruszyć jeszcze jeden 
temat z tym związany, na który wskazy wali 
nasi mieszkańcy – problemy z montażem 
nowych wodomierzy na instalacjach z PCV 
klejonych, czyli na instalacjach, np. firmy 
NIBCO.

Serwisanci wymieniający wodo-
mierze, w przypadku stwierdzenia takich 
plastikowych instalacji w danym miesz-
kaniu nie podejmowali się wymiany bez 
odrębnego podpisania oświadczenia 
o tym, że to lokator ponosi wszelką odpo-
wiedzialność za ewentualne uszkodzenia 
rurek – pęknięcia – w  trakcie wymiany 

urządzeń. Co „ambitniejszy” monter in-
formował, że przyjdzie później, bo usługa 
wymaga większego nakładu pracy i… 
już się nie pojawiał. Tak było w przypadku 
mieszkańca z Olechowa, który napisał:

„Wizyta techniczna w powyższej sprawie, 
określona przez administrację osiedla jako I ter-
min, miała u nas miejsce w dniu 22 listopada. 
Około godziny 13.00 pojawił się pojedynczy 
fachowiec, który po obejrzeniu naszych dwóch 
wodomierzy (kuchnia i  łazienka) stwierdził, 
że wg jego słów: są one delikatnie zainstalowa-
ne i ich wymiana wymaga sporo pracy, na co on 
w tym dniu nie ma czasu, gdyż musi jeszcze ob-
służyć wielu lokatorów …”.

Niestety piszący do nas Pan nie doczekał 
się jego powrotu, a wręcz z administracji do-
stał pismo o II terminie wymiany w związku 
ze swoją nieobecnością w domu w I termi-
nie. W  II terminie także nie doszło do wy-
miany, bo – czytamy w tym samym piśmie 

mieszkańca Olechowa – „Obaj nowi fachowcy 
spędzili w naszym mieszkaniu nie więcej niż 5 
minut. Starszy z nich(…) orzekł, że rurki od wo-
domierzy są klejone i w związku z tym nie nadają 
się do wymiany prowadzonej przez Bawełnę.” 
Z dalszej rozmowy Pana z fachowcem wynika-
ło, że mogą być wymienione tylko prywatnie, 
a więc w podtekście na koszt lokatora.

Wyjaśnić należy, że Spółdzielnia nigdy 
nie wyrażała zgody na przeróbki instalacji 
przy użyciu rur z tworzyw sztucznych. 
Niestety w wielu mieszkaniach, podczas 
remontów, hydraulicy, w tym nawet nasi 
konserwatorzy, którzy na zlecenie miesz-
kańca wykonywali prace w jego lokalu, 
korzystali z, jak się wydawało 25 lat temu 

z takich nowoczesnych roz-
wiązań. Bo przypomnijmy, 
że ok 25 lat temu instalacje 
plastikowe stały się modne. 
Były estetyczniejsze ni sta-
lowe, korodujące rury oraz 
szybkie w montażu. Nikt 
wtedy nie myślał o tym, 
że w trakcie pracy i prze-
pływu przez te rury zimnej 
i, co gorsza, ciepłej wody, 

tworzywa mają tendencje do kruszenia się 
i po latach ich eksploatacji rury takie stają 
się podatne na pęknięcia i uszkodzenia. 

Z  tego też powodu firmy zwykle 
nie  chcą realizować wymian na plastiko-
wych instalacjach. Dla uniknięcia roszczeń 
o naprawę szkody powstałej na instalacji, 
za którą, dodajmy, odpowiada mieszkaniec, 
zbierają oświadczenia, o  przejęciu przez 
właściciela odpowiedzialności za wynikłe 
uszkodzenia instalacji plastikowej przy wy-
mianie wodomierza. Oświadczenia są zwy-
kle czysto asekuracyjne, bo jeśli do wymiany 
dochodzi to monter stara się bardzo delikat-
nie obchodzić z taką instalacją.

Listy

Z wielkim żalem informujemy o śmierci 

Wiesława Cyzowskiego
długoletniego prezesa spółdzielni mieszkaniowych, naj-
pierw w latach 1987–1990 Prezesa Zarządu RSM „Bawełna”, 
a następnie SM im. Stefana Batorego, Łódzkiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej i SM im. Władysława Jagiełły.

Pokój Jego duszy.



3
Warto poświęcić któryś z weekendowych dni,  
by pojechać na wycieczkę do Sulejowa  
i postawić swoją stopę w miejscu, gdzie stąpali polscy władcy  
i poczuć, że wśród tych murów działa się historia.

Wiosna coraz bliżej, 
więc mamy nadzieję, 
że już wkrótce wyru-
szą Państwo tropem 
polecanych przez nas 
atrakcji wojewódz-
twa  łódzkiego.  Jed-
ną z perełek, których 
nie może  zabraknąć 
na  naszej  liście  jest 
Opactwo  Cystersów 
w Sulejowie.
Jego początki sięgają XII wieku, 
kiedy to w 1176 roku książę Kazi-
mierz Sprawiedliwy osadził w Su-
lejowie cystersów, przybyłych 
na nasze ziemie z Burgundii, i da-
rował im okoliczne dobra. O gene-
zie powstania opactwa opowiada 
też legenda, według której zagu-
biony w okolicznej puszczy ksią-
żę Kazimierz, modląc się wśród 
grzmotów i piorunów o bezpiecz-

ny powrót do domu, usłyszał głos, 
który powiedział mu, by zbudował 
w tym miejscu kościół, a odnajdzie 
drogę. Tak też się stało.

W latach późniejszych pie-
czę nad opactwem sprawowali 
następcy Kazimierza Sprawiedli-
wego: książęta Leszek Biały, Kon-
rad I Mazowiecki i Bolesław V 
Wstydliwy. W XIII wieku rozwój 
opactwa utrudniały częste najazdy 
tatarskie, co wpłynęło na decyzję 
o budowie obwarowań obronnych. 
Szczególną opieką otoczył klasz-
tor Władysław Łokietek, nadając 
mu liczne przywileje. W 1318 
roku odbył się tu zjazd możnych 
i rycerstwa, na którym przygoto-
wano prośbę do papieża o korono-
wanie Łokietka. Kazimierz Wielki 
zwołał tu w 1350 roku wiec gene-
ralny z udziałem pięciu biskupów 
i kanclerzy świeckich, a w XV 
wieku gościem klasztoru kilku-
krotnie był Władysław Jagiełło, 
również honorując opactwo od-
powiednimi przywilejami. Jedna 
z legend głosi, że na kolumnach 
sulejowskiego kościoła ostrzyli 

miecze zmierzający pod Grunwald 
polscy rycerze.

Wiek XVI i XVII były okre-
sem prosperity opactwa, wybudo-
wano wówczas pałac opata oraz 
założono ogrody w stylu włoskim. 
Kolejne stulecia nie były jednak 
już tak przychylne. Obiekt wielo-
krotnie niszczyły pożary, zaczęły 
znikać fundacje wspierające in-
stytucje kościelne, a dodatkowo 
na ziemiach polskich rozpoczął 
się długofalowy proces likwidacji 
klasztorów przez władze świeckie. 
W rezultacie, na mocy bulli Papie-
ża Piusa VII z 30 czerwca 1818 
roku, opactwo przestało istnieć, 
a jego majątek przejął rząd Króle-
stwa Kongresowego. Niekorzyst-
ny wpływ na budynki opactwa 
miały także obie wojny światowe, 
konieczne były prace naprawcze 
i konserwatorskie. W 1950 roku, 
dzięki staraniom miejscowego 
nauczyciela Zacheusza Misiur-
skiego, w kapitularzu klasztoru 
urządzono niewielkie muzeum. 
W 1986 roku obiekt wrócił w ręce 
zakonu cystersów.

Obecnie opactwo tworzą dwa 
elementy: późnoromański kościół 
oraz zabudowania klasztorne, 
w skład których wchodzą: część 
wschodniego skrzydła klasztoru 
z dobrze zachowaną zakrystią 
i kapitularzem, mury obronne, 
ruiny zachodniego i południowe-
go skrzydła, arsenał oraz budynki 
gospodarcze i mieszkalne.

Późnoromańska trójnawowa 
bazylika pw. św. Tomasza Kantu-
aryjskiego została konsekrowana 
w 1232 roku. Kościół został prawie 
w całości wzniesiony z piaskowca 
szydłowieckiego, a jego bryła za-
chowała się do dziś w nienaruszo-
nym układzie. Na froncie podziwiać 
możemy romański portal i ośmio-
dzielną rozetę z dekoracyjnym wzo-
rem, a wyżej barokową sygnaturkę, 
czyli małą wieżyczkę. Nad dawnym 
wejściem bocznym znajduje się 
romański tympanon z końca XII 
wieku, przedstawiający płaskorzeź-
biony krzyż wczesnochrześcijański, 
po bokach którego jest słońce, księ-
życ i ptak, symbolizujące śmierć 
Chrystusa. Ołtarz główny, rokoko-

wy, został wykonany przez Jana 
Millmana w 1788 roku. Znajduje się 
w nim obraz Wniebowzięcia Matki 
Boskiej. Na wyposażenie kościoła 
składają się m.in. cztery wczesno-
barokowe ołtarze boczne z czarne-
go marmuru i alabastru. Podziwiać 
możemy również odrestaurowane 
barokowe freski, ścienne malowidła 
oraz rzeźby.

Klasztor przylegał do kościo-
ła od strony południowej. Obec-
nie zachowało się jedynie jego 
wschodnie skrzydło. W pomiesz-
czeniach późnoromańskiego ka-
pitularza z XIII wieku i gotyckich 
krużganków z XV wieku znajduje 
się wspomniane wcześniej muze-
um z wystawą o historii opactwa.

Kościół i klasztor otoczone 
są późnogotyckimi fortyfikacja-
mi, kilkoma wieżami z XV–XVII 
wieku i dawną zbrojownią. W bu-

dynkach gospodarczych, w któ-
rych w przeszłości znajdował się 
mnisi spichlerz i browar, obecnie 
mieści się hotel i restauracja.

Opactwo cystersów jest jednym 
z bardziej nobliwych i cenniejszych 
polskich zabytków, charakteryzuje 
się wysoką rangą artystyczną oraz 
jest skarbnicą kryjącą w sobie wie-
le historycznych i naukowych war-
tości. 22 października 2012 roku 
zostało wpisane na listę pomników 
historii. Było także wykorzystywa-
ne jako scenografia w wielu produk-
cjach filmowych, m.in. w „Potopie” 
Andrzeja Wajdy.

Warto poświęcić któryś 
z weekendowych dni, by pojechać 
tam na wycieczkę i postawić swo-
ją stopę w miejscu, gdzie stąpali 
polscy władcy i poczuć, że wśród 
tych murów działa się historia.

 I.G.

Poznaj okolice Łodzi –

OPACTWO CYSTERSÓW W SULEJOWIEOPACTWO CYSTERSÓW W SULEJOWIE
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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 mb.,
–  udrożnienie kanałów z opisem technologii – cena za 1 kanał,
–   przedłużenie przewodów wentylacyjnych rurą z blachy kwasoodpornej (rura pojedyncza / 

dwupłaszczowa, średnica rury) – cena za 1 mb. przewodu + koszt robocizny,
–   montaż turbowentów na przewodzie/kominie średnica turbowentu – cena za 1 szt. + koszt 

robocizny,
–   uszczelnienie kominów z opisem technologii – cena za 1 mb. przewodu,
–   inwentaryzację przewodów kominowych z wykonaniem opinii kominiarskiej – cena za 1 przewód,

–   zabezpieczenie wylotów kominów siatką – cena za 1 wylot – siatka 30x30x3 mm,
–  usuwanie ptasich gniazd / cena do 10 szt. / cena powyżej 10 szt.

Oferta nie obejmuje okresowych przeglądów kominiarskich.
II.   Do oferty prosimy dołączyć informację o firmie zawierającą przede wszystkim: stan zatrudnienia 

(w tym liczbę osób posiadających 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 31.03.2021 r.
IV.   Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Roboty kominiarskie w RSM „Bawełna” 

w 2020 r.” w sekretariacie Spółdzielni ul. Przybyszewskiego 163 p. 113 do dnia 18.03.2020 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. 13 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.

ZYSKUJ

SEGREGOWANIE ODPADÓW KOMU-
NALNYCH JEST OBOWIĄZKOWE

Segregacja 
odpadków zaczyna 
się w domu

Segregujemy śmie‑
ci! To widać. Choć w wielu 
przypadkach jest to jeszcze 
raczej strach przed podwyż‑
szoną opłatą to zaglądając do 
naszych śmietników widzimy 
efekty Państwa działań i wy‑
siłków. Staramy się też dzia‑
łania te wspierać, np. poprzez 
sukcesywne wyposażanie 
kolejnych śmietników w po‑
jemniki do selektywnej zbiórki 
odpadów, by nie było potrze‑
by „wędrowania” ze śmieciami 
do miejsc z dzwonami, często 
usytuowanymi zbyt daleko od 
naszego budynku. Wg obser‑
wacji służb administracyjnych 
i porządkowych temat śmieci 
pomału normuje się.

Jedyna jeszcze uwa‑
ga i apel do mieszkańców, 
a bardziej do właścicieli lokali 
użytkowych i ich pracowni‑
ków w zakresie gromadzenia 
śmieci: prosimy o składanie 
kartonów i pudeł. Wejdzie 
ich dużo więcej do pojemni‑
ka, gdy zastosujemy się do 
tej prośby. K.Sz.

DO CYKLU 
ARTYKUŁÓW 
„Z NOTATNIKA 
PRAWNIKA” 
POWRÓCIMY 
W NASTĘPNYM 
NUMERZE.
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Plany remontów 

na poszczególne budynki 
znajdują się 

na stronie internetowej Spółdzielni.

Osiedle Żubardź
I. Roboty budowlane
1.  Docieplenie ścian północnych budynków 

przy ul. Bydgoskiej 35 i 37.
2.  Docieplenie ściany zachodniej wraz z remon-

tem loggii budynku przy ul. T. Kutrzeby 10.
3.  Remont balkonów budynku przy ul. Luto-

mierskiej 158.
4.  Malowanie przedsionka parteru klatki 

schodowej budynku przy ul. Klonowej 
28/30.

5.  Naprawa miejscowych ubytków tynków 
w sufi cie klatki schodowej budynku przy 
ul. Klonowej 32.

6.  Wykonanie projektu i montaż instalacji 
oddymiającej w budynku przy ul. Klono-
wej 38/40.

7.  Montaż ogrodzenia na murku oporowym 
boksu motocyklowego budynków Luto-
mierska 83/101, 105a, 109a, 111.

8.  Naprawa ubytków w posadzce piwnicy 
bloku przy ul. Lutomierskiej 83/101.

II. Roboty elektryczne
1.  Wymiana osprzętu oświetlenia klatek 

schodowych i instalacji oświetlenia piw-
nic budynku Limanowskiego 168, Luto-
mierska 156, 158, Bydgoska 40.

2.  Wymiana WLZ oraz wymiana osprzętu 
oświetleniowego klatek schodowych i in-
stalacji oświetlenia piwnic budynku przy 
ul. Klonowej 28/30, Bydgoska 25, 37 i 44.

3.  Wymiana oświetlenia klatek schodowych 
i piwnic z montażem oświetlenia awaryj-
nego w budynku ul. Klonowa 38/40.

4.  Wymiana instalacji oświetlenia piwnic 
budynku przy ul. Bydgoskiej 46.

III. Roboty dekarsko-blacharskie
1.  Naprawa tynków na kominach, montaż 

obróbek blacharskich i przykrycie papą 
czap na budynku Klonowa 41.

IV. Wymiana okien i drzwi 
1.  Wymiana okien i refundacje kosztów 

po wymianie okien przez członków zgod-
nie z harmonogramem.

2.  Wymiana okienek piwnicznych w budyn-
ku Lutomierska 156. 

3.  Wymiana drzwi do klatek schodowych 
budynku przy ul. Wrześnieńskiej 67/69.

4.  Wymiana drzwi do boksów motocyklo-
wych w budynku ul. Uniejowska 4.

V. Roboty terenowo-drogowe
1.  Naprawa chodników przed budynkami 

Klonowa 28/30 i 32.
2.  Remont podestów przed budynkiem Klo-

nowa 35/37.

3.  Remont chodnika w północnym szczycie 
i wjazdu do zatoczki postojowej budynku 
przy ul. Klonowej 41.

4.  Remont betonowej pochylni zjazdu 
do boksów w budynku ul. Lutomierska 
83/101.

VI. Roboty instalacyjno-sanitarne
1.  Wymiana żeliwnych odcinków pionów 

deszczowych w budynkach Uniejowska 6 
i Lutomierska 103a.

2.  Przeglądy instalacji gazowej i przewodów 
kominowych budynków osiedla.

Planowana kwota na remon-
ty w osiedlu Żubardź wynosi 
2.171.000 zł.

Osiedle Koziny
I. Roboty budowlane
1.  Kontynuacja docieplenia ściany zachod-

nio-południowej budynku przy ul. Sre-
brzyńskiej 45.

2.  Docieplenie ściany szczytowej z uprzed-
nim wykonaniem projektu technicznego 
dla budynku przy ul. Więckowskiego 97.

3.  Docieplenie ściany szczytowej z uprzed-
nim wykonaniem projektu technicznego 
dla budynku przy ul. Kasprzaka 28/34.

4.  Uzupełnienie docieplenia – zabezpie-
czenie narożnika na ścianie szczytowej 
wschodniej na wysokości czwartego pie-
tra budynku przy ul. Kasprzaka 64a.

5.  Remont sześciu balkonów od strony wschod-
niej budynku przy ul. Tatarakowej 15.

6.  Wykonanie zejścia do lokali użytkowych 
w szczycie segmentu C bloku Tatarakowa 15.

7.  Wymiana obudowy śmietnika przy budyn-
ku Lorentza 8.

8.  Montaż ogrodzenia pochylni wejścia 
do boksu motocyklowego w budynkach 
Lorentza 8 i Długosza 1/5 i 29/31 oraz 
Okrzei 4/12.

9.  Malowanie trzech wejść do klatek scho-
dowych od strony północnej bloku przy 
ul. Długosza 1/5.

10.  Uzupełnienie koryt i zabezpieczenie 
płyty żelbetowej na ścianie wschodniej 
i zachodniej pod dachem budynku przy 
ul. Kasprzaka 11.

11.  Remont trzech zadaszeń nad wejściami 
do lokali użytkowych w budynku przy 
ul. Długosza 27.

12.  Modernizacja dźwigu osobowego nr 2 
w budynku przy ul. Okrzei 40.

13.  Remont schodów zewnętrznych od strony 
zachodniej – wejście do apteki w budynku 
przy ul. Okrzei 40.

II. Roboty elektryczne
1.  Wymiana instalacji oświetlenia piwnic i kla-

tek schodowych w budynkach przy ul. Ka-
sprzaka 11, Lorentza 8, Długosza 1/5.

2.  Wymiana instalacji domofonowej z ana-
logowej na cyfrową w budynku Tatarako-
wa 15 oraz przy furtkach w ogrodzeniu 
budynku.

III. Roboty dekarsko-blacharskie
1.  Uzupełnienie tynków na kominach budyn-

ków przy al. 1 Maja 84/86 i ul. Więckow-
skiego 97.

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

miany okien przez członków wg harmo-
nogramu.

2.  Wymiana okien w piwnicy budynku przy 
ul. Lorentza 8.

V. Roboty terenowo-drogowe
1.  Wykonanie ciągu pieszego po stronie połu-

dniowej i północnej i od strony szczytu za-
chodniego przed budynkiem Kasprzaka 64a.

2.  Wykonanie dojścia do bloku przy ul. Wię-
ckowskiego 97.

3.  Remont posadzki w śmietniku przed blo-
kiem ul. Lorentza 8.

VI. Roboty instalacyjno-sanitarne
1.  Modernizacja ciepłej wody użytkowej 

w budynku przy al. 1 Maja 84/86.
2.  Przegląd instalacji gazowych i przewo-

dów kominowych w budynkach osiedla.

Planowana kwota na remon-
ty w osiedlu Koziny wynosi 
1.221.000 zł.

Osiedle Zbiorcza
I. Roboty budowlane
1.  Kontynuacja docieplenia (etap II) ściany 

wschodniej budynku 501 ul. A. Sacharowa 
10/12.

2.  Docieplenie ściany północnej (etap I) bu-
dynku 503 ul. A. Sacharowa 28.

3.  Docieplenie ściany wschodniej wraz z na-
prawą ściany po demontażu komina zde-
montowanej w ubiegłym roku kotłowni 
gazowej w budynku przy ul. Górskiej 2.

4.  Docieplenie ściany zachodniej wraz 
z zadaszeniem balkonów ostatniej kon-
dygnacji, remont części balkonów oraz 
demontaż komina po kotłowni gazowej 
wraz z naprawą ściany budynku przy 
ul. Szczytowej 4/6 (etap I robót).

5.  Demontaż kominów po kotłowniach ga-
zowych wraz z naprawą ściany budynków 
przy ul. Górskiej 3/5, 4 i 7/9.

6.  Docieplenie szczytu wschodniego budyn-
ku przy ul. stylonowej 7.

7.  Remont dźwigu osobowego w szóstej klat-
ce schodowej budynku przy ul. A. Sacha-
rowa 10/12.

8.  Wymiana wyprawy elewacyjnej – klatki 
schodowe od trzeciej do piątej, wraz z re-
montem 19 balkonów i ociepleniem coko-
łu budynku przy ul. Gołębiej 5 ( etap II).

9.  Malowanie ściany osłonowej wschodniej 
i dwóch szczytów wraz z ociepleniem co-
kołów tych ścian budynku przy ul. Gołę-
biej 5 (etap I).

10.  Remont 20 balkonów w budynku przy 
ul. Wilczej 2 i 3 balkonów w budynku 
przy ul. Zbiorczej 25.

11.  Wzmocnienie fundamentów zespołu ga-
rażowego przy ul. Zbiorczej 17B (etap I).

12.  Wykonanie projektu dostosowania bu-

dynków 501 i 4503 przy ul. A. Sacharowa 
do obowiązujących przepisów p.poż.

13.  Wykonanie ekspertyzy technicznej napra-
wy ganków budynku przy ul. Sarniej 4.

14.  Odświeżenie wejść do klatek schodowych, 
przedsionków i zejść do piwnic budynków 
osiedla – wg potrzeb.

15.  Badania termowizyjne ścian budynków 
wg potrzeb.

II. Wymiana okien i drzwi
1.  Wymiana okien i refundacje kosztów 

za wymianę okien przez członków 
wg harmonogramu.

III. Roboty terenowo-drogowe
1.  Remont podestów przed budynkiem przy 

ul. Wilczej 2.
2.  Remont podestu przed szóstą klatka 

schodową budynku przy ul. A. Sacha-
rowa 10/12.

3.  Montaż słupków zabezpieczających traw-
nik od strony zachodniej budynku przy 
ul. Rawskiej 7.

IV. Roboty instalacyjno-sanitarne
1.  Chemiczne czyszczenie instalacji central-

nego ogrzewania w budynkach: Gołębia 5, 
Zbiorcza 7. 

2.  Wymiana poziomu zimnej wody w budynkach 
przy ul. Zbiorczej 10, 12, 14, 19, 21, 23, 25.

3.  Podłączenie instalacji ciepłej wody użyt-
kowej do mieszkań w budynku Zbior-
cza 7, niezrealizowanych w 2019 r.

4.  Wymiana części instalacji centralnego 
ogrzewania w budynku przy ul. Gór-
skiej 2.

5.  Wymiana części instalacji zimnej wody 
w budynkach przy ul. Górskiej 3/5 i 4.

6.  Przegląd instalacji gazowych i przewo-
dów kominowych w budynkach osiedla.

Planowana kwota na remon-
ty w osiedlu Zbiorcza wynosi 
2.245.000 zł.

Osiedle Słowiańskie
I. Roboty budowlane
1.  Docieplenie ściany południowej bloku 

nr 119 ul. Dąbrówki 8.
2.  Docieplenie szczytu południowego wraz 

z wykonaniem dokumentacji technicznej 
bloków nr 122 ul. Księżnej Kingi 1 i 126 
ul. Księżnej Kingi 2.

3.  Docieplenie szczytu zachodniego wraz 
z wykonaniem dokumentacji technicznej 
bloków nr 131 ul. Dąbrówki 14, nr 210 
ul. Leszka Białego 8, nr 219 ul. Leszka 
Białego 11.

4.  Docieplenie ściany północnej i szczytu 
zachodniego wraz z wykonaniem doku-

mentacji technicznej i projektu kolorysty-
ki bloku nr 145 ul. Zakładowa 25 (etap I).

5.  Docieplenie ściany zachodniej wraz z wy-
konaniem dokumentacji technicznej i pro-
jektu kolorystyki bloku nr 214 ul. Anny 
Jagiellonki 2.

6.  Docieplenie narożnika ścian bl. 203-204 
przy ul. Zakładowej.

7.  Docieplenie ściany południowej wraz 
z wykonaniem dokumentacji technicz-
nej i projektu kolorystyki oraz malowa-
niem szczytu zachodniego bloku nr 217 
ul. Anny Jagiellonki 6.

8.  Docieplenie szczytu południowego bloku 
220, wschodniego bloku nr 221 i północ-
nego bloku nr 222 wraz z wykonaniem 
dokumentacji technicznej.

9.  Docieplenie ściany południowej wraz 
z wykonaniem dokumentacji technicz-
nej i projektu kolorystyki bloku nr 223 
ul. Leszka Białego 9.

10.  Kompleksowa naprawa cokołu budynku 
nr 221A, ul. Leszka Białego 13A.

11.  Termomodernizacja ściany południowej 
i szczytu północnego wraz z wykonaniem 
dokumentacji technicznej i projektu ko-
lorystyki oraz remontem balkonów blo-
ku nr 226Aul. Bolesława Szczodrego 6 
(etap  I).

12.  Wykonanie izolacji fundamentów na wy-
sokości pierwszej i drugiej klatki schodo-
wej budynku nr 233 ul. Leszka Białego 5.

13.  Remont wytypowanych w przeglądach 
balkonów bloków: 105, 120, 121, 128, 
148, 149, 207, 209, 219, 220, 228, 232.

14.  Malowanie wejść do klatek schodowych 
bloku nr 114 ul. Dąbrówki 7.

15.  Malowanie pierwszej i drugiej klatki 
schodowej wraz z wejściami bloku nr 155 
ul. Zakładowa 62.

16.  Malowanie klatki schodowej wraz z wyj-
ściem bloku nr 229A ul. Leszka Białego 7A.

17.  Wykonanie projektu oddymiania grawita-
cyjnego klatek – od pierwszej do czwartej 
oraz montaż drzwi w klasie odporności 
ogniowej EIS 30 w wejściach do piwnic 
oraz szybów windowych w bloku nr 213 
ul. Zakładowa 61.

II. Roboty elektryczne
1.  Wymiana lub naprawa słupa lampy niskiej 

wraz z wymianą oprawy na LED przed 
budynkami 125 i 134 przy ul. Dąbrówki 
9 i 10.

2.  Wymiana bądź naprawa trzech lamp wy-
sokich wraz z wymiana opraw na LED 
przed budynkiem 226A przy ul. Bolesła-
wa Szczodrego 6 i innych lamp na osiedlu 
wg potrzeb.

3.  Wymiana oświetlenia na LED w wej-
ściach do klatek schodowych z czujnikami 
zmierzchu i ruchu w budynkach 141, 153, 
135, 134, 153 i 227, 220, 221, 222, 218A.

Os. Słowiańskie, blok 108a

Os. Żubardź – docieplenie i remont balkonów, ul. Wrześnieńska 71/73

Zamierzenia remontowe na 2020 r.
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III. Roboty dekarsko-blacharskie
1.  Naprawa poszycia dachowego kieli da-

chowej bloków nr 107 ul. Ziemowita 5, 
nr 128 ul. Dąbrówki 12 i nr 143A ul. Za-
kładowa 21.

2.  Naprawa daszków nad wejściami do klatek 
schodowych i nad balkonami bloków: nr 116 
ul. Dąbrówki 2, nr 120 ul. Dąbrówki 6.

3.  Wymiana wyłazów dachowych w blokach 
nr 102, 137, 141, 202, 203, 233.

4.  Montaż nasad kominowych w budynkach 
nr 147, 148, 149, 220, 221, 222.

5.  Przeglądy i miejscowe naprawy dachów, og-
niomurów z wymianą wpustów deszczowych 
w blokach od100 do107 i od 201 do 207.

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

miany okien przez członków wg harmo-
nogramu.

2.  Wymiana okienek piwnicznych w blo-
kach: nr 100, 102, 110.

3.  Wymiana drzwi wewnętrznych i ze-
wnętrznych do klatek schodowych w blo-
ku nr 114 ul. Dąbrówki 7.

4.  Wymiana drzwi zewnętrznych do klatek 
schodowych w blokach nr: 126, 160, 216, 
218A, 229A.

5.  Wymiana naświetli w bloku nr 155 ul. Za-
kładowa 62.

V. Roboty terenowo-drogowe
1.  Naprawa chodników w rejonie bloków 

nr 132, 151, 152 i 141, 142, 143.
2.  Wykonanie przejścia z chodnika na par-

king pomiędzy pawilonem nr 29 a Pieka-
renką przy bloku 102 ul. Zakładowa 50.

3.  Remont chodników w enklawie bloków 
129, 130, 131, 128.

4.  Wykonanie koryta pod huśtawki przy blo-
ku 131 ul. Dąbrówki 14.

5.  Budowa chodnika wzdłuż ściany balkono-
wej bloku 143A.

VI. Roboty instalacyjno-sanitarne
1.  Czyszczenie chemiczne instalacji central-

nego ogrzewania w budynkach 155, 156 
i 160.

2.  Czyszczenie chemiczne i ciśnieniowe wy-
mienników w 46 węzłach cieplnych.

3.  Wymiana instalacji deszczowej w piwnicy 
budynku nr 102 ul. Zakładowa 50.

4.  Wymiana pionu instalacji deszczowej 
w pierwszej klatce schodowej budynku 
nr 107 ul. Ziemowita 5.

5.  Wymiana instalacji deszczowej pionowej 
od parteru w klatkach od pierwszej do pią-
tej bloku nr 138 ul. Zakładowa 56.

6.  Wymiana instalacji deszczowej od parteru 
do piwnic w drugiej i trzeciej klatce scho-
dowej bloku nr 155 ul. Zakładowa 62.

7.  Wymiana instalacji deszczowej w stropoda-
chach bloku 160 ul. Henryka Brodatego 2.

8.  Wymiana instalacji deszczowej oraz 
części instalacji kanalizacyjnej w bloku 
nr 141 ul. Ziemowita 15 i bloku nr 205 
ul. Leszka Białego 2.

9.  Wymiana części poziomów i pionów in-
stalacji kanalizacyjnej w blokach nr 106 
ul. Ziemowita 3, nr 116 ul. Dąbrówki 2, 
nr 119 ul. Dąbrówki 8, nr 143 ul. Ziemo-
wita 19 i nr 147 ul. Dąbrówki 18, nr 202 
ul. Zakładowa 49, nr 207 i 208 ul. Zakła-
dowa 55 i 57 oraz nr 210 ul. Leszka Bia-
łego 8 oraz 229 ul. Leszka Białego 7.

10.  Wymiana instalacji kanalizacyjnej po-
ziomej w blokach nr 122 ul. Księżnej 
Kingi 1, nr 152 ul. Dąbrówki 15, nr 214 
ul. Anny Jagiellonki 2.

11.  Wymiana instalacji poziomej zimnej wody 
w piwnicach budynków: nr 107 ul. Ziemo-
wita 5 i nr 112 ul. Dąbrówki 3, nr 142 ul. Zie-
mowita 17, nr 233 ul. Leszka Białego 5.

12.  Wymiana wytypowanych grzejników cen-
tralnego ogrzewania.

13.  Przegląd instalacji gazowych i przewo-
dów kominowych w budynkach osiedla.

Planowana kwota na remonty 
w osiedlu Słowiańskie wynosi 
4.463.000 zł.

Osiedle 
Sienkiewiczowskie
I. Roboty budowlane
1.  Docieplenie fragmentu ściany północnej 

oraz ściany zachodniej i wnęki budynku 
przy ul. Rocha Kowalskiego 2.

2.  Docieplenie ściany balkonowej wraz z remon-
tem balkonów budynku przy ul. Ketlinga 5.

3.  Docieplenie ściany południowej wraz 
z zadaszeniem balkonów budynku przy 
ul. Kmicica 21.

4.  Docieplenie ściany wschodniej wraz z re-
montem balkonów budynku przy ul. Ro-
cha Kowalskiego 4.

5.  Docieplenie ściany północnej budynku 
przy ul. Skrzetuskiego 8.

6.  Docieplenie ściany szczytowej północnej 
budynku przy ul. Skrzetuskiego 6.

7.  Docieplenie ściany południowej wraz z remon-
tem balkonów budynku przy ul. Kmicica 8.

8.  Docieplenie dolnej części budynku przy 
ul. Kmicica 11 od strony zachodniej w ob-
rębie mieszkania nr 11.

9.  Malowanie klatek schodowych budynków 
przy ul. Kmicica 14, 4C.

10.  Remont wytypowanych balkonów.
11.  Remont kominów wg potrzeb.
12.  Usprawnianie ciągów wentylacyjnych 

wg potrzeb.

II. Roboty elektryczne
1.  Wymiana oświetlenia żarowego na LED 

w budynkach przy ul. Kmicica 14 i 4C.
2.  Naprawa latarni wysokich i niskich na te-

renie osiedla wg potrzeb.

III. Roboty dekarsko-blacharskie
1.  Naprawa elewacji na tzw. S-kach.
2.  Wymiana orynnowania i udrożnienie ele-

mentów odpływowych.
3.  Wymiana poszycia dachowego wraz z re-

montem kominów na budynku nr 22 przy 
ul. Kmicica 19.

4.  Montaż budek dla ptaków.

IV. Wymiana okien i drzwi
1.  Wymiana okien i refundacje kosztów 

za wymianę okien przez członków 
wg harmonogramu.

V. Roboty terenowo-drogowe
1.  Remonty i naprawy na placach zabaw 

(korytowanie terenu i położenie kostki 
brukowej, usunięcie starych urządzeń za-
bawowych).

2.  Remont podestu przed blokiem przy 
ul. Ketlinga 4 od strony północnej.

3.  Montaż stojaka na rowery na podbudowie 
z kostki brukowej i z ławką przed budyn-
kiem przy ul. J. Skrzetuskiego 12.

VI. Roboty instalacyjno-sanitarne
1.  Wymiana zaworów cyrkulacyjnych mtcv 

w budynkach przy ul. Ketlinga 5 i 9 oraz 
Rocha Kowalskiego 6.

2.  Wymiana zaworów na rozdzielaczach 
w budynkach przy ul. J. Skrzetuskiego 
10, Kmicica 15 i 19.

3.  Przegląd instalacji gazowych i przewo-
dów kominowych w budynkach osiedla.

Planowana kwota na remonty 
w osiedlu Sienkiewiczowskie wy-
nosi 1.705.000 zł.

Zamierzenia remontowe na 2020 r.

Spotkanie z wykonawcami 
 – 30 stycznia 2020 r. 
Jak co roku, w siedzibie Spółdzielni odbyło się spot-
kanie z przedstawicielami fi rm wybranych do banku 
wykonawców robót budowlanych w 2020 roku.

Prowadzący spotkanie Zastępca Prezesa 
ds. Eksploatacyjnych p. Tadeusz Szymański pod-
sumował rok 2019 pod kątem wykonanych prac, 
które opisaliśmy w styczniowym numerze naszej 
gazety i docenił realizację zamierzeń remonto-
wych prawie w 100%. Wyraził nadzieję, że obecny 
rok również będzie tak owocny, a fi rmom uda się 
wywiązać ze wszystkich zobowiązań. Podkreślił, 
że niezmiennym numerem jeden jest dla RSM „Ba-
wełna” zadowolony mieszkaniec i jakość wykony-
wanych prac, dlatego warto jest utrzymać poziom 
współpracy na tym samym lub nawet wyższym 
poziomie, jednocześnie biorąc pod uwagę szukanie 
jak najkorzystniejszych rozwiązań ekonomicznych. 
W tym temacie wypowiedział się także Zastępca 
Prezesa ds. Ekonomicznych p. Waldemar Pawelski, 
który powiedział, że ze względu na pełnioną funk-
cję, liczy się z każdą złotówką lokatorów, dlatego 
wnoszone przez nich wpłaty na fundusz remonto-
wy należy racjonalnie wydawać.

Podczas dyskusji z fi rmami zwrócono uwagę 
na problemy, z którymi muszą się mierzyć wyko-
nawcy, w tym przede wszystkim, rzutujący na całą 
działalność, wzrost płacy minimalnej oraz niedo-
bory kadrowe. Trudności nastręcza także utylizacja 
materiałów budowlanych i związany z tym wzrost 
kosztów.

Pomimo tych niedogodności należy jednak 
pełną parą rozpocząć nowy rok remontowy, wykazać 
się fachowością i rzetelnością oraz zaprezentować 
swoje kwalifi kacje w możliwie najlepszy sposób – 
tego oczekują nasi członkowie oraz my.

 I.G.

Odwiedź administracje osiedla, która założy konto

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 Jak uzyskać dostęp do iMieszkaniec.pl
Zadzwoń do swojej administracji – a pracownik pomoże w założeniu konta 
lub ściągnięciu aplikacji. Jeśli chcesz zrobić to samemu postępuj zgodnie 
z instrukcją poniżej.

Przeglądarka internetowa:
1.  Odwiedź stronę internetową (wpisz adres strony internetowej): 

www.imieszkaniec.pl
2.  Użyj przycisku po prawej stronie: Zaloguj/Zarejestruj
3.  Wybierz miasto – Łódź
4.  Wybierz Spółdzielnię – RSM BAWEŁNA
5.  Użyj przycisku Zarejestruj
6.  Postępuj dalszą instrukcją dostępną na stronie:
Wypełnij wszystkie niezbędne pola: imię, nazwisko, nr telefonu komórkowe‑
go, adres e‑mail, nr mieszkania, relację.
Zapoznaj się i zaakceptuj: regulaminy, zgodę na przetwarzanie danych oraz 
politykę prywatności i klauzulę informacyjną.
7.  Użyć przycisku: Utwórz konto.
Zgłoszenie o założenie konta trafi a do Sp‑ni. Po pozytywnej weryfi kacji kon‑
to zostaje utworzone i mieszkaniec może w pełni korzystać z serwisu.

Sklep Google Play i App Store:
1.  Otwórz sklep Google Play lub App Store
2.  Wyszukaj aplikację imieszkaniec i ją pobierz – kliknij przycisk zainstaluj
3.  Użyj przycisku: Utwórz konto
4.  Wybierz miasto – Łódź
5.  Wybierz Spółdzielnię – RSM BAWEŁNA
6.   Postępuj z dalszą instrukcją dostępną na stronie:
Wypełnij wszystkie niezbędne pola: imię, nazwisko, nr telefonu komórkowe‑
go, adres e‑mail, nr mieszkania, relację.
Zapoznaj się i zaakceptuj: regulaminy, zgodę na przetwarzanie danych oraz 
politykę prywatności i klauzulę informacyjną.
7.  Użyj przycisku: Utwórz konto
Zgłoszenie o założenie konta trafi a do Sp‑ni. Po pozytywnej weryfi kacji kon‑
to zostaje utwo rzone i mieszkaniec może w pełni korzystać z serwisu.

 I.G.
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15 lutego Ministerstwo Finansów uruchomiło portal podatkowy,  

w którym znajdziemy przygotowane przez urzędników  
zeznania podatkowe za 2019 r.  

Pamiętajmy o 1% dla organizacji pożytku publicznego.

K o n t a k t 
z administracją

Administracja osiedla „Słowiańskie”, 
tel. 42 670 99 78.
Kierownik adm. p. Piotr Sumiński.

TECHNICY:
Andrzej Piętal, tel. 503 029 115, e-mail: apie-
tal@rsmbawelna.pl, budynki nadzorowane: 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: 100-122, 
jak również zespół garaży przy ul. Ziemowi-
ta 2b i Zakładowej 32/36, tel. kom. 505 150 
863, e-mail: akobus@rsmbawelna.pl.
Małgorzata Krasowska administrowane 
bloki: 132-150, tel. kom. 505 150 842, e-mail: 
mkrasowska@rsmbawelna.pl.
Beata Nykiel administrowane bloki: 201-212  
219-233, tel. kom. 505 131 497, e-mail: bny-
kiel@rsmbawelna.pl.
Julita Marcinkowska administrowane bu-
dynki: 151-160, 213-218a, tel. 500 268 192, 
e-mail: jmarcinkowska@rsmbawelna.pl

Administracja osiedla „Sienkiewiczow-
skie”, tel. 42 670 66 64.
KIEROWNIK ADMINISTRACJI:
Dominik Różycki, tel. 505 150 844, e-mail: 
drozycki@rsmbawelna.pl.
ADMINISTRATORZY:
Sabina Cebula administrowane bloki: 
16-26, Wspólnoty Mieszkaniowe bl. 54, 56, 
58, tel. kom. 505 150 859, e-mail: scebula@
rsmbawelna.pl.
Jerzy Gołębiowski administrowane bloki: 
1-9, 51-53, 55, 57, 60, ul. Fabryczna 9 – An-
drespol, tel. kom. 505 150 848, e-mail: jgole-
biowski@rsmbawelna.pl.
Izabela Rutkowska administrowane bu-
dynki 10-15, 27-30, S1/2 do S11, Z1/1-7, Z2-
1-7. Tel. 505 150 851, e-mail: irutkowska@
rsmbawelna.pl.

Administracja osiedla „Zbiorcza”,  
tel. 42 674 89 49.
Kierownik adm. p. Andrzej Jaroszczyk.
TECHNIK:
Zbigniew Stysiński, tel. 505 150 849, e-mail: 
zstysinski@rsmbawelna.pl.
ADMINISTRATORZY:
Jolanta Bagińska administrowane bu-
dynki: Sacharowa 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 - bez zmian.
Kierownik adm. p. Jolanta Bartoszek.
TECHNIK DLA BUDYNKÓW OSIEDLA „ŻUBARDŹ”:
Jakub Paprocki, tel. 509 330 825, e-mail: 
jpaprocki@rsmbawelna.pl.
TECHNIK BUDYNKÓW OSIEDLA „KOZINY”:
Jakub Olczak, tel. 505 150  853, e-mail: 
jaolczak@rsmbawelna.pl
ADMINISTRATORZY:
Jacek Piaseczny administrowane budynki: 
Gandhiego 3a, Tatarakowa 15, Lutomierska 
83/101, 103a, 105a, 109a, 111, Wrześnieńska 
67/69, 71/73, Sierakowskiego 1/5, ul. Kutrzeby 
3 i 10, Czarnkowska 9/13, tel. kom. 505 150 862, 
e-mail: jpiaseczny@rsmbawelna.pl.
Aleksandra Marcinkowska-Wrońska ad-
ministrowane bloki: Bydgoska 25, 27/29, 35, 
37, Lutomierska 156, 158, Uniejowska 1/3, 
4, 4a, 6, Limanowskiego 168, Turoszowska 
5, 16, dwa zespoły garaży przy ul. Bydgoskiej 
25a i 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, ul. Kasprzaka 60/62, Kasprzaka 
64a, 10, 28/34, Długosza 27, 29/31, Lorentza 8, 
Srebrzyńska 45 tel. 500 268 207, e-mail: rpson-
ka@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  kolejnej noblowskiej od-
słonie czas na Władysława 
Reymonta – powieściopisarza 
i nowelistę, ale przede wszyst-
kim jednego z  najwybitniej-
szych i najważniejszych pisarzy 
w dziejach literatury polskiej.

Urodzony 7 maja 1867 r. w Ko-
bielach Wielkich w województwie 
łódzkim naprawdę nazywał się 
Stanisław Władysław Rejment, 
od 1889 r. posługiwał się jednak 
nazwiskiem Reymont. Jego ojciec, 
Józef Rejment, był człowiekiem 
oczytanym, miał wykształcenie 
muzyczne. W parafii w Tuszynie 
pod Łodzią był uznanym organi-
stą, a także prowadził księgi stanu 
cywilnego i całą korespondencję 
proboszcza z władzami rosyjski-
mi. Matka, Antonina z Kupczyń-
skich, wywodząca się ze zubożałej 
szlachty krakowskiej, miała talent 

do opowiadania, co w późniejszych 
latach pisarz często podkreślał. 
Niechętny jednak, by pójść śladami 
ojca i pracować jako kościelny orga-
nista, został wysłany do Warszawy, 
by zdobyć szlify krawieckie. Pełen 
artystycznych ciągot Reymont nie 
mógł się jednak odnaleźć ani jako 
krawiec, ani później jako pracownik 
kolei. Posmakował więc aktorstwa, 
występując w wędrownych trupach 
teatralnych, a jednocześnie podejmo-
wał pierwsze próby literackie. Starał 
się zabić nudną, szarą rzeczywistość 
sporządzając zapiski z codziennego 
życia. Wysyłane do prasy nowele 
spotkały się z dobrym przyjęciem, 
co ośmieliło Reymonta do przepro-
wadzki do Warszawy, by związać 
swoje życie zawodowe z pisar-
stwem.

Jego pierwszą powieścią była 
„Komediantka” z 1895 r., opar-
ta na kanwie własnych teatral-
nych doświadczeń autora i jego 

obserwacji świata aktorskiego. 
Po kontynuacji książki, jaką były 
„Fermenty”, powstał łódzki gigant 
– „Ziemia obiecana” – dzieło, które 
z niezwykłą skrupulatnością oddaje 
ducha rodzącej się przemysłowej 
Łodzi, odzwierciedlając ścierające 
się warstwy społeczne i podkreśla-
jąc, tak ważną dla naszego miasta, 
wielokulturowość.

W lipcu 1900 roku Reymont 
przeżył bardzo poważny wypa-
dek kolejowy. Podczas katastrofy 
został wyrzucony do góry ponad 
zdruzgotany dach pociągu i spadł 
do rowu. Przeżył tylko dlatego, 
że w chwili karambolu nie znaj-
dował się w swoim wagonie, 
lecz wyszedł się przejść. Z prze-
trąconymi nogami i połamanymi 
żebrami trafił do szpitala, a na-
stępnie leczył się w zagranicznych 
klinikach. Za wypadek otrzymał 

bardzo wysokie odszkodowanie, 
które zapewniło mu finansowe po-
czucie bezpieczeństwa. Reymont 
powrócił więc do pisania. Zaczął 
tworzyć epopeję „Chłopi”, która 
10 grudnia 1924 roku przyniosła 
mu nagrodę Nobla. Powieść, której 
kompozycja i przesłanie filozoficz-
ne są oparte na rytmie natury, uka-
zuje życie mieszkańców wsi Lipce 
(istniejącej naprawdę, a od 1983 
roku oficjalnie nazwanej Lipcami 
Reymontowskimi). Ponownie Rey-
mont, z mistrzowską wręcz precy-
zją, potrafił w najdrobniejszych 
szczegółach opisać stroje swoich 
bohaterów oraz zwyczaje i obrzędy 
wiejskiego społeczeństwa. Sięgnął 
do wnętrza tworzonych postaci, 
by ukazać ich emocje i uczucia. 
Dał nam prawdę, tak namacalną, 
że sami odnajdujemy w niej siebie.

Uzasadnienie Akademii 
Szwedzkiej, przyznającej Włady-
sławowi Reymontowi literacką 
nagrodę Nobla, było jasne i kla-
rowne: „za wybitny epos naro-
dowy, powieść „Chłopi”, a jego 
kontrkandydatami do nagrody byli 
wówczas: Tomasz Mann, Maksym 
Gorki i Thomas Hardy.

Reymont był pierwszym pi-
sarzem, który otrzymał tę nagrodę 
już po odzyskaniu przez Polskę 

niepodległości. Schorowany, bę-
dący w zasadzie już u kresu życia, 
nie pojechał do Sztokholmu, by 
ją odebrać. Za to tak pisał o swojej 
sytuacji do przyjaciela: „Okropne! 
Nagroda Nobla, pieniądze, sława 
wszechświatowa i człowiek, który 
bez zmęczenia wielkiego nie potrafi 
się rozebrać. To istna ironia życia. 
Urągliwa i prawdziwie szatańska.” 
Pisarz zmarł rok później – 5 grud-
nia 1925 roku – w wieku 58 lat. 
Jego zabalsamowane ciało pocho-
wano na warszawskich Powązkach 
w alei Zasłużonych, a serce zostało 
wmurowane w filar kościoła Świę-
tego Krzyża w Warszawie.

O swoim pisaniu mówił: „In-
nego życia nad w literaturze – nie 
rozumiem, czuję, że nie mógłbym 
inaczej żyć (…). Nie przez ambi-
cję, łaknąc sławy itp., zostałem pi-
sarzem z potrzeby i z musu, z bólu, 
nienawiści i miłości. Muszę nim 
pozostać do końca, choćbym ani 
jednego czytelnika nie miał”.

To jest właśnie moja wizja 
prawdziwego artysty, pisarza przez 
wielkie P, kogoś kto pisze nie pod 
publikę, lecz dlatego, że musi, 
bo inaczej nie umie żyć. Może nie 
jeść, nie spać, ale nie może nie pi-
sać. Chwała takim pisarzom.

 I.G.

Polscy nobliści –  
Władysław Reymont

Uwaga! Zmiana nr telefonów 
do naszych administracji.

Spacer  
po Łodzi

21 marca 2020 r. zapraszamy 
na spacer szlakiem rzeźb 
łódzkich po Parku Staromiej-

skim. Kanwą spotkania jest przewodnik 
po rzeźbach opracowany przez p. Marię 
Nowakowską – miłośniczkę Łodzi i po-
pularyzatorkę łódzkiej architektury. Pa-
nią Marię znają zapewne osoby, które 
uczestniczyły wcześniej w  spacerach 
po Łodzi, szukając i oglądając, np. łódz-
ki detal. Jeśli nie, to zachęcamy do lek-
tury wywiadu zamieszczonego na str. 7 
z tą pozytywnie zakręconą kobietą.

Czy wiecie Państwo, że na terenie 
Parku Staromiejskiego i  pobliskiej Ma-
nufaktury zlokalizowanych jest aż 14 
rzeźb? Poznajmy je wszystkie.

W  programie naszej wycieczki 
przewidziano też wizytę w Muzeum Hi-
storii Miasta Łodzi (koszt 8 zł od osoby) 
oraz zwiedzanie Manufaktury. Niewy-
kluczony jest też krótki spacer po Sta-
rym Cmentarzu przy ul. Ogrodowej.

Na cały spacer przeznaczamy 
ok.  5  godzin, z  krótką przerwą na od-
poczynek czy kawę (koszt ponoszą in-
dywidualnie uczestnicy). Imprezę po-
prowadzi i o Łodzi opowie przewodnik 
PTTK.

Koszt do poniesienia przez uczest-
nika to koszt biletu wstępu do Muzeum 
Historii Miasta Łodzi.

Zbiórka w sobotę 21 marca 2020 r. o go-
dzinie 11.00 przed wejściem do dawnej 
Bałuckiej Delegatury Urzędu Miasta 
i  Urzędu Skarbowego przy ul.  Zachod-
niej 47 – przejście z  przystanku tram-
wajowego na rynek Manufaktury.

Zapisy nie obowiązują.

W  konkursie  na  najefektowniej  udekorowany  balkon  w  okresie 
świąteczno-noworocznym  zwyciężył  p.  Jerzy Bednarek  z  bloku  102 
z osiedla  „Słowiańskie”,  zachwycając  jury przepiękną świecącą ko-
kardą. Na tym samym osiedlu wyróżniono również świąteczne deko-
racje  pp. Marianny  i Władysława Królów  z  bl.  100,  p. Alicji  Lipskiej 
z bl. 213 oraz p. Wiesławy Namioty z bl. 212.

Komisja konkursowa z Rady Osiedla „Zbiorcza” również wyróż-
niła  3  balkony,  które  mimo  że  nie  zostały  zgłoszone  do  konkursu, 
to zwróciły uwagę komisji.  I.G.

DOM KULTURY 502, 
ul. A. Sacharowa 18, tel. 574-
190-682:
 6.03.2020, godz. 18.00 
– Monodram Weroniki 
Wierzbowskiej „Być jak Meryl” 
w reżyserii Grzegorza Pawlaka 
to poruszający spektakl 
oparty na prawdziwej historii, 
ukazującej oblicze świata 
artystów w Polsce: realia 
castingów i kryteria rządzące 
zawodem aktora. Bilety 
dostępne w Domu Kultury „502” 
w cenie 15 zł.
 13.03.2020, godz. 18.00 – 
„Być kobietą” – koncert zespołu 

RETRO. W ramach cyklu 
spotkań „Wieczór dla seniora” 
na scenie Domu Kultury 
„502” wystąpi zespół RETRO 
z koncertem dla wszystkich pań 
z okazji Dnia Kobiet. Wstęp 
wolny
 21.03.2020, godz. 17.00 
– Potańcówka. Bilety w cenie 
12 złotych można nabyć 
osobiście w Domu Kultury „502” 
od 9 marca. Liczba miejsc 
ograniczona. 

DOM KULTURY „Widok”, 
Al. J. Piłsudskiego 133, tel. 
574-255-542, 574-190-659:

 13.03.2020, godz. 16.00 – 
Muzyczna kawiarenka – „Bodo, 
Fogg, Ordonówna – piosenka 
filmowa”. Obowiązują zapisy: 
tel. 574‑255‑542. Wstęp 7 zł.
 17.03.2020, godz. 11.00 
– „W kręgu teatru. Teatralna 
historia Łodzi” – wykład. Wstęp 
wolny.

DOM KULTURY „Ariadna”, 
ul. Niciarniana 1/3, tel. 574-
256-258:
 7.03.2020, godz. 18.00 
– Koncert Jazzowego Chóru 
Wytwórni. W programie 
koncertu znajdą się 

opracowania muzyki jazzowej, 
popularnej oraz gospel, 
zarówno a cappella jak 
i z towarzyszeniem instrumentu 
klawiszowego. Bilety 
w przedsprzedaży 10 zł, w dniu 
koncertu 15 zł.

Informacje powyższe 
opracowano na podstawie 
nadesłanych do redakcji 
planowanych wydarzeń, w tym 
na podstawie tzw. Tytki seniora 
przygotowywanej przez UMŁ.
Redakcja nie odpowiada za 
ewentualne zmiany terminów 
czy odwołanie przedstawionych 
imprez.
Prosimy, każdorazowo przed 
udaniem się na wybrane 
wydarzenie, o potwierdzenie go 
w danej instytucji – nr telefonu 
podano przy adresie instytucji 
organizującej imprezę. I.G.

AKTYWNY SENIOR

Konkurs na najefektowniej 
udekorowany balkon w okresie 
świąteczno-noworocznym

WYNIKI
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swojego otoczenia, z drugiej jednak 
strony te propozycje nie zawsze 
przemawiają do mnie pod względem 
estetycznym. Mam wrażenie, że tro-
chę zbyt mocno zachłysnęliśmy się 
tematyką murali, na szczęście jest to 
forma nieingerująca w fasady budyn-
ków, w elewacje i łatwo ją usunąć 
lub zmienić.

R.: Była Pani inicjatorką na-
zwania rynku Manufaktury Ryn-
kiem Włókniarek Łódzkich. Jak 
zrodził się w Pani ten pomysł?

M.N.: W Łodzi w 1971 roku, 
w dawnych Zakładach Przemysłu 
Bawełnianego im. Juliana Marchlew-
skiego, dzisiejszej Manufakturze, 
i innych zakładach odbył się jeden 
z największych strajków w historii 
powojennej Polski – strajk łódzkich 
włókniarek. Był on konsekwencją 
obniżenia wynagrodzeń oraz zapo-
wiadanym wzrostem cen żywności. 
Bunt łódzkich włókniarek okazał się 
zaskoczeniem dla rządzących, którzy 
ostatecznie wycofali się z podwyżek 
cen – była to pierwsza taka sytua-
cja w okresie PRL-u. Pomyślałam, 
że warto te anonimowe kobiety, które 
współtworzyły naszą historię, uho-
norować, tak by pozostały w ludzkiej 
pamięci. Uznałam, że dobrym roz-
wiązaniem byłoby nazwanie jakie-
goś placu lub skweru ich imieniem. 

Poszukując odpowiedniego miejsca 
okazało się, że Rynek Manufaktury 
jest olbrzymią pustą przestrzenią bez 
nazwy. Przez 4 lata pukałam do róż-
nych drzwi, rozmawiałam z wieloma 
osobami, zbierałam wspólnie z inny-
mi aktywistami głosy mieszkańców, 
aby osiągnąć swój cel. Udało się. 

R.: Jest Pani laureatką wielu 
nagród, m.in. „Młodzi w Łodzi”, 
dwukrotnie „Punkt dla Łodzi” 
w kategorii „Ludzie” i „Inicja-
tywy”, ale także 3 miejsca w ka-
tegorii „Osobowość roku 2017” 
i nagrody „Kobieta niezwykła”. 
Czym kobieta niezwykła zajmuje 
się w wolnym czasie?

M.N.: Bardzo lubię książki, 
zwłaszcza te ilustrowane. Na ich 
temat prowadzę od kilku lat blo-
ga pod nazwą „Garaż ilustracji 
książkowej”. Kocham też podróże, 
zwiedzanie i odkrywanie nowych 
miejsc. Jednym z moich marzeń jest 
stworzenie przewodnika po detalach 
wsi polskich, począwszy od okresu 
II wojny światowej. Są to bowiem 
często rzeczy nietypowe, niełatwe 
estetyczne, ale przez to ogromnie 
interesujące.

R.: Dziękujemy za rozmowę 
i życzymy niekończącej się cieka-
wości świata i jego detali.

 I.G. i K.Sz.

Redakcja: Nawiązała Pani 
kontakt z naszą Spółdzielnią, 
ponieważ przygotowuje Pani 
materiały do pracy doktorskiej 
na temat łódzkich rzeźb w prze-
strzeni publicznej. Na terenach 
zarządzanych niegdyś przez RSM 
„Bawełna” stanęło przez lata wiele 
rzeźb oraz kilka kamieni i tablic 
pamiątkowych. Pisaliśmy o tym 
w 46 numerze gazety, w paździer-
niku 2012 roku. Jak zaczęła się 
Pani przygoda z tym tematem, 
bo to dość specyfi czne zaintere-
sowanie jak na tak młodą osobę?

Maria Nowakowska: To za-
wsze jest tak, że to nie ja znajduję 
temat, lecz temat znajduje mnie. Tak 
też było z architekturą, bo to od tej 
strony – a dokładnie jej zdobień – 
weszłam do świata historii sztuki. 
W rozwoju architektury do czasów 
I wojny światowej ważną rolę pełnią 
detale, później, im bliżej nowoczes-
ności, tym jest tego coraz mniej. Bra-
kowało mi tematu dotyczącego dzie-
jów architektury w drugiej połowie 
XX wieku i nagle trafi łam na jedną, 
drugą, trzecią rzeźbę. Zastanawiałam 
się, czy jest tego więcej. I metodą 
pierwszych pionierów amerykań-
skich, ruszyłam na poszukiwania. 
Wzięłam aparat i zaczęłam chodzić 
po łódzkich parkach i osiedlach. 
Ilość rzeźb mnie zachwyciła. Pomy-
ślałam, że za każdą rzeźbą musi stać 
jakaś historia, zaczęłam więc je zbie-
rać i zakochałam się w tym temacie.

R.: Poszukując informacji 
spotkała się Pani m.in. z byłym 
wieloletnim Prezesem RSM „Ba-
wełna” p. Stefanem Wyszyńskim, 
bo to pod jego rządami stawiano 
wiele osiedlowych rzeźb. Jak prze-
biegło to spotkanie i czy udało się 
dowiedzieć nowych, ciekawych 
rzeczy?

M.N.: To była bardzo wartoś-
ciowa rozmowa, a zdobyte podczas 
niej wiadomości bardzo mi pomogą 
przy pisaniu pracy. Przede wszyst-
kim p. Prezes Wyszyński jest uroczą 
osobą, miałam okazję poznać rów-
nież jego przesympatyczną żonę. 
Oszałamiające jest to, że mimo 
upływu tak wielu lat Pan Prezes 
pamięta bardzo wiele szczegółów 
dotyczących genezy rzeźb. To jest 
wielka przyjemność móc rozmawiać 
z osobami, które były zaangażowane 
w ich powstawanie, one są najwięk-
szą skarbnicą wiedzy. Są rzeczy, któ-
re możemy odnaleźć w archiwach, 
ale pewnej atmosfery, wyborów, sy-
tuacji lokalnej nie sposób odtworzyć. 
Największą wartością, jaką wynio-
słam z tego spotkania, była konkluzja 
o tym, ile może jeden człowiek, jego 
decyzje, odwaga i konsekwencja. 
Te rzeźby nie przysparzały prze-
cież Spółdzielni dochodu, a wprost 
przeciwnie, trzeba było o nie dbać 
i utrzymywać je w dobrym stanie, 

a mimo to zdecydowano, że walory 
estetyczne, artystyczne również są 
niezwykle ważne dla mieszkańców. 
To jest piękne i dzięki temu Państwa 
osiedla są bardzo wyjątkowe.

R.: Jak sama Pani przyznała, 
jest Pani fanką jednego z naszych 
obiektów – zjeżdżalni „słoń”, która 
znajduje się przy ul. Dąbrowskiego 
54/56. Po wielu domysłach udało 
się wreszcie dotrzeć do źródeł jego 
inspiracji.

M.N.: Tak, okazało się, że kil-
kadziesiąt lat temu Prezes Wyszyński 
podczas wizyty w Dreźnie wybrał się 
na spacer. Przyglądając się tamtej-
szej blokowej zabudowie nagle 
natknął się na zielony skwer z pla-
cem zabaw i wielkim betonowym 
słoniem, który służył za zjeżdżalnię 
dla dzieci. Bardzo mu się to spodo-
bało, zrobił więc zdjęcie i z gotową 
inspiracją wrócił do kraju, dając po-
czątek łódzkiemu słoniowi, który do 
dziś cieszy najmłodszych, teraz już 
odrestaurowany i pomalowany.

R.: Czy udało się Pani do-
trzeć do informacji o wszystkich 
łódzkich rzeźbach, ich tytułach 
i autorach?

M.N.: Niestety nie, mam kilka-
naście takich rzeźb, które, pomimo 
moich wysiłków, nadal mi nie uległy. 
Jedną z nich jest rzeźba znajdująca 
się niedaleko Państwa siedziby, abs-
trakcja stojąca przed Domem Han-
dlowym „Dąbrówka” przy ul. Ta-
trzańskiej. Jeśli ktoś z czytelników 
wie cokolwiek na jej temat, to będę 
wdzięczna za każdą informację.

R.: Jest Pani pozytywnie za-
kręcona na punkcie Łodzi. Oprócz 
rzeźb z lubością śledzi też Pani de-
tale łódzkiej architektury. Dlacze-
go to Panią tak wciągnęło?

M.N.: To znowu był przypa-
dek. Mam wrażenie, że po pro-
stu pewnego dnia kosmos schylił 
się do mnie i mnie dotknął. Była 
wczesna jesień 2014 r., szłam ulicą 
Legionów, na wysokości Teatru Po-
wszechnego uniosłam głowę, a mój 
wzrok zatrzymał się na płaskorzeźbie 
Ateny w hełmie z sową na głowie. 
Pomyślałam wtedy: „Stare Polesie 
jest piękne, a tych detali pewnie 
jest więcej.” Wzięłam więc do ręki 
aparat i ulica po ulicy tropiłam ko-
lejne cudeńka. Tak powstały kolej-
ne szlaki tematyczne związane ze 
zwierzętami, roślinami, postaciami. 
Zachłysnęłam się tym i teraz już nie 
potrafi ę iść ulicą i nie wypatrywać, 
nie podziwiać, nie poszukiwać. Sta-
łam się prawdziwą pasjonatką detali 
architektonicznych.

R.: I jako prawdziwa pasjo-
natka jest Pani autorką pierwszego 
w Polsce przewodnika po mieście 
„Łódzki detal – Przewodnik po 
Łodzi szlakami detali architekto-
nicznych”. Proszę nam opowie-
dzieć o tej publikacji.

M.N.: W maju 2016 roku skon-
taktował się ze mną Prezes Centrum 
Inicjatyw na rzecz Rozwoju RE-
GIO i łódzki przewodnik Maciej 
Kronenberg, który, wiedząc o mo-
ich zainteresowaniach i zbiorach, 
zaproponował mi wydanie książki. 
Praca nad publikacją trwała około 
półtora roku, a złożyły się na nią 
zgromadzone przeze mnie przez lata 
zdjęcia, ujęte później w szlaki i wy-
cieczki turystyczne, a także organi-
zowane przeze mnie tematyczne gry 
miejskie. Książka ukazała się przy 
wsparciu stypendium artystycznego 
Prezydent Miasta Łodzi, które otrzy-
małam w 2016 r.

R.: Wspomniała Pani o orga-
nizowanych przez siebie wyciecz-
kach tropami łódzkiej architektu-
ry i rzeźb. Jak można się na nie 
zapisać, gdzie trzeba się zgłosić?

M.N.: Nie trzeba się zapisywać, 
moje wycieczki są zawsze otwarte. 
Średnio w ciągu roku prowadzę ich 
około 20, oferując 17 gotowych 
tras do wyboru. Każdy rok roz-
poczynam od wycieczki szlakiem 
zwierząt, bo był to pierwszy szlak, 
który stworzyłam i mam do niego 
duży sentyment. Zapraszam także 
na podróż o detalach Starego Pole-
sia, Śródmieścia, Bałut czy Górnej. 
Dwa z proponowanych przeze mnie 
szlaków to trasy wyobrażone, fi kcyj-
ne: Szlak Mafi i Kwiatowej i Szlak 
Bractwa Słowiańskiego. Cytując mój 
przewodnik: „Są to fantazyjne kłam-
stwa z kilkoma okruchami prawdy, 
które wymyśliłam dla przyjemności 
i zabawy, a także po to, by pokazać 
kilka moich ulubionych detali uło-
żonych w jedną trasę.” Wszelkie in-
formacje na temat wycieczek można 
znaleźć na mojej stronie internetowej 
lodzkidetal.pl i na facebooku.

R.: Pani fl agowym projektem 
jest Festiwal Detalu Architekto-
nicznego #detalfest. Kiedy odbyła 
się jego pierwsza edycja i co się 
dzieje podczas tego festiwalu?

M.N.: Pierwsza edycja miała 
miejsce dwa i pół roku temu, w 2017 
roku. Jako osoba pochłonięta przez 
temat detali architektonicznych co-
raz częściej obracałam się w towa-
rzystwie podobnych do mnie osób, 
odnajdywałam je w innych miastach, 
także poza granicami Polski. To po-
ciągnęło za sobą myśl o spotkaniu, 
wymianie doświadczeń, zdjęć, in-
formacji, ciekawostek. Tak właśnie 
zrodził się festiwal. W programie 
są wykłady, wystawy i warsztaty 
rzemieślnicze, podczas których 
uczestnicy mogą sami stworzyć swój 
detal. Zależy mi na tym, żeby mo-
gli to poczuć pod palcami. Podczas 
festiwalowych spotkań dowiadujemy 
się także o tym jak duży wpływ na 
polską architekturę miały zabory. Po-
równując zdjęcia z różnych rejonów 
kraju widać inne rozwiązania archi-

7

Rozmowa z popularyzatorką architektury, właścicielką marki 
„Łódzki detal”, miłośniczką Łodzi p. Marią Nowakowską.

tektoniczne, inne wpływy, wzory. 
Niezwykle ważne jest także to, że to 
czym się zajmujemy ma wartość spo-
łeczną, często bowiem robione przez 
nas zdjęcia po latach okazują się być 
jedynym śladem, jaki pozostaje po 
wartościowych detalach.

R.: Co Pani sądzi o tym jak 
zmienia się Łódź? Czy nie zatraca 
swojego unikatowego charakteru 
poprzez rozwój?

M.N.: Wydaje mi się, że cały 
czas mamy na tyle silny organ 
zajmujący się ochroną zabytków, 
by tę cenną, historyczną tkankę 
ocalić. Jestem w tym względzie 
optymistką. W latach 60–70-tych 
obejście z architekturą było dużo 
bardziej swobodne, a dziś nad każdą 
XIX-wieczną kamienicą wpisaną do 
rejestru zabytków, ktoś czuwa. Wia-
domo, że Łódź musi się zmieniać, bo 
tradycyjnie szuka swojego kształtu, 
czegoś co ją wyróżni na tle innych 
miast. Wiem, że duże emocje wśród 
mieszkańców wzbudziła, znajdują-
ca się przy dworcu Łódź-Fabryczna, 
Brama Miasta, którą ja osobiście bar-
dzo lubię. Ta wykończona kortenem 
elewacja o rdzawym wyglądzie przy-
wodzi mi na myśl cegłę, która dobrze 
pasuje do Łodzi i nawiązuje do jej 
korzeni. Ja wierzę w Łódź i nie oba-
wiam się tych zmian, potrzeba nam 
tylko trochę więcej miłości własnej 
i docenienia tego co mamy, zwłasz-
cza w zakresie architektury.

R.: A co Pani sądzi o łódzkich 
muralach? Czy to też część sztuki, 
czy to też detal?

M.N.: Na przestrzeni XX wie-
ku dało się zauważyć, że detal się 
wypłaszcza, już na etapie secesji 
tworzone formy były coraz bardziej 
płasko rzeźbione, a od momentu 
modernizmu forma płaska zaczęła 
dominować. Nic więc dziwnego, 
że jako kontynuacja tej formy pła-
skiej współcześnie pojawiły się 
również murale. Z jednej strony po-
doba mi się, że coś się dzieje, że hu-
manizacja przestrzeni dochodzi do 
głosu i mamy potrzebę dekorowania 

Ludzie, 
których

warto 
poznać
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 Artysta budowlaniec 
Nasza Redakcja została za‑
proszona na dość nietypowy 
wernisaż. Właściciel fi rmy bu‑
dowlanej, współpracującej z na‑
szą Spółdzielnią ogłosił wśród 
swoich pracowników konkurs 
fotografi czny. Niby nic takiego, 
choć o takich inicjatywach pra‑
codawcy nie często się słyszy, 
a gdy jeszcze dodamy, że w grę 
wchodzi nietuzinkowa fi rma bu‑
dowlana, bo zajmująca się pra‑
cami budowlanymi wykonywa‑
nymi metodami alpinistycznymi 
to już ciekawość wzrasta.

Zasady konkursu, jak powie‑
dział szef fi rmy, były proste: zdjęcie 
miało dotyczyć prac wysokościo‑
wych i mieć to coś co widza zainte‑
resuje. Pracownikom pomysł bar‑
dzo się spodobał. Mimo ciężkiej 
pracy, 8 godzin w zawieszeniu na 
wysokości, pomysłów i ciekawych 
spost rzeżeń 
rzeczywistości 
nigdy im nie 
brakowało. Do‑
tychczasowe 
żarty w pracy 
zaowocowały 

swoistą „Galerią obrazu” stworzo‑
ną w siedzibie fi rmy.

Niezwykły sposób na integra‑
cję załogi i budowanie wizerunku 
firmy. Nieprawdaż? A konkurs 
wygrał Maksim Harhay z Ukrainy, 
uprawiając swoisty snowboard po 
wieżowcu. Wyróżnienia otrzymali 
też: Adam Janicki, Yevhen Hru‑
detskyi i Pavlo Blinkov.  K.Sz.

KO B I E TA  N I E Z W Y K Ł A ,KO B I E TA  N I E Z W Y K Ł A ,
K T Ó R A  W I E R Z Y  W   ŁÓ DŹK T Ó R A  W I E R Z Y  W   ŁÓ DŹ

Są rzeczy, które możemy odnaleźć w archiwach, ale pewnej atmosfery, wybo-
rów, sytuacji prawnej nie sposób odtworzyć. Największą wartością, jaką wynio-
słam ze spotkania z p. Prezesem S. Wyszyńskim (na zdjęciu obok) była konklu-
zja o tym ile może jeden człowiek, jego decyzje, odwaga i konsekwencja.
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BARAN 21 III - 20 IV
Spotkasz się z dowodami 
życzliwości ze strony osób, 
o których wiesz wprawdzie, 
że są Ci oddane, ale teraz odczujesz to 
wyjątkowo silnie. Ponadto - lada dzień na-
dejdą nowe zupełnie inne sprawy i trzeba 
mieć na tę okazję dobrą atmosferę wokół 
własnej osoby. Miej wiele serca dla Ryb.

BYK 21 IV - 21 V
Czekają Cię jakieś zmiany 
w sprawach, które obecnie 
uważasz za najważniejsze, 
a także - co do których masz pewne wąt-
pliwości. I właśnie teraz sporo się wyjaśni. 
Już sam ten fakt pomoże w dalszym postę-
powaniu. Twoja energia i aktywność dadzą 
rezultaty. Twój znak - Strzelec. 

BLIŹNIĘTA 22 V - 20 VI
Pewna sprawa z kręgu Twoich 
zainteresowań zawodowych 
przysporzy Ci nowych zajęć 
i obowiązków. Jest wiele szans na powo-
dzenie. Twoje duże zaangażowanie i umie-
jętność podejmowania właściwych decyzji 
bardzo Ci pomogą. Lew będzie uważnie 
przyglądać się Twojemu postępowaniu.

RAK 21 VI - 22 VII
Możesz się znaleźć w sytua-
cji, która wzbudzi Twój pro-
test lub niechęć do załatwie-
nia jej. Byłoby to najgorsze wyjście, jakie 
możesz w takiej chwili znaleźć. Najlepiej 
odczekać trochę, uspokoić się i zastano-
wić. I szybko znajdziesz właściwe wyj-
ście z problemu. Nie słuchaj podszeptów 
Koziorożca. 

LEW 23 VII - 22 VIII
Codzienne sprawy rozwiną się 
w tych dniach trochę zaska-
kująco. Chyba dostatecznie 
szybko uda Ci się dostrzec zmianę sytuacji 
i wpadniesz na właściwy sposób jej wyko-
rzystania. Ktoś zechce powierzyć Ci swoje 
kłopoty. Jeśli szuka rady, spróbuj pomóc. 
Baran szuka w Tobie sojusznika.

PANNA 23 VIII - 22 IX
Choć atmosfera będzie chwi-
lami napięta, sprawy tych dni 
nie powinny być kłopotliwe. 
Dasz sobie radę łatwiej niż myślisz. Nie-
które sprawy będą może trochę wydumane 
lub po prostu wyolbrzymione. Staraj się 
utrzymać równowagę i spojrzeć obiektyw-
nie na sytuację. Życzliwy jest Byk.

WAGA 23 IX - 23 X
Będziesz mieć w tych dniach 
jakieś wątpliwości, odczujesz 
lęk przed aktywnym dzia-
łaniem w sprawach dotychczas Ci nawet 
znanych. Powodu do takich nastrojów nie 
ma. Możesz sobie taką postawą tylko na-
robić kłopotów. Uważaj, bo Lew może Ci 
dobrą okazję sprzątnąć sprzed nosa. 

SKORPION 24 X - 21 XI
Trudny miesiąc. Tylko spokój, 
działanie w myśl własnego ro-
zeznania i doświadczenie po-
mogą przebrnąć przez sytuację niełatwą, 
choć niezawinioną przez Ciebie. Warto 
oprzeć się na kimś, kogo darzysz zaufa-
niem i wierzysz w jego szczerą życzliwość. 
Uważaj na Wodnika. 

STRZELEC 22 XI - 21 XII
Dni przepełnione licznymi 
zajęciami. Przeważać będą 
sprawy prywatne, dość waż-
ne, a niektóre nawet pilne. Jeśli zechcesz 
zająć się nimi bez zwłoki, jest szansa na 
znalezienie czasu na coś zupełnie nowego 
i odmiennego, co sprawi Ci niemałą przy-
jemność. Bądź miły dla Wodnika.

KOZIOROŻEC 22 XII - 19 I
Nowy rodzaj spraw i większe 
ich nagromadzenie. To bar-
dzo dobrze wpłynie na Twoją 
aktywność zawodową. Znajdziesz w so-
bie nowe zasoby energii, które sprawią, 
że wzięte na siebie obowiązki okażą się 
łatwe do przeprowadzenia. Efekty nie każą 
na siebie długo czekać. Licz się z opinią 
Panny.

WODNIK 20 I - 18 II
Przed Tobą spotkanie, do 
którego przywiązujesz dużą 
wagę i nadzieję. Są szanse 
powodzenia w niektórych interesujących 
Cię sprawach, ale nie wszystko przebieg-
nie tak gładko, jak oczekujesz. Ktoś zechce 
Ci popsuć szyki, dlatego bądź ostrożny. 
Na szczęście blisko jest Strzelec.

RYBY 19 II - 20 III
Nowa fala ważnych spraw. 
Atmosfera wokół nich bę-
dzie bardzo dobra i tylko od 
Ciebie będzie zależało, jak to wszyst-
ko potoczy się dalej. Bez energicznego 
działania, skupienia na tym, co najważ-
niejsze, wiele nie zdziałasz. Niedawna 
rozmowa z Bliźniętami pomoże Ci zro-
zumieć sytuację. 

HOROSKOP NA MARZEC

Rozerwij się!

Parka narzeczonych dyskutuje podczas projekcji fi lmu. 
Jakiś podenerwowany widz z tyłu mówi
– Hej wy tam… przecież nic nie słychać!
– A co byś chciał słyszeć? To są nasze sprawy!

TLENOTERAPIA 
Możesz  się  jej  poddać w gabinecie  przy Anny 
Jagiellonki 2.
Hiperbaryczna terapia tlenowa jest naturalnym dopingiem dla organi‑
zmu. Ma szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach medycyny kla‑
sycznej: ortopedia, stomatologia, neurologia, onkologia, kardiologia, 
dermatologia, medycyna sportowa a także medycyna estetyczna. 
Tlenoterapia to zabieg, który odbywa się w komorze hiperbarycznej 
i polega na zastąpieniu wdychanego powietrza przez 93% tlen poda‑
wany w warunkach podwyższonego ciśnienia. Sesja tlenowa to zabieg 
odmładzający, regenerujący i odprężający.

Tlenoterapia, dzięki swojemu działaniu na organizm usprawnia 
przepływ krwi i limfy, przyspiesza przemianę materii oraz poprawia 
metabolizm, zwiększa aż ośmiokrotnie liczbę komórek macierzystych, 
eliminuje stan zapalny w organizmie a także wspomaga procesy odży‑
wiania i oczyszczania komórkowego.

Hiperbaria tlenowa niesie za sobą szereg korzyści:
►   Stymuluje układ immunologiczny i wzmacnia odporność organizmu
►  Oczyszcza organizm z toksyn i metali ciężkich( w tym substancji 

rakotwórczych)
►  Usprawnia mikrokrążenie w naczyniach włosowatych oraz krą‑

żenie limfatyczne
Ciśnienie wyższe od atmosferycznego stosowane podczas sesji tle‑
nowej sprawia, że czysty tlen nie tylko łączy się z hemoglobiną, ale 
pozbawiony fi zjologicznych barier z łatwością przenika do wszystkich 
płynów fi zjologicznych oraz komórek ciała, również tych źle ukrwio‑
nych sprawiając, że powstaje doskonałe środowisko do redukcji stanu 
zapalnego. A korzyści, ze zmniejszenia stanu zapalnego dzięki hiper‑
barycznej terapii tlenowej są natychmiastowe i długoterminowe.

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

Połączenie klasycznego leczenia z terapią hiperbaryczną ułatwia 
szybszy powrót do zdrowia oraz aktywności życiowej, a także obniża 
koszty, jakie wiązałyby się z wielokrotnym powtarzaniem rutynowych 
procedur medycznych.

Gabinet hiperbaryczny przy ul. Anny Jagiellonki 2 w bl. 214 
w os. Słowiańskie zaprasza.

Składniki:
■ 1 większa polędwiczka wieprzowa,
■ 100 gramów posiekanych na drob-

no orzechów włoskich,
■ 4 kromki pieczywa tostowego,
■ natka pietruszki 
■ 2 jabłka, najlepiej Reneta,
■ 2 łyżki octu balsamicznego – op-

cjonalnie,
■ cukier, majeranek, sól i pieprz 

do przyprawienia mięsa
■ tłuszcz do smażenia – przepis jest 

ze strony Knorr, który poleca Ramę 
do smażenia.

Przygotowanie:
1.  Polędwiczkę, po usunięciu błon, 

pokroić na medaliony (3–4 cm 
części) i posypać solą i pieprzem.

2.  Pokrojone mięso wrzucić na roz-
grzany na patelni tłuszcz i smażyć 
z każdej strony po ok. 3–4 minuty 
(na złoty kolor).

3.  Kromki pieczywa tostowego zmik-
sować na sypko, dodać posiekaną 
natkę pietruszki i orzechy. Dla 
złączenia wszystkiego w jedną ca-
łość dodać trochę miękkiego masła 
bądź Ramę, jeśli na niej smażymy 
mięso. Przygotowany farsz nałożyć 
na każdą porcję mięsa.

4.  Przygotowane polędwiczki z far-
szem włożyć do nagrzanego piekar-
nika i zapiekać ok. 5 min. aż farsz 
na mięsie zrobi się chrupiący.

5.  W tym czasie obrać jabłka, pokroić 
na cząstki i oprószyć majerankiem. 

Na patelni skarmelizować dwie 
łyżki cukru, dodać jabłka i ocet 
balsamiczny. Wszystko chwilkę 
(ok. 1 min.) posmażyć po czym 
przełożyć na talerze.

6.  Na sos z jabłkami poukładać porcje 
mięsa. Danie podawać z pieczy-
wem, ziemniakami lub frytkami – 
jak kto woli.

 Smacznego!

Z ORZECHAMI
To  już naprawdę ostat-
ni  czas  na  karnawało-
wą zabawę. Od tłustego 
czwartku, czyli od dzisiaj 
do tak zwanego śledzika, 
czyli wtorku poprzedza-
jącego  Środę  Popiel-
cową,  trwają  bowiem 
ostatki.  To  także  szan-
sa na kulinarne szaleń-
stwa przed nadejściem 
Wielkiego  Postu.  Jak 
pożegnać karnawałową 
kuchnię? Oto nasza pro-
pozycja ze strony Knorr.

Przysłowie polskie
Jeżeli luty ciepło 

trzyma
będzie jeszcze 

w marcu zima.

POLĘDWICZKI


