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Cieszmy się słonecznymi dniami, korzystajmy ze spacerów, bo nasze 
ciała muszą być w ruchu dla zdrowia i dobrego samopoczucia. 
A przed nami jeszcze zmiana czasu na zimowy. Już w ten weekend.

Już niewiele czasu zostało do wzięcia udziału w Budżecie Obywatelskim i zagło-
sowania na zadania, które Miasto wykona w roku 2022. Zadań jest wiele, w tym 
dotyczących naszego bezpośredniego sąsiedztwa. Zachęcamy do głosowania.

NAKŁAD 9000 

egzemplarzy

Gazeta ukazuje się w szczególnym tygo-
dniu w ciągu roku, jakim są dni poprzedzające 
święto Wszystkich Świętych i następujący 
po nim Dzień Zaduszny. Wspominamy swoich 
bliskich, przyjaciół, kolegów, znajomych czy 
sąsiadów. Udajemy się na cmentarze, by choć 
na chwilkę zatrzymać się przy ich grobach, 
powspominać i odmówić krótką modlitwę. 
My również na str. 7-ej, wzorem poprzednich 
lat, wspominamy osoby, które już odeszły, a ode-
grały szczególne role w naszej 63-letniej, baweł-
nianej historii. Bo za ponad miesiąc 7 grudnia 
br. rozpoczniemy 64 rok naszej działalności. 
Być może ta informacja o rocznicy spowoduje, 
że może znajdą się chętni, którzy podzielą się 
swoimi wspomnieniami z wcześniejszych lat, 
dotyczącymi ówczesnego życia w osiedlach, 
wzajemnych relacji sąsiedzkich bądź ciekawych 
zdarzeń lub niecodziennych wydarzeń, które 
moglibyśmy zamieścić w grudniowym wydaniu 
świątecznym n/Gazety. Przy tej okazji chciał-
bym przypomnieć krótko historię RSM „Ba-
wełna”. Od samego początku, dzięki wyjątko-
wym ludziom tworzącym n/Spółdzielnię szybko 
się Ona rozwijała, bardzo dużo budowała, nie 
tylko na Kozinach i Żubardziu, ale również 
na starym Widzewie i Stokach, by potem rozpo-
cząć budowę mieszkań na Zarzewie, Dąbrowie, 
Czerwonym Rynku oraz osiedlach: Zarzewska–
Przybyszewskiego i Łęczycka–Przędzalniana, 
a w połowie lat siedemdziesiątych XX wieku 
zacząć budowę pasma wschodniego Łodzi po-
czynając od Widzewa-Wschodu czyli Osiedla 
Stefana Batorego, następnie Osiedla Bolesława 
Chrobrego oraz Osiedla Mieszka I, zaś po poło-
wie lat osiemdziesiątych, kontynuowano dzia-
łania rozpoczynając budowę Osiedla Słowiań-
skiego na Olechowie (zaczęto je zasiedlać 
od 1987 r.) oraz Osiedla Sienkiewiczowskiego 
na Janowie (zaczęto je zasiedlać od 1991 r.). 
W roku 1978 wybudowano w gminie An-
drespol 1 segment szeregowy 4-ro mieszka-
niowy (mieszkańcy wyodrębnili się w latach 
2008–2009), zaś 1982 r. budynek wielorodzinny, 
wchodzący w skład os. Sienkiewiczowskiego. 
W latach 1997–1998 wybudowaliśmy 3-seg-
mentowy budynek na Radogoszczu-Wschodzie 
przy ul. Tatarakowej 15, wchodzący w skład 
Os. Koziny. W okresie swego 63-letniego istnie-
nia RSM „Bawełna”, trzykrotnie podejmowano 
decyzje o podziale. Pierwsze dwie decyzje były 
narzucone odgórnie przez władze nadrzędne 
…i w 1980 r. wydzielono SM „Zarzew”, zaś 
w 1981 r. SM „Czerwony Rynek”. Trzecia 
zaś wynikała z przemian, jakie przeżywaliśmy 
na początku lat dziewięćdziesiątych i decyzji 
samych członków podczas kilku zebrań przed-
stawicieli w 1990 r. I od 1991 r. powstały 3 nowe 
spółdzielnie na Widzewie-Wschodzie, t.j. SM 
im. Stefana Batorego, SM im. Bolesława Chro-
brego i SM im. Mieszka I. Podobnie podjęto 
identyczną uchwałę w SM „Zarzew” i zgod-
nie z wolą członków, wydzieliła się z niej SM 
„Dąbrowa”. Mamy więc dość dużą spółdzielczą 
„rodzinę” składającą się z matki, 5 dorodnych 
córek oraz wspaniałej wnuczki. Wg danych 
z 2018 r. razem „posiadamy” 788 budynków, 
ponad 42.200 mieszkań o powierzchni ponad 
2 mln 100 tys. m², a zajmowane grunty to ponad 
273 ha. Pielęgnujmy nasze wspomnienia, wspo-
minajmy zacnych ludzi, bo w n/Spółdzielni za-
wsze tak czyniono i się nadal czyni. A ta Gazeta 
jest tego wyrazem. Tym numerem rozpoczy-
namy XIV rok wydawniczy. Trzyosobowy ze-
spół redakcyjny jest zaszczycony i szczęśliwy, 
że przekazuje P.T. Mieszkańcom RSM „Ba-
wełna” w Łodzi niezbędne informacje związane 
z zamieszkiwaniem w zasobach Spółdzielni oraz 
dzieli się z Nimi swoimi opiniami.

 Sylwester Pokorski

Moim zdaniem  Wstajemy rano i patrzymy przez okno. Pada czy jest słonecznie? Jest zimno czy ciepło? 
A może zapowiadają na dzisiaj burzę? Będzie smog? Niepokój o pogodę w ostatnim czasie 
odczuwamy często, bo tak nagle i niebezpiecznie potrafi się zmienić.

W poprzednim tygodniu wichury, w tym słońce i temperatury do 17 stopni Celsjusza.

Budżet Obywatelski. Przypominamy!
Jeszcze tylko dziś i jutro można zagłosować na projekty Łódzkiego 
Budżetu Obywatelskiego na rok 2022. Głos można oddać już tylko 
przez internet. Wybierz maksymalnie 5 projektów ponadosiedlowych 
i maksymalnie 5 projektów, nawet z dwóch interesujących Cię, osiedli. 
Zagłosujmy wszyscy! Zadanie, które opisywaliśmy w poprzednim 
numerze: „Puntrack w Parku Źródła Olechówki L-295”.

Do częstych zmian pogody, niekoniecznie odpowiadających danej porze roku, już się przyzwyczailiśmy. Czy pamiętają Państwo 
(zwracam się tu do mieszkańców Olechowa) gradobicie w maju? – Osiedle w majowy długi weekend po Bożym Ciele pokryła biała 
pierzynka śniegu i gradu, co niestety następnie spowodowało liczne zalania naszych zasobów.

A Wielkanoc kilka lat temu? – Gdy co niektórzy (os. Zbiorcza) lepili przed naszymi budynkami zające ze śniegu – Boże Naro
dzenie było, jak ostatnio często się, niestety, zdarza, bezśnieżne.

Od lat nie ma już łagodnego przejścia z jednej do drugiej pory roku. Nie odnotowywano też wcześniej, jak obecnie tak często 
niepo kojących i niebezpiecznych zjawisk towarzyszących opadom czy burzom.

Co roku opisujemy skutki wichur i  trąb powietrznych jakie nawiedzają nasze miasto, nasze osiedla. Szczęśliwie dotychczas 
u nas nie wywołały tragicznych zdarzeń, choć uszkodzenie mienia, głównie samochodów już kilka razy się zdarzyło.

Stąd prosimy Państwo o zachowanie szczególnej rozwagi i stosowania się do przesyłanych, teraz nawet sms na nasze telefony, 
alarmów IMGW czyli Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ostrzegających o potencjalnych wichurach, ulewach czy burzach 
– nie wychodźmy wtedy, w miarę możliwości, z domu, parkujmy nasze samochody, o ile to możliwe, nie pod drzewami. 

O skutkach niebezpiecznej pogody w lipcu i sprzed tygodnia w naszych osiedlach piszemy na str. 4. 
Tego tygodnia zaś mamy piękną aurę, kolorową jesień i cieszmy się nią jak najdłużej.  K.Sz.

NAGŁE, NIEBEZPIECZNE NAGŁE, NIEBEZPIECZNE 
ZMIANY POGODYZMIANY POGODY
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Urząd 
Skarbowy 
online

Do Spółdzielni wpłynął list Dyrektora Izby Ad-
ministracji Skarbowej w Łodzi z prośbą o wspar-
cie w promowaniu internetowych usług Krajowej 
Administracji Skarbowej.

W piśmie Dyrektor Izby informuje: „Prowa-
dzimy obecnie działania informacyjno-promocyjne 

dla dwóch najnowszych e-usług Krajowej Admini-
stracji Skarbowej: usługi „Umów wizytę w urzędzie 
skarbowym” i serwisu e-Urząd Skarbowy. To duże 
ułatwienia dla wszystkich podatników, także dla 
lokalnej społeczności. Chcemy o nich poinformo-
wać także mieszkańców Państwa spółdzielni miesz-
kaniowej (…) Zwracam się do Państwa z prośbą 
o włączenie się w działania informacyjne naszych 
e-usług…”

Spełniając tę prośbę zamieszczamy z lewej 
strony nadesłany plakat i zachęcamy do korzystania 
z e-usług Urzędu. K.Sz.

Listy

e-Urząd Skarbowy  
umożliwia załatwienie wielu spraw online –  

bez wychodzenia z domu, na dowolnym urządzeniu,  
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

RSM Bawełna – ,,Mój dom” – pismo Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna”. Redaktor Naczelny Sylwester Pokorski, redaktorki: Katarzyna Szczepaniak 
i Izabela Gwardys. Adres redakcji 93-120 Łódź, ul. Przybyszewskiego 163, pok. 117. Telefon 42 6416333, w. 35, e-mail: mojdom@rsmbawelna.pl. Skład i łamanie: 
Agencja Wydawnicza PAJ-Press. Ogłoszenia przyjmują: redakcja  w godz. 8.00-15.00 – Łódź, ul. Przybyszewskiego 163, pok. 117, ADM „Słowiańskie” Łódź, ul. Piasta 
Kołodzieja 21, ADM „Sienkiewiczowskie” Łódź, ul. Skrzetuskiego 12, ADM „Żubardź” – „Koziny” Łódź, ul. Klonowa 39, ADM „Zbiorcza” Łódź, ul. Zbiorcza 17. 
Wszystkie ADM-y ogłoszenia przyjmują w godzinach 800 - 1700. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Rozpowszechnianie wszelkich materiałów redakcyj-
nych bez zgody Wydawcy jest zabronione. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. Druk: PolskaPress.

We wrześniu 2021 r. posie-
dzenia Zarządu odbyły się 
w dniach 1, 9 i 22. Na posie-
dzeniach tych Zarząd pod-
jął decyzje m.in. w wymie-
nionych niżej sprawach:

Sprawy członkowsko
mieszkaniowe

Wg stanu na 31 sierpnia 
2021 r. Spółdzielnia zrzeszała 
10.181 członków. We wrześniu 
2021 r. przyjęto w poczet człon-
ków Spółdzielni 11 osób, które 
posiadają odrębną własność 
lokalu w zasobach Spółdzielni 
i wystąpiły o członkostwo. 
Ponadto do rejestru członków 
wpisano 36 osób, które nabyły 

członkostwo z mocy prawa, 
a skreślono z rejestru członków 
Spółdzielni 47 osób, których 
członkostwo ustało.

Sprawy remontowe
W kolejności wynikającej 
z listy wymiany/refundacji 
stolarki okiennej w osiedlu 
„Zbiorcza” przyznano refunda-
cję części poniesionych kosztów 
członkowi Spółdzielni, który 
we własnym zakresie wymie-
nił okna w swoim mieszkaniu 
na ww. osiedlu.

Przyjęto do wiadomości 
w oparciu o meldunki z admini-
stracji osiedli, iż wszystkie pro-
wadzone jeszcze prace remon-
towe w zasobach Spółdzielni 
wykonane zostaną w przewi-
dzianych terminach.

Przyjęto informację Z-cy 
Prezesa ds. Eksploatacyjnych 
na temat stopnia zaawanso-
wania działań zmierzających 
do montażu paneli fotowol-
taicznych na dachu budynku 
nr 110 przy ul. Ziemowita 13; 
montaż nastąpi prawdopodob-
nie w 2022 roku.

Sprawy ekonomiczne

Na wniosek mieszkańca z osiedla 
„Żubardź”, przyjmując przedsta-
wioną przez niego argumentację 
obniżono zaliczkę na poczet 
centralnego ogrzewania jego 
mieszkania, ustaloną w oparciu 
o ubiegłoroczne zużycie.

Przyjęto do wiadomości, 
że z uwagi na nienależyte 
wywiązywanie się ze swoich 

Z PRAC ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI  
we wrześniu 2021 r.

zadań przez zatrudnioną przez 
Spółdzielnię firmę sprzątającą 
na osiedlach „Słowiańskie” 
i „Sienkiewiczowskie”, na firmę 
nałożona została kara umowna 
za nienależyte wykonywanie 
umowy w osiedlu „Słowiań-
skie” i przygotowywana jest 
kara za niezadowalające wyko-
nywanie usługi w osiedlu „Sien-
kiewiczowskie”.

Przyjęto do wiadomości, 
że odbyły się dwa spotkania 
przedstawicieli Forum Zarząd-
ców Nieruchomości Spółdziel-
czych (wśród nich był Z-ca 
Prezesa naszej Spółdzielni 
p. Waldemar Pawelski) i Dyrek-
tora Wydziału Gospodarki Komu-
nalnej UMŁ p. Ewy Jasińskiej. 
Celem spotkań było przekazanie 
władzom miasta opinii środo-
wiska łódzkiej spółdzielczości 
mieszkaniowej na temat spo-
sobu naliczania opłat za wywóz 
śmieci w związku ze zmianami 
ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach. Dyrektor 
p. E. Jasińska przyjęła do rozwa-
żenia zgłoszone uwagi i opinie, 
a o tym, czy zostały uwzględ-
nione, ma poinformować 
przedstawicieli spółdzielców 
na następ nym spotkaniu.

Sprawy najmu lokali 
i terenów

Wynajęto lokal użytkowy 
mieszczący się w piwnicy jed-
nego z budynków na Janowie.

Wynajęto na dwa lata po-
wierzchnię ścian budynku przy 
ul. Sacharowa 26 i 28 na umiesz-
czenie reklamy działalności pro-
wadzonej przez najemcę w jed-
nym z lokali w tym budynku.

Sprawy kulturalno
oświatowe
Rozpatrzono prośbę Og-
niska TKKF „Dzikusy” 

o sfinansowanie wpisowego 
w rozgrywkach Łódzkiej Ligi 
Amatorskiej Siatkówki dla 
dwóch drużyn z sekcji siatkar-
skiej Ogniska, w których grają 
mieszkańcy naszych osiedli 
i podjęto decyzję o przekaza-
niu Ognisku na ten cel kwoty 
3,1 tys. zł (wpisowe dla każdej 
z drużyn wynosi w tym roku 
1.550 zł).

***
Przyjęto do  wiadomości, 
że w dniu 15 września 2021 roku 
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śród-
mieścia w Łodzi, XX Wydział 
Gospodarczy Krajowego Reje-
stru Sądowego dokonał wpisu 
do KRS w zakresie składu oso-
bowego Zarządu RSM Bawełna”, 
wpisując Z-cę Prezesa p. Ag-
nieszkę Krupińską, a wykreślając 
p. Tadeusza Szymańskiego.

 Oprac.: E.S.

Z prac Rady Nadzorczej
We wrześniu 2021 r. Rada Nadzorcza odbyła jedno 

posiedzenie, w formie videokonferencji, na którym:

1.  Przeanalizowała informację dotyczącą porównania zużycia me-
diów w zasobach Spółdzielni za okres I–VI 2021 roku w odniesieniu 
do analogicznego okresu roku poprzedniego i przyjęła ją do akceptującej 
wiadomości.

2.  Podjęła uchwałę ws. zmiany wysokości stawek odpisów na fundusz 
remontowy na osiedlu „Sienkiewiczowskie” od 1 lutego 2022 r.

Podwyższenie odpisów podyktowane jest potrzebami remontowymi 
zasobów osiedla „Sienkiewiczowskie”, co wynika nie tylko z przeglądów 
budowlanych oraz instalacyjnych, ale również uwag i zgłoszeń mieszkań-
ców. Wzrost odpisów pozwoli również na spłatę niedoborów wynikających 
z prowadzonej ewidencji wpływów i wydatków funduszu remontowego 
poszczególnych nieruchomości.

3.  Rozpatrzyła pismo lokatora z osiedla „Słowiańskie” ws. docieplenia 
bloku 153 i udzieliła zainteresowanemu odpowiedzi.

4.  Zapoznała się z treścią protestu złożonego przez mieszkańców bloku 
501 na osiedlu „Zbiorcza” ws. wybudowania przed blokiem budynku 
mieszkalnego.

Podczas dyskusji podkreślano, że do tej pory nie zapadły żadne wiążące 
decyzje ws. budowy, są jedynie wstępne plany i pomysły. Rozważając 
możliwe warianty zagospodarowania terenu będą brane pod uwagę 
aspekty korzystne dla wszystkich członków Spółdzielni. Ostateczne decyzje 
ws. sprzedaży gruntu podejmie Walne Zgromadzenie. Rada zdecydowała, 
że wróci do tematu na kolejnym posiedzeniu.

5.  Przyjęła do wiadomości informację przedstawioną przez Prezesa 
Spółdzielni p. Sylwestra Pokorskiego na temat organizacji Walnego 
Zgromadzenia w 2021 roku. Nadal obowiązuje w Polsce stan epidemii 
i nie można zorganizować Walnego Zgromadzenia. Jednokowoż służby 
Spółdzielni są w każdej chwili gotowe do rozpoczęcia przygotowań 
do organizacji Walnego Zgromadzenia.

6.  Przyjęła informację nt. działalności Rad Osiedli „Słowiańskie” 
i „Sienkiewiczowskie” w okresie od ostatniego posiedzenia Rady. Rady 
Osiedli „Zbiorcza”, „Żubardź” i „Koziny” nie miały w tym czasie posiedzeń.

7.  W sprawach wniesionych Rada przyjęła do wiadomości infor-
macje nt.:

–  nowego numeru gazety „RSM «Bawełna» – Mój Dom”, w którym 
znalazł się artykuł dotyczący tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. 
Prezes p. S. Pokorski zachęcił do głosowania na projekty dotyczące zaso-
bów Spółdzielni i jej członków i zwrócił się z apelem do członków Rady, 
by nie tylko sami wzięli udział w głosowaniu, ale także zachęcali do tego 
swoich sąsiadów.

–  spotkania z dyrektorem operacyjnym firmy Cleaner i nałożenia przez 
Spółdzielnię na firmę Cleaner kar za nienależyte wywiązywanie się z obo-
wiązków w zakresie sprzątania osiedli „Sienkiewiczowskie” i „Słowiańskie”,

–  spotkania z dyrektor Wydziału Komunalnego UMŁ p. Ewą Jasińską, 
ws. opinii środowiska łódzkiej spółdzielczości mieszkaniowej nt. sposobu 
naliczania opłat za wywóz śmieci,

–  budynku nr 110 przy ul. Ziemowita 13 na osiedlu „Słowiańskie” 
i montażu na nim paneli fotowoltaicznych – Spółdzielnia jest na etapie 
podpisania umowy na projekt i realizację tego przedsięwzięcia,

–  meldunków otrzymanych od administracji osiedli raportujących, 
że według ich ustaleń oraz zapewnień przedstawicieli firm współpracu-
jących ze Spółdzielnią, wszelkie zaplanowane na 2021 rok prace remon-
towe w zasobach RSM „Bawełna” zostaną wykonane w przewidzianych 
terminach,

–  ostatniego dnia (30.09.2021 r.) na składanie ofert ws. sprzedaży 
materiałów uzyskanych z rozbiórki obiektu budowlanego położonego 
przy ul. Puszkina 8 w Łodzi, dawnej stacji obsługi samochodów Norauto,

–  prac nad planem gospodarczo-finansowym na 2022 rok. Z uwagi 
na nadchodzące podwyżki prądu, gazu, wody itp. należy jednak brać 
pod uwagę ewentualne korekty planu, które mogą być konieczne 
ze względu na sytuację na rynku,

–  spotkania pionu technicznego, na którym Zastępca Prezesa 
ds. Eksploatacyjnych p. Waldemar Pawelski określił swoje wymagania 
i oczekiwania,

–  propozycji jednego z członków Rady Nadzorczej, by stawki odpisów 
na fundusz remontowy regularnie wzrastały we wszystkich nierucho-
mościach znajdujących się w zasobach Spółdzielni. Przewodnicząca Rady 
p. J. Miller zaleciła, by propozycję tę omówiono na Radach Osiedli.

8.  Kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej zaplanowano na 28 paździer-
nika 2021 roku. Oprac.: I.G.
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Radomsko to jedno 
z najstarszych pol-
skich miast, poło-
żone w południowej 
części województwa 
łódzkiego, nad rzeką 
Radomką.
Pierwsza historyczna wzmianka 
o tym miejscu, określanym 
wówczas Radomskye, poja-
wiła się w dokumencie z 1243 
roku, sygnowanym przez księ-
cia Konrada Mazowieckiego. 
Nie zachowały się natomiast 
żadne dokumenty dotyczące 
daty nadania praw miejskich. 
Prawdopodobnie była to druga 
połowa XII wieku lub wiek 
XIII. Umownie przyjmuje się, 
że Radomsko prawa miejskie 
posiada od 1266 roku – jest 
to rok, z którego pochodzi 
najstarszy przywilej miasta, 
wydany przez księcia Leszka 
Czarnego. W 1379 roku miał 
miejsce pierwszy wielki pożar 

Radomska, którego ówczesna 
zabudowa była drewniana. 
W pisanych dokumentach o tym 
wydarzeniu pierwszy raz wspo-
mniany jest najstarszy kościół 
w mieście – kościół parafialny 
pw. św. Lamberta, którego kon-
strukcja również wtedy ucier-
piała. Świątynia powstała już 
zapewne w XI wieku i począt-
kowo prowadzona była przez 
benedyktynów z Francji, gdzie 
kult św. Lamberta był bardziej 
popularny niż na ziemiach 
polskich. Do tej pory zresztą 
radomska parafia jest jedyną 
w Polsce pod wezwaniem 
św. Lamberta. Kościół usytuo-
wano w centralnej części mia-
sta, na wzniesieniu, przy rynku, 
z ołtarzem głównym tradycyjnie 
zwróconym na wschód. Pod-
czas kolejnego pożaru spłonęła 
m.in. wielka figura Chrystusa, 
dziesięć ołtarzy oraz dzwonnica 
z trzema dzwonami. Po odbu-
dowie kościół nie odzyskał już 
swojej świetności, dodatkowo 
z powodu braku funduszy 
z roku na rok coraz bardziej 

podupadał. W końcu nie nada-
wał się już do remontu i zdecy-
dowano postawić w tym miejscu 
nowy dom Boży. Wzniesiony 
w latach 1869–1876 budy-
nek, wg projektu Konstantego 
Wojciechowskiego, zyskał 
tym razem styl neobarokowy, 
a od frontu postawiono trzy 
wieże. Nad pięknym ołtarzem 
głównym umieszczono witraż 
przedstawiający Zwiastowa-
nie Najświętszej Marii Panny, 
a w nawach bocznych i w ka-
plicach zamontowano rozetowe 
okna. W wyłożonej ciemno-
zielonym i ciemnoczerwonym 
marmurem niszy ustawiono 
naturalnej wielkości figurę 
Chrystusa stojącego na półkuli 
symbolizującej kulę ziemską 
i błogosławiącego świat.

Historia polskich miast 
w dużej mierze zachowana jest 
w naszych kościołach, dlatego 
w Radomsku na uwagę zasłu-
gują jeszcze dwa takie miejsca.

Pierwszym z nich jest zespół 
klasztorny oo. Franciszkanów 
z kościołem pw. Podwyższenia 

św. Krzyża. Klasztor stanowi 
mieszankę wielu stylów archi-
tektonicznych, od gotyku, przez 
renesans, po barok. Barok kró-
luje również we wnętrzach koś-
cioła, w którym podziwiać mo-
żemy liczne złocenia, ażurowe 
rzeźby, aniołki i motywy ro-
ślinne. Ze względu na cieszący 
się czcią wiernych obraz Matki 
Bożej z Dzieciątkiem Jezus 
równo 20 lat temu ówczesny 
ordynariusz częstochowski 
Ks. Biskup Stanisław Nowak 
nadał kościołowi rangę sanktua-
rium Najświętszej Maryi Panny 
Bolesnej i dokonał poświęcenia 
Dróżek Matki Bożej Bolesnej 
umieszczonych w murze przyle-
gającym do dziedzińca przykoś-
cielnego.

Drugim zabytkiem sakral-
nym jest drewniany kościół 
pw. św. Rocha, który powstał 
w roku 1502. Kościół został od-
restaurowany w XVIII w. We-
wnątrz możemy podziwiać chór 
muzyczny z przełomu XVII 
i XVIII w., malowidło Chrzest 
Chrystusa z I poł. XVII w. 

oraz XVIII-wieczny wizeru-
nek patrona świątyni Świę-
tego Rocha, krucyfiks pasyjny 
z XVIII w., a także trzy ołtarze 
z XIX w., nawiązujące do sztuki 
baroku. Przy kościele znaj-
duje się drewniana dzwonnica 
z XVIII w.

Będąc w Radomsku ko-
niecznie trzeba zobaczyć, je-
dyną w tej części Polski, zabyt-
kową zagrodę tatarską. Według 
legendy okolicę tę zamieszki-
wali jeńcy tatarscy. „Tatarskie” 
nawiązania mogą też mieć 
trochę wspólnego z uprawianą 
przez mieszkańców gryką, 
zwaną „tatarką”. Ostatnia za-
chowana tu zagroda tatarska zo-
stała zbudowana w 1875 r. przez 
cieślę Adama Gałwę dla rodziny 
Dziegciów, która zamieszkiwała 
ją do początków XXI wieku. 

W zagrodzie zobaczymy stare 
chaty z grubych bali sosnowych, 
kryte strzechą. Domy skła-
dają się z sieni, izby i komory, 
za którą znajdują się pomiesz-
czenia gospodarcze. Cechą cha-
rakterystyczną jest brak okien 
od strony drogi oraz zwarta 
zabudowa, co miało zapewniać 
ochronę. W 2010 r. miejsce 
to znalazło się wśród 10 laure-
atów trzeciej edycji plebiscytu 
„Perły w Koronie Województwa 
Łódzkiego”.

Z ciekawostek warto wspo-
mnieć, że pierwszym honoro-
wym obywatelem miasta został 
w 1920 roku Marszałek Józef 
Piłsudski, zaś 9 października 
1921 roku urodził się Tadeusz 
Różewicz, wybitny poeta, dra-
maturg, prozaik i scenarzysta. 
 I.G.

W bieżącym numerze  
zapraszamy do „odwiedzenia” Radomska –  
kolejnego miasta w naszym województwie  
z bogatą historią i ciekawymi budowlami.

Poznaj okolice Łodzi – RADOMSKO

Jak nie doprowadzić 
do utraty mieszkania 
po wygaśnięciu praw 
dotychczasowego 
członka

Ustawa o spółdzielniach miesz-
kaniowych wprowadziła na sku-
tek noweli czerwcowej z 2007 
roku oraz ostatniej noweli lipco-
wej z 2017 roku istotną mody-
fikację w zakresie uprawnienia 
osób bliskich do spółdzielczego 
lokatorskiego prawa do lokalu, 
które wygasło. Art. 2 ustęp 5 
ustawy wskazuje krąg osób 
bliskich, którym przysługuje 
roszczenie o zawarcie umowy 
o ponowne ustanowienie spół-
dzielczego lokatorskiego prawa 
d lokalu. Katalog osób bliskich 
jest katalogiem zamkniętym 
co oznacza, że nie ulega on roz-
szerzeniu. Do osób tych należą 
zstępni, wstępni, rodzeństwo, 
dzieci rodzeństwa, małżonek, 
osoba przysposabiająca i przy-
sposobiona oraz osoba pozosta-
jąca w faktycznym wspólnym 
pożyciu (konkubinat). Osobom 
tym ustawodawca zapewnia 
roszczenie o zawarcie takiej 
umowy przy zachowaniu wska-
zanych rygorów. Po pierwsze 
w terminie 1 roku od daty wy-
gaśnięcia tego prawa upraw-
niony zobowiązany jest do zło-
żenia oświadczenia na piśmie 
o gotowości do zawarcia 
umowy o ustanowienie spół-
dzielczego lokatorskiego prawa 
do lokalu. W poprzednim stanie 
prawnym istniał jeszcze wymóg 

Z notatnika 
prawnika

złożenia deklaracji członkow-
skiej, który obecnie nie obo-
wiązuje. W przypadku zgło-
szenia się kilku uprawnionych 
i braku porozumienia między 
nimi co do realizacji przedmio-
towych praw rozstrzygnięcia 
dokonuje sąd w postępowaniu 
nieprocesowym. Dokonując 
oceny wyboru sąd bierze pod 
uwagę różne okoliczności ale 
w szczególności uwzględnia 
czy uprawniona osoba za-
mieszkiwała z byłym małżon-
kiem lub jednym z nich bądź 
z byłym członkiem. Spółdziel-
nia w tym wypadku wyznacza 
osobom uprawnionym, które 
ubiegają się o ustanowienie 
przedmiotowego prawa termin 
na wystąpienie do sądu. W przy-
padku bezskutecznego upływu 
wskazanego terminu wyboru 
uprawnionego dokonuje Spół-
dzielnia. Ustawodawca nie 
wskazuje kryteriów jakimi kie-
ruje się Spółdzielnia przy wy-
borze osoby uprawnionej jednak 
z pewnością winny to być rów-
nież kryteria, które wskazuje 
ustawodawca dla drogi sądowej 
a ponadto uwzględnione zostają 
również okoliczności co do osób 
odpowiedzialnych za istniejące 
zadłużenia związane z tym lo-
kalem. Ustanowienie przed-
miotowego prawa powoduje 
powstanie nowego prawa a nie 
jest kontynuacją poprzedniego, 
co może mieć znaczenie da sze-
regu nabywanych uprawnień 
(podatkowych).  Należy pamię-
tać, że termin roczny, o którym 
mowa wyżej jest terminem 
prawa materialnego zwanym 
terminem zawitym. Po jego 
upływie nieskorzystanie z przy-
znanych roszczeń przez osobę 
bliską powoduje wygaśnię-
cie roszczeń. Pozostaje zatem 

do rozważenia czy roszczenia 
te po upływie wskazanego 
rocznego terminu mogą być 
skutecznie realizowane. Ustawa 
w tym zakresie nie wskazuje 
żadnych możliwości, natomiast 
orzecznictwo sądowe pozwala 
wyjątkowo na realizację rosz-
czeń osób uprawnionych jeżeli 
przemawiają za tym względy 
słuszności, a opóźnienie nie jest 
nadmierne i nie jest zawinione 
przez osobę uprawnioną, a od-
mowa uwzględnienia roszcze-
nia w sposób istotny narusza-
łaby usprawiedliwione interesy 
osoby uprawnionej. Nie jest 
także bez znaczenia okoliczność 
czy istnieją zaległości na przed-
miotowym lokalu i czy osoba 
ubiegająca się jest odpowie-
dzialna za powstałe zadłużenia 

(czy odpowiada za zadłużenie 
jako spadkobierca czy jako 
osoba wspólnie mieszkającą). 
Pamiętajmy zatem, że zacho-
wanie przedmiotowego ter-
minu daje gwarancję realizacji 
roszczeń jeśli chcemy posiadać 
nadal prawo do lokalu, które 
często wiąże się również z sen-
tymentem rodzinnym i stanowi 
zaspokojenie podstawowych 
potrzeb życiowych. W przeciw-
nym wypadku uzyskanie tego 
prawa może podlegać ocenie 
i wiązać się z jego ostateczną 
utratą.

Jadwiga Chmielewska-
-Furmankiewicz

Kancelaria Radcy 
Prawnego – współpracująca 

ze Spółdzielnią

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

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

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

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

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

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

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

Biblioteka na Ketlinga 
poleca!

„PRZYJACIEL” Sigrid 
Nunez to książka wielowy-
miarowa, krótka, ale bar-
dzo skondensowana. Znaj-
dziemy w niej refleksje nad 
żałobą, samotnością i rolą 
zwierząt w naszym życiu. 
Powieść traktuje o psie 
zmarłego przyjaciela, 
ale właściwie jest o rela-
cjach międzyludzkich. Wątki są chaotyczne, ale to nie jest 
zarzut do tej pozycji, konstrukcja wydaje się być lustrem 
naszych myśli, kiedy jesteśmy pogrążeni w żałobie. Tekst 
napisany pięknym stylem z aluzjami literackimi i odwoły-
waniem się do konkretnych dzieł kultury.

Zgrabna, metaliteracka śmietanka, która ani trochę 
nie przytłacza!

Sigrid Nunez to wieloletnia przyjaciółka Susan Sontag, 
autorka jej biografii.

Bardzo polecamy!
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Remont, ul. Kasprzaka
11 października br. rozpoczęła się wymiana nawierzchni ulicy Ka-
sprzaka, na odcinku między ulicami Srebrzyńską i Drewnowską. 
W tym rejonie mamy kilka naszych budynków i ich mieszkańców 
czekają trudne chwile, bowiem oprócz położenia świeżego asfaltu 
zostaną również wykonane nowe chodniki. Podczas prac, które 
zostały zaplanowane na 2 miesiące, droga będzie zamknięta dla 
ruchu. Z tego powodu autobusy linii 65, 87, 99 i N3 będą kursować 
zmienioną trasą i w stronę Bałut pojadą ul. Srebrzyńską, al. Włók-
niarzy i ul. Drewnowską, a w drugą stronę przez Drewnowską, 
Karskiego, Ogrodową i Srebrzyńską. Miejmy nadzieję, że ewentu-
alne „zimowe warunki pogodowe” nie spowodują istotnych przerw 
w remoncie tej ulicy, a tym samym przedłużenia wyłączenia tej 
części Kozin z normalnego funkcjonowania. I.G.

Nasze miasto  
zmienia się drastycznie na naszych oczach.  
Będzie pięknie – jak zapewniają włodarze.  

Lecz na efekt końcowy musimy jeszcze poczekać.

REMONTOWA ŁÓDŹ
Do remontów prowadzonych w naszym mieście, chcąc nie chcąc przyzwyczailiśmy się. Prace remontowe prowadzone 
są praktycznie w całym mieście jednocześnie. My króciutko chcielibyśmy wskazać naszym mieszkańcom te, 
które bezpośrednio nas dotykają.

Przygotowanie zasobów do zimy

Administracje Osiedli, jak co roku 
przed sezonem zimowym, do-
konały przeglądu budynków 

pod kątem ich przygotowania do zimy 
i zdały z tych przeglądów meldunki Za-
rządowi Spółdzielni. 

Wykonany został przegląd okienek 
piwnicznych pod kątem ich oszklenia 
i szczelności oraz drzwi wejściowych 
i okien na klatkach schodowych, Wszel-
kie stwierdzone uszkodzenia administracje 
bieżąco usuwają, by nie dopuścić w zimie 
do niekontrolowanej ucieczki ciepła.

Zabezpieczone zostały pomieszcze-
nia wodomierzy głównych w budyn-
kach i termicznie instalacja wodocią-
gowa i kanalizacyjna.

Na tablicach ogłoszeń w klatkach 
schodowych administratorzy budyn-
ków umieściły informacje z prośbą 
do mieszkańców o zamykanie drzwi 
wejściowych do klatek, okienek w ko-
mórkach lokatorskich oraz na koryta-
rzach, w pralniach i suszarniach.

Apelujemy ponadto o prowadze
nie właściwej wentylacji i wietrzenia 
mieszkań. Pamiętajmy, że kilkakrotne 
w ciągu dnia krótkotrwałe (3–5 
minut) otwarcie szeroko okna pozwoli 

na prawidłową wymianę powietrza 
i przewietrzenie lokalu bez ryzyka za
łączenia się głowic termostatycznych 
i grzania kaloryferów oraz uniknięcie 
zagrzybienia i zawilgocenia mieszkań.

Niezbędne przygotowania po-
czynione zostały także w zakresie 
zapewnienia odśnieżania terenów 
przyblokowych, osiedlowych ciągów 
pieszo-jezdnych i parkingów. 

W tym roku, z uwagi na roz-
przestrzeniającą się nadal pandemię 
Covid-19, nie przeprowadzano no-
wego naboru firm do świadczenia 
usługi odśnieżania. Umowy na ko-
lejne trzy okresy zimowe zawarte będą 
z tymi samymi firmami, z którymi do-
tychczas współpracowaliśmy. Do firm 
tych nie było uwag co do ich pracy. 
Ze swoich obowiązków wywiązy-
wały się prawidłowo i sprawnie. 
Przypomnijmy, że osiedla „Słowiań-
skie” i „Sienkiewiczowskie” obsłu-
guje Transport Drogowy Towarowo-
-Osobowy Zbigniew Gołąb, osiedle 
„Zbiorcza” odśnieża firma Usługi Ko-
munalne Mariusz Laskowski, a „Żu-
bardź” i „Koziny” – FHU „Brat-Bud” 
Piotr Bratuszewski. K.Sz.

UWAGA  
NA WICHURY
Lipcowe, potężne podmuchy 

wiatru powaliły w naszych 
zasobach kilka drzew, a wiele 
zostało poła manych. Nasze 
służby porządkowe na długo 
miały co robić. Do Spółdzielni 
wpływały pisma, że te działania 
prowadzone były zbyt wolno. 
Na pewno chcielibyśmy je przy-
spieszyć, ale nie zawsze się to 
udaje, bo niektóre z wiatrołomów 
zalegały na tere nach nie należą-
cych do Spółdzielni i nasza rola 
polegała na zgłoszeniu faktu 
właścicielowi gruntu – z egze-
kwowaniem obowiązków właś-
ciciela bywało niestety różnie. 
Szczęśliwie wiatr nie wyrządził 
wtedy żadnych szkód na mieniu 
Spółdzielni czy członków.

Inaczej stało się już podczas 
wichury z 21.10.2021 r. kiedy 
w godzinach popołudniowych 
Łódź niemal pofrunęła: liście 
utrzymywały się w powietrzu 
na znacznej wysokości niczym 

ptaki, śmieci i piach z chodników 
i terenów zielonych bił w szyby 
budynków i przechodniów.

Około godziny siedemnastej 
mieszkaniec bloku 503 z ul. Sa-
charowa poinformował Spół-
dzielnię, że wiatr przemieszczał 
pojemniki do selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych; jeden 
z dzwonów uderzył w jego samo-
chód, uszkadzając go.

Z raportów przesłanych z ad-
ministracji osiedlowych, poza tym 
zdarzeniem, na osiedlach znowu 
powalonych zostało kilka drzew 
oraz wygięte zostały przedłuże-
nia trzech kominów w kompleksie 
budynków, tzw. „esek” w os. Sien-
kiewiczowskie. K.Sz.

Skutki wichury lipcowej w os. Zbiorcza

Wichura z lipca w os. Koziny
Zniszczony samochód wskutek wichury 
21.10.2021 r.

Remont wiaduktów na ul. Przybyszewskiego
Łódzki Zarząd Inwestycji Miejskich podpisał umowę dotyczącą 
rozbiórki i odbudowy wiaduktów na ul. Przybyszewskiego. Ich stan 
techniczny już od dawna budził niepokój wśród korzystających z nich 
kierowców. Prace rozpoczną się po ustaleniu nowej organizacji ruchu. 
Aby nie zamknąć całkowicie możliwości komunikacji na tym odcinku, 
remont odbywać się będzie etapami. Najpierw rozebrany zostanie 
wiadukt północny, czyli ten który prowadzi od Widzewa w kierunku 
centrum. Dopiero po jego odbudowie zostaną podjęte roboty doty
czące wiaduktu południowego, w stronę Widzewa, a na samym końcu 
zmodernizowany zostanie odcinek środkowy, którym pojadą autobusy 
i tramwaje. Nowo wybudowane wiadukty będą trzypasmowe, a ko-
munikacja miejska będzie poruszać się centralną częścią estakady. 
Połowa prac ma zostać zakończona do jesieni 2022 roku, czyli już za 
rok, a całość do grudnia 2023 roku. Jeśli nie będzie opóźnień. I.G.

Remont, al. Śmigłego-Rydza
To już fakt. Remont al. ŚmigłegoRydza wreszcie został zakończony. 
Trwająca od 2018 roku modernizacja miała potrwać 2 lata, prace 
jednak znacznie się przedłużyły. Ekipy kierujące inwestycją natrafiły 
na szereg nieoczekiwanych problemów, takich jak np. odkry cie fun-
damentów dawnych kamienic, których nie było na planach, koniecz-
ność wymiany gruntów pod torowiskiem, czy wreszcie zerwanie 
umowy przez firmę nadzorującą całe przedsięwzięcie. To wszystko 
przyczyniło się do nawarstwiania się na siebie kolejnych opóźnień, 
a co za tym idzie, do ogromnego niezadowolenia dziesiątek kierow-
ców, którzy mieli znacznie utrudniony przejazd tą okolicą. Na szczęś-
cie już od kilku dni kierowcy pojazdów mogą jeździć 3pasmową 
aleją ŚmigłegoRydza, ale z ograniczeniami. Praktycznie na swoje 
trasy wróciły już autobusy. Tramwaje pojadą al. ŚmigłegoRydza 
od 2 listopada br. jeździć.  I.G.

Kaplica  
Scheiblera 

udostępniona 
zwiedzającym 

W Dniu Wszystkich Świętych na Starym Cmen-
tarzu przy ul. Ogrodowej w jego Ewangelicko-
-Augsburdzkiej części w godz. 12.00–14.00 
otwarta będzie monumentalna Kaplica Karola 
Scheiblera. Warto odwiedzić to niezwykłe Mau-
zoleum, bo dla zwiedzających udostępniane 
jest bardzo rzadko. 

Jednocześnie Fundacja na Rzecz Ratowa-
nia Kaplicy Karola Scheiblera zaprasza w godz. 
10–16 do udziału w kweście. Przedstawiciele 
Fundacji będą kwestować bezpośrednio przed 
kaplicą. Zebrane fundusze zostaną przezna-
czone na renowację zabytkowej, marmurowej 
ambony znajdującej się w kaplicy.

Zbiórkę można też wspomóc bezpośrednią 
wpłatą na konto Fundacji: 

51 1240 3073 1111 0000 4158 2563
z dopiskiem NA AMBONĘ.

 K.Sz.
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Informujemy, iż z dniem 
1 lutego 2022 roku, zgodnie 
z uchwałą Rady Nadzorczej 
nr 1/9/2021 z dnia 30 wrześ-
nia 2021 roku, zmianie ule-
gają opłaty dla lokali miesz-
kalnych i lokali użytkowych 
oraz garaży w budynkach 
mieszkalnych w osiedlu 
„Sienkiewiczowskie” w za-
kresie stawki odpisu na fun-
dusz remontowy.
Podwyższenie odpisów podyktowane 
jest potrzebami remontowymi zasobów 
osiedla „Sienkiewiczowskie” w części 
nieruchomości wynikającymi nie tylko 
z przeglądów budowlanych oraz insta-
lacyjnych, ale również z postulatów 
mieszkańców zgłaszanych do Spół-
dzielni. Priorytetem jest kontynuacja 

dociepleń budynków oraz realizacja 
remontów balkonów, które w wielu 
budynkach wymagają prac dla całych 
pionów. Ważnym aspektem utrzyma-
nia budynków w ciągłości eksploata-
cyjnej jest wymiana instalacji wodnej 
ze szczególnym uwzględnieniem po-
ziomów biegnących w piwnicach oraz 
planowany w perspektywie remont 
dachów. Ponadto w przypadku wielu 
nieruchomości, zachodzi konieczność 
zwiększenia środków finansowych 
na spłatę niedoborów wynikających 
z prowadzonej ewidencji wpływów 
i wydatków funduszu remontowego 
poszczególnych nieruchomości.

Podwyżki opłat na fundusz remon-
towy zostały zaakceptowane przez 
Radę Osiedla po szczegółowej analizie 
potrzeb remontowych.

Stawki podane w tabeli obok 
są stawkami miesięcznymi wyrażo-
nymi w złotych na jeden metr kwa-
dratowy powierzchni użytkowej.

Bez zmian pozostaną odpisy 
na fundusz remontowy dla budynku 
w Andrespolu oraz dla domków jed
norodzinnych i bloku nr 1A przy 
ul. Ketlinga 7 w os. „Sienkiewiczow
skie”.

Niniejszy artykuł jest oficjalnym 
zawiadomieniem o zmianie opłat, 
podanym z obowiązującym trzymie-
sięcznym wyprzedzeniem dla opłat 
zależnych od Spółdzielni.

Indywidualne wydruki z wyso-
kością opłaty za lokal, jaka będzie 
obowiązywała od lutego 2022 roku, 
zostaną każdemu z Państwa doręczone 
do końca stycznia 2022 roku.

Dla pozostałych osiedli wyso-
kość odpisów na fundusz remon-
towy podlega jeszcze szczegółowym 
analizom, zwłaszcza, że nadal trwają 
prace nad planem remontowym 
na 2022 r. O ewentualnych podwyż-
kach będziemy bieżąco Państwa infor-
mować.  A.K.

Artykuł 52 ust. 2 statutu RSM „Bawełna” wskazuje,  
że „Korespondencja kierowana przez spółdzielnię do członków 
może być im doręczana poprzez pozostawienie korespondencji 
w pocztowych skrzynkach oddawczych”.

Wygodnie dodawaj 
zgłoszenia dotyczące usterek 

i spraw bieżących, 
ze smartfona lub komputera 

oraz bądź na bieżąco 
z ich postępem.

Otrzymuj powiadomienia 
w smartfonie, e-mail 

lub SMS o istotnych sprawach 
dotyczących 

Twojego mieszkania 
np. przerwie w dostawie 

prądu, wody i inne.

Załóż konto na 
rsmbawelna.imieszkaniec.pl

Ściągnij na swój 
telefon aplikację

Elektroniczny 
system obsługi 

mieszkańca

Szczegółowy sposób 
uruchomienia aplikacji 

znajdziecie Państwo 
na tablicy ogłoszeń w swojej 

klatce schodowej.

Dokładnie sprawdzaj 
swoją skrzynkę pocztową
Wszystkim mieszkańcom przypominamy, że zgodnie z obowiązującym 
w RSM „Bawełna” Statutem, korespondencja kierowana przez Spółdzielnię 
do członków może być im doręczana poprzez pozostawienie jej w poczto
wych skrzynkach oddawczych. W takim przypadku przyjmuje się, że kore
spondencja została doręczona adresatowi siódmego dnia po pozostawieniu 
jej w skrzynce.

Korespondencja dotycząca zmian opłat za lokale dostarczana jest 
nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego termin wnoszenia 
nowych opłat. Informujemy o tym wywieszając na tablicach ogłoszeń na klat-
kach schodowych stosowne informacje.

Członek jest zobowiązany zawiadomić Spółdzielnię o każdorazowej 
zmianie adresu, na jaki ma być wysyłana korespondencja. W przypadku 
zaniedbania tego obowiązku nieodebrane pismo ma moc prawną doręczenia. 
Należy jednak pamiętać, że członek, który występuje do Spółdzielni o prze-
syłanie mu korespondencji na inny adres niż adres znajdujący się w zasobach 
Spółdzielni, pokrywa ponoszone przez Spółdzielnię koszty jej doręczania. 
Rozliczenie z tego tytułu następuje na bieżąco, na podstawie informacji 
przekazanej członkowi przez Spółdzielnię.

Sprawdzając zawartość swojej skrzynki, zwłaszcza po dłuższej nieobecno-
ści, powinno się dokładnie przejrzeć całą korespondencję, żeby przypadkowo, 
wraz z niechcianymi ulotkami, nie wyrzucić ważnego pisma. (W tym miejscu 
apel do Państwa, abyście nie odkładali ulotek reklamowych na skrzynki pocz-
towe, bo wystarczy lekki podmuch wiatru przez otwierane drzwi wejściowe 
i sterty papieru zaśmiecają całą klatkę schodową. Zabierajcie ulotki do domu 
i wyrzucajcie je razem z nagromadzoną makulaturą.)

W przypadku kierowania do Spółdzielni korespondencji w formie elektro-
nicznej warto mieć uruchomioną automatyczną komendę, każdorazowo wy-
magającą od adresata potwierdzenia otrzymania wiadomości. Prosimy również 
o przesyłanie potwierdzeń otrzymania pism wysłanych do Państwa elektro-
nicznie przez Spółdzielnię.

Przypominamy o konieczności podpisywania się imieniem i nazwiskiem 
oraz o podawaniu dokładnego adresu zamieszkania. Korespondencja anoni-
mowa jest przez nas wyrzucana, a jej treść nie jest rozpatrywana.

Na otrzymane od Państwa pisma staramy się odpowiadać w ciągu mak-
simum 14 dni, licząc od daty wpływu pisma do Spółdzielni. W sprawach 
skomplikowanych lub wymagających większej weryfikacji, odpowiedź 
merytoryczna może zostać Państwu udzielona w terminie późniejszym, jednak 
zawsze informujemy o tym z wyprzedzeniem.

Pomocne będzie dla naszych służb posiadanie Państwa aktualnych nume-
rów telefonów. Może się to okazać przydatne zwłaszcza w sytuacjach pilnych.

Bądźmy w kontakcie.
 I.G.

Bezpieczeństwo 
najważniejsze
Wobec zgłaszanych nam przez 
mieszkańców sytuacji poruszania 
się po klatkach schodowych nie-
znanych im osób oraz występu-
jących włamań do piwnic, po raz 
kolejny już apelujemy o nie udo-
stępnianie swoich kodów innym, 
postronnym osobom. Od tego 
zależy Państwa poczucie bezpie-
czeństwa i spokojny sen. 

Każdy zarządzany przez 
naszą Spółdzielnię budynek jest 
zabezpieczony przed dostępem 
osób niepowołanych poprzez 
zamontowane w klatkach do-
mofony. Mieszkańcy posiadają 
swoje klucze i indywidualne kody 
wejścia na klatkę schodową. Tylko 
od Państwa odpowiedzialnych 
zachowań zależy to czy nasze 
miejsca zamieszkiwania będą 
bezpieczne i należycie chronione 
przed wstępem osób niepowoła-
nych. K.Sz.

Myjnia 
na kółkach
W ostatnim czasie na ulicach na-
szych osiedli można było zaob-
serwować dość nietypowy i nie-
stety niecodzienny pojazd firmy 
Remondis: „Myjnia pojemników”. 
Z nieukrywaną ciekawością 
obserwowałam proces przy-
wracania naszych pojemników 
na śmieci do czystości. Choć 
szkoda, że nastąpiło to po upal-
nym lecie a nie było prowadzone 
(i to nie tylko raz) w trakcie lata.
 K.Sz.

Stawki odpisu na fundusz remontowy obowiązujące od 1 lutego 2022 roku

Lp.
Symbol 
nieru

chomości
Adres budynku

Odpis na fundusz 
remontowy 

(zł/m2p.u./m-c) 
stawka 

dotychczasowa

Wzrost 
stawki

Odpis na fundusz 
remontowy 

(zł/m2p.u./m-c) 
stawka 

od 1 lutego 2022 r.

1 2 3 4 5 4

Osiedle „Sienkiewiczowskie”

1 J 001

bl. 1 ul. Ketlinga 11

1,80 0,30 2,10

bl. 2 ul. O. Zagłoby 23
bl. 3 ul. R. Kowalskiego 8
bl. 4 ul. R. Kowalskiego 4
bl. 5 ul. R. Kowalskiego 2
bl. 6 ul. Ketlinga 3
bl. 7 ul. Ketlinga 5
bl. 8 ul. R. Kowalskiego 6
bl. 9 ul. Ketlinga 9

2 J 010

bl. 10 ul. Ketlinga 6

1,90 0,30 2,20

bl. 11 ul. O. Zagłoby 21
bl. 12 ul. O. Zagłoby 19
bl. 13 ul. Kmicica 12
bl. 14 ul. Kmicica 14
bl. 15 ul. Kmicica 16

3 J 016

bl. 16 ul. Kmicica 21

1,80 0,30 2,10

bl. 17 ul. Ketlinga 4
bl. 18 ul. Skrzetuskiego 12
bl. 19 ul. Skrzetuskiego 10
bl. 20 ul. Kmicica 13
bl. 21 ul. Kmicica 15
bl. 22 ul. Kmicica 19

4 J 023

bl. 23 ul. Kmicica 11

2,10 0,10 2,20
bl. 24 ul. Skrzetuskiego 8
bl. 25 ul. Skrzetuskiego 6
bl. 26 ul. Kmicica 9

5 J 027

bl. 27 ul. Kmicica 10

1,90 0,30 2,20
bl. 28 ul. Kmicica 8
bl. 29 ul. Skrzetuskiego 2
bl. 30 ul. O. Zagłoby 15

6 J 051

bl. 51 ul. Ketlinga 24

1,60 0,30 1,90
bl. 52 ul. O. Zagłoby 20
bl. 57 ul. O. Zagłoby 18
bl. 60 ul. Ketlinga 26

7 J 053
bl. 53 ul. O. Zagłoby 14

1,50 0,30 1,80
bl. 55 ul. O. Zagłoby 16

8 J  S01 bl. S1-2 ul. Skrzetuskiego 1 2,20 0,30 2,50

9 J S03

bl. S3 ul. Kmicica 4

2,20 0,30 2,50
bl. S4 ul. Kmicica 4a
bl. S5 ul. Kmicica 4b
bl. S6 ul. Kmicica 4c
bl. S7 ul. Kmicica 6

10 JS09
bl. S9 ul. Kmicica 2b

2,20 0,30 2,50bl. S10 ul. Kmicica 2a
bl. S11 ul. Kmicica 2

ZMIANA STAWEK 
ODPISÓW NA FUNDUSZ 
REMONTOWY NA JANOWIE
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Czy my mieszkańcy Łodzi dobrze znamy nasze miasto?  

Czy są miejsca, które na przykład swoją nazwą  
mogą zadziwić, zaskoczyć?  

Za sprawą p. Pawła jesteśmy na tropie takich miejsc.

Kontakt z nami
Administracja osiedla „Słowiańskie”, 
tel. 42 670 99 78.
Kierownik administracji p. Julita Mar
cinkowska.
TECHNICY:
Andrzej Piętal, tel. 503 029 115, e-mail: 
apietal@rsmbawelna.pl, budynki nadzoro-
wane: od nr 101 do nr 160.
Robert Wojtkiewicz, tel. 505 150 847, 
e-mail: rwojtkiewicz@rsmbawelna.pl, budynki 
nadzorowane: 100, 201-233 oraz zespół garaży 
przy bl. 100 i przy ul. Zakładowej 32-36.
ADMINISTRATORZY:
Alina Kobus administrowane bloki: 100-122, 
jak również zespół garaży przy ul. Ziemowi-
ta 2b i Zakładowej 32/36, tel. kom. 505 150 
863, e-mail: akobus@rsmbawelna.pl
Iwona Tomaszewska administrowane 
bloki: 125–150, e-mail; itomaszewska@
rsmbawelna.pl
Beata Nykiel administrowane bloki: 201-212  
219-233, tel. kom. 505 131 497, e-mail: bny-
kiel@rsmbawelna.pl
Wiesława Maślak administrowane budynki: 
151-160, 213-218a, tel. 505 150 840, e-mail: 
wmaslak@ rsmbawelna.pl

Administracja osiedla „Sienkiewiczow
skie”, tel. 42 670 66 64.
Kierownik adm. p. Dominik Różycki
TECHNIK
Sebastian Janaczyk, tel. 505 150  848, 
e-mail: sjanaczyk@rsmbawelna.pl
ADMINISTRATORZY:
Sabina Cebula administrowane bloki: 16-26, 
1 i 1a, 2, 51, 52, 53, 55, 57, 60, Wspólnoty 
Mieszkaniowe bl. 54, 56, 58, tel. kom. 505 150 
859, e-mail: scebula@rsmbawelna.pl
Izabela Rutkowska administrowane budyn-
ki 10-15, 27-30, S1/2 do S11, Z1/1-7, Z2-1-7, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oraz budynek w Andrespolu. 
Tel. 505 150 851, e-mail: irutkowska@rsmba-
welna.pl

Administracja osiedla „Zbiorcza”,  
tel. 42 674 89 49.
Kierownik adm. p. Andrzej Jaroszczyk.
ADMINISTRATORZY:
Elżbieta Kowalczyk administrowane budyn-
ki: Górska 2, 4, 3/5, 7/9, Szczytowa 4/6, Rawska 
3, 7, Wilcza 2, Gołębia 1/3, 5, A. Sacharowa 24, 
26, 28, tel. kom. 505 150 845, e-mail: elkowal-
czyk@rsmbawelna.pl
Aleksandra Czekalska administrowane bu-
dynki: Zbiorcza 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 
23, 25, Sarnia 4, Stylonowa 7, A. Sacharowa 
6/8, 10/12, tel. kom. 505 150 846, e-mail: 
aczekalska@rsm bawelna.pl
Joanna Witulska administrowane budynki 
501 i 503, ul. A. Sacharowa 6/8, 10/12, 24, 
26, 28, tel. 501 463 186, e-mail: jwitulska@
rsmbawelna.pl

Administracja osiedli „Żubardź” i „Kozi
ny”, tel. 42 651 55 24  bez zmian.
Kierownik adm. p. Jolanta Bartoszek.
TECHNIK DLA BUDYNKÓW OSIEDLA „ŻUBARDŹ”:
Jakub Paprocki, tel. 509 330 825, e-mail: 
jpaprocki@rsmbawelna.pl
TECHNIK BUDYNKÓW OSIEDLA „KOZINY”:
Jakub Olczak, tel. 505 150  853, e-mail: 
jaolczak@rsmbawelna.pl
ADMINISTRATORZY:
Jacek Piaseczny administrowane budynki: 
Gandhiego 3a, Tatarakowa 15, Lutomierska 
83/101, 103a, 105a, 109a, 111, Wrześnieńska 
67/69, 71/73, Sierakowskiego 1/5, ul. Kutrzeby 
3 i 10, Czarnkowska 9/13, tel. kom. 505 150 862, 
e-mail: jpiaseczny@rsmbawelna.pl
Aleksandra MarcinkowskaWrońska ad-
ministrowane bloki: Bydgoska 25, 27/29, 35, 
37, Lutomierska 156, 158, Uniejowska 1/3, 4, 
4a, 6, Limanowskiego 168, Turoszowska 5, 16, 
dwa zespoły garaży przy ul. Bydgoskiej 25a i Po-
wstańców Wielkopolskich 25, tel. 505 150 852, 
e-mail: amarcinkowskawronska@rsmbawelna.pl
Aneta Wyrowska administrowane bu-
dynki: ul. Klonowa 28/30, 32, 38, 40, Okrzei 
30/36, 40, 4/12, Długosza 1/5, Kasprzaka 
11, 11a, 1  Maja 76, 84/86, Więckowskiego 
97, al. Włókniarzy 198, garaże przy al. 1 Maja 
76 A, tel. 501 463 291, e-mail: awyrowska@
rsmbawelna.pl
Beata Kaźmierczak administrowane budynki: 
ul. Bydgoska 40, 42, 44, 46, Klonowa  35/37, 41, 
ul. Kasprzaka 60/62, Kasprzaka 64a, 10, 28/34, 
Długosza 27, 29/31, Lorentza 8, Srebrzyńska 45,  
tel. 509 807 333, e-mail: bkazmierczak@rsm-
bawelna.pl
CZYNSZE SPÓŁDZIELNI:
Alina Kita – czynsze os. Koziny i os. Sien-
kiewiczowskie, tel. 42 641 63 33, wew. 33, 
e-mail: akita@rsmbawelna.pl
Joanna Olszewska – czynsze os. Zbiorcza 
i os. Żubardź, tel. 42 641 63 33, wew. 66, 
e-mail: jolszewska@rsmbawelna.pl
Olga Malec – czynsze os. Słowiańskie, 
tel. 42 641 63 33, wew. 67, e-mail: omalec@
rsmbawelna.pl
Barbara Hreczanik – Z-ca Głównego 
Księgowego, koordynator, tel. 42 641 63 33, 
wew. 19, e-mail: bhreczanik@rsmbawelna.pl
SEKRETARIAT SPÓŁDZIELNI:
tel. 42 641 63 33, w. 18 i 49

UWAGA!

WYMIANA 
WODOMIERZY
W październiku rozpoczęły się w naszych zasobach uzu-
pełniające wymiany legalizacyjne wodomierzy. Montaże 
nowych wodomierzy odbywają się w lokalach, w których 
z różnych względów nie doszło do ich wymiany w 2019 r., 
kiedy prowadzona była akcja wymiany większości wodo-
mierzy w naszych zasobach.

Wymianie podlegają także wodomierze ciepłej wody 
montowane przed pięciu laty w budynkach osiedla 
„Żubardź” i „Koziny” przy rozbudowie instalacji mieszka-
niowej o centralnie dostarczaną ciepłą wodę.

Prosimy o śledzenie informacji w tym zakresie, 
wywieszanych na klatkach schodowych i udostępnienie 
swoich lokali do wymiany urządzeń na nowe.

Przypominamy, że wodomierze bez ważnej cechy 
legalizacyjnej nie mogą być podstawą rozliczeń wody 
z wodomierzy. Co ważne – brak wodomierzy skutkuje 
też innym, zwykle wyższym, obciążeniem za wywóz 
odpadów komunalnych.

Wymiany uzupełniające wodomierzy potrwają 
do końca bieżącego roku, a mieszkańcy za ich pięcio
letnią eksploatację wnosić będą opłatę dzierżawną 
w wyso kości 1,96 zł brutto za każdy wodomierz.

 K.Sz.

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.

Nasze ciała 
potrzebują 
ruchu
Aktywność f izyczna, 

choćby ta najprostsza 
– spacer, wyjście do sklepu 
czy domowa gimnastyka 
sprzyja naszemu zdrowiu. 
Ruch wpływa pozytywnie 
na samopoczucie i sylwetkę 
w każdym wieku. Z czasem 
nabiera jeszcze większej 
wagi, wspierając nas w utrzy-
maniu samodzielności pod-
czas wykonywania codzien-
nych czynności.

Nawet minimalna re-
kreacja ruchowa przynosi 

naszemu organizmowi szereg 
korzyści. Aktywność ruchowa 
zapewnia prawidłowy meta-
bolizm, zapobiega nadciśnie-
niu tętniczemu, osteoporozie, 
zmniejsza ryzyko wystąpie-
nia chorób układu sercowo-
naczyniowego czy cukrzycy 
typu 2, poprawia funkcjono-
wanie układu oddechowego, 
a przede wszystkim poprawia 
samopoczucie i pozwala na 
kontrolę masy ciała.

Bądźmy zatem w ruchu.
 K.Sz.

Skwer Latających Babć z Plusem
Zaprzyjaźniony z naszą Ga-
zetą Pan Paweł z Janowa prze-
słał nam taką oto ciekawostkę 
z Łodzi. Na Starym Polesiu 
róg ulicy Gdańskiej i A. Struga 
znajduje się niewielki, trójkątny 
skwer nazwany Skwerem Lata-
jących Babć z Plusem.

W ten dość tajemniczy spo-
sób radni uhonorowali grupę 
seniorek, które od 2009 roku 
piszą książki dla dzieci i orga-
nizują dla nich przedstawienia, 
prezentując je w przedszkolach, 

szkołach i szpitalach. Panie 
w wieku 60+ działają w ramach 
Stowarzyszenia kobiety.lodz.pl. 
Z czasem do babć dołączyli też 
dziadkowie. I to oni są Plusem 
w nazwie skweru.

Ciekawe czy na skwe-
rze także odbywają się scenki 
z dziecięcych przedstawień?

Pozdrawiamy p. Pawła 
i czekamy na kolejne cieka-
wostki.

 K.Sz.

Siatkarze TKKF „Dzikusy”
Wielokrotnie na 
łamach naszej Gazety 
pisaliśmy o amator-
skich drużynach siat-
karskich kobiet i męż-
czyzn działających 
przy TKKF „Dzikusy” 
i sukcesach przez 
nich osiąganych. 
Zawsze się z nich cie-
szymy i gratulujemy. 
Jednak by zespoły te mogły 
trenować i uczestniczyć w roz-
grywkach muszą znaleźć 
na to fundusze. TKKF „Dzi-
kusy” jako organizacja pożytku 
publicznego non-profit, w miarę 
swoich możliwości wspiera dru-
żyny, finansując cykle przygo-
towań, wynajęcie sali sportowej 
na treningi i stroje sportowe. 
Co roku nasza Spółdzielnia 

także ma wkład finansowy 
w funkcjonowanie drużyn, któ-
rych zawodnicy często są człon-
kami czy mieszkańcami naszych 
osiedli. Od kilku lat na wystą-
pienie TKKF Spółdzielnia fi-
nansuje wpisowe do rozgrywek 
Amatorskiej Ligi Siatkówki. 

W tym roku na udział w roz-
grywkach dwóch zespołów 
siatkówki kobiet i mężczyzn 
przekazaliśmy 3.100 zł i trzy-
mamy oczywiście kciuki za jak 
najlepsze noty.

Powodzenia!
 K.Sz.

Remont  
ul. Ziemowita
Z inicjatywy Rady Osiedla 
Olechów-Janów, jednostki 
pomocniczej UMŁ Zarząd 
Dróg i Transportu remontuje 
chodniki przy ul. Ziemowita 
na Olechowie. Cieszę się – na-
pisał do nas przewodniczący 
Rady p. Piotr Sumiński – tym 
bardziej, że udało się załatwić 
dodatkowe środki finansowe, 
które pozwolą na wyremon-
towanie już wszystkich chod-
ników przy ww. ulicy. Jedno-
cześnie namawiam wszystkich 

i gorąco zachęcam do głoso-
wania w ramach Budżetu Oby-
watelskiego na zgłoszony m.in. 
przeze mnie wniosek na budowę 
Puntrack’a w Parku Źródła Ole-
chówki – zadanie ponadosied-
lowe L-295/ Sport i rekreacja. 
Głosować można przez internet 
do 29 października 2021 r.

Szczegóły o zadaniu poda-
liśmy w poprzednim numerze 
n/Gazety.

 K.Sz.

Foto: internet

mailto:rwojtkiewicz@rsmbawelna.pl
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mailto:bkazmierczak@rsmbawelna.pl
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Odwiedzając groby bliskich pamiętajmy o bezpieczeństwie.  
Kilka porad w tym względzie udzieliła nam Straż Miejska,  
której artykuły, począwszy od tego numeru,  
będziemy drukować w naszej Gazecie.
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W ostatnich latach, napiętnowanych koronawirusem, z obawy przed zamknięciem 
cmentarzy lub lękiem przed tłumami na cmentarzach bardzo wcześnie odwiedzamy 

naszych zmarłych, porządkując i dekorując ich groby. Pozwalamy sobie wtedy na chwilę 
zadumy i wspomnień o osobach nam bliskich.

Przed zbliżającym się Dniem 
Wszystkich Świętych i Świętem 
Zmarłych, także w naszej Gazecie 
zwykle przypominamy o tych, którzy 
odeszli z tego świata, ale o których 
chcemy pamiętać. To spół dzielcy 
i osoby, którzy swoją postawą 
i czynami kształtowały drogę spół-
dzielczości i naszej Spółdzielni. Od-
dajemy cześć pamięci tym, którzy 
na zawsze zapisali się na karcie hi-
storii naszej Spółdzielni – wszyst-
kim osobom związanym z RSM 
„Bawełna” zmarłym przed laty, 
i tym, którzy odeszli stosunkowo 
niedawno, jak śp. Edmund Kempa 
(zmarł w 2020 r.), jeden z pierwszych 
członków zarządu naszej Spółdziel-
ni, po stracie którego ból i pustka 
nadal goszczą w naszych sercach. 
W ub. roku pisaliśmy też o zmarłych 
A.Z. Zimowskim, M. Pawlak i W. Cy-
zowskim.
Niestety los człowieczy jest nieubłagany 
i w ostatnim czasie (od wydania październikowej 
Gazety z 2020 r.) odeszły kolejne cenione przez 
nas osoby:

Śp. Stanisław JAKUBCZYK 
– członek Spółdzielni 
od 1959 r. i działacz 
spółdzielczy, założyciel 
Spółdzielni Mieszkanio-
wej im. M. Fornalskiej, 
włączonej następnie orga-
nizacyjnie w struktury na-
szych zasobów. W latach 
1990–1996, przez dwie kadencje, p. Stanisław 
Jakubczyk był członkiem Rady Nadzorczej RSM 
„Bawełna. Przez wiele lat czynnie uczestniczył 
w życiu osiedla „Koziny”, będąc członkiem Rady 
Osiedla. Zmarł w listopadzie 2020 r.

Śp. Maciej GRUBSKI
– zmarły 17 grudnia 2020 r., 
w wieku 52 lat, łódzki poli-
tyk i samorządowiec senator 
Maciej Grubski – przegrał 
ciężką walkę z korona-
wirusem Covid-19. Był ce-
nionym politykiem, sym-
patykiem spółdzielczości 
mieszkaniowej oraz dobrym 
i zacnym człowiekiem, któremu krzywda innych 
nie była obojętna. W latach 1996–1998 kierował 
schroniskiem Towarzystwa Pomocy im. św. Brata 
Alberta w Łodzi. Później do 2001 zajmował stano-
wisko zastępcy dyrektora Domu Pomocy Społecznej 
w Konstantynowie Łódzkim. W latach 1994–1998 
i 2006–2007 sprawował mandat radnego Rady 
Miasta Łodzi, w okresie 2006–2007 pełnił funkcję 
jej przewodniczącego. W latach 2007 do 2019 był 
senatorem VII, VIII i IX kadencji.

Śp. Zdzisław ORSZULAK 
– spółdzielca, społecz-
nik, jeden z pierwszych 
mieszkańców osiedla 
„Sienkiewiczowskie”. 
Emerytowany wojskowy. 
Wieloletni członek naszej 
Rady Osiedla. Człowiek 
o wielu pasjach i zdolnoś-
ciach, który swoim entu-
zjazmem zarażał innych. Autor kroniki rodzin-
nej, w której spisał wspomnienia  „O rodzinie 
Orszulak”. 

Śp. Artur OTWINOWSKI 
– wieloletni pracownik 
RSM „Bawełna”, nasz ser-
deczny kolega z pracy. Jego 
droga zawodowa przebie-
gała przez wszystkie ad-
ministracje osiedlowe. Był 
m.in. kierownikiem osiedla 
„Zbiorcza”, zastępcą kie-
rownika osiedli „Słowiań-
skie” i „Sienkiewiczowskie”, następnie techni-
kiem w tych administracjach oraz technikiem 
w osiedlach „Żubardź” i „Koziny”. Zmarł w maju 
2021 r. 

Śp. Krystyna JARZYŃSKA 
– wieloletni administrator budynków osiedla Żu-
bardź, lubiana koleżanka, sumienny pracownik, 
zaangażowany w pracę dla członków Spółdzielni. 
Zmarła w sierpniu 2021 r.

Śp. Marianna HANERT 
– samorządowiec z osiedla 
Żubardź. Bardzo czynnie 
uczestniczyła w życiu 
osiedla. Posiadała duszę 
społecznika, osoby, która 
lubiła i chciała pomagać 
innym. Członek Rady 
Nadzorczej RSM „Ba-
wełna” w latach 1967–
1970 i 1990–1996.

CHOĆ ODESZLI –CHOĆ ODESZLI –  
my o nich będziemy pamiętać

Jak oddalone echa, wiążące 

się w chóry,

tak sobie w tajemniczej, głę-

bokiej jedności

– Wielkiej jak otchłanie nocy 

i światłości – Odpowiadają 

dźwięki, wonie i kolory.

Baudelaire „Oddźwięki”  

(przeł. A. Lange)

Opracowanie: K.Sz.

STRAŻ MIEJSKA PRZYPOMINA I OSTRZEGA 
Straż Miejska powołana jest do ochrony porządku publicznego 
na terenie Miasta Łodzi i spełnia służebną rolę wobec społeczności 
lokalnej, wykonując swoje zadania z poszanowaniem godności 
i praw człowieka.

Zgłoszenia wymagające niezwłocznej interwencji strażników 
należy kierować bezpośrednio na całodobową bezpłatną linię 
alarmową 986.

Osoby niesłyszące mogą zgłaszać interwencje poprzez SMS 
na numer: 600 480 986
W SMS należy wpisać:
•	 dokładny adres zdarzenia,
•	 opis sytuacji,
•	 imię, nazwisko oraz adres zgłaszającego.

Prosimy nie wysyłać wiadomości MMS – system nie obsługuje 
wiadomości multimedialnych.

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące działalności Straży 
Miejskiej znajdziemy pod adresem https://strazmiejska.lodz.pl/ 

1 listopada – Dzień Wszystkich Świętych – porady w pigułce.

Dzień ten to nie tylko czas refleksji czy zadumy, oddanie szacunku 
tym, których już z nami nie ma. To także przygotowanie grobów 
do tego święta, podróże w odległe miejsca, tam gdzie spoczywają 
nasi najbliżsi.

W każdym z tych przypadków musimy zadbać i zachować 
szczególną ostrożność.

Porządkując nagrobki pamiętajmy, aby nasze rzeczy nie pozostawały 
bez nadzoru, nie traćmy ich z zasięgu wzroku, tak by złodziej 
nie miał dostępu do naszych kluczy, pieniędzy czy też dokumentów, 
te rzeczy trzymajmy najlepiej w kieszeni, ławka za naszymi plecami, 
grób obok nie jest odpowiednim dla nich miejscem.

Starajmy się iść na nekropolię zawsze w czyimś towarzystwie – 
najbliżsi, sąsiad, znajomy. Pilnujmy się wzajemnie. Zasada niestety 
jest taka – to złodziej pilnuje nas, nie my jego, obserwuje, jest 
szybki, nie wzbudza naszych podejrzeń. Wszelkie wartościowe 
rzeczy pozostawmy w domu, postarajmy się je ograniczyć 
do niezbędnego minimum.

Przed wyjazdem zabezpieczmy odpowiednio nasze domy, 
pozamykajmy wszystkie okna, drzwi na wszystkie zamki. Nie ma 
potrzeby komunikowania na portalach społecznościowych, 
że udajemy się w dalszą i dłuższą podróż, przestępcy tylko czyhają 
na takie informacje. Poruszając się samochodem, przestrzegajmy 
przepisów ruchu drogowego, zasada ograniczonego zaufania, 
ale także kultury na drodze obowiązuje nas zawsze, bez względu 
na dzień.

Kierownik Referatu Profilaktyki Społecznej  
Anna Jasińska

oraz Zastępca Kierownika Referatu Profilaktyki Społecznej  
Violetta Sitek

DZIANINA I INNE RZEŹBY
W przestrzeni plenerowej i architektonicz-
nej Łodzi – i nie tylko Łodzi – możemy od-
naleźć wiele rzeźb wykonanych, według 
autorskiej technologii, przez śp. prof. 
Andrzeja Jocza.

W sierpniu br. minęły dwa lata od 
śmierci tego wybitnego artysty i wielo-
letniego pedagoga łódzkiej Akademii 
Sztuk Pięknych w Łodzi. Jego spuścizna 
artystyczna i pamięć o profesorze wciąż 
jest bliska wielu łodzianom. Kolejne po-
kolenia umawiają się na spotkania pod 
pomnikiem Sera.

Przypomnijmy jak o  powstaniu 
i funkcjonowaniu rzeźby „Dzianina” mówił 
sam autor w wywiadzie udzielonym naszej 
Gazecie w czerwcu 2013 r. (Nr 54):

„To był początek lat 90., kiedy spółdziel-
nia mieszkaniowa „Bawełna” ogłosiła konkurs 
na rzeźbę, która będzie się wiązała z włókien-
niczą tradycją miasta i  jednocześnie nada 
charakter blokowisku. Nie przeszkadza mi, 
że łodzianie nazywają konstrukcję „serem”. 
Sam już się nawet przyzwyczaiłem do tej 
nazwy i  zwykle się nią posługuję. Myślę, 
że dzięki temu stała się integralną częścią 
osiedla. A  taka, moim zdaniem, powinna 
być funkcja rzeźby przestrzennej”.

I  jeszcze jeden cytat, tym razem 
z  publikacji „Łódzki Szlak Rzeźb, 

Widzew-Wschód i Zarzew” (wydanej przez 
Łódzki Detal): „Gdy przyjrzycie się rzeźbie 
świeżym okiem, być może dostrzeżecie 
inspirację artysty – fragment rękawa 
schodzącego z  maszyny dziewiarskiej, 
którego oczka zwężają się i stają powoli 
niewidoczne”.

O  prof. Joczu pamiętają też jego 
studenci i wydziałowi koledzy.

Latem tego roku Galeria MEOK 
mieszcząca się przy ul. Piotrkowskiej 46 
zorganizowała wystawę przypominającą 
postać i  twórczość prof. Andrzeja Jocza 
pt. „Ocalić od zapomnienia”.

Lipcowa wystawa jak się okazuje 
była jednym z  elementów w  ramach 
cyklu spotkań upamiętniających dokona-
nia artystyczne i postać tego rzeźbiarza. 
Z niecierpliwością czekamy więc na kolejne 
wystawy. K.Sz.

https://strazmiejska.lodz.pl/
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BARAN 21 III  20 IV
Dla najbardziej ambitnych 
Baranów ten miesiąc może 
być okazją do podniesienia 
poprzeczki jeszcze wyżej. Będą wielkie 
szanse, że i tak ją przeskoczysz. W ży-
ciu osobistym serdecznie i ciepło, choć 
nie wszystko, co zrobisz, będzie zasługi-
wało na pochwałę. Zwłaszcza ze strony 
Koziorożca.
BYK 21 IV  21 V
Raz na wozie, raz pod wozem 
- taki będzie Twój najbliższy 
miesiąc. Początkowo wojow-
nicze nastroje i pretensje do całego świa-
ta, później stopniowe uspokojenie i wiara 
w szczęśliwą gwiazdę. Uważaj na Skorpio-
na - kopie pod Tobą dołki. Przysłowie o tej 
czynności nie jest niestety regułą. 

BLIŹNIĘTA 22 V  20 VI
W tym miesiącu będziesz 
skory do sprzeczek i wywo-
ływania scysji. Staraj się po-
hamować swoją bojowość i wykorzystaj 
nadmiar energii choćby na usprawnienie 
swego miejsca pracy. W domu jest też kil-
ka napraw odkładanych z dnia na dzień... 
Bądź wyjątkowo taktowny w czasie dysku-
sji z Wodnikiem. 
RAK 21 VI  22 VII
Jeśli w tym miesiącu zdecydu-
jesz się na wyjazd, to okaże się 
on bardzo wyczerpujący, jeśli 
zostaniesz na miejscu, nie uda Ci się uniknąć 
spięć w bliskim gronie. Nie zrażaj się tym, 
z biegiem dni różne sprawy zaczną się klaro-
wać i wróci dobra atmosfera. Profilaktycznie 
uśmiechaj się do Lwa. 

LEW 23 VII  22 VIII
Liczne zajęcia i sprawy o du-
żym ciężarze gatunkowym 
wymagać będą dodatkowe-
go wysiłku. Kilka z nich przyniesie sporo 
satysfakcji, przede wszystkim na polu za-
wodowym. Za to w domu czekają Cię wy-
mówki związane z przeoczeniem jakiegoś 
drobiazgu. Nie tłumacz się pracą. Waga tego 
nie zrozumie. 
PANNA 23 VIII  22 IX
Potrzebna Ci będzie w tych 
dniach pomoc przyjaciół 
w ważnej dla Ciebie spra-
wie. Nie zwlekaj z podjęciem ostatecznej 
decyzji, bo możesz opóźnić całe przedsię-
wzięcie. Okaż nawet chęć podjęcia ryzy-
ka, jeśli sytuacja będzie tego wymagała. 
Nie wdawaj się w rodzinne przepychanki 
z Rakiem.

WAGA 23 IX  23 X
Nietypowe wydarzenia mogą 
bardzo urozmaicić ten miesiąc. 
Twoje zachowanie w innych 
warunkach niż zwykle nie powinno odbie-
gać od normy. Spokojna życzliwość może 
okazać się najlepszą receptą na powstałą 
sytuację. Niespodziewana zmiana termi-
nów planowanych spotkań prawdopodobnie 
za sprawą Barana. 
SKORPION 24 X  21 XI
Niejedno Cię zaskoczy w naj-
bliższych dniach. Potrzebna 
będzie szybka decyzja. Poprze-
dzi ją ważna rozmowa, pełna napięć i wąt-
pliwości. Nie rozglądaj się za radą, trzeba 
będzie postąpić według własnego rozezna-
nia. Ono okaże się najlepszym doradcą. 
Sugestie Bliźniąt tylko sprowadzą kłopoty. 

STRZELEC 22 XI  21 XII
Dobre dni. Jakaś sytuacja 
zawodowa wyjaśni się teraz, 
a obiecane poświęcenie uwa-
gi Twoim sprawom zacznie się konkrety-
zować. Musisz więc z energią zabrać się 
do działania, bo dobrych szans nie zabrak-
nie. Słowo podszepnięte we właściwym 
momencie przez Ryby wkrótce okaże się 
bardzo pomocne. 
KOZIOROŻEC 22 XII  19 I
Pomyślny miesiąc, i to pod 
każdym względem. Niewy-
kluczone, że to i owo nie przy-
padnie Ci do gustu, ale ogólnie nie będzie 
powodu do narzekań. Jeśli naprawdę chcesz 
poważnie traktować negocjacje ze Strzel-
cem, rozpocznij je teraz. Jest szansa, że prze-
biegną łagodnie, a Twoje racje zwyciężą. 

WODNIK 20 I  18 II
Niektóre Twoje plany wyma-
gać będą nieco sprytu z Two-
jej strony. Będzie z tym trochę 
ceregieli, ale inaczej się nie uda. Zdobądź 
się więc na spokój, takt i sporą porcję dyplo-
macji. Tylko po spełnieniu tych warunków 
możesz liczyć na powodzenie własnych 
zamierzeń. Szczerze sprzyja Ci Byk. 

RYBY 19 II  20 III
Miesiąc upłynie pod znakiem 
spotkań i rozmów. Będzie 
okazja do naprawienia kilku 
gaf, które „udało” Ci się wcześniej popeł-
nić. Poza tym sporo dobrej zabawy i oka-
zji do flirtu. Ale już wkrótce trzeba będzie 
popatrzyć na świat bardziej trzeźwo. Panna 
będzie kusić Cię nęcącą propozycją zawo-
dową.

HOROSKOP NA L ISTOPAD

***
Kobieta pyta swego instruk-
tora nauki prawa jazdy:
– Jak pan sądzi, ile jeszcze 
czasu potrzeba, abym umiała 
dobrze jeździć?
– Co najmniej trzy.
– Godziny?
– Nie, samochody.

Nie tylko czekolada przegania smutki. Co jeść, 
by poprawić sobie nastrój, zwłaszcza teraz, 
gdy nastała jesienna plucha?
Wypróbujcie przepis na sycące gnocchi dynio-
we. Ziemniaki połączcie z purée z dyni i z kar-
melizowaną gruszką. Takie smaki nadadzą przyrządzonym włoskim kluseczkom praw-
dziwie jesienny charakter. Do tego, np. masło tymiankowe, garść orzechów i kruszonka 
z sera pleśniowego – przy takim zestawie, gwarantuję, zapomnicie o bożym świecie.

Większość roślin doniczkowych hodowanych latem na balkonie 
to okazy jednoroczne. Kwiaty balkonowe takie jak pelargo-
nie, niecierpki, cynie czy petunie po sezonie letnim, gdy prze-

kwitną, należy przyciąć i przenieść do ciepłego miejsca, gdzie przezi-
mują.

Nie oznacza to jednak, że jesienią nasze balkony muszą świecić 
pustką. W miejsce letnich kwiatów posadźmy rośliny, które odżywają 
o tej porze. Najlepsze będą teraz charakterystyczne wrzosy, wrzośce 
czy chryzantemy. Dzięki nim balkon zyska niezwykłego czaru i doda 
radości do każdego, nawet najbardziej ponurego dnia.

Warto przy tym wiedzieć, że wrzosy najlepiej czują się na stano-
wiskach nasłonecznionych, dlatego warto postawić je właśnie w takim 
miejscu na balkonie (optymalnie na balkonie południowym). Rośliny te 
wymagają gleby o kwaśnym odczynie, dlatego decydując się na posa
dzenie wrzosów, wybierz odpowiednie podłoże, np. ziemię do roślin 
kwasolubnych.

Nie mniej ciekawie i atrakcyjnie wyglądają na balkonie kolorowe, 
ozdobne rośliny doniczkowe. Do wystroju balkonu nadają się karłowe 
lub niskie odmiany astrów, np. astry krzaczaste „Kassel” i „Kristina”, astry 
nowoangielskie np. „Purple Dome”, astry nowobelgijskie np. „Brigitte” 
i „Winston Churchill”), rudbekii (np. rudbekia błyskotliwa „Goldstrum”, 
„Little Goldstar”) i dzielżanów („Ranchera”, „Pumilum Magnificum”) 
oraz wspaniałe kwiatostany rozchodników okazałych.

I jeszcze jedna uwaga! Warto postawić też na ciekawe donice 
lub wybrać gliniane lub rustykalne pojemniki, które podkreślą jesienny 
charakter aranżacji balkonu.  K.Sz.

K L U S E C Z K I  D Y N I O W E
NA POPRAWĘ 
HUMORU

Taka sobie myśl!
Ci, co rozśmieszają ludzi 
cenniejsi są od tych, 
co każą im płakać.

Charlie Chaplin

WRZOSY, WRZOŚCE LUB KOLOROWE, 
OZDOBNE ROŚLINY DONICZKOWE

Jesień  Jesień  
na naszym  na naszym  
balkoniebalkonie

SPADŁY CENY PALIW

Składniki:
 ■ 300 g puree z dyni,
 ■ 300 g ziemniaków,
 ■ 2 średnie jajka,
 ■ 50 g mąki ziemniaczanej,
 ■ 100 g mąki pszennej,
 ■ 1 gruszka,
 ■ łyżka miodu lub brązowego cukru,
 ■ 100 g masła,
 ■ gałązka świeżego lub łyżka rozkruszonego tymianku,
 ■ garść prażonych orzechów – najlepsze będą włoskie,
 ■ ok. 40 g sera z niebieską pleśnią,
 ■ sól, pieprz do smaku.

Przygotowanie:
1.  Ugotowane ziemniaki i dynię, przepuszczamy przez pra-

skę. Dodajemy szczyptę soli i wbijamy jajka. Mieszamy. 
2.  Wsypujemy mąkę ziemniaczaną oraz połowę mąki 

pszennej. Wyrabiamy ciasto rękami – powinno mieć 
zwartą konsystencję i odklejać się od dłoni. W razie po-
trzeby wsypujemy pozostałą mąkę pszenną. 

3.  Ciasto na gnocchi dzielimy na mniejsze porcje. Rolujemy 
w rękach. Na desce obsypanej mąką kroimy je na małe ka-
wałki, jak do kopytek. Każdy kawałek ugniatamy w dło-
niach tak, by powstała kulka. Następnie każdą kluskę 
przetaczamy po zewnętrznej części widelca, aby się wy-
dłużyła i powstały na niej charakterystyczne wgłębienia. 

4.  W garnku gotujemy wodę z dodatkiem soli. W tym czasie 
gruszkę kroimy w drobną kostkę. Przekładamy ją na roz-
grzaną patelnię i dodajemy miód lub brązowy cukier. 
Podsmażamy aż do momentu, gdy gruszka zacznie się 
przyrumieniać, a z miodu lub cukru zrobi się karmel. 
Zdejmujemy z ognia. Odstawiamy do wystudzenia. 

5.  Gnocchi gotujemy we wrzącej wodzie partiami. Wyjmu-
jemy je chwilę po wypłynięciu na powierzchnię. Klu-
seczki odcedzamy, nakładamy na talerz. 

6.  Kiedy kluseczki się gotują, przygotowujemy masło 
tymiankowe. Masło wrzucamy na rozgrzaną patelnię, 
dodajemy szczyptę soli i pieprzu oraz tymianek. Sma-
żymy przez chwilę na bardzo małym ogniu. 

7.  Ugotowane gnocchi polewamy masłem tymiankowym, 
posypujemy karmelizowaną gruszką oraz prażonymi 
orzechami i rozdrobnionym serem pleśniowym.
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