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Rada Nadzorcza RSM „Bawełna” na posiedzeniu w grud-
niu uchwaliła plan finansowo-gospodarczy na 2022 r., 
w tym plany remontowe dla osiedli.

Corocznie, przed zatwierdzeniem planu finansowo-gospo-
darczego na rok następny, wykonywana jest analiza kosz-
tów i przychodów stanowiąca podstawę ustalania stawek.

NAKŁAD 9000 

egzemplarzy

Jesteśmy już po zimowych igrzy-
skach olimpijskich w Pekinie. Nie wypadły 
one dla nas dobrze, bowiem kilkudziesięcioo-
sobowa ekipa powróciła z nich tylko z jednym 
medalem brązowym zdobytym na normalnej 
skoczni przez Dawida Kubackiego. Wybór Chin 
na gospodarza zimowych igrzysk olimpijskich 
dla wielu obserwatorów sam w sobie był nie-
zrozumiałym. Mowa bowiem o autorytarnym 
państwie, które w ostatnich latach słynęło z cią-
głego łamania praw człowieka i ograniczania 
swoim obywatelom wszelakich wolności. A same 
te Igrzyska toczyły się niejako w cieniu konfliktu 
na Ukrainie. Codziennie był to pierwszy punkt 
we wszystkich programach informacyjnych. 
W roli głównej występował zawsze prezydent 
Rosji. Różnorodne komentarze, opinie, przy-
puszczenia czy dojdzie do konfliktu zbrojnego, 
a w konsekwencji do wojny… Dzień po zakoń-
czeniu Igrzysk zakomunikowano, że w Donie-
cku i Ługańsku ogłoszono odseparowanie się 
ich od Ukrainy; Rosja zaś uznała samozwańcze 
republiki ludowe Donbasu, a prezydent otrzymał 
zgodę Dumy na użycie sił zbrojnych poza gra-
nicami kraju. 

Cała ta sytuacja jest powtórzeniem aneksji 
Krymu sprzed 8 lat, tuż po zakończeniu Igrzysk 
zimowych w Soczi, które odbywały się w dniach 
7-23 lutego 2014 roku. Właśnie 23 lutego 
2014 r. rozpoczęła się aneksja Krymu. Same 
zaś tamte Igrzyska rozpoczęły się wydarzeniem, 
które nawiązywało do historii, geografii i kultury 
Rosji. Wzięło w niej udział 3 tys. artystów i 2 tys. 
wolontariuszy. Ceremonia rozpoczęła i zakoń-
czyła się pokazem sztucznych ogni, podczas 
którego odpalono 3,5 tys. fajerwerków. W Soczi 
reprezentanci Rosji wygrali klasyfikację meda-
lową, a cały naród był dumny ze swoich repre-
zentantów oraz zachwycony także przepiękną 
uroczystością zamknięcia. Nikt nie spodziewał 
się, że przed ośmioma laty w Soczi doszło do nie-
bywałego skandalu dopingowego, w który zamie-
szane były najprawdopodobniej nawet rosyjskie 
służby, a może cały aparat państwowy. To właś-
nie ich agenci mieli podmieniać w laboratorium 
w Soczi próbki do badań testowych sportowców. 
W 2016 r. czyli 2 lata po Igrzyskach, dzienni-
karze „New York Timesa” ujawnili, że kilku-
dziesięciu rosyjskich sportowców brało udział 
w państwowym programie dopingowym, który 
miał na celu zwiększenie zdobyczy medalowych 
kraju na igrzyskach w Soczi w 2014 r. W wyniku 
śledztwa dowiedziono, że aż piętnaścioro rosyj-
skich medalistów skorzystało na dopingowym 
procederze. „New York Times” dotarł do byłego 
dyrektora moskiewskiego laboratorium antydo-
pingowego, który ujawnił projekt dystrybucji 
zakazanych leków zwiększających wydolność 
organizmu. Co więcej, okazało się, że rosyjscy 
agenci potajemnie zamieniali prawdziwe próbki 
moczu rodzimych sportowców w laboratorium 
w Soczi na takie, które nie zawierały zakaza-
nych substancji. W tym celu mieli oni korzystać 
z tajemnego otworu w ścianie obiektu testowego. 
Skandal doprowadził do zakazu używania rosyj-
skiej flagi, hymnu i nazwy kraju przez Światową 
Agencję Antydopingową na międzynarodowych 
imprezach sportowych. Nie mogli wystąpić 
pod swoją flagą także na ubiegłorocznych let-
nich igrzyskach w Tokio i tegorocznych zimo-
wych w Pekinie. Wg mnie za takie działania, 
winni być całkowicie wykluczeni z rywalizacji 
międzynarodowej, bowiem sukcesy sportowe 
bardzo wpływają na wewnętrzną jedność i dumę 
narodową i wzmacniają rządzących, bez wzglę-
dów na braki flag i hymnów. A po tych igrzyskach 
nastąpiła eskalacja działań na granicy z Ukrainą.

Zachęcam do uważnej lektury na str. 3 
wyjaśnienia dotyczącego zróżnicowania sta-
wek opłaty eksploatacyjnej oraz zapoznania się 
z zamierzeniami remontowymi w naszych wszyst-
kich zasobach mieszkaniowych. A z głębokim 
smutkiem pożegnaliśmy się ze śp. Mikołajem 
Grzelczakiem, o którym wspominamy na str. 7

 Sylwester Pokorski

Moim zdaniem  Plany remontów do wykonania uwzględniają oprócz kontynuacji działań podejmowanych 
wcześniej, jak docieplenia budynków, także bieżące potrzeby wynikające z corocznie przepro-
wadzanych, zgodnie z Prawem budowlanym, przeglądów technicznych budynków.

Remonty 2022

Ściągnij na swój telefon aplikację
Elektroniczny system obsługi mieszkańca

Szczegółowy sposób uruchomienia aplikacji  
znajdziecie Państwo na tablicy ogłoszeń w swojej klatce schodowej.

Załóż konto na 
rsmbawelna.imieszkaniec.pl

TŁUSTY  TŁUSTY  
CZWARTEKCZWARTEK

Wszelkie diety dziś na boku,
Wszelkie diety dziś na boku,

Tłusty Czwartek jest raz w roku!
Tłusty Czwartek jest raz w roku!

Zamierzenia remontowe Zamierzenia remontowe 
na 2022 r.na 2022 r.
W poprzednim numerze Gazety przedsta-

wiliśmy wykaz robót remontowych wy-
konanych w  ubiegłym roku. Aktualnie 

drukujemy plany remontowe na ten rok. Plany te 
podlegały omówieniu i  akceptacji przez poszcze-
gólne Rady Osiedli oraz zostały zatwierdzone przez 
Zarząd w  ramach wydatków remontowych przy-
jętych przez Radę Nadzorczą w  planie finansowo-
-gospodarczym na 2022 r. Wszystkie remonty, wzo-
rem lat poprzednich przedstawiliśmy w  podziale 
na sześć kategorii robót: roboty budowlane, roboty 
elektryczne, roboty dekarsko-blacharskie, wymiana 
okien i  drzwi, roboty terenowo-drogowe i  roboty 
instalacyjno-sanitarne. Zamierzenia remontowe 
na 2022 r. przedstawiamy na stronach 4–5.
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1% dla Hospicjum 
dla dzieci
W dzisiejszym wydaniu prezentujemy 
nadesłaną wiadomość z prośbą o prze-

kazanie 1% podatku na Stowarzyszenie „Łódzkie Hospicjum 
dla Dzieci – ŁUPKOWA”:

SZANOWNI PAŃSTWO, od wielu lat corocznie 
na początku roku Stowarzyszenie „Łódzkie Hospicjum 
dla Dzieci – ŁUPKOWA” zwraca się z prośbą o wsparcie 
nieuleczalnie chorych dzieci, dla których zbieramy na sprzęt 
medyczny umożliwiający życie.

Wyobraź sobie, że masz moc zmienić czyjeś życie… 
Nie wyobrażaj sobie, jak wtedy będzie wyglądało jego 
życie, wyobraź sobie, jak zmieni się Twoje życie. Ograni-
cza Cię tylko wyobraźnia. Pomyśl, masz przed sobą morze 
możliwości. ŁÓDZKIE morze możliwości!

Przekaż 1% podatku podopiecznym Łódzkiego Hospi-
cjum dla Dzieci – Łupkowa

KRS 0000 159 689

Zachęcamy do przekazania 1% podatku na rzecz podopiecz-
nych Stowarzyszenia „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci – 

ŁUPKOWA”. Na dzień dzisiejszy 112 pacjentów korzysta z opieki 
Hospicjum, z czego 21 przebywa w stacjonarnym ośrodku przy 
ul. Łupkowej 1 w Łodzi. Przyjdź i sprawdź, w co zamieniliśmy 
Twoją pamięć. Spójrz nam na ręce i zobacz, co się dzieje w Łodzi 
na ulicy Łupkowej 1. Dzięki 1% podatku, dzięki Twojemu 1%!

KRS 0000 159 689/TWÓJ 1% MA MOC!

Listy

Okres między lutym a kwietniem  
to czas składania rocznych zeznań podatkowych. 

Pamiętajmy o przekazaniu 1% na wybraną organizację pożytku publicznego.  
Nas to nic nie kosztuje, a organizacjom i ich podopiecznym wiele pomaga.

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.

W styczniu 2022 r. 
posiedzenia Zarządu 
RSM „Bawełna” 
odbyły się w dniach 
5, 12, 19 i 20 i na posie
dzeniach tych oraz 
między posiedzeniami 
w trybie roboczym 
Zarząd zajmował się 
m.in. następującymi 
tematami:

Sprawy członkowsko
mieszkaniowe

W dniu 31.12.2021 r. Spółdziel-
nia liczyła 10.175 członków. 
W styczniu 2022 r. przyjęto 
w poczet członków Spółdzielni 
9 osób, które posiadają odrębną 
własność lokalu w zasobach Spół-
dzielni i wystąpiły o członkostwo. 
Ponadto do rejestru członków 
wpisano 27 osób, które nabyły 
członkostwo z mocy prawa, 
a skreślono z rejestru członków 
Spółdzielni 36 osób, których 
członkostwo z mocy prawa ustało.

Sprawy terenowo prawne
Przyjęto do wiadomości infor-
mację Administracji Osiedli 
„Żubardź” i „Koziny” o wyni-
kach zbierania podpisów współ-
właściciel i  nieruchomości 
zabudowanej budynkiem nr 13 
przy ul. Długosza 27 w osiedlu 
„Koziny” pod uchwałą w sprawie 
wyrażenia zgody na użyczenie 
części wspólnej nieruchomości 
w postaci powierzchni elewacji 
zewnętrznej o pow. ok. 1 m² oraz 
użyczenie części wspólnych 
w budynku celem zainstalowania 

urządzeń systemu monitoringu 
miejskiego przez Miasto Łódź 
reprezentowane przez Straż Miej-
ską w Łodzi. Uchwała podjęta 
została w trybie indywidualnego 
zbierania głosów.

Sprawy remontowe i gzm
Uchwalono plany rzeczowo-
-finansowe funduszu remonto-
wego dla poszczególnych osiedli 
(w podziale na rodzaje robót 
i na nieruchomości) na 2022 
rok. Plany zamieszczone zostały 
na naszej stronie internetowej oraz 
w naszej gazecie „Mój Dom – 
RSM „Bawełna” na stronach 4–5.

Przyjęto do wiadomości 
informacje – zbiorcze meldunki 
o ilości zrealizowanych pozycji 
z list określających kolejność 
wymiany bądź refundacji kosz-
tów wymiany we własnym zakre-
sie okien i drzwi balkonowych 
w mieszkaniach na poszczegól-
nych osiedlach. Do realizacji 
(refundacji lub wymiany) pozo-
stało jeszcze:

 ■ w osiedlu „Zbiorcza” – 
95 pozycji,

 ■ w osiedlu „Słowiańskie” – 
293 pozycje, 

 ■ w osiedlu „Sienkiewiczow-
skie” – 43 pozycje,

 ■ w osiedlu „Koziny” – 
30 pozycji,

 ■ w osiedlu „Żubardź” – 
58 pozycji.

Przyjęto do wiadomości opinie 
Kierowników Działów Spół-
dzielni na temat wywiązywa-
nia się w IV kwartale 2021 roku 
z umów stałych przez firmy obsłu-
gujące Spółdzielnię.

Przyjęto do wiadomości 
meldunki Kierowników Osiedli 
o awariach, do jakich doszło 
w naszych zasobach w okresie 

świątecznym. W czasie dni wol-
nych od pracy administracji 
osiedli miało miejsce kilka uste-
rek, wymagających szybkiej 
interwencji pogotowia mieszka-
niowego, które usunęła zatrud-
niana przez Spółdzielnię firma 
Prym. Poważniejszych awarii 
nie było, co Zarząd ocenił jako 
efekt należytej bieżącej dbałości 
o zasoby przez służby techniczne 
Spółdzielni.

Postanowiono zawrzeć 
umowę o malowanie dwóch 
klatek schodowych w budynku 
nr 155 w osiedlu „Słowiańskie” 
z podziałem zakresu powierzo-
nych prac na dwa etapy, z których 
jeden realizowany będzie w bieżą-
cym roku, a drugi (wejścia do kla-
tek schodowych) – w przyszłym.

Na wniosek właściciela 
wystawiono pozytywne referen-
cje firmie, która wykonywała 
prace remontowe w zasobach 
Spółdzielni w 2021 roku.

Sprawy ekonomiczne
Utworzono lub zwiększono już ist-
niejące odpisy aktualizacyjne 
w ciężar kosztów dla trudnych 
do odzyskania należności z tytułu 
zadłużeń wobec Spółdzielni (doty-
czy zadłużeń związanych z opła-
tami za dwanaście lokali).

Zmieniono wysokość mie-
sięcznej stawki opłat za wywóz 
śmieci naliczanej od ilości osób 
zatrudnionych w lokalach użyt-
kowych znajdujących się w zaso-
bach Spółdzielni.

Przyjęto do wiadomości 
decyzję Z-cy Prezesa ds. Eks-
ploatacyjnych w sprawie zmiany 
dotyczącej odczytu wodomierzy 
bez modułu radiowego: z uwagi 
na stan epidemii odczytów 
nie dokonywała firma rozliczająca 

Z PRAC ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI  
w styczniu 2022 r.

wodę, lecz mieszkańcy mieli zro-
bić to samodzielnie i przekazać 
do Spółdzielni w formie pisem-
nego oświadczenia.

Na wniosek firmy ochroniar-
skiej podwyższono jej wynagro-
dzenie za przeglądy okresowe 
systemu zabezpieczeń elektro-
nicznych w monitorowanym 
przez firmę pawilonie handlowo-
-usługowym nr 49 przy ul. Brze-
chwy 7A.

Sprawy najmu lokali 
i terenów
Wyrażono zgodę na wynajęcie 
pomieszczenia wraz z częścią 
korytarza w podpiwniczeniu pawi-
lonu usługowego przy ul. Klo-
nowej 39 w osiedlu „Żubardź” 
z przeznaczeniem na magazyn.

Wyrażono zgodę na rozwią-
zanie za porozumieniem stron 
umowy dzierżawy terenu pod jed-
nym z pawilonów handlowych 
na Olechowie z dotychczasowym 
właścicielem pawilonu uzależnia-
jąc tę zgodę od wyrażenia przez 
nowego właściciela gotowości 
zawarcia umowy na nie mniej 
korzystnych dla Spółdzielni 
warunkach.

Zmieniono wcześniejszą 
decyzję w sprawie wynaję-
cia na czas określony jednego 
z lokali użytkowych w pawilonie 
nr 49 przy ul. Brzechwy 7A posta-
nawiając ustalić czas obowią-
zywania zawieranej umowy 
na 5 lat z możliwością przedłuże-
nia najmu o następne 5 lat.

Sprawy różne
Podjęto decyzję o powierzeniu 
obowiązków Kierownika Osiedli 
„Żubardź” i „Koziny” pani 
Aleksandrze Marcinkowskiej-
-Wrońskiej, która dotychczas pra-
cowała w Administracji Osiedli 
„Żubardź” i „Koziny” na stano-
wisku administratora.

W związku ze wzrostem fali 
zachorowań na Covid 19 podjęto 
decyzję o zamknięciu biur Spół-
dzielni, w tym także Administra-
cji Osiedli dla osób z zewnątrz 
od dnia 20.01.2022 r.

 Oprac.: E.S.

Z prac Rady Nadzorczej
W styczniu 2022 roku Rada Nadzorcza odbyła jedno posiedzenie w formie 

videokonferencji, na którym:
1. Podjęła uchwałę ws. zmiany następujących stawek: 

stawki opłaty eksploatacyjnej dla lokali mieszkalnych wymie-
nionych w załączniku 1 do uchwały, stawki opłaty eksploata-
cyjnej dla garaży wbudowanych własnościowych i wyodręb-
nionych wymienionych w zał. 2, stawki opłaty eksploatacyjnej 
oraz podatku od nieruchomości dla garaży wolnostojących włas-
nościowych i wyodrębnionych wymienionych w zał. 3, stawki 
opłaty eksploatacyjnej oraz podatku od nieruchomości dla lokali 
użytkowych własnościowych i wyodrębnionych wymienionych 
w zał. 4.

Stawki obowiązują od dnia 1.05.2022 roku, z wyłącze-
niem stawek ujętych w załączniku nr 1 i 2 w zakresie osiedla 
„Sienkiewiczowskie”, które obowiązują od dnia 1.08.2022 roku.

Zmiany wynikają z analizy kosztów i przychodów przepro-
wadzonej w oparciu o plan gospodarczo-finansowy na 2022 rok, 
analizy wyników, jakimi zamknęły się nieruchomości za trzy 
kwartały 2021 roku, które wskazują, iż pobierane aktualnie 
opłaty nie dają pokrycia ponoszonych kosztów eksploatacji 
i utrzymania nieruchomości oraz ze zmiany wysokości stawek 
od podatku od nieruchomości. Maksymalna podwyżka opłaty 
eksploatacyjnej na nieruchomościach, zgodnie z zatwierdzonym 
planem gospodarczo-finansowym na 2022 rok, nie jest wyższa 
niż 0,60 zł/m² p.u./m-c.

2. Zatwierdziła bez uwag przedłożone przez Komisje Rady 
Nadzorczej: Rewizyjną, GZM i Wewnątrzspółdzielczą plany 
pracy tych Komisji na 2022 rok.

3. Rozpatrzyła pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni 
Mieszkaniowych RP ws. udzielenia informacji o prowadzeniu 
najmów krótkoterminowych w zasobach Spółdzielni i pozytyw-
nie zaopiniowała przygotowany projekt odpowiedzi.

4. Rozpoczęła dyskusję o kierunkach prowadzenia przez 
Spółdzielnię działalności społecznej i kulturalno-oświatowej. 
Podstawowym celem tej działalności jest realizowanie zadania 
statutowego Spółdzielni poprzez zaspakajanie potrzeb społecz-
nych i oświatowo-kulturalnych jej członków i ich rodzin oraz 
kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa 
w kulturze, a także stymulowanie procesów integracji społeczno-
-kulturalnej mieszkańców. Działalność społeczna i oświatowo-
-kulturalna ma również na celu świadczenia wzajemnej pomocy 
i krzewienia kultury współżycia mieszkańców osiedli. Zapisy 
programu mają zostać omówione na posiedzeniach Rad Osiedli, 
ponieważ to one mają być głównym wykonawcą punktów pro-
gramu. Realizacja punktów programu ma pomóc w aktywizacji 
członków Rad Osiedli m.in. w działaniu na rzecz mieszkańców. 
Ponadto, zgodnie z zapisami programu, Rady Osiedli są zobligo-
wane do aktywnego uczestnictwa w realizacji punktów programu, 
a ich zadaniem jest również rozpropagowanie proponowanych 
w nim inicjatyw wśród mieszkańców.

5. Przyjęła do wiadomości informację przedstawioną przez 
Prezesa Spółdzielni na temat organizacji Walnego Zgromadzenia. 
Niestety padają kolejne rekordy zakażeń koronawirusem i pande-
mia nie zwalnia. Organizacja Walnego Zgromadzenia w najbliż-
szym czasie jest niemożliwa, mimo to służby Spółdzielni cały 
czas pozostają w gotowości.

6.  W styczniu żadna z Rad Osiedli nie miała posiedzenia 
przed posiedzeniem Rady Nadzorczej.

7. W sprawach wniesionych:
–  Prezes Spółdzielni p. Sylwester Pokorski podziękował 

za liczny udział w pogrzebie p. Jolanty Bartoszek – kierownika 
osiedli „Żubardź” i „Koziny”. Na początku swojego posiedzenia 
Rada Nadzorcza uczciła Jej odejście minutą ciszy.

–  Prezes Spółdzielni poinformował o zamknięciu dla osób 
z zewnątrz biur Spółdzielni (w siedzibie Zarządu i w administra-
cjach) ze względu na wzrost fali zachorowań na Covid-19. Pra-
cownicy zostali zobowiązani do noszenia maseczek w przestrzeni 
wspólnej. Zarząd na bieżąco będzie monitorować sprawy bezpie-
czeństwa związane z rozwojem pandemii.

–  Rada przyjęła do wiadomości informację o wpłynięciu 
pisma Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP 
dot. konieczności przeprowadzenia lustracji działalności Spół-
dzielni za lata 2019–2021. Spółdzielnia wystąpi do Związku 
w sprawie jej zlecenia.

8. Następne posiedzenie zaplanowano na 24.02.2022 r.

 Oprac.: I.G.
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Nawiązując do artykułu z ubiegłego wydania n/Gazety  
dot. zmiany stawek za eksploatację  
i pytań czytelników o różnice w stawkach poszczególnych nieruchomości,  
drukujemy poniżej tekst Głównej Księgowej RSM „Bawełna”.

Rozrządzenia 
na wypadek śmierci 
– kilka słów 
o testamencie i jego 
formach, cz. II

Szanowni Czytelnicy, w aktu-
alnym wydaniu gazety, w ślad 
za artykułem poświęconym pod-
stawowym informacjom dotyczą-
cym instytucji testamentu oraz 
jego zwykłym formom, omó-
wione zostaną formy szczególne 
testamentu – testament ustny, 
podróżny oraz wojskowy.

I tak, w pierwszej kolejności 
wskazać należy, że możliwość 
sporządzenia testamentu ustnego 
istnieje w sytuacji, gdy zachodzi 
obawa rychłej śmierci spadko-
dawcy albo jeżeli wskutek szcze-
gólnych okoliczności zachowanie 
zwykłej formy testamentu jest 
niemożliwe lub bardzo utrud-
nione. Wówczas spadkodawca 
może oświadczyć ostatnią wolę 
ustnie w (jednoczesnej) obec-
ności co najmniej trzech świad-
ków. Treść testamentu ustnego 
może być stwierdzona w szcze-
gólności w ten sposób, że jeden 
ze świadków albo osoba trzecia 
spisze oświadczenie spadko-
dawcy przed upływem roku 
od jego złożenia, podając miejsce 
i datę oświadczenia oraz miejsce 
i datę sporządzenia pisma. Pismo 
to podpisać muszą spadkodawca 
i dwaj świadkowie albo wszy-
scy świadkowie. W przypadku 
gdy treść testamentu ustnego 
nie została w powyższy sposób 
stwierdzona, to wówczas można 
ją w ciągu sześciu miesięcy 
od dnia otwarcia spadku stwier-
dzić przez zgodne zeznania 
świadków złożone przed sądem. 
Sąd może przy tym poprzestać 

Z notatnika 
prawnika

na zgodnych zeznaniach dwóch 
świadków, ale tylko w sytua-
cji jeżeli przesłuchanie jednego 
ze świadków nie jest możliwe 
lub napotyka trudne do przezwy-
ciężenia przeszkody.

Może się też zdarzyć, że spad-
kodawca zechce sporządzić testa-
ment podczas podróży statkiem 
morskim lub powietrznym. Wów-
czas możliwe jest sporządzenie 
tzw. testamentu podróżnego, który 
polegał będzie na tym, że podczas 
takiej podróży na polskim statku 
morskim lub powietrznym spad-
kodawca oświadczy swą wolę 
dowódcy statku lub jego zastępcy 
w obecności dwóch świad-
ków, a dowódca statku lub jego 
zastępca spisze wolę spadko-
dawcy z podaniem daty jej spi-
sania i pismo to w obecności 
świadków odczyta spadkodawcy, 
po czym pismo to podpisze 
spadkodawca, świadkowie oraz 
dowódca statku lub jego zastępca. 
Jeżeli spadkodawca nie mógłby 
podpisać takiego pisma, należy 
w piśmie podać przyczynę braku 
podpisu spadkodawcy. Należy 
przy tym pamiętać, że jeżeli pod-
czas takiej podróży zachowanie 
omawianej formy nie jest moż-
liwe, to można sporządzić testa-
ment ustny.

Szczególną formę testamen-
tów wojskowych określa roz-
porządzenie Ministra Obrony 
Narodowej wydane w porozu-
mieniu z Ministrem Sprawied-
liwości. Aktualnie obowiązuje 
w tym zakresie Rozporządzenie 
Ministra Obrony Narodowej 
z dnia 30 stycznia 1965 r. w spra-
wie testamentów wojskowych. 
Zgodnie z przywołanym aktem 
prawnym testament wojskowy 
może zostać sporządzony tylko 
w czasie mobilizacji lub wojny 
albo przebywania w niewoli. 
Testament taki może zostać spo-
rządzony przez określony krąg 
osób, w tym żołnierzy Sił Zbroj-
nych pełniących czynną służbę 
wojskową, pracowników cywil-
nych zatrudnionych w Siłach 

Zbrojnych, osoby cywilne 
towarzyszące Siłom Zbrojnym 
(członkowie personelu stowa-
rzyszenia „Polski Czerwony 
Krzyż” i innych stowarzyszeń 
udzielających pomocy wojskowej 
służbie zdrowia, osoby wykonu-
jące czynności duszpasterskie 
w Siłach Zbrojnych, członkowie 
służb pomocniczych i inne osoby 
wykonujące świadczenia osobiste 
na rzecz Sił Zbrojnych). Co wię-
cej, testament wojskowy mogą 
sporządzić inne jeszcze osoby, 
o ile znajdują się one na obszarze 
będącym pod wyłącznym zarzą-
dem organów wojskowych albo 
na jednostce pływającej Marynarki 
Wojennej lub na statku powietrz-
nym należącym do Sił Zbroj-
nych. Testament wojskowy może 
być sporządzony według jed-
nej z kilku form. Po pierwsze, 
spadkodawca może oświadczyć 
swą ostatnią wolę ustnie sędziemu 
wojskowemu, który spisuje 
ją w protokole podając miejsce 
i datę jego sporządzenia, odczytuje 
protokół spadkodawcy i sporzą-
dza o tym wzmiankę, a następnie 
protokół podpisują spadkodawca 
i sędzia. Jeżeli spadkodawca 
nie może się podpisać, sędzia 
wojskowy powinien zamieścić 
w protokole uwagę wyjaśniającą 
przyczynę braku takiego podpisu. 
Po drugie, spadkodawca może 
oświadczyć swą ostatnią wolę ust-
nie w obecności dwóch świadków 
jednocześnie obecnych, z których 
jeden spisuje wolę spadkodawcy 
z podaniem miejsca i daty jej spi-
sania, a następnie tak sporządzony 
testament podpisują spadkodawca 
i obaj świadkowie. Po trzecie, 
jeżeli spadkodawca nie może 
się podpisać, oświadcza ustnie 
swą ostatnią wolę w obecności 
trzech świadków jednocześnie 
obecnych, z których jeden spi-
suje wolę spadkodawcy z poda-
niem miejsca i daty jej spisania 
wraz z wyjaśnieniem powodu, 
z którego brak jest podpisu 
spadkodawcy. Tak sporządzony 
testament podpisują wszyscy 

W ostatnim numerze za
kończyliśmy cykl „Po
znaj okolice Łodzi”. Dziś 
natomiast chcielibyśmy 
przybliżyć Państwu 
symbole naszego mia
sta, czyli herb i hymn.
Każdy z nas z pewnością koja-
rzy łódzkie godło – złotą łódkę 
z wiosłem, na czerwonym tle – 
idealnie oddający nazwę mia-
sta. Ten wizerunek zaczął się 
przewijać w naszej historii 
już w XVI wieku, chociaż 
w postaci, w jakiej oglądamy 
go dziś, został ustanowiony 
w 1936 roku.

Wielu z nas zadaje sobie pyta-
nie dlaczego w herbie mamy łódź, 

skoro nie leżymy nad żadną rzeką, 
jeziorem czy morzem. Podobne 
pytanie może budzić nazwa 
naszego miasta. W ciekawy 
sposób pisze o tym Waldemar 
Bieżanowski w wydanej przez 
Towarzystwo Opieki nad Zabyt-
kami książce pt.: „Łódka i inne 
rzeki Łodzi”. W swojej publika-
cji autor porównuje Łódź z Gren-
landią – obie nazwy geograficzne 
brzmią absurdalnie, jeśli spoj-
rzy się na położenie i ukształto-
wanie tych miejsc. Grenlandia 
– czyli w tłumaczeniu „zielona 
ziemia” – tak naprawdę jest 
wyspą niemal w całości pokrytą 
lodem. Z kolei Łódź nigdy 
nie posiadała w swoich granicach 
żadnego akwenu czy innej więk-
szej wody, która mogła służyć 
do transportu wodnego i przepra-
wiania się ŁODZIĄ!

I chociaż przez nasze miasto 
przepływa około 20 większych 
lub mniejszych rzek i stru-
mieni (w tym np. źródła Neru), 
to tak naprawdę są to jedynie 
niewielkie cieki, w większości 
ukryte w podziemnych kana-
łach. Zostawmy jednak dywa-
gacje na temat nazwy naszego 
miasta (może wrócimy do tego 
w innym artykule), a spróbujmy 
poszukać odpowiedzi na pytanie 
dlaczego w naszym herbie jest 
właśnie łódka. Pewne wska-
zówki znajdziemy w miejskich 
legendach.

Dawno, dawno temu, przez 
bagna puszczy, która pokrywała 
wówczas rejony dzisiejszego 
miasta, przeprawiał się w łódce 
pewien chłop – Janusza Pio-
trowic, późniejszy pierwszy 
sołtys wsi Łodzia. Z każdą 

chwilą przeprawa przez dzi-
kie chaszcze stawała się coraz 
trudniejsza i w końcu Janusz 
zatrzymał się na odpoczynek, 
a z odwróconej do góry dnem 
łódki zrobił sobie schronie-
nie. Następnego dnia usłyszał 
magiczny głos puszczy i posta-
nowił założyć w tym miejscu 
osadę, która od dającej azyl 
łodzi przybrała swoją nazwę 
oraz godło.

A skąd na herbie czerwień 
i złoto? Z drugiej legendy, 
według której czerwień miała 
symbolizować krew zabitego 
rycerza-pustelnika, która trys-
nęła na jego złotą zbroję i tar-
czę, gdy bronił swojej ukocha-
nej, z którą mieszkał na terenach 
łódzkiej osady.

Przez wieki wizerunek 
herbu Łodzi ewaluował, choć 

SYMBOLE ŁODZI

baza pozostawała ta sama. 
Tak było aż do 1817 roku, kiedy 
łódka została zastąpiona przez 
dwugłowego orła cesarskiego, 
z białym orłem na piersiach 
i napisem Królestwo Polskie. 
W 1876 roku orła Królestwa 
Polskiego zastąpiło godło cesar-
stwa rosyjskiego, a w 1884 roku 
w jego miejscu pojawił się orzeł 
cesarza Mikołaja II. Łódka 
wróciła na godło w 1914 roku, 
by w 1936 roku otrzymać 
złotą barwę na czerwonym tle. 
Chwilę zawirowań przeżyliśmy 
jeszcze w 1940 roku, kiedy 
okupant hitlerowski zmienił 

nie tylko nazwę naszego miasta 
na Litzmannstadt, ale w herbie 
umieścił złotą swastykę na gra-
natowym tle. Po wojnie jednak 
nasza łódka wróciła na dobre 
do symboli miasta.

Od 29 lipca 1998 roku hej-
nałem Łodzi jest, inspirowana 
motywami ludowymi, pieśń Sta-
nisława Moniuszki, skompono-
wana do tekstu Jana Czeczota – 
„Prząśniczka”. Utwór opowiada 
historię młodej prządki, która 
pod nieobecność narzeczonego 
znalazła innego adoratora. 
Hejnał odgrywany jest codzien-
nie o godz. 12.00 z pomiesz-
czeń Urzędu Miasta Łodzi przy 
ul. Piotrkowskiej 104. 

Od 13 lipca 2005 roku 
patronką Łodzi jest św. Faustyna 
Kowalska, która swoich pierw-
szych objawień religijnych 
doznała w łódzkiej katedrze, 
czyli w bazylice archikatedral-
nej św. Stanisława Kostki przy 
ul. Piotrkowskiej 265, o której 
pisaliśmy w 126 numerze naszej 
gazety w czerwcu 2019 roku.
 I.G.

trzej świadkowie, co ma miejsce 
po odczytaniu go spadkodawcy 
i dokonaniu o tym wzmianki. 
Nadto, w razie obawy rychłej 
śmierci spadkodawcy zwią-
zanej z odniesionymi ranami 
lub chorobą albo jeżeli wsku-
tek szczególnych okoliczności 
zachowanie formy testamentu 
określonej w zdaniach poprzed-
nich jest niemożliwe lub bardzo 
utrudnione, testament wojskowy 
może być sporządzony również 
w tej formie, że spadkodawca 
oświadcza swą ostatnią wolę 
ustnie wobec dwóch świadków, 
choćby niejednocześnie obec-
nych. Stwierdzenie treści takiego 
testamentu może nastąpić w spo-
sób przewidziany dla testamentu 
ustnego. Warto przy tym pamię-
tać, że okoliczności dopuszcza-
jące sporządzenie testamentu 
wojskowego nie wyłączają moż-
liwości sporządzenia testamentu 
w innej formie, przewidzianej 
przepisami kodeksu cywilnego, 
które omówione zostały powyżej 
oraz w poprzednim artykule.

Mam nadzieję, że dwa arty-
kuły o testamencie i jego for-
mach przybliżyły Państwu tę nie-
zwykle ważną instytucję prawa 
cywilnego.

r.pr. Ewa Gorąca 
współpracująca z Kancelarią 

Radcy Prawnego
Jadwigi Chmielewskiej-

-Furmankiewicz

Różnice 
w stawkach opłaty 
eksploatacyjnej 

W związku z licznymi zapytaniami od naszych 
czytelników „dlaczego w naszej Spółdzielni 
są tak zróżnicowane stawki opłaty eksploata
cyjnej” spieszę z wyjaśnieniem.
Otóż zgodnie z art. 4 ust 41 Ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych od roku 2007, każda Spółdzielnia 
ma obowiązek prowadzić odrębnie dla każdej nierucho-
mości ewidencję i rozliczenie kosztów oraz przychodów 
jej utrzymania. Ponadto art. 6 ust 1 tejże Ustawy wyraża 
zasadę tzw. bezwynikowej działalności gospodarczej 
spółdzielni mieszkaniowej. Zasada ta ma charakter bez-
względnie obowiązujący i w skrócie oznacza, iż koszty 
utrzymania nieruchomości są pokrywane z opłat loka-
torów, a różnica pomiędzy opłatami a kosztami za dany 
rok obrotowy wpływa odpowiednio na wysokość opłat 
w roku następnym.

W naszych zasobach znajduje się łącznie 162 nie-
ruchomości. Są to nieruchomości zarówno jednobu-
dynkowe, jak i wielobudynkowe z różnymi co do wiel-
kości przypisanymi do nich terenami przyległymi oraz 
pożytkami (zainstalowane anteny, bilbordy, reklamy 
czy też najmy pomieszczeń dodatkowych) co diametral-
nie wpływa na koszty i przychody nieruchomości, różni-
cując stawki opłaty eksploatacyjnej nawet w podobnych 
do siebie, czy też identycznie wyglądających budynkach.

Coroczna analiza kosztów oraz przychodów eksploa-
tacji i utrzymania nieruchomości, wyniki danej nierucho-
mości oraz pożytki własne jakie nieruchomość uzyskuje, 
a także plan gospodarczo-finansowy na kolejny rok, 
są podstawą do ustalania indywidualnych stawek opłaty 
eksploatacyjnej w skład której zaliczamy m.in. konserwa-
cję podstawową, utrzymanie czystości terenów zewnętrz-
nych, ubezpieczenie majątku, koszty zarządzania i inne.

Powyższa zasada obowiązuje również w przypadku 
ustalania odpisów na fundusz remontowy, gdzie każda 
nieruchomość ma inny wynik finansowy czy też inne 
wydatki związane z utrzymaniem substancji budynko-
wej w należytym i nie pogorszonym stanie technicznym, 
a co za tym idzie różne wysokości odpisów.

Pamiętajmy, że musimy pilnować naszych zaso
bów i traktować je jako własne.

 Agnieszka Krupińska
 Główny Księgowy

ANTYKWARIAT

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

Tel. 503 133 524
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Na stronie internetowej  

naszej Spółdzielni  
zamieszczone są plany remontowe  

w podziale na poszczególne nieruchomości.

Osiedle Żubardź
I. Roboty budowlane
1. Docieplenie ściany zachodniej 

budynku przy ul. Uniejowskiej 
1/3 oraz budynku przy ul. Turo-
szowskiej 5,

2. Docieplenie ściany południowej 
budynku przy ul. Bydgoskiej 46,

3. Malowanie klatek schodowych 
budynku przy ul. Uniejowskiej 4,

4. Malowanie klatek schodowych 
z wymianą obudowy liczników 
w budynkach przy ul. Lutomier-
skiej 156 i 158,

5. Naprawa ubytków w posadzce 
w korytarzach piwnicznych oraz 
pomieszczeniu węzła cieplnego 
w budynku przy ul. Uniejow-
skiej 1/3,

6. Naprawa podłoża w korytarzach 
piwnicznych i przemurowanie 
ścianek działowych pięciu komó-
rek lokatorskich w budynku przy 
ul. Turoszowskiej 16,

7.  Remont podestów wejściowych 
budynku przy ul. Kutrzeby 3,

8.  Budowa p.poż. instalacji oddymia-
jącej wraz z elektrycznym przy-
łączem rezerwowym na potrzeby 
oddymiania klatek schodowych 
budynku przy ul. Klonowej 38/40,

9.  Naprawa izolacji jednej płyty bal-
konowej w budynku przy ul. Byd-
goskiej 37,

10.  Zadaszenie klatek schodowych 
budynków przy ul. Lutomierskiej 
105a i 109a.

II. Roboty elektryczne
1.  Wymiana WLZ, tablic elektrycz-

nych, instalacji oświetlenia piw-
nic i osprzętu oświetlenia klatek 
schodowych budynków przy 
ul. Czarnkowskiej 9/13, Bydgo-
skiej 27/29 i 42 oraz Klonowej 32.

III. Wymiana okien i drzwi
1.  Wymiana okien w lokalach miesz-

kalnych i refundacje kosztów 
poniesionych wcześniej przez 
członków na wymiany we włas-
nym zakresie wg harmonogramów 
wymian i refundacji,

2.  Wymiana drzwi do piwnic: 4 szt. 
w budynku przy ul. Uniejow-
skiej 1/3, 4 szt. w budynku przy 
ul. Uniejowskiej 4 oraz 2 szt. 
w budynku przy ul. Turoszow-
ska 16,

3.  Wymiana drzwi do klatek scho-
dowych i piwnic w budynku przy 
ul. Lutomierskiej 158, Lutomier-
skiej 105a i 109a - po 5 szt., Luto-
mierskiej 103a – 3 szt., Gandhiego 
3a - 3 szt., Bydgoska 40 – 2 szt., 
Klonowa 35/37, Bydgoska 44 i 46 – 
po 2 szt., Sierakowskiego 1/5 oraz 
Wrześnieńskiej 71/73 – po 4 szt.

IV. Roboty terenowodrogowe
1.  Miejscowe naprawy chodnika przed 

budynkiem przy ul. Klonowej 32.

V. Roboty instalacyjnosanitarne
1.  Wymiana pionu kanalizacyjnego 

kuchennego w budynku przy 
ul. Lutomierskiej 156,

2.  Wycięcie korzeni z kanalizacji 
zewnętrznej przy budynku przy 
ul. Lutomierskiej 156,

3.  Likwidacja zasobników w węźle 
c.o. budynków przy ul. Wrześnień-
skiej 67/69 i 71/73,

4.  Przeglądy instalacji gazowej 
i kominowej we wszystkich budyn-
kach osiedla.

Planowana kwota na remonty w osiedlu 
Żubardź wynosi 2.145.000 zł.

Osiedle Koziny
I. Roboty budowlane
1.  Ocieplenie ściany wschodniej 

wraz z przygotowaniem projektu 
technicznego dla budynku przy 
ul. Kasprzaka 11,

2.  Ocieplenie ściany szczytowej 
wraz z przygotowaniem projektu 
technicznego dla budynku przy 
ul. Kasprzaka 28/34,

3.  Uzupełnienie fragmentów ocieple-
nia na narożnikach ściany zachodniej 
budynku przy ul. Kasprzaka 64a,

4.  Wykonanie hydroizolacji ścian 
zewnętrznych oraz wewnętrznych 
pomiędzy trzecią i czwartą klatką 
schodową (narożnik południowo-
-zachodni) budynku przy ul. Tata-
rakowej 15,

5.  Naprawa posadzki oraz tynków 
wraz z malowaniem ścian pomiesz-
czeń węzłów cieplnych w budynku 
przy ul. Lorentza 8,

6.  Przemurowanie ścianek działowych 
pomiędzy komórkami lokatorskimi 
w budynku przy ul. Okrzei 40.

II. Roboty elektryczne
1.  Wymiana oświetlenia piwnic 

i klatek schodowych budynków 
przy ul. Srebrzyńskiej 45, Długo-
sza 29/31 i Okrzei 30/36,

2.  Wymiana oświetlenia piwnic 
w budynkach przy ul. Okrzei 40 
i Kasprzaka 28/34 i 64.

III. Wymiana okien i drzwi
1.  Wymiana okien w lokalach miesz-

kalnych i refundacje kosztów 
poniesionych wcześniej przez 
członków na wymiany we włas-
nym zakresie wg harmonogramów 
wymian i refundacji,

2.  Wymiana okienek piwnicznych 
w budynku przy ul. Kasprzaka 28/34,

3.  Wymiana okien na klatkach scho-
dowych i drzwi wejściowych 
do budynku przy ul. Kasprzaka 11,

4.  Wymiana drzwi wejściowych 
na klatkę schodową, do komó-
rek lokatorskich oraz na dach 
w budynku przy ul. Okrzei 40,

5.  Montaż drzwi do pomiesz-
czenia suszarni budynku przy 
ul. Kasprzaka 64a i do pomiesz-
czenia wodomierza głównego 
w budynku przy ul. Okrzei 4/12,

6.  Wymiana  drzwi  wejśc io -
wych na klatkę schodową oraz 
do piwnicy budynków: przy 
ul. Kasprzaka 28/34, Al. 1 Maja 76, 
Al. Włókniarzy 198, Długosza 1/5 
i 29/31 oraz Lorentza 8.

IV. Roboty instalacyjnosanitarne
1.  Wymiana odcinka pionu deszczo-

wego wraz z fragmentem przyłą-
cza kanalizacyjnego w narożniku 
południowo-zachodnim budynku 
przy ul. Okrzei 30/36,

2.  Przeglądy instalacji gazowej 
i kominowej we wszystkich budyn-
kach osiedla.

Planowana kwota na remonty w osiedlu 
Koziny wynosi 1.221.000 zł.

Osiedle Zbiorcza
I. Roboty budowlane
1.  Przebudowa ganków przy ul. Sar-

niej 4,
2.  Malowanie elewacji budynków 

przy ul. Gołębiej 1/3 i Wilczej 2,
3.  Ocieplenie szczytów budynków 

przy ul. Zbiorczej 8, 10, 12, 19,
4.  Ocieplenie szczytu północnego 

budynków przy ul. Zbiorczej 21, 
23, 25,

5.  Ocieplenie szczytu zachodniego 
budynku przy ul. Zbiorczej 14,

6.  Remont dźwigu osobowego w trze-
ciej klatce schodowej budynku 
przy ul. Sacharowa 10/12 – zakoń-
czenie prac podjętych na przełomie 
roku 2021/2022,

7.  Remont wytypowanych pojedyn-
czych balkonów w budynkach przy 
ul. Rawskiej 3 i 7 oraz Zbiorczej 19,

8.  Zabezpieczenie balkonów X kon-
dygnacji przed ptactwem i uzu-
pełnienie ocieplenia XI kondyg-
nacji trzeciej klatki schodowej 
w budynku przy ul. Sacharowa 6/8,

9.  Wymiana podłoży jednej komórki 
lokatorskiej w piwnicy budynku 
przy ul. Gołębiej 5,

10.  Malowanie wejść do klatek scho-
dowych budynków osiedla.

II. Roboty elektryczne
1.  Wymiana oświetlenia klatek scho-

dowych na lampy LED i mon-
taż oświetlenia awaryjnego 
w budynku przy ul. Sacharowa 6/8 
i 10/12,

2.  Uruchomienie zasilenia rezerwo-
wego wraz z wymianą tablic głów-
nych w budynku przy ul. Sacha-
rowa 6/8 i 10/12,

3.  Wymiana domofonów w budyn-
kach przy ul. Sacharowa 24, 26, 28.

III. Roboty dekarskoblacharskie
1.  Wymiana poszycia dachu ganku 

drugiej i trzeciej klatki schodowej 
budynku przy ul. Sacharowa 6/8,

2.  Naprawa kominów na budynku 
przy ul. Zbiorczej 19.

IV. Wymiana okien i drzwi
1.  Wymiana okien w lokalach miesz-

kalnych i refundacje kosztów 
poniesionych wcześniej przez 
członków na wymiany we włas-
nym zakresie wg harmonogramów 
wymian i refundacji.

V. Roboty terenowodrogowe
1.  Wykonanie nowego śmietnika przy 

ul. Gołębiej 5, Rawskiej 3 i 7,
2.  Montaż bramy technicznej w ogro-

dzeniu od strony zachodniej 
budynku przy ul. Stylonowej 7.

VI. Roboty instalacyjnosanitarne
1.  Podłączenie ciepłej wody użyt-

kowej do budynku przy ul. Raw-
skiej 3,

2.  Ocieplenie pionów cwu wraz z cyr-
kulacją w budynku przy ul. Sacha-
rowa 6/8 i 10/12,

3.  Chemiczne płukanie instalacji 
c.o. i grzejników w budynkach 
przy ul. Stylonowej 7, Wilczej 2 
i Gołębiej 1/3,

4.  Wymiana poziomu zimnej wody 
w budynkach przy ul. Górskiej 2 
i Szczytowej 4/6,

5.  Wymiana odcinka poziomu zimnej 
wody w budynku przy ul. Sacha-
rowa 24 i 26,

6.  Czyszczenie pionów kanalizacyj-
nych, kuchennych według potrzeb,

7.  Przeglądy instalacji gazowej 
i kominowej we wszystkich budyn-
kach osiedla.

Planowana kwota na remonty w osiedlu 
Zbiorcza wynosi 2.245.000 zł.

Osiedle Sienkiewiczowskie
I. Roboty budowlane
1.  Docieplenie ściany południowej 

i szczytu wschodniego budynku 
przy ul. J. Skrzetuskiego 10,

2.  Docieplenie szczytu wschodniego 
budynku przy ul. J. Skrzetuskiego 8,

3.  Docieplenie szczytu zachodniego 
budynku przy ul. A. Kmicica 9,

4.  Naprawa elewacji i remont 
dwóch balkonów w budynku przy 
ul. A. Kmicica 2a

5.  Remont wytypowanych balkonów 
w budynkach osiedla,

6.  Naprawa podłoży pojedynczych, 
wytypowanych garaży wraz 

z izolacją podłoża i położeniem pły-
tek w budynkach przy ul. A. Kmi-
cica 4 i J. Skrzetuskiego 1,

7.  Wymiana poliwęglanów nad bal-
konami ostatniej kondygnacji 
w budynku przy ul. Ketlinga 24,

8.  Montaż turbowentów na kominach 
i naprawy kominów wg potrzeb.

II. Roboty elektryczne
1.  Wymiana oświetlenia klatek scho-

dowych na LED w budynkach przy 
ul. Ketlinga 24 i 26, O. Zagłoby 14, 
15, 16, 20, A. Kmicica 2a,

2.  Wymiana oświetlenia garaży 
na LED w budynkach przy ul. Ket-
linga 24, O. Zagłoby 14 i 20.

III. Roboty dekarskoblacharskie
1.  Wymiana orynnowania budynków 

esek,
2.  Naprawa elewacji i dachów budyn-

ków esek.

IV. Wymiana okien i drzwi
1.  Wymiana okien w lokalach miesz-

kalnych i refundacje kosztów 
poniesionych wcześniej przez 
członków na wymiany we włas-
nym zakresie wg harmonogramów 
wymian i refundacji.

V. Roboty instalacyjnosanitarne
1.  Chemiczne płukanie instalacji c.o. 

i grzejników w budynkach przy 
ul. A. Kmicica 13 i 15,

2.  Wymiana poziomu zimnej wody 
w budynkach przy ul. O. Zagłoby 21 
i A. Kmicica 14,

3.  Wymiana poziomu ciepłej wody 
i cyrkulacji w budynkach przy 
ul. A. Kmicica 4–4c,

4.  Wymiana zaworów na podwęzłach 
instalacji c.o. i c.w. w budynkach 
przy ul. A. Kmicica 10, 11, 12, 13, 
16, 21, J. Skrzetuskiego 2 i 12,

5.  Przeglądy instalacji gazowej 
i kominowej we wszystkich budyn-
kach osiedla.

Planowana kwota na remonty w osiedlu 
Sienkiewiczowskie wynosi 1.823.000 zł.

Osiedle Słowiańskie
I. Roboty budowlane
1.  Docieplenie ściany wschod-

niej wraz z malowaniem wejść 

Os. Sienkiewiczowskie, bl. 5

Zamierzenia remontowe na 2022 r.
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do klatek schodowych budynku 
przy ul. Dąbrówki 18,

2.  Docieplenie ściany północnej 
i wschodniej budynku przy ul. Zakła-
dowej 52,

3.  Docieplenie ściany północ-
nej i zachodniej budynku przy 
ul. Zakładowej 56,

4.  Docieplenie szczytów wschodnich 
budynków przy ul. Leszka Białego 3 
i 5 i Bolesława Szczodrego 2 i 5, 

5.  Docieplenie ściany zachodniej 
budynku przy ul. Księżnej Kingi 2

6.  Docieplenie szczytu północnego 
budynku przy ul. Ziemowita 15,

7.  Remont wytypowanych w osiedlu 
balkonów w budynkach przy 
ul. Ziemowita 5, 13, Dąbrówki 5, 
6, 12, Piasta Kołodzieja 17, Zakła-
dowej 45, 53 i 56, 

8.  Remont podestu przy wejściu do  
budynku przy ul. Anny Jagiellonki 4,

9.  Malowanie ganków wejściowych 
do budynków przy ul. Ziemo-
wita 19, 21 i 27, Leszka Białego 8 
i 11, Zakładowej 45, 49 i 53,

10.  Malowanie ganków wejściowych 
wraz z podestami w budynku przy 
ul. Leszka Białego 17,

11.  Malowanie wejść do klatek schodo-
wych w budynkach przy ul. Zakła-
dowej 54, 56 i 58,

12.  Malowanie klatek schodowych 
(trzeciej i czwartej) wraz z wej-
ściami i przedsionkami w budynku 
przy ul. Zakładowej 62,

13.  Wymiana opaski przy pierwszej 
i drugiej klatce schodowej budynku 
przy ul. Leszka Białego 15,

14.  Usunięcie odpadającego klinkieru 
na elewacji zachodniej w parterze 
trzeciej do piątej klatki schodowej 
budynku przy ul. Anny Jagiel-
lonki 4,

15.  Remont śmietników przed budyn-
kami przy ul. Zakładowej 50, 56, 
Dąbrówki 14, Ziemowita 17 i Pia-
sta Kołodzieja 25,

16.  Malowanie śmietnika przy ul. Pia-
sta Kołodzieja 15,

17.  Miejscowa naprawa elewacji 
w obrębie jednego mieszkania, przy 
oknie małego pokoju w budynku 
przy ul. Zakładowej 51,

18.  Remont lokalu po gabinecie sto-
matologicznym w budynku przy 
ul. Dąbrówki 16.

II. Roboty elektryczne
1.  Montaż gniazd administracyjnych 

w piwnicach budynków „100”,
2.  Wymiana oświetlenia na LED 

w wejściach do klatek schodowych 
z czujnikami zmierzchu i ruchu 
w budynkach przy ul. Dąbrówki 10 
i 18, Piasta Kołodzieja 25, Ziemo-
wita 19 i 21, Księżnej Kingi 2, 

3.  Wymiana oświetlenia klatek schodo-
wych z czujnikami ruchu w budyn-
kach przy ul. Ziemowita 3 i 5, 
Kazimierza Odnowiciela 6, Zakła-
dowej 57 i 59 oraz Leszka Białego 8,

4.  Budowa instalacji p.poż w budynku 
przy ul. Anny Jagiellonki 2,

5.  Montaż instalacji fotowoltaicznej 
na dachu budynku przy ul. Ziemo-
wita 13,

6.  Wymiana zabezpieczeń topikowych 
na automatyczne obwodów admini-
stracyjnych w tablicach głównych 
budynków „100” wraz z wymianą 
zabezpieczeń topikowych na auto-
matyczne w tablicach obwodów 
przedlicznikowych mieszkanio-
wych i wykonanie połączeń wyrów-
nawczych wg opisu z przeglądu pię-
cioletniego oraz wykonanie nowych 
instalacji odgromowych na dachach 
budynków „100”,

7.  Wykonanie instalacji elektrycz-
nej zabezpieczającej po wymianie 
instalacji z.w. w budynkach „100”,

8.  Doświetlenie bocznych korytarzy 
piwnicznych w budynkach „100”,

9.  Remont słupów oświetleniowych 
wysokich wewnątrz osiedla oraz 
naprawa lamp.

III. Roboty dekarskoblacharskie
1.  Remont dachu budynku przy 

ul. Piasta Kołodzieja 15,
2.  Remont daszku nad wejściem 

do drugiej klatki schodowej budynku 
przy ul. Anny Jagiellonki 6,

3.  Krycie daszków nad wejściami 
do klatek schodowych: pierwszej 
klatki schodowej budynku przy 
ul. Leszka Białego 1, drugiej klatki 
chodowej budynku przy ul. Bole-
sława Szczodrego 2, trzeciej 
i czwartej klatki schodowej budynku 
przy ul. Leszka Białego 2, pierwszej 
i drugiej klatki schodowej budynku 
przy ul. Ziemowita 5 oraz trzeciej 
klatki schodowej budynku przy 
ul. Dąbrówki 6,

4.  Wymiana wyłazów dachowych 
w budynkach przy ul. Leszka Bia-
łego 3, Ziemowita 9, Anny Jagiel-
lonki 1 i 6 oraz Księżnej Kingi 2,

5.  Wymiana świetlika wraz z malowa-
niem sufitu klatki w budynku przy 
ul. Kazimierza Odnowiciela 6, 

6.  Docieplenie kominów budynków 
przy ul. Bolesława Szczodrego 6 
i Dąbrówki 3,

7.  Wyprowadzenie odpowietrzenia 
pionów kanalizacji na dachu wyty-
powanych bloków osiedla,

8.  Montaż turbowentów na kominach 
budynków przy ul. Ziemowita 13 
i Leszka Białego 6.

IV. Wymiana okien i drzwi
1.  Wymiana okien w lokalach miesz-

kalnych i refundacje kosztów 
poniesionych wcześniej przez 
członków na wymiany we włas-
nym zakresie wg harmonogramów 
wymian i refundacji.

2.  Wymiana drzwi wejściowych 
do klatek schodowych budynków 
przy ul. Ziemowita 1, 5, 15, 27, 
Zakładowa 56 i 60, Dąbrówki 12, 
14, 16, Bolesława Szczodrego 3 i 5, 
Kazimierza Odnowiciela 4.

V. Roboty terenowodrogowe
1.  Wymiana i zwężenie chodnika 

od strony balkonów bloku przy 

ul. Ziemowita 27 i skosu od strony 
bloku 143A,

2.  Wymiana (zwężenie) chodnika 
przy bloku przy ul. Ziemowita 25,

3.  Remont chodników wokół śmietni-
ków przy ul. Zakładowej 56,

4.  Ułożenie chodników wzdłuż kla-
tek schodowych budynków przy 
ul. Bolesława Szczodrego 3 i 5,

5.  Wykonanie skosu chodnika przy 
budynkach przy ul. Leszka Białego 
17–13.

VI. Roboty instalacyjnosanitarne
1.  Wymiana grzejników w wytypo-

wanych, po przeglądach, lokalach 
mieszkalnych w budynkach przy 
ul. Anny Jagiellonki 3 i 4, Zie-
mowita 15, Dąbrówki 7, Księżnej 
Kingi 1, Zakładowej 57,

2.  Wymiana części pionu i poziomu 
kanalizacji w piwnicy budynku 
przy ul. Leszka Białego 5,

3.  Wymiana instalacji poziomej zim-
nej wody w piwnicy budynków 
przy ul. Zakładowej 50 i Anny 
Jagiellonki 4,

4.  Wymiana instalacji poziomej zim-
nej wody w piwnicy budynków 
przy ul. Zakładowej 47, 53 i 59, 
Piasta Kołodzieja 27, Dąbrówki 7,

5.  Wymiana części pionu i poziomu 
kanalizacji w piwnicy budynków 
przy ul. Zakładowej 47, 49, 50 
i 53, Leszka Białego 1, 4, 15 i 17, 
Dąbrówki 3 i 17, Księżnej Kingi 1, 
Piasta Kołodzieja 19, Bolesława 
Szczodrego 2, Ziemowita 5,

6.  Wymiana kanalizacji poziomej 
w piwnicy budynku przy ul. Zie-
mowita 27 i Zakładowej 58,

7.  Wymiana pionu kanalizacji desz-
czowej trzeciej klatki schodo-
wej budynku przy ul. Bolesława 
Szczodrego 5,

8.  Wymiana pionu kanalizacji desz-
czowej pierwszej klatki schodowej 
budynków przy ul. Ziemowita 5 
i Zakładowej 45,

9.  Wymiana poziomu kanalizacji 
deszczowej piątej i szóstej klatki 
schodowej budynku przy ul. Zakła-
dowej 50 i 56,

10.  Wymiana pionu kanalizacji desz-
czowej trzeciej klatki schodowej 
budynków przy ul. Dąbrówki 5 
i Zakładowej 57 i Ziemowita 8,

11.  Wymiana pionu kanalizacji desz-
czowej drugiej klatki schodowej 
budynków przy ul. Piasta Koło-
dzieja 17 i 27 oraz Dąbrówki 8 i 10,

12.  Wymiana pionu kanalizacji 
deszczowej w budynkach przy 
ul. Zakładowej 54 i Piasta Koło-
dzieja 25 i Ziemowita17,

13.  Wymiana poziomu kanaliza-
cji deszczowej w budynku przy 
ul. Leszka Białego 5,

14.  Wymiana poziomu kanaliza-
cji deszczowej drugiej i trzeciej 
klatki schodowej budynków przy 
ul. Leszka Białego 8 i 9,

15.  Płukanie chemiczne instalacji c.o. 
i grzejników w budynkach przy 
ul. Dąbrówki 5 i 7, Ziemowita 25 
i 27, Zakładowej 47, 49, 55 i 57,

16.  Przeglądy instalacji gazowej 
i kominowej we wszystkich budyn-
kach osiedla.

Planowana kwota na remonty w osiedlu 
Słowiańskie wynosi 4.463.000 zł.

Z uwagi na panującą pandemię Spółdzielnia nie ogłaszała w IV kwar
tale ubiegłego roku, jak to czyniła niezmiennie od wielu lat, naboru firm 
do nowego Banku Wykonawców. Po bieżącej ocenie dotychczasowych 
firm i analizie ich kondycji finansowej Zarząd Spółdzielni, w porozumie
niu z Radą Nadzorczą, zdecydował o utrzymaniu na rok 2022 całego 
ubiegłorocznego Banku Wykonawców. Przy czym Bank rozszerzono 
o dwie nowe firmy: w pierwszej kategorii przyjęto do Banku firmę 
„KOSBUD” Norbert Kosiacki w zamian za firmę jego brata PPHU „Alan” 
Alberta Kosiackiego, który w trakcie ubiegłego roku zakończył prowa
dzenie  działalności budowlanej. Drugą nową firmą w ramach pierwszej 
oraz trzeciej kate gorii jest Firma Handlowo-Usługowa „BRAT-BUD” 
– firma przed pandemią przez wiele lat współpracowała ze Spółdziel
nią. Choroba właściciela uniemożliwiła złożenie oferty w roku 2019, 
a w kolejnych latach z uwagi na pandemię nie prowadzony był nabór 
firm do Banku Wykonawców. O rozszerzenie Banku, z uwagi na plano
wane szerokie spektrum robót remontowych w osiedlach, wnioskowali 
kierownicy administracji osiedli. K.Sz.

Bank Wykonawców na 2022 r.
1.  Roboty ogólnobudowlano

remontowe
 1. Przedsiębiorstwo Remontowo-

-Budowlane „BUDOMAL” Artur 
Leśniak

 2. P.P.H.U. „DAJMOS” Maciej Jar-
mółkiewicz

 3. „Wald-Bud” Zakład Robót Budow-
lanych Waldemar Kosiacki

 4. Zakład Remontowo-Budowlany 
Andrzej Czubak

 5. Usługi Komunalne Mariusz La-
skowski

 6. Zakład Instalacyjno-Budowlany 
Grzegorz Witoń

 7. „Olimp” Maciej Matuszczak
 8. Stolbau Eko Sp. z o.o.
 9. „KOSBUD” Norbert Kosiacki
 10. Firma Handlowo-Usługowa 

„BRAT-BUD”
2. Roboty dekarsko-blacharskie

 1. Przedsiębiorstwo Remontowo-
-Budowlane „BUDOMAL” Artur 
Leśniak

 2. Zakład Instalacyjno-Budowlany 
Grzegorz Witoń

 3. Przedsiębiorstwo budowlane 
Castor s. jawna

3.  Roboty terenowodrogowe
 1. Transport Drogowy Towarowo 

Osobowy Zbigniew Gołąb
 2. Przedsiębiorstwo Remontowo-

-Budowlane „BUDOMAL” Artur 
Leśniak

 3. Zakład Remontowo-Budowlany 
Andrzej Czubak

 4. „Wald-Bud” Zakład Robót Budow-
lanych Waldemar Kosiacki

 5. Firma Handlowo-Usługowa 
„BRAT-BUD”

4.  Roboty ślusarskie
 1. Zakład Instalacyjno-Budowlany 

Grzegorz Witoń
 2. P.P.H.U. „ZETA” Zygmunt Rośniak
 3. Przedsiębiorstwo Remontowo-

-Budowlane „BUDOMAL” Artur 
Leśniak

5.   Roboty instalacyjne, sanitarne 
wod.kan., c.o. i gaz.

 1. OMBUH Włodzimierz Mróz
 2. Zakład Instalacyjno-Budowlany 

Grzegorz Witoń
 3. Tibex Sp. z o.o.

 4. Zakład Instalacji Sanitarnych CO 
i Gaz. Jacek Krawczyk

6.   Roboty elektryczne, 
w tym wymiana domofonów

 1. Voltea Lighting Małgorzata Ban-
cerz

 2. Zakład Instalacyjno-Budowlany 
Grzegorz Witoń

 3. Zakład Instalacji Elektrycznych 
Stanisław Cuprjak

 4. Zakład Instalacji Elektrycznych 
i Odgromowych Piotr Walczak

7.   Wykonanie i wymiana okien 
drewnianych na PCV

 1. „Studio Okno” sp. z o.o.
 2. PETECKI ENTERPRISES sp. z o.o.

8.   Wykonanie i wymiana drzwi 
zewnętrznych i wewnętrznych

 1. ASSA ABLOY Mercor Doors 
sp. z o.o.

 2. AM-BUD Usługi Remontowo- 
-Budowlane Justyna Frejlichowska

9.   Uszczelnienie i malowanie złącz 
międzypłytowych techniką alpini
styczną

„OLIMP” Maciej Matuszczak
10.   Inwentaryzacja, projektowanie 

i konserwacja zieleni wysokiej 
i niskiej (przycinki, wycinki drzew 
i krzewów, frezowanie pniaków), 
nasadzenia

 1. Zakład Zieleni J.K.K. Wojtczak
 2. Usługi Komunalne Mariusz La-

skowski
 3. Transport Drogowy Towarowo-

-Osobowy Zbigniew Gołąb
 4. Zieleń Pawlak sp. j.

11.  Usługi dezynsekcji, deratyzacji, 
dezynfekcji i czyszczenia zsypów
 1. „Protectum” Krzysztof Wojcie-

chowski
 2. Sebastian Tyślik Piotr Krysiak 

WDS Serwis s.c.
12.  Udrożnienia instalacji kanalizacji 

sanitarnej
 1. Zakład Instalacyjno-Budowlany 

Grzegorz Witoń
 2. Sebastian Tyślik Piotr Krysiak 

WDS Serwis s.c.
13.  Badania termowizyjne

 P.P.H.U. Dajmos Maciej Jarmółkiewicz

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniową „Bawełna” 
z siedzibą 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:

Ziemowita 6 m. 27 o pow. 48,91m2, III piętro,  
2 pokoje + kuchnia, którego cena wynosi 281.000,00 zł,

Przetarg odbędzie się w dniu 14.03.2022 r. w siedzibie Spółdzielni 
przy ul. Przybyszewskiego 163 o godz. 1100.

Oferty pisemne należy składać w terminie do dnia 10.03.2022 r. 
w Spółdzielni, ul. Przybyszewskiego 163, w godz. 800–1500.

Spółdzielnia ma prawo unieważnienia przetargu bez podania 
przyczyny na każdym etapie, bez prawa dochodzenia jakichkol
wiek roszczeń przez uczestników.

Szczegółowe warunki przetargu określa Regulamin dostępny w siedzibie 
Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.rsmbawelna.pl.
Informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, 
pok. nr 8, 9 lub telefonicznie 42-641-63-33, wew. 10, 28.
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Seria potężnych anomalii pogodowych  

przetacza się przez cały świat w ostatnich latach i miesiącach.  
Niesprzyjające, wręcz niebezpieczne pogody  

nawiedzają coraz częściej Polskę.

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: apie-
tal@rsmbawelna.pl, budynki nadzorowane: 
od nr 101 do nr 160 , 100, 201-233 oraz zespół 
garaży przy bl. 100 i przy ul. Zakładowej 32-36.
ADMINISTRATORZY:
Alina Kobus administrowane bloki: 105-122, 
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, tel. 505 150 842, e-mail: itomaszew-
ska@rsmbawelna.pl
Wiesława Maślak administrowane budynki: 
151-160, 213-218a, tel. 505 150 840, e-mail: 
wmaslak@ rsmbawelna.pl
Anna Winiarska-Kaźmierczak administro-
wane bloki: 137–139, 201, 202, 203, 204, 207, 
208, 209, e-mail: awiniarskakazmierczak@
rsmbawelna.pl 
Katarzyna Chrapowicka administrowane 
bloki: 100, 101, 102, 103, 141, 142, 143, 143A, 
205, 205A, 206, 210, 211, 212 + zespół garaży 
przy bl. 100 oraz zespół garaży przy ul. Zakła-
dowej, e-mail: kchrapowicka@rsmbawelna.pl 
Katarzyna Spychała administrowane bloki: 
219–233, e-mail: kspychala@rsmbawelna.pl

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

Administracja osiedla „Zbiorcza”,  
tel. 42 674 89 49.
Kierownik osiedla p. Andrzej Jaroszczyk.
TECHNIK:
Sebastian Janaczyk, tel. 505 150  849, 
e-mail: sjanaczyk@rsmbawelna.pl
ADMINISTRATORZY:
Izabela Kamińska administrowane budyn-
ki: Górska 2, 4, 3/5, 7/9, Szczytowa 4/6, Raw-
ska 3, 7, Wilcza 2, Gołębia 1/3, 5, A. Sacharowa 
24, 26, 28, e-mail: ikaminska@rsmbawelna.pl
Aleksandra Czekalska administrowane bu-
dynki: Zbiorcza 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 
23, 25, Sarnia 4, Stylonowa 7, A. Sacharowa 
6/8, 10/12, tel. kom. 505 150 846, e-mail: 
aczekalska@rsm bawelna.pl
Joanna Witulska administrowane budynki 
501 i 503, ul. A. Sacharowa 6/8, 10/12, 24, 
26, 28, tel. 501 463 186, e-mail: jwitulska@
rsmbawelna.pl

Administracja osiedli „Żubardź” i „Kozi-
ny”, tel. 42 651 55 24 - bez zmian.
P.o. kierownika osiedla p. Aleksandra 
Marcinkowska-Wrońska.
TECHNIK DLA BUDYNKÓW OSIEDLA „ŻUBARDŹ”:
Jakub Paprocki, tel. 509 330 825, e-mail: 
jpaprocki@rsmbawelna.pl
TECHNIK BUDYNKÓW OSIEDLA „KOZINY”:
Jakub Olczak, tel. 505 150  853, e-mail: 
jaolczak@rsmbawelna.pl
ADMINISTRATORZY:
Jacek Piaseczny administrowane budynki: 
Gandhiego 3a, Tatarakowa 15, Lutomierska 
83/101, 103a, 105a, 109a, 111, Wrześnieńska 
67/69, 71/73, Sierakowskiego 1/5, ul. Kutrze-
by 3 i 10, Czarnkowska 9/13, tel. kom. 505 150 
862, e-mail: jpiaseczny@rsmbawelna.pl
Krzysztof Jędrzejczak administrowane bloki: 
Bydgoska 25, 27/29, 35, 37, Lutomierska 156, 
158, Uniejowska 1/3, 4, 4a, 6, Limanowskiego 
168, Turoszowska 5, 16, dwa zespoły garaży 
przy ul. Bydgoskiej 25a i Powstańców Wielkopol-
skich 25, tel. 505 150 852, e-mail: kjedrzejczak@
rsmbawelna.pl
Aneta Wyrowska administrowane budynki: 
ul. Klonowa 28/30, 32, 38, 40, Okrzei 30/36, 
40, 4/12, Długosza 1/5, Kasprzaka 11, 
11a, 1  Maja 76, 84/86, Więckowskiego 97, 
al. Włókniarzy 198, garaże przy al. 1 Maja 76 A, 
tel. 501 463 291, e-mail: awyrowska@rsmba-
welna.pl
Beata Kaźmierczak administrowane budynki: 
ul. Bydgoska 40, 42, 44, 46, Klonowa  35/37, 41, 
ul. Kasprzaka 60/62, Kasprzaka 64a, 10, 28/34, 
Długosza 27, 29/31, Lorentza 8, Srebrzyńska 45,  
tel. 509 807 333, e-mail: bkazmierczak@rsm-
bawelna.pl
CZYNSZE SPÓŁDZIELNI:
Alina Kita – czynsze os. Koziny i os. Sien-
kiewiczowskie, tel. 42 641 63 33, wew. 33, 
e-mail: akita@rsmbawelna.pl
Joanna Olszewska – 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

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.

Uwaga! KomunikatKomunikat

Dla wszystkich zainteresowanych nowymi rozwiąza-
niami podatkowymi wprowadzonymi w tym roku ustawą 
Polski Ład urzędy skarbowe uruchomiły informacyjne 
dyżury podatkowe. Niezbędne telefony przedstawiamy 
na powyższej grafice.

Z pisma jakie wpłynęło do Spółdzielni wynika, 
że dyżury te zorganizowano do końca lutego br.

Informacje udzielane są telefonicznie nawet 
do godz. 19 każdego dnia roboczego.

Można też uzyskać informacje bezpośrednio 
w urzędzie po umówieniu wizyty za pośrednictwem 
apli kacji „Umów wizytę w urzędzie skarbowym” 
na stronie www.podatki.gov.pl w zakładce Polski Ład 
lub pod nr telefonu 516 243 166.

 K.Sz.

ALERTY POGODOWE

W ostatnich tygodniach 
c z ę s t o  o t r z y m u 

jemy na telefony komór
kowe informacje o sil
nych wiatrach i ulewach. 
Pamiętajmy o zabez
pieczeniu rzeczy trzy
manych na balkonach 

i w miarę możliwości 
nie wychodźmy z domu 
w ten niebezpieczny czas.

Jak wynika ze składanych 
przez Kierowników osiedli, 
każdorazowo po takich 
wietrznych nocach i dniach, 

meldunków o skutkach wichur, 
pogoda nie wyrządziła ostat-
nio w naszych zasobach, poza 
fruwającymi śmieciami i kar-
tonami oraz urwanymi kla-
pami dachowymi większych 
szkód. Ale jak donosi Admini-
stracja osiedli Żubardź Koziny 
urwany wyłaz dachowy z jed-
nego z budynków na ich tere-
nie mógł być już realnym 
zagrożeniem. Stąd nasze 
służby administracyjne bie-
żąco przeglądają zasoby i, 
podobnie jak nasi miesz-
kańcy balkony, zabezpieczają 
budynki, obiekty małej infra-
struktury oraz tereny przy-
blokowe przed ewentualnymi 
zagrożeniami.

 K.Sz.

KONKURS NA BALKONKONKURS NA BALKONrozstrzygnięty!W zimowej edycji konkursu na najefektowniej udeko
rowany balkon w okresie świąteczno-noworocznym 
wyłoniono już laureatów.
Na osiedlu „Sienkiewiczowskim” zwyciężyła p. Patrycja Jękot 
z bloku 24.
Na osiedlu „Zbiorcza” p. Jarosław Chojnacki z bl. 8A.
Na osiedlu „Słowiańskie” doceniono aż trzy balkony: pierwsze 
miejsce zajęła p. Alicja Lipska z bl. 213, drugie p. Dominika 
Kobus z bl. 106. Poza konkursem komisja wyróżniła także balkon 
p. Aleksandry Marciniak wynajmującej lokal w bl. 100.
Zwycięzcom gratulujemy.

 W Urzędzie Skarbowym Łódź-Widzew, 
informacje dotyczące nowych rozwiązań podat-
kowych uzyskasz telefonicznie lub osobiście 
w godzinach: poniedziałek 8:00-18:00, wtorek–
piątek 8:00–15.00.

 Na wizytę należy umówić się w aplikacji „Umów wizytę w urzędzie 
skarbowym” na stronie www.podatki.gov.pl w zakładce Polski Ład lub pod 
nr telefonu 516 243 166.
 Dyżur telefoniczny po zamknięciu urzędu do godz. 19 pod numerem 
telefonów: 42 25 47 397, 42 25 47 398, 42 25 47 399.

p. A. Lipska, bl. 213

p. J. Chojnacki, bl. 8Ap. D. Kobus, bl. 106

p. A. Marciniak, bl. 100

p. P. Jękot, bl. 24
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Czas jest tym czego nie możemy pożyczyć,
ani zaoszczędzić.
Jedyne co możemy zrobić…
to z niego korzystać.

Każdy z nas z pewnością 
chce parkować swój 
samochód jak najbliżej 

domu, żeby mieć go na oku, 
żeby nie taszczyć ciężkich zaku-
pów przez pół osiedla i żeby 
w czasie ulewy suchą nogą 
dostać się do mieszkania. Jednak 
przy tak dużej ilości pojazdów, 
gdy często w jednej rodzinie 
są przynajmniej dwa samochody, 
jest to dosyć karkołomne przed-
sięwzięcie. W grę wchodzi opcja 
„kto pierwszy ten lepszy” albo 
stawianie auta gdzie popadnie. 
To powoduje masę kłopotów.

Kolejny już raz Remondis 
poinformował nas o nieuda-
nej próbie odbioru odpadów 
z pojemników mieszczących się 
przy ul. Zbiorczej 8/10. Zapar-
kowane samochody uniemoż-
liwiały dojazd do pojemników. 
Za niemożność zabrania śmieci 
obciążeni zostaną mieszkańcy, 
do których nieruchomości przy-
należą przedmiotowe pojemniki.

W sprawie niewłaściwego 
parkowania otrzymaliśmy rów-
nież pismo od zdenerwowanego 

mieszkańca ul. Rawskiej 7, 
który w niecenzuralnych sło-
wach dał upust swoim emocjom, 
pisząc o tym, że przed jego blo-
kiem jest wieczny problem 
z parkowaniem, spowodowany 
m.in. postawianiem tam samo-
chodów przez mieszkańców 
innych budynków. Ponadto 
pan słusznie zauważa, że czę-
sto na terenie, gdzie mogłoby 
zaparkować 7–8 aut, mieści się 
maksimum 5.

Winne są zbyt małe par-
kingi, czy może kultura i brak 
wyobraźni kierowców?

Pojazdy zaparkowane 
ze sporym odstępem widać 
praktycznie na każdym osiedlu. 
Wiadomo, że osobie starszej 
lub matce z dzieckiem wygod-
niej jest wsiadać i wysiadać, 
gdy odległość między drugim 
samochodem jest większa, 
ale mimo wszystko starajmy 
się tak ustawiać nasze pojazdy, 
aby z przygotowanych do tego 
miejsc mogli skorzystać też inni. 
Nawet gdy nie ma wyznaczo-
nych białych linii, próbujmy 

zachować praktykowaną odle-
głość od innego pojazdu – taką, 
która umożliwi nam bezpieczne 
wejście do samochodu, bez nara-
żania lakieru na porysowanie, 
ale i taką, która sprawi, że obok 
zmieści się jeszcze kilka innych 
aut.

Nie parkujmy na trawni-
kach, chodnikach, ani w pobliżu 
śmietników. Pamiętajmy także, 
by zachować swobodny dojazd 
do klatek schodowych dla pojaz-
dów uprzywilejowanych, jak 
karetka pogotowia czy straż 
pożarna.

Parkując auto nie myślmy 
radośnie: „O, udało się”, tylko 
weźmy też pod uwagę innych 
użytkowników oraz pozostałe 
aspekty życia w osiedlowej 
społeczności. Nie zapominajmy 
też o tym, że nasze osiedla były 
planowane w innych czasach, 
w których posiadanie samochodu 
było dużym luksusem. Nikt 
nie myślał wtedy o parkingach. 
I to weźmy pod uwagę!

 I.G.

W  2019 roku, do siedziby naszej admi-
nistracji na Janowie, przyszła jedna 
z mieszkanek kompleksu tzw. „esek” 

na Janowie (zamknięty kompleks budynków 
w rejonie ulic Zagłoby, Skrzetuskiego, Kmi-
cica). Zwróciła się do nas z pomysłem na zago-
spodarowanie terenu dookoła zamieszkiwanego 
przez nią kompleksu poprzez nasadzenia drzew, 
tak potrzebnych każdemu z nas. Teren ten należy 
do miasta.

Pomysł wydawał się na wstępie jednym z tych 
szalonych, ale jednocześnie był niesamowicie 
ekscytujący i miał duże szanse powodzenia. Pani 
otrzymała od nas niezbędną mapę poglądową, 
w celu naniesienia projektu nasadzeń. Wykonała 
przy tym niebotyczną pracę konsultując gatunki 
do posadzenia ze specjalistą z dziedziny den-
drologii/botaniki i nanosząc je systematycznie 
na grafiki.

Wszystko odbyło się w konsultacji z nami, 
tak aby przyszłe nasadzenia nie wchodziły 
w kolizję z elementami infrastruktury podziem-
nej, czyli instalacjami c.o., gazowymi i wodnymi.

Przygotowaną dokumentację, wraz z wnio-
skiem i podpisami mieszkańców wspomnianego 
kompleksu, złożono do Zarządu Zieleni Miejskiej, 
który po dwóch latach podjął się realizacji wnio-
skowanego zadania i w styczniu tego roku wyko-
nał nasadzenia. 

Mamy olbrzymią nadzieję, że drzewa się 
przyjmą i będą przykładem, że wystarczy odro-
bina determinacji, aby spowodować dużo dobrego 
dla ogółu. 

Autorce pomysłu gratulujemy, jednocześnie sza-
nujemy jej prośbę o dyskrecję w kwestii upublicz-
niania jej nazwiska. 
  D.R.

W dniu 16.02.2022 r. pożegnaliśmy kolejną ważną dla 
naszej Spółdzielni osobę. W wieku 92 lat zmarł wieloletni 
członek naszej Spółdzielni i aktywny działacz społeczny 
RSM „Bawełna” śp. Mikołaj Grzelczak, mieszkaniec osiedla 
„Zbiorcza”. W latach 
1993–1998 p. Mikołaj 
był  przewodniczącym 
Rady Osiedla „Zbiorcza”, 
a w latach 1996–2000 
pełnił funkcję Przewodni-
czącego Rady Nadzorczej 
RSM „Bawełna”. 
 Lubiany,  życzl iwy 
i radosny człowiek. Prak-
tycznie do końca swoich dni utrzymywał serdeczny 
kontakt z naszą Spółdzielnią.

Za działalność na rzecz Spółdzielni uhono-
rowany był dwukrotnie odznaką. Raz w 1998 r. 
odznaką honorową „Zasłużony dla RSM „Bawełna” 

i w 2008 r. medalem 50-lecia, a w 2018 r. otrzymał 
statuetkę „Diament 60-lecia”.

Zawsze pamiętać Go będziemy jako człowieka, który 
swoją osobą wspierał i budował tradycję RSM „Bawełna”. 

Osobę wesołą i komu-
nikatywną. Czło-
wieka, który umiał 
słuchać oraz posia-
dał dar zjednywania 
sobie ludzi.

Każde wspo-
mnienie jest formą 
spotkania, jak pisze 
cytowany poeta. 

Dziś rozpamiętując czas spędzony w spółdzielczym 
gronie ze śp. Mikołajem Grzelczakiem cieszymy się, 
że spotkaliśmy Go na naszej drodze.

 K.Sz.

WSPOMNIENIE WSPOMNIENIE 
o Mikołaju Grzelczaku

„Żegnając przyjaciela, nie płacz, 
ponieważ jego nieobecność ukaże ci to, 
co najbardziej w nim kochasz.”

 Khalil Gibran

Śp. Mikołaj Grzelczak udzielił naszej Gazecie wywiadu w 2013 r. do nr. 60 
z grudnia. Zachęcamy do ponownego jego przeczytania – egzemplarze 
archiwalne Gazety do pobrania ze strony www.rsmbawelna.pl.

WSPÓŁPRACA MA SENSWSPÓŁPRACA MA SENS

Parkujmy z głowąParkujmy z głową
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***
A propos znoszenia obostrzeń. Rozmawia dwóch kolegów:
– Tyle głosów, że maseczki nie pomagają, a to nieprawda.
– Tobie pomogły?
– Tak, spotkałem się wczoraj z kochanką, obok przechodziła 
żona z teściową i mnie nie poznały.

***
Nauczyciel do klasy:
– Jeśli na stole będą cztery muchy i jedną zabiję to ile zostanie?
– Jedna.
– Jak jedna?
– Zabita, pozostałe odlecą.

***
Do komisariatu policji przychodzi facet i mówi:
– Skradziono mi rower.
– Czy miał dzwonek? – pyta go funkcjonariusz.
– Nie – odpowiada zdziwiony. 
– A czy miał światło odblaskowe? 
– Nie – odpowiada poirytowany całą sytuacją.
– W takim razie zaczynamy od tego, że płaci pan mandat.

***
– Nie wiem, jak to robisz – mówi biznesmen do biznesmena – 
ale zauważyłem, że chociaż zaczynacie pracę o 8.00, pracownicy 
przychodzą dużo wcześniej.
– To proste! Mam 30 pracowników, a kazałem zrobić parking 
na 15 samochodów.

Rozerwij się!
BARAN 21 III  20 IV
Konieczność zmiany planów 
na najbliższe dni może Cię tro-
chę zaskoczyć i nie zechcesz 
przyjąć jej do wiadomości. Nic bardziej 
błędnego! To może być punkt zwrotny 
w wielu dotyczących Ciebie sprawach. 
Od Ciebie tylko będzie zależało, jak wyko-
rzystasz tę sytuację. Intrygujący znak - 
Strzelec. 
BYK 21 IV  21 V
Twoje kontakty z kimś, kogo 
bardzo cenisz, zacieśnią się 
jeszcze bardziej. Będzie można 
szczerzej niż dotychczas porozmawiać 
o wielu sprawach. Nie staraj się od razu 
załatwić wszystkiego, po kolei przedstaw 
swoje zamierzenia i obiekcje. I uważnie 
słuchaj. O swoich wnioskach nie opowia-
daj Pannie.

BLIŹNIĘTA 22 V  20 VI
To mogą być korzystne dni. 
Ktoś zaproponuje Ci podjęcie 
wspólnej działalności gospo-
darczej w dziedzinie dotychczas mało Cię 
interesującej. Warto poważnie potraktować 
tę ofertę. Przede wszystkim dlatego, że dal-
sze perspektywy mogą być zachęcające. 
Lew będzie miał inne zdanie na ten temat. 

RAK 21 VI  22 VII
Twoja zapobiegliwość w spra-
wie z pozoru błahej może okazać 
się zbawienna. Uda Ci się unik-
nąć kłopotów i komplikacji bardzo prostym 
posunięciem. Nie zdradzaj swych metod 
i sposobów. Niech inni też trochę połamią 
sobie głowę… Bliski Ci Wodnik w tych 
dniach okaże się jeszcze bliższy. 

LEW 23 VII  22 VIII
Nie staraj się na siłę włączyć 
do interesu, jaki napotkasz 
w tych dniach. Nawet, jeśli 
ktoś będzie usilnie Cię do tego nakłaniał. 
Zastanów się, czy aby nie chce Twoimi 
rękami wyciągać kasztany z ognia. Inne 
sprawy będą mniej kłopotliwe. Chyba że 
jakiś niespodziany numer wytną Ryby…

PANNA 23 VIII  22 IX
Nasłuchasz się przeróżnych 
opowieści. Nie przekrocz 
granicy, za którą są już tylko 
plotki. To mogłoby bowiem negatyw-
nie wpłynąć na dotychczas dobre kon-
takty z otoczeniem. Sprawy najbliższych 
dni wymagać będą czystej atmosfery 
a nie komplikacji. Zwłaszcza we wzajem-
nych stosunkach z Baranem. 

WAGA 23 IX  23 X
Niektóre sprawy będą wyma-
gały nieco zachodu, będą 
też i takie, które rozwiążą się 
same. Ale trzeba będzie pójść na kompro-
mis. W tym miesiącu możesz znaleźć się 
w jakiejś dość kłopotliwej sytuacji; będzie 
na szczęście łatwa do opanowania i bez dal-
szych konsekwencji. Sympatyczny znak - 
Rak. 
SKORPION 24 X  21 XI
Ktoś w bliskim otoczeniu nie-
cierpliwie czeka na rozmowę 
z Tobą. Twoja rada może 
mieć dla niego wyjątkowe znaczenie. Miej 
to na uwadze. W kontaktach rodzinnych 
okaż więcej zainteresowania bieżącymi 
sprawami. To dobrze wpłynie na ogólny 
klimat w domu i zapewni Ci przychylność 
Koziorożca.

STRZELEC 22 XI  21 XII
Twoja wiedza i doświadcze-
nie mogą być w tych dniach 
wystawione na ciężką próbę. 
Przypomną się podobne sytuacje z przeszło-
ści, kiedy to wszystko zależało od jednej 
trafnej odpowiedzi, od rozsądku i szczęścia 
zarazem. Tamta praktyka będzie jak znalazł. 
Nie słuchaj więc podszeptów Wagi. 

KOZIOROŻEC 22 XII  19 I
Twój minorowy nastrój 
nie będzie niczym uspra-
wiedliwiony. Choć karnawał 
ma się ku końcowi, w zamian idzie wiosna 
i dni są coraz dłuższe. Nawet dokucz-
liwe kłopoty nie powinny Cię wprawiać 
w zły humor i podenerwowanie. Lada dzień 
za sprawą Byka świat pojaśnieje, a życie 
nabierze rumieńców.

WODNIK 20 I  18 II
Mogą zaistnieć okoliczności, 
które wymagać będą pewnych 
zmian w Twoich planach. Trzeba 
będzie przestawić się na inne niż dotychczas 
metody działania. Wszystko to, choć uciąż-
liwe, jednak dobrze wróży na dłuższą metę. 
Bliźnięta wybierają się do Ciebie z niezapo-
wiedzianą wizytą. Strzeż się!

RYBY 19 II  20 III
Druga połowa miesiąca może 
przynieść denerwujący Cię 
splot wydarzeń. Niemniej - 
jeśli tylko zechcesz - potrafisz uspokoić 
sytuację i pokierować ją tak, by nawet z opa-
łów wyjść zwycięsko. Jeśli tylko zechcesz… 
A z tym ostatnio jest u Ciebie nie najlepiej. 
Skorpion zbudzi Cię z zimowego uśpienia?

HOROSKOP NA MARZEC

Przed Dniem Kobiet zachęcam, głów
nie Panów, do poćwiczenia przygoto
wania dla swojej wybranki tego pro
stego, ale smacznego deseru.

Jako, że deser znalazłam na stronie 
Winiary produkty sugerowane są 
właśnie z tej firmy.

Z imą powietrze jakim oddychamy jest ciężkie 
i zanieczyszczone. Wpływ na to ma m.in. sposób 
w jaki ogrzewane są nasze mieszkania. W więk

szości starych kamienic i prywatnych domach wciąż 
używane są węglowe piece i kotłownie.
W Łodzi mimo wielu spółdzielczych zasobów, korzystających 
przy ogrzewaniu z ciepła systemowego, sukcesywnie przez Veolię 
poddawanego dekarbonizacji, budynki z „kopciuchami” nadal stano-
wią niemały problem. 

Czynione od lat starania o zmianę tego stanu, np. przez przyzna-
wanie dotacji na wymianę pieca czy kotłowni węglowej w prywatnych 
domach czy mieszkaniach, przynoszą wciąż zbyt małe efekty. 

Dlatego też nie dziwi, ale daje mocno do myślenia, opublikowany 
w ubiegłym roku raport Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) o zanie-
czyszczeniu powietrza w Europie. Polska jest, niestety, liderem w zatru-
waniu powietrza benzopirenem – ulatniającym się podczas spalania 
węgla, w tym głównie w starych kotłach i piecach, których w Polsce 
wciąż jest dużo stosowanych.

Benzopiren nazywany często „cichym zabójcą” jest jednym z naj-
groźniejszych składników smogu. Niewidoczne gołym okiem cząsteczki 
powstałe podczas niecałkowitego spalania węglowodorów unoszą się 
w powietrzu, wnikają do gleby i… naszego DNA.  K.Sz.

DESER BANANOWY
Z RUMEM

Składniki na 4 porcje:

 ■ 50 g bitej śmietany w proszku 
Winiary

 ■ 1 łyżeczka żelatyny Winiary
 ■ 200 ml mleka 
 ■ 2 banany
 ■ 1 łyżka rumu
 ■ 1 łyżka soku z cytryny
 ■ 2 łyżki wiórków kokosowych
 ■ kilka listków mięty
 ■ 1 nieduża cytryna

Przygotowanie:

Schłodzone mleko wlej do wysokiego 
naczynia. Wsypuj do niego powoli bitą 
śmietanę i miksuj około pięciu minut. 
Żelatynę namocz w 2 łyżkach zimnej 
wody, następnie podgrzej i mieszaj 
do rozpuszczenia. Obrane banany 
zetrzyj na tarce o grubych oczkach.

Do bitej śmietany dodaj banany, 
wiórki kokosowe, rum, sok cytrynowy 

i żelatynę, delikatnie wszystko 
wymieszaj. Deser ułóż dekoracyjnie 
w pucharkach. Podawaj udekorowany 
listkami mięty i plasterkami cytryny.

Miłego świętowania.
 K.Sz. 
 Źródło internet

PS 
A dziś 24 lutego przypada dzień nie-
spodziewanego całusa.

Taka sobie myśl!
Życie to tragedia, kiedy się je ogląda z bliska, i komedia, 

kiedy się na nie patrzy z daleka.
Charlie Chaplin

O d dyc h a m y  
zanieczyszczonym powietrzem


