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Tylko do 31 października można jeszcze zagło
sować w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zachę
camy do udziału.

Działalność społeczna i oświatowokulturalna to jedna 
z idei spółdzielczości mieszkaniowej. Godna rozpo
wszechniania.

Przed nami okres Wszystkich Świętych, 
w trakcie którego będziemy mieli wiele okazji, 
aby spokojnie odwiedzić groby naszych najbliż-
szych, znajomych, sąsiadów, bowiem mamy 
praktycznie do dyspozycji aż 4 dni od soboty 
do wtorku. Nasza Spółdzielnia w poniedziałek 
31.10.2022 r. będzie nieczynna, ale wytypo-
wane w administracjach osiedli osoby pełnić 
będą tego dnia telefoniczny dyżur - nazwisko 
osoby i nr kontaktowy do niej znajdziecie Pań-
stwo na ogłoszeniu w swojej klatce schodo-
wej. Tak więc proszę ważne sprawy załatwić 
wcześniej lub dopiero po Święcie. Jednakże 
to święto uświadamia nam, że w porównaniu 
do ubiegłorocznych wydatków na kwiaty, wią-
zanki czy też znicze – obecne są zdecydowanie, 
ale to bardzo zdecydowanie większe. Ten okres 
szczególnie pokazuje nam, jak bardzo wzrosły 
ceny w skali roku, bowiem robiąc codzienne 
sprawunki nie odbieramy tego natychmiast, 
nie zdajemy sobie sprawy, że dany artykuł 
bardzo zdrożał, wydając co dzień, co tydzień, 
co miesiąc kilkadziesiąt groszy więcej w przy-
padku np. bułek czy też chleba. Dotyczy 
to również naszej Spółdzielni, bowiem jeste-
śmy ciągle informowani o kolejnych podwyż-
kach …Niestety to wszystko ma swoje źródło 
w nieokiełznanych ambicjach i dążeniach 
jednego człowieka, jakim jest prezydent Rosji 
W. Putin. Agresja na naszego wschodniego 
sąsiada czyli Ukrainę spowodowała ogólno-
światowy chaos i zamieszanie, destabilizując 
praktycznie gospodarki bardzo wielu krajów. 
I nie wiadomo, jak to się skończy. Szczególnie 
zauważam, że zamiast wzrostu asertywności, 
wzajemnej życzliwości, dbałości o nasze spół-
dzielcze mienie, następuje wzrost agresywnych 
zachowań, niepotrzebne niszczenie mienia 
wspólnego bądź stwarzanie sytuacji, które uła-
twiają takie czynności (nie dbamy o właściwe 
zamykanie wszelkich drzwi czy to wejściowych 
do klatki czy też do śmietników, często pozwa-
lamy na przebywanie w naszych budynkach 
różnych ludzi, którzy tam nie powinni być, 
tolerujemy ich głośne zachowania czy też akty 
niszczenia ścian poprzez częste wymalowywa-
nia różnych rysunków, napisów itp. … a potem 
mamy pretensje do administracji osiedlowych, 
że nie dbamy o porządek ... że jest brudno i nie-
ładnie… itp. itp. Zapominamy, że to my miesz-
kańcy, my spółdzielcy jesteśmy gospodarzami 
w naszych budynkach … że to od nas wszyst-
kich zależy wygląd, jak i porządek na klatkach 
schodowych, w przedsionkach, w wejściach 
do budynków, jak i w piwnicach. Kontynua-
cję tego stanowiska przedstawię w następnym 
wydaniu n/Gazety. Poprzedni mój felieton 
kończyłem ostrzeżeniami dla pieszych i rowe-
rzystów. Teraz zaś pragnę podzielić się uwagą 
dotyczącą ruchu samochodowego, a szcze-
gólnie reakcjom kierowców. W Łodzi mamy 
wiele ulic remontowanych i w wielu miejscach 
są pewne ograniczenia i tymczasowa organi-
zacja ruchu. Zauważam, że wielu kierowców 
jest nieuważnych, bowiem ich reakcje na zapa-
lające „zielone światło” na sygnalizatorze 
są wysoce spóźnione i dlatego na „zielonym” 
przejeżdża tylko ok. 30% aut, jakie winny 
przejechać przez remontowane skrzyżowa-
nia, również ze względu na późniejszy start. 
Jeśli się zapala zielone światło to wszyst-
kie samochody winny jednocześnie ruszać. 
Tak jak to często oglądamy na filmach, bądź 
jak to widzimy wyjeżdżając za granicę. Przez 
takie zachowania korki się tylko wydłużają, 
kierowcy często pomstują na poprzedników, 
ale jak przychodzi jego kolejka, to już zapomi-
nają o tym. A na koniec uwaga dot. pieszych 
przechodzących po pasach na przejściach dla 
pieszych, gdy nie ma ruchu regulowanego 
światłami. Jako kierowca stwierdzam, że prak-
tycznie 50% pieszych rozmawia przez trzymaną 
w ręce komórkę, nie zważając na zbliżające 
się samochody. A to jest zabronione i może, 
a nawet powinno być karane mandatem!

 Sylwester Pokorski

Moim zdaniem  Działalność społeczna i oświatowo-kulturalna to specyficzna wartość społeczności 
spółdzielczej. Ma na celu m.in. świadczenie wzajemnej pomocy i krzewienia kultury współ-
życia mieszkańców osiedli.

Deklaracja Spółdzielczej Tożsamości.

PROGRAMPROGRAM  
działalności społecznej działalności społecznej 
i oświatowo-kulturalneji oświatowo-kulturalnej

NAKŁAD 9000 

egzemplarzy

„Spółdzielnie opierają swoją 
działalność na wartościach 
samopomocy, samo-odpo-
wiedzialności, demokracji, 
równości, sprawiedliwości 
i solidarności. Zgodnie z tra-
dycjami założycieli ruchu 
spółdzielczego, członkowie 
spółdzielni wyznają wartości 
etyczne uczciwości, otwar-
tości, odpowiedzialności 
społecznej i troski o innych” 
– czytamy w uchwalonej, 
dawno już, bo w 1995 r. 
na Kongresie Międzynarodo-
wego Związku Spółdzielczego 
w Manchesterze, Deklaracji 
Spółdzielczej Tożsamości.

Przypominamy te słowa, 
bo warto pamiętać czym jest 
spółdzielnia, jak ma działać 
i po co.

W ciągłej gonitwie, w pę-
dzącym nieustannie świecie 

zapominamy często o tym 
co ważne, o tym co buduje 
naszą siłę i świadomość.

W tym numerze gaze-
ty drukujemy, uchwalony 
przez Radę Nadzorczą 
RSM „Bawełna” Program 
działalności społecznej 
i oświatowo-kulturalnej. Chce-
my aktywizować Rady Osiedli 
i samych członków do ini-
cjatyw, które przyczynią się 
do lepszego funkcjonowania 
nas wszystkich w społeczności 
spółdzielczej. 

Niewątpliwie inicjatywą 
taką będzie wspólny udział 
w głosowaniu na projekty 
Budżetu Obywatelskiego. 

Pełną treść Programu dzia-
łalności społecznej i oświa-
towo-kulturalnej drukujemy 
na str. 5.

Uwaga! Budżet Obywatelski
Głosować można jeszcze internetowo 
do 31 października.
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W sierpniu i wrześniu 
2022 r. posiedze-
nia Zarządu RSM 
„Bawełna” odbyły się 
w dniach 10, 18 i 24 
sierpnia oraz 7, 14 
i 21 września. W tym 
okresie na posiedze-
niach oraz w trybie 
roboczym między 
posiedzeniami 
Zarząd podjął decyzje 
m.in. w następujących 
sprawach:

Sprawy członkowsko
mieszkaniowe

Wg stanu na 31 lipca 2022 r. do reje-
stru Spółdzielni wpisanych było 
10.129 członków. W sierpniu i wrześ-
niu 2022 r. przyjęto w poczet człon-
ków Spółdzielni 19 osób oraz 
wpisano do rejestru członków Spół-
dzielni 35 osób, które nabyły człon-
kostwo z mocy prawa, natomiast 
skreślono z rejestru członków Spół-
dzielni 62 osoby, które w oparciu 
o przepisy ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych utraciły członko-
stwo.

Sprawy terenowo prawne
Postanowiono przeprowadzić 
ponowny podział działki nr 33/13 
od strony północno-wschodniej przy 
ul. Klonowej 32 w celu wyodrębnie
nia gruntu o powierzchni 2,08 m², 
który po podziale i pod warunkiem 
uzyskania zgody Walnego Zgroma-
dzenia RSM „Bawełna” zostałby 
sprzedany właścicielowi przyległej 
działki pod wykonanie ocieplenia 
ściany budynku stojącej obecnie 
w granicy działek – ze względu 
na nieistotny dla mieszkańców frag-
ment działki.

Sprawy remontowe i gzm
Podjęto decyzję o refundacji części 
kosztów wymiany okien we własnym 
zakresie przez lokatora w mieszka-
niu w osiedlu „Żubardź” w kolej-
ności wynikającej z listy wymiany 
i refundacji dla tego osiedla.

Postanowiono o wymianie sto-
larki okiennej w należącym do Spół-
dzielni lokalu w budynku nr 205 przy 
ul. Leszka Białego 2, wynajmowa-
nym Komendzie Wojewódzkiej 
Policji na siedzibę referatu dzielni-
cowych. Wymiana następuje z uwagi 
na stan techniczny okien, po uzyska-
niu pozytywnej opinii Rady Osiedla.

W celu ujednolicenia spo-
sobu odremontowania balkonów 
w obu klatkach budynku nr 232 

przy ul. Leszka Białego 1 rozsze-
rzono plan remontowy osiedla „Sło-
wiańskie” na 2022 rok o malowanie 
ekranów balkonowych od wewnątrz 
i ułożenie płytek ceramicznych 
na balkonach w drugiej klatce scho-
dowej.

W nawiązaniu do decyzji 
z lipca br. o rozszerzeniu zakresu prac 
malarskich budynków przy ul. Gołę-
biej 1/3 i przy ul. Wilczej 2 w osiedlu 
„Zbiorcza” postanowiono w drodze 
porozumienia z wykonawcą o ogra-
niczeniu określonego w umowie 
zakresu prac do malowania ścian ele-
wacyjnych wschodnich budynków 
i o zawarciu drugiej umowy, w której 
ujęte zostaną roboty dociepleniowe 
ścian szczytowych budynku przy 
ul. Gołębiej 1/3, a zamiast malo-
wania ścian szczytowych budynku 
przy ul. Wilczej 2 pomalowanie 
ściany elewacyjnej zachodniej – 
natomiast co do ścian szczytowych 
tego budynku, to w przyszłorocznym 
planie remontowym osiedla umiesz-
czone zostanie docieplenie ich.

Udzielono odpowiedzi na pismo 
mieszkańców budynku nr 134 przy 
ul. Dąbrówki 9 w sprawie zastosowa-
nia na jednej ze ścian szczytowych 
tego budynku nowej technologii 
termoizolacyjnej, natomiast po roz-
mowie Prezesa Spółdzielni z osobą 
występującą w imieniu lokatorów 
podpisanych pod pismem postano-
wiono – niezależnie od dostarczonej 
do każdego mieszkania odpowiedzi 
pisemnej – zorganizować spotkanie 
informacyjne z mieszkańcami.

W związku z zamiarem kon-
tynuowania próbnych prac termo-
izolacyjnych w systemie Bauter 
zlecono prace przygotowawcze 
przed wykonaniem powłoki ter-
moizolacyjnej, polegające na przy-
gotowaniu odcinków instalacji c.o. 
i ciepłej wody w węzłach cieplnych 
budynków nr 134 przy ul. Dąbrówki 
9 i nr 125 przy ul. Dąbrówki 10 oraz 
na przygotowaniu fragmentu ściany 
wschodniej budynku nr 126 przy 
ul. Księżnej Kingi 2 pod położenie 
powłoki termoizolacyjnej.

Postanowiono przeznaczyć 
część środków finansowych z bilansu 
otwarcia funduszu remontowego 
osiedla „Żubardź” na 2022 rok 
na naprawę i docieplenie cienkowar-
stwową powłoką BAUTER ROOF 
dachu budynku nr 64 przy ul. Turo-
szowskiej 5.

Przyjęto do wiadomości infor-
mację o przygotowaniu dokumen-
tacji przedsięwzięć termomoderni-
zacyjnych przez firmę zewnętrzną, 
której zlecono to zadanie w celu 
wystąpienia o dofinansowanie z fun-
duszy unijnych. Po przygotowaniu 
dokumentacji Spółdzielnia jest 
gotowa, aby wystąpić ze stosownymi 
wnioskami i czeka tylko na uru-
chomienie środków finansowych 

z programów pomocowych na cele 
termomodernizacyjne.

Zlecono firmie ista Polska 
Sp. z o.o. wymianę legalizacyjną 
wodomierzy ciepłej wody użytko-
wej w pięciu budynkach w osiedlach 
„Żubardź” i „Koziny”, w których 
w bieżącym roku kończy się waż-
ność cechy legalizacyjnej wodomie-
rzy.

Z uwagi na nie spełniającą 
wymogów Spółdzielni jakość usług 
świadczonych przez firmę sprzą-
tającą na terenach i w budynkach 
w osiedlu „Sienkiewiczowskie” 
oraz trzech zarządzanych przez Spół-
dzielnię wspólnot mieszkaniowych 
na Janowie postanowiono rozwiązać 
umowy dotyczące utrzymania czy-
stości i porządku w osiedlu „Sien-
kiewiczowskie” i we wspólnotach, 
i po okresie wypowiedzenia powie-
rzyć sprzątanie firmie, która od kilku 
lat sprząta osiedle „Zbiorcza”, 
a Spółdzielnia ma dobre doświad-
czenia współpracy z nią i pozytywne 
opinie o poziomie wykonywania 
przez nią usług.

W oparciu o liczne głosy miesz-
kańców i po konsultacjach z Kie-
rownikami Osiedli podjęto decy-
zję o podwyższeniu w należących 
do Spółdzielni węzłach cieplnych 
temperatury rozruchu automatyki 
do 12ºC (z wcześniejszych 8ºC).

Sprawy ekonomiczne
Omówiono i przyjęto do wiadomo-
ści wyniki ekonomiczne Spółdzielni 
za okresy styczeń–czerwiec oraz sty-
czeń–lipiec 2022 roku.

Na  umotywowaną prośbę 
członka Spółdzie lni  odstą-
piono od naliczenia mu odsetek 
od wniesionych z opóźnieniem opłat 
za używanie mieszkania (dot. osiedla 
„Żubardź”).

Na wnioski mieszkańców, 
uwzględniając przedstawione 
przez nich uzasadnienia. W dwóch 
przypadkach zmieniono stawki 
zaliczkowe na poczet centralnego 
ogrzewania ich mieszkań na niższe 
od stawek wyliczonych w oparciu 
o ubiegłoroczne zużycie.

Przyjęto do wiadomości infor-
mację o podjętych przez Z-cę Prezesa 
ds. Ekonomicznych – Główną Księ-
gową decyzjach w sprawie rozłożenia 
na raty zaległości za używane lokale 
mieszkalne w II kwartale 2022 roku. 
Rozłożone zostały na raty zadłużenia 
czterdziestu czterech osób – łącz-
nie na kwotę ok. 87,2 tys. zł, w tym 
zadłużenie trzech osób na kwotę 
ok. 17,3 tys. zł rozłożone zostało 
na więcej niż 10 rat, natomiast pozo-
stałym osobom rozłożono spłatę na 10 
albo mniej miesięcy.

Przyjęto informację komi-
sji przetargowej – powołanej 
przez Zarząd w celu organizacji 

Z PRAC ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI  
w sierpniu i wrześniu 2022 r.

i  przeprowadzenia przetargu 
na sprzedaż materiałów uzyskanych 
w wyniku rozbiórki obiektu budow-
lanego położonego przy ul. Pusz-
kina 8 w Łodzi, dawnej stacji obsługi 
pojazdów, iż w wyniku przeprowa-
dzonego w sierpniu br. przetargu nie 
wyłoniono nabywcy, bowiem oferta, 
która wpłynęła, nie spełniała wymo-
gów formalnych. Termin kolejnego 
przetargu wyznaczono na wrzesień 
(ten przetarg również nie przyniósł 
rozstrzygnięcia), a następnie na listo-
pad br.

Sprawy najmu lokali 
i terenów
Przedłużono dotychczasowemu 
użytkownikowi najem jednego 
z lokali w pawilonie handlowym 
przy ul. Brzechwy 7A – najemca 
będzie kontynuował działalność 
z zakresu usług medycznych, którą 
prowadził w lokalu.

Wynajęto pomieszczenie (nie-
używana pralnia) w piwnicy budynku 
nr 6 w osiedlu „Sienkiewiczowskie” 
firmie z banku wykonawców prac 
remontowych w Spółdzielni jako 
pomieszczenie pomocnicze służące 
firmie w związku z wykonywanymi 
dla Spółdzielni robotami.

Mając na względzie zgodę 
większości współwłaścicieli nie-
ruchomości, w której znajduje się 
sklep „Żabka” w bloku 155 na Ole-
chowie wyrażono zgodę (w zakre-
sie, w jakim wymagana jest zgoda 
właściciela budynku) na sprzedaż 
alkoholu w tym lokalu.

Inne sprawy
Zapoznano się z pismem firmy ista 
Polska Sp. z o.o. informującym, 
że systemy informatyczne firmy 
stały się celem zewnętrznego cybe-
rataku i ze względów bezpieczeń-
stwa zostały czasowo wyłączone. 
Wystosowano pismo do firmy ista 
Polska Sp. z o.o. w sprawie przekaza-
nia Spółdzielni informacji co do ter-
minu pełnej sprawności do realizacji 
umów zawartych z RSM „Bawełna” 
po cyberataku.

Pozytywnie rozpatrzono prośbę 
samorządowej Rady Osiedla Ole-
chów-Janów i postanowiono udzie-
lić pomocy przy organizacji w dniu 
10 września br. pikniku samorzą-
dowego w takim zakresie, o jaki 
poprosiła Rada Osiedla, czyli przy 
podłączeniu z budynków Spółdzielni 
zasilania energetycznego imprezy 
oraz zgodzono się wypożyczyć krze-
sła i namioty, wyrażono też zgodę 
na umieszczenie w klatkach schodo-
wych budynków Spółdzielni ogło-
szeń o pikniku. Relacja z pikniku 
była zamieszczona w poprzednim 
wydaniu naszej gazety.

Rozwiązane zostały ze skutkiem 
na 30 września br. umowy o admi-
nistrowanie czterema wspólnotami 
mieszkaniowymi (przy ul. Żwirki 
i przy ul. Gdańskiej) i udzielono peł-
nomocnictw dwojgu pracownikom 
Spółdzielni do przekazania wspólno-
tom materiałów i dokumentów oraz 
do podpisania protokółów zdawczo-
-odbiorczych w tej sprawie.

 Oprac.: E.S.

Z prac Rady Nadzorczej
W sierpniu 2022 r. Rada Nadzorcza odbyła jedno posiedzenie, w formie videokonfe-
rencji, na którym podjęła następujące decyzje:
1.  Rozpatrzyła wyniki gospodarczo-finansowe Spółdzielni za II kwartały 
2022 roku, zwracając uwagę, że Spółdzielnia przez cały okres sprawozdawczy 
posiadała dobrą kondycję finansową i terminowo regulowała zobowiązania. Przed-
stawione wyniki Rada przyjęła do akceptującej wiadomości.
2.  Uchwaliła sprostowanie planu gospodarczo-finansowego na 2022 r. w czę-
ści obejmującej gospodarowanie odpadami komunalnymi (wywóz nieczystości). 
Sprostowanie planu gospodarczo-finansowego na rok 2022 uwzględnia zmniejsze-
nie kosztów i przychodów dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi 
powiązanymi ze zużyciem wody.
3.  Przyjęła informację nt. możliwości organizacji Walnego Zgromadze-
nia. Ponadto zapoznała się z treścią pisma Związku Rewizyjnego Spółdzielni 
Mieszkaniowych RP, w którym Związek podziela stanowisko Rady Nadzorczej 
z 14.07.2022 r. rekomendujące Zarządowi RSM „Bawełna” wstrzymanie się z decy-
zją o zwołaniu Walnego Zgromadzenia co najmniej do czasu wyjaśnienia się sytua-
cji z nadciągającą falą wzrostu zakażeń, a najlepiej do czasu zniesienia w kraju stanu 
zagrożenia epidemiologicznego. Jak zauważył Związek Rewizyjny stan zagrożenia 
epidemiologicznego w dalszym ciągu się utrzymuje. Rada zapoznała się również 
ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju i Technologii nt. organizowania walnych 
zgromadzeń w spółdzielniach mieszkaniowych po uchyleniu przepisów covido-
wych oraz z artykułem w Gazecie Prawnej na ten temat.
4.  Zapoznała się z informacją dot. protestów mieszkańców bl. 134 i 126 
na osiedlu „Słowiańskie” dot. stosowania termoizolacyjnej powłoki – tynk Bauter. 
Po wysłuchaniu całości sprawy Rada przyjęła do wiadomości stanowisko Zarządu 
w powyższej kwestii. Rada zapoznała się także z opinią prawną wydaną w tym 
temacie przez radcę prawnego p. Jadwigę Chmielewską-Furmankiewicz.
5.  Przyjęła do wiadomości informację członka Rady Osiedla „Sienkiewiczow-
skie” na temat spraw jakimi Rada zajmowała się na swym posiedzeniu. Rady 
Osiedli „Żubardź”, „Koziny”, „Słowiańskie” i „Zbiorcza” nie miały w tym czasie 
posiedzeń.
6.  W sprawach wniesionych Rada przyjęła do wiadomości następujące informacje:
–  Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP wyznaczył już lustratora 
do przeprowadzenia badania lustracyjnego Spółdzielni za lata 2019–2021. Lustracja 
rozpoczęła się w październiku 2022 r.
–  26.08.2022 r. zaplanowano kolejny przetarg dot. sprzedaży materiałów uzy-
skanych w wyniku rozbiórki obiektu budowlanego położonego przy ul. Puszkina 8. 
Spotkanie Komisji, przy udziale obserwatorów Rady Nadzorczej, odbyło się 
ale nie przyniosło rozstrzygnięcia – oferta nie spełniała wymogów ogłoszenia.
–  Rada Nadzorcza i Zarząd RSM „Bawełna” zostały zaproszone na „piknik 
samorządowy na Olechowie”, organizowany przez Radę Osiedla Olechów-
-Janów – jednostkę pomocniczą Miasta Łodzi. O pikniku, który odbył się 
10.09.2022 r. na należącym do UMŁ terenie parku osiedlowego między ulicami 
Dąbrówki i Ziemowita, pisaliśmy w poprzednim wydaniu gazety.
–  Biblioteka Łódzka przekazała listę książek zakupionych dla Filii 
nr 58 przy ul. Zakładowej 50 w ramach dofinansowania przekazanego jej przez 
RSM „Bawełna”, po uzyskaniu zgody od Rady Nadzorczej.
7.  Kolejne posiedzenie zaplanowano na 29.09.2022 r.

We wrześniu 2022 r. Rada Nadzorcza odbyła jedno posiedzenie, w formie videokonfe-
rencji, na którym podjęła następujące decyzje:
1.  Podjęła uchwałę w sprawie wyboru Biura Biegłych Rewidentów „Eko-Bilans” 
do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2022 
i rok 2023.
2.  Przeanalizowała informację dotyczącą porównania zużycia mediów w zaso-
bach Spółdzielni za okres I–VI 2022 roku w odniesieniu do analogicznego okresu 
roku poprzedniego i przyjęła ją do akceptującej wiadomości.
3.  Przyjęła do wiadomości informację dotyczącą lustracji Spółdzielni za lata 
2019–2021, która rozpoczęła się w dniu 3.10.2022 r.
4.  Przyjęła do wiadomości informacje członków Rad Osiedli „Żubardź”, 
„Koziny” i „Słowiańskie” na temat spraw jakimi Rady zajmowały się na swych 
posiedzeniach. Rady Osiedli „Zbiorcza” i „Sienkiewiczowskie” nie miały w tym 
czasie posiedzeń.
5.  W sprawach wniesionych:
–  Rada zapoznała się z treścią pisma „CEREO-MED” dot. przystosowania 
obiektu Przychodni NZOZ CEREO-MED dla osób z utrudnieniami pokonywa-
nia barier architektonicznych oraz z opinią Zespołu Radców Prawnych, zgodnie 
z którą Zarząd Spółdzielni może rozważyć możliwości współdziałania z najemcą 
CEREO-MED w zakresie likwidacji barier architektonicznych, jednak nie może 
to być traktowane w kategoriach obowiązku Spółdzielni, jak w swoim piśmie uważa 
Zarząd CEREO-MED. Rada przyjęła powyższe do wiadomości.
–  Rada przyjęła do wiadomości informację mówiącą o tym, że w oparciu o liczne 
głosy mieszkańców Spółdzielni, a także po konsultacjach z kierownikami admini-
stracji osiedli, Zarząd podjął decyzję o podwyższeniu w należących do Spółdzielni 
węzłach cieplnych temperatury rozruchu automatyki z 8°C do 12°C.
–  Rada wysłuchała relacji Zastępcy Prezesa ds. Eksploatacyjnych p. Waldemara 
Pawelskiego na temat przebiegu nadzwyczajnego posiedzenia Miejskiego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego w Łodzi, które odbyło się 13.09.2022 r., a dotyczyło 
zaniepokojenia sytuacją socjalno-bytową mieszkańców Łodzi w kontekście nakazu 
oszczędzania nośników energii oraz nadchodzących podwyżek cen.
–  Rada przyjęła do wiadomości informację, że zgodnie z ustawą z dnia 15 wrześ-
nia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła 
w związku z sytuacją na rynku paliw Spółdzielni nie przysługuje dodatek do źródeł 
ciepła dla budynku przy ul. Fabrycznej 9 w Andrespolu, w którym znajduje się 
kotłownia gazowa. Na chwilę obecną Spółdzielnia nie posiada żadnych informacji 
nt. ewentualnych podwyżek opłat za gaz.
–  Rada przyjęła do wiadomości informację, że najprawdopodobniej 
od 1.01.2023 roku nastąpi podwyżka cen wody w Łodzi o około 10%.
–  Rada przyjęła do wiadomości informację Zastępcy Prezesa ds. Eksploatacji 
p. Waldemara Pawelskiego, mówiącą o tym, że najważniejsze roboty budowlane, 
zaplanowane przez Spółdzielnię na 2022 rok, zostaną zakończone do połowy paź-
dziernika br.
6.  Kolejne posiedzenie zaplanowano na 27.10.2022 r.
 Oprac.: I.G.
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W repertuarze Teatru Muzycznego  
znajdują się nie tylko klasyczne operetki, ale także nowoczesne musicale  
oraz fantastyczne inscenizacje światowej literatury,  
jak „Nędznicy” Viktora Hugo – spektakl Les Miserables.

Jeśli chcemy przeżywać 
niesamowite  wrażenia, 
nacieszyć oczy bogatymi 
kostiumami i niecodzien-
nymi dekoracjami,  jeśli 
oprócz  teatru kochamy 
też muzykę, to koniecz-
nie musimy stać się sta-
łymi  bywalcami  Teatru 
Muzycznego, który dzięki 
niezwykłej  różnorodno-
ści repertuaru zadowoli 
każdego widza.

Korzeni tej najstarszej sceny 
muzycznej w Łodzi należy szu-
kać w grupie wileńskich artystów 
z Teatru Komedii Muzycznej 
„Lutnia”, którzy w 1945 roku 
przybyli do Polski. Zespół począt-
kowo występował w budynku 
przy ul. Nawrot 27, a następnie 
na Piotrkowskiej 243. Dopiero 
w lipcu 1964 roku otwarto 

siedzibę przy ul. Północnej 47/51, 
a jako premierowy spektakl 
wystawiono czteroaktową operę 
komiczną Zygmunta Wiehlera 
„Ułani Księcia Józefa”.

Dziś, pod dyrekcją Grażyny 
Posmykiewicz, Teatr wystawia 
operetki, musicale, komedie 
muzyczne, balet i bajki, a duża 
frekwencja widzów świadczy 
o poziomie wystawianych przed-
stawień.

To właśnie tutaj możemy 
ponownie zanurzyć się w świat 
„Nędzników” – światowej 
s ławy musicalu Claude’a  
Michel’a Schönberg’a i Alain’a  
Boublil’a, stworzonego w opar-
ciu o arcydzieło literackie Victora 
Hugo. Nagrodzony w 2017 roku 
jako najważniejsze wydarzenie 
kulturalne w Łodzi oraz w katego-
rii spektakl roku 2017 ponownie 
wraca na deski Teatru Muzycz-
nego. Przedstawienie w reżyserii 
Zbigniewa Maciasa z doborową 
obsadą m.in. Marcinem Jajkie-
wiczem w roli Jean’a Valjean’a, 

Pawłem Erdmanem w roli 
Javert’a i Agnieszką Przekupień 
w roli Fantyny sprawi, że dozna-
cie Państwo mnóstwa wzruszeń 
i będziecie klaskać na stojąco.

Miłośnicy rock-opery z pew-
nością wspominać będą musical 
„Jesus Christ Superstar”, który 
swoją premierę miał 4 paździer-
nika 2014 roku. To właśnie łódzki 
Teatr Muzyczny, jako pierwszy 
w Polsce, wystawił to przedsta-
wienie w oryginalnej, angielskiej 
wersji tekstowej, z wyświet-
lanymi polskimi napisami. 
Liczymy, że ten wyreżyserowany 
przez Z. Maciasa hit również 
znajdzie się znów w repertuarze, 
podobnie jak „Miss Saigon”, czyli 
kolejny wielki przebój autorów 
„Les Misérables” („Nędznicy”). 

Atutem Muzycznego jest 
to, że zarówno starsze osoby, 
jak i dzieci, mogą tu znaleźć coś 
dla siebie.

Świadczyć o tym mogą takie 
widowiska jak „Piosenka jest 
dobra na wszystko” – złożone z 25 

utworów autorstwa mistrzow-
skiego duetu Jeremiego Przy-
bory i Jerzego Wasowskiego 
oraz „Madagaskar – musicalowa 
przygoda”, czyli wesołe pery-
petie czterech zwierząt z nowo-
jorskiego zoo, które trafiają 
na wyspę, na której rządzi Król 
Julian, a wszystkiemu towarzyszy 
słynny przebój „Wyginam śmiało 
ciało”.

Teatr Muzyczny to także 
występy gościnne. Już w listopa-
dzie będzie można obejrzeć Marylę 
Rodowicz, która w ramach trasy 
koncertowej „Małgośka Forever” 
zaprezentuje swoje największe 
przeboje, a także świętującego 
50-ty jubileusz pracy artystycznej 
Krzysztofa Cugowskiego. Dużym 
zainteresowaniem z pewnością 
cieszyć się będzie także przed-
stawienie „Victoria/True woman 
show” z Edytą Olszówką, Zbi-
gniewem Zamachowskim i Anitą 
Sokołowską oraz poprowadzony 
przez Artura Andrusa program 
muzyczno-kabaretowy „Dużo 

kobiet, bo aż trzy”, z Magdą 
Umer, Hanną Śleszyńską i Joanną 
Kołaczkowską.

Jak widać, w Teatrze Muzycz-
nym można bardzo miło spędzić 
czas.

Nasza Spółdzielnia też ma 
dobre wspomnienia z tym miej-
scem. To właśnie tu 6 grudnia 
2018 roku świętowaliśmy, wraz 
z naszymi Członkami, 60-lecie 
istnienia Robotniczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Bawełna”. 
Podczas części oficjalnej zgro-
madzona publiczność mogła 

wysłuchać historii naszej Spół-
dzielni oraz uczestniczyć w uho-
norowaniu osób zasłużonych dla 
„Bawełny” okolicznościową sta-
tuetką „Diament 60-lecia RSM 
„Bawełna” w Łodzi”. Zaproszeni 
goście mogli też obejrzeć przed-
stawienie „Muzyczna podróż 
z Wiednia do Rio”, a następnie 
skosztować tortu i wypić lampkę 
szampana.
 Nasz kolejny Jubileusz już 
w grudniu! Będziemy wówczas 
mieć 64 lata!
 I.G.

„ŚWIAT JEST TEATREM…” – poznajmy łódzkie teatry 

TEATR MUZYCZNY

Czy rozwód 
zmienia zasady 
obowiązku 
ponoszenia opłat 
za wspólny lokal
W najbliższym artykule chcia-
łabym poruszyć temat, który 
żywo powinien zainteresować 
mieszkańców naszej Spół-
dzielni. Temat istotny, bowiem 
dotyczący wzajemnych rozli-
czeń między rozwiedzionymi 
małżonkami dotyczących kosz-
tów utrzymania wspólnego 
lokalu mieszkalnego po rozwo-
dzie. Pragnę zasygnalizować 
z uwagi na ograniczone łamy 

Z notatnika 
prawnika

dzisiejszego wydania, iż orzecz-
nictwo sądowe w różny sposób 
odnosiło się do zasad rozliczania 
byłych małżonków w zakresie 
obciążania opłatami za posiada-
nie wspólnego lokalu po rozwo-
dzie a przed podziałem majątku 
dorobkowego. Dotychczasowa 
linia orzecznictwa wskazywała 
na solidarną odpowiedzialność 
byłych małżonków do czasu 
podziału majątku na podstawie 
art. 46 Kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego w związku 
z art. 1034 Kodeksu cywil-
nego (tak chociażby Wyrok 
Sądu Okręgowego w Gliwicach 
z dnia 14.06.2022 r. sygn. akt 
III Ca 192/22), a dalszym 
problemem który pojawił się 
na wokandach sądowych był 
zakres odpowiedzialności 
byłych małżonków za zobo-
wiązania z tytułu wydatków 
i ciężarów związanych z udzia-
łem w nieruchomości wspól-
nej. W tym zakresie w ostat-
nich dniach została wydana 
Uchwała Sądu Najwyższego 

z dnia 20.10.2022 r. w sprawie 
sygn. akt III CZP 111/22 stano-
wiąca odpowiedź na zagadnie-
nie prawne przedstawione przez 
Sąd Okręgowy w Lublinie, 
której ogólna teza sprowadza 
się do ustalenia, że odpowie-
dzialność byłych małżonków 
z tytułu wydatków i ciężarów 
związanych z utrzymaniem 
w nieruchomości wspólnej jest 
odrębną odpowiedzialnością 
każdego z nich w zakresie odpo-
wiadającym ich udziałom w nie-
ruchomości wspólnej ustalonej 
zgodnie z art. 3 ustęp 3a Ustawy 
o własności lokali. Na chwilę 
obecną nie znamy uzasadnienia 
przedmiotowej uchwały dlatego 
do tak ważnego zagadnienia 
powrócimy w następnym wyda-
niu gazety.

Radca prawny 
Jadwigi Chmielewskiej-

-Furmankiewicz  
z Kancelarii Radcy Prawnego 

Jadwigi Chmielewskiej-
-Furmankiewicz obsługującej 

RSM „Bawełna”

ANTYKWARIAT

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

Dojazd do klienta

Tel. 503 133 524
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gotowa do druku

ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BAWEŁNA”  
z siedzibą w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 163  

ogłasza nabór firm do Banku Wykonawców na 2023 r.  
do realizacji robót remontowych w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni

Zapraszamy firmy do złożenia swoich ofert w niżej 
wymienionych kategoriach robót:
1.  Roboty ogólnobudowlano-remontowe.
2.  Roboty dekarsko-blacharskie.
3.  Roboty terenowo-drogowe.
4.  Roboty ślusarskie.
5.   Roboty instalacyjno-sanitarne (wodno-kanalizacyj-

ne, c.o. i gazowe).
6.  Roboty elektryczne, w tym wymiana domofonów.
7.  Wykonanie i wymiana okien drewnianych na PCV.
8.   Wykonanie i wymiana drzwi zewnętrznych i we-

wnętrznych.
9.   Uszczelnienie i malowanie złącz międzypłytowych 

techniką alpinistyczną.
10.   Konserwacja zieleni wysokiej i niskiej (pielęgnacja 

zieleni, przycinki, wycinki drzew i krzewów, frezo-
wanie pniaków, nasadzenia).

11.   Usługi dezynsekcji, dezynfekcji, deratyzacji 
i czyszczenia zsypów.

12.  Udrożnienia instalacji kanalizacji sanitarnej.
13.  Badania termowizyjne budynków.

Oferty prosimy przygotować w podziale na dwie części.

I.   Część ogólna
1.   Informacje o firmie (w szczególności stan zatrud-

nienia i kwalifikacje kadry, park maszynowy).
2.   Opinia z banku określająca kondycję finansową 

firmy, bilans lub kopia PIT. 
3.   Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej lub KRS.
4.   Aktualne zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbo-

wego o niezaleganiu z opłatami i podatkami.
5.   Aktualna polisa ubezpieczeniowa od odpowie-

dzialności cywilnej (deliktowa i kontraktowa) na co 
najmniej 100.000 zł od każdego z ww. ryzyka.

6.  Warunki udzielanej gwarancji.
7.  Referencje z ostatnich trzech lat.
8.  Dowód wpłaty wadium na konto RSM „Bawełna”.
II.   Oferta cenowa
1.   Dla robót określonych w poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 należy 

podać:
 a)  stawkę R-g netto
 b)  koszty pośrednie
 c)  koszty zakupu materiałów
 d)  zysk
 e)   dla poz. 6 dodatkowo cenę domofonu, dla klat-

ki schodowej z 10 lub 15 mieszkaniami.
2.  Dla robót określonych w poz. 7 należy podać:
 a) cenę netto typowych okien PCV
 b) koszt netto wymiany typowych okien PCV
3.  Dla robót określonych w poz. 8 należy podać:
 a)   cenę netto typowych drzwi zewnętrznych 

i wewnętrznych w klatce schodowej,

 b)   koszt netto wymiany typowych drzwi ze-
wnętrznych i wewnętrznych.

4.   Dla robót określonych w poz. 9 należy podać cenę 
netto 1 mb. uszczelnienia złącza z opisem techno-
logii.

5.  Dla robót określonych w poz. 10:
 a)   cenę jednostkową netto pielęgnacji drze-

wa uzależnioną od jego średnicy: do 35 cm, 
do 50 cm, do 70cm i powyżej,

 b)  cenę jednostkową netto pielęgnacji krzewów,
 c)   cenę jednostkową netto za wycinkę drze-

wa uzależnioną od jego średnicy: do 40 cm, 
do 60 cm i powyżej,

 d)   cenę jednostkową netto frezowania pniaków 
uzależnioną od średnicy pnia: do 40 cm, 
do 60 cm i powyżej, 

 e)   cenę jednostkową netto za nasadzenia, usługi 
w punktach a) i c) będą wykonywane metodą 
alpinistyczną.

6.   Dla robót określonych w poz. 11 należy podać 
cenę usługi na klatkę schodową wraz z zakresem 
prowadzonych w ramach tej ceny prac, w poz. 12 
cenę netto udrażniania kanalizacji za 1 mb. wraz 
z zakresem prowadzonych w ramach tej ceny 
prac, dla poz. 13 cenę za budynek niski/wysoki 
i za mieszkanie wraz z zakresem prowadzonych 
w ramach tej ceny prac.

Wadium w wysokości 5 tysięcy złotych za każdy rodzaj 
robót, na który składana jest oferta, należy wpłacić na 
konto spółdzielni w: PKO BP S.A. 3 O/Łódź Nr 92 1020 
3378 0000 1402 0010 8365 z dopiskiem „Wadium. 
Roboty remontowe 2023 r.”
 Z wpłaty wadium zwolnieni są oferenci z grupy 
robót wymienionych w pozycjach: 10, 11, 12,13.
 Oferent jest związany ofertą do dnia 31.12.2023 r.
 W przypadku wejścia firmy do Banku Wykonaw-
ców i powierzenia firmie realizacji robót warunki płat-
ności wynoszą 30 dni od daty doręczenia Spółdzielni 
faktury za wykonane roboty.
 Oferty odrębnie dla każdego rodzaju robót w za-
mkniętych kopertach z napisem „Roboty remontowe 
2023 r. w RSM „Bawełna” dla grupy robót nr ....”, nale-
ży składać w sekretariacie Spółdzielni do 28.11.2022 r. 
do godz. 12.00. 
 Oferty które wpłyną po tym terminie nie będą roz-
patrywane.
 Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodne-
go wyboru ofert, prowadzenia negocjacji z oferentami 
w zakresie oferowanej ceny i gwarancji oraz odstąpie-
nia od konkursu ofert bez podania przyczyn.
 Informacji dodatkowych udziela w godz. 8.00–
15:30 – Dział Techniczny, tel. 42 641 63 33 wew. 53 
lub 37.

Ogłoszenie
Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bawełna” 
informuje, że posiada do wynajęcia lokal użytkowy 
o powierzchni 626,87 m² w pawilonie 47 w Łodzi 
przy ul. Przybyszewskiego 163 (na górnej kondygnacji 
po siłowni Body Line).
 Informacji o lokalu udziela Dział Organizacyjny 
pod numerem telefonu 42 641 63 33 w. 45 i 51.

U WA G A !
Dnia 31 października 2022 r. biura administracji osiedlo-
wych i Zarządu RSM „Bawełna” będą nieczynne.
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Zachęcamy do korzystania z kontaktu ze spółdzielnią  

za pośrednictwem iMieszkańca czy eBoka.  
Jak informuje nasz kontrahent – ista – niebawem  

udostępni dla naszych członków loginy do istaconnect.

Drogi Mieszkańcu!
Już teraz złóż wniosek o nadanie loginu i hasła do eBOK.

Adres strony do Elektronicznego Biura 
Obsługi Klienta eBOK: 
http://www.ebok.rsmbawelna.pl

eBOK to serwis, który zapewnia dostęp do sald rozliczeń 
czynszowych lokalu i jest dostępny dla użytkowników 
przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Rejestracja do serwisu odbywa się na wniosek 
członka złożony w sekretariacie Spółdzielni 
lub administracji osiedla, bądź przesłany na adres e-mail: 
poczta@rsmbawelna.pl

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.

Bliska po remoncie Bliska po remoncie 
zapraszazaprasza

Filia Nr  52 Biblioteki Miej-
skiej  przy  ul.  Ketlinga  21 
przeszła  prawdziwą meta-
morfozę  i  po  kilkutygo-
dniowym remoncie  jest  już 
otwarta  dla  mieszkańców 
jako Biblioteka Bliska.
„W Bliskiej chcemy – czytamy 
na stronie biblioteki – być… oczy-
wiście blisko naszych czytelników. 
Dlatego oprócz nowoczesnych 
wnętrz tak przygotowaliśmy ofertę, 
żeby integrować lokalną społecz-
ność osiedla Janów (i nie tylko). 
Chcemy łączyć osoby o wspólnych 
pasjach, pomagać zawierać nowe 
znajomości i zacieśniać sąsiedzkie 
kontakty”.

Nr 166, str. 4 

w przygotowaniu

gotowa do druku

PACZKOMATY 
NA OSIEDLACH

Jak przysłowiowe 
grzyby po deszczu 

powstają na łódzkich 
osiedlach automaty 
paczkowe.
Nasza Spółdzielnia zawarła 
dotychczas 7 umów dzierżawy 
terenów na ustawienie pacz-
komatów firmy Allegro. Stoją 
już, na wydzielonych z nieru-
chomości budynkowych tere-
nach, na tzw. mieniu spółdzielni, 
przy ul. Ketlinga 11a, Skrze-
tuskiego 2a, Rawskiej 3 oraz 
przy paw. 47 przy siedzibie 
Spółdzielni. Kolejne trzy zlo-
kalizowane będą na terenach 

os. Słowiańskie: przy Piasta 
Kołodzieja 19, na rogu ul. Anny 
Jagiellonki i Bolka Świdnickiego 
oraz przy ul. Ziemowita między 
blokami 111 i 114.

Współpracę w tym zakresie 
Spółdzielnia chce podjąć także 
z Pocztą Polską.

W osiedlach Żubardź i Koziny 
paczkomaty także są zlokalizo-
wane, jednak nie na terenach 
RSM „Bawełna”

Paczkomaty umieszczane 
w bezpośredniej bliskości blo-
kowisk to oszczędność czasu 
dla mieszkańców. Z obserwacji 
wynika, że dużym powodzeniem 
cieszy się automat zlokalizowany 
przy ul. Skrzetuskiego.

 K.Sz.

W osiedlu Zbiorcza w tym roku 
remontowane  i  powiększane 
są śmietniki, tak by swobodnie 

zmieściły się w nim wszystkie pojemniki 
na pięć wymaganych frakcji odpadów. 
Nowy śmietnik stoi  już przy budynku 
przy ul. Sarniej 4 i Rawskiej 3. W najbliż-
szym czasie rozpocznie się utwardzanie 
nowej nawierzchni pod śmietnik przy 
ul. Rawskiej 7 i pewnie do końca roku 
przy ul. Gołębiej 5.
  Temat stawiania nowych śmietników, 
wbrew pozorom, nie  jest  łatwy. Więk-
szość z nich, i to nie tylko w os. Zbiorcza, 

ale i pozostałych osiedlach, ustawionych 
jest w całości lub częściowo na terenach 
miejskich.  Remont  czy  powiększenie 
takiego śmietnika wymaga zgody gminy 
i zawarcia z miastem umów dzierżawy 
terenu.  Dodatkowym  utrudnieniem 
w  przypadku  os.  Zbiorcza  jest  fakt, 
że niektóre budynki, jak te przy ul. Raw-
skiej, znajdują się w przestrzeni histo-
rycznej, prawnie chronionej  i  jakakol-
wiek ingerencja urbanistyczna na tych 
terenach wymaga  uzgodnień  z Woje-
wódzkim Urzędem Ochrony Zabytków 
w Łodzi.   K.Sz.

Wymieniamy Wymieniamy 
śmietniki  śmietniki  
nana  nowenowe
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Działalność wychowawcza, społeczna i kulturalna  
prowadzona przez w spółdzielnię realizowana jest przy współpracy  
z lokalnymi jednostkami samorządowymi, szkołami, ośrodkami kultury 
i organizacjami takimi jak TKKF.

Rada Nadzorcza, w tym roku dokonała zmiany w zakresie prowadzenia działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej uchwalając na swoim posie-
dzeniu w styczniu 2022 r. „Program działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej RSM „Bawełna”, którego celem jest integracja mieszkańców 

Spółdzielni, prezentowanie im możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu, zaznajamianie ich z życiem i historią Spółdzielni oraz wspieranie 
inicjatyw służących dobru mieszkańców.
Mamy nadzieję, że razem z Radami Osiedli, uda nam się zachęcić Państwa do współdziałania. Zapisy Programu są następujące:

Program działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej  
Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna” 

 I.  Podstawowym celem działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej, prowadzonej przez Robot-
niczą Spółdzielnię Mieszkaniową „Bawełna”, jest realizowanie zadania statutowego Spółdzielni 
poprzez zaspakajanie potrzeb społecznych i oświatowo-kulturalnych członków Spółdzielni 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.

 II.  Początek działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej w RSM „Bawełna” sięga roku 1961. 
Ważne jest kontynuowanie tej tradycji i budowanie dalszej historii Spółdzielni, a także utrwa-
lanie promowanych przez nią wartości, pamiętając o tym, że Spółdzielnia kierując się troską 
o społeczność lokalną pracuje na rzecz jej właściwego rozwoju.

 III.  Program działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej ma pomóc w aktywizacji Rad Osiedli 
w działaniu na rzecz mieszkańców, w przywróceniu inicjatyw społecznych mających na celu 
scalanie osiedlowych społeczności, zachęcanie do wspólnego działania, kreowanie i rozwija-
nie inicjatywy dbałości o otoczenie, w którym mieszkamy, promowanie zachowań non-profit, 
wynikających z zamiłowania do inicjatyw społecznych i współdziałania, a także inspirowanie 
mieszkańców Spółdzielni do współtworzenia przyjaznej dla środowiska atmosfery.

 IV.  Program działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej w RSM „Bawełna” może być realizo-
wany m.in. poprzez następujące inicjatywy:

 1.  Coroczna organizacja Jubileuszu RSM „Bawełna”, mająca na celu uczczenie powstania 
Spółdzielni dnia 7 grudnia 1958 roku, w którym uczestniczą najstarsi członkowie Spół-
dzielni.

 2.  Coroczna organizacja dla mieszkańców Festynu Hop ze Szkoły w czerwcu każdego roku, 
przy współpracy ze szkołami podstawowymi znajdującymi się w zasobach Spółdzielni.

 3.  Cykliczne wydawanie dla członków Spółdzielni bezpłatnej gazety „RSM „Bawełna”-Mój 
Dom”, która jest niezbędnym informatorem dla wszystkich mieszkańców. Na łamach gazety 
mieszkańcom przybliżane są informacje nt. bieżącej działalności Spółdzielni oraz jej przed-
sięwzięć oraz planów. Propagowana jest idea spółdzielczości oraz przybliżane promowane 
przez nią wartości. Gazeta jest również miejscem wzajemnego kontaktu pomiędzy Spół-
dzielnią a lokatorami – poruszane są w niej problemy mieszkańców, omawiane ich listy 
czy prezentowane nadsyłane przez nich zdjęcia.

 4.  Propagowanie wśród mieszkańców informacji na temat historii RSM „Bawełna” oraz historii 
i idei spółdzielczości, poprzez przybliżanie tej wiedzy podczas corocznego Festynu Hop 
ze Szkoły, Jubileuszu Spółdzielni, prelekcji w szkołach znajdujących się w zasobach Spół-
dzielni oraz publikowanie artykułów tematycznych w wydawanej przez Spółdzielnię gazecie 
„RSM „Bawełna”-Mój Dom”.

 5.  Organizacja i przygotowanie paczek w okresie świąt Bożego Narodzenia dla najbardziej 
potrzebujących mieszkańców Spółdzielni.

 6.  Organizacja konkursu na najładniej ukwiecony balkon w okresie letnim oraz na najefektow-
niej udekorowany balkon w okresie świąteczno-noworocznym.

 7.  Dofinansowanie lub sfinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zamieszku-
jących w zasobach RSM „Bawełna”, m.in. organizowanego przez Towarzystwo Krzewienia 
Kultury Fizycznej „Dzikusy”.

 8.  Wspieranie finansowo imprez rekreacyjno-sportowych organizowanych przez Ognisko 
TKKF „Dzikusy”, w tym np. „ferie w mieście”, olimpiada przedszkolaków, spartakiady 
szkół podstawowych, amatorska sekcja siatkówki.

 9. Wspieranie finansowo bibliotek znajdujących się na terenach Spółdzielni, a także zachęcanie 
mieszkańców do wspomagania zasobów bibliotecznych poprzez darowizny książkowe oraz 
promowanie czytelnictwa wśród mieszkańców poprzez odpowiednie publikacje w gazecie 
RSM „Bawełna”-Mój Dom”.

 10.  Organizacja „wymiany książek” podczas Festynu Hop ze Szkoły, polegająca na bezgotów-
kowej wymianie książek, podczas której mieszkańcy Spółdzielni mogą wymieniać przeczy-
tane, ale zachowane w dobrym stanie książki z własnej, prywatnej biblioteczki, na inne.

 11.  W dniu 1 listopada danego roku uczczenie pamięci założycieli RSM „Bawełna” oraz pierw-
szych członków Zarządu Spółdzielni przez złożenie wiązanek na ich grobach.

 12.  Upamiętnianie osób zasłużonych dla RSM „Bawełna” oraz dla spółdzielczości poprzez 
prezentowanie ich sylwetek na łamach gazety „RSM „Bawełna”-Mój Dom”.

 13.  Prezentacja na łamach gazety „RSM „Bawełna”-Mój Dom” sylwetek aktualnych działaczy 
organów RSM „Bawełna” – członków Rady Nadzorczej oraz Rad Osiedli – oraz zachęca-
nie mieszkańców do kontaktu z nimi w sprawach dotyczących bieżącej pracy Spółdzielni 
i tematów spółdzielczych.

 14.  Wspólne uczczenie przez mieszkańców Spółdzielni święta odzyskania przez Polskę nie-
podległości 11 listopada danego roku i z tej okazji patriotyczne dekorowanie balkonów 
oraz bloków znajdujących się w zasobach Spółdzielni.

 15.  Organizacja Dnia Ziemi w równonoc wiosenną, podczas którego członkowie Rad Osiedli 
wraz z mieszkańcami wspólnie sprzątają swoje osiedla i pokazują jak poprawnie segrego-
wać śmieci. Inicjatywa ta ma promować postawy ekologiczne w społeczeństwie i zachęcać 
do prowadzenia trybu życia, który jest bardziej przyjazny dla naszej planety.

 16.  Organizacja Dnia Sąsiada w maju danego roku. Obchodzony w całej Europie Dzień 
Sąsiada to święto lokalnych społeczności i sąsiedzkich więzi. Ma na celu intergrację osób 
mieszkających obok siebie. Spotkanie zorganizowane przez Radę Osiedla może się odbyć 
na podwórku, na ulicy, w ogródku, przed blokiem albo na okolicznym skwerku. Można 
z tej okazji, np. urządzić piknik, sąsiedzkiego grilla, wspólne gry i zabawy, akcję sadzenia 
kwiatów czy wyprzedaż niepotrzebnych rzeczy. 

 17.  Organizacja wycieczek po Łodzi i jej okolicach dla chętnych mieszkańców oraz wspólnych 
spacerów po okolicznych terenach zielonych, których celem będzie zacieśnianie więzi 
sąsiedzkich oraz zapoznawanie się z historią i kulturą Łodzi.

 18.  Inicjowanie i rozpowszechnianie wśród mieszkańców projektów do budżetu obywatelskiego, 
przy aktywnym udziale Rad Osiedli.

 V.  Program działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej RSM „Bawełna” realizowany będzie 
przy współpracy z Radami Osiedli.

 VI.  Rady Osiedli zobligowane są do aktywnego uczestnictwa w realizacji punktów programu, a także 
do wprowadzania w życie swoich własnych inicjatyw społecznych i oświatowo-kulturalnych.

 VII.  Zadaniem Rad Osiedli jest rozpropagowanie punktów programu działalności społecznej i oświa-
towo-kulturalnej RSM „Bawełna” wśród mieszkańców Spółdzielni, a także zachęcanie miesz-
kańców do aktywnego uczestnictwa w organizowanych inicjatywach.

Nr 166, str. 5 

w przygotowaniu

gotowa do druku

Robotnicza  Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Bawełna” 
z siedzibą w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 163 ogłasza, 
że posiada do rozbiórki obiekt budowlany położony przy 

ul. Puszkina 8 w Łodzi, jednocześnie oferując do sprzedaży 
materiały uzyskane w wyniku tej rozbiórki.
 Obiekt to rozbieralna, lekka, stalowa konstrukcja daw-
nej 6-bramowej stacji obsługi pojazdów, wraz z nagrzewnicą 
powietrza z automatyką i stalowymi kanałami rozprowadzają-
cymi, z możliwością nabycia także podziemnych zbiorników 
na olej i osadnik ścieków. Spółdzielnia dysponuje pozwoleniem 
na dokonanie rozbiórki ww. obiektu budowlanego.
 Nabywca zobowiązuje się do dokonania na własny koszt 
rozbiórki obiektu i zabrania materiałów uzyskanych w wyniku 
tych działań, do ewentualnego ponownego montażu obiektu 
na własny użytek lub innego przeznaczenia uzyskanych 
w wyniku rozbiórki materiałów.
 Nabywca zobowiązuje się do wywiezienia gruzu i mate-
riałów nienadających się do użytku na wysypisko we własnym 
zakresie. Sprzedażą nie jest objęty grunt, na którym posado-
wiony jest obiekt oraz ogrodzenie i brama wjazdowa.
 Do wglądu dostępna jest dokumentacja związana z przed-
miotowym obiektem.

 Powierzchnia użytkowa obiektu 490 m2. Wymiary: szero-
kość 16,50 m, długość 29,70 m, wysokość 4,60–6,3 m.
	 Cena	wywoławcza	80.000	zł	netto	(słownie	osiemdzie-
siąt	tysięcy	złotych).

Oferta powinna zawierać:
–  dane kontrahenta/nazwę i adres firmy,
–  dane osoby kontaktowej(numer telefonu, adres e-mail)
–  dowód wpłaty wadium w kwocie 2 tysiące złotych
–  oferowaną cenę i warunki jej zapłaty
–   czas realizacji zadania dotyczący terminu rozpoczęcia 

i zakończenia prac w zakresie demontażu i wywozu ele-
mentów składowych obiektu i jej pozostałości

–   oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicz-
nym obiektu, 

–   zobowiązanie do zapłacenia wylicytowanej ceny w ciągu 
14 dni

–   wskazanie numeru rachunku bankowego, na który nastąpić 
ma zwrot wadium w razie niewygrania przetargu.

Wadium w wysokości 2 tysięcy złotych należy wpłacić na konto 
spółdzielni w: PKO BP S.A. 3 O/Łódź Nr 92 1020 3378 0000 
1402 0010 8365 z dopiskiem „OFERTA – dotyczy obiektu przy 
ul. Puszkina 8”.
 Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie z napisem: 
„OFERTA – dotyczy obiektu przy ul. Puszkina 8” w sekretaria-
cie Spółdzielni przy ul. Przybyszewskiego 163 w Łodzi p. 113 
w terminie do 2.11.2022	r.	do	godziny	12:00.
 Oferty, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatry-
wane.
 Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru 
ofert, prowadzenia negocjacji z oferentami w zakresie oferowa-
nej ceny i terminu realizacji zobowiązania oraz odstąpienia od 
konkursu ofert bez podania przyczyn.
 Informacji dodatkowych udziela: administracja osiedla 
„Zbiorcza” pod numerem telefonu: 505-150-849 i 42 674-89-49. 
Zapytania można składać również drogą elektroniczną na adres: 
poczta@rsmbawelna.pl

Konkurs na balkon 
p. Teresa Adamska – 

bl. 220 – 
zwycięzca Słowiańskie

We wrześniu br. rozstrzygnięto konkurs na najładniej ukwiecony balkon 
w okresie letnim.

Wśród zwycięzców znaleźli się p. Teresa Adamska z bloku 220 z osiedla 
„Słowiańskie”,  p.  Michał  Pawłowski  z  bloku  88  z  osiedla  „Żubardź” 
i p. Marianna Gruszczyńska z bloku 16 z osiedla „Koziny”.

Wyróżniono również balkony p. Sławomira Tobiasza z bloku 108 („Sło-
wiańskie”), p. Zenony Pewcy z bloku 88 („Żubardź”), p. Adriana Dorabial-
skiego z bloku 203 („Żubardź”) i p. Zdzisławy Helt z bloku 15 („Koziny”).

Wszystkim, którzy poświęcili swój czas  i zdecydowali się podzielić 
z nami swoimi udekorowanymi balkonami serdecznie dziękujemy i gratu-
lujemy.  I.G.

Konkurs na najładniej 
ukwiecony balkon WYNIKI

mailto:poczta@rsmbawelna.pl
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Jesienią, choć jest już zimno i deszczowo,  

nie rezygnujmy ze spacerów i udziału  
w oferowanych w naszym mieście atrakcji.  

Zapraszamy do Miejskich Stref Kultury i Parku Miliona Świateł.

Kontakt z nami
Administracja osiedla „Słowiańskie”, 
tel. 42 670 99 78.
Kierownik administracji p. Piotr Sumiński.
TECHNICY:
Andrzej Piętal, tel. 503 029 115, e-mail: 
apietal@rsmbawelna.pl.
Michał Wójcik, tel. 501 463 261, e-mail: 
mwojcik@rsmbawelna.pl.
ADMINISTRATORZY:
Alina Kobus administrowane bloki: 105-122, 
tel. kom. 505 150 863, e-mail: akobus@rsm-
bawelna.pl
Iwona Tomaszewska administrowane bloki: 
100-103, 132-135, 141-146 oraz zespół garaży 
przy bl. 100 oraz zespół garaży przy ul. Zakła-
dowej, tel. 505 150 842, e-mail: itomaszew-
ska@rsmbawelna.pl
Wiesława Maślak administrowane budynki: 
151-160, 213-218a, tel. 505 150 840, e-mail: 
wmaslak@ rsmbawelna.pl
Anna Winiarska-Kaźmierczak admini-
strowane bloki: 137–139, 201-212, tel. 505 
150 847, e-mail: awiniarskakazmierczak@
rsmbawelna.pl 
Katarzyna Chrapowicka administrowane 
bloki: 125-131, 147-150, tel. 512 085 879, 
e-mail: kchrapowicka@rsmbawelna.pl 
Katarzyna Spychała administrowane bloki: 
219–233 , tel. 505 131 497, e-mail: kspycha-
la@rsmbawelna.pl

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

Administracja osiedla „Zbiorcza”,  
tel. 42 674 89 49.
Kierownik osiedla p. Andrzej Jaroszczyk.
TECHNIK:
Sebastian Janaczyk, tel. 505 150  849, 
e-mail: sjanaczyk@rsmbawelna.pl
ADMINISTRATORZY:
Aleksandra Czekalska administrowane 
budynki: Zbiorcza 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 
21, 23, 25, Sarnia 4, Stylonowa 7, tel. kom. 505 
150 846, e-mail: aczekalska@rsm bawelna.pl
Joanna Witulska administrowane budyn-
ki 503, ul. A. Sacharowa 24, 26, 28, Górska 2, 4, 
3/5, 7/9, Szczytowa 4/6, Rawska 3, 7, Wilcza 2, 
Gołębia 1/3, 5, 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 osiedla p. Aleksandra Marcin-
kowska-Wrońska.
TECHNIK DLA BUDYNKÓW OSIEDLA „ŻUBARDŹ”:
Jakub Paprocki, tel. 509 330 825, e-mail: 
jpaprocki@rsmbawelna.pl
TECHNIK BUDYNKÓW OSIEDLA „KOZINY”:
Jakub Olczak, tel. 505 150  853, e-mail: 
jaolczak@rsmbawelna.pl
ADMINISTRATORZY:
Jacek Piaseczny administrowane budynki: 
Gandhiego 3a, Tatarakowa 15, Lutomierska 
83/101, 103a, 105a, 109a, 111, Wrześnieńska 
67/69, 71/73, Sierakowskiego 1/5, ul. Kutrze-
by 3 i 10, Czarnkowska 9/13, tel. kom. 505 150 
862, e-mail: jpiaseczny@rsmbawelna.pl
Anna Adamiak administrowane bloki: Byd-
goska 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. tel. 501 463 353, e-mail: aada-
miak@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:
Beata Nykiel – czynsze os. Zbiorcza i os. Żu-
bardź, Koziny, tel. 42 641 63 33, wew. 66, 
e-mail: jolszewska@rsmbawelna.pl i  bny-
kiel@rsmbawelna.pl
Olga Malec – czynsze os. Słowiańskie i Sien-
kiewiczowskie, tel. 42 641 63 33, wew. 67, 
e-mail: omalec@rsmbawelna.pl
Marzena Zaharan – windykacja, tel. 
42 641 63 33, w. 69, e-mail: mzaharan@
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 oraz na iMieszkaniec.pl

Poniedziałki

11:00 – Kreatywne Ponie-
działki (60+) wpisowe 20 zł 
rocznie.
Klub nr 5 (60+) – spotka-
nia Seniorów, co dwa tygo-
dnie o godzinie 15:30, ilość 

miejsc ograniczona, obo-
wiązują zapisy.
17:00 – OLEbalet dla dzieci 
(6–10 lat) – 80 zł miesięcz-
nie.

Wtorki
Warsztaty z cyklu „Strefa 
Dobrego Klimatu” – 11:00–
14:00 (tematy zmienne) 
bezpłatne, obowiązują 
zapisy.
Studio WokalLOVE – indy-
widualne lekcje śpiewu – 
120 zł miesięcznie.

Środy
16:45 – Plastyka dla dzieci 
(5–10 lat) – 90 zł miesięcz-
nie.

18:00 – Kurs rysunku dla 
młodzieży i dorosłych (13+) 
– 90 zł miesięcznie.

Czwartki
Indywidualne lekcje gry 
na gitarze – 180 zł miesięcz-
nie.

Piątki
11:00 – Styl życia (zajęcia 
ruchowe 60+) – 80 zł mie-
sięcznie.

Informacje i zapisy: 
MSK | Strefa Kultury 
Otwartej  
ul. Anny Jagiellonki 4 
791 180 127 
sko@msk.lodz.pl

Pożary na Olechowie

W dniu 12.10.2022 r. 
we wczesnych godzi-
nach popołudniowych, 

na czwartym piętrze budynku 
przy ul. Henryka Brodatego 1 
wybuchł pożar. Na szczęście 
zdarzenie zostało wcześnie 
zauważone i wezwana straż 
pożarna szybko go ugasiła. 
Dla bezpieczeństwa, jak to zwy-
kle jest czynione wyłączono zasi-
lanie energetyczne budynku oraz 
został odcięty gaz. Ponowne włą-
czenie mediów wymagało spraw-
dzenia instalacji i w przypadku 
gazu wykonania próby szczelno-
ści instalacji. Prace te wykonała 
sprawnie w trybie awaryjnym 
firma Grzegorza Witonia.

Prawdopodobną przyczyną 
pożaru (oficjalnych danych 
w spawie jeszcze na dzień 
przekazania gazety do druku 

jeszcze nie ma) było rozszczel-
nienie przewodu gazowego. 

W dniu 22.10.2022 r. 
w budynku nr 141 przy ul. Zie-
mowita 15 wybuchł zaś pożar 
w piwnicy, w jednej z komórek 
lokatorskich. Prawdopodobną 
przyczyną było zwarcie instalacji 
elektrycznej, dodajmy instala-
cji przerobionej przez lokatora 
bloku, be zgody Administracji 
osiedla.

Szczęśliwie w obu przy-
padkach nikt z mieszkańców 
nie odniósł obrażeń. 

Przestrzegamy przed samo-
wolą w zmianach instalacji 
oraz, odnosząc się do artykułu 
w poprzednim wydaniu naszej 
Gazety, apelujemy o kontrolę 
podłączeń gazu i dbałość o insta-
lacje w mieszkaniach.

 K.Sz.

MSK | STREFA KULTURY OTWARTEJ 
PRZY UL. ANNY JAGIELLONKI 4 
ZAPRASZA NA NOWE ZAJĘCIA W SEZONIE 
KULTURALNYM 2022/2023

Nr 166, str. 6 

w przygotowaniu

gotowa do druku

Od soboty, 15 października, 
Park Źródliska, już po raz 
drugi, stał się zaczarowaną, 

bajkową krainą. Pełen jest świet-
lnych, kolorowych iluminacji, 
zaczerpniętych wprost z „Alicji w Kra-
inie czarów”. Większość dekoracji jest 
taka sama jak rok temu. Jest więc 
królicza nora, od której rozpoczy-
namy wędrówkę po parku, „odwie-
dzając” następnie poszczególnych 
bohaterów bajki. Są flamingi bro-
dzące po stawie, chichoczące kwiaty 
i skrzypiące drzwi i wrota. Z nowości 
mamy kolorowe motyle i sztućce 
oraz tunel pod palmami. W tym roku 
odbywać się też będą pokazy łączące 
światło oraz dźwięk.

 Park Miliona świateł, bo taka 
jest teraz oficjalna nazwa atrakcji 
w Parku na Księżym Młynie dostępny 
jest codziennie od godz. 17, ostat-
nie wejście możliwe jest o godz. 21. 
Jednocześnie już od godz. 16 wstęp 
do parku Źródliska I bez biletu 
nie jest możliwy.
 Bajkową krainę będzie można 
oglądać do połowy lutego.
 Ceny biletów są takie same jak 
w roku ubiegłym, czyli 35 zł, ulgowy 
29 zł, rodzinny 110, zaś od piątku do 
niedzieli 39 zł normalny, ulgowy 35, 
rodzinny 135 zł. Od podanych cen 
obowiązuje 10% zniżki na Kartę 
Łodzianina.
 K.Sz.

Z A P R O S Z E N I E
W dniu 3 grudnia 2022 r. o godz. 10.00 w hali spor-
towej  Szkoły  Podstawowej  nr  205  na  Olechowie 
odbędzie  się,  po  dwuletniej  przerwie,  Olimpiada 
Przedszkolaków. Będzie to już XXI edycja tej lubianej 
przez najmłodszych i stanowiącej dumę z dzieci dla rodzi-
ców i rodzin, sportowej rywalizacji przedszkolaków.
 W imieniu organizatorów: TKKF „Dzikusy”, Szkoły 
Podstawowej nr 205, naszej Spółdzielni i Astral-Media, 
serdecznie zapraszamy do udziału w tym wzruszającym, 
sportowym wydarzeniu.
 Redakcja

W PARKU W PARKU 
ŹRÓDLISKA ŹRÓDLISKA 
ZNÓW ZNÓW 
BAJECZNIE BAJECZNIE 
KOLOROWOKOLOROWO

mailto:awiniarskakazmierczak@rsmbawelna.pl
mailto:awiniarskakazmierczak@rsmbawelna.pl
mailto:kchrapowicka@rsmbawelna.pl
mailto:kspychala@rsmbawelna.pl
mailto:kspychala@rsmbawelna.pl
mailto:rwojtkiewicz@rsmbawelna.pl
mailto:sjanaczyk@rsmbawelna.pl
mailto:jwitulska@rsmbawelna.pl
mailto:jwitulska@rsmbawelna.pl
mailto:kjedrzejczak@rsmbawelna.pl
mailto:bkazmierczak@rsmbawelna.pl
mailto:bkazmierczak@rsmbawelna.pl
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Tym, którzy odeszli…   
Pamięć zmarłych uczcić dziś chcemy  
pięknym wierszem zaduszkowym Jadwigi Zgliszewskiej  
pt. „Paralelnie”.

W ten wzruszający czas W ten wzruszający czas 
pamiętamy o wszystkich pamiętamy o wszystkich 

bliskich nam osobach, bliskich nam osobach, 
które odeszły.które odeszły.

Święto ZmarłychŚwięto Zmarłych
Już niedługo początek listopada, Już niedługo początek listopada, 
czyli najbardziej refleksyjny i pełen czyli najbardziej refleksyjny i pełen 
zadumy okres w roku.  zadumy okres w roku.  
Jest to czas, kiedy wspominamy Jest to czas, kiedy wspominamy 
naszych zmarłych bliskich naszych zmarłych bliskich 
i odwiedzamy ich groby. Przyjęło się, i odwiedzamy ich groby. Przyjęło się, 
że na cmentarze udajemy się 1 listopada, że na cmentarze udajemy się 1 listopada, 
czyli w Dniu Wszystkich Świętych, czyli w Dniu Wszystkich Świętych, 
chociaż tak naprawdę zgodnie z tradycją chociaż tak naprawdę zgodnie z tradycją 
chrześcijańską Święto Zmarłych wypada chrześcijańską Święto Zmarłych wypada 
2 listopada w Dzień Zaduszny.2 listopada w Dzień Zaduszny.

Nr 166, str. 7 

w przygotowaniu

gotowa do 1 kor

Msza w intencji zmarłej 

śp. Jolanty Bartoszek
W dniu 6 listopada (niedziela) o godz. 18.00 w kościele 
pw. św. Jana Ewangelisty przy ul. Kazimierza Odnowi-
ciela 5 na Olechowie odbędzie się msza w intencji zmar-
łej w styczniu tego roku śp. Jolanty Bartoszek – naszej 
bawełnianej przyjaciółki i koleżanki, Kierownika osiedli 
Żubardź i Koziny.

„między ziemią a niebem
dziś łącza są otwarte

gdzieś ‘między’ zawieszeni
wszyscy dotychczas zmarli
tkwią obok swoich bliskich

i zewsząd się doń garną
poprzez mgieł przestrzeń siwą

wprost na niwę cmentarną
by w nieprzebranym tłumie

i świateł migotaniu
rozpoznawać bez trudu

te twarze ukochane
… a my palący znicze

przez łzy drgający płomień
i szepcąc swe modlitwy

jakby podając dłonie
tworzymy dziwny pomost

dając świadectwo wiary
że bliska postać obok

to świętych obcowanie”

Zgodnie z prośbą Kierownika osiedla „Słowiańskie”  
drukujemy ogłoszenie-apel do mieszkańców  
o zagłosowanie w Budżecie Obywatelskim

Szanowni Mieszkańcy!
Do 31 października 2022 r. będzie trwało głosowanie w ramach X Edycji Budżetu Obywatelskiego. 
Możemy oddać głos już tylko poprzez internet na stronie: www.lodz.pl/bo

Szanowni Państwo: jeżeli chcemy zwiększenia ilości miejsc parkingo-
wych na Osiedlu oraz poprawy estetyki naszego Osiedla, zagłosujmy 
na następujące zadania osiedlowe:

1. W041OJ – „Zielona oaza przy Hetmańskiej”.

2. W042OJ – „Budowa parkingu na Olechowie”.

oraz na zadanie ponadosiedlowe

1. L214 „Rowerolandia – plac bezpiecznych zabaw na kółkach 
przy Szkole Podstawowej nr 141.

Tylko od nas zależy, czy te zadania zostaną w przyszłym roku zrealizowane, 
dlatego też apelujemy o jak największy udział w głosowaniu.

W głosowaniu mogą brać udział także nasze dzieci i młodzież oraz 
wszyscy mieszkańcy Łodzi. Bądźmy aktywni, przekonajmy do naszych 
projektów członków rodzin, naszych znajomych, przyjaciół i bliskich.

Wnioskodawcy zadań: 
pracownicy Administracji Osiedla 

Piotr Sumiński, Iwona Tomaszewska, Alina Kobus  
oraz mieszkanka Osiedla Pani Barbara Bara
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***
Mamo, dlaczego dajesz mi taki mały kawałek tortu? – pyta Jaś.
– Ależ kochanie, to nie dla ciebie tylko dla Zosi…
– Dla Zosi taki duży?!

***
Rozmawiają dwie koleżanki:
– Co mąż ci kupił na rocznicę ślubu?
– Widzisz to srebrne BMW na parkingu?
– Taaak... piękne…
– Kupił mi odkurzacz takiego koloru.

Rozerwij się!
BARAN 21 III  20 IV
Twoje będzie na wierzchu 
w sprawie, o którą trzeba 
będzie się spierać w tych dniach. 
Nie okazuj swojego triumfu zbyt ostentacyj-
nie. Przegrana strona i tak przeżyje to dosta-
tecznie dotkliwie. Spotkanie pod koniec mie-
siąca może być udane, jeśli przymkniesz oko 
na humory Strzelca. 

BYK 21 IV  21 V
Wydarzenia, jakie będą miały 
miejsce w tych dniach, wyda-
dzą Ci się co najmniej dziwne, 
a chwilami wręcz śmieszne. Trzeba będzie 
potraktować je bardzo ostrożnie, taktownie 
i bez okazywania, co w duchu o tym sądzisz. 
Panna i Waga będą rywalizować o Twoje 
względy. Póki co obie trzymaj na dystans. 

BLIŹNIĘTA 22 V  20 VI 
Interesujący miesiąc. Przede 
wszystkim w sprawach prywat-
nych, które najpewniej poto-
czą się bardzo korzystnie. Wyrazy sympatii 
ze strony osoby, na której Ci bardzo zależy. 
Nie zabraknie jednak w tych dniach jakiegoś 
kłopotu na tle rywalizacji zawodowej. Licz 
się z opinią Wagi. 

RAK 21 VI  22 VII
Tydzień dobrych szans, przede 
wszystkim zawodowych. 
Ale i na polu spraw prywat-
nych możesz spróbować szczęścia. A nuż 
i tu los okaże się łaskawy? Warto też rozej-
rzeć się za nowymi kontaktami, w interesach 
przyda się trochę nowych pomysłów. Bliźnięta 
mają kilka oryginalnych projektów. 

LEW 23 VII  22 VIII
Czyjeś zakusy na Twoją pozy-
cję i plany można będzie szybko 
i prawie bezboleśnie zlikwi-
dować. Mało kto zorientuje się, że w ogóle 
coś takiego miało miejsce. Ale dla Ciebie 
niech to zajście będzie ostrzeżeniem przed 
zdolną do wszystkiego konkurencją. Bacznie 
obserwuj zachowanie Byka.

PANNA 23 VIII  22 IX
Napięcie poprzednich dni opad-
nie. Czy warto więc było robić 
tyle zamieszania wokół swoich 
racji? A może Twoje zaangażowanie było ciut 
na pokaz i nie aż tak bardzo Cię to wszystko 
wkurzało? Twój partner czuje się zaniedby-
wany. Okaż mu więcej czułości. Nie zapomi-
naj też o zobowiązaniach wobec Lwa.

WAGA 23 IX  23 X
Coraz krótsze dni i Księżyc 
w nowiu sprawią, że wieczo-
rami zacznie Cię opanowywać 
refleksyjno-melancholijny nastrój. Nie pod-
dawaj się ponurym myślom; każda pora roku 
i każdy etap naszego życia ma swoje zalety, 
trzeba je dostrzec i docenić. Rozchmurzy 
Cię towarzystwo Raka.

SKORPION 24 X  21 XI
Nie zajmuj się drobnostkami. 
Teraz nie czas na to. Przed Tobą 
pojawią się zagadnienia ważne 
i poważne. Twój w nich udział niemałym 
echem rozejdzie się po znajomych i bliskich. 
Niektóre zdarzenia mogą przyjąć inny obrót 
od zamierzonego. Sprawi to nieprzewidziany 
upór Barana.

STRZELEC 22 XI  21 XII 
Ożywiony miesiąc pełen niespo-
dzianek i drobnych sukcesów. 
Będąc „na fali” możesz zacząć 
lekkomyślnie wydawać pieniądze. Ogranicz 
zakupy! Nie odmawiaj natomiast pożyczki 
starszemu nieco Koziorożcowi z rodziny. 
Jest w przejściowych kłopotach i liczy 
na Twoją pomoc.

KOZIOROŻEC 22 XII  19 I
Przede wszystkim nie irytuj się 
w tym miesiącu. Coraz krótsze 
dni z zasady nie są porą na sło-
neczne nastroje. Im więcej spokoju potrafisz 
zachować w domu, w towarzystwie i w pracy, 
tym korzystniej dla Ciebie ułożą się nadcho-
dzące dni. Mimo trudnych chwil bądź wyro-
zumiały dla Skorpiona.

WODNIK 20 I  18 II
Nie licz na wiele, bo nie uda 
Ci się załatwić wszystko tak, 
jak zamierzasz. Bardzo ostroż-
nie planuj wydatki i zobowiązania. W domu 
mogą wyniknąć jakieś konflikty, kontroluj 
więc stan swoich nerwów, by nie skłócić się 
z otoczeniem. Uważaj - Ryby będą niezwykle 
bojowo nastawione! 

RYBY 19 II  20 III 
Spotkania biznesowe dla Ciebie 
mogą być okazją do zawarcia cie-
kawych znajomości. Nie wszyst-
kie wzbudzą Twój zachwyt, ale jedna - z Kozio-
rożcem - szczególnie powinna zaciekawić. 
Jeśli Ci się to uda, postaraj się ją kontynuować. 
Może z czasem dojdzie do jakiegoś wspólnego 
przedsięwzięcia?

HOROSKOP NA L ISTOPAD

Taka sobie myśl!
Jesień to cisza przed zimą.
 Przysłowie francuskie

FLACZKI

Do naszych flaczków z kani 
potrzebne będą:

 ■ bulion warzywny lub mięsny. 
Ja ugotowałam wcześniej rosół 
drobiowy,

 ■ kapelusze kani – 1 większy 
lub 2 mniejsze kapelusze na 1 litr 
wywaru,

 ■ łyżka przyprawy do flaków,
 ■ łyżka mąki do zagęszczenia zupy.

Przygotowanie:

1.   Z ugotowanego rosołu wyjąć 
mięso i warzywa i pokroić w paski 

ok. 0,5 cm, po czym wrzucić 
na rosół.

2.   Do zupy wrzucić porwane w pal-
cach na paski, oczyszczone kape-
lusze kani.

3.   Zupę gotować dodatkowe 5–10 
minut.

4.   W trakcie gotowania dodać przy-
prawy. Jeśli nie masz w domu 
gotowej przyprawy do flaków, 
rosół mocniej posól, popieprz, 
dodaj listka laurowego, a tuż przed 
końcem gotowania dodaj większą 
szczyptę majeranku.

5.  Całość zagęść lekko mąką.
Smacznego!  K.Sz.
 Źródło internet

Na rynkach i bazar-
kach  grzybów 
jest  jeszcze  bar-

dzo dużo. Na Zielonym 
Rynku  przy  Placu  Bar-
lickiego  można  kupić 
nawet kanie… na sztuki. 
Cena  –  od  4  do  6  zł 
za kapelusz w zależności 
od jego wielkości. 

Jeśli  myślicie  o  kani 
tylko jako o schabowym 
to  jesteście  Państwo 
w  błędzie.  Grzyby  te 
można  suszyć  i  doda-
wać następnie do sosu 
lub ugotować pożywne 
„flaczki”.  Przetestowa-
łam przepis – smakowo 
i  wizualnie  wcale  nie 
odbiegają  od  tradycyj-
nych wołowych  flaków 
na rosole.

Jesień już zagościła u nas na dobre. Codziennie ubywa dnia, pogoda jeszcze jednego dnia słoneczna, 
ciepła , a następnego zimna i mokra. Dlatego właśnie warto jeszcze przed nastaniem zimy skorzystać 

ze wspaniałości zmieniającej się przyrody i wybrać się na spacer po lesie czy parku.
Jesienny spacer to idealna forma wypoczynku. Kontakt z naturą, świeże powietrze, piękno jesien-

nych kolorów na drzewach. Wszystko to sprawi, że odetchniemy od codzienności i nabierzemy nowych 
sił na na nadchodzące zimne dni. 

Dla wszystkich potrzebujących celu podczas spacerów mamy kilka prostych pomysłów na spędze-
nie czasu wśród drzew. Bez obaw, lista zawiera tylko relaksujące czynności, do których nie potrzebujecie 
specjalnego sprzętu czy umiejętności. 

1.  Po prostu idź przed siebie – rozkoszuj się przebijającym między koronami drzew słońcem, 
gonitwą i trelem ptaków, szelestem liści.

2.  Zbierz liście i stwórz z nich kolorowy bukiet do wazonu – nawet najwięksi sceptycy jesieni 
dają się oczarować jesienną paletą barw. Dlaczego zatem nie zabrać nieco tego piękna do domu? Kolo-
rowe bukiety cieszą oczy długo, bo spokojnie zasychają. Dodają ciepłych barw wnętrzu i przypominają, 
że ta pora roku to nie tylko chłód i słota, ale też jedyne w swoim rodzaju piękno. Cieszmy się nim.

3.  Zbieranie grzybów – nadal jesienią dla wielu z nas to podstawowy cel wypadu do lasu. 
W tym roku grzybiarze na ilość grzybów nie mogą narzekać, co widać na rynkach i osiedlowych bazar-
kach. 

A zatem – bez wymówek, hop do lasu w ten weekend! K.Sz.

Jesienny spacer 
po lesie
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