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Na grudniowym posiedzeniu Rada Nadzorcza RSM „Bawełna” zatwier-
dziła plan finansowo-gospodarczy na 2023 r., w tym plany remontowe 
dla osiedli, które prezentujemy w tym numerze Gazety.

W obliczu potężnego trzęsienia ziemi, które spustoszyło północną 
Syrię i południową Turcję Związek Rewizyjny Krajowej Rady Spół-
dzielczej łączy się ze spółdzielcami tych krajów.

We wtorek wieczorem, 21 lutego, 
prezydent USA wygłosił w Arkadach Kubi-
ckiego w Warszawie orędzie do Polaków. 
– Nasze wsparcie dla Ukrainy nie będzie 
zachwiane. Trzeba się przeciwstawiać ape-
tytom autokraty. Ukraina nigdy nie będzie 
zwycięstwem Rosji. Widzimy dziś po raz 
kolejny to, co ludzie w Polsce i ludzie 
w całej Europie widzieli dziesiątki lat temu. 
Apetytów autokraty nie można zaspokoić, 
trzeba się im przeciwstawiać. Autokrata 
rozumie tylko jedno słowo: nie! Nie … 
zabierzecie mojego kraju, nie … zabie-
rzecie mojej wolności, nie … zabierzecie 
mojej przyszłości Prawie rok od rozpoczę-
cia inwazji Rosji na Ukrainę … te ważne 
słowa Joe Bidena przekazane w Warsza-
wie, podkreśliły jedność NATO i wspólny 
cel cywilizowanego świata – wolność, pokój 
i demokrację. Świadczyły również o znaczą-
cej roli Polski w zakresie szerokiej pomocy 
i wsparcia dla walczącego narodu ukraiń-
skiego z rosyjskim agresorem. Nie mogłem 
pominąć tego bardzo ważnego wydarzenia, 
bowiem od roku żyjemy w stanie dużego 
zagrożenia i niepewności.

My zaś zaczynamy przygotowania 
do zorganizowania w tym roku Walnego 
Zgromadzenia Członków naszej Spółdzielni. 
Jeśli nie wystąpią żadne przeszkody, cho-
ciażby związane z wielokrotnie zwiększoną 
liczbą zachorowań w naszym kraju i powro-
tem stanu zagrażającego organizacji więk-
szych zebrań, to należy się spodziewać, przy 
założeniu, że nasze Walne odbędzie się tra-
dycyjnie w drugiej połowie maja br. szybko 
podjęte będą przez Radę Nadzorczą, jeszcze 
w tym miesiącu, istotne decyzje związane 
ze zwołaniem tego organu n/Spółdzielni, 
tj. o podziale Walnego Zgromadzenia 
na części, wezwania do zgłaszania się 
kandydatów do Prezydium i komisji, zapy-
tanie Rad Osiedli ilu mają mieć członków 
w nadchodzącej kadencji; zaś na kolejnym 
zebraniu w marcu Rada powoła Prezydium 
Walnego Zebrania, Komisje: Wyborczą 
i Skrutacyjną oraz określi uchwałą liczeb-
ność Rad Osiedli oraz oficjalnie podejmie 
decyzję o wezwaniu do zgłaszania kandy-
datów do Rady Nadzorczej i Rad Osiedli. 
O wszystkich tych decyzjach będziemy 
zamieszczać informacje w kolejnych 
wydaniach naszej Gazety, szczególnie zaś 
przed samym walnym planujemy przekazać 
P.T. Wszystkim Członkom RSM „Bawełna” 
szerokie sprawozdanie z naszej działalności 
wraz z prezentacją sylwetek osób kandydu-
jących do naszych Władz.

A na koniec taka krótka informacja, 
związana z początkiem mojego artykułu: 
Otóż XIX-wieczne Arkady Jakuba Kubi-
ckiego połączyły nowo rozplanowane wów-
czas ogrody zamkowe: górny, usytuowany 
na skarpie oraz dolny, ulokowany na tere-
nie przylegającym do koryta Wisły. Jako 
jedna z nielicznych części Zamku, Arkady 
przetrwały zniszczenia II wojny światowej. 
W latach 1995–2009 poddano je komplek-
sowej rewitalizacji. Odzyskując dawną 
świetność, dostosowane zostały również 
do współczesnych potrzeb, stając się wspa-
niałym, popularnym i lubianym miejscem 
organizacji uroczystości. XIX-wieczne 
mury Arkad Kubickiego to unikalny w skali 
naszego kraju obiekt, urzekający niezwykłą, 
monumentalną architekturą i sąsiedztwem 
pięknego kompleksu ogrodowego, co mogli-
śmy dostrzec w trakcie bezpośredniej trans-
misji telewizyjnej.

 Sylwester Pokorski

Moim zdaniem  W poprzednim wydaniu Gazety drukowaliśmy wykazy remontów wykonanych w 2022 r. 
W tym numerze zaś prezentujemy roboty, które wynikają z zatwierdzonych na 2023 r. planów remon-
towych. Plany zamieszczone są także na stronie internetowej Spółdzielni.

Zobacz co Administracje osiedli planują wykonać w br.

Plan gospodarczo-finansowy na 2023 r., w tym plan remontowy obejmujący wydatki z funduszu 
remontowego uchwalony został na grudniowym posiedzeniu Rady Nadzorczej RSM „Bawełna” Uchwałą 
Nr 1/12/2022 z 15 grudnia 2022 r. Rzeczowe plany remontowe zatwierdzone zostały przez Zarząd Spółdzielni 

w dniu 18.01.2023 r. Wcześniej planowane na br. remonty opiniowały właściwe Rady Osiedli.

Założenia do planu nie przewidywały na ten rok 
zmiany odpisów na remonty, co w sytuacji wysokiej 
inflacji i ciągle zmieniających się cen materiałów 
budowlanych może stanowić dość poważne trudności 
w realizacji zamierzonych robót.

Plany remontowe poszczególnych administracji 
drukujemy na stronach 4 i 5.
     K.Sz.

Miesięcznik wpisany 

do rejestru dzienników 

i czasopism przy Sądzie 

Okręgowym w Łodzi 

I Wydział Cywilny w Łodzi 

pod numerem 797.

ZAMIERZENIA ZAMIERZENIA 
REMONTOWE REMONTOWE 
NA 2023 NA 2023 rr..

NAKŁAD 9000 

egzemplarzy

Psijaciel prosi :-)
– Nie wyrzucaj jedzenia 
na trawniki, moja Pani 
zabrania mi jeść resztki.
Szerzej o problemie 
piszemy na stronie 6.
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Rozliczanie wody następuje w oparciu  

o zużycia rejestrowane na zainstalowanych wodomierzach.  
Nie wszystkie wodomierze mają jednak  

odczyt zdalny – elektroniczny.
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W styczniu 2023 r. posiedzenia 
Zarządu RSM „Bawełna” odbyły 
się w dniach 4, 11, 18 i 25. 
Na posiedzeniach tych Zarząd 
podjął decyzje m.in. w następu-
jących sprawach:

Sprawy członkowsko ‑mieszkaniowe

W dniu 31.12.2022 r. Spółdzielnia liczyła 
10.108 członków. W styczniu 2022 r. przyjęto 
w poczet członków Spółdzielni 9 osób, które 
posiadają odrębną własność lokalu w zasobach 
Spółdzielni i wystąpiły o członkostwo. Ponadto 
do rejestru członków wpisano 9 osób, które 
nabyły członkostwo z mocy prawa, a skreślono 
z rejestru członków Spółdzielni 20 osób, których 
członkostwo z mocy prawa ustało.

Podjęto decyzję o nieuwzględnieniu upływu 
terminu na zgłoszenie roszczenia o zawarcie 
umowy w sprawie ustanowienia spółdzielczego 
lokatorskiego prawa do lokalu przez syna zmar-
łego członka Spółdzielni i zawarto z nim umowę 
(dot. mieszkania w osiedlu „Słowiańskie”).

Organizacja Walnego Zgromadzenia
Ustalono wstępnie na okres od 15 do 24 maja 
br. terminy obrad poszczególnych części zwy-
czajnego Walnego Zgromadzenia w 2023 roku, 
polecając kierownikom administracji osiedli 
przeprowadzenie uzgodnień z dyrekcjami szkół 
w sprawie zarezerwowania sal, przy założe-
niu zachowania takich samych, jak na Walnym 
Zgromadzeniu w 2019 roku ilości, kolejności 
oraz miejsc zebrań części Walnego. 

Sprawy remontowe i gzm
Uchwalono plany rzeczowo-finansowe fundu-
szu remontowego dla poszczególnych osiedli 
(w podziale na rodzaje robót i na nieruchomo-
ści) na 2023 rok. Plany zamieszczone zostały 
na naszej stronie internetowej oraz w naszej 

gazecie „Mój Dom – RSM „Bawełna” na stro-
nach 4–5.

Przyjęto do wiadomości informacje kierow-
ników administracji osiedli o przeprowadzonej 
w 2022 roku wymianie lub refundacji kosztów 
członkom, którzy dokonali we własnym zakre-
sie wymiany stolarki okiennej w mieszkaniach 
i o ilości pozostałych jeszcze do realizacji pozy-
cji z list określających kolejność wymiany bądź 
refundacji na poszczególnych osiedlach, któ-
rych jest:

 ■ w osiedlu „Zbiorcza” – 91,
 ■ w osiedlu „Słowiańskie” – 285,
 ■ w osiedlu „Sienkiewiczowskie” – 43,
 ■ w osiedlu „Koziny” – 29,
 ■ w osiedlu „Żubardź” – 55.

Przyjęto do wiadomości opinie Kierowników 
Działów Spółdzielni na temat wywiązywania się 
w IV kwartale 2022 roku z umów stałych przez 
firmy obsługujące Spółdzielnię.

Na wniosek firmy świadczącej usługi pogo-
towia mieszkaniowego i po negocjacjach prze-
prowadzonych w skali całej Łodzi przez Forum 
Zarządców Nieruchomości Spółdzielczych, przy-
jęto wynegocjowane ceny na usługi świadczone 
w zasobach naszej Spółdzielni oraz podzięko-
wano Forum ZNS za przeprowadzone negocjacje.

Postanowiono przedłużyć do 30 kwietnia 
2023 r. i na okres od 1 października do 31 grud-
nia 2023 r. umowę z firmą ochroniarską o ochronę 
w budynkach nr 501 i 503 w osiedlu „Zbiorcza”.

Wystawiono pozytywne referencje firmie 
kominiarskiej, która wykonywała prace w zaso-
bach Spółdzielni w 2022 roku.

Sprawy ekonomiczne
Przyjęto do wiadomości wyniki ekonomiczne 
Spółdzielni za okres styczeń–listopad 2022 roku 
oceniając, że jak na obecne, trudne gospodarczo 
czasy wyniki te są zadowalające.

Przyjęto do wiadomości informację 
o podjętych przez Z-cę Prezesa ds. Ekono-
micznych – Główną Księgową decyzjach 
w sprawie rozłożenia na raty zaległości 
za używane lokale mieszkalne w IV kwartale 
2022 roku. Łącznie rozłożone zostały na raty 

zadłużenia siedemnastu osób – w sumie ponad 
76 tys. zł, w tym ok. ok. 61,5 tys. zł to zadłużenie 
dziesięciu osób rozłożone na ponad 10 miesięcy, 
a pozostałe 14,8 tys. zł – zadłużenie siedmiu osób, 
rozłożone na 10 albo mniej miesięcy.

Zwiększono już istniejące odpisy aktualiza-
cyjne w ciężar kosztów dla trudnych do odzy-
skania należności z tytułu zadłużeń wobec Spół-
dzielni (dotyczy zadłużeń związanych z opłatami 
za sześć lokali mieszkalnych).

Podjęto decyzję o pokryciu kosztów zamiesz-
czenia ogłoszeń prasowych o toczącym się 
postępowaniu sądowym w sprawie o zasiedze-
nie przez Spółdzielnię własności nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej położonej w Łodzi 
przy ul. Powstańców Wielkopolskich 19, co jest 
niezbędne w celu uregulowania stanu prawnego 
nieruchomości przy ul. Klonowej 38/40.

Sprawy najmu lokali i terenów
Wyrażono zgodę na zawarcie umów najmu 
terenu pod jednym z pawilonów handlowych 
przy ul. Zakładowej (osiedle „Słowiańskie”) 
i pod pawilonem handlowym przy ul. Skrzetu-
skiego (osiedle „Sienkiewiczowskie”) z nowymi 
właścicielami pawilonów.

Sprawy kulturalno‑oświatowe
Przyjęto sprawozdanie Zarządu Ogniska TKKF 
„Dzikusy” ze zorganizowanej przez Ognisko 
XXI Olimpiady Przedszkolaków – wraz z rozli-
czeniem wykorzystania środków finansowych 
przekazanych przez RSM „Bawełna” na organi-
zację Olimpiady.

Sprawy różne
Omówiono włączenie do wojewódzkiej ewiden-
cji zabytków osiedla „Doły Wschód” ze względu 
na jego historyczny układ urbanistyczny i bio-
rąc pod uwagę skutki, jakie taka decyzja powo-
duje dla właściciela i zarządcy terenów uznano, 
że należy być wyczulonym na ewentualne syg-
nały w sprawie objęcia podobnym nadzorem 
konserwatorskim naszych zasobów na starych 
osiedlach.
 Oprac.: E.S.

Z PRAC ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI  
w styczniu 2023 r.

Z prac Rady 
Nadzorczej

W styczniu 2023 roku Rada Nadzorcza odbyła jedno posie-
dzenie w formie videokonferencji, na którym:

1.   Uchwaliła stawki opłaty przekształceniowej 
gruntu od 1 stycznia 2023 r.

2.   Podjęła uchwałę ws. zmiany od 1 maja 2023 r. 
następujących stawek:

–   stawki opłaty eksploatacyjnej oraz podatków 
i opłat lokalnych dla lokali mieszkalnych, 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

–   stawki opłaty eksploatacyjnej oraz podatków 
i opłat lokalnych dla garaży wbudowanych 
własnościowych i wyodrębnionych, zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do uchwały,

–   stawki opłaty eksploatacyjnej oraz podatków 
i opłat lokalnych dla garaży wolnostojących 
własnościowych i wyodrębnionych, zgodnie 
z załącznikiem nr 3 do uchwały,

–   stawki opłaty eksploatacyjnej oraz podat-
ków i opłat lokalnych dla lokali użytkowych 
własnościowych i wyodrębnionych, zgodnie 
z załącznikiem nr 4 do uchwały.

3.   Omówiła Informację nt. stanu zadłużeń lokali 
mieszkalnych i użytkowych i po dyskusji 
zdecydowała o wznowieniu rozmów z dłuż-
nikami przez Rady Osiedli. Ponadto najbar-
dziej uporczywi dłużnicy, którzy nie stawią się 
na rozmowę z Radą Osiedla lub nadal nie będą 
spłacać zaległości, będą wzywani na rozmowę 
z Komisją Wewnątrzspółdzielczą.

4.   Zatwierdziła bez uwag przedłożone przez 
Komisje Rady Nadzorczej: Rewizyjną, 
GZM i Wewnątrzspółdzielczą plany pracy 
tych Komisji na 2023 rok.

5.   Przyjęła do wiadomości informację przed-
stawioną przez Prezesa Spółdzielni na temat 
organizacji Walnego Zgromadzenia. Prezes 
Spółdzielni p. Sylwester Pokorski przybliżył 
zebranym wstępne informacje nt. planowa-
nego w dniach 15–24 maja 2023 r. Walnego 
Zgromadzenia. Formalna decyzja Zarządu 
w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia 
zapadnie najprawopodobniej około 12 kwiet-
nia 2023 r. Z uwagi na obszerny porządek 
obrad (zebranie sprawozdawcze za lata 2019, 
2020, 2021 i 2022) trzeba będzie rozważyć 
w ilu cześciach powinno się ono odbywać 
i w jakich odstępach czasowych, tak by prze-
biegło jak najsprawniej. Rady Osiedli mogą 
już przedstawiać swoje propozycje odnośnie 
preferowanej liczby członków na kolejną 
kadencję w każdej z rad, w związku z plano-
wanymi wyborami na nadchodzącym Walnym 
Zgromadzeniu.

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

7.   W sprawach wniesionych Rada przyjęła 
do wiado mości:

–   sprawozdanie z XXI Olimpiady Przedszko-
laków przesłane przez Ognisko TKKF „Dzi-
kusy”,

–   informację nt. prowadzenia badań termowizyj-
nych na bl. 134 na osiedlu „Słowiańskie”,

–   informację przypominającą, że zgodnie 
z ustawą o zmianie ustawy o efektywności ener-
getycznej do dnia 1 stycznia 2027 r. wszystkie 
ciepłomierze, podzielniki kosztów ogrzewa-
nia lub wodomierze do pomiaru ciepłej wody 
użytkowej będą musiały zostać wyposażone 
w funkcję zdalnego odczytu.

8.   Następne posiedzenie zaplanowano 
na 23.02.2023 r.

 Oprac.: I.G.
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Odczyty wodomierzy

W dzisiejszej rubryce przedstawiamy 
pismo jakie wpłynęło na e-maila 
Gazety w sprawie funkcjonujących 

w lokalach naszej Spółdzielni wodomierzy bez odczytu zdalnego. Mieszka-
niec os. „Zbiorcza” odnosząc się do zamieszczonego w grudniowym numerze 
Gazety artykułu pt. „Odczyty wodomierzy bez modułu radiowego” napisał:
„Byłem przekonany, że sprawa ta została dawno załatwiona 
(sam jestem od dawna rozliczany z odczytu elektronicznego) 
i wszyscy mieszkańcy są rozliczani według tych samych 
zasad w oparciu o moduł radiowy. Uważam ten system 
za najlepszy bowiem wyklucza on możliwość „majstrowa-
nia” przy rozliczeniach. Przykra to refleksja, ale uczciwość 
jest wartością odchodzącą w niebyt. Niestety ale przyjęty 
przez Spółdzielnię system rozliczeń poza modułem stwarza 
okazję do różnego rodzaju ludzkich zachowań. Potwierdzeniem 
jest fragment o brzmieniu cyt. „odczyty należy przekazać w formie 
pisemnej pocztą e-mailem lub dostarczyć do administracji osiedlo-
wej”. Taki sposób wyklucza jakikolwiek czynnik kontrolny.(…) 

Sprawa jest o tyle bulwersująca, że faktyczne i potwierdzone zużycie 
wody ma wpływ na obliczanie opłat za śmieci. Obym się mylił, ale zaczynam 
też rozumieć skąd powstaje zjawisko tzw. wody niezbilansowanej stanowiące 
istotne obciążenie kieszeni mieszkańców.(...)”

W naszej Spółdzielni rozliczanie wody odbywa się w oparciu o zużycia 
wody rejestrowane przez wodomierze. Jednakże nie wszystkie lokale 

posiadają wodomierze z modułem radiowym. Zgodnie z obowiązującymi 
aktualnie przepisami prawa oraz zapisami naszego „Regulaminu określa-
jącego obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz 
lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale 
oraz szczegółowych rozliczeń z tytułu dodatkowego wyposażenia lokalu” 
dopuszczone są do stosowania wodomierze analogowe czyli nie wyposażone 
w moduł do zdalnej transmisji danych, zakładane przez samych lokatorów 

na ich koszt. Jak wskazano w przytoczonym przez naszego czytelnika 
artykule prawo w tym zakresie jest zmienione, nastąpiły obostrzenia 

w zakresie samych rozliczeń. I od 1.01.2027 r. na podstawie zmie-
nionych przepisów odgórnych do rozliczeń wody będą mogły mieć 

zastosowanie tylko wodomierze ze zdalnym odczytem. Stąd 
już od ubiegłego roku czyli od wejścia w życie zmienionych 
ustaw temat ten nagłaśniamy i do mieszkańców, posiadają-
cych na wyposażeniu lokali jeszcze wodomierze analogowe 

(ca. 300 szt.) wysyłaliśmy informacje, by wzięli pod uwagę 
konieczność wymiany wodomierzy.

Jednocześnie chcielibyśmy uspokoić, że do 2021 r. odczyty wodomie-
rzy analogowych przeprowadzane były przez pracowników isty poprzez 
każdorazowe wejście do lokalu. Dopiero pandemia temat ten zmieniła 
i od 2022 r. (dotyczy odczytów za 2021 r) dopuszczono możliwość dokony-
wania odczytów samodzielnie przez mieszkańców. K.Sz.

Listy
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Spółdzielnia  
ogłasza nabór firm  
do wykonywania w 2023 r.  
prac kominiarskich.

Kontynuujemy dziś nasze 
spotkanie z Julianem Tu-
wimem, które w poprzed-
nim numerze musieli-
śmy znacznie skrócić, 
ze względu na ograni-
czoną ilość miejsca na ła-
mach gazety.
Niepospolity talent i wszech-
stronność Tuwima sprawiły, 
że bywał nazywany „księciem 
polskiej poezji”, a Józef Wittlin 
pisał, że Tuwim był dla poe-
zji polskiej po roku 1918 tym, 
czym dla nowoczesnego malar-
stwa Cézanne.

Sam Tuwim zmagał się 
jednak ze swoimi demonami 
i kompleksami. Naznaczony 

od urodzenia dużym, ciem-
nym znamieniem na lewym 
policzku często przesiadywał 
w domu, bojąc się komentarzy 
na swój temat i obcych spoj-
rzeń. Sama matka poety uwa-
żała „myszkę” za przekleństwo 
i prawie że znak diabelski. 
Być może to właśnie niechęć 
do wychodzenia na zewnątrz, 
którą przejawiał w latach mło-
dzieńczych, była powodem 
późniejszej agorafobii, czyli 
lęku przed przestrzenią, tłu-
mem i miejscami publicznymi. 
Do tego doszły też zaburzenia 
nerwicowe i depresyjne, które 
nękały Tuwima. Jego ciemne 
myśli i lęki stoją w dużym 
kontraście z pełnymi humoru 
wierszami dla dzieci – przypo-
mnijmy chociażby takie tytuły 
jak „Zosia Samosia”, „Bambo” 

i „Abecadło” – czy z tekstami 
satyrycznymi i kabaretowymi, 
które pisał i które po dziś dzień 
wykorzystywane są przez 
innych artystów, również 
w interpretacjach muzyczno-
-wokalnych. Z muzyką Tuwim 
połączony jest także jako 
autor słów do dwóch głośnych 
przedwojennych piosenek: 
„Miłość ci wszystko wybaczy” 
i „Na pierwszy znak”, które 
brawurowo wykonywała Hanka 
Ordonówna. Być może w two-
rzeniu znajdował Tuwim uzdra-
wiającą odskocznię.

Okres II wojny świato-
wej zmusił poetę do emigra-
cji. Udając się przez Śniatyń 
(który w tym czasie znajdo-
wał się na terytorium II Rze-
czypospolitej) do Rumunii, 
zabrał ze sobą pamiątkę z ziemi 

ojczystej, którą przechowywał 
w kopercie podpisanej słowami: 
„Liść z ostatniego drzewa 
na granicy polsko-rumuńskiej 
17 IX 1939 r.” Kopertę tę odna-
leziono po latach w jego archi-
wach. Poemat „Kwiaty pol-
skie”, przywołujący obrazy 
z dzieciństwa i młodości oraz 
ukazujący tęsknotę za Polską, 
Tuwim zaczął pisać w Brazylii, 
a później kontynuował prace 
w Stanach Zjednoczonych. 
Utwór, tworzony do ostatnich 
dni poety, nigdy nie został ukoń-
czony.

Łódzki pomnik Juliana 
Tuwima, znajdujący się przez 
Pałacem Juliusza Heinzla 
na ul. Piotrkowskiej 104, 
przedstawia naturalnej wiel-
kości postać poety, w kape-
luszu i płaszczu. Tuwim, 

trzymając w dłoni plik papie-
rów, które być może są jego 
wierszami, siedzi na ławeczce. 
Rzeźba, która w całości mie-
rzy 180 cm długości i waży 
400 kg, jest tak skomponowana, 
że każdy z nas może usiąść obok 
Tuwima i wyobrazić sobie, 
że wdaje się z nim w miłą 
pogawędkę o dawnej Łodzi. 
Miejska legenda natomiast 
głosi, że potarcie nosa Tuwima 
przynosi szczęście. Wielu z nas 
w to wierzy, bowiem wykuty 
z brązu nos wyjątkowo jaśnieje 
na tle twarzy, wytarty od tysiąca 
pocierających go rąk.

Dzieło projektu Wojciecha 
Gryniewicza trafiło do naszego 
miasta z odlewni brązu w Szy-
manowie koło Śremu.

Pisząc o Julianie Tuwimie 
nie sposób nie wspomnieć 

o jego równie utalentowa-
nej młodszej siostrze Ire-
nie. Ona także lubowała się 
w poezji i podobnie jak brat 
należała do poetyckiej grupy 
Skamander. Oprócz pisania 
poświęcała się głównie pracy 
przekładowej – tłumaczyła 
zwłaszcza literaturę dziecięcą, 
m.in. baśnie braci Grimm, 
„Mary Poppins” Pameli Tra-
vers i „Kubusia Puchatka” 
A.A. Milne’a. Jej imieniem 
został nazwany skwer u zbiegu 
ulic Andrzeja Struga i Lipowej.

 I.G.

ZNANI ŁODZIANIE – 

JULIAN TUWIM

Nr 170, str. 3 

w przygotowaniu

do 1 korekty

gotowa do druku

 – ciąg
  

dalszy

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

ogłasza nabór firm do realizacji robót kominiarskich 
w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni

I.   Oferta wraz z podaniem cen netto powinna obejmować następujący 
zakres robót:

–   sprawdzenie szczelności przewodów (próba dymna) – cena za 1 przewód,
–   sprawdzenie przy użyciu kamery przewodów wentylacyjnych i spalino-

wych – cena za m.b.,
–   udrożnienie kanałów w tym usuwanie ptasich gniazd – cena za 1 kanał 
–   przedłużenie przewodów wentylacyjnych rurą z blachy kwasoodpornej 

z wykonaniem odciągów (rura pojedyncza/dwupłaszczowa, średnica rury) 
– cena za 1 m.b. przewodu + koszt robocizny,

–   montaż turbowentów (pojedyncze i zbiorcze) – cena za 1 szt. + koszt 
robocizny,

–   uszczelnienie kominów poprzez szlamowanie lub alufolem – cena 
za 1 m.b. przewodu,

–   inwentaryzację przewodów kominowych z wykonaniem opinii kominiar-
skiej – cena za 1 przewód,

–   zabezpieczenie wylotów kominów siatką – cena za 1 wylot – siatka 
30×30×3 mm.

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

wszystkim: stan zatrudnienia (w tym liczba osób posiadających upraw-
nienia kominiarskie), polisę ubezpieczeniową, informacje o posiadanym 
sprzęcie do wykonywania robót, referencje z ostatnich trzech lat oraz 
okres gwarancji na wykonane usługi.

III.   Oferent jest związany ofertą do dnia 31.03.2024 r.
IV.   Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Roboty komi-

niarskie w RSM «Bawełna» w 2023 r.” w sekretariacie Spółdzielni ul. Przy-
byszewskiego 163 p. 113 do dnia 20.03.2023 r. do godz. 12.00. Oferty, 
które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

V.   Informacji dodatkowych udziela Dział Techniczny, tel. 42 641 63 33, 
wew. 80 i 53 w godz. 8.00–15:30.

VI.   Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, prowa-
dzenia negocjacji z oferentami w zakresie oferowanej ceny oraz odstąpienia 
od konkursu ofert bez podania przyczyn.

Cenna 
inicjatywa 
mieszkańców 
osiedli Olechów
Janów
Do spółdzielni wpłynęła 

informacja o powoła-
niu z inicjatywy członków 
RSM „Bawełna”, członków 
Samorządowej Rady Osiedli 
Olechów-Janów i czytelni-
ków 58 Filii Biblioteki Miej-
skiej Koła Seniora pod nazwą 
„Koło Seniora Mole Książ-
kowe i Bawełniane przy 
Bibliotece na Zakładowej”. 
Grupa założycielska liczy 
10 osób. Myślą przewodnią 
Koła są słowa Benjamina 
Franklina „Nie starzeje się ten, 
kto nie ma na to czasu”.

Jak czytamy w złożonym 
piśmie Koło Seniora jest grupą 
nieformalną, organizowaną 
i prowadzoną przez samych 
seniorów przy wsparciu 
Biblioteki przy ul. Zakłado-
wej. Uczestnictwo w spotka-
niach i zajęciach Koła będzie 
dobrowolne i bezpłatne. 
W planach Koła jest organizo-
wanie spotkań ze służbą zdro-
wia, policją, strażą pożarną 
i artystami z różnych dziedzin 
kultury i sztuki.

Koło jest obecnie na etapie 
organizacji miejsca cotygo-
dniowych spotkań. W tym celu 
wystąpiło do władz Spółdzielni 
o udostępnienie pomieszcze-
nia. W najbliższym czasie 
temat rozpatrywać będą Rady 
Osiedli oraz Rada Nadzorcza. 

O dalszych losach Koła 
będziemy państwa informo-
wać a grupie założycielskiej 
gratulujemy inicjatywy i trzy-
mamy kciuki za szybki rozwój 
Koła. K.Sz.

W bieżącym wydaniu, z uwagi na brak wystarczającej ilości miej-
sca na stronie, nie zamieszczamy artykułu prawniczego. Do cyklu 
„Z Notatnika prawnika” powrócimy w kolejnym wydaniu Gazety. 
Naszych czytelników serdecznie za to przepraszamy.

ODSZEDŁ  ODSZEDŁ  
JAN KUDRAJAN KUDRA
W dniu 7 lutego pożeg-

naliśmy Jana Kudrę 
– niezwykłego ło-

dzianina, legendę kolarstwa 
szosowego, wielokrotnego 
mistrza Polski, dwukrotnego 
zwycięzcę Tour de Pologne 
w 1962 r. i 1968 r., uczestnika 
Igrzysk Olimpijskich w Tokio 
w 1964 r.
 Śp. Jan Kudra przez wie-
le lat był trenerem kolarskim 
łódzkich klubów. Niemal do 
końca swoich dni był aktyw-
ny i pracował w tym co lubił. 
Przez wiele lat prowadził ser-
wis rowerowy.
Jak sam stwierdził w wywia-
dzie udzielonym naszej gaze-
cie w czerwcu 2019 r.: „Lubi-
łem wielkie wyzwania”.
 Chętnie uczestniczył 
w różnych wydarzeniach spor-
towych, także tych organizo-
wanych dla najmłodszych – tu 
wspomnieć należy, z naszego 
podwórka, Mini Olimpiady 
Przedszkolaków współorga-
nizowane przez Spółdzielnię 
i TKKF Ognisko „Dzikusy”. Pan 
Jan wielokrotnie brał w nich 
udział jako gość honorowy.
Zachęcamy do przeczyta-

nia całej rozmowy 
z p. Janem z czerwca 
2019 r. zamieszczo-
nej w 126 numerze 
Mojego Domu – eg-
zemplarze archi-
walne gazety znaj-
dziecie Państwo na 
stronie internetowej 
RSM „Bawełna”.
 K.Sz.

ANTYKWARIAT

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

Dojazd do klienta

Tel. 503 133 524
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Plany remontowe poszczególnych osiedli  

zamieszczone są także  
na stronie internetowej Spółdzielni  

w części dostępnej tylko dla członków.

Nr 170, str. 4 

w przygotowaniu

gotowa do 1 korekty 
(druku)

Osiedle Żubardź
I. Roboty budowlane
1.  Docieplenie ściany północnej 

budynków przy ul. Bydgoskiej 25 
i 40 wraz z przygotowaniem pro-
jektu technicznego tych prac,

2.  Docieplenie ściany zachodniej 
budynku przy ul. Klonowej 41wraz 
z przygotowaniem projektu tech-
nicznego tych prac,

3.  Docieplenie ściany wschodniej 
budynku przy ul. Lutomierskiej 
103a,

4.  Malowanie klatek schodowych 
i wejść do budynku bloków przy 
ul. Gandhiego 3a, Lutomierskiej 
105a i 109a,

5.  Wykonanie i montaż zadaszeń 
wejść do klatek schodowych 
z renowacją tynków w budynkach 
przy ul Wrześnieńskiej 67/69, 
71/73 i Sierakowskiego 1/5,

6.  Badanie kamerą termowizyjną 
dachu budynku przy ul. Turoszow-
skiej 5.

II. Roboty elektryczne
1.  Wymiana instalacji oświetlenia 

piwnicy budynku przy ul. Klono-
wej 35/37.

III. Wymiana okien i drzwi
1.  Wymiana okien i refundacje kosz-

tów za wymianę dokonaną przez 
członków wg harmonogramu,

2.  Wymiana drzwi do klatek schodo-
wych i drzwi do piwnicy w budyn-
kach: Limanowskiego 168 (5 szt.), 
Uniejowska 6 (5 szt.), Uniejowska 
4a (2 szt.), Lutomierska 83/101 
(5 szt.),

3.  Wymiana drzwi do klatki scho-
dowej, piwnicy i pomieszczenia 
gospodarczego na parterze budyn-
ków przy ul. Klonowej 28/30 i 32,

4.  Wymiana drzwi do piwnicy – 4 szt. 
– w budynku przy ul. Wrześnień-
skiej 67/69.

IV. Roboty instalacyjno‑sanitarne
1.  Przeglądy instalacji gazowej i prze-

wodów kominowych w budynkach 
osiedla.

Planowana kwota na remonty 
w osiedlu Żubardź wynosi 2.143.000 zł.

Osiedle Koziny
I. Roboty budowlane
1.  Dokończenie ocieplenia ściany 

wschodniej  budynku przy 
ul. Kasprzaka 11,

2.  Malowanie wejść oraz klatek scho-
dowych budynku przy Al. 1 Maja 
84/86,

3.  Malowanie klatek schodowych 
budynku przy ul. Długosza 29/31,

4.  Remont 6 szt. płyt balkonowych 
budynku przy Al. Włókniarzy 198 
(I etap),

5.  Renowacja ścian pomieszcze-
nia gospodarczego-hydroizolacja 
ścian w budynku przy Al. Włók-
niarzy 198,

6.  Remont wiaty śmietnikowej 
budynku przy Długosza 1/5.

II. Roboty elektryczne
1.  Montaż nowej instalacji i opraw 

LED w komórkach lokatorskich 
budynku przy ul. Kasprzaka 28/34.

III. Wymiana okien i drzwi
1.  Wymiana drzwi do klatek schodo-

wych i piwnic w budynkach przy 
ul. Kasprzaka 60/62 i Al. 1 Maja 
84/86,

2.  Wymiana drzwi do piwnic 
w budynku przy ul. Kasprzaka 64a,

3.  Wymiana dwuskrzydłowych drzwi 
do lokalu użytkowego w budynku 
przy ul. Długosza 27,

IV. Roboty instalacyjno‑sanitarne
1.  Wymiana poziomów zimnej wody 

w budynku przy ul. Okrzei 30/36,
2.  Wymiana poziomów ciepłej wody 

i cyrkulacji w budynku przy 
ul. Tatarakowej 15,

3.  Wymiana podejść pod gazomie-
rze w budynku przy Al. Włóknia-
rzy 198,

4.  Wymiana zaworów regulacyjnych 
na instalacji c.o. w budynku przy 
Al. 1 Maja 76,

5.  Przegląd instalacji gazowych i prze-
wodów kominowych w budynkach 
osiedla.

Planowana kwota na remonty 
w osiedlu Koziny wynosi 1.221.000 zł.

Osiedle Zbiorcza
I. Roboty budowlane
1.  Docieplenie ściany elewacyjnej 

północnej budynku przy ul. Stylo-
nowej 7 (etap I),

2.  Docieplenie ściany elewacyj-
nej północnej budynku przy 
ul. A. Sacharowa 28 (etap I),

3.  Docieplenie szczytów budynku 
przy ul. Wilczej 2,

4.  Docieplenie szczytu wsch. i zach. – 
etap II – budynków przy ul. Zbior-
czej 8 i 10,

5.  Docieplenie szczytu pn. i płd. – 
etap II – budynków przy ul. Zbior-
czej 19 i 23,

6.  Malowanie ściany elewacyjnej 
zachodniej budynku przy ul. Gołę-
biej 1/3,

7.  Remont wytypowanych balkonów 
budynków przy ul. Zbiorczej 19 
i Szczytowej 4/6,

8.  Remont balkonów wraz z podwyż-
szeniem barierek i częściowym 
ociepleniem – etap I – budynków 
przy ul. Rawska 3 i Rawska 7,

9.  Zabezpieczenie obróbki blachar-
skiej balkonów budynku przy 
ul. Zbiorczej 15,

10.  Badanie termowizyjne poje-
dynczych lokali mieszkalnych 
w budynku Zbiorcza 17 i 19.

II. Roboty elektryczne
1.  Uziemienie instalacji z.w. i c.w. 

w budynkach: Wilcza 2, Raw-
ska 3 i 7, Stylonowa 7 i Zbiorcza 7.

III. Wymiana okien i drzwi
1.  Wymiana okien i refundacje kosz-

tów za wymianę dokonaną przez 
członków wg harmonogramu,

2. Wymiana drzwi wejściowych do trze-
ciej klatki schodowej budynku przy 
ul. A. Sacharowa 10/12.

 IV. Roboty instalacyjno‑sanitarne
1.  Przegląd instalacji gazowej i kon-

trola przewodów wentylacyjnych 
w budynkach osiedla,

2.  Płukanie chemiczne instalacji 
c.o. w budynkach na Stokach 
ul. Górska 2, 4, 3/5, 7/9, Szczy-
towa 4/6 oraz w budynku 501 przy 
ul. A Sacharowa 6/8 i 10/12.

Planowana kwota na remonty 
w osiedlu Zbiorcza wynosi 2.245.000 zł.

Osiedle Sienkiewiczowskie
I. Roboty budowlane
1.  Docieplenie ściany północnej 

i szczytu wschodniego budynku 
przy ul. Skrzetuskiego 10,

2.  Docieplenie ściany zachodniej 
budynku przy ul. Kmicica 13,

3.  Docieplenie szczytu wschodniego 
budynku przy ul. Kmicica 15,

4.  Docieplenie fragmentu ściany 
północnej i szczytu zachodniego 
budynku przy ul. Zagłoby 19,

5.  Malowanie klatek schodowych 
budynków: Zagłoby 14 (5 szt.), 
Zagłoby 16 (2 szt.), Zagłoby 18 
(2 szt.), Ketlinga 26 (2 szt.), Kmi-
cica 6 (1 szt.),

6.  Remont wejść do klatek schodo-
wych budynków przy ul. Kmi-
cica 12, 16 (po 3 szt.) i Ketlinga 11 
(5 szt.),

7.  Montaż turbowentów, wykony-
wanie ekspertyz kominiarskich 
wg potrzeb,

8.  Naprawa elewacji budynków 
w kompleksie „S”,

9.  Remont balkonów wg potrzeb 
osiedla,

10.  Naprawa elewacji zachodniej 
budynku Zagłoby 13f.

II. Roboty elektryczne
1.  Wymiana instalacji domofonowej 

w kompleksie budynków 51–60,
2.  Wymiana oświetlenia klatek scho-

dowych na LED w budynkach: 
Kmicica 10, 11, 12 i 16 Skrzetu-
skiego 6 i 8, Zagłoby 19 i 21,

3.  Naprawa i malowanie latarni 
wg potrzeb.

III. Roboty dekarsko‑blacharskie
1.  Krycie papą ogniomuru na budynku 

przy ul. Skrzetuskiego 12,
2.  Remont części dachu budynku 

przy ul. Skrzetuskiego 1.

IV. Wymiana okien i drzwi
1.  Wymiana okien i refundacje kosz-

tów za wymianę dokonaną przez 
członków wg harmonogramu,

2.  Wymiana drzwi do klatek scho-
dowych w budynku Kmicica 12 
(2 szt.), Skrzetuskiego 10 (5 szt.) 
i po 3 szt. w budynkach Zagłoby 14, 
Kmicica 21 i Skrzetuskiego 12,

3.  Wymiana okienek piwnicznych 
w budynkach przy ul. Kmicica 9, 
13 i 15.

V. Roboty terenowo‑drogowe
1.  Wymiana chodników w podwórku 

budynku przy ul. Kmicica 13,

2.  Wymiana chodnika od strony 
południowej budynku przy 
ul. Zagłoby 21,

3.  Wymiana chodnika od strony połu-
dniowej budynku przy ul. Skrzetu-
skiego 12,

4.  Wymiana nawierzchni z trylinki 
od strony północnej budynku przy 
ul. Kmicica 4,

5.  Wymiana chodnika w szczytach 
płd. / płn. budynku przy ul. Skrze-
tuskiego 6.

VI. Roboty instalacyjno‑sanitarne
1.  Przegląd instalacji gazowych 

i kominowych w budynkach 
osiedla,

2.  Wymiana zaworów i instalacji c.o. 
c.w. z.w. w podwęźle budynku przy 
ul. Ketlinga 6,

3.  Wymiana poziomu z.w. w budyn-
kach Kmicica 13 i 2b,

4.  Wymiana pionów kanalizacyj-
nych w budynkach: Zagłoby 21 
(2 piony), Skrzetuskiego 8 (1 pion), 
Kmicica 10 (1 pion), Kmicica 8 
(1 pion).

Planowana kwota na remonty 
w osiedlu Sienkiewiczowskie wynosi 
1.928.000 zł.

Zamierzenia remontowe na 2023 r.
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Na stronie internetowej Spółdzielni  
plany remontowe  
ujęto w wygodnej dla członków formie  
karty danej nieruchomości.

Nr 170, str. 5 

w przygotowaniu

gotowa do druku

Osiedle Słowiańskie
I. Roboty budowlane
1.  Docieplenie ściany zachodniej 

z remontem balkonów budynku 
przy ul. Ziemowita 2,

2.  Remont ściany wschodniej w tech-
nologii BAUTER budynku przy 
ul. Księżnej Kingi 2,

3.  Docieplenie ściany na łączeniu 
budynków przy ul. Zakładowa 59/ 
ul. Leszka Białego 8,

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

5.  Remont wytypowanych ekranów 
balkonowych (16 szt.) i remont 
wytypowanych sufitów balkonów 
(12 szt.) w budynku przy ul. Zakła-
dowej 56,

6.  Remont balkonów: pion drugiej 
klatki schodowej w budynku Zie-
mowita 1, dwa piony pierwszej 
klatki schodowej budynku Ziemo-
wita 5, pion balkonów w budynku 
Leszka Białego 7A, trzech miesz-
kań w budynku Zakładowa 57, 
remont wylewki i płyty balkonowej 
pojedynczych mieszkań w budynku 
Leszka Białego 17 i Dąbrówki 6, 
odtworzenie płytek na balkonie 
w budynku Leszka Białego 13,

7.  Remont czółek balkonów miesz-
kań 1–10 w budynku przy 
ul. Dąbrówki 12,

8.  Remont tarasu jednego mieszkania 
w budynku A. Jagiellonki 2, 

9.  Malowanie wejść do klatek schodo-
wych wewnątrz oraz montaż luks-
ferów w budynkach: Zakładowa 48, 
50, 52,

10.  Remont wnętrza przedsionków 
wraz z montażem luksferów 
w budynku przy ul. Zakładowej 48,

11.  Malowanie wejść do klatek scho-
dowych wewnątrz w budynkach: 
Dąbrówki 2 i 20, Piasta Kołodzieja 
15 i 17, 19, Leszka Białego 3, 6, 7 
i 13 i 15 oraz Kazimierza Odno-
wiciela 2, Ziemowita 17, Henryka 
Brodatego 4, Bolesława Szczod-
rego 6,

12.  Malowanie klatek schodo-
wych wraz z remontem wejść 

do klatek schodowych od wewnątrz 
w budynku przy ul. Piasta Koło-
dzieja 27,

13.  Malowanie trzech klatek scho-
dowych wraz z remontem wejść 
do klatek schodowych od wewnątrz 
oraz malowaniem zejścia do piwnic 
w budynku przy ul. H. Brodatego 2,

14.  Malowanie wejścia do klatki scho-
dowej wewnątrz wraz z malowa-
niem wnęki świetlika w budynku 
przy ul. Kazimierza Odnowi-
ciela 6,

15.  Remont cokołu z cegły klinkiero-
wej budynku przy ul. K. Odnowi-
ciela 2 i Leszka Białego 13A,

16.  Wymiana dźwigów osobowych: 
w drugiej klatce schodowej 
budynku Zakładowa 62 i czwartej 
klatce schodowej budynku Zakła-
dowa 61,

17.  Naprawa podestów schodowych 
i parapetów w klatkach schodo-
wych budynku przy ul. Leszka 
Białego 11,

18.  Naprawa złączy między płytowych 
budynków Dąbrówki 2 i Ziemo-
wita 27,

19.  Remont śmietników przy budyn-
kach: Zakładowa 52, Zakładowa 58 
i Dąbrówki 18,

20.  Badania termowizyjne ścian budyn-
ków niedocieplonych wg potrzeb,

21.  Naprawa pęknięć ścian elewacyj-
nych wg potrzeb.

II. Roboty elektryczne
1.  Wymiana tablic głównych admini-

stracyjnych w budynkach: Ziemo-
wita 11, 19 i Leszka Białego 13A,

2.  Montaż oświetlenia na czujnik 
ruchu w piwnicach budynków przy 
ul. Piasta Kołodzieja 21 i 23,

3.  Wymiana opraw lamp oświetlenio-
wych wysokich – 88 szt. i wymiana 
opraw lamp niskich na oprawy 
ledowe – 45 szt.,

III. Roboty dekarsko‑blacharskie
1.  Montaż nasady TURBOWENT 

w budynkach Zakładowa 56 i 61, 
Ziemowita 10, Leszka Białego 1,

IV. Wymiana okien i drzwi
1.  Wymiana okien i refundacje kosz-

tów za wymianę dokonaną przez 
członków wg harmonogramu,

2.  Wymiana drzwi do klatek schodo-
wych zewnętrznych do budynku 
przy ul. Zakładowej 50, Dąbrówki 2, 
Piasta Kołodzieja 15, 17, 19, Ziemo-
wita 17, 23, Dąbrówki 20, Leszka 
Białego 3, 6, 7, 13, 15, Anny Jagiel-
lonki 1,

3.  Wymiana drzwi zewnętrznych 
i wewnętrznych od klatki schodo-
wej budynku przy ul. Kazimierza 
Odnowiciela 2,

4.  Wymiana drzwi do klatek schodo-
wych wewnętrznych w budynkach: 
Bolesława Szczodrego 6, Kazimie-
rza Odnowiciela 6,

5.  Wymiana okienek piwnicznych 
w budynkach: Zakładowa 56, 
Ziemowita 15, 17, 19, 21, Hen-
ryka Brodatego 2, ul. Leszka Bia-
łego 2, 8, 7A, 11, 13, 13A, 15, 17, 
Zakładowa 59, Bolesława Szczod-
rego 6, Kazimierza Odnowiciela 4.

V. Roboty terenowo‑drogowe
1.  Remont nawierzchni chodników 

wzdłuż bloków 211 i 212 przy 
ul. Leszka Białego,

2.  Wymiana kratek/wycieraczek przed 
wejściami do klatek schodowych 
budynków przy ul. Anny Jagiel-
lonki 4 i 6,

3.  Remont podestów trzeciej i czwar-
tej klatki schodowej budynku przy 
ul. Anny Jagiellonki 4,

4.  Remont podestu przed pierwszą 
klatką schodową budynku przy 
ul. Bolesława Szczodrego 2,

5.  Remont chodników w enklawie 
budynków 107–105–108–108a 
ul. Ziemowita,

VI. Roboty instalacyjno‑sanitarne
1.  Przegląd instalacji gazowych 

i kominowych w budynkach 
osiedla,

2.  Wymiana poziomu zw z uziemie-
niem w budynkach: Ziemowita 2, 
Dąbrówki 9, 10, Ziemowita 10, 15, 
Dąbrówki 15, Zakładowa 49, 55, 
Bolesława Szczodrego 6,

3.  Wymiana części pionu i poziomu 
kanalizacji w budynkach: Ziemo-
wita 25 (druga klatka schodowa), 
Piasta Kołodzieja 27 (druga klatka 
schodowa), Ziemowita 10 (druga 
klatka schodowa), A. Jagiellonki 6 
(trzecia klatka schodowa), Bole-
sława Szczodrego 1 (druga klatka 
schodowa), Leszka Białego 3 
(pierwsza klatka schodowa), Hen-
ryka Brodatego 2 (druga i trzecia 
klatka schodowa),

4.  Wymiana odcinka poziomego 
kanalizacji deszczowej na 4 pię-
trach budynku przy ul. Zakładowej 
56 oraz całego pionu w pierwszej 
i trzeciej klatce schodowej tego 
budynku,

5.  Wymiana pionu kanalizacji w piw-
nicy budynku przy ul. Henryka 
Brodatego 4,

6.  Wymiana pionu kanalizacji desz-
czowej: w trzeciej klatce scho-
dowej budynku przy ul. Bole-
sława Szczodrego 5, w pierwszej 
i trzeciej klatce budynku przy 
ul. Dąbrówki 5, 

7.  Wymiana pionu i części poziomu 
kanalizacji deszczowej trzeciej 
klatki schodowej budynku przy 
ul. Piasta Kołodzieja 27,

8.  Wymiana grzejników w poje-
dynczych zakwalifikowanych 
po wizjach lokalach,

9.  Płukanie chemiczne instalacji cen-
tralnego ogrzewania w budynkach 
Zakładowa 60 i 62 oraz Leszka Bia-
łego 1.

Planowana kwota na remonty 
w osiedlu Słowiańskie wynosi 
4463.000 zł.

W IV kwartale 2022 r., po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, 
odbył się konkurs ofert – nabór firm do nowego Banku Wykonawców 
na 2023 r. Wiele z dotychczasowych firm nadal znalazło się w tegorocz-
nym Banku. Pełny wykaz firm do wykonywania robót remontowych 
w naszych zasobach drukujemy poniżej.
Pod koniec marca br. odbędzie się także wybór ofert firm specjalizują-
cych się w realizacji robót kominiarskich. K.Sz.

Bank Wykonawców na 2023 r.
1.   Roboty ogólnobudowlano

remontowe:
1.  Tomasz Śmietański „MONT-

-PLAST”
2.  PELCBUD sp. z o.o.
3.  Maciej Matuszczak „Olimp”
4.  Maciej Jarmółkiewicz Przedsię-

biorstwo Produkcyjno-Handlo-
wo-Usługowe „DAJMOS”

5.  Grzegorz Witoń Zakład Instala-
cyjno-Budowlany

6.  Przedsiębiorstwo Remontowo-
-Budowlane BUDOMAL Artur 
Leśniak

7.  Usługi Komunalne Mariusz La-
skowski

8.  „Wald-Bud” Zakład Robót Bu-
dowlanych Waldemar Kosiacki

9.  Firma Handlowo-Usługowa 
BRAT-BUD Piotr Bratuszewski

10.  „KOSBUD” Norbert Kosiacki
2.  Roboty dekarskoblacharskie

1.  Tomasz Śmietański „MONT-
-PLAST”

2.  Grzegorz Witoń Zakład Instala-
cyjno-Budowlany

3.  Przedsiębiorstwo Remontowo-
-Budowlane BUDOMAL Artur 
Leśniak

3.  Roboty terenowodrogowe
1.  Przedsiębiorstwo Remontowo-

-Budowlane BUDOMAL Artur 
Leśniak

2.  Firma Handlowo-Usługowa 
BRAT-BUD Piotr Bratuszewski

3.  Transport Drogowy Towarowo 
Osobowy Zbigniew Gołąb

4.  „Wald-Bud” Zakład Robót Bu-
dowlanych Waldemar Kosiacki

4.  Roboty ślusarskie
1.  Grzegorz Witoń Zakład Instala-

cyjno-Budowlany
2.  Przedsiębiorstwa Remontowo-

-Budowlanego BUDOMAL Artur 
Leśniak

3.  Zygmunt Rośniak „ZETA” P.P.H.U.
5.   Roboty instalacyjne, sanitarne 

wod.kan., c.o. i gaz
1.  Włodzimierz Mróz OMBUH
2.  Jarosław Kubik „ARCUS” S.C. 

Przedsiębiorstwo – Zakład 
Usług Sanitarnych Centralnego 
Ogrzewania i Gazu

3.  Grzegorz Witoń Zakład Instala-
cyjno-Budowlany

4.  Jacek Krawczyk Zakład Instala-
cji Sanitarnych CO i Gaz  

6.   Roboty elektryczne, w tym 
wymiana domofonów:

1.  Zakład Instalacji Elektrycznych 
Stanisław Cuprjak

2.  Zakład Instalacji Elektrycznych 
i Odgromowych – Pomiary Piotr 
Walczak

3.  Grzegorz Witoń Zakład Instala-
cyjno-Budowlany

4.  Voltea Lighting Małgorzata Ban-
cerz

7.   Wykonanie i wymiana okien 
drewnianych na PCV

1.  „Studio Okno” sp. z o.o.
2.  Tomasz Śmietański „MONT-

-PLAST”
8.   Wykonanie i wymiana drzwi 

zewnętrznych i wewnętrznych
1.  ASSA ABLOY Mercor Doors 

sp. z o.o.
2.  Usługi Remontowo Budowlane 

“AM-BUD” Justyna Frejlichow-
ska

9.   Uszczelnienie i malowanie 
złącz międzypłytowych 
techniką alpinistyczną

1.  Maciej Matuszczak „Olimp”
10.   Konserwacja zieleni wysokiej 

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

1.  Usługi Komunalne Mariusz La-
skowski

2.  Zakład Zieleni J.K.K. Wojtczak
3.  Zieleń Pawlak sp.j.
4.  Transport Drogowy Towarowo 

Osobowy Zbigniew Gołąb
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.  Grzegorz Witoń Zakład Instala-
cyjno-Budowlany

2.  Sebastian Tyślik Piotr Krysiak 
WDS Serwis s.c. 

13.  Badania termowizyjne
1.  Maciej Jarmółkiewicz Przedsię-

biorstwo Produkcyjno-Handlo-
wo-Usługowe „DAJMOS”

W imieniu Stowarzyszenia  
„Łódzkie Hospicjum dla dzieci – Łupkowa”  

prosimy o wpłaty 1,5% podatku.
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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 budynki: 
Górska 2, 4, 3/5, 7/9, Szczytowa 4/6, Raw-
ska 3, 7, Wilcza 2, Gołębia 1/3, 5,  tel. 501 463 
186, e-mail: jwitulska@rsmbawelna.pl
Kinga Kowalczyk administrowane budynki 
bl. 501 i 503, ul. A. Sacharowa 6/8, 10, 12, 24, 
26, 28, tel. 504 361 868, e-mail: kkowalczyk@
rsmbawelna.pl

Administracja osiedli „Żubardź” i „Kozi-
ny”, tel. 42 651 55 24.
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: bnykiel@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

Biuro Zarządu Spółdzielni i biura administracji osiedlowych czynne są 
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–16:00.

Nie wyrzucaj, 
bo szkodzisz
Pisaliśmy już w jed-
nym z numerów 
naszej Gazety, 
by nie dokarmiać 
ptaków chlebem, 
bo im to szkodzi 
i jest dla nich nie-
zdrowe. I chociaż 
robimy to w dobrej 
wierze – po pierw-
sze, by pomóc zwie-
rzętom, a po drugie, 
bo wzbraniamy się 
przed wyrzuceniem 
chleba do śmieci – to 
postępujemy źle.
Dziś chcemy zwrócić się 
z podobnym apelem, ale 
dotyczącym niewyrzucania 
na trawniki mięsa i kości. 
Ci, którzy wystawiają pod 
oknami resztki jedzenia robią 
to pewnie z myślą o bezdom-
nych kotach czy zabłąka-
nych psach, ale tak naprawdę 
niechcący wabią szczury. 
Ponadto nasi domowi czwo-
ronożni pupile, wychodząc 
na spacery, często z łakom-
stwa zjadają takie miło pach-
nące dla nich kąski. Niestety, 
to co kusząco pachnie dla 

psa, często jest już mięsem 
nadpsutym (zresztą świeżego 
pewnie nikt by nie wyrzu-
cił). W konsekwencji zwie-
rzęta się podtruwają i później 
cierpią. Mogą nie tylko mieć 
dolegliwości żołądkowe, 
ale ich przełyk i przewód 
pokarmowy mogą zostać 
poranione przez ostre kości, 
zwłaszcza od kurczaków.

Dlatego róbmy wszystko 
z głową. Jeśli chcemy dokar-
miać potrzebujące zwierzęta, 
to przede wszystkim znajdźmy 
właściwe do tego miejsce, 
a jedzenie niech będzie dosto-
sowane do potrzeb danego 
gatunku. I pamiętajmy, czasem 
chcąc dobrze wyświadczamy 
zwierzętom, a także sobie, nie-
dźwiedzią przysługę.

 I.G.

Nr 170, str. 6 

w przygotowaniu

do 1 kor

gotowa do druku

APEL O POMOC 
dla Turcji i Syrii
Do Spółdzielni wpłynął apel Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej 
w sprawie pomocy dla spółdzielców w Turcji i Syrii.

W Uchwale podjętej w tej sprawie przez Zgromadzenie Ogólne KRS zawarło następującą 
treść:

„W związku z tragicznymi wydarzeniami jakie miały miejsce w ostatnim czasie w Turcji 
i Syrii (trzęsienia ziemi), które spowodowały ogromne straty w ludziach i mieniu Zgro-
madzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej zwraca się do Zarządu KRS o poinformo-
wanie wszystkich spółdzielni oraz związków rewizyjnych o możliwych formach niesienia 
pomocy ze wskazaniem numerów kont do wpłaty do organizacji humanitarnych niosą-
cych bezpośrednią pomoc na terenach objętych kataklizmem trzęsienia ziemi, a  także 
o bezpośrednie nawiązanie kontaktów z organizacjami spółdzielczymi w Turcji i Syrii.”

Osoby zainteresowane niesieniem pomocy informujemy, że zbiórki pieniężne mające 
na  celu sfinansowanie udzielenia natychmiastowej pomocy dla ofiar trzęsienia ziemi 
uruchomiły m.in.:

–  Polska Akcja Humanitarna  (wpłaty możliwe przez stronę  pah.org.pl, 
portal siepomaga.pl, wpłaty na konto),

–  Caritas Polska  (wpłaty możliwe przez stronę  caritas.pl, wpłaty na konto, wpłaty 
poprzez wysłanie SMS).

Szczegóły dotyczące przekazywania darowizn dostępne są na stronach internetowych 
wymienionych organizacji. K.Sz.

Na początku lu tego 
do biura administracji 

osiedla „Słowiańskie” przy-
szła zdenerwowana lokatorka 
jednego z budynków infor-
mując, że przez przypadek 
razem ze śmieciami wrzuciła 
do pojemnika do selektyw-
nej zbiórki odpadów swoją 
torebkę z dokumentami, port-
felem i kluczami do miesz-
kania. Administracja podjęła 
próbę pomocy mieszkance. 
Wraz z pracownikiem firmy 
sprzątającej osiedle admini-
stratorka udała się do miej-
sca posadowienia dzwonów. 

Po przewróceniu na bok 
pojemnika udało się go otwo-
rzyć i po krótkich poszuki-
waniach odzyskać wszystkie 
rzeczy osobiste. 

Lokatorka odetchnęła 
z ulgą, a pracownica admini-
stracji może czuć satysfakcję 
ze swojej szybkiej reakcji 
i zakończenia sukcesem tego 
banalnego zdarzenia, ale jakże 
przykrego i obarczonego wie-
loma konsekwencjami dla 
mieszkańca (chociażby doro-
bienie nowych kluczy czy 
wymiana dowodu osobistego).

Brawo Kasia! K.Sz.

Damska torebka w dzwonie 
do selektywnej zbiórki odpadów

Na rynku wydawniczym pojawiła się 
niedawno książka o łódzkich osied-
lach „Blokowiska Łodzi vol. 1.” Auto-

rami tej ciekawej i dla wielu z nas senty-
mentalnej publikacji o łódzkich osiedlach 
są Piotr Borowski i Michał Koliński, chło-
paki z blokowisk Retkini – jak przedstawili 
się w swojej książce.

Wydana przez Dom Wydawniczy 
„Księży Młyn” część pierwsza książki 
to historia osiedli zachodniej części 

Łodzi czyli dzielnic Bałuty i Polesie. 
Jak sugeruje sam tytuł autorzy będą 
kontynuować publikację, prezentując 
kolejne miejskie osiedla.

W dniu 13 lutego gościem Spół-
dzielni był współautor książki p. Michał 
Koliński. Jak dowiedzieliśmy się część 
druga książki poświęcona będzie 
m.in. Widzewowi, a przecież nasza 
Spółdzielnia wiele może o nim opo-
wiedzieć. Pierwsze bloki na Widze-
wie stawiała bowiem RSM „Bawełna”. 
Z kronik spółdzielczych w tym czasie 
opracowywanych przez pracowników 
Bawełny, a w szczególności przez 
p. Orłowskiego zachowało się też 
wiele zdjęć z tamtego okresu. Było 
co powspominać. Z niecierpliwoś-

cią czekamy więc na „Blokowiska Łodzi 
vol. 2”.

Zachęcamy do sięgnięcia do wydanej 
już książki.

Publikacja zawiera wiele ciekawych 
spostrzeżeń autorów, ujawnia podwór-
kowe sekrety mieszkańców, a ponadto 
jest bogato ilustrowana, często prywat-
nymi zdjęciami mieszkańców bałuckich 
blokowisk. K.Sz.

ŁÓDZKIE  ŁÓDZKIE  
BLOKOWISKABLOKOWISKA

Osiedla naszej młodości.  
Wraz z autorami książki „Blokowiska Łodzi vol. 1”  

zachęcamy do sentymentalnej podróży  
po Łodzi.
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1 marca, powołana przez Zarząd Spółdzielni.  
Komisja podejmie kolejny już raz  
postępowanie zmierzające do wyłonienie oferenta,  
który dokona rozbiórki i odkupi od Spółdzielni obiekt przy Puszkina 8.
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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.

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bawełna” z siedzibą 
w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 163 ogłasza, że posiada do roz-
biórki 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 dawnej 6-bramo-
wej stacji obsługi pojazdów, wraz z nagrzewnicą powietrza z automa-
tyką i stalowymi kanałami rozprowadzającymi, z możliwością nabycia 
także podziemnych zbiorników na olej i osadnik ścieków. Spółdzielnia 
dysponuje pozwoleniem na dokonanie rozbiórki ww. obiektu budowla-
nego.
 Nabywca zobowiązuje się do dokonania na własny koszt roz-
biórki obiektu i zabrania materiałów uzyskanych w wyniku tych dzia-
łań, do ewentualnego ponownego montażu obiektu na własny użytek 
lub innego przeznaczenia uzyskanych w wyniku rozbiórki materiałów.
 Nabywca zobowiązuje się do wywiezienia gruzu i materiałów niena-
dających się do użytku na wysypisko we własnym zakresie. Sprzedażą 
nie jest objęty grunt, na którym posadowiony jest obiekt oraz ogrodzenie 
i brama wjazdowa.

 Do wglądu dostępna jest dokumentacja związana z przedmiotowym 
obiektem.
 Powierzchnia użytkowa obiektu 490 m2. Wymiary: szerokość 
16,50 m, długość 29,70 m, wysokość 4,60–6,3 m.

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 zakończe-

nia prac w zakresie demontażu i wywozu elementów składowych 
obiektu i jej pozostałości,

–   oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym 
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 spół-
dzielni 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 sekretariacie Spółdzielni 
przy ul. Przybyszewskiego 163 w Łodzi p. 113 w terminie do 1.03.2023 r. 
do godziny 12:00.
 Oferty, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.
 Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, pro-
wadzenia negocjacji z oferentami w zakresie oferowanej 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

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 Organiza-
cyjny pod numerem telefonu 
42 641 63 33 w. 45 i 51.

Ogłoszenie
Robotnicza Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Bawełna” 
informuje, że posiada 
do wynajęcia lokal użytkowy 
o powierzchni 107,00 m² 
w bloku nr 13 przy ul. Długo-
sza 27 w Osiedlu „Koziny”. 
Wszelkich dodatkowych infor-
macji dla zainteresowanych 
udziela Administracja Osiedli 
„Żubardź” i Koziny” przy 
ul. Klonowej 39 pod nume-
rem tel. 42 651-55-24.

P R Z Y P O M I N A M Y
Dział Obsługi Mieszkańców RSM 
„Bawełna” prosi o niezwłoczne 
powiadamianie Spółdzielni o zgo-
nie członka Spółdzielni lub osoby 
posiadającej tytuł prawny do lokalu 
mieszkalnego stanowiącego odrębną 
własność, poprzez złożenie aktu 
zgonu tej osoby w n/Dziale (przy 
ul. Przybyszewskiego 163 w Łodzi) 
lub właściwej pod względem loka-
lizacji lokalu Administracji osiedla.

Prosimy również o przeka-
zywanie informacji o przebiegu 

postępowania spadkowego w przy-
padku przedłużających się postę-
powań sądowych. Informacje 
te pozwolą Spółdzielni, w sytuacji 
występowania zaległości na lokalu, 
nie kierowanie spraw do Sądu o uzy-
skanie nakazu zapłaty, a Państwa 
nie będą narażać na niepotrzebne 
koszty z tym związane.

Elżbieta Kozłowska
Kierownik Działu 

Obsługi Mieszkańców

SĄSIEDZKIE POGADUCHY I NIE TYLKO

Filia 52 Biblioteki Miejskiej 
działająca przy ul. Ketlinga 21 

na Janowie zaprasza na warsztaty 
i spotkania.

Wśród warsztatów w marcu dla 
dzieci w wieku 7–12 lat organizo-
wane będą m.in. zajęcia plastyczne 
pt. „Zaczarowany świat”, na których 
będzie można nauczyć się malowa-
nia na tkaninie. W tym celu biblio-
teka prosi o przyniesienie swoich 
starych ubrań, które będą ozdabiane 
malunkami. Biblioteka zaprasza 

także na warsztaty haftu krzyżyko-
wego czy turniej Dobble.

Ciekawie zapowiadają się też 
spotkania: sąsiedzkie pogaduchy 
przy kawie czyli poznaj ludzi wśród 
których mieszkasz lub przy kawie 
układamy puzzle. Będzie też zorga-
nizowana sąsiedzka wymiana rzeczy.

Szczegóły wydarzeń znajdzie-
cie Państwo na stronie Biblioteki 
Miejskiej, na facebooku i bezpo-
średnio w filii biblioteki.

Zapraszamy. K.Sz.

– dzięki nowemu portalowi 
dla mieszkańców 
ista connect 
przy usłudze ista24.pl

Login i hasło uzyskasz w Spółdzielni.
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***
Sonda uliczna:
– Na co Pan zwraca uwagę przy zakupach?
– Na kamery…

***
Do Mariana przyjechała teściowa:
– Otwieraj ty łobuzie, wiem że jesteś w domu, bo twoje adidasy 
stoją przed drzwiami!!!
– Niech się mama tak nie wymądrza, wyszedłem w sandałach!

Rozerwij się!
BARAN 21 III ‑ 20 IV
Jakieś drobne nieporozu-
mienia w pracy. Nie wpadaj 
w panikę i nie angażuj się 
w utarczki innych osób. Nie jest to dobry 
okres na wprowadzenie zmian w każ-
dej sferze Twojego życia. Powstrzymaj 
też swoją rozrzutność. Udane spotkanie 
z Koziorożcem.

BYK 21 IV ‑ 21 V
Przed Tobą sprawa do zała-
twienia wymagająca zachodu. 
Nie ustępuj i działaj ener-
gicznie, nawet gdy wydawać się będzie, 
że nie dasz rady. Nic podobnego. Kłopoty 
mogą być tylko przejściowe, a efekt koń-
cowy wielce satysfakcjonujący. Ważny 
telefon od Skorpiona.

BLIŹNIĘTA 22 V ‑ 20 VI
Musisz  uważać,  żeby 
nie popełnić błędu związa-
nego z jakąś nawet drobną 
operacją pieniężną. A co dopiero, gdyby 
była ona duża. W kontaktach z przyja-
ciółmi licz na życzliwy stosunek do Two-
ich spraw. Zwłaszcza jedna bardzo oso-
bista okoliczność wzbudzi przychylność 
otoczenia i uznanie Barana.
RAK 21 VI ‑ 22 VII
Najważniejsze, aby się 
nie wplątać w tym miesiącu 
w zawiłości uczuć. Kontro-
luj każdy swój krok i stawiaj na szcze-
rość. Kontakt z dobrą książką i z muzyką 
pozwoli Ci odzyskać spokój i równowagę. 
Nie unikaj spotkań ze starymi przyja-
ciółmi. Czekają Cię też spore wydatki. 
Pamiętaj o Strzelcu.

LEW 23 VII ‑ 22 VIII
Czas korzystnych posunięć 
i udanych przedsięwzięć. 
Dlatego nie będzie czasu 
w tym miesiącu na rozmyślania i zasta-
nawianie się. Większość decyzji trzeba 
będzie podjąć błyskawicznie. Weź poważ-
nie pod uwagę pretensje Bliźniąt, mogą 
mieć rację.

PANNA 23 VIII ‑ 22 IX
Dobra, a może nawet bardzo 
dobra passa już od początku 
miesiąca. W życiu osobistym 
jakieś wielkie zauroczenie, które może 
zawrócić w głowie w sposób nawet nieco 
groźny. Trudne sprawy rodzinne związane 
z finansami chyba uda się pomyślnie roz-
wiązać przy pomocy Wagi.

WAGA 23 IX ‑ 23 X
Miesiąc dobrych szans. 
Pojawi się też miły suk-
ces towarzyski.  Twoja 
w tym głowa, żeby podobająca Ci się osoba 
z większym zainteresowaniem zwróciła się 
w Twoją stronę. Z rywalami, głownie 
Wodnikiem łatwo sobie poradzisz. Warto 
zagrać w totka. 

SKORPION 24 X ‑ 21 XI
Czy nie za dużo ostatnio 
pracujesz? Pieniądze odgry-
wają rzeczywiście ważna 
rolę w życiu człowieka, ale przecież 
nie najważniejszą. A zdrowie? Nie uwa-
żasz, że o nie należałoby się chociaż trochę 
zatroszczyć. Przed Tobą też decydująca 
rozmowa z Bykiem. 

STRZELEC 22 XI ‑ 21 XII 
Wystrzegaj się pomyłki 
w ocenie znaczenia sprawy, 
z którą zetkniesz się w tych 
dniach. Być może informacja, którą uzy-
skasz wprowadzi Cię w błąd lub powtó-
rzona zostanie Ci błędnie. Miej się więc 
na baczności. Inaczej możesz popsuć bieg 
swoich interesów. Miłe będą Ryby.

KOZIOROŻEC 22 XII ‑ 19 I
Więcej czasu dla bliskich. 
To by się teraz bardzo przy-
dało wszystkim zaintere-
sowanym. Warto też będzie skierować 
swoją inicjatywę na zajęcia, które jesz-
cze do niedawna bardzo Cię intereso-
wały. Rak ma wobec Ciebie jakieś plany, 
ale nie jest to chyba przejaw sympatii.

WODNIK 20 I ‑ 18 II
Wiadomość, na którą cze-
kasz, może się jeszcze opóź-
nić, ale okaż cierpliwość 
i nie wykonuj żadnych gwałtownych 
działań. Niewielka sprzeczka z partnerem 
nie powinna kłaść się cieniem na waszych 
uczuciach, przecież to stały element miłos-
nego pejzażu. Pamiętaj o Pannie.

RYBY 19 II ‑ 20 III
Nieustanny brak czasu 
w tym miesiącu może stać 
się przyczyną konfliktów 
w domu. Transakcje finansowe powinny 
być przeprowadzane bardzo starannie 
i ostrożnie, gdyż istnieje ryzyko błędu 
i w efekcie związanych z tym strat. Przy-
jaciele mogą być w tym pomocni. Szcze-
gólnie Lew.

HOROSKOP NA MARZEC

Taka sobie myśl!
Pamiętaj, że to Ty decydujesz o swoim szczęściu…

Składniki:

 ■ 1 opakowanie paluszków surimi,
 ■ 1 jajko,
 ■ bułka tarta,
 ■ mielona papryka ostra, pieprz, sól, 
 ■ 2 łyżki mąki,
 ■ olej do smażenia.

Przygotowanie:
1.   Do miseczki wybić całe jajo, wsy-

pać przyprawy i wszystko wymie-
szać,

2.   Dodać mąkę i połączyć w jedną 
gęstą masę,

3.   W przygotowanym cieście obto-
czyć dokładnie paluszki surimi,

4.   Następnie surimi w ciście wrzucić 
do tartej bulki,

5.   Tak panierowane surimi smażyć 
na oleju na zloty kolor z każdej 
strony,

6.   Po wyjęciu z tłuszczu odsączyć 
na papierowym ręczniku,

7.   Podawać z ulubionymi sosami 
i frytkami.

Smacznego!
  K.Sz.
 Źródło:  internet

Ten białoróżowy albo biało-
czerwony produkt spożywczy, 
już dość popularny także u nas, 
tylko wyglądem przypomina 
kraba, a konkretnie nogi kraba. 
Pomimo tego, że surimi nazy-
wane są paluszkami krabowymi, 
tak naprawdę niewiele wspól-
nego mają z krabem.

Surimi pochodzą z Japonii 
i oznaczają po prostu mieloną 
rybę. Znane są tam już od wieków 
i występują w wielu przepisach 
kulinarnych (zwłaszcza znamy je 
jako uramaki surimi sushi oraz 
spożywamy w formie przeróż-
nych sałatek).

Obecnie do produkcji surimi 
wykorzystuje się mięso białych 
ryb, głównie morszczuka, min-
taja albo dorsza. Rybie mięso 
jest płukane, a potem mielone. 
Do masy dodaje się skrobię ziem-
niaczaną, wodę, jajka, olej i przy-
prawy. Następnie formuje się 
z niej paluszki, które potem są 
gotowane, a w końcu głęboko 
mrożone.
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PALUSZKI KRABOWE 
…BEZ KRABA

PANIEROWANE PANIEROWANE 
SURIMISURIMI

Światowy Dzień Światowy Dzień 
Walki z DepresjąWalki z Depresją

23 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Depresją. Według Światowej Organizacji 
Zdrowia depresja, na którą obecnie cierpi ponad 350 milionów osób, jest obecnie drugim 

po chorobach układu krążenia największym problemem zdrowotnym na świecie. Mimo, że istnieją 
skuteczne metody leczenia depresji, to korzysta z nich mniej niż 50%, a w niektórych państwach 
mniej niż 10% chorych.

Depresja jest chorobą całego organizmu i podobnie jak nadciśnienie, cukrzyca czy  inna 
choroba przewlekła może być diagnozowana i skutecznie leczona.

Depresja nie jest, przy tym, tylko chorobą ludzi starszych. W ostatnim czasie nasila się także 
rozwój tej choroby u dzieci. Często utożsamiana ze smutkiem istotnie różni się od typowych zmian 
nastroju, których większość z nas doświadcza na skutek niepomyślnych zdarzeń. Jest niezwykle 
przykrym i długotrwałym stanem, który w zależności od nasilenia może całkowicie dezorgani-
zować życie zawodowe, rodzinne i społeczne. Osoba cierpiąca z powodu depresji czuje się często 
bezwartościowa, pesymistycznie ocenia swoją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Stopniowe 
wycofywanie się z życiowej aktywności może prowadzić do całkowitej utraty zdolności do podej-
mowania najprostszych decyzji czy też podejmowania czynności higienicznych.

Warto też  zapamiętać, że  depresja to  nie  wymysł lub  kaprys, to  nie  jest bycie słabym, 
gorszym, to nie jest brak humoru. Depresja to groźna choroba, która w najgorszym przypadku 
może skutkować śmiercią.

Obserwuj więc siebie i bliskich. Leczenie i szukanie pomocy to nie wstyd, to szansa na poprawę 
jakości Twojego życia. K.Sz.


