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Kolejny rok za nami. Jak wyglądał rok remontowy
w Bawełnie? Kierownicy administracji zdają sprawo-
zdania z tego co zrobili w 2013 r.

W numerze przedstawiamy – Bank Wykonawców, czyli firmy, z którymi Spółdzielnia będzie
współpracowała w 2014 r., w zakresie prowadzenia robót remontowych – na str. 3 – a z wywiadu
poznamy firmę i jej prezesa, świadczącą usługi porządkowe na „Olechowie” i „Janowie”.

NAKŁAD 9000

egzemplarzy

Moim
zdaniem
Szybko minęły święta Bożego Naro-

dzenia oraz Nowy Rok. W 2013 roku świę-
ta pozamieniały się pogodowo, bowiem te
były wiosenne, a Wielkanoc, jak sobie
przypominamy była bardzo śnieżna. Rok
temu pisałem, że Sejm, po rozpatrzeniu
wielu projektów zmian w prawie spółdziel-
czym i w ustawie o spółdzielniach miesz-
kaniowych, powołał Nadzwyczajną Ko-
misję do ich opracowania. Po roku pracy
komisji jej efekty są „porażające”. Opra-
cowano do tej pory zaledwie 50 (pięćdzie-
siąt) artykułów z pakietu propozycji dot.
zagadnień ogólnospółdzielczych. Zresztą
tak do końca nie wiadomo, który projekt
tak de facto jest procedowany, bowiem
podstawowym miał być dokument przy-
gotowany przez posłów PSL. W toku
prac, bez koniecznej w takim przypadku
zmiany ustaleń, zaczęto procedować pro-
jekt p. Staroniowej. Przypominam po-
nadto, że Komisja ta zdecydowała się na
przeprowadzenie wysłuchania publicz-
nego, które odbyło się 24 czerwca
ubiegłego roku. W trakcie tego wysłucha-
nia zdecydowana większość opowiedziała
się za bardzo spokojnym i rozważnym sta-
nowieniem prawa, szczególnie w zakresie
spółdzielczości mieszkaniowej. Odpo-
wiedzialni posłowie wzięliby to pod roz-
wagę. Niestety nie w naszej rzeczywis-
tości, bo w niej liczy się tylko wola poli-
tyczna. A ona podpowiada, że trzeba
koniecznie wszystko zmieniać, bez wzglę-
du na koszty.

W dniu 16 stycznia br. odbyło się
w Łodzi spotkanie Ruchu Obrony Człon-
ków Spółdzielni Mieszkaniowych. Miało
ono ten sam charakter co konferencja zor-
ganizowana w grudniu 2012 r. Takie ini-
cjatywy są bardzo potrzebne i wynikają
z potrzeby i chęci obrony naszej rzeczy-
wistości, która się sprawdza, bowiem
spółdzielczy model zarządzania budynkami
jest bardzo dobry i efektywny. A jeśli już
występują gdzieś jakieś błędy, to media roz-
dmuchują je do niebotycznych rozmiarów.
Jakby pozostałe sfery działały idealnie. Za-
daję więc pytania. Proszę mi pokazać tak
sprawną, jak my, formę gospodarowania.
Proszę wskazać bezbłędnie funkcjonującą
sferę gospodarki. Takiej nie ma. Ale re-
wolucję próbuje się robić właśnie w naszej
sferze, która dobrze sobie radzi, do której
to ani państwo ani samorządy nic a nic nie
dopłacają. Bieżąca rzeczywistość pokazuje
ile nieprawidłowości występuje chociażby
w służbie zdrowia; jakie skandaliczne za-
niedbania są w opiece społecznej; co się
dzieje w inwestycjach drogowych, cho-
ciażby w naszym regionie z powodu ko-
lejnego wyrzucenia wykonawcy bu-
dującego autostradę od Strykowa do Tu-
szyna, a Łódź będzie zakorkowana przez
TIR-y na kolejne 2 lata. Tak się dzieje
w sferach obsługiwanych przez urzędników
państwowych i samorządowych popiera-
nych i zatrudnianych przez kolejne
rządzące koalicje. Czy my mamy cierpieć
i podlegać pod prawo spółdzielcze i miesz-
kaniowe przygotowane i uchwalone przez
te osoby, które mają tyle błędów na swo-
im sumieniu i za nie odpowiadają? Broń-
my więc swoich mieszkań i nie dopuśćmy
do tego, by nam zrobiono krzywdę.

Sylwester Pokorski

Sąsiedzie daj żyć innym!

Coraz bardziej narasta problem palenia papierosów na klatkach schodowych. Staje się to dokuczliwe zwłaszcza zimą, latem bowiem
otwarte okna niwelują w pewnym stopniu zapach dymu.
Palenie w bloku to w dużej mierze kwestia kultury osobistej. Dostaliśmy list od jednej z mieszkanek z ul. Gorkiego 24, która skarży
się na sąsiada, palącego na półpiętrze prawie co godzinę!
Przecież klatka schodowa to miejsce, w którym codziennie przechodzi koło siebie kilkadziesiąt osób. Co by było, gdyby co drugi
z lokatorów wychodził na klatkę zapalić? Zadusilibyśmy się. Pomyślmy też o tym, jak zimą osoby palące wyziębiają klatkę scho-
dową, otwierając okna, by pozbyć się dymu (lub co gorsza niedopałków!). Często przecież zamykając już się w swoich czterech
kątach, pozostawiają te okna otwarte, żeby się wietrzyło. A na tym wszystkim najbardziej cierpią osoby, które wybrały życie bez
nałogu.
Drodzy palacze, dlaczego nie palicie w domu? Bo czuć później zapach dymu, prawda? Osiadający na wszystkim zapach. Może boi-
cie się żony? A może nie chcecie, by zaszkodziło to Waszym dzieciom? A co z naszymi dziećmi wdychającymi to na klatce schodo-
wej? Dlaczego myślicie tylko o sobie, skazując innych na bierne palenie?
Problem dotyczy również palenia w windach. Tam staje się to już zupełnie trudne do zniesienia, z racji bardzo małego, nie dającego
się przewietrzyć pomieszczenia. Ten duszący zapach utrzymuje się w kabinie jeszcze przez długi czas, osiadając w naszych płucach
i na naszych ubraniach.
Gdzie szacunek dla współmieszkańców? Gdzie respektowanie przepisów? Przecież §9 obowiązującego w naszej spółdzielni Regula-
minu używania lokali oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców, wymieniając obowiązki członków spółdzielni, wyraźnie
stanowi: „Korzystanie z zajmowanych bądź wynajmowanych lokali oraz pomieszczeń i urządzeń służących do wspólnego użytku winno
odbywać się w sposób niepowodujący utrudnień i uciążliwości dla współmieszkańców. W szczególności niedozwolone jest palenie
tytoniu na klatkach schodowych i w przestrzeni należącej do wejścia do klatek, w pralniach, suszarniach oraz innych pomieszcze-
niach służących do wspólnego użytku.” Palacze, zastanówcie się! Pomyślcie o innych! Nie zatruwajcie innym życia. I.G.

Mieszkanie w budynkach wielolokalowych oznacza konieczność podporządkowania się
ustalonym regułom i zasadom współżycia społecznego. Obowiązującym nas wszystkich w tym
zakresie jest Regulamin używania lokali, porządku domowego i współżycia społecznego.

PALĄCY
PROBLEM

CO ZROBIONO
W OSIEDLACH W 2013 R.
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2 Administracja osiedli „Żubardź” i „Koziny”
poszukuje chętnych na wynajem dwóch lokali użytkowych.
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Z prac
Rady Nadzorczej
W grudniu 2013 roku Rada Nadzorcza
RSM „Bawełna” odbyła jedno posiedzenie,
na którym:
1. W ramach spraw dotyczących stosunku
członkostwa podjęła następujące uchwały:
a) trzy uchwały o wykreślenie z grona człon-
ków Spółdzielni dłużników zalegających
z wnoszeniem opłat za używanie mieszkań
w wysokości około: 1) 3,1 tys. zł, 2) 5,5 tys. zł,
3) 6,5 tys. zł. Dwie z tych osób posiadają miesz-
kania własnościowe, a jedna – lokatorskie.
Żaden z wykreślanych członków nie zgłosił się
na posiedzenie Rady Nadzorczej, aby przed-
stawić swoją sytuację i perspektywy spłaty
zadłużenia,
b) uchwałę o wykreśleniu z grona członków
osoby, która na skutek rozwodu utraciła pra-
wo do mieszkania w Spółdzielni, lecz nie wy-
powiedziała członkostwa, choć innego lokalu
w naszych zasobach nie posiada. Osoba ta nie
zgłosiła się na posiedzenie Rady Nadzorczej.
2. Uchwaliła plan gospodarczo-finansowy
RSM „Bawełna” na 2014 rok.
3. Uchwaliła zmiany stawek opłat za lokale.
Zmiany dotyczą:
– od 1 stycznia 2014 roku – stawek opłat za
zimną wodę i odprowadzanie ścieków dot. za-
sobów w Łodzi,
– od 1 lipca 2014 roku – odpisów na fundusz
remontowy dot. trzech budynków w osiedlu
„Żubardź”: nr 4 przy ul. Lutomierskiej 158,
nr 56 przy ul. Tybury 3 i nr 82 przy ul. Klo-
nowej 32.
4. Uchwaliła Aneks nr 5 do Regulaminu
szczegółowych zasad rozliczania kosztów
gospodarki zasobami mieszkaniowymi w RSM
„Bawełna”. Zmiana regulaminu dotyczy wy-
sokości przyjmowanego do rozliczania kosz-
tów ogrzewania udziału kosztów zmiennych
wspólnych dla budynku nr 27W przy ul. Unie-
jowskiej 4a w osiedlu „Żubardź”.
5. Uchwaliła Ramowy Harmonogram Pracy
Rady Nadzorczej na 2014 rok.
6. Przyjęła do wiadomości informację o roz-
poczęciu badania lustracyjnego działalności
RSM „Bawełna” w latach 2010-2012 przez ze-
spół lustratorów ze Związku Rewizyjnego
Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
7. Przyjęła do wiadomości informację na te-
mat realizacji prac związanych z wykonaniem
postanowień ustawy o spółdzielniach miesz-
kaniowych w przedmiocie wyodrębnienia
nieruchomości w zasobach RSM „Bawełna”,
będącą kontynuacją tematu i obejmującą
działania Spółdzielni podejmowane do
11.12.2013 roku, z której wynika, że do koń-
ca października 2013 roku Spółdzielnia zawarła
2.032 akty notarialne na odrębną własność lo-
kali mieszkalnych i 36 aktów wyodręb-
niających garaże i lokale użytkowe.
8. Przyjęła do wiadomości informacje Prze-
wodniczących Rad Osiedli „Zbiorcza”, „Sło-
wiańskie” i „Sienkiewiczowskie” na temat
spraw, jakimi zajmowały się te Rady na swo-
ich posiedzeniach w okresie od ostatniego po-
siedzenia Rady Nadzorczej. Rady Osiedli
„Koziny” i „Żubardź” w tym czasie nie miały
posiedzeń.
9. Rozpatrzyła wystąpienie członka Spółdziel-
ni z osiedla „Żubardź” dot. wydania rozlicze-
nia kosztów centralnego ogrzewania na po-
szczególne lokale w budynku, w którym za-
interesowany mieszka i udzieliła mu odpo-
wiedzi.
10. Przyjęła do wiadomości informację Prezesa
Spółdzielni p. Sylwestra Pokorskiego, że or-
kan Ksawery nie wyrządził żadnych po-
ważniejszych szkód w zasobach Spółdzielni,
a skutki jego działania w postaci zerwanych po-
kryw włazów na dach oraz połamanych drzew
zostały już usunięte, ewentualnie naprawione.
11. Przyjęła do wiadomości informację o or-
ganizowanej przez Ruch Obrony Członków
Spółdzielni Mieszkaniowych Ogólnopolskiej
Konferencji Spółdzielców w dniu 16.01.2014 r.
w Łodzi.
12. Przyjęła do wiadomości informację Prezesa
Spółdzielni p. Sylwestera Pokorskiego o prze-
biegu VI Krajowego Zjazdu Związku Rewi-
zyjnego SM RP, w którym uczestniczył jako
z-ca delegata RSM „Bawełna” i wybrany
został do Rady Nadzorczej Związku oraz
o pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej
Związku, która na przewodniczącego wy-
brała p. Tomasza Jórdeczkę.
13. Termin następnego posiedzenia Rady
Nadzorczej ustalono na 23 stycznia 2014
roku. Oprac.: E.S.

Z prac Zarządu Spółdzielni w grudniu 2013 r.
W grudniu 2013 r. posiedzenia Zarządu RSM
„Bawełna” odbyły się w dniach 4, 11, 18 i 23.

Sprawy członkowsko-mieszkaniowe
Wg stanu na 30.11.2013 r. Spółdzielnia zrzeszała
9.281 członków, w tym 8.931 członków za-
mieszkujących i 350 członków oczekujących.
W grudniu 2013 r. przyjęto w poczet członków
Spółdzielni 16 osób, a skreślono z rejestru
z przyczyn innych niż pozbawienie członkostwa
– 21 osób.

Uchylono decyzje o prowadzeniu postępo-
wania o pozbawienie członkostwa w Spółdziel-
ni w stosunku do 2 członków, którzy spłacili
zadłużenie wobec Spółdzielni.

Postanowiono wystosować upomnienie do
osób posiadających spółdzielcze lokatorskie
prawo do mieszkania i wezwać do spowodowa-
nia poprawy zachowania przebywających w ich
mieszkaniu osób, na które skarżą się sąsiedzi.
W przypadku nie zastosowania się do wezwania
podjęte zostaną działania w kierunku wygaśnięcia
lokatorskiego prawa do mieszkania.

Wyznaczono 6-miesięczny okres próby na
sprawdzenie, czy były członek Spółdzielni, któ-
ry spłacił zadłużenia w opłatach za mieszkanie
i wystąpił z prośbą o przywrócenie członkostwa,
będzie już regularnie wnosił należne opłaty. Po
upływie okresu próby sprawa przywrócenia mu
członkostwa w Spółdzielni skierowana zostanie
do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą.

Określanie przedmiotu odrębnej
własności lokali
Podjęto uchwały w sprawie określenia przedmiotu
odrębnej własności lokali w nieruchomościach
zabudowanych
– budynkiem nr 64 przy ul. Turoszowskiej 5

w Łodzi,
– budynkiem nr 77 przy ul. Gandhiego 7a

w Łodzi.

Roboty remontowe i wymiana sto-
larki okiennej
Podjęto decyzje o refundacji kosztów wymiany
okien we własnym zakresie przez członków

Spółdzielni w kolejności wynikającej z list
określających kolejność wymiany/refundacji
stolarki okiennej na poszczególnych osiedlach:
– w piętnastu mieszkaniach w osiedlu „Żubardź”,
– w czternastu mieszkaniach w osiedlu

„Zbiorcza”,
– w czterech mieszkaniach w osiedlu „Sło-

wiańskie”.
W jednym przypadku, po uzyskaniu pozy-

tywnej opinii Rady Osiedla przyspieszono re-
fundację kosztów wymiany okien we własnym
zakresie osobie z osiedla „Sienkiewiczowskie”
ze względu na sytuację życiową, w jakiej się zna-
lazła.

Z przyczyn technicznych przyspieszono wy-
mianę okien w dwóch mieszkaniach w osiedlu
„Słowiańskie”: w jednym – okna w małym po-
koju, a w drugim z mieszkań – okna i drzwi bal-
konowych w dużym pokoju.

Zatwierdzono Cenniki do sporządzania roz-
liczeń finansowych Spółdzielni z członkami
w zakresie napraw wewnątrz lokali w zasobach
RSM „Bawełna”, które obowiązywać będą przez
okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Uchwalono plany rzeczowo-finansowe fun-
duszu remontowego dla poszczególnych osied-
li na 2014 rok. Plany zamieszczone są na naszej
stronie internetowej, a w przyszłym miesiącu
opublikujemy je również w gazecie „Mój Dom”
– RSM „Bawełna”.
Postanowiono podjąć działania mające na celu
przyłączenie budynków zlokalizowanych na
Stokach (os. „Zbiorcza”) do miejskiej sieci
ciepłowniczej i dostawę ciepła jak dla pozostałych
budynków RSM „Bawełna” przez Dalkia –
Łódź S.A.

Przyjęto do wiadomości meldunki Kierow-
ników Administracji Osiedli oraz Działu Orga-
nizacyjnego, iż orkan Ksawery, który przeszedł
w pierwszym tygodniu grudnia przez Polskę,
w tym także przez nasze miasto, w zasobach RSM
„Bawełna” nie spowodował żadnych poważ-
niejszych szkód, zaś pomniejsze uszkodzenia zos-
tały niezwłocznie usunięte bądź nastąpi to w naj-
bliższym czasie w ramach usług firm konser-
watorskich.

Opłaty i koszty
Omówiono i przyjęto do wiadomości wyniki eko-
nomiczne Spółdzielni za okres styczeń-listopad
2013 roku.

Wyrażono zgodę na partycypację przez RSM
„Bawełna” w kosztach sprzątania, utrzymywa-
nia w należytym stanie sanitarno-porządko-
wym, w tym odśnieżania i posypywania piaskiem
drogi wewnętrznej przy ul. Puszkina.

Wprowadzono od 1.01.2014 r. nowe stawki opłat
za śmieci dla lokali mieszkalnych w zasobach
Spółdzielni w Łodzi w związku ze zmianą przez
Radę Miejską w Łodzi wysokości miesięcznej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przyjęto do akceptującej wiadomości infor-
mację dotyczącą sald bilansu otwarcia kosztów
do rozliczenia centralnego ogrzewania i pod-
grzania wody za 2013 rok.

Rozpatrzono dwie prośby członków o nie na-
liczanie odsetek od nieterminowo wniesionych
opłat za używanie mieszkań: w jednym przypadku
przychylono się do prośby, w drugim podjęto de-
cyzję negatywną.

Na wniosek członka podwyższono stawkę za-
liczkową na poczet centralnego ogrzewania jego
mieszkania.

Podjęto decyzje w zakresie zadłużeń ob-
ciążających dwóch spadkobierców po zmarłej
dłużniczce Spółdzielni, która zajmowała miesz-
kanie w osiedlu „Zbiorcza” i nie wnosiła opłat.

Postanowiono spisać w koszty należność
główną oraz odstąpić od naliczania odsetek sta-
tutowych z tytułu zaległości w opłatach za
mieszkanie po zmarłej w 2008 r. dłużniczce.

Rozpatrzono wniosek Zespołu Radców Praw-
nych dotyczący wnoszenia tudzież odstąpienia od
wnoszenia skargi kasacyjnej od wyroku w spra-
wie z powództwa RSM „Bawełna” p-ko „Nasza
Apteka” Sp. z o.o i postanowiono nie występo-
wać ze skargą kasacyjną.

Najem lokali i dzierżawa terenu
Wynajęto dodatkowe pomieszczenia w piwnicach
w budynku nr 12 w osiedlu „Sienkiewiczowskie”
i budynku nr 206 w osiedlu „Słowiańskie” oso-
bom mieszkającym w tych budynkach.

Wyrażono zgodę na wydzierżawienie miejs-
ca postojowego na parkingu przy ul. Rawskiej 3
mieszkance budynku, przy którym znajduje się
parking.

Wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia
trójstronnego między Spółdzielnią oraz dotych-
czasowym i nowym najemcą jednego z lokali
użytkowych w osiedlu „Sienkiewiczowskie”.

Rozwiązano umowę z dotychczasowym na-
jemcą i wynajęto następnemu jedno z pomiesz-
czeń pozsypowych zewnętrznych na Olechowie.
Zmieniono warunki, na jakich wynajmowane jest
inne z tych pomieszczeń oraz warunki dzierżawy
przez najemcę pomieszczenia powierzchni ścia-
ny, na której umieszczona jest reklama jego
działalności.

Zmieniono warunki najmu jednego z lokali
użytkowych w pawilonie 49 przy ul. Brzechwy 7A.

Wydzierżawiono powierzchnię na ścianie pa-
wilonu 49 przy ul. Brzechwy 7Az przeznaczeniem
na reklamę działalności prowadzonej przez na-
jemcę lokalu znajdującego się w pawilonie.

Działalność społeczno-wychowawcza
Przyjęto sprawozdanie Zarządu Ogniska TKKF
„Dzikusy” z organizacji w dniu 13 grudnia
2013 roku w Szkole Podstawowej nr 205 w Ło-
dzi XIII Olimpiady Przedszkolaków, w tym
z wykorzystania środków finansowych przeka-
zanych przez RSM „Bawełna” na organizację tej
imprezy.

* * *
Na posiedzeniu Zarządu z udziałem Z-cy Prze-
wodniczącego Rady Nadzorczej oraz członków
zespołu lustracyjnego, który z upoważnienia
Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkanio-
wych RP rozpoczął w grudniu 2013 roku bada-
nie lustracyjne działalności Spółdzielni w latach
2010-2012, omówiono zakres zleconego bada-
nia lustracyjnego oraz sprawy organizacyjne
związane z prowadzeniem czynności przez lus-
tratorów.

Na ostatnim posiedzeniu w 2013 roku Zarząd
dokonał podsumowania mijającego roku, oce-
niając pozytywnie osiągnięte przez Spółdzielnię
w 2013 roku efekty. Oprac.: E.S.

Od jednego z mieszkańców Osiedla „Żubardź” dostaliśmy smutny list. W mieszkaniu zajmo-
wanym przez jego 72-letnią mamę powstały duże zaległości czynszowe. Schorowana starsza
pani nie otwierała korespondencji, ani nie odbierała awiz pocztowych, odkładając je na bok i zupełnie nie zdając sobie sprawy z tego, do czego może
to prowadzić. Wśród pliku znalezionych przesyłek były informacje z naszej spółdzielni o nieopłaconych rachunkach, ponaglenia, upomnienia. Nie-
świadoma kobieta, która na skutek choroby swojej i brata straciła kontrolę nad finansami, doprowadziła do powstania sporego zadłużenia. A teraz dla
najbliższej rodziny jest to już bardzo duży problem, bowiem zaległości wynoszą ponad 10 tysięcy złotych.

Ta sytuacja powinna być przestrogą dla wszystkich. Wielu z nas ma starszych rodziców, dziadków lub innych członków rodziny, którzy wymagają
pomocy i wsparcia. Osoby w podeszłym wieku, oprócz tego, że często borykają się z różnymi problemami zdrowotnymi, również, niejednokrotnie, nie
są w stanie zapanować nad innymi aspektami swojego życia, m.in. finansami. W wielu przypadkach po prostu nie pamiętają o zapłaceniu rachunków
lub gubiąc się w ich natłoku próbują udawać, że sprawa odłożona na półkę sama się rozwiąże lub po prostu zniknie. Dlatego tak ważna w tym wszyst-
kim jest rola opiekunów osób starszych. Niech nie ogranicza się to wyłącznie do imieninowych odwiedzin raz w roku. Zapewnijmy naszym bliskim nie
tylko wsparcie uczuciowe, ale dopilnujmy systematycznego brania lekarstw i miejmy pieczę nad tym, czy chory nie przyjmuje ich w nadmiarze. U star-
szych osób bardzo często się to zdarza. Zajrzyjmy do lodówki i upewnijmy się czy jest tam coś oprócz światła. Zobaczmy czy wszystko jest świeże,
a jeśli nie, zróbmy potrzebne zakupy. Nie będziemy wścibscy, jeśli grzecznie podpytamy czy babcia z dziadkiem zapłacili na czas wszystkie swoje ra-
chunki. Jeśli widzimy, że ten temat wywołuje u starszej osoby zaniepokojenie czy zmieszanie, potraktujmy to jako sygnał, że może się tu przydać nasza
pomocna dłoń. Umówmy się np. ze starszą ciocią, że pomożemy jej co miesiąc płacić rachunki, będziemy je regulować w jej imieniu lub cyklicznie bę-
dziemy sprawdzać czy są zapłacone. Niech wszelka nasza pomoc odbywa się z poszanowaniem godności drugiej osoby i nie zachowujmy się tak,
by zostało to odebrane jako próba przejęcia kontroli nas życiem seniora, ani żeby nie poczuł się on w jakikolwiek sposób „ubezwłasnowolniony”.

Miejmy na uwadze fakt, że starsza osoba może nie czuć się komfortowo będąc w jakimś stopniu zależna od innych, może czuć się zawstydzona lub
zastanawiać się czy nie staje się dla rodziny ciężarem. Nie dopuśćmy do takiej sytuacji. Jeśli okażemy szczere zaangażowanie i życzliwość, nasz pod-
opieczny to doceni, a może dzięki naszemu wsparciu poczuje się odciążony i bezpieczny. Starajmy się, by te relacje oparte były na wzajemnym zaufa-
niu, zrozumieniu i akceptacji drugiego człowieka. Nie rozpatrujmy tego w kategoriach poświęcenia. I przede wszystkim pamiętajmy o tym, że my też
będziemy starzy i możemy potrzebować pomocy innych. I.G.

OGŁOSZENIA DROBNE
Lokale użytkowe do wynajęcia
RSM „Bawełna” wynajmie dwa lokale
użytkowe:
1. w osiedlu „Koziny” lokal przy ul. 1-go

Maja 76 w parterze budynku wielolo-
kalowego nr 15 o powierzchni 87 mkw.
9 parter 65 mkw + piwnica 22 mkw.).

2. w osiedlu „Żubardź” lokal przy ul. Byd-
goskiej 25 o powierzchni 67 mkw.

Szczegółowych informacji udziela Admi-
nistracja Osiedli „Żubardź” i „Koziny” ul.
Klonowa 39, tel. 42 651 55 24.

Listy



Remonty 2014 r.
Bank Wykonawców na 2014 r.
W Spółdzielni zakończyło się postępowanie mające na celu wybór firm do wy-
konywania robót remontowych w 2014 r. Wyłoniony Bank Wykonawców przed-
stawiamy poniżej.

Powołana przez Zarząd Spółdzielni Komisja do spraw wyboru wykonawców
robót w 2014 r. rekomendowała Zarządowi do Banku Wykonawców 27 firm z 44,
które złożyły oferty. Łącznie do postępowania konkursowego zarejestrowano
66 ofert – niektóre firmy złożyły oferty na więcej niż jedną kategorię. Jak co roku
głównymi kryteriami, jakimi kierowała się komisja przy rozpatrywaniu ofert była
cena wykonania robót, udzielana gwarancja, wiarygodność oferenta na rynku oraz
referencje i opinie podmiotów, z którymi firmy współpracowały w ostatnich trzech
latach. Postępowanie komisji odbywało się w dwóch etapach.

W pierwszym, po analizie dokumentów załączonych do ofert, dokonywano
wyboru firm w oparciu o nadane punkty za poszczególne kryteria opisane wyżej.

W drugim etapie prowadzone były rozmowy i negocjacje z firmami zakwa-
lifikowanymi w pierwszym etapie. Miały one na celu maksymalne, możliwe ujed-
nolicenie warunków realizacji robót w poszczególnych kategoriach prac. Ilość firm
kwalifikowanych do banku w danej kategorii robót wynikała z wcześniej przyję-
tych założeń opartych o plany remontów.

W wyniku postępowania komisji do spraw wyboru wykonawców w 2014 r.
roboty remontowe realizować będą mogły następujące firmy (firmy w poszcze-
gólnych kategoriach podano w porządku alfabetycznym):

Roboty budowlano-remontowe
1. „Brat-Bud” – Firma Handlowo-Usługowa
2. „Budistan” Stanisław Martynowski
3. „Dajmos” PPHU Maciej Jarmółkiewicz
4. „Olimp” Specjalistyczne Prace Wysokościowe Maciej Matuszczak
5. Usługi Komunalne Jan Izydorczyk
6. „Wald-Bud” Waldemar Kosiacki
7. „WEKO” T. Wesołowski G. Kociuba, Sp. J.
8. Zakład Instalacyjno-Budowlany Grzegorz Witoń
9. Zakład Remontowo-Budowlany Andrzej Czubak
Roboty dekarsko-blacharskie
1. „Castor” Przedsiębiorstwo Budowlane
2. Zakład Instalacyjno-Budowlany Grzegorz Witoń
Roboty terenowo-drogowe
1. „Brat-Bud” – Firma Handlowo-Usługowa Piotr Bratuszewski
2. Transport Drogowy Towarowo-Osobowy Zbigniew Gołąb
3. „WALD-BUD” Zakład Robót Budowlanych Waldemar Kosiacki
4. „Wibud” Wiesława Szadkowska
5. Zakład Remontowo-Budowlany Andrzej Czubak
Roboty ślusarskie
1. „Remedium” Piotr Szkopiński
2. Zakład Instalacyjno-Budowlany Grzegorz Witoń
3. „Zeta” Zygmunt Rośniak
Roboty instalacyjne, sanitarne wod.-kan., c.o. i gaz
1. „OMBUH” Włodzimierz Mróz
2. Tibex sp. z o.o.
3. Zakład Instalacji Sanitarnych CO i Gaz Jacek Krawczyk
4. Zakład Instalacyjno-Budowlany Grzegorz Witoń
Roboty elektryczne, w tym wymiana domofonów:
1. „Elpaz” Zakład Instalacji i Pomiarów Elektrycznych K. Pazurek
2. „Remedium” Piotr Szkopiński
3. Zakład Instalacyjno-Budowlany Grzegorz Witoń
4. Zakład Instalacji Elektrycznych Stanisław Cuprjak
5. Zakład Instalacji Elektrycznych Piotr Walczak
Wykonanie i wymiana okien drewnianych na PCV
1. PPHU „Petecki”
2. „Studio Okno” sp. z o.o.
Wykonanie i wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych
1. „MERCOR” sp. z o.o.
2. „Zeta” Zygmunt Rośniak
Uszczelnienie i malowanie złącz międzypłytowych techniką alpinistyczną
1. „OLIMP” Specjalistyczne Prace Wysokościowe Maciej Matuszczak
Konserwacja zieleni wysokiej i niskiej (przycinki, wycinki, drzew i krzewów,
frezowanie pniaków), nasadzenia
1. Transport Drogowy Towarowo-Osobowy Zbigniew Gołąb
2. Usługi Komunalne Jan Izydorczyk
3. Zakład Usług Ogrodniczych S.C. Sylwester & Rafał Pawlak
Czyszczenie zsypów, udrożnienia instalacji kanalizacji sanitarnej, usługi de-
zynsekcji, deratyzacji
1. „Protectum” Krzysztof Wojciechowski
2. WDS Serwis Sebastian Tyślik
3. Zakład Instalacyjno-Budowlany G. Witoń
Badania termowizyjne
1. „Dajmos” PPHU Maciej Jarmółkiewicz
2. UNICON Biuro Usług Inżynierskich S.C.

16stycznia 2014 r. w Jagiellońskim Oś-
rodku Kultury w Łodzi, przy
ul. Wspólnej 6, odbyła się I Ogól-

nopolska Konferencja Spółdzielców.
Organizatorem jej był, liczący już ponad 200

uczestników, Ruch Obrony Członków Spółdziel-
ni Mieszkaniowych, który powstał w Łodzi, jako
wyraz zaniepokojenia członków spółdzielni
politycznymi próbami likwidacji tych struktur.

Celem konferencji było wypracowanie naj-
skuteczniejszych metod oddziaływania na
kształt przygotowywanych przez Komisję Nad-
zwyczajną projektów ustaw dotyczących
spółdzielczości. Konferencję wsparli swym
udziałem i przemówieniami, zaangażowani
w obronę spółdzielczości, m.in. Przewod-
niczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej
Rady Spółdzielczej dr Jerzy Jankowski i Wice-
prezes Krajowego Związku Rewizyjnego
Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie
p. Grzegorz Abramek. Odczytano również list
od Prezesa Najwyższej Izby Kontroli p. Krzysz-
tofa Kwiatkowskiego, wyrażający wsparcie
i duże uznanie dla działań podejmowanych
w obronie spółdzielczości oraz referat nie-
obecnego prof. zw. dr hab. Henryka Ciocha do-
tyczący ruchu spółdzielczego w Polsce i w Eu-
ropie. Zgromadzeni podpisywali treść petycji
skierowanej do Prezydenta RP Bronisława Ko-
morowskiego. Wyrażona w niej była prośba
o podjęcie prezydenckiej inicjatywy ustawo-
dawczej w zakresie ustanowienia nowego „Pra-
wa Spółdzielczego”. Wg treści petycji, podstawą
do wypracowania właściwej ustawy mogłyby
być zapisy zawarte w społecznym projekcie usta-
wy, zgłoszonym podczas poprzedniej, VI, ka-
dencji Sejmu RP. Poparło go wówczas 160 ty-
sięcy wyborców.

Na konferencji głos zabierali również człon-
kowie spółdzielni mieszkaniowych z całej Pol-
ski, m.in. z Chorzowa, Zabrza, Bydgoszczy czy
Zduńskiej Woli. Wszyscy, zgodnie, występowali
o to, by „walczyć o nasz dom”, „spółdzielnie to
własność członków i dlatego musimy ich bro-
nić”. Mówiono: „chcemy normalności, chcemy,
by spółdzielnie w Polsce mogły funkcjonować
normalnie i żeby nie były spychane na margi-
nes”. Obecny na konferencji jedyny przedsta-
wiciel Sejmu p. Artur Dunin z PO obiecał, że
przekaże do swojego klubu wszystkie postula-
ty spółdzielców. Stwierdził, że zmiany w prze-
pisach dotyczących spółdzielczości są ko-
nieczne, ale muszą to być zmiany rozsądne i ra-
cjonalne. Postanowiono również przesłać za-
równo do p. Lidii Staroń, jak i do wszystkich
członków komisji sejmowej, materiał zawie-
rający 100 pytań dotyczących kontrowersyjne-
go projektu ustawy, zaproponowanego przez
p. Staroń.

Miejmy nadzieję, że będzie to kolejny krok
do uświadomienia politykom, że podejmowa-
ne przez nich działania mogą się okazać szkod-
liwe dla całego społeczeństwa. I.G.

I Ogólnopolska
Konferencja
Spółdzielców
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Ruch spółdzielczy
jest szansą na aktywność zawodową,
rozwój osobowościowy i zachowanie godności
dla wielu ludzi.

Robert Owen
Ruch spółdzielczy rozpoczął się w Europie
w XIX wieku, a jego kolebką była Wielka
Brytania. Za ojca ruchu spółdzielczego uzna-
je się Roberta Owena. Urodzony w 1771 r.
ekonomista, filozof i polityk, już w 10 roku
życia rozpoczął pracę zarobkową. To go
ukształtowało i sprawiło, że przez całe swo-
je życie walczył z ustrojem, który wytwarza
biedę i poniżenie człowieka. W kierowanej
przez siebie przędzalni wdrożył w życie
unikalny program społeczny, który polegał na
budowie mieszkań dla robotników, pod-
wyższeniu płac, skróceniu czasu pracy oraz
wprowadzeniu minimalnego wieku – dzie-
sięciu lat – przy zatrudnianiu dzieci, i co wię-
cej, zatrudnianiu ich tylko jako uczniów
i praktykantów. Pod wpływem idei głoszo-
nych przez Owena grupa tkaczy z Rochda-
le, fabrycznego miasta położonego niedale-
ko Manchesteru, by ulżyć robotniczemu lo-
sowi założyła spółdzielnię spożywców i otwo-
rzyła sklep, który stał się początkiem ich
dzieła. Fundusze stanowiły tygodniowe
składki, w wysokości 2 pensów (czyli ok. 25
groszy). Równocześnie, jeden z tkaczy – Ka-
rol Howard, zaczął przygotowywać statut.

Do otwarcia sklepu doszło 21 grudnia
1844 roku, a nazwa, jaką tkacze nadali swo-
jej organizacji, brzmiała: „Stowarzyszenie
Sprawiedliwych Pionierów z Rochdale.
Każdy z 28 założycieli wniósł swój udział
w wysokości jednego funta szterlinga, a na
zebraniach rozporządzał jednym głosem
Opracowane przez tych pionierów zasady
stały się znane w świecie spółdzielczym
pod nazwą „zasad roczdelskich”.

Głoszą one: otwarte członkostwo, ustrój
demokratyczny, czyli 1 członek – 1 głos,
udział członka w nadwyżce proporcjonalny
do jego świadczeń na rzecz spółdzielni,
ograniczone oprocentowanie udziałów, neu-
tralność religijną i polityczną, sprzedaż tyl-
ko za gotówkę oraz działalność oświatową.

Filozofię działania i kształtujący się
w Anglii model spółdzielczości, wspomagał
swoim działaniem brytyjski lekarz i filantrop
– William King, który w maju 1828 r. roz-
począł wydawanie miesięcznego periodyku,
zatytułowanego „The Co-operator”, gdzie
publikował również swoje własne artykuły,
wiele mówiące o ideowych fundamentach
spółdzielczości. Dawały one filozoficzne
i praktyczne podstawy do rozwoju ruchu
spółdzielczego, których wcześniej tak bra-
kowało. Jednym z nich był artykuł „Duch
spółdzielczości”. I mimo że czasopismo uka-
zywało się niecałe trzy lata, zdążyło wywrzeć
ogromny wpływ na rozwijający się ruch, edu-
kując i jednocząc grupy widzące w spółdziel-
czości drogę ku lepszej przyszłości. King ra-
dził ludziom, by nie odcinali się od społeczeń-
stwa, lecz próbowali tworzyć społeczność we-
wnątrz swojej własnej społeczności, zakła-
dając np. sklep. To właśnie on był propaga-
torem powstawania, tzw. Union shops, czy-
li sklepów detalicznych, zakładanych i kie-
rowanych przez robotników jednego fachu.
Z nadwyżek tworzono fundusze przeznaczone
na zakładanie wytwórni, które miały za-
trudniać wyłącznie swych członków. Stąd już
tylko krok o zakładania osiedli spółdziel-
czych.

Z Francji wywodzi się jedna z pierwszych
spółdzielni pracy, założona w pierwszej
połowie XIX wieku w Paryżu pod wpływem
idei głoszonych przez Phillipa Buchez.
Spółdzielnię założyło czterech rzemieślników,
chcących prowadzić wspólny warsztat jubi-
lerski. Była ona znana pod nazwą Zrzesze-
nie Jubilerów-Złotników. Po kilku latach, roz-
rastające się zrzeszenie, liczyło już kilkunastu
członków i prowadziło osiemnaście warsz-
tatów. Wszyscy członkowie zobowiązani
byli do uczestnictwa w cotygodniowych
walnych zgromadzeniach. Phillip Buchez uro-
dzony w 1796 roku, lekarz filantrop repre-
zentował kierunek głoszący, że podstawą no-
wego ustroju winny być stowarzyszenia,
tj. robotnicze spółdzielnie wytwórcze. Zda-
niem Bucheza, przedstawiciela tzw. socja-
lizmu chrześcijańskiego, ustrój społeczny
oparty na takich stowarzyszeniach byłby
całkowicie zgodny z Ewangelią, a zaprowa-

dzenie równości społecznej, byłoby spełnie-
niem chrześcijaństwa.

Friedrich Wilhelm Raiffeisen
W Niemczech, do najważniejszych postaci
XIX-wiecznego ruchu spółdzielczego należą
Friedrich Wilhelm Raiffeisen oraz Hermann
Schulze-Delitzsch. To właśnie oni przyczy-
nili się do tworzenia pierwszych spółdzielni
kredytowych w Niemczech i uchodzą za twór-
ców nowoczesnej bankowości na świecie. Dla
nich spółdzielnie były elementem stabili-
zującym i wspierającym demokrację. Pierw-
sze banki spółdzielcze na wsiach zaczął
zakładać Fredrich Raiffeisen. Zainspirowały
go nie tylko wczesne ruchy spółdzielcze roz-
wijające się w innych krajach, ale również
kryzys rolny i głód, jaki nawiedził Europę
w połowie XIX wieku.

Raiffeisen doszedł do wniosku, że tak doś-
wiadczonej przez los ludności, należy prze-
de wszystkim zapewnić dostęp do kredytów.
Wiedział także, że aby taka samopomoc
miała szanse na długie istnienie, nie może się
opierać na dobroczynności, ale na zasadzie
wzajemnej pomocy. To zapoczątkowało po-
wstanie pierwszej spółdzielni rolnej, w któ-
rej funkcjonowaniu odbicie znalazły propo-
nowane przez Raiffeisena fundamentalne
zasady spółdzielczości, czyli samodzielność
i samoadministracja. Na początku lat 60-tych
XIX wieku Raiffeisen założył pierwszą unię
kredytową, której jedynym celem było udzie-
lanie pożyczek. Unia kredytowa miała za-
chęcać do oszczędzania, a o pożyczki mog-
li ubiegać się tylko jej członkowie. W 1872 r.
Raiffeisen założył Nadreński Rolniczy Bank
Spółdzielczy, a w krótkim czasie, dany przez
niego przykład, zaowocował zakładaniem co-
raz większej ilości towarzystw pożyczko-
wych, znanych później jako „Raiffeisen-
banki”. W Polsce, na wzór kas Raiffeisena po-
wstały w Galicji „Kasy Stefczyka”, których
inicjatorem był, opisywany już przez nas
w podwójnym 55–56 wydaniu naszej gaze-
ty, Franciszek Stefczyk. Wspomnieliśmy
wówczas również o znanych w Polsce ban-
kach Reiffeisen.

Na kontynencie północno-amerykańskim
ruch spółdzielni oszczędnościowo-kredyto-
wych zapoczątkował Alphons Desjardins,
urodzony 5 listopada 1854 roku Zwrócił uwa-
gę na druzgocące skutki lichwiarstwa, w wy-
niku którego jednemu z mieszkańców Mon-
trealu, od pożyczki w wysokości 150 dola-
rów zasądzono 5 tys. dolarów odsetek. De-
sjardins zaczął poszukiwać rozwiązania tego
ekonomicznego problemu. I tak, 6 grudnia
1900 r. zorganizował pierwszą kasę oszczęd-
nościowo-kredytową w Quebecu, w Kanadzie
oraz w 1909 r. St. Mary’s Cooperative Cre-
dit Association w New Hampshire w USA.
Obecnie pod nazwą „Desjardins” istnieje naj-
większe zrzeszenie spółdzielczych kas
oszczędnościowo-kredytowych w Kanadzie
i w Ameryce Północnej, a pod szyldem De-
sjardins Group działają liczne wyspecjali-
zowane instytucje finansowe.

Jak dowodzi nasz cykl, spółdzielnie mogą
działać niemal w każdej dziedzinie życia
społeczno-gospodarczego i praktycznie na
całym świecie. Ruch spółdzielczy jest szansą
na aktywność zawodową, rozwój osobo-
wościowy i zachowanie godności dla wielu
ludzi. Spółdzielnie przyczyniają się do bu-
dowy lepszego świata, w którym oprócz kon-
kurencji i współzawodnictwa jest miejsce na
współpracę i współdziałanie. Tworzą miejs-
ca pracy i mają wkład w integrację społeczną.
Wzbogacają rynek, a wielkiemu kapitałowi
finansowemu przeciwstawiają kapitał społecz-
ny. Aby jednak nie zaprzepaścić osiągnięć
wielkich pionierów spółdzielczości, po-
trzebne jest wsparcie ze strony polityków
i szersze spojrzenie na to czym jest spółdziel-
czość i jakie są jej idee.

Tym artykułem mieliśmy zakończyć
już cały cykl o pionierach spółdzielczości,
dostaliśmy jednak, od jednego z naszych re-
klamodawców, podpowiedź, by przedstawić
również sylwetkę Zygmunta Chmielew-
skiego. Zrobimy to w następnym numerze.

I.G.

W dzisiejszym numerze prezentujemy, zgodnie z obietnicą, syl-
wetki osób, które rozwijały ruch spółdzielczy na świecie.

Pionierzy spółdzielczości na świecie

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:
– kontrolę przewodów wentylacyjnych i spalinowych / cena za 1 lokal mieszkalny
– sprawdzenie szczelności przewodów (próba dymna) / cena za 1 przewód
– wykonanie przeglądów przewodów kominowych i wentylacyjnych kamerą / cena za

1 przewód
– udrożnienie kanałów z opisem technologii / cena za 1 kanał
– przedłużenie przewodów wentylacyjnych rurą z blachy kwasoodpornej (rura pojedyn-

cza, dwuwarstwowa) / cena za 1 mb przewodu + roboczogodzina
– montaż turbowentów na przewodzie-kominie / cena za 1 szt. + robocizna
– uszczelnienie kominów z opisem technologii / cena za 1 mb przewodu
– inwentaryzację przewodów kominowych z wykonaniem opinii kominiarskiej / cena za

1 przewód
– zabezpieczenie wylotów kominów siatką / cena za 1 wylot
– usuwanie ptasich gniazd / cena za 1 szt.

II. Do oferty prosimy dołączyć informacje o firmie zawierającą przede wszystkim: stan za-
trudnienia (posiadane uprawnienia kominiarskie), 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 31.03.2014 r.
IV. Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Roboty kominiarskie w RSM

„Bawełna” w 2014 r.” ul. Przybyszewskiego 163, p. 113 w sekretariacie Spółdzielni do dnia
10.02.2014 r. do godz. 12.00.

V. Informacji dodatkowych udziela p. Krzysztof Jarno, tel. 42 641 63 33, wew. 63, tel. kom.
500 268 253 w godz. 8.00–16.00.

VI. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, prowadzenia negocjacji
z oferentami w zakresie oferowanej ceny oraz odstąpienia od konkursu ofert bez podania
przyczyn.
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Prowadzone w osiedlach remonty wynikają

z przygotowanych wcześniej – już w IV kwartale każdego roku
poprzedzającego – planów omawianych z Radami Osiedli

i zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą.

Osiedle
„Słowiańskie”

I. Roboty budowlane
1. Docieplenie ściany wschodniej bloków

100 ul. Ziemowita 2, 141 ul. Ziemowita 15.
2. Docieplenie ściany południowej blo-

ków 135 ul. Dąbrówki 11, 201 ul Zakłado-
wa 47, 227 ul. B. Szczodrego 5.

3. Wymiana dźwigów osobowych:
w pierwszej klatce schodowej bloku 155
ul. Zakładowa 62, w pierwszej i trzeciej klat-
ce schodowej bloku 214 ul. A. Jagiellonki 2.

4. Malowanie klatek schodowych w blo-
kach: 114 ul. Dąbrówki 7; 142 ul. Ziemo-
wita 17; 146 ul. Ziemowita 27; 150
ul. Dąbrówki 20; 153 ul. Dąbrówki 17; 223
ul. Leszka Białego 9 (razem 22 szt.).

5. Malowanie wejść do klatek schodo-
wych w blokach: 142 ul. Ziemowita 17 –
prace podjęte jeszcze z 2012 r., 102

ul. Zakładowa 50; 103 ul. Zakładowa 48;
114 ul. Dąbrówki 7; 133 ul. Ziemowita 8;
146 ul. Ziemowita 27; 159 ul. Henryka Bro-
datego 4; 214 ul. Anny Jagiellonki 2 oraz po-
nad plan wykonano malowanie w bloku 223
ul. Leszka Białego 9.

6. Badania termowizyjne wybranych
bloków, ścian zewnętrznych oraz mieszkań
dotyczyły budynków 218, 219, 143A, 150,
204, 209, 218A, 139.

7. Uszczelnienie złączy międzypłyto-
wych w blokach: 143 i 143A ul. Ziemowi-
ta 19 i 21, 131 ul. Dąbrówki 14; 108
ul. Ziemowita 9; 102 ul. Zakładowa 50; 139
ul. Zakładowa 54.

8. Remont elewacji całej ściany od stro-
ny klatek schodowych oraz szczytu wschod-
niego budynku 226A ul. Bolesława Szczod-
rego 6 (w planie ujęta była częściowa re-
nowacja tylko dwóch klatek schodowych
wykonano całą ścianę).

9. Remont balkonów wg potrzeb oraz ko-
lejności zgłoszeń oraz ponad plan wykonano
remont wszystkich płyt balkonowych w blo-
ku 201 przy ul. Zakładowej 47.

10. Remont kominów – siatkowanie
oraz usprawnianie ciągów wentylacyjnych
na podstawie przeprowadzanych ekspertyz
oraz potrzeb.

11. Montaż zadaszeń balkonów ostatniej
kondygnacji w bloku 210 ul. Leszka Białego
8 i 213 ul. Zakładowa 61 wykonane ponad
plan.

II. Roboty elektryczne
1. Wymiana dwudziestu trzech domo-

fonów: w budynkach 113 ul. Dąbrówki 5;
131 ul. Dąbrówki 14; 133 ul. Ziemowita 8;
141 ul. Ziemowita 15; 145 ul. Ziemowita
25; 226A ul. Bolesława Szczodrego 6;
229 ul. Leszka Białego 7; 232 ul. Leszka
Białego 1.

2. Wymiana trzydziestu sześciu opraw
oświetleniowych – bloki: 126 ul. Księżnej

Kingi 2; 142 ul. Ziemowita 17; 144 ul. Zie-
mowita 23; 145 ul. Ziemowita 25; 146
ul. Ziemowita 27.

3. Oświetlenie łączników klatek scho-
dowych na ostatnich piętrach bloków 155;
160, 213; 214 wykonane ponad plan na
2013 r.

4. Remont lamp oświetleniowych ulic wg
potrzeb.

III. Roboty dekarsko-blacharskie
Remont pokrycia daszków nad wejściami

do klatek schodowych bloków: 202
ul. Zakładowa 49, 105 ul. Ziemowita 1; 109
ul. Ziemowita 11, 107 ul. Ziemowita 5, 108A
ul. Ziemowita 7.

IV. Wymiana okien i drzwi
1. Wymiana okien na klatkach schodo-

wych w blokach: 116 ul. Dąbrówki 2 – pra-
ce podjęte w 2012 r.; 117 ul. Piasta Koło-
dzieja 15; 118 ul. Dąbrówki 4; 228 ul. Bo-

lesława Szczodrego 3; 229 ul. Leszka
Białego 7; 231 ul. Leszka Białego 3; 232
Leszka Białego 1.

2. Wymiana okienek piwnicznych w bu-
dynku 218A ul. Anny Jagiellonki 3.

3. Wymiana drzwi wewnętrznych w bu-
dynkach: 101; 102; 103 ul. Zakładowa
52,50,48; 146 ul. Ziemowita 27.

4. Wymiana drzwi zewnętrznych w bu-
dynkach: 100 ul. Ziemowita2; 226A ul. Bo-
lesława Szczodrego 6.

5. Refundacja kosztów stolarki okiennej
oraz wymiana okien na podstawie harmo-
nogramu oraz przyśpieszeń z uwagi na sy-
tuacje życiowe.

V. Roboty terenowo-drogowe
1. Remont chodnika przy bloku 141 do

ul. Ziemowita 15.
2. Remont chodnika oraz remont dojść

do klatek schodowych przy bloku 153
ul. Dąbrówki 17.

3. Naprawa chodnika przy bloku 150
ul. Dąbrówki 20 od strony północnej.

4. Remont chodnika od strony klatek
schodowych bloku 150 przy ul. Dąbrówki
20.

5. Remont chodnika przy bloku 156
ul. Zakładowa 60.

6. Remont chodnika przy bloku 217
ul. Anny Jagiellonki 6 z dojściami i przejś-
ciami do ulicy.

7. Remont chodnika z dojściami przy
blokach 205 ul. L. Białego 2, 209
ul. Zakładowa 59 i 210 ul. L. Białego 8.

8. Remont chodnika w szczycie budyn-
ku nr 229 ul. Leszka Białego 7.

9. Remont podestów przed wejściami do
bloków: 114 ul. Dąbrówki 7 (3 szt.), 125
ul. Dąbrówki 10 (3 szt.), 146 ul. Ziemowi-
ta 27 (3 szt.), 143 ul. Ziemowita 19 (3 szt.),
143A ul. Ziemowita 21 (2 szt.), 152
ul. Dąbrówki 15 ( 3 szt.), 119 ul. Dąbrów-
ki 8 (3 szt.) 217 ul. Anny Jagiellonki 6

(3 szt.), 226A ul. B. Szczodrego 6 (4 szt.),
228 ul. B. Szczodrego 3 (2 szt.).

10. Remont podestów wraz z dojściami
przy blokach 144 ul. Ziemowita 23, 142
ul. Ziemowita 17 127 ul. P. Kołodzieja 19,
148 ul. P. Kołodzieja 23, 109 ul. Ziemowi-
ta 11 dla pierwszej klatki schodowej – pra-
ce podjęte w 2012 r.

11. Remont dojść do klatek schodowych
przy budynkach: 133 ul. Ziemowita 8, 227
ul. B. Szczodrego 5, 231 ul. Leszka Białego
3,205A ul. Kazimierza Odnowiciela 2, 145
ul. Ziemowita 25.

12. Naprawa powierzchni jezdni asfal-
towych wg potrzeb.

13. Nasadzenia, przycinanie drzew i krze-
wów oraz wycinka drzew wg potrzeb.

14. Wykonanie koryta i uzupełnienie pia-
chu pod plac zabaw przy budynkach 111-
-141-143 i 224-223.

15. dodatkowo – ponad plan remontowy
wykonano zagospodarowanie terenu przed
blokiem 103 przy ul. Zakładowej 48 poprzez
wykonanie chodników, nasadzeń oraz opa-
ski wokół budynku, remont chodnika przy
placu zabaw na terenie pomiędzy blokami
141-143 remont chodnika przy placu zabaw.

VI. Roboty instalacyjne
1. Wymiana instalacji deszczowej w bu-

dynkach wg stwierdzonych po przeglądach
potrzeb.

2. Chemiczne płukanie instalacji cen-
tralnego ogrzewania w budynkach: 201
i 202 ul. Zakładowa 47 i 49; 211 ul. Lesz-
ka Białego 6; 212 ul. Zakładowa 53 ; 109
i 110 ul. Ziemowita 11 i 13; 143 i 143A
ul. Ziemowita 19 i 21; 144 ul. Ziemowita 23;
149 ul. Piasta Kołodzieja 25; 150
ul. Dąbrówki 20.

3. Wymiana pionów kanalizacyjnych
w piwnicach bloków: 202; 229; 219; 212;
207; 208.

4. Wymiana instalacji poziomej zimnej
wody w budynkach 205 Leszka Białego 2
i 206 ul. Zakładowa 45.

5. Przegląd instalacji gazowych i komi-
nowych w osiedlu.

6. Wyprowadzenie zaworów z piwnic wg
potrzeb.

7. Wymiana zaworów TCV w budyn-
kach: 131; 133; 134; 135; 149; 150; 201; 202.

8. Montaż zaworów odcinających bu-
dynki bloki: 101; 103; 117; 118; 129; 131;
143A; 144; 137; 139.

9. Wymiana zaworów odcinających zim-
nej i ciepłej wody i cyrkulacji w budynkach
125; 126; 151; 152; 153; 154; 205; 206; 229;
230; 231; 232.

VII. Roboty nieprzewidziane
1. Wymiana napędów zaworów regula-

cyjnych centralnego ogrzewania bloki: 120;
128; 138; 147; 150; 153.

2. Montaż samozamykaczy w drzwiach
wejściowych do klatek schodowych wg po-
trzeb w osiedlu.

3. Wymiana grzejników w mieszka-
niach wg. potrzeb w osiedlu.

4. Wymiana części poziomu kanalizacji
w bloku 226A ul. Bolesława Szczodrego 6.

5. Naprawa uszkodzonego stropu w piw-
nicy, wymiana części instalacji kanaliza-
cyjnej stropodachu w pierwszej i trzeciej
klatce schodowej bloku 214 przy ul. Anny
Jagiellonki 2.

6. Wymiana pionów instalacji deszczo-
wych, bądź części instalacji kanalizacji de-
szczowej w budynkach: 219; 146; 154; 210;
213; 126; 216.

7. Naprawa elewacji od strony
ul. Zakładowej oraz wykonanie izolacji
fundamentu i montaż poręczy przy zej-
ściu do piwnicy bloku 155 przy
ul. Zakładowej 62.

8. Malowanie frontów wejść do klatek
schodowych wg potrzeb.

9. Naprawa elewacji w wyniku napisów
graffiti, czy pęknięć.

10. Remont wejścia i daszku drugiej klat-
ki schodowej budynku 118 ul. Dąbrówki 4.

11. Wykonanie dojazdu do klatki scho-
dowej bloku 213 od ulicy Zakładowej wraz
z miejscem postojowym oraz wykonanie
podjazdu pod pawilony handlowe usytuo-
wane przed blokiem 155 przy ul. Zakłado-
wej 62.

12. Wycięcie korzeni w instalacji kana-
lizacyjnej na zewnątrz bloku 101
ul. Zakładowa 52 oraz udrożnienia kanali-
zacji metodą ciśnieniową wg potrzeb
w osiedlu.

13. Wykonanie badań termowizyjnych
oraz odgrzybienie mieszkań, montaż szyb
w wejściach do klatek schodowych, napra-
wa uszkodzonej przez samochód latarni,
montaż słupków ograniczających.

VIII. Prace remontowe
nie wykonane w 2013 r. w osiedlu

„Słowiańskie”
1. W bloku 110 przy ul. Ziemowita 13

i w bloku 158 przy Ziemowita 10 nie wy-
mieniono drzwi wewnętrznych do klatek
schodowych – prace zostały ujęte w planie
remontowym 2014 r.

2. W bloku 129 ul. Piasta Kołodzieja 21
remont podestu I klatki schodowej z dojś-
ciem do klatki przełożono na 2014 r.

3. Przed blokiem 139 ul. Zakładowa
54 zrezygnowano z remontu chodnika
w 2013 r., prace podjęte będą w 2014 r.

4. Zrezygnowano z realizacji w blo-
ku 134 ul. Dąbrówki 9 nowych drzwi
wewnętrznych do klatek schodowych
oraz w bloku 231 ul. Leszka. Białego 3
z wykonania izolacji pionowej funda-
mentu.

Realizacja planu rzeczowo-finanso-
wego funduszu remontowego osied-
la „Słowiańskie” pochłonęła w 2013
roku łączną kwotę rzędu 3.850.000
złotych.

Osiedle
„Sienkiewiczowskie”

I. Roboty budowlane
1. Naprawa i malowanie elewacji bu-

dynku przy ul. Zagłoby 16.
2. Uszczelnienie przegród dylatacyj-

nych od strony wschodniej i zachodniej bu-
dynków przy ul. Kmicica 2 i Rocha Ko-
walskiego 8.

3. Wykonanie renowacji elewacji bu-
dynku przy ul. Ketlinga 24, przy pierwszej
klatce schodowej od strony zachodniej
i północnej.

4. Remont balkonów budynku przy
ul. Ketlinga 3, Zagłoby 21, Zagłoby 19.

5.Pomalowanie balkonów oraz wejścia
do klatek schodowych budynku przy
ul. Kmicica 10.

6. Malowanie stropodachów budynków
przy ul. Ketlinga 4, Skrzetuskiego 10 i 12,
Kmicica 9, 11, 13, 15.

7. Wykonanie remontu i uszczelnienia
podłoży balkonów piętnastu mieszkań.

8. Miejscowe docieplenie cokołów bu-
dynków przy ul.: Kmicica 21, Rocha Ko-
walskiego 4, Ketlinga 5, Ketlinga 9.

9. Wykonanie docieplenia kominów
wentylacyjnych na dachach budynków
6 mieszkań.

10. Zamontowanie dziewięciu samoza-
mykaczy w drzwiach wejściowych do kla-
tek schodowych.

11. Zabezpieczenie przed ptactwem wy-
lotów kanałów wentylacyjnych na dachach
budynków przy ulicach Kmicica 4, 4a, 4b, 4c.

12. Zamalowanie graffiti na budynkach
w osiedlu.

13. Miejscowe pomalowanie ścian przy
grzejnikach na klatkach schodowych w sześ-
ciu budynkach przy ulicach Ketlinga
i Zagłoby.

14. Miejscowe malowanie powierzchni
klatek schodowych oraz wejść do klatek od
zewnątrz budynku przy ul. Ketlinga 3.

15. Pomalowanie od zewnątrz wejść
klatek schodowych budynków przy ul. Kmi-
cica 10 i ul. Kmicica 19.

16. Miejscowe naprawienie i pomalo-
wanie ścian zewnętrznych budynku przy
ul. Ketlinga 26.

II. Roboty elektryczne
1. Wymiana sześciu opraw lamp oś-

wietlenia zewnętrznego i ośmiu żarówek
lamp na słupach.

2. Remont instalacji domofonowej bu-
dynków przy ulicach Skrzetuskiego/Kmi-
cica/Zagłoby.

3. Wymiana uszkodzonego napędu bra-
my wjazdowej przy ulicy Zagłoby.

III. Roboty dekarskie
1. Remont i pokrycie gontami bitu-

micznymi dachów budynków przy
ul. Zagłoby 13-13f od strony północnej.

2. Remont dachów budynków przy
ul. Skrzetuskiego 8 i Rocha Kowalskiego 4.

3. Udrożnienie rynien i rur spusto-
wych wraz z uzupełnieniem brakujących
elementów na budynkach przy ul. Skrze-
tuskiego 1, Kmicica 4, 4a, 4b, 4c, 6, 2,
2a, 2b.

4. Częściowa wymiana zniszczonej in-
stalacji deszczowej i naprawa ubytków do-
cieplenia i tynku ścian osłonowych budyn-
ku przy ul. Fabrycznej 9 w Andrespolu.

Sienkiewiczowskie – remont balkonów bl. 12, ul. Zagłoby 19

Słowiańskie – bl. 226A po odnowieniu elewacji

CO ZROBIONO w OSIEDLACH w 2013 r .
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Według planu na 2013 r.
z pobieranych od członków opłat czynszowych na fundusz remontowy
przeznacza się 9. 479.000 zł. Na co pieniądze te zostały w 2013 r.
przeznaczone opisujemy poniżej.

5. Wymiana rynien i obróbki blacharskiej
na gzymsie wieżyczki budynku przy
ul. Kmicica 4.

IV. Wymiana okien i drzwi
1. Wymiana okien w ośmiu mieszkaniach

oraz refundacja dla szesnastu członków
50% kosztów wcześniejszej wymiany okien
przez mieszkańców we własnym zakresie.

2. Wymiana wewnętrznych drzwi wejś-
ciowych klatek schodowych na aluminiowe
w budynku nr 5 przy ul. Rocha Kowal-
skiego 2.

3. Wymiana drzwi wejściowych ze-
wnętrznych do klatek schodowych budyn-
ku przy ul. Kmicica 21.

4. Wymiana okien na klatkach schodo-
wych budynków przy ul. Rocha Kowal-
skiego 8, Kmicica 2 i 2a.

V. Roboty terenowo-drogowe
1. Wymiana nawierzchni chodnika przed

budynkiem przy ul. Kmicica 9 od strony
północnej, przed budynkiem przy ul. Kmi-
cica 8 od strony zachodniej, przed budyn-
kiem przy ul. Ketlinga 9 oraz przy budyn-
ku ul. Kmicica 6.

2. Remont schodów przy budynku przy
ul. Zagłoby 23 od strony zachodniej.

3. Remont nawierzchni chodnika – do-
jścia do furtki przy budynku ul. Ketlinga 24.

4. Remont schodów i podestu przed
wejściem do czwartej klatki schodowej
budynku przy ul. Ketlinga 11.

5. Remont podestów przy wejściach do
klatek schodowych budynków przy uli-
cach: Ketlinga 3 (dwie klatki schodowe), Ro-
cha Kowalskiego 4 (pierwsza klatka scho-
dowa), Rocha Kowalskiego 2 (dwie klatki
schodowe).

6. Remont dojść i podestów do klatek
schodowych przy budynkach znajdujących
się przy ulicach: Kmicica 14 (trzecia klat-
ka schodowa), Ketlinga 5 (dwie klatki
schodowe), Zagłoby 19 (piąta klatka scho-
dowa).

7. Wymiana spękanej nawierzchni przed
wjazdami do garaży budynków przy
ul. Zagłoby 14 i Zagłoby 20.

8. Miejscowe naprawy nawierzchni as-
faltowej ciągu pieszo-jezdnego przy bu-
dynku ul. Kmicica 16.

9. Montaż dwóch progów zwalniających
wraz z ich oznakowaniem na ciągu pieszo-
jezdnym przy budynkach ul. Kmicica 14
i 16.

10. Wymiana opaski z płyt betonowych
przy trzech klatkach schodowych budynku
przy ul. Rocha Kowalskiego 8.

11. Oznakowanie drogi wewnętrznej
budynków: przy ul. Fabrycznej 9 w An-
drespolu i przy ul. Kmicica 4c.

12. Skrócenie bramy wjazdowej przy uli-
cy Podbipięty.

13. Naprawa i pomalowanie urządzeń za-
bawowych na placach zabaw oraz ławek na
osiedlu.

14. Montaż drzwi metalowych do śmiet-
nika znajdującego się przed budynkiem
przy ul. Zagłoby 20.

15. Wymiana metalowych ścian trzech
śmietników przy ulicach Zagłoby i Skrze-
tuskiego.

16. Zadaszenie śmietnika znajdującego
się przed budynkiem przy ul. Zagłoby 14.

17. Wymiana podłoża na placu zabaw na
terenie zespołu budynków przy ulicach:
Skrzetuskiego/Kmicica/Zagłoby.

18. Przycinka – pielęgnacja koron drzew
znajdujących się w osiedlu.

VI. Roboty instalacyjne
1. Wymiana poziomów instalacji zimnej

wody wraz zaworami podpionowymi w bu-
dynku przy ul. Zagłoby 23.

2. Wymiana zaworów podpionowych in-
stalacji centralnego ogrzewania w budynku
przy ul. Zagłoby 19.

3. Wymiana pionów instalacji ciepłej
wody, zimnej wody i cyrkulacji wraz z za-
worami na klatkach schodowych w budyn-
ku przy ul. Ketlinga 11.

4. Wymiana pionów instalacji central-
nego ogrzewania na klatkach schodowych
budynku przy ul. Ketlinga 24.

5. Przeglądy instalacji gazowych i wen-
tylacyjnych w budynkach na osiedlu.

6. Regulacja przewodów wentylacyjnych
w jedenastu mieszkaniach.

7. Czyszczenie przewodów komino-
wych spalinowych i wentylacyjnych w bu-
dynku przy ul. Skrzetuskiego 1.

8. Przegląd, regulacja i czyszczenie
kotła gazowego w budynku przy ul. Fab-
rycznej 9.

9. Częściowa wymiana instalacji kana-
lizacji deszczowej w drugiej klatce scho-
dowej budynku przy ul. Ketlinga 6, w trze-
ciej klatce schodowej budynku przy
ul. Zagłoby 21, i w pierwszej klatce scho-
dowej budynku przy ul. Ketlinga 5.

Wszystkie zaplanowane prace
remontowe na 2013 rok

zostały wykonane.

Realizacja Planu rzeczowo-finanso-
wego funduszu remontowego osied-
la „Sienkiewiczowskie” pochłonęła
w 2013 roku łączną kwotę rzędu
1.250.000 złotych.

Osiedle „Żubardź”

I. Roboty ogólnobudowlane
1. Opracowanie projektu i ocieplenie

wschodniej i zachodniej elewacji budynku
metodą lekką mokrą w budynku 83 przy
ul. Klonowa 38/40.

2. Malowanie czterech klatek schodo-
wych, piwnic, pralni, suszarni węzła c.o.
w budynku nr 4w przy ul. Uniejowska 1/3.

3. Usuwanie wad w przewodach komi-
nowych wg potrzeb w budynkach osiedla
„Żubardź”.

4. Ocieplenie elewacji wschodniej blo-
ku nr 76 przy ul. Czarnkowskiej 9/13.

5. Remont dźwigu osobowego małego
w budynku nr 82 przy ul. Klonowej 32.

6. Ocieplenie sufitów trzech klatek scho-
dowych w budynku nr 77 przy ul. Gand-
hiego 3a.

II. Roboty elektryczne
1. Wymiana instalacji domofonowej

wraz z unifonami w mieszkaniach budyn-
kach: nr 27 przy ul. Uniejowskiej 4a, nr 204
przy ul. ul. Lutomierskiej 103a, nr 5 przy
ul. Lutomierskiej 156, nr 202 przy ul. Lu-
tomierskiej 109a, nr 93 przy ul. Bydgoskiej
27/29.

2. Remont tablic elektrycznych głównych
i administracyjnych wraz z WLZ. W bu-
dynkach: nr 220 ul. Wrześnieńska 67/69,
nr 221 ul. Wrześnieńska 71/73, nr 222
ul. Sierakowskiego 1/5.

3. Opracowanie projektu dla wykonania
przyłączy instalacji elektrycznych do garaży
przy ul. Powstańców Wielkopolskich 25,
ul. Bydgoskiej 25a i 1 Maja 76.

4. Wykonanie przyłącza instalacji elek-
trycznej na podstawie warunków technicz-
nych z PGE dla zespołu garaży przy ul. Po-
wstańców Wielkopolskich 25.

III. Roboty dekarsko-blacharskie
1. Naprawa i pokrycie styropapą dachu

budynku nr 201 przy ul. Lutomierskiej
111.

2. Pokrycie dachu papą termozgrze-
walną (wymiana odwodnienia dachu) garaży
przy ul. Powstańców Wielkopolskich 25 (ga-
raże 9-15; 26-35; 40-47).

Oraz ponad plan przedstawiony w ga-
zecie w styczniu 2013 r. wymiana koszy de-
szczowych bloków: nr 5 przy ul. Luto-
mierskiej 156, nr 95 przy ul Bydgoskiej 37,
nr 76 przy ul. Czarnkowskiej 9/13.

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

kalnych według list wymiany.
2. Wymiana okienek piwnicznych w bu-

dynkach nr 93 Bydgoska 27/29 nr 94 Byd-
goska 35, nr 95 Bydgoska 37, nr 87 Byd-
goska 42, nr 89 Bydgoska 46.

oraz ponad plan przedstawiony w gaze-
cie w styczniu 2013 r. wymiana okien
w nadbudówce na XI piętrze budynku nr 83
przy ul. Klonowej 38/40.

V. Roboty terenowo-drogowe
1. Wymiana podestów wraz z podejś-

ciami oraz chodnika przed budynkiem nr 4
przy ul. Lutomierskiej 158.

2. Wymiana opaski wokół budynku
wraz z naprawą cokołu bloku nr 88 ul. Byd-
goska 44, nr 89, ul. Bydgoska 46.

3. Wymiana chodnika przed budynkiem
nr 93 ul. Bydgoska 27/29, nr 94 ul. Byd-
goska 35, nr 95 ul. Bydgoska 37.

4. Remont zadaszenia nad wejściem do
klatek schodowych budynku nr 3 przy
ul. Limanowskiego 168.

5. Remont zadaszenia nad wejściem do
klatek schodowych budynków: nr 4w

ul. Uniejowska 1/3, nr 64 ul. Turoszowska
5, nr 46 ul. Turoszowska 16.

6. Przycinka i wycinka drzew w osied-
lu „Żubardź” zgodnie z wytycznymi uzys-
kanymi z UMŁ.

VI. Roboty instalacyjno-sanitarne
1. Wymiana podejść gazomierzowych,

montaż zaworów podpionowych w budyn-
kach: nr 46 ul. Bydgoska 40, nr 87 ul. Byd-
goska 42, nr 88 ul. Bydgoska 44, nr 89
ul. Bydgoska 46, nr 93 ul. Bydgoska 27/29,
nr.95 ul. Bydgoska 37, nr 77 ul. Gandhie-
go 3a.

2. Chemiczne płukanie instalacji cen-
tralnego ogrzewania wraz z grzejnikami
w budynku nr 77 przy ul. Gandhiego 3a.

3. Przeglądy instalacji gazowych, ko-
minowych – czyszczenie i usunięcie uste-
rek.

4. Naprawy instalacji wodno-kanaliza-
cyjnej, w tym: wymiana odcinka pionu ka-
nalizacyjnego w lokalu nr 8 bl. 220 przy
ul. Wrześnieńskiej 67/69, mieszkania 16
w budynku nr 78 przy ul. Klonowej 28/30,
i mieszkania nr 58 w budynku nr 204 przy
ul. Lutomierskiej 103A, ciśnieniowe czysz-
czenie kanalizacji w budynku nr 201 przy
ul. Lutomierskiej 111, wymiana pionu in-
stalacji gazowej w bloku nr 30 przy ul. Unie-
jowskiej 4 dla lokali 18, 21, 25,27, 30, prze-
róbka podejścia ciepłej wody użytkowej
w mieszkaniu nr 17 w bloku nr 82 przy
ul. Klonowa 32, czyszczenie ciśnieniowe ka-
nalizacji w budynkach: nr 93 ul. Bydgoska
27/29, nr 5 ul. Lutomierska 156 i nr 78 ul.
Klonowej 28/30, naprawa instalacji kana-
lizacyjnej w lokalu nr 21 blok nr 5 ul. Lu-
tomierska 156, czyszczenie pionu kanali-
zacyjnego w budynku nr 95A ul. Bydgos-
ka 37, czyszczenie deszczówki w bloku
nr 92 ul. Bydgoska 25, wymiana pionu ka-
nalizacyjnego w mieszkaniach nr 3 i nr 6
w bloku nr 30w ul. Uniejowska 4, wymia-
na odcinka pionu ciepłej wody w mieszka-
niu nr 18 w bloku nr 26 w przy ul. Unie-
jowskiej 6 , wymiana odcinka pionu de-
szczowego w piwnicy budynku nr 82 przy

ul. Klonowej 32, wymiana odcinka pionu ga-
zowego w lokalu nr 18 w bloku nr 26w przy
ul. Uniejowskiej 6.

VII. Roboty nieprzewidziane
1. Wymiana silnika napędowego małego

dźwigu w bloku 78 ul. Klonowa 28/30 i na-
prawa silnika dużego dźwigu w bloku 83
ul. Klonowa 38/40.

2. Wymiana pompy cyrkulacyjnej ciepłej
wody w bloku 205 ul. Lutomierska 83/101.

3. Odtworzenie instalacji elektrycznej po
dewastacji blok 78 ul. Klonowa 28/30.

4. Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji
w budynkach nr 201 ul. Lutomierska 111,
nr 92 ul. Bydgoska 25.

5. Naprawa ścianek działowych w piw-
nicy budynku nr46 ul. Turoszowska 16
dotyczy mieszkań 6, 7, 8.

6. Wymiana pionów deszczowych w bu-
dynkach nr 95A ul. Bydgoska 37, nr 92
ul. Bydgoska 25 nr. 5 ul. Lutomierska 156 nr 86
ul. Bydgoska 40 i nr 87 ul. Bydgoska 42.

7. Zamalowanie napisów graffiti.
8. Naprawa instalacji elektrycznej oś-

wietlenia klatki schodowej wraz z wkuciem
te instalacji pod tynk w bloku nr 78 ul. Klo-
nowa 28/30.

9. Naprawa miejscowa tynków w bu-
dynku nr 50 ul. Tybury 10 oraz w bloku
nr 87 ul. Bydgoska 42 oraz montaż ma-
skownic w bloku nr 201 ul. Lutomierska 111.

10. Wymiana koszy deszczowych bloku
91 ul. Klonowa 41.

11. Przełączenie odprowadzenia spalin
z mieszkania 22 w bloku nr 95A ul. Byd-
goska 37.

12. Naprawa instalacji domofonowej
po dewastacji w bloku nr 82.

Prace remontowe nie wykonane
w 2013 r. w osiedlu „Żubardź”
1. Wymiana chodnika przed budynkiem

92 przy ul. Bydgoskiej 25 i opaski wraz z na-
prawą cokołu od strony południowej bu-
dynku i likwidacją studni doświetlających
piwnice. Planowane przyłącze elektryczne
do zespołu garaży przy ul Bydgoskiej 25 bę-
dzie poprowadzone pod ziemią, co spowo-
dowałoby konieczność rozkopania nowo
ułożonego chodnika. Wykonanie prac prze-
sunięto więc 2014 r.

2. Remont zadaszenia nad wejściem do
klatek schodowych w budynkach: nr 30
ul. Uniejowska 4, nr 27 Uniejowska 4a, nr 26
Uniejowska 6. Prace zostaną wykonane
w 2014 r.

3. Wykonanie przyłącza instalacji elek-
trycznej, na podstawie warunków PGE. do
garaży przy ul. Bydgoskiej 25a i 1 Maja 76,
ze względu na długotrwałe procedury ad-
ministracyjne związane z uzyskaniem nie-
zbędnej dokumentacji technicznej, roboty
zostaną wykonane w 2014 r.
Realizacja planu rzeczowo-finanso-
wego funduszu remontowego osied-
la „Żubardź” pochłonęła w 2013
roku łączną kwotę rzędu 1.850.000
złotych.

Osiedle „Koziny”

I. Roboty budowlane
1. Ocieplenie ściany południowej wraz

z remontem loggii budynku nr 15 przy ul. 1
Maja 84/86.

2. Ocieplenie wschodniej ściany wraz
z remontem loggii budynku nr 59a przy
ul. Kasprzaka 11a.

3. Malowanie klatek schodowych, piw-
nic, suszarni i węzła c.o. w budynku nr 13
przy ul. Długosza 27.

4. Malowanie zachodniej ściany szczy-
towej w budynku nr 48 przy Al. Włóknia-
rzy 198.

5. Zabezpieczenie otworów przed gniaz-
dowaniem ptaków oraz remont czerpni po-
wietrza w budynku nr 30 przy ul. Sreb-
rzyńskiej 45.

6. Remont ścianek piwnicznych budyn-
ku nr 76 przy ul. Kasprzaka 64a.

7. Remont schodów zewnętrznych oraz
ściany oporowej i skarpy przy ul. Tatara-
kowej 15 oraz wymiana rur spustowych.

8. Usuwanie wad w przewodach komi-
nowych w mieszkaniach w budynkach
osiedla Koziny według zgłoszeń.

9. Remont podłoża i ułożenie wykładziny
PCV na korytarzu pierwszego piętra wraz
z budową ścianki działowej na korytarzu bu-
dynku nr 72 przy ul. Okrzei 40.

10. Badania termowizyjne budynku
nr 29 przy ul. Kasprzaka 10.

II. Roboty elektryczne
1. Wymiana instalacji domofonowej

w budynkach: nr 3 przy ul. Kasprzaka
60/62, nr 125 przy ul. Długosza 1/5 oraz po-
nad plan w budynkach: nr 15 przy ul. 1 Maja
84/86, nr 18 przy ul. 1 Maja 76, nr 27 przy
ul Lorentza 8.

2. Remont tablic głównych i wymiana
wewnętrznej linii zasilania w budynkach:
nr 27 przy ul. Lorentza 8, oraz ponad plan
w budynkach nr 13 przy ul. Długosza 27,
nr 121 przy ul. Okrzei 4/12.

3. Remont oświetlenia węzłów ciepło-
wniczych w budynkach: nr 125 przy
ul. Długosza 1/5, nr 13 przy ul Długosza 27
oraz ponad plan w budynkach nr 40 przy
ul. Długosza 29/31, nr 70 przy ul. Okrzei
30/36, nr 72 przy ul. Okrzei 40, nr 30 przy
ul. Srebrzyńskiej 45, nr 48 przy ul. Włóknia-
rzy 198, nr 15 przy ul 1 Maja 84/86, nr 16
przy ul. Więckowskiego 97, nr 18 przy ul. 1
Maja 76, nr 29 przy ul. Kasprzaka 10, nr 59a
przy ul. Kasprzaka 11a.

4. Wykonanie projektu przyłącza insta-
lacji elektrycznej garaży przy ul. 1 Maja 76a.

III. Wymiana okien i drzw
i balkonowych

1. W dwudziestu dwóch mieszkaniach
dokonano wymiany okien.

2. Dla dwudziestu sześciu mieszkań
dokonano refundacji kosztów za wymie-
nione okna przez lokatorów we własnym za-
kresie.

3. Wymieniono okienka drewniane na
PCV w piwnicach w bud nr 59 przy
ul. Kasprzaka 11 i w bud. 30 przy ul. Sreb-
rzyńskiej 45.

IV. Roboty terenowo-drogowe
1. Remont podjazdu do śmietnika, po-

destów wejściowych do klatek schodo-
wych w bud nr 125 przy ul. Długosza 1/5.

2. Remont podestów wejściowych w bud.
nr 48 przy ul. Włókniarzy 198.

3. Remont chodnika przed budynkiem
i chodnika do śmietnika bud 10 przy
ul. Kasprzaka 28/34.

4. Remont schodów i podestów wejś-
ciowych do klatek schodowych bud 121 przy
ul. Okrzei 4/12.

5. Wyrównanie terenu dla parkujących
samochodów przy bud 16 Więckowskiego
97 i bud 18 1 Maja 76. Prace zostały znacz-
nie ograniczone w porównaniu do zamierzeń
planowych. Wyjaśnienie w części „Prace re-
montowe nie wykonane w 2013 r.

V. Roboty instalacyjne
1. Wymiana poziomej instalacji zimnej

wody wraz z wymianą zaworów w budyn-
ku nr 3 przy ul. Kasprzaka 60/62 oraz
w budynku nr 76 przy ul. Kasprzaka 64a.

2. Chemiczne czyszczenie i płukanie in-
stalacji centralnego ogrzewania i grzejników
w budynku nr 3 przy ul. Kasprzaka 60/62.

3. Wykonanie projektu technicznego
rozbudowy węzła ciepłowniczego i wyko-
nania instalacji ciepłej wody w budynku
nr 59 przy ul. Kasprzaka 11.

4. Ciśnieniowe czyszczenie instalacji
i wycinanie korzeni z rur kanalizacyjnych
budynku nr 27 przy ul. Lorentza 8.

VI. Roboty nieprzewidziane
1. Naprawa nadproża okiennego w mie-

szaniu nr 14 w budynku przy ul. 1 Maja
84/86.

2. Odtworzenie zdewastowanej instalacji

Żubardź – wyremontowane wejś-
cia bl. 46, Turoszowska 16
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domofonowej w budynku nr 72 przy
ul. Okrzei 40.

3. Wymiana lin nośnych dźwigu w bud.
72 przy ul Okrzei 40.

4.Uzupełnienieociepleniaościeżyokiennych
w mieszkaniach 16 i 23 przy ul. Okrzei 40.

5. Wymiana pompy obiegowej w węź-
le cieplnym budynku nr 59 przy ul. Kasp-
rzaka 11.

6. Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji
w budynkach: nr 29 przy ul. Kasprzaka 10,
nr 30 przy ul. Srebrzyńskiej 45, nr 16 przy
ul. Więckowskiego 97 i pionów deszczo-
wych w budynku nr 10 przy ul. Kasprzaka
28/34.

7. Remont podestu płyty balkonowej
w mieszkaniu nr 11 przy ul. Tatarakowej 15.

8. Zamalowanie napisów na ścianach ele-
wacyjnych budynków osiedla Koziny.

Prace remontowe nie wykonane
w 2013 r. w osiedlu Koziny.

1. W budynku nr 30 przy ul. Srebrzyń-
skiej 45 – remont podłoża w loggiach bal-
konowych – ze względów technologicznych.

2. Przed budynkami nr 16 przy ul Więc-
kowskiego 97 i nr 18 przy ul 1 Maja 76 –
miejsca postojowe dla samochodów wraz
z wygrodzeniem terenu – nieruchomość przy
ul. Więckowskiego 91 wygrodziła teren
wkopując słupki ; odstąpiono więc od opra-
cowania projektu zagospodarowania terenu
pod miejsca dla samochodów i jedynie
utwardzono teren, wysypując tłuczeń.

3. Budynek nr 40 przy ul Długosza
29/31 – remont podjazdu do śmietnika
i przestawienie konstrukcji – po zmianie
koncepcji prace wykonane zostaną w 2014 r.

Realizacja planu rzeczowo-finanso-
wego funduszu remontowego osied-
la „Koziny” pochłonęła w 2013
roku łączną kwotę rzędu 1.100.000
złotych.

Osiedle „Zbiorcza”

I. Roboty budowlane
1. Docieplenie szczytu północnego i ścia-

ny zachodniej budynku 501 przy ul. Gor-
kiego 10/12.

2. Docieplenie ściany osłonowej za-
chodniej wraz z wykonaniem zadaszenia bal-
konów ostatniej kondygnacji budynku przy
ul. Górskiej 4.

3. Docieplenie szczytu południowego bu-
dynku przy ul. Górskiej 3/5.

4. Docieplenie szczytu północnego bu-
dynku przy ul. Górskiej 7/9 i Szczytowej 4/6.

5. Wykonanie zadaszenia balkonów

ostatniej kondygnacji budynku przy ul. Gór-
skiej 2.

6. Remont dźwigu osobowego w bu-
dynku przy ul. Gorkiego 26 kl. II.

7. Naprawa 22 balkonów w budynku
przy ul. Zbiorczej 17.

8. Naprawa pojedynczych balkonów
w budynkach przy ul. Górskiej 7/9, Górskiej
4 Szczytowej 4/6 i Rawskiej 3.

9. Odświeżenie elewacji do wysokości
pierwszego piętra budynku 503 przy ul. Gor-
kiego 24, 26, 28.

II. Roboty elektryczne
1. Wymiana tablic głównych i admi-

nistracyjnych wraz z wymianą pionów za-
silających do liczników mieszkaniowych
w budynku przy ul. Zbiorczej 7.

2. Wymiana domofonów wraz z insta-
lacją i unifonami w budynku przy ul. Wil-
czej 2 i Gołębiej 5 i Gorkiego 24, 26, 28 –
w tym budynku prace potrwają do połowy
lutego 2014 r.

III. Roboty dekarsko-blacharskie
1. Docieplenie stropodachu styropapą na

dachu budynku przy ul. Rawskiej 7.
2. Naprawa miejscowa dachu nad miesz-

kaniem nr 30 budynku przy ul. Gołębiej 5.

IV. Wymiana okien i drzwi
1. Wymiana okienek piwnicznych w blo-

ku przy ul. Stylonowej 7.
2. Wymiana drzwi wejściowych do bo-

ksów garażowych w bloku przy ul. Zbior-
czej 7, 15, 17, 19.

3. Wymiana stolarki okiennej w 10 lo-
kalach mieszkalnych oraz refundacja kosz-
tów wcześniejszej wymiany okien przez
mieszkańców dla 50 członków spółdzielni.

V. Roboty terenowo-drogowe
1. Przycinka drzew i krzewów, wyko-

nanie nasadzeń krzewów na terenie os.
Zbiorcza.

2. Naprawa podestu i dojścia wraz z wy-
konaniem podjazdu i poręczy dla pierwszej
i drugiej klatki schodowej bloku przy
ul. Wilczej 2.

3. Wykonanie nowego podestu i dojścia
do czwartej i piątej klatki schodowej bloku
przy ul. Gorkiego 10/12.

4. Wykonanie nowych podestów i scho-
dów przed pierwsza i drugą klatką schodową
bloku przy ul. Gorkiego 24.

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

w bloku przy ul. Stylonowej 7.
2. Wymiana poziomu instalacji zimnej

wody w budynku przy ul. Gorkiego 10/12.

3. Czyszczenie pionów kuchennych
w bloku przy ul. Zbiorczej 7, 14, 17 i Sar-
niej 4.

4. Wymiana zaworów regulacyjnych na
instalacji cyrkulacyjnej w bloku przy ul. Sar-
niej 4.

5. Wykonanie przeglądów instalacji ga-
zowych, kominowych w budynkach osiedla.

6. Wykonanie przeglądów, regulacji
i czyszczenia kotłów gazowych w blokach
przy ul. Górskiej 2, 4, 3/5, 7/9 i Szczyto-
wej 4/6.

VII. Roboty nieprzewidziane
1. Docieplenie dwóch szachtów przy jed-

nym szybie windowym w dziewięciu klat-
kach budynku przy ul. Gorkiego 6/8 i 10/12,
docieplenie szachtu dla pionu mieszkań
o numerach nieparzystych w pierwszej
klatce schodowej budynku przy ul. Gorkiego
6/8.

2. Docieplenie poddasza nad mieszka-
niem nr 88 w budynku przy ul. Gorkiego
10/12.

3. Wymiana uszkodzonych elementów
w kotłowniach gazowych budynków przy
ul. Górskiej 2, 4, 3/5, 7/9 i Szczytowej 4/6.

4. Udrożnienie i kalibracja kanałów
spalinowych wraz z ich uszczelnieniem
wkładem ALUFOL i montażem nasady
typu Kogut dla pionu mieszkań 14-20 w bu-
dynku przy ul. Zbiorczej 15.

5. Wykonanie ekspertyzy prawidłowego
podłączenia kanałów wentylacyjnych i spa-
linowych w budynkach na terenie os. Zbior-
cza.

6. Wymiana skorodowanego odcinka
instalacji zimnej wody w korytarzu piw-
nicznym w pierwszej klatce schodowej bu-
dynku przy ul. Górskiej 2.

7. Wymiana odcinka pionu kanalizacyj-

nego w czwartej klatce schodowej budyn-
ku przy ul. Zbiorczej 17.

8. Wyczyszczenie trzech studzienek
ulicznych zlokalizowanych przy ul. Zbior-
czej 17.

9. Wyczyszczenie i udrożnienie instala-
cji kanalizacyjnej przed budynkiem przy
ul. Górskiej 7/9.

10. Częściowa wymiana instalacji ka-
nalizacyjnej w piwnicy budynku przy
ul. Gorkiego 10/12.

11. Udrożnienie instalacji kanalizacyjnej
metodą hydrodynamiczną w bud. przy
ul. Zbiorczej 23.

12. Zamalowanie graffiti na elewacjach
budynków na terenie osiedla „Zbiorcza”.

13. Wykonanie poręczy na schodach usy-
tuowanych między budynkami przy
ul. Zbiorczej 19 i 21.

14. Wymiana kabli zwisowych dźwigu
szóstej klatki schodowej budynku 501 przy

ul. Gorkiego 10/12, wymiana sprężyn prze-
ciwwagi w dźwigach osobowych budynków
nr 501 i 503 przy ul. Gorkiego 6/8, 10/12,
24, 26, 28.

15. Wymiana uszkodzonych domofonów
analogowych na cyfrowe wraz z wymianą
instalacji w pierwszej i trzeciej klatce scho-
dowej budynku przy ul. Rawskiej 7.

16. Naprawa nawierzchni asfaltowej od
strony wschodniej przed budynkiem Gor-
kiego 6/8 i 10/12.

Wszystkie zaplanowane prace
remontowe na 2013 rok

zostały wykonane.

Realizacja planu rzeczowo-finanso-
wego funduszu remontowego osied-
la „Zbiorcza” pochłonęła w 2013
roku łączną kwotę rzędu 2.100.000
złotych.

Zbiorcza – ocieplona ściana osłonowa bl. 501

Mój administrator i technik

Elżbieta Pietruszewska
administrator

Jerzy Gołębiewski
administrator

Małgorzata Pawlak
administrator

Zbigniew Stysiński
technik

W tym numerze przedstawiamy pracowników osiedla „Sienkiewiczowskie” najczęś-
ciej kontaktujących się z Państwem. W rubryce obok prezentujemy ich numery kon-
taktowe telefonów oraz rejony – budynki, za które osoby te odpowiadają w zakresie

porządku i bieżącej konserwacji. W Osiedlu „Sienkiewiczowskie” zatrudniony jest
jeden technik do obsługi technicznej całego osiedla.

Osiedle „Sienkiewiczowskie”

Kontakt
z administratorem
Administratorzy pracują najbliżej mieszkań-
ców. Bezpośrednio opiekują się poszczególnymi
budynkami i starają się rozwiązywać problemy
mieszkańców związane z zamieszkaniem. Oto
wykaz wszystkich administratorów wraz z kon-
taktowymi telefonami komórkowymi i adresami
e-mailowymi:
Administracja osiedla „Słowiańskie”, tel.
42 670 95 03, 42 670 70 42.
Kierownik adm. p. Piotr Sumiński.
Administratorzy:
Alina Kobus administrowane bloki: 100-110
i 116-122, jak również zespół garaży przy ul.
Ziemowita 2b i Zakładowej 32/36, tel. kom. 505
150 863, e-mail: akobus@rsmbawelna.pl.
Małgorzata Krasowska administrowane bloki:
111-114, 125-146, tel. kom. 505 150 842, e-mail:
mkrasowska@rsmbawelna.pl.
Andrzej Szlawski administrowane bloki: 147-
-156, 158-160, 216, 217, 219, 220, 221, 221A,
222A, 226A, tel. kom. 505 150 859, e-mail: asz-
lawski@rsmbawelna.pl.
Beata Jachimczak administrowane bloki: 201-
-214, 218, 218a, 223, 224, 227, 227a, 228, 229,
229A, 230, 231, 231a, 232, 233, tel. kom. 505 131
497, e-mail: bjachimczak@rsmbawelna.pl.

Administracja osiedla „Sienkiewiczowskie”,
tel. 42 670 66 64, 42 670 66 63.
Kierownik adm. p. Małgorzata Furtak.
Administratorzy:
Małgorzata Pawlak administrowane bloki: 16,
S1-S7, S9-S11, Z1 (1-7), Z2 (1-7), tel. kom. 505
150 852, e-mail: mpawlak@rsmbawelna.pl.
Elżbieta Pietruszewska administrowane bloki:
12-15, 17-30, tel. kom. 505 150 851, e-mail: epiet-
ruszewska@rsmbawelna.pl.
Jerzy Gołębiowski administrowane bloki: 1-11,
51-53, 55, 57, 60, tel. kom. 505 150 848, e-mail:
jgolebiowski@rsmbawelna.pl.

Administracja osiedla „Zbiorcza”, tel. 42 674
89 49, tel. 42 676 28 97.
Kierownik adm. p. Andrzej Jaroszczyk.
Administratorzy:
Marcin Kaniera administrowane budynki: Gor-
kiego 6/8, 10/12, 24, 26, 28, tel. kom. 509 807
333, e-mail: mkaniera@rsmbawelna.pl.
Elżbieta Kowalczyk administrowane budynki:
Górska 2, 4, 3/5, 7/9, Szczytowa 4/6, Rawska 3, 7,
Wilcza 2, Gołębia 1/3, 5, tel. kom. 505 150 845,
e-mail: elkowalczyk@rsmbawelna.pl.
Aleksandra Czekalska administrowane bu-
dynki: Zbiorcza 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21,
23, 25, Sarnia 4, Stylonowa 7, tel. kom. 505 150
846, e-mail: aczekalska@rsmbawelna.pl.

Administracja osiedli „Żubardź” i „Koziny”,
tel. 42 651 55 24.
Kierownik adm. p. Jolanta Bartoszek.
Administratorzy:
Ewa Bukowska administrowane budynki: Tybury
3, 10, Klonowa 28/30, 32, 38/40, Kasprzaka
60/62, 64a, Okrzei 4/12, 30/36, 40, tel. kom. 505
150 857, e-mail: ebukowska@rsmbawelna.pl.
Magdalena Gazda administrowane budynki:
Kasprzaka 10, 11, 11a, 28/34, Długosza 1/5, 27,
29/31, 1-go Maja 76, 84/86, Więckowskiego 97, Lo-
rentza 8, Srebrzyńska 45, Włókniarzy 198, tel. kom.
505 150 840, e-mail: mgazda@rsmbawelna.pl.
Jacek Piaseczny administrowane budynki:
Czarnkowska 9/13, Gandhiego 3a, Tatarakowa 15,
Lutomierska 83/101, 103a, 105a, 109a, 111,
Wrześnieńska 67/69, 71/73, Sierakowskiego
1/5, Uniejowska 4, 4a, 6, Turoszowska 5, 6, tel.
kom. 505 150 862, e-mail: jpiaseczny@rsmba-
welna.pl.
Aneta Wyrowska administrowane bloki: Byd-
goska 25, 27/29, 35, 37, Lutomierska 156, 158,
Uniejowska 1/3, Limanowskiego 168, tel. kom.
501 463 291, e-mail: awyrowska@rsmbawelna.pl.
Danuta Lewandowska administrowane bu-
dynki: Bydgowska 40, 42, 44, 46, Klonowa 35/37,
41, tel. kom. 505 150 853, e-mail: dlewan-
dowska@rsmbawelna.pl.

Przyjmowanie i załatwianie interesantów
w spółdzielni odbywa się następująco: sekreta-
riat spółdzielni, Zespół Doradczo-Samorządowy,
Dział Księgowości Eksploatacyjnej Dział Tech-
niczny, Stanowisko ds. Analiz Ekonomicznych
czynne są przez cały tydzień (za wyjątkiem so-
bót i niedziel) w godzinach 8.00-16.30; Dział
Członkowsko-Mieszkaniowy, Dział Czynszów,
Kredytów i Wkładów Mieszkaniowych, Dział Or-
ganizacyjny czynne są w poniedziałki, środy,
czwartki, piatki w godzinach 8.00-16.30, we wtor-
ki w godzinach 8.00-18.00, Administracje osied-
lowe: w okresie od 1.09. do 30.06. przyjmują in-
teresantów w poniedziałki, środy, czwartki
i piątki w godz. 8.00-17.00, we wtorki w godzi-
nach 8.00-18.00, w okresie od 1.07. do 31.08.
w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz.
8.00-16.30, we wtorki w godz. 8.00-18.00.
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Nadając Certyfikat dziękujemy firmom za współpracę,
uświadamiamy, że robią coś naprawdę dobrego i są częścią
biznesu odpowiedzialnego społecznie. Zatrudniając Zakład
Pracy Chronionej nasi kontrahenci pomagają najsłabszym.

Ludzie,
których

warto poznać

Szczytem głupoty i brakiem jakiejkolwiek odpowiedzialności popisał się osobnik,
który 30 grudnia 2013 r. odpalił petardę po wcześniejszym włożeniu jej do skrzyn-
ki na listy w klatce I bloku 149 na ul. P. Kołodzieja 25. W wyniku wybuchu skrzyn-
ka na listy uległa zniszczeniu. Oczywiście nikt tego nie widział, nikt też nie był w obec-
ności idioty, który czyn ten planował zrobić. Niestety sami przyzwalamy na tego typu
zachowania, a dobitnym tego przykładem są pomazane elewacje naszych budynków.
Niestety nasza bierna postawa kosztuje. Wspólnie zastanówmy się, jak rozwiązać
problem. Nie bądźmy obojętni wobec tak nagannych postaw.

Sprawy dokonanych zniszczeń zgłosiliśmy do Policji. Mamy nadzieję, że spraw-
cy zostaną ustaleni i ukarani. Zadbajmy sami o nasze wspólne mienie. P.S.

– A jak zdrabniacie te imiona w domu?
R.R.: Cyryla nie zdrabniamy, Dymitr to Dy-

miś, a Rozalia to Rozi.
– Jak dzieci lubią spędzać czas? Aktywnie,

czy przed komputerami?
R.R.: Razem z żoną jesteśmy niezbyt po-

zytywnie nastawieni do komputerów w aspek-
cie dzieci, zwłaszcza, gdy przypomnę sobie
taką sytuację, która miała miejsce w Chor-
wacji. Zatrzymałem się w jakiejś knajpce na
lunch, a obok mnie usiadła niemiecka rodzi-
na. Zaskakujące było dla mnie to, że przez
około godzinę nie zamienili ze sobą ani
słowa, rodzice ze sobą nie rozmawiali, a dzie-
ci zajęte były grami na konsoli play station.
Tak mnie to przeraziło, że stałem się bardzo
ostrożny w kwestii wprowadzania dzieci
w świat komputerów, gier, internetu. Wolę

kontakt z żywym człowiekiem i tak pró-
buję wychowywać dzieci, bo ta sy-

tuacja dała mi wiele do myślenia.
A jeśli chodzi o konkretne zain-

teresowania, to mój starszy
syn Cyryl, jest zakochany
w koniach i dwa razy w ty-
godniu jeździmy do stajni
jeździć i obcować z końmi.
W przyszłości chce mieć
stajnię. Interesował się na-
wet, ile trzeba pieniędzy,
żeby ją wybudować i kupić
konia.

– A Pan jakie ma
hobby?

R.R.: Moją pasją jest
kolarstwo szosowe, uwiel-
biam ścigać się na rowerze.
Startuję też w wyścigach.
Złapałem tego bakcyla ja-
kieś 6–7 lat temu, za na-

mową kolegi. I teraz raz, dwa
razy w roku, razem z paczką

znajomych, jeździmy na zgrupo-
wania rowerowe.

– A nie boi się Pan wzmożonego ruchu
samochodowego?

R.R.: Boję się. Boję się, ponieważ stopień
agresji, z jakim się spotykają rowerzyści, jest
ogromny. Przeświadczenie kierowców jest takie,
że przeszkadzamy na drodze. Często jesteśmy
wyzywani, zajeżdżają nam drogę gwałtownie
i złośliwie hamując, przejeżdżają tak blisko,
że prawie ocierają się o rękaw rowerzysty.
Chamstwo i złość na ulicach ma wymiar wręcz
kosmiczny.

– A Pan sam jak traktuje rowerzystów
jadąc samochodem?

R.R.: Moje hobby nauczyło mnie patrzeć za-
równo oczami kierowcy, jak i rowerzysty. Jako
kierowca jestem wyczulony na rowerzystów, za-
trzymuję się, przepuszczam ich. U nas ta agre-
sja wynika chyba z tego, że musimy dorosnąć do
faktu, że rowerzyści stanowią część ruchu dro-
gowego i musi minąć wiele lat zanim będziemy
się grzecznie traktować na ulicy: wpuszczać,
przepuszczać, uśmiechać, nie będziemy zner-
wicowani i będziemy szanować się nawzajem.
Na razie jesteśmy dla siebie średnio sympatyczni.
Czekam aż to się zmieni.

– Dziękujemy za rozmowę. K.Sz. i I.G.
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R.R.: Zdecydowanie tak, bo przecież los
mógł ułożyć się dla nas inaczej. Dlatego spójrz-
my cieplej na osoby niepełnosprawne. Uśmie-
chajmy się do nich, wspomagajmy dobrym
słowem i dowartościowujmy ich.

– Na koniec chcielibyśmy poznać też Pana
nieco prywatnie? Zdradzi nam Pan jakieś
sekrety ze swojego życia osobistego?

R.R.: Jestem ojcem trójki dzieci. Mam
dwóch synów: 10-letniego Cyryla, 6-letniego Dy-
mitra i córeczkę, 4-letnią Rozalię. Mówię o nich:
kochane łobuzy.

– A skąd takie niecodzienne imiona
u dzieci?

R.R.: Przy pierwszym dziecku ogłosiliśmy
wśród rodziny i przyjaciół konkurs na imię i bar-
dzo wtedy spodobało nam się Cyryl. Przy ko-
lejnej dwójce również ogłosiliśmy konkursy.
Uważałem, że fajnie jest mieć nietypowe imię,
ponieważ dzieci w szkole często mówią do sie-
bie po nazwisku lub wymyślają niesympatycz-
ne przezwiska. Natomiast jak ma się nietypowe
imię i jest się jedynym w szkole, na osiedlu, na
podwórku, to zawsze wiadomo o kogo chodzi
i używa się jego imienia.

Biznes z sercem
Rozmowa z Robertem Rosiakiem – Pre-
zesem Zarządu Cleaner Sp. z o.o. – firmy
wykonującej usługi porządkowe w osied-
lach „Słowiańskie” i „Sienkiewiczowskie”
oraz prowadzącej na terenach RSM „Ba-
wełna” myjnię i parking samochodowy.

Mój Dom: Firma Cleaner, którą Pan re-
prezentuje, wręczyła ostatnio naszej spółdziel-
ni Certyfikat Firmy Odpowiedzialnej Społecz-
nie. Co oznacza odpowiedzialność społeczna
firmy czy ogólniej mówiąc „społeczna odpo-
wiedzialność biznesu”?

Robert Rosiak: Działalność biznesowa za-
wsze kojarzy się z liczbami, twardym stąpaniem
po ziemi, postępowaniem zgodnie z rachunkiem
ekonomicznym. Ale należy zdać sobie sprawę,
że jest też druga strona działalności – jej aspekt
społeczny, ludzki. Firma to pracujący w niej lu-
dzie. Stąd mowa o odpowiedzialności społecz-
nej. My w firmie Cleaner skupiliśmy się na oso-
bach potrzebujących aktywności, tej zawodowej
także, najbardziej. Postanowiliśmy wspierać
osoby najsłabsze, osoby poszkodowane przez los,
niepełnosprawne, pomagać im wychodzić z tak
zwanej strefy wykluczenia i poprzez zapewnienie
stabilnego miejsca pracy oraz szkoleń pozwalać
im wchodzić w strefę życia społecznego, której
jedną z ważniejszych części jest praca. I tak ro-
zumiemy hasło: firma odpowiedzialna społecz-
nie. To nie jest czysty biznes, to nie jest czysta
ekonomia. To jest biznes z sercem, oparty na lu-
dziach, związany z pomaganiem ludziom, w sze-
rokim tego słowa znaczeniu, w ich socjalizacji
i powrocie do społeczeństwa.

– A zatem czy Wy też posiadacie Certyfi-
kat Firmy Odpowiedzialnej Społecznie?

R.R.: Nie, nadawanie Certyfikatu to we-
wnętrzny pomysł firmy Cleaner. Ma on uświa-
damiać firmom z nami współpracującym, że ro-
bią coś naprawdę dobrego i są częścią biznesu
odpowiedzialnego społecznie. Zatrudniając
Zakład Pracy Chronionej nasi kontrahenci po-
magają najsłabszym, którzy bez pomocy i wspar-
cia często nie mają wystarczająco siły, by po-
radzić sobie w tej trudnej rzeczywistości. Poprzez
tę akcję uświadamiamy innym, że warto z nami
pracować. Nie tylko ze względu na wymierne ko-
rzyści ekonomiczne, ale także ze względu na
aspekt społeczny i socjalizacyjny.

– Firma Cleaner istnieje na rynku od 1996
roku. Czy od samego początku zatrudnialiś-
cie osoby niepełnosprawne?

R.R.: Rzeczywiście, firma istnieje od 1996 r.,
ale dopiero po kilku latach uzyskaliśmy status
Zakładu Pracy Chronionej i od tego czasu za-
trudniamy osoby niepełnosprawne. Obecnie
jest to około 350–400 osób. Dla RSM „Bawełna”
zatrudniamy około 40 osób, z czego 23 osoby,
to osoby niepełnosprawne. Gdyby nie współpra-
ca z Wami, gdybyście nas u siebie nie chcieli,
gdybyście nie wybaczali nam też czasami drob-
nych potknięć, to te osoby, prawdopodobnie sie-
działyby teraz zamknięte w domu, od rana do
wieczora.

– Czy chętnie duże firmy decydują się na
korzystanie z usług osób niepełnospraw-
nych?

R.R.: Bywa z tym bardzo różnie. Zakład Pra-
cy Chronionej daje odpis we wpłatach na
PFRON. Zasadniczo rzeczywistość jest taka, że
ze względów biznesowych firmy chętnie z tego
korzystają. Natomiast – niestety – wiele firm
chciałoby mieć korzyści ekonomiczne, ale i jed-
nocześnie bardzo wydajnego, szybkiego i spraw-
nego pracownika. Czasami tego nie da się
połączyć. Stąd między innymi nasza akcja
z Certyfikatami Firmy Odpowiedzialnej Społecz-
nie. Poprzez nią chcemy powiedzieć: korzystajcie
z ulg w opłatach, ale nie zapominajcie jednak,

że są to osoby niepełnosprawne i trzeba z nimi
postępować troszeczkę łagodniej. Te osoby są
często mniej pewne siebie, mniej asertywne, bar-
dziej wycofane, o niskim poczuciu własnej
wartości, często w jakiś sposób okaleczone
i do tych osób trzeba mieć podejście troszecz-
kę inne, cieplejsze. Wielokrotnie ilość nega-
tywnych rzeczy, często odczuwanych już od sa-
mego dzieciństwa, jakie kumuluje się w ich
życiu, jest potworna. Stwierdzam to po rozmo-
wach z nimi. Podkreślenia wymaga przy tym
fakt, że danie tym ludziom szansy szybko po-
zwala stwierdzić, że mogą to być pełnowartoś-
ciowi pracownicy, szanujący i ceniący pracę na-
wet częściej dużo bardziej niż osoby pełnos-
prawne. Dla nich praca to dobro, którego doś-
wiadczają dużo rzadziej niż osoby pełnos-
prawne.

– Często chyba mieszkańcy na-
szych osiedli nawet nie zdają sobie sprawy
z tego, że niektóre pracujące na osiedlu oso-
by są w jakimś stopniu niepełnosprawne.
A jeśli dowiadują się to jak reagują?

R.R.: Oczywiście zatrudnienie każdej oso-
by niepełnosprawnej poprzedzone jest określe-
niem jej możliwości i przydatności na danym sta-
nowisku. Najczęściej osoby bardzo silnie oka-
leczone czy z bardzo silną niepełnosprawnością
nie mogą w ogóle pracować, bo nie są w stanie
udźwignąć swoich obowiązków. Nie możemy też
skierować np. do pracy w osiedlach RSM „Ba-
wełna” osoby, która nie ma np. nóg, bo jak oso-
ba na wózku może być gospodarzem? Nie ma
takiej możliwości. Ale jest szereg innych cho-
rób: schorzenia wewnętrzne, lżejsze schorzenia
psychiczne, które pozwalają efektywnie praco-
wać. I osoby takie pracują. I nie mamy nega-
tywnych uwag, co do ich pracy. Ale w moim, kil-
kunastoletnim doświadczeniu spotkałem się
wielokrotnie z takim stereotypem, że jeżeli
osoby z zewnątrz widzą niepełnosprawność
człowieka, w postaci np. niedowładu ręki, za
krótkiej nogi, lekko widocznej niepełnospraw-
ności psychicznej, to wówczas, często osądzają
naszą firmę o to, że, prawie niczym dziewięt-
nastowieczni fabrykanci, wyzyskujemy tych
ludzi. To nie jest prawda. Należy zdać sobie spra-
wę z tego, że praca jest dla nas wszystkich ważna,
zapewnienie godnego bytu, przyszłości dzieciom.
Proszę więc sobie wyobrazić, że dla osoby nie-
pełnosprawnej jest to sprawa podwójnej wagi.
Oprócz wymiaru finansowego, który pozwala za-
spokajać potrzeby życiowe, praca zapewnia tej
osobie normalną aktywność społeczną. Dla ta-
kiego człowieka, to co nam się wydaje zwykłe,
staje się niezwykle istotne i potrzebne. Rano
wstać, pójść na przystanek i stać tam ze wszyst-
kimi zdrowymi ludźmi, powiedzieć dzień dobry
i usłyszeć to samo w odpowiedzi, przebrać się
w strój roboczy i wypełniać powierzone obo-
wiązki – to wszystko sprawia, że te osoby
mogą poczuć się pełnoprawnymi członkami
społeczeństwa. Mogą z satysfakcją pomyśleć: jes-
tem takim samym człowiekiem jak tysiące in-
nych.

– Jak docieracie do takich osób? Gdzie ich
znajdujecie?

R.R.: Zajmuje się tym zatrudniona w firmie
osoba na stanowisku rekrutacji, zresztą też oso-
ba niepełnosprawna. Robimy to poprzez ogłosze-
nia prasowe, internetowe, giełdy pracy, kontakty
z różnymi stowarzyszeniami czy związkami osób
niepełnosprawnych. Osoba odpowiedzialna za

rekrutację przeszła przez różne szkolenia, mię-
dzy innymi mówiące o tym jakie ograniczenia
wynikają z konkretnej niepełnosprawności i do
jakiej pracy można daną osobę skierować. Wie
czy ktoś może pracować na wysokościach, czy
może dźwigać. W firmie zapewniamy też tym
osobom, choć w minimalnym zakresie, rehabi-
litację – masaże i zwrot pieniędzy za leki czy
sprzęt rehabilitacyjny z tworzonego zakładowego
funduszu rehabilitacji.

– Cleaner przede wszystkim kojarzy się ze
sprzątaniem, ale świadczycie też inne usługi.
Jakie?

R.R.: Cleaner świadczy usługi w dwóch
branżach. Pierwsza to generalne, kompleksowe
sprzątanie, w skład którego wchodzi m.in.
sprzątanie osiedli, biur, marketów, ale i usługi
porządkowe – specjalistyczne, jak: doczysz-
czanie i zabezpieczanie posadzek, pranie dy-
wanów i wykładzin, mycie okien, mycie ele-
wacji czy odśnieżanie wielopowierzch-
niowych dachów. Drugi segment naszej
działalności to myjnie samochodowe.
Aktualnie, w całym kraju, mamy ich
piętnaście To właśnie firma Cleaner,
bodajże w 1999 r. zrobiła pierwszą
myjnię samochodową przy
hipermarkecie,

Makro Cash
and Carry.

– Osiemnasty rok jesteście na rynku.
W jakim kierunku firma planuje rozwój?

R.R.: Jesteśmy nie tylko firmą łódzką, mamy
duży oddział w Poznaniu, jesteśmy w Katowi-
cach i na Wybrzeżu. Plan na ten rok to zatrud-
nienie dwóch przedstawicieli handlowych, jed-
nego na terenie Krakowa i Małopolski, drugie-
go na terenie Trójmiasta, bo w tamtych kierun-
kach chcemy się mocno rozwijać. Obecnie za-
trudniamy około 600 osób i nadal chcemy
rosnąć w tej branży.

– Ale czy przepisy, głównie dotyczące
Zakładów Pracy Chronionej, nie przeszka-
dzają Wam, nie ciążą w jakiś sposób?

R.R.: Ciążą. Przepisy się zmieniają, a co za
tym idzie, Zakłady Pracy Chronionej tracą z la-
tami kolejne przywileje. Docelowo chyba zostaną
wszystkie zlikwidowane. Uważam, że to jest złe,
ponieważ musi być jakaś zachęta dla przedsię-
biorcy, by chciał zatrudniać osoby niepełnos-
prawne, a istniejące do tej pory ulgi w opłatach,
ułatwiały to. Jeśli państwo nie będzie pomagało
i dotowało przedsiębiorców, którzy chcą się mie-
rzyć z tym zagadnieniem, to osoby niepełnos-
prawne nie będą znajdowały pracy.

– Zataczając koło w naszej rozmowie i na-
wiązując znów do przyznanego nam certyfi-
katu, musimy stwierdzić, że firma Cleaner
sama zasługuje na miano firmy bardzo odpo-
wiedzialnej społecznie. Przyznam, że chyba
rzadko przedsiębiorcy zastanawiają się nad
tym aspektem prowadzenia działalności. Pro-
mujecie wiele zaszczytnych idei, a w szczegól-
ności tak często powtarzaną w mediach ideę:
człowiek – najlepsza inwestycja. U Was nie jest
to jednak pusty slogan, a konkretne czyny.

R.R.: Dziękuję za taką ocenę firmy. Co do
naszej rzeczywistości – to prawda. Nie wszys-
cy przedsiębiorcy zdają sobie z tego sprawę, że
największym kapitałem każdej firmy są ludzie.
Wielu nadal ma błędne przeświadczenie, że jak
nie będzie u niego pracował Kowalski, to będzie
Nowak. Nie jest tak do końca, bo dobry Kowalski
zrobi dla niego nieocenioną pracę, a słaby No-
wak może wręcz firmie zaszkodzić. Dlatego
dobrze dobrana, lojalna i kompetentna osoba jest
największym skarbem każdej firmy.

– Dla nas wszystkich płynie taka nauka
z tej rozmowy, byśmy doceniali to co mamy,
nawet swoją zwykłą codzienność, prawda?



8 Rozerwij się!
POZIOMO: 1. koloraturowy lub pi-
jacki, 6. kraje do których ptaki od-
latują na zimę, 7. słodka potrawa
żydowska, 8. stary, stary fiat, 9.
wódka meneli, 12. taki sam człowiek
jak ty, 13. szlachecki herb lub statek,
14. nasiona biedrzeńca, 18. trzech
dmucha, 19. parzydełkowiec, 20.
Novotná lub Čepelová, 21. skaczący
pająk, 22. napaść, agresja.
PIONOWO: 2. pionowe ruchy wód,
3. zaplanowane wydarzenie, 4. pod-
pisany pod donosem, 5. strofowanie,
ganienie, 9. Amerykanka ze stanów
obok Montany, 10. mieszka w do-
rzeczu Narwi, 11. szwedzcy Bitelsi,
15. ignoranci, 16. malarz salonowy,
uczeń Matejki, 17. Kocuj ze Szpilek
na Giewoncie.
ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI

GRUDNIOWEJ
Poziomo: alumn, finał, ubogi, dziad,
Indie, dowcip, rurka, McEwan, Eryk,
Rublow, Ikar, okorek, azyl.
Pionowo: Lubin, maggi, widzowie,
Katarina, Izraelita, dyrdymały, edam,
czułki, Walery, nawyki.

Pierwsze trzy osoby, które
nadeślą prawidłowo rozwiązaną

krzyżówkę na adres: RSM
„Bawełna” 93-120 Łódź,

ul. Przybyszewskiego 163,
z dopiskiem na kopercie „Krzyżówka”,

otrzymają nagrody (nie dotyczy
pracowników RSM „Bawełna”).

pół. Wydrążyć łyżką małą formę
z każdej połówki ziemniaka. Ser pleś-
niowy rozkruszyć i połączyć z resztą
wydrążoną z ziemniaków, doprawić
pieprzem, dobrze wymieszać. Na patelni
rozgrzać oliwę, wrzucić posiekaną
w kostkę cebulę i czosnek. Gdy się ze-
szkli dołożyć pokrojone w kostkę grzy-
by. Smażyć ok. 10 minut. Na koniec do-
dać sól, pieprz i posiekaną drobno piet-
ruszkę. Odstawić do ostygnięcia. Tak
przygotowanymi farszami (serowym
i grzybowym) nadziewać połówki ziem-
niaków, które wcześniej można po-
smarować miodem zmieszanym z so-
sem sojowym. Wyłożyć na blachę po-
smarowaną oliwą, wstawić do piekar-
nika nagrzanego do 180°C. Piec ok.
15–20 minut, aż ziemniaki zaczną się
złocić, a ser lekko się rozpuści. Można
podawać jako samodzielne danie lub
np. z kotletami schabowymi.

Życzymy smacznego! KIM

K U C H N I A
N A S Z A
CODZIENNA
Karnawałowe szaleństwo
trwa. W naszym menu też
przyda się odrobina od-
miany. Polecamy nasze
stare, codzienne – u wielu
konsumentów – ziemniaki
w nowej, karnawałowej
odsłonie. Przepis znaleź-
liśmy w internecie – za-
mieszczony przez Ag-
nieszkę i Marcina Kręglic-
kich.

To prawda, że pieniądze nie dają szczęścia,
ale za to pomagają w nieszczęściu.

(Agnieszka Lisak)

BARAN
Nie da się ukryć - Twoje
stosunki z otoczeniem nie
układają się ostatnio naj-
lepiej i pozostawiają wie-
le do życzenia. Więcej
elastyczności! Jeśli nie

chcesz ponieść porażki, musisz jednak tak-
townie zwrócić się o pomoc do współpracow-
ników. Sposób zależy od Ciebie. Nadal życzli-
wy jest Wodnik.

BYK
Czekają Cię spore wy-
datki i trochę zamiesza-
nia wokół spraw może
nieco spóźnionych, ale
jednak aktualnych. Brzmi
to zawile, bo i zawikłane

będzie. Nim to rozplączesz, sporo nagimna-
stykujesz się i nagłowisz. Ale efekt końcowy
będzie w pełni zadowalający. Słowa uznania
usłyszysz od Bliźniąt.

BLIŹNIĘTA
Karnawał to dobry okres
do spotkań z ludźmi, któ-
rych dawno nie wi-
działeś, choć mieliście
kiedyś tyle sobie do po-
wiedzenia. Zdarzy się

okazja do takiego kontaktu z Koziorożcem.
Okaże się, że wasze obecne zainteresowania
zawodowe są zbieżne. Może skroi się dzięki
temu jakiś grubszy interes?

RAK
Może się teraz zdarzyć,
że ktoś zwróci się do Cie-
bie o pomoc lub pożycz-
kę. Sytuacja okaże się
bardzo niewygodna, bo
prośba wyda Ci się

właściwie niezbyt uzasadniona i pewnie bę-
dziesz miał rację. Chyba jednak ten ktoś chce
Cię naciągnąć na wieczne nieoddanie... In-
tryguje Cię Baran?

LEW
Postaraj się szybko wy-
korzystać zdobytą w tych
dniach wiadomość na te-
maty zawodowe. To może
umocnić zdobytą w ubieg-
łym miesiącu pozycję

i uruchomić nowe przedsięwzięcia. Zresztą, dla
Twoich interesów będzie nadal niezły klimat,
unikaj więc nawet drobnych potknięć. Strzelec
tylko na nie czeka.

PANNA
Obiecujący miesiąc. Z po-
wodzeniem przeprowa-
dzisz jakąś ważną spra-
wę, a nowa, która się
właśnie pojawi, również
wróżyć będzie powodze-

nie. Nic, tylko działać! Twój pomocnik, wspól-
nik lub sojusznik spod znaku Wagi okaże się
godnym swej pozycji u Twego boku. Nie re-
zygnuj z tej współpracy!

WAGA
Nie przeocz w tym mie-
siącu wspaniałej okazji
do poznania bardzo inte-
resujących ludzi. W pra-
cy musisz dokonać trzeź-
wej oceny sytuacji, abyś

mógł sprostać piętrzącym się obowiązkom.
Wszystko w końcu uda się pomyślnie roz-
wiązać. Korzyści przyniesie Ci też otwarta
postawa na potrzeby Ryb.

SKORPION
Kilka udanych posunięć
w drugiej połowie mie-
siąca pomoże wreszcie
przeprowadzić sprawy,
na załatwieniu których
od dawna ci zależało.

Nareszcie odetchniesz z ulgą, mając je już za
sobą. Jedynie wydatków, nadprogramowych,
nie da się niestety uniknąć. Byk nie będzie tym
zachwycony...

STRZELEC
Twoja osoba nagle wzbu-
dzi czyjeś zainteresowa-
nie. Nie będzie to póki co
wrażenie przez Ciebie
odwzajemnione, ale może
warto się zastanowić nad

kontynuowaniem tej znajomości? Czas po-
każe... „Rewelacyjne” wieści o bliźnich uzys-
kane od Panny przesiej przez gęste sito, zanim
potraktujesz je poważnie.

KOZIOROŻEC
Twoi bliscy myślą o róż-
nych karnawałowych sza-
leństwach, ale Ty nie da-
jesz się namówić na hu-
lanki i swawole. Jesteś
zbyt zajęty sprawami za-

wodowymi. A może jednak warto nieco sobie
pofolgować? Minął już półmetek karnawału,
a Ty nawet tego nie zauważyłeś. Nie spieraj się
o detale z Lwem.

WODNIK
Dobry pomysł da po-
czątek pewnym działa-
niom, które szybko po-
dejmiesz. Nie opowiadaj
o tym za wiele, żeby Ci
go nie poderwali. Kon-

kurencja tylko czeka na takie okazje. Spotka-
nie z Rakiem, zupełnie prywatne, w bardzo ory-
ginalny sposób urozmaici te dni. Czy na pew-
no Cię ucieszy?

RYBY
Trudny miesiąc, bo zbieg-
ną się różne kłopotliwe
terminy. Musisz bardzo
energicznie zabrać się za
wszystko, żeby nie udało
się którejś ze złych spraw

przeważyć nad innymi. Wyrazy przyjaźni ze
strony życzliwego Ci Skorpiona przekroczą
miarę zwykłych kontaktów między bliskimi
znajomymi.

H O R O S K O P N A L U T Y

U Ś M I E C H N I J S I Ę
• • •

Pokłóciłem się z żoną. Tak mnie wkurzyła, że poszedłem
do kuchni i podokręcałem na maksa wszystkie słoiki!

• • •
– Czemu rozstałeś się z Renatą?
– A bo mi ciągle gadała: „Ty to mnie już nie kochasz!”
– No i?
– Przekonała mnie.

• • •
– Co musi się zmienić, żeby polskie drogi spełniały
normy europejskie?
– Normy europejskie.

Po wybojach polskich dróg
Ociężale sunie pług.
Z drogi na bok śniegiem pryska,
Aby ta nie była śliska,
Dla aut mknących wartko rzeszy.
I by był widoczny pieszy!
Zima, to drogowców zmora!
Fauna psioczy ją i flora.
Chóry zwierząt i roślinek
Spod śniegowych klną pierzynek.
Co tu kryć i ludziom męka!
Człek się kuli, szczęką szczęka.
Spod jesionki lub kożucha,
W przemarznięte rączki chucha,
By na chwilę, choć do diaska,
Ogrzać sztywne, gdy mróz trzaska.
Taka już jest kolej rzeczy,
Że się zimą wciąż złorzeczy!
Lecz istnieją także stwory,
Co nie boją się tej pory,
Nie zżymają się, nie krzywią -
Zima to bałwanów żywioł!
Ledwo śnieg popada fest
I już ich tysiące jest.
Hece, zgrywy rżną, od rana,
Bo przywilej to bałwana.

Baraszkują skurczybyki
Zwłaszcza w sferze polityki.
Pod mównicą, na mównicy,
Bałwan w spodniach i w spódnicy,
Wróg narodu, oblubieniec,
Reformator, odszczepieniec,
Bałwan prawy, aferzysta,
Nieprzystępny, konformista,
Cherlaczyna, z łapą krewką,
Każdy z kijem i z marchewką.
Tyle ich jest, drogą swoją,
Że się nam doprawdy dwoją!
Uśmiechnięci, wygadani,
Bałwan pan i bałwan pani,
W klubie, partii, ruchu, kole,
Zwłaszcza zimą są w żywiole.
Chodzą jak te krowy święte,
Bo w mróz urny są zamknięte.
Klan bałwanów z nas się śmieje!
Że go ziębi lud, nie grzeje.
Myślę sobie tak czasami:
Zimo odejdź z bałwanami!
Zabierz całą menażerię
Na Grenlandię, na Syberię.
Po kolei wszystkich, w rzędzie,
Nikt tu po nich łkać nie będzie.

IINNWWAAZZJJAA
BBAAŁŁWWAANNÓÓWW

Andrzej DynkiewiczNa złodzieju
czapka gore.

Z KSIĘGI
PRZYSŁÓW

Składniki:
— 6 średnich ziemniaków,
— sól,
— oliwa,
— ewentualnie miód i sos sojowy.

Farsz
— ser pleśniowy typu blue 50 g,
— grzyby świeże lub mrożone 100 g,
— cebula 1 szt.,
— czosnek 3 ząbki,
— pietruszka pół pęczka,
— oliwa, pieprz, sól. 

Sposób przyrządzania:
Ziemniaki umyć, obrać, ugotować
w osolonej wodzie. Przekroić wzdłuż na

Faszerowane 
ziemniaki
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