
Prace wykonane w ubiegłym roku z uzyskiwanych od członków odpisów na remonty obejmują 
prace wcześniej skrupulatnie zaplanowane. Plany te przedstawiamy każdego roku na łamach gazety 
w pierwszych miesiącach roku. Plany remontowe na 2017 r. zamieściliśmy w nr 98 z lutego 2017 r.

Nr 109, styczeń 2018 r. mojdom@rsmbawelna.pl      Gazeta bezpłatna

Wydatki z funduszy remontowych osiedli są skrupulatnie planowa-
ne, z realizacji planów kierownicy składają dokładne sprawozdania. 
Co zrobiono w osiedlach w 2017 r. drukujemy na stronach 6, 7 i 8. 

W bieżącym wydaniu wielokrotnie wracamy do wy-
darzeń Świąt Bożego Narodzenia. Zachęcamy do 
wspomnień wspólnie spędzonych chwil.

Następny numer 
ukaże się  
22 lutego  
2018 r. NAKŁAD 9000 

egzemplarzy

W  następnym  numerze  gaze-
ty  powrócimy  do  tematu  se-
gregacji  odpadów.  Aktualnie 
w  naszych  zasobach  Miasto 
podstawia w wyznaczone miej-
sca pojemniki do selektywnej 
zbiórki odpadów. Nowe pojem-
niki zastąpią dotychczasowe jak 
na zdjęciu.

Realizacja planów remontowych w 2017 r.

Moim 
zdaniem 
Czas najpiękniejszych dni każdego roku 

rozpoczynający się Wigilią i Świętami Bożego 
Narodzenia, następnie Sylwester i Nowy Rok, 
kończący się zaś na Święcie Trzech Króli szyb-
ko minął, pomimo tego, że dzięki korzystnemu 
układowi kalendarza mogliśmy mieć 2 tygodnie 
do dyspozycji rodziny. Nowy 2018 rok jest szcze-
gólny dla naszej spółdzielni, bowiem w grudniu 
skończymy 60 lat. Dlatego powracam po półrocznej 
przerwie do moich spostrzeżeń dotyczących historii 
spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce i jej zakła-
maniem, szczególnie po roku 1990, co w prostej 
linii przerodziło się w totalną krytykę tej formy 
zarządzania budynkami mieszkalnymi. Jest po-
wiedzenie, że czas goi wszystkie rany. W naszym 
przypadku tak się nie stało. Dlaczego? Postaram się 
to wyjaśnić na przykładzie historii RSM „Baweł-
na” opisanej w naszym wydawnictwie na 25-lecie 
powstania Spółdzielni „Drogi rozwoju”. Tak jak 
to przekazywałem w czerwcowym wydaniu n/Ga-
zety spółdzielnię utworzyli młodzi ludzie. Idea spół-
dzielczości wśród nich zakiełkowała natychmiast, 
gdy zaistniały warunki po przemianach 1956 roku. 
Idea ta znalazła podatny grunt, bowiem szybko oka-
zywało się, że młodzi spółdzielcy zaczęli zasiedlać 
nowe mieszkania. Do 31 grudnia 1965 roku w na-
szych zasobach zamieszkało już 2219 rodzin. Było 
to bardzo dużo, jeśli chodzi o rozwój Spółdzielni 
i jednocześnie bardzo mało, bowiem członków 
oczekujących było 2,5 tysiąca. I ciągle ich przyby-
wało. Jednakże to co zrobiono w połowie lat sześć-
dziesiątych ub. wieku, tzn. podjęto decyzję, że ro-
dzina, której dochód na 1 osobę przekracza 800 zł, 
nie może otrzymać mieszkania kwaterunkowego, 
było pierwszym poważnym ostrzeżeniem dla spół-
dzielczości mieszkaniowej, z którego tak do końca 
wówczas nie zdawano sobie sprawy. Otóż ta de-
cyzja władz partyjno-państwowych spowodowała 
gwałtowny napływ kandydatów do poszczególnych 
spółdzielni celem otrzymania w przyszłości miesz-
kania. Nie byli to świadomi spółdzielcy, lecz ludzie 
zagniewani, bowiem wiele lat czekali na przydział 
mieszkania kwaterunkowego; ludzie przypadkowi 
i zmuszeni do zaciągania pożyczek na swoje przy-
szłe mieszkanie spółdzielcze. Ta sytuacja spowodo-
wała, że przed spółdzielczością mieszkaniową po-
stawiono zadanie budowania osiedli dużych, szybko 
i tanio. Lata od 1966 były okresem dynamicznego 
rozwoju uprzemysłowionych systemów wznoszenia 
budynków. Stan naszych zasobów zwiększył się 
czterokrotnie. Nie były to jednak lata osiągnięć, jeśli 
idzie o jakość mieszkań pod względem ich wielko-
ści i walorów użytkowych. Oddawane mieszkania, 
ze względu na obowiązujący wówczas normatyw 
powierzchni, miały wejście do kuchni przez pokój 
jadalno-sypialny, wąskie pokoje, ciasne kuchnie 
i przedpokoje, łazienki wspólne z WC. Niektóre zaś 
były bez balkonów, na podłogach zaczęto układać 
płytki PCW zamiast parkietu, a na ścianach robić 
tzw. przecierki zamiast tynków. Tysiące rodzin bra-
ły potulnie decyzje na te nie najlepsze i niepiękne 
mieszkania, uważając je, mimo wszystko, za krok 
naprzód w swojej życiowej karierze. Takie były 
wówczas realia i musimy je sobie przypomnieć 
i przypominać, bowiem konsekwencje tych ów-
czesnych, nie swoich decyzji ponosi do dziś cała 
spółdzielczość mieszkaniowa!

A teraz cieszmy się nadchodzącymi feriami 
naszych dzieci czy wnuków, by miały dobrą po-
godę pełną śniegu i małego mrozu.

 Sylwester Pokorski

Zmiany opłat w 2018 r.
Zgodnie z naszą zapowiedzią z ubiegłego numeru w bieżącym 
wydaniu gazety zamieszczamy szczegółowe informacje na temat 
zmian opłat eksploatacyjnych za lokale jakie zastosowane będą 
w 2018 r. Obszerny artykuł na ten temat drukujemy na stronie 9. 

WIGILIA NA OLECHOWIE

Co zrobiono   
w Osiedlach 
W grudniu 2017 r. Rada Nadzorcza uchwaliła plan gospodar-
czo-finansowy, w tym remontowy na 2018 r. Zanim jednak 
przedstawimy Państwu na łamach gazety jakie remonty pla-
nujemy wykonać w bieżącym roku – na stronie internetowej 
są już zamieszczone – podsumujmy rok ubiegły. Na stronach 
6, 7 i 8 znajdują się sprawozdania kierowników administracji 
z realizacji planów remontowych poszczególnych osiedli.

 K.Sz.

Wynajmę od zaraz  
lokal użytkowy o powierzchni 138 m² 
w budynku przy ul. Anny Jagiellonki 2.

Tel.: 606 733 321
Atrakcyjna lokalizacja!

Bardzo wzruszający, uroczyście świąteczny wieczór 15 grudnia 2017 r. 
przygotowała dla mieszkańców osiedli „Słowiańskie” i „Sienkiewiczow-
skie” Rada Osiedla Olechów-Janów – jednostka pomocnicza UMŁ oraz 
Szkoła Podstawowa Nr 205. Wigilia na Olechowie organizowana jest już 
po raz piąty i na długo zapada w pamięć. Szczególnie ciepło wspominać 
będziemy jasełka w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 205.

Konkurs na najefektowniej udekorowany balkon w naszych 
osiedlach został zakończony. Komisje powołane z członków Rad 
Osiedli wybrały zwycięzców. Wszystkie zwycięskie balkony pre-
zentujemy na str. 4. 

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY
Cd. na str. 5
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Wymieniamy grzejnik 
W  dzisiejszej rubryce chcemy poruszyć 
wyjątkową sprawę związaną z wymianą 
w  mieszkaniach grzejników centralnego 
ogrzewania i  obowiązków z  tym związa-
nych. Otóż jeden z mieszkańców Żubardzia 
napisał:

Dopiero od niedawna jestem właści-
cielem lokalu, w  którym odbył się remont 
w końcu lata.

Serdecznie przepraszam, ale dopiero 
teraz zauważyłem (pismo jest z  końca listo-
pada – dopisek red.), że po remoncie brakuje 
podzielnika ciepła, który był zamontowany 
na starym grzejniku.

Najprawdopodobniej wylądował on 
na śmietniku razem ze starym grzejnikiem” .

W  związku z  tym, czy mógłbym prosić 
o zamontowanie nowego licznika w lokalu…

Podzielniki kosztów zużycia ciepła 
są własnością firmy rozliczającej ciepło 
w Spółdzielni. Firma, po zaprogramowaniu 
każdego podzielnika, tak by możliwy był 
jego zdalny odczyt i  powiązanie z  konkret-
nym pomieszczeniem w  budynku, oddała 
te urządzenia mieszkańcom w dziesięciolet-
nią, płatną dzierżawę. Za każdy podzielnik, 
każdy z nas płaci w czynszu 65 gr miesięcz-
nie przez całe 10 lat jego użytkowania. 

Dbałość o  podzielnik jest ważna. 
Na prawidłowość dokonywanych rozliczeń 

ciepła za pomocą podzielników kosztów 
wpływ mają: miejsce i sposób montażu po-
dzielnika na grzejniku oraz typ i moc grzej-
nika. Z  używanym w  lokalu grzejnikiem 
powiązany jest bowiem stosowany przy 
rozliczeniach współczynnik przygrzejnikowy 
UF, zmniejszający odpowiednio jednostki 
odczytane wprost z podzielnika. 

Tak więc w interesie mieszkańców jest 
dopilnowanie, by przy planowanej podczas 
remontu mieszkania wymianie grzejnika, 
fakt ten zgłosić w  administracji, by firma 
rozliczająca ciepło dokonała przemontowa-
nia podzielnika i  ustaliła nowy współczyn-
nik UF dla nowego grzejnika. Z  operacją 
tą wiąże się jeszcze jedna bardzo ważna dla 
rozliczeń ciepła czynność. Przy przemonto-
waniu podzielnika na nowy grzejnik nastę-
puje odczyt podzielnika. 

Jeśli zaś dojdzie do sytuacji opisanej 
przez naszego mieszkańca, kiedy nastąpiło 
wyrzucenie starego grzejnika z  podzielni-
kiem to wraz z  koniecznością wniesienia 
jednorazowej pełnej kwoty za nowy po-
dzielnik, będzie trzeba do końca aktualnie 
obowiązującej umowy na dzierżawę po-
dzielników, płacić też dotychczas wnoszone 
opłaty dzierżawne za wyrzucony podzielnik. 
Przy rozliczeniu ciepła za okres kiedy lokal 
nie był wyposażony w  podzielnik nastąpi 
rozliczenie szacunkowe.

 K.Sz.

Zanim wymienisz grzejnik na nowy  
zgłoś w administracji osiedla  

potrzebę przemontowania  
podzielnika kosztów.

W grudniu 2017 r. po‑
siedzenia Zarządu RSM 
„Bawełna” odbyły się 
w dniach 1, 5 i 6 oraz 20. 
Na posiedzeniach tych 
oraz między posiedzenia‑
mi w tzw. „trybie robo‑
czym” w grudniu Zarząd 
podjął decyzje m.in. w na‑
stępujących sprawach:

Sprawy członkowsko
mieszkaniowe
Wg stanu na 30.11.2017 r. Spół-
dzielnia zrzeszała 9.153 człon-
ków. W grudniu 2017 r. do rejestru 
członków Spółdzielni wpisanych 
zostało 169 osób (większość 
to osoby, które posiadają prawo 
do lokalu łącznie ze współmałżon-
kiem, a przed 9.09.2017 r. nie były 
członkami), a skreślono z rejestru 
– 21 osób.

Sprawy terenowo
‑prawne
Przyjęto do wiadomości, że w dniu 
27.11.2017 r. w drodze indywidu-
alnego zbierania głosów podjęta 
została uchwała właścicieli nie-
ruchomości zabudowanej budyn-

kiem nr 145 przy ul. Ziemowita 25 
w sprawie wyrażenia Robotniczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Ba-
wełna” jako zarządcy nierucho-
mości zgody na podłączenie pa-
wilonu nr 16 przy ul. Ziemowita 
25 do wewnętrznej instalacji c.o. 
w budynku nr 145. O podjęciu tej 
uchwały wszyscy współwłaścicie-
le nieruchomości poinformowani 
zostali pisemnie.

Postanowiono przedstawić 
właścicielom nieruchomości za-
budowanej budynkami S3-S7 
w osiedlu „Sienkiewiczowskie” 
w trybie indywidualnego zbiera-
nia głosów do podjęcia uchwałę 
w sprawie wyrażenia zgody RSM 
„Bawełna” jako zarządcy nierucho-
mości na udostępnienie terenu i za-
warcie umowy najmu części działki 
wchodzącej w skład ww. nieru-
chomości z inwestorem czerech 
budynków mieszkalnych wieloro-
dzinnych budowanych na sąsied-
nich działkach przy ul. Kmicica 
w celu umieszczenia w gruncie 
przyłącza wodociągowego dla tych 
budynków. Spółdzielnia będąca 
współwłaścicielem nieruchomości 
głosowała za podjęciem powyższej 
uchwały.

RSM Bawełna – ,,Mój dom” – pismo Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna”. Redaktor Naczelny Sylwester Pokorski, redaktorki: Katarzyna Szczepaniak i Izabela Gwardys. 
Adres redakcji 93-120 Łódź, ul. Przybyszewskiego 163, pok. 117. Telefon 42 6416333, w. 35, e-mail: mojdom@rsmbawelna.pl. Skład i łamanie Agencja Wydawnicza PAJ-Press. Ogłoszenia 
przyjmują: redakcja  w godz. 8.00-15.00 – Łódź, ul. Przybyszewskiego 163, pok. 117, ADM „Słowiańskie” Łódź, ul. Piasta Kołodzieja 21, ADM „Sienkiewiczowskie” Łódź, ul. Skrzetuskiego 12, 
ADM „Żubardź” – „Koziny” Łódź, ul. Klonowa 39, ADM „Zbiorcza” Łódź, ul. Zbiorcza17. Wszystkie ADM-y ogłoszenia przyjmują w godzinach 800 - 1700. Materiałów nie zamówionych redakcja 
nie zwraca. Rozpowszechnianie wszelkich materiałów redakcyjnych bez zgody Wydawcy jest zabronione. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. Druk ODDI Poland.

Roboty remontowe 
i wymiana stolarki 
okiennej
Postanowiono zrefundować człon-
kom Spółdzielni 50% kosztów 
wymiany okien we własnym za-
kresie w kolejności wynikającej 
z list określających kolejność wy-
miany/refundacji:
–   w ośmiu mieszkaniach 

w osiedlu „Zbiorcza”,
–   w dziewięciu mieszkaniach 

w osiedlu „Słowiańskie”,
–   w ośmiu mieszkaniach 

w osiedlu „Sienkiewiczow-
skie”.
Z uwagi na zły stan technicz-

ny postanowiono wymienić część 
okien w jednym z lokali użytko-
wych w osiedlu „Koziny”, nale-
żącym do Spółdzielni – wymiana 
okien skutkować będzie podnie-
sieniem czynszu obecnemu na-
jemcy tego lokalu.

Zatwierdzono protokół z prac 
komisji powołanej w sprawie wy-
boru wykonawców na realizację 
robót remontowych w zasobach 
mieszkaniowych RSM „Baweł-
na” w 2018 roku zgodnie z reko-
mendacją i ustaleniami komisji 
zawartymi w protokóle (wraz 
z proponowanym przez komisję 
rozszerzeniem składu Banku Wy-
konawców o jedną firmę do robót 
elektrycznych). Listę wybranych 
firm zamieściliśmy na stronie 
internetowej RSM „Bawełna” 

oraz w tym wydaniu gazety „Mój 
Dom” na stronie 8.

Zatwierdzono na 2018 rok 
Cenniki do sporządzania roz‑
liczeń finansowych Spółdzielni 
z członkami w zakresie napraw 
wewnątrz lokali w zasobach RSM 
„Bawełna”.

Zaktualizowano upoważnie-
nia pracowników na stanowiskach 
techników w poszczególnych ad-
ministracjach osiedli do prowa-
dzenia i dokonywania wpisów 
w książkach obiektów budowla-
nych.

Zmieniono umowy na kon-
serwację zasobów Spółdzielni 
zawarte z Zakładem Instalacyj-
no-Budowlanym p. Grzegorza 
Witonia w ten sposób, że rozwią-
zano dotychczasowe i na ich miej-
sce zawarto nowe, wg których 
od 1.01.2018 roku koszt wszyst-
kich materiałów używanych przez 
usługodawcę do konserwacji za-
sobów wliczony jest do miesięcz-
nych ryczałtowych wynagrodzeń.

Rozwiązano dotychczasową 
i na jej miejsce od 1.01.2018 roku 
zawarto nową zaktualizowaną 
umowę w sprawie prowadzenia 
przeglądów instalacji gazowych 
i przewodów kominowych w za-
sobach Spółdzielni z Zakładem 
Instalacji Sanitarnych, CO i Gaz 
p. Jacka Krawczyka: zmianie 
podlegał m.in. zakres świadczo-
nych usług, ale zaktualizowano 
także inne postanowienia umo-
wy, np. odnoszące się do ochrony 
danych osobowych czy do ubez-
pieczenia cywilnej odpowiedzial-
ności wykonawcy.

Opłaty i koszty
Przyjęto do wiadomości i zaak-
ceptowano informację dotyczącą 

sald bilansu otwarcia kosztów 
do rozliczenia centralnego ogrze-
wania i podgrzania wody za 2017 
rok.

Podjęto decyzje co do zadłu-
żenia z tytułu kosztów sądowych 
i egzekucyjnych oraz odsetek 
statutowych i ustawowych od na-
leżności głównej, jakie ma wobec 
Spółdzielni były najemca jedne-
go z lokali użytkowych w osiedlu 
„Koziny”, z którym rozwiązano 
umowę w 2010 roku, a prowadzo-
ne od tego czasu postępowanie eg-
zekucyjne jest nieskuteczne.

Najem lokali i dzierżawa 
terenu
Wynajęto pomieszczenie piwnicz-
ne w budynku nr 23 na Janowie 
osobie mieszkającej w tym sa-
mym budynku z przeznaczeniem 
na dodatkową komórkę.

Wyrażono zgodę na zmianę 
użytkownika terenu pod i przed 
jednym z pawilonów handlowych 
na Olechowie.

Na umotywowany wniosek 
najemcy zmieniono warunki za-
wartej z nim umowy najmu lokali 
użytkowych w pawilonie handlo-
wym nr 49 przy ul. Brzechwy 7A.

Działalność społeczno
‑wychowawcza
Przyjęto sprawozdanie Zarządu 
Ogniska TKKF „Dzikusy” z prze-
prowadzonej w dniu 2 grudnia 
2017 roku w Szkole Podstawowej 
Nr 205 w Łodzi XVII Olimpiady 
Przedszkolaków – wraz z załą-
czonym do sprawozdania rozli-
czeniem wykorzystania środków 
finansowych przekazanych przez 
RSM „Bawełna” na organizację 
tej imprezy.

 Oprac.: E.S.

Z PRAC ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI   
w grudniu 2017 r.

Listy

Z prac 
Rady Nadzorczej 
W grudniu 2017 roku Rada 

Nadzorcza RSM „Bawełna” 
odbyła jedno posiedzenie, 
na którym:

1.  Uchwaliła plan gospodarczo-finansowy 
RSM „Bawełna” na 2018 rok.

2.  Uchwaliła zmiany stawek opłat za lokale 
w RSM „Bawełna” jn.:

–  Stawki eksploatacyjne oraz podatki 
i opłaty lokalne dla lokali mieszkalnych i garaży 
wbudowanych – zmiana od 1 maja 2018 r.

–  Stawki opłat dla garaży wolno stojących 
własnościowych i wyodrębnionych w związku 
ze zmianą podatków i opłat lokalnych – zmiana 
od 1 stycznia 2018 r.

–  Stawki opłat dla lokali użytkowych 
własnościowych i wyodrębnionych w budynku 
nr 501 przy, ul. Gorkiego6/8, 10/12 (obecnie 
ul. A. Sacharowa) – zmiana od 1 maja 2018 r.

–  Odpis na fundusz remontowy dla nie-
ruchomości: JS01, ul. Skrzetuskiego 1; JS03, 
ul. Kmicica 4-4c, 6; JS09, ul. Kmicica 2-2b 
w wysokości 2,20 zł/m2 p.u. – zmiana od 1 maja 
2018 r.

3.  Uchwaliła Ramowy Harmonogram Pracy 
Rady Nadzorczej na 2018 rok i jest zamieszczony 
na stronie 10.

4.  W związku z planami dotyczącymi organi-
zacji uroczystości z okazji 60-lecia RSM „Baweł-
na” w 2018 r. Rada powołała Komitet Obchodów 
60-lecia RSM „Bawełna”, w skład którego weszli: 
p. Jadwiga Miller jako Przewodnicząca Komitetu, 
p. Jadwiga Antosik, p. Grażyna Zakrocka, p. Da-
riusz Papużyński, Przewodnicząca Rady Osiedla 
„Żubardź” p. Małgorzata Konwerska, Przewod-
nicząca Rady Osiedla „Zbiorcza” p. Jolanta Kopeć, 
Przewodniczący Rady Osiedla „Koziny” p. Paweł 
Pawłowicz, Przewodniczący Rady Osiedla „Sien-
kiewiczowskie” p. Andrzej Rudnicki, Przewodni-
czący Rady Osiedla „Słowiańskie” p. Bogusław 
Kowal, a także członkowie Zarządu Spółdzielni: 
p. Sylwester Pokorski, p. Elżbieta Kitowska i p. Ta-
deusz Szymański.

Przewodnicząca p. J. Miller zaapelowała, by 
Rady Osiedli wytypowały osoby, dla których 
można wystąpić o przyznanie odznaczeń pań-
stwowych.

5.  Przyjęła do wiadomości informacje człon-
ków Rad Osiedli „Zbiorcza”, „Żubardź”, „Koziny”, 
„Słowiańskie” i „Sienkiewiczowskie” na temat 
spraw jakimi Rady zajmowały się na swoich 
posiedzeniach w okresie od ostatniego posie-
dzenia Rady Nadzorczej.

6.  W sprawach wniesionych Rada przyjęła 
do wiadomości informacje nt:

–  zmian opłat taryfowych na ciepło 
od 1 stycznia 2018 r. – opłata zmienna i stała 
zmaleją,

–  wejścia w życie od 1 stycznia 2018 r. 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego 
sposobu selektywnego zbierania wybranych 
frakcji odpadów,

–  wejścia w życie od 1 stycznia 2018 r. 
Uchwały Rady Miejskiej w Łodzi z 16 listopada 
2016 r. ws. w sprawie ustalenia zasad i warun-
ków sytuowania obiektów małej architektury, 
tablic reklamowych i urządzeń reklamowych 
oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów 
jakościowych oraz rodzajów materiałów bu-
dowlanych, z jakich mogą być wykonane, dla 
miasta Łodzi, 

–  obchodów 59 urodzin RSM „Bawełna”, 
które odbyły się 7 grudnia br. w siedzibie Spół-
dzielni,

–  pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej 
Związku Rewizyjnego SM RP, które odbyło się 
11.12. br.,

–  decyzji wojewody łódzkiego p. Zbigniewa 
Raua ws. zmiany nazw 27 łódzkich ulic, w tym 
dwóch znajdujących się w zasobach Spółdzielni:, 
ul. Stanisława Tybury zmieni się na, ul. Tadeusza 
Kutrzeby, a, ul. Maksyma Gorkiego zmieni się na, 
ul. Andrzeja Sacharowa. W związku z powyż-
szym konieczna będzie również zmiana nazew-
nictwa dwóch części Walnego Zgromadzenia, 
które do tej pory nazywały się: Tybury i Gorkiego,

–  spotkania Prezydent Miasta Łodzi p. Han-
ny Zdanowskiej z mieszkańcami Kozin, które 
odbyło się w dniu 15.12. br. w SP nr 91 przy, 
ul. Kasprzaka 45. W spotkaniu uczestniczyła 
Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Jadwiga 
Miller i poruszyła na nim tematy nurtujące 
mieszkańców osiedla,

–  Wigilii zorganizowanej dla mieszkańców 
przez samorządową Radę Osiedla Olechów-
-Janów,

–  Wigilii planowanej w siedzibie Spółdzielni 
w dniu 20.12. br.,

–  nowego wydania gazety RSM „Baweł-
na” – „Mój Dom”.

7.  Następne posiedzenie planowane jest 
na 25.01.2018 r. Oprac.: I.G.

Takie ogłoszenie zamieszczone przez  jednego z  lokatorów pierwszej klatki schodowej 
budynku 501 przy A. Sacharowa 6/8 (dawniej ul. Gorkiego) sfotografowaliśmy w połowie 
stycznia. W  tym wieżowcu od  lat występuje  problem chuliganów niszczących  ściany 
i bezdomnych zanieczyszczających klatki schodowe. Jednak sami mieszkańcy dopro-

wadzają do  tych kłopotliwych  i niechcianych przez większość sytuacji. My zaś możemy  tylko 
apelować do Państwa o nie przekazywanie osobom postronnym kodów do domofonów (nie do-
tyczy to tego budynku, bo drzwi otwiera się tu chipami, pastylkami, jak je niektórzy nazywają) 
i nie wpuszczanie obcych do budynku.
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Życzymy udanych,  
ale przede wszystkim bezpiecznych ferii zimowych.  
Warto tez pomyśleć  
o ubezpieczeniu dzieci na wyjeździe.

Jak pisaliśmy w poprzednim nume-
rze gazety, decyzją wojewody łódz-
kiego p. Zbigniewa Raua, w związ-
ku z ustawą dekomunizacyjną, 
od 1 stycznia 2018 r. 27 łódzkich 
ulic otrzymało nowe nazwy. W na-
szych zasobach zmiany te dotknęły 
dwie ulice: w osiedlu „Żubardź” 
zamiast ulicy Stanisława Tybury 
– działacza komunistycznego – 
mamy teraz ul. Gen. Tadeusza Ku-
trzeby (znajdują się przy niej bloki 
nr 50 i 56), a w osiedlu „Zbiorcza” 
Maksyma Gorkiego zastąpił An-
drzej Sacharow (bloki 501 i 503).

Ponieważ od dzisiaj opisywać 
będziemy patronów Żubardzia, 
w tym wydaniu przybliżymy Pań-
stwu właśnie sylwetkę Tadeusza 

Kutrzeby. Urodził się 15 kwietnia, 
najprawdopodobniej 1886 roku 
(niektóre źródła podają jako jego 
rok urodzenia 1885) w Krakowie. 
Pochodził z rodziny, w której sil-
nie były zakorzenione tradycje 
wojskowe, dlatego jako dziesię-
ciolatek został uczniem szkoły 
wojskowej w Wiedniu, a po matu-
rze rozpoczął studia w Wojskowej 
Akademii Technicznej na wydziale 
inżynieryjno-saperskim. W latach 
1906–1910 służył w 9. batalionie 
saperów w Krakowie, a po wy-
buchu I wojny światowej walczył 
w armii austriackiej, m.in. na fron-
cie serbskim, rosyjskim i włoskim. 
Po odrodzeniu się Rzeczypospo-
litej T. Kutrzeba zdecydował się 

na porzucenie armii austriackiej 
i w listopadzie 1918 r. rozpoczął 
służbę w Wojsku Polskim, gdzie 
działał w III Oddziale Sztabu 
Generalnego, dowodził 1. Dywi-
zją Piechoty Legionów oraz był 
członkiem Grupy Operacyjnej, 
na czele której stał gen. Edward 
Rydz-Śmigły, późniejszy Naczel-
ny Wódz. Podczas zamachu ma-
jowego 1926 r. Tadeusz Kutrzeba 
opowiedział się po stronie rządo-
wej, co jednak nie przeszkodziło 
mu w uzyskaniu dalszych awan-
sów, najpierw na stanowisko I za-
stępcy szefa Sztabu Generalnego, 
a następnie na generała brygady. 
28 listopada 1928 r. został komen-
dantem Wyższej Szkoły Wojennej, 

gdzie dał się poznać jako dobry 
wykładowca i organizator, a także 
autor wielu publikacji z dziedziny 
taktyki, organizacji wojsk, regula-
minów i prac wojskowo-historycz-
nych. 27 listopada 1935 r. Tadeusza 
Kutrzebę mianowano generałem 
przy Generalnym Inspektoracie Sił 
Zbrojnych, w którym zajmował się 
przygotowaniami do obrony kraju 
oraz prowadził badania dotyczące 
obronności i strategii. W marcu 
1939 r. awansował na generała 
dywizji, a w sierpniu objął do-
wództwo nad armią „Poznań”. Był 
inicjatorem i głównodowodzącym 
w bitwie nad Bzurą, która roze-
grała się między 9 a 20 września 
1939 r. i mimo porażki uznawa-

Na początku stycznia br. wszystkie administracje złożyły meldunki dotyczące pracy w okresie świąteczno-
-noworocznym firmy „PRYM”, która przejęła obowiązki firmy „Usługa” – Pogotowie Techniczne i która 
obecnie świadczy usługi pogotowia mieszkaniowego, polegające na usuwaniu awarii elektrycznych, 
hydrauliczno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, po godzinach pracy administracji.
  W tym okresie firma „PRYM” interweniowała zaledwie kilkukrotnie, a zgłaszane awarie były w więk-
szości drobne. To ewidentnie świadczy o tym, że systematyczna dobra praca administracji osiedli i służb 
konserwatorskich daje wymierne efekty. Bieżąca kontrola i szybkie reagowanie na co dzień skutkuje 
tym, że po godzinach pracy administracji możecie Państwo spać spokojnie.  I.G.

Czy podzielić 
majątek 
dorobkowy od razu 
czy po latach?
Ostatnie kilka artykułów poświę-
conych było zmianom w prawie 
spółdzielczym i ustawie o spół-
dzielniach mieszkaniowych. 
Z pewnością jeszcze nie raz 
w niedalekiej przyszłości po-
wrócimy do tej tematyki, jednak 
w niniejszym artykule zajmie-
my się nieco innym tematem. 
Problemem wielu spółdzielców 
są kwestie związane z podziałem 
majątku małżeńskiego w sytuacji, 
gdy przysługuje im tytuł prawny 
do lokalu w spółdzielni. Często 
nie zdajemy sobie sprawy jak 
ważne jest, by zająć się tą kwestią 
jak najszybciej, bowiem wycena 
majątku małżonków po latach 
może budzić nieporozumienia 
i trudności. W związku z tym 
warto poruszyć problem podziału 
dorobku po latach od rozwodu, 
a konkretniej skupić się na tym, 
z jaką chwilą wycenia się majątek 
małżonków.

W postępowaniu o podział 
majątku wspólnego sąd wydaje 
orzeczenie, w którym reguluje 
takie kwestie, jak podział po-
szczególnych składników ma-
jątkowych, rozliczenia finanso-
we dotyczące dopłat czy spłat 
pomiędzy małżonkami, a także 
rozpoznaje na wniosek roszcze-
nia wnioskodawcy i uczestników 
postępowania co do rozliczenia 
nakładów poniesionych na ma-
jątek wspólny przez małżonków 
z ich majątków odrębnych. Za-
sadą jest, że małżonkowie mają 
równe udziały w majątku wspól-
nym. Przedmiotem postępowania 
o podział majątku wspólnego 
małżonków mogą być jedynie 
przedmioty majątkowe, które 
wchodziły w skład majątku mał-
żonków w chwili rozwodu i które 

Z notatnika 
prawnika

nadal znajdują się w ich majątku, 
pomimo rozwiązania małżeństwa.

Najprostszym rozwiązaniem 
jest dokonanie podziału majątku 
dorobkowego małżonków w ra-
mach postępowania rozwodo-
wego albo bezpośrednio po nim. 
Praktyka przeprowadzania po-
działu majątku wspólnego mał-
żonków w ramach postępowania 
rozwodowego jest uzależniona 
od tego, czy nie spowoduje nad-
miernego opóźnienia w proce-
sie o rozwód. Takie rozwiązanie 
sprzyja nie tylko dokonaniu jak 
najbardziej sprawiedliwego i roz-
sądnego podziału, ale także po-
zwala uniknąć problemów zwią-
zanych z wyceną poszczególnych 
składników majątku wspólnego 
małżonków po upływie lat. Trze-
ba pamiętać, że wiele składników 
tego majątku wraz z upływają-
cym czasem zmienia swoją war-
tość – choćby samochód, który 
w chwili rozwodu jest nowy, 
a w czasie trwania postępowa-
nia o podział majątku wszczęte-
go piętnaście lat po rozwodzie 
już piętnastoletni – to znaczna 
różnica z uwagi na wartość tego 
pojazdu. Wycena takiego pojazdu 
na chwilę wydania wyroku roz-
wodowego nie powinna budzić 
wątpliwości, ale brak rozwią-
zania kwestii podziału majątku 
małżonków w znacznie później-
szym czasie wpłynie negatywnie 
nie tylko na wartość auta, ale też 
spowoduje znaczne komplikacje 
co do rozliczeń między byłymi 
małżonkami. W takiej sytuacji 
wycena będzie musiała zostać 
dokonana przez specjalistę – bie-
głego sądowego.

Przepisy prawa nie określają 
wprost zasad wyceny przedmio-
tów wchodzących w skład mająt-
ku do podziału po upływie znacz-
nego okresu czasu. Pomoc może 
nieść praktyka sądów, w ramach 
której ukształtowało się trwałe 
stanowisko, iż wartość majątku 
podlegającego podziałowi jest 
ustalana przez sąd według chwili 
dokonywania podziału. Musimy 
pamiętać, że wartość ta po upły-
wie lat będzie inna, w wielu przy-
padkach niższa. To ważne, ponie-
waż małżonek, który uzyskuje 

dany składnik majątku ma obo-
wiązek zwrócić byłemu małżon-
kowi dopłatę, jeżeli przypadło 
mu w wyniku podziału więcej 
majątku.

Pamiętajmy, że nie ma ogra-
niczenia czasowego co do wy-
stąpienia z wnioskiem o podział 
majątku wspólnego małżonków 
po wydaniu wyroku rozwodo-
wego. Dlatego tak ważne jest, by 
uregulować kwestie dotyczące 
składników majątku wspólnego 
jak najszybciej po ustaniu mał-
żeństwa. Nie są rzadkie przy-
padki, kiedy byli małżonkowie 
postanawiają dzielić majątek 
po upływie nawet 40 lat od roz-
wodu. W tak wyjątkowych sytu-
acjach ma znaczenie chwila do-
konywania podziału. Komplikuje 
to toczące się postępowanie i wy-
maga większego zaangażowania 
ze strony byłych małżonków. Nie 
możemy osądzić na łamach tego 
artykułu, jak postępować w ta-
kich sytuacjach, ponieważ każ-
da sprawa jest inna. Tak właśnie 
wydarzyło się w Sądzie Okręgo-
wym w Szczecinie, gdzie sam sąd 
z uwagi na powstałe wątpliwości 
co do sposobu wyceny majątku 
małżonków po rozwodzie, skie-
rował pytanie prawne do Sądu 
Najwyższego. Z pewnością orze-
czenie Sądu Najwyższego w tej 
sprawie zawierać będzie wiele 
cennych wskazówek co do wy-
ceny składników majątku mał-
żonków będącego przedmiotem 
podziału.

Podsumowując, należy mieć 
na uwadze, że odkładanie na póź-
niej kwestii podziału majątku 
po rozwodzie może rodzić nega-
tywne skutki i warto to rozwa-
żyć już w czasie trwania procesu 
o rozwód.

Michał Góra
student V roku prawa  

na Wydziale Prawa  
i Administracji

Uniwersytetu Łódzkiego
współpracujący z Kancelarią 

Radcy Prawnego
Jadwigi Chmielewskiej

‑Furmankiewicz

na jest za najważniejsze starcie 
kampanii wrześniowej. Zaczepny, 
z polskiej strony, zwrot nad Bzurą 
zmusił Niemców do poniechania 
prób szybkiego zdobycia Warsza-
wy i przegrupowania się, w celu 
zlikwidowania zagrożenia i opo-
ru, którego zupełnie się nie spo-
dziewali. Toczące się przez dwa 
tygodnie krwawe i zacięte wal-
ki połączonych armii „Poznań” 

i „Pomorze” z 8. armią niemiecką 
pozwoliły stronie polskiej na usta-
bilizowanie środkowego odcinka 
frontu na linii Wisły. Jednak z po-
wodu zbyt wielkiej różnicy sił 
oddziały polskie odniosły poraż-
kę. Po zakończeniu bitwy generał 
T. Kutrzeba przebił się do walczą-
cej Warszawy, gdzie 27 września 
brał udział w rozmowach kapitula-
cyjnych i sam podpisał akt kapitu-
lacji. Trafił do niewoli w obozach 
jenieckich na terytorium Rzeszy, 
w których przebywał aż do wy-
zwolenia w 1945 r. Wówczas wy-
jechał do Londynu, w którym m.in. 
wydał publikację pt. „Bitwa nad 
Bzurą”. Zmarł 8 stycznia 1947 r., 
a 10 lat później, zgodnie z ostat-
nią wolą, jego zwłoki przeniesiono 
do Polski i złożono je w Alei Za-
służonych na Cmentarzu Wojsko-
wym na Powązkach w Warszawie.

Generał Tadeusz Kutrzeba od-
znaczony był m.in. Orderem Vir-
tuti Militari, Orderem Odrodze-
nia Polski, Krzyżem Walecznych 
i Złotym Krzyżem Zasługi. I.G.

PATRONI NASZYCH ULIC  
– TADEUSZ KUTRZEBA ZAMIAST STANISŁAWA TYBURY

Mądry spółdzielca... 
przed szkodą
Pół roku szkolnego zleciało zno-
wu nie wiadomo kiedy i za chwilę 
mamy FERIE!!! Dzieciaki już nie 
mogą się doczekać tych dwóch 
tygodni swobody, wypoczynku 
i odespania szarych zimowych po-
ranków kojarzonych z codzienną 
pobudką do szkoły.

Jedni rozjadą się w przeróż-
ne strony będące od lat na liście 
top wakacji zimowych, inni zaś 
skorzystają z bogatej oferty ferii 
w mieście, jeszcze inni postano-
wią w zaciszu domowym odrobić 
zaległości książkowe i muzyczne. 
Niech ten czas każdy uczeń wyko-
rzysta zgodnie ze swoim zegarem 
wewnętrznym i ustaloną rodzinnie 
opcją. Niech będzie super! To czas 
ładowania akumulatorów do dal-
szej pracy i niech będzie bardzo 
dobrze wykorzystany... ale bez-
piecznie! ... niezależnie od kierun-
ku podróży – wyjazdu czy chęci 
pozostania w domu z książką 
w ręku pamiętajmy! Bezpiecznie!!! 

To czas wypoczynku, a nie szuka-
nia guzów.

Czyli stosujemy się do zasad 
bezpieczeństwa w przestrzeni pub-
licznej i ruchu drogowym; na sto-
ku narciarskim czy też na przejściu 
przez jezdnię.

Zachowujemy też szczególną 
roztropność w relacjach z niezna-
jomymi i w nowych dla nas miej-
scach. Więcej! Zachowujemy zdro-
wy rozsądek pozostając w domu, 
jak i korzystając z internetu!

A ponieważ przezorności ni-
gdy dosyć, na wszelki wypadek 
ubezpieczamy nasze pociechy, 
i te małe i te duże, i te wyjeżdżają-
ce, i te pozostające same w domu, 
na ferie ! Wyjazdy zagraniczne 
i krajowe oraz następstwa nie-
szczęśliwych wypadków w okolicy 
zamieszkania to proste rozwiązania 
ubezpieczeniowe dostępne za nie-
wielkie składki. Dużo prościej dbać 
o bezpieczeństwo wiedząc, że gdy-
by jednak potrzebna była pomoc 

czy inne wsparcie kojarzone z wy-
datkiem finansowym – mamy za-
bezpieczenie w „polisie na ferie”. 
Często składka za taką ochronę 
to nie więcej niż rachunek za przy-
słowiową pizzę...

Naprawdę warto! Bezpiecz-
nych wspaniałych ferii!!! Dobrego, 
rozsądnego wypoczynku Dziecia-
kom i Państwu życzę!

 A. Przybył

Od Redakcji: Tym krótkim 
artykułem żegnamy się 
z p. Agnieszką Przybył, 
naszą autorką powiastek 
ubezpieczeniowych pt. 
„Mądry spółdzielca… przed 
szkodą”. Byliśmy razem 
od nr 77 w maju 2015 roku, 
czyli prawie 3 lata. Dzięku-
jemy serdecznie za owoc-
ną współpracę i życzymy 
p. Agnieszce sukcesów 
w Jej dalszej pracy ubez-
pieczeniowej.

6 stycznia ulicą Piotrkowską przemaszerował różnobarwny Orszak Trzech Króli. W prze-
marszu  wzięło  udział  wielu mieszkańców 

Łodzi. W barwnym, radosnym korowodzie spot-
kać było można całe rodziny. Orszak rozpoczął 
swoją wędrówkę centralną ulicą naszego miasta 
przy Placu Wolności, a skończył się festynem zor-
ganizowanym na Placu katedralnym. Uroczystości 
trwały ok. 4 godzin. Uczestnikom Orszaku rozda-
wano śpiewniki z kolędami, a dzieciom korony, 
miecze  i anielskie skrzydła. Zachęcam w przy-
szłym roku do udziału w obchodach tego święta, 
bo są naprawdę dobrą okazją do miłego rodzinne-
go spędzenia wolnego czasu. Warto!   K.Sz.

ORSZAK  
TRZECH KRÓLI
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Chcemy propagować wśród naszych mieszkańców  

różne inicjatywy  
pozwalające na rozbudzenie aktywności  

i integracji środowiska.

Koziny, ul. Tatarakowa 15, Adam Małaczyński Koziny, ul. Długosza 27, Jacek BaranowskI

Żubardź, ul. Klonowa 41, Dorota Tręda Żubardź, ul. Klonowa 41, Magdalena Jacaszek

Styczeń to miesiąc studniówek. 
Organizują je zwykle licea dla 
uczniów klas maturalnych. My 
jednak mieliśmy okazję uczest-
niczyć w pierwszym w tym roku 
w naszym mieście balu gimnazja-
listów. Zorganizował go Zespół 
Szkół Ogólnokształcących nr 1 
na Widzewie przy ul. Czajkow-
skiego 14. 

Szkoła, z którą współpracuje-
my corocznie przy festynie „Hop 
do szkoły”. W murach szkoły, 
w której, notabene, odbywały się 
niegdyś nasze Zebrania Przed-
stawicieli, funkcjonują aż dwa 
odrębne Gimnazja: Publiczne 
Gimnazjum nr 34 im. Krzysz-
tofa Kamila Baczyńskiego oraz 
Publiczne Gimnazjum Mistrzo-
stwa Sportowego. Uczniowie 
trzecich klas gimnazjalnych wraz 
z nauczycielami i zaproszonymi 
gośćmi w sobotę 13 stycznia br. 
polonezem przemierzyli praktycz-
nie całą szkołę, rozpoczynając 
wieczór pełen wdzięku, zabawy 
i radości. Tańce trwały do godz. 
21. Były uroczyste przemowy 
dyrektor szkoły p. Aleksandry 

Bonisławskiej, która żegnając 
swoich wychowanków życzyła im 
wytrwałości i sukcesów w zdoby-
waniu dalszej wiedzy, gratulacje 
uczniom i władzom szkoły złożył 
też obecny na balu przedstawiciel 
Rady Miejskiej p. Sylwester Pa-
włowski. Uczniowie zaś na ten 
specjalny wieczór przygotowali 
koncert życzeń dla nauczycieli, 
który okazał się nie tylko zabaw-
ny, ale i bardzo wzruszający dla 
pedagogów. K.Sz.

Bądźmy wyrozumiali 
Zaskakująca reakcja mieszkańców spotkała pracownika firmy odśnieżają-
cej nasze zasoby w os. „Zbiorcza”. Kiedy ok. godz. 5.30 w dniu 16 stycz-
nia br. na traktorze przystąpił do odśnieżania terenów przy ul. Zbiorczej 
(w nocy z 15 na 16 stycznia nastąpiły pierwsze silniejsze opady śniegu 
tej zimy – dopisek redakcji) został obrzucony z balkonów naszego bu-
dynku ziemniakami. Najprawdopodobniej nie podobał się wybudzonemu 
lokatorowi warkot silnika. No cóż, może trudno się dziwić, bo przez lata 
przyzwyczailiśmy się, że zimy są coraz mniej śnieżne i nikt tak wcześnie 
nie pracuje. Nawet śmieciarze wykonują swoją pracę w ciągu dnia, nie jak 
kiedyś wczesnym rankiem.

Jednak dla bezpieczeństwa mieszkańców i przed ich wyjściem z domu 
do pracy czy dzieci do szkoły, nasze ciągi pieszo jezdne muszą być odśnie-

żone i posypane piaskiem. Aby sprostać temu zadaniu i by wszystkie bu-
dynki w osiedlu zostały odśnieżone na czas, firmy muszą rozpocząć pracę 
bardzo wcześnie, bo os. Zbiorcza to nie tylko budynki przy ul. Zbiorczej, ale 
i przy ul. Sarniej, Wilczej, Rawskiej, Gołębiej, Sacharowa (dawniej Gorkie-
go) i na Stokach ul. Górska i Szczytowa. Przy opadach nocą niejednokrotnie 
firmy podejmują prace nawet w nocy. Pamiętam też ze swojego budynku, 
w którym mieszkam, że gospodarz naszego domu w okresie silnych opa-
dów nocował w pomieszczeniu w piwnicy i kilkakrotnie w nocy wychodził, 
by odśnieżyć dojścia do klatek schodowych. Chciałoby się powiedzieć za na-
szą byłą wiceminister: Sorry, taki mamy klimat. I musimy być wyrozumiali. 
I jeszcze jedno, jak co roku apelujemy do kierowców, by parkowali swoje 
samochody w miejscach do tego wyznaczonych i ułatwiali odśnieżanie par-
kingów. O czasie wykonywania prac na parkingach firmy informować będą 
poprzez ogłoszenia na klatkach schodowych lub wkładając zawiadomienie 
bezpośrednio za wycieraczkę samochodu.  K.Sz.

SENIORZE BĄDŹ AKTYWNY!
W dzisiejszym numerze przedstawiamy Państwu kilka 
wydarzeń cyklicznych, do udziału w których zachęcamy:
W Domu Kultury 502 przy ul. Gorkiego 18:
Taniec towarzyski dla seniorów 
Zajęcia w poniedziałki i środy, godz. 9:30, 10:45, 12:00.  
Koszt 30 zł/miesiąc.
Język angielski dla seniorów 
Zajęcia: grupa początkująca wtorki 15:00-16:30, średniozaawansowana 
środy 14:30-16:00, grupa zaawansowana środy 12:30-14:00. 
Koszt 60 zł/miesiąc.
Zajęcia sportowe dla seniorów 
Wtorki i czwartki 18:00-19:00 szkoła zdrowego kręgosłupa. 
Koszt 75 zł/8 zajęć. 
Wtorki 9:15-10:15 i piątki 10:00-11:00 gimnastyka 60+.  
Koszt 40 zł/miesiąc.
Warsztaty koralikowe – tworzenie biżuterii 
Czwartki, grupa początkująca 16:00, grupa zaawansowana godz. 18:00. 
Koszt 60 zł/miesiąc.
Zapisy pod numerem telefonu: 574-190-682 lub 574-190-658 lub 
bezpośrednio w Domu Kultury.

W Bałuckim Ośrodku Kultury przy ul. Limanowskiego 166:
Język niemiecki dla seniorów 
Zajęcia: grupa początkująca środy godz. 11:30, grupa 
średniozaawansowana środy, godz. 10:00. Koszt 70 zł/miesiąc.
Lektorat języka włoskiego/rosyjskiego/hiszpańskiego – godziny 
w trakcie ustalania, nabór otwarty. Koszt 70 zł/miesiąc.
Zajęcia sportowe dla seniorów – zdrowy kręgosłup 
Środy i piątki godz. 10:00. Koszt 60 zł/karnet 8 zajęć.
Zapisy pod numerem telefonu: 42 653-36-45.

W Bałuckim Ośrodku Kultury przy ul. Żubardzkiej 3:
Zajęcia sportowe dla seniorów – Stretching – zajęcia rozciągające, 
podnoszące sprawność ruchową.  
Czwartki godz. 18:45-19:45. Koszt 10 zł – 1 spotkanie.
Zapisy pod numerem telefonu: 42 651-67-47.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Jurczyńskiego 30a:
Zajęcia komputerowe „Mój e-przyjaciel” 
Poniedziałki godz. 9:30-12:00, udział bezpłatny. 
Zapisy pod numerem telefonu: 42 672-61-13, w. 33.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Gorkiego 63:
Zajęcia komputerowe – podstawy korzystania z komputera, Internetu 
i poczty elektronicznej. 
Środy, godz. 11:00-15:00. Udział bezpłatny.
Zapisy pod numerem telefonu: 42 672-61-13.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Ketlinga 21:
Klub brydżowy 
Spotkania w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz. 15:00-19:00. 
Udział bezpłatny.

Znamy  już  wyniki  zimowej  edycji  konkursu  na  najefektowniej  udekorowany  balkon 
w okresie świąteczno-noworocznym.

Na Żubardziu nagrodę zdobyły ex aequo dwie panie z tego samego bloku: p. Mag-
dalena Jacaszek i p. Dorota Tręda z ul. Klonowej 41, blok 91.

Na Kozinach  zwycięzcami  zostało  z  kolei  dwóch  panów:  p.  Jacek  Baranowski 
z ul. Długosza 27, bl. 13 oraz p. Adam Małaczyński z ul. Tatarakowej 15.

Na Olechowie zwyciężył p. Marian Kobalczyk z ul. Piasta Kołodzieja 19, bl. 127.
Zwycięzcy zostaną uhonorowani podczas tegorocznego Walnego Zgromadzenia.
Zdjęcia ich balkonów będzie można zobaczyć również na stronie internetowej Spół-

dzielni, w zakładce Konkursy.
Niestety nikt nie zgłosił się 

do konkursu z osiedla  „Zbior-
cza”, natomiast Rada Osiedla 
„Sienkiewiczowskie”,  zniechę-
cona  brakiem  odzewu  w  po-
przednich  edycjach,  w  ogóle 
nie podjęła decyzji o organiza-
cji zimowej edycji w tym roku.

My  jednak  nadal  będzie-
my  popierać  tego  typu  akcje 
i zachęcać Państwa do udzia-
łu w nich, zależy nam bowiem 
na promowaniu inicjatyw spo-
łecznych  i  na  inspirowaniu 
mieszkańców  do  współtwo-
rzenia  przyjaznej  dla wszyst-
kich atmosfery.  I.G.

Konkurs na najładniejszy balkon – wyniki!

Olechów, ul. Piasta Kołodzieja 19, Marian Kobalczyk

BAL   G IMNA Z JA LNY
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Już tradycją stało się,  
że mieszkańcy Olechowa i Janowa  
przed świętami Bożego Narodzenia spotykają się 
na wspólnej, uroczystej wieczerzy.

Wigilia na Olechowie
W dniu 15 grudnia 2017 r. Rada Osiedla Olechów-Janów – 
jednostka pomocnicza UMŁ, wspólnie z Dyrektorem Szkoły 
Podstawowej Nr  205  p.  Magdaleną  Czwartosz-Bujnowicz, 
już po raz kolejny, zorganizowali osiedlową wigilię. Spotka-
nie  poprowadził  Przewodniczący  Rady  Osiedla  Olechów-
-Janów,  nasz  kierownik  osiedla  „Słowiańskie”  p.  Piotr  Su-
miński ciepło witając i przedstawiając przybyłych gości. Jak 
co roku sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej wypełniona 
była  licznie przybyłymi gośćmi  i mieszkańcami osiedli Ole-
chów i Janów. 

Wśród zaproszonych gości na spotkanie przybyli przed-
stawiciele UMŁ: Przewodniczący Rady Miejskiej Łodzi p. To-
masz Kacprzak, Radna p. Małgorzata Bartosiak, pełnomoc-
nik p. prezydent Hanny Zdanowskiej p. Krzysztof Makowski. 
Każdy z nich życzył zebranym ciepłych, spędzonych w miłej, 
rodzinnej atmosferze świąt Bożego Narodzenia.

Ze  strony  naszej  Spółdzielni  obecny  był  cały  Zarząd: 
p. Sylwester Pokorski, p. E. Kitowska i p. T. Szymański.

Jak  tradycja  karze  „wieczerza  wigilijna”  rozpoczęła  się 
od  wygłoszenia  Słowa  Bożego”.  W  świąteczną  atmosferę 
wprowadził  nas  proboszcz  Parafii  na  Janowie  ks.  kanonik 
Wojciech Anglart. Goście w niemal rodzinnej, sympatycznej 
atmosferze przełamali się opłatkiem i z nieukrywaną radością 
obejrzeli jasełka w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej 
nr 205. W ich barwnym widowisku nowo narodzonego Jezu-
sa witali  Trzej  królowie  oraz  postacie  z  bajek.  I  tak  pokłon 
Jezuskowi złożyli: Jaś i Małgosia, Calineczka, Pinokio, Smer-
fetka, Dziewczynka z zapałkami.

Po występie dzieci czas przy wspólnym spożywaniu posił-
ków umilał zebranym chór szkolny gimnazjalistów z Publicz-
nego Gimnazjum nr 36, śpiewając nie tylko kolędy, ale i pięk-
ne, świąteczne, bardziej i mniej znane piosenki. Nie zabrakło 
wystąpień  osób,  które  chciały  się  ze  wszystkimi  podzielić 
radością  ze  wspólnego  spotkania.  I  tak  podziękowanie  za 
zaproszenie przekazała p. Barbara Błaszczyk – mieszkanka 
os. „Sienkiewiczowskie” a p. Barbara Snopek z Olechowa za-
śpiewała kolędę „Oj, maluśki, maluśki”.

Ten  wieczór  był  wyjątkowy  jeszcze  z  jednego  powodu. 
W spotkaniu uczestniczyli, zaproszeni przez p. Piotra Sumiń-
skiego  goście  specjalni  P.P. Marija  i  Roman.  Pelesho,  oby-
watele Ukrainy, mieszkający i pracujący od kilku lat w Łodzi. 
W trakcie wigilii opowiedzieli o zwyczajach bożonarodzenio-
wych na Ukrainie. P. Marija opowiedziała, jak u nich odbywa 
się wieczerza wigilijna, powiedziała też, że święto to jest sku-
pione głównie na babciach rodzin. W święto odwiedzane są 
po kolei wszystkie babcie w rodzinie, babcia ze strony mamy, 
babcia ze strony  taty.  „A że mam męża to  i odwiedzam też 
babcię męża ze strony  jego mamy, babcię męża ze strony 
jego  taty.  To  jest  naprawdę  rodzinny  czas”  –  powiedziała 
p. Marija.

Podsumowaniem tego wieczoru niech będą  jeszcze sło-
wa Prezesa p. S. Pokorskiego wypowiedziane w jego wystą-
pieniu,  że ważne  są  takie  spotkania,  bo  dzięki  nim oczeki-
wanie na Boże Narodzenie staje się szczególnie świąteczne 
i radosne.

 K.Sz.

W grudniu 2017 r., specjalnie do tego powołana komi-
sja, dokonała wyboru 24 firm, które tworzyć będą w tym 
roku bank wykonawców robót remontowych w RSM 
„Bawełna”.

Tradycyjnie już, przed rozdzieleniem poszczegól-
nych prac, w siedzibie Spółdzielni odbyło się spotkanie 
z przedstawicielami wybranych firm. Z ramienia RSM 
„Bawełna” uczestniczyli w nim: Prezes Spółdzielni 
p. Sylwester Pokorski, wraz ze swoim Zastępcą ds. Eks-
ploatacyjnych p. Tadeuszem Szymańskim, kierownicy 
poszczególnych administracji osiedli oraz pracownicy 
Działu Technicznego.

Gości powitał i przedstawił Prezes S. Pokorski, któ-
ry poinformował, że termin spotkania celowo został tak 
przyspieszony, by firmy mogły z odpowiednim wyprze-
dzeniem rozpocząć już planowanie swoich prac. Następ-
nie głos zabrał Zastępca Prezesa p. T. Szymański, który 
stwierdził, że 80% wykonawców, którzy pracowali w ze-
szłym roku, spełniło wymogi pracy w RSM „Bawełna”, 
a te, jak wiadomo, są bardzo wysokie. Z punktu widzenia 
Spółdzielni najważniejszy jest członek, a Spółdzielnia, 
jako zarządca, musi jego pieniędzmi dysponować w spo-
sób należyty. Dlatego też zarówno jakość prac, jak i uży-
te materiały, organizacja pracy oraz kontakt z lokatorem, 
musi być na najwyższym poziomie. Tadeusz Szymański 

zwrócił również uwagę, by wykonawcy uważniej czytali 
zawierane z nimi umowy, tak by na kolejnych etapach 
robót nie pojawiały się niepotrzebne wątpliwości. Nato-
miast, gdy zgłaszają gotowość do odbioru zakończonych 
prac, to cały teren musi być sprzątnięty, pomieszczenia 
zdane i usunięty cały sprzęt niezbędny do wykonywania 
prac. Inaczej nie będzie to akceptowane przez Spółdziel-
nię. Zwrócił się również do przedstawicieli firm o ich 
opinie na temat tego jak obecnie przedstawia się sytuacja 
na rynku budowlanym. W swoich wypowiedziach wyko-
nawcy byli zgodni co do tego, że sytuacja jest trudna – 
brakuje ludzi do pracy, a ich żądania finansowe stale ros-
ną. System edukacji zawodowej w naszym kraju nie jest 
w stanie dostarczyć na rynek potrzebnych fachowców, 
czyli takich, którzy już cokolwiek potrafią w swoim za-
wodzie. Co gorsze, młodzi ludzie nie garną się do pracy 
w tym sektorze rynku. Sytuację trochę ratują pracownicy 
z Ukrainy, ale oni też już coraz częściej szukają lepiej 
płatnej pracy. Brakuje więc pracowników praktycznie 
wszystkich specjalności, czemu towarzyszy – co oczy-
wiste – wzrost płac.

Spotkanie podsumował Prezes Sylwester Pokorski, 
który słuchając tych opinii stwierdził, że rok 2018 będzie 
trudny, ale mimo to, dzięki ciężkiej i sumiennej pracy, 
z pewnością okaże się owocny.  I.G.

Spotkanie  
z wykonawcami
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Kierownicy  

poszczególnych administracji osiedli  
przedstawiają sprawozdania z realizacji  
ubiegłorocznych planów remontowych.

CO ZROBIONO W OSIEDLACH w 2017 r.
Osiedle „Żubardź”
I. Roboty budowlane
1. Docieplenie elewacji południowej wraz z wy-
konaniem projektu budowlanego dla budynku 
przy ul. Uniejowskiej 4.
2.   Docieplenie elewacji zachodniej i szczytu 

północnego wraz z wykonaniem projektu 
dla budynku przy ul. Turoszowskiej 16.

3.   Docieplenie ściany północnej i szczytów 
budynku przy ul. Bydgoskiej 42.

4.   Wykonanie projektu docieplenia dla bu-
dynków: ul. Uniejowska 4a, ul. Gen. 
T. Kutrzeby 10 (dawniej ul. St. Tybury), 
ul. Wrześnieńska 67/69 i 71/73 oraz ul. Sie-
rakowskiego 1/5.

5.   Naprawa części posadzki w piwnicy budyn-
ku ul. Turoszowska 16 i naprawa ścianki 
i ubytków w posadzce w piwnicy budynku 
przy ul. Uniejowskiej 6.

6.   Naprawa posadzki w piwnicy pierwszej, 
drugiej i trzeciej klatki schodowej budynku 
przy ul. Limanowskiego 168.

7.   Odbudowa spalonego śmietnika przy bu-
dynku ul. Bydgoska 46.

8.   Malowanie ścian pomieszczeń węzłów cen-
tralnego ogrzewania w budynkach: ul. Byd-
goska 44, ul. Klonowa 35/37.

9.   Zamalowanie napisów graffiti na elewa-
cjach budynków oraz garaży.

10.   Wykonanie obustronnych poręczy przy 
chodniku przed blokiem ul. Uniejowska 6.

11.   Malowanie ścian czerpni powietrza w bu-
dynku przy ul. Gen. T. Kutrzeby 3 (dawniej 
ul. St. Tybury).

12.   Naprawa ścian i drzwi po wybuchu gazu 
w budynku przy ul. ul. Lutomierskiej 156.

13.   Remont dźwigu osobowego w budynku 
przy ul. Klonowej 38/40.

14.   Wykonanie poręczy wzdłuż schodów przy 
chodniku przed budynkiem przy ul. Unie-
jowskiej 6.

15.   Montaż ogrodzenia na ścianie oporowej 
przed wejściem do boksu motocyklowego 
w budynku przy ul. Bydgoskiej 25.

16.   Remont części posadzek na balkonach 
w budynku przy ul. Czarnkowskiej 9/13.

17.   Malowanie pomieszczenia gospodarczego 
w piwnicy budynku przy ul. Uniejowskiej 4.

II. Roboty elektryczne
1.   Wymiana instalacji oświetlenia piwni-

cy w budynkach: ul. Uniejowska 4, 4a, 
ul.Turoszowska5, 16 i ul. Gen. T. Kutrzeby 
10 (dawniej ul. St. Tybury).

2.   Wymiana WLZ i tablic elektrycznych w bu-
dynkach przy ul. Turoszowskiej 5 i 16.

3.   Wymiana instalacji oświetlenia klatki scho-
dowej na LED w budynkach przy ul. Turo-
szowskiej 16 i ul. Gen. T. Kutrzeby 10 (daw-
niej ul. St. Tybury).

4.   Montaż dodatkowych opraw oświetlenia 
klatek schodowych w budynkach nr 46, 64, 
50 30W.

III. Roboty dekarskoblacharskie 
1.   Montaż wyłazu dachowego typu komi-

niarczyk w budynkach przy ul.: Uniejow-
skiej 1/3, 4, 4a, Turoszowskiej 16, ul. Gen. 
T. Kutrzeby 3 i 10 (dawniej ul. St. Tybury), 
ul. Bydgoskiej 25, 27/29, 35, 40, 42, 44, 
ul. Gandhiego 3a, ul. Klonowej 35/37 i 41.

2.   Wymiana dwóch koszy deszczowych w bu-
dynku przy ul. Bydgoskiej 46.

3.   Naprawa kominów ponad dachem w budyn-
ku przy ul. Lutomierskiej 111.

Nie wykonano:
1.   Wymiany drabin do wyłazów dachowych 

– środki zabezpieczone w planie remonto-
wym na potrzeby wymiany części drabin 
do wyłazów zostały przeznaczone na wy-
mianę wyłazów dachowych na nowe typu 
kominiarczyk.

IV. Wymiana okien i drzwi
1.   Wymiana drzwi do klatek schodowych 

w budynku przy ul. Uniejowskiej 1/3 i 4.
2.   Wymiana okien w 6 lokalach mieszkalnych.
3.   Wymiana witryny balkonowej w jednym 

mieszkaniu i okien w drugim lokalu w bu-
dynku przy ul. Lutomierskiej 156 po wybu-
chu gazu.

4.   Refundacja kosztów wymiany okien wyko-
nanych przez członków we własnym zakre-
sie dla 31 mieszkań w osiedlu.

V. Roboty terenowodrogowe
1.   Wymiana nawierzchni pochylni do boksów 

motocyklowych w budynku przy ul. Unie-
jowskiej 4a.

2.   Przycinka drzew i krzewów oraz nasadzenia 
w obrębie osiedla.

3.   Wykonanie posadzki pod śmietnik w rejonie 
ulic Bydgoska 46 / Klonowa 41.

4.   Wykonanie projektu drogi pożarowej 
Etap I dla budynków przy ul. Lutomierskiej 
83/101 i 103a.

5.   Uzupełnienie ubytków w drodze asfaltowej 
przy budynkach przy ul. Lutomierskiej 111, 
109a, 105a, 103a, 83/101.

6.   Remont chodnika przed budynkiem przy 
ul. Czarnkowskiej 9/13.

Nie wykonano:
1.   Pierwszego etapu budowy drogi pożarowej 

dla nieruchomości przy ul. Lutomierskiej. 
Wymagania firmy Veolia Energia i PGE 
dotyczące zabezpieczeń ich instalacji pod-
ziemnych, a także konieczność wykonania 
kanalizacji ściekowej pod drogą pożarową 
znacznie podwyższyła planowane koszty 
wykonania robót. W związku z powyższym 
realizacja tego zadania została przesunięta 
na 2018 r.

2.   Brak możliwości wykonania drogi poża-
rowej dla budynków przy ul. Lutomier-
skiej103a i 83/101 wstrzymał dalsze prace 
projektowe – nie dokonano zlecenia opraco-
wania projektu drogi pożarowej dla drugie-
go etapu prac obejmującego nieruchomości 
przy ul. Lutomierskiej 111, 109a, 105a. 
Środki finansowe z planu 2017 r. będą wy-
korzystane dla wykonania tych robót w la-
tach 2018/2019.

VI. Roboty instalacyjnosanitarne
1.   Budowa instalacji ciepłej wody użytkowej 

w budynkach przy ul. Bydgoskiej 25, 44 
i Klonowej 35/37.

2.   Montaż ciepłomierza i wodomierza na po-
trzeby c.w.u. w węźle cieplnym budynków 
przy ul. Klonowej 35/37 i Bydgoskiej 25 
i 44.

3.   Dobudowa instalacji ciepłej wody użytko-
wej do trzech mieszkań w budynku przy 
ul. Bydgoskiej 37 – prace doprowadzające 
ciepłą wodę do budynku wykonywane były 
w 2016 r.

4.   Prace naprawcze w węzłach cieplnych bu-
dynków przy ul. Lutomierskiej 103a i 105a 
(wymiana kolektora instalacji c.w.u., obsa-
dzenie wpustu w węźle, wymiana reduktora 
ciśnienia zimnej wody).

5.   Naprawa urządzeń w węźle cieplnym bu-
dynku przy ul. Bydgoskiej 42.

6.   Wymiana pompy obiegowej ciepłej wody 
użytkowej w węźle budynku przy ul. Luto-
mierskiej 109a.

7.   Wymiana odcinków kanalizacji sanitarnej 
w budynkach: ul. Turoszowska 16, ul. Luto-
mierska 111, 158, ul. Bydgoska 46 i ul. Gen. 
T. Kutrzeby 3 (dawniej ul. St. Tybury).

8.   Wymiana podejść gazomierzowych i wyko-
nanie próby szczelności instalacji po wybu-
chu gazu w budynku przy ul. Lutomierskiej 
156.

9.   Wymiana odcinków pionów deszczowych 
budynków: ul. Lutomierska 111 i 109, 
ul. Bydgoska 25 i 46, ul. Klonowa 35/37 
i 38/40 oraz ul. Uniejowska 1/3.

10.   Wymiana zbiornika Reflex w węźle ciep-
lnym w budynku przy ul. Turoszowskiej 5.

11.   Wykonanie projektu dobudowy ciepłej 
wody użytkowej do mieszkań w budynku 
przy ul. Bydgoskiej 40.

12.   Przegląd instalacji gazowych i kominowych 
we wszystkich budynkach osiedla.

Na roboty remontowe wykonane 
w 2017 r. wydatkowano w os. „Żu‑
bardź” łącznie blisko 1.500.000 zł.

Osiedle „Koziny”
I. Roboty budowlane
1.   Remont elewacji południowej wraz z balko-

nami segmentu B budynku przy ul. Tatara-
kowej 15.

2.   Docieplenie ścian szczytowych budynku 
oraz malowanie wyjść do klatek scho-
dowych i cokołu budynku nr 121 przy 
ul. Okrzei 4/12.

3.   Malowanie klatki schodowej budynku 
nr 11A przy ul. Kasprzaka 11A.

4.   Miejscowe uszczelnienie ściany zewnętrz-
nej na poziomie piwnicy od strony wschod-
niej budynku przy ul. Kasprzaka 60/62.

5.   Umocowanie odspojonego ocieplenia 
do ściany wschodniej budynku nr 13 przy 
ul. Długosza 27.

6.   Remont i malowanie murku oporowego przy 
zejściu do boksu wraz z remontem zjazdu 
przy budynku nr 40, ul. Długosza 29/31.

7.   Remont śmietnika przy budynku nr 59, 
ul. Kasprzaka 11.

8.   Wykonanie projektu docieplenia budynku 
nr 70 przy ul. Okrzei 30/36.

9.   Remont windy w budynku nr 72 przy 
ul. Okrzei 40.

Nie wykonano:
Remontu i malowania elewacji ściany szczyto-
wej od strony północnej bud. nr 10 przy ul. Ka-
sprzaka 28/34 z uwagi na brak wymaganej zgody 
właścicieli (sprawy spadkowe) budynku przyle-
gającego do budynku spółdzielni na zajęcie czę-
ści powierzchni dachu, co jest niezbędne w celu 
wykonania docieplenia elewacji.

II. Roboty elektryczne
1.   Remont głównych tablic elektrycznych 

i administracyjnych wraz z WLZ w budyn-
kach: nr 125, ul. Długosza 1/5 i nr 15 przy 
al. 1 Maja 84/86.

2.   Wymiana opraw oświetleniowych na klatce 
schodowej i przed wejściem do budynku 
nr 59A przy ul. Kasprzaka 11A.

III. Roboty dekarskoblacharskie
1.   Montaż wyłazów dachowych typu Komi-

niarczyk w bud. nr 3, ul. Kasprzaka 60/62; 
bud. nr 13, ul. Długosza 27; bud. nr 40, 
ul. Długosza 29/31, bud. nr 59, ul. Kasprza-
ka 11.

2.   Wymiana uszkodzonej rury deszczowej 
na zewnątrz budynku nr 29, ul. Kasprzaka 10.

3.   Wymiana uszkodzonego kosza spustowego 
rynny budynku nr 40, ul. Długosza 29/31.

IV. Wymiana okien i drzwi
1.   Refundacja kosztów wymiany okien wyko-

nanych przez członków we własnym zakre-
sie dla 8 mieszkań w osiedlu.

2.   Montaż okien na strychu budynku nr 13 
przy ul. Długosza 27 – umowa zawarta 
w 2017 r. do wykonania w styczniu 2018 r.

V. Roboty terenowodrogowe
1.   Wykonanie podłoża z kostki betonowej 

przed i w śmietniku przy budynku nr 59, 
ul. Kasprzaka 11.

2.   Remont podestu przed wejściem do klatki 
schodowej do budynku nr 59A, ul. Kasprza-
ka 11A.

3.   Wykonanie z kostki betonowej dojścia 
do śmietnika przed budynkiem nr 10, 
ul. Kasprzaka 28/34.

4.   Remont chodnika przed budynkiem nr 48 

przy al. Włókniarzy 198 wraz z utwardze-
niem kruszywem ciągu jezdnego przy bu-
dynku.

5.   Wykonanie śmietnika wraz z utwardzeniem 
podłoża i dojściem do śmietnika z kostki be-
tonowej przy budynku nr 121, ul. Okrzei 4/12.

6.   Rekultywacja terenu w szczycie budynku 
nr 70, ul. Okrzei 30/36, od strony północno-
-zachodniej.

7.   Przycinka drzew i krzewów oraz wykonanie 
nasadzeń roślin w obrębie osiedla. 

VI. Roboty instalacyjnosanitarne
1.   Montaż instalacji ciepłej wody dla miesz-

kań w budynkach: bud. nr 3, ul. Kasprzaka 
60/62; bud. nr 10, ul. Kasprzaka 28/34 wraz 
z modernizacją węzłów cieplnych.

2.   Przegląd instalacji gazowych i kominowych 
wraz z usunięciem stwierdzonych usterek.

3.   Czyszczenie pionów i poziomów kanali-
zacji sanitarnej i deszczowej w budynku 
nr 125, ul. Długosza 125.

4.   Wymiana uszkodzonego siłownika central-
nego ogrzewania w węźle cieplnym budyn-
ku 59A, ul. Kasprzaka 11A.

5.   Wykonanie projektu modernizacji instalacji 
ciepłej wody dla budynku nr 59A, ul. Ka-
sprzaka 11A.

Na roboty remontowe wykonane 
w 2017 r. wydatkowano w os. „Ko‑
ziny” łącznie ponad 1.100.000 zł.

Osiedle „Zbiorcza”
I. Roboty budowlane
1.   Docieplenie ściany zachodniej i półszczytu 

północnego budynku 503, ul. A. Sacharowa 
24 (dawniej ul. Gorkiego).

2.   Docieplenie ściany zachodniej budynku 
503, ul. A. Sacharowa 26 (dawniej ul. Gor-
kiego).

3.   Docieplenie ściany wschodniej budynku 
przy ul. Górskiej 4.

4.   Docieplenie ściany południowej budynku 
przy ul. Stylonowej 7.

5.   Remont balkonów: dwudziestu w budynku 
przy ul. Gołębiej 1/3, jedenastu w budyn-
ku przy ul. Gołębiej 5, dwudziestu dwóch 
w budynku przy ul. Sarniej 4, dwunastu 
w budynku przy ul. Zbiorczej 15, trzech 
w budynku przy ul. Zbiorczej 25 i po dwa 
w budynkach przy ul. Zbiorczej 21 i Gór-
skiej 4.

6.   Likwidacja koszy piwnicznych – przy blo-
ku nr 501, ul. A. Sacharowa 10/12 (dawniej 
ul. Gorkiego).

7.   Przeprowadzenie badań termowizyjnych 
wytypowanych ścian budynków przy 
ul. Wilczej 2, Gołębiej 1/3, Gołębiej 5 oraz 
miejsc w obrębie pojedynczych mieszkań 
w budynkach przy ul. Zbiorczej 14 i przy 
ul. A. Sacharowa 28 (dawniej ul. Gorkiego).

Os. Żubardź. Docieplenie bl. przy ul. Bydgoskiej 42

Os. Koziny. Nowy śmietnik przy bl. 59, ul. Kasprzaka
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kosztowały łącznie  
ponad 10 milionów złotych.

8.   Malowanie wejść do klatek schodowych bu-
dynku przy ul. Rawskiej 3 i 7.

9.   Malowanie ścian klatek schodowych po wy-
mianie instalacji elektrycznej w budynku 
przy ul. Zbiorczej 15.

10.   Remont komina na budynku przy ul. Zbior-
czej 23.

11.   Malowanie części elewacji budynku przy 
ul. Zbiorczej 15.

12.   Naprawa przybudówki wschodniej i miej-
scowe docieplenie złącz elewacji budynku 
przy ul. A. Sacharowa 28 (dawniej ul. Gor-
kiego).

13.   Naprawa docieplenia elewacji budynku 
przy ul. Zbiorczej 7.

14.   Wymiana schodów i zjazdu przed wejściem 
do pierwszej klatki schodowej budynku 
przy ul. Rawskiej 3.

15.   Miejscowe wyrównanie i utwardzenie te-
renów przy ul. A. Sacharowa 24 (dawniej 
ul. Gorkiego) i Rawskiej 7 w celu ustawie-
nia pojemników do selektywnej zbiórki od-
padów.

16.   Naprawa ogniomuru przy ul. Zbiorczej 15.
17.   Naprawa izolacji pięciu filarków między-

okiennych budynków przy ul. Zbiorczej 10, 
12, 14. 

18.   Rozbiórka starej i postawienie nowej ściany 
w piwnicy bloku przy ul. Sarniej 4.

19.   Malowanie po pożarze korytarza i sufitu 
w boksach motocyklowych budynku Zbior-
cza 17.

II. Roboty elektryczne
1.   Wymiana oświetlenia przed klatkami scho-

dowymi budynków przy ul. Rawskiej 3, 7, 
Górskiej 2, 3/5, 7/9 i Szczytowej 4/6.

2.   Wymiana domofonów w budynku przy 
ul. A. Sacharowa 10/12 (dawniej ul. Gorkie-
go).

3.   Wymiana elektrycznych tablic głównych 
w budynku przy ul. Gołębiej 1/3 i Stylono-
wej 7.

4.   Wymiana tablic piętrowych i tablicy głów-
nej zamiast WLZ w pierwszej klatce scho-
dowej budynku przy ul. A. Sacharowa 6/8 
(dawniej ul. Gorkiego).

5.   Wymiana elektrycznych tablic piętrowych 
w budynku przy ul. Górskiej 4 i w drugiej 
klatce schodowej budynku przy ul. Górskiej 2.

6.   Wymiana oświetlenia żarowego na oświet-
lenie LED z czujnikiem ruchu w gankach 
budynków przy ul. Górska 2, 3/5, 7/9 
i Szczytowa 4/6.

7.   Wymiana oświetlenia żarowego na oświetlenie 
ledowe z czujnikami ruchu w klatkach schodo-
wych budynków przy ul. Rawskiej 3 i 7.

8.   Wymiana tablic głównych i administracyj-
nych w budynku przy ul. Zbiorczej 19.

9.   Wymiana oświetlenia na łączniku – jedena-
ste piętro budynku 503, ul. A. Sacharowa 
24, 26 (dawniej ul. Gorkiego).

III. Roboty dekarskoblacharskie
1.   Wymiana poszycia dachu wraz z naprawą czę-

ści kominów w budynku przy ul. Wilczej 2.
2.   Wymiana daszku nad śmietnikiem przy blo-

ku Zbiorcza 21.

3.   Pokrycie papą termozgrzewalną daszku nad 
drzwiami wejściowymi do drugiej klatki 
schodowej bloku przy ul. A. Sacharowa 
10/12 (dawniej ul. Gorkiego).

4.   Wymiana daszku nad śmietnikiem przy bu-
dynku przy ul. Zbiorczej 17.

5.   Wymiana wyłazu dachowego w budynku 
przy ul. Szczytowej 4/6.

IV. Wymiana okien i drzwi
1.   Wymiana stolarki drewnianej na PCV 

w pięciu mieszkaniach.
2.   Refundacja kosztów członkom spółdzielni 

za wymianę okien we własnym zakresie 
łącznie dla 44 lokali.

3.   Naprawa ościeżnicy i obsadzenie drzwi 
wewnętrznych trzeciej klatki schodowej 
w bloku przy ul. A. Sacharowa 6/8 (dawniej 
ul. Gorkiego).

4.   Wymiana samozamykaczy drzwi wejścio-
wych do klatek schodowych: ul. Zbiorcza 
10, Górska 2, Gorkiego 24, Gołębia 1/3, 
Wilcza 2.

V. Roboty terenowodrogowe
1.   Remont dojścia do śmietnika przy budynku 

przy ul. Zbiorczej 7.
2.   Remont piaskownicy wraz z malowaniem 

ogrodzenia przy ul. Stylonowej 7.
3.   Remont nawierzchni przed garażami przy 

ul. Zbiorczej 8a, 15a, 15b, 17a.
4.   Naprawa schodów prowadzących do parku 

w pobliżu bloków przy ul. Zbiorczej 19 i 25.
5.   Wycinka, przycinka, nasadzenia drzew 

i krzewów.
6.   Wymiana chodnika – przed budynkiem przy 

ul. Rawskiej 7.
7.   Miejscowa naprawa chodników i na-

wierzchni asfaltowych przy bloku 501, 
ul. A. Sacharowa 6/8, 10/12 (dawniej 
ul. Gorkiego).

VI. Roboty instalacyjnosanitarne
1.   Przegląd instalacji gazowych, kominowych, 

czyszczenie i usuwanie usterek.
2.   Wymiana poziomów zimnej wody w budyn-

ku przy ul. Zbiorczej 10.
3.   Wyprowadzenie zaworów c.w. i z.w. z ko-

mórek lokatorskich w budynku przy ul. Go-
łębiej 5.

4.   Przeglądy, regulacja i czyszczenie kot-
łów gazowych w budynkach na Stokach: 
ul. Górska 2, 4, 3/5, 7/9 i Szczytowa 4/6.

5.   Wymiana instalacji kanalizacji deszczowej 
przy drugiej klatce schodowej budynku przy 
ul. Gołębiej 5.

6.   Wymiana napędu zaworu regulacyjne-
go c.w. w węźle cieplnym budynku przy 
ul. A. Sacharowa 10/12 (dawniej ul. Gor-
kiego).

7.   Wymiana zbiornika odpowietrzającego 
na czwartym piętrze w drugiej klatce chodo-
wej budynku przy ul. Stylonowej 7.

8.   Udrożnienie instalacji kanalizacyjnej piono-
wej i poziomej wraz z czyszczeniem studni 
rewizyjnej budynku przy ul. Gołębiej 5.

9.   Częściowa wymiana instalacji deszczo-
wej pierwszej klatki schodowej bloku przy 
ul. Górskiej 7/9.

10.   Wymiana uszkodzonej pompy cyrkulacyj-
nej w węźle cieplnym budynku 501 przy 
ul. A. Sacharowa 6/8 (dawniej ul. Gorkiego).

11.   Montaż drzwiczek rewizyjnych do szach-
tów wod.-kan. w budynku przy ul. A. Sacha-
rowa 10/12 (dawniej ul. Gorkiego).

12.   Wymiana zaworów na pionach gazowych 
w budynku przy A. Sacharowa 24, 26, 28 
(dawniej ul. Gorkiego).

13.   Chemiczne płukanie instalacji centralnego 
ogrzewania w budynkach przy ul. Stylono-
wej 7, Gołębiej 1/3 i Wilczej 2.

Na roboty remontowe wykonane 
w 2017 r. wydatkowano w os. „Zbior‑
cza” łącznie ponad 1.700.000 zł.

Osiedle „Słowiańskie”
I. Roboty budowlane
1.   Docieplenie ściany południowej wraz z wyko-

naniem dokumentacji projektowej i remontem 

zakwalifikowanych do wymiany balkonów 
w budynku nr 100, ul. Ziemowita 2.

2.   Docieplenie szczytów: wschodniego i za-
chodniego wraz z wykonaniem dokumen-
tacji projektowej oraz wymianą opaski przy 
cokole budynku nr 106, ul. Ziemowita 3.

3.   Docieplenie szczytów: wschodniego i za-
chodniego z wykonaniem dokumentacji 
projektowej oraz opaski przy cokole budyn-
ku nr 107, ul. Ziemowita 5.

4.   Docieplenie szczytu południowego z wy-
konaniem dokumentacji projektowej oraz 
opaski przy cokole budynku nr 108, ul. Zie-
mowita 9.

5.   Docieplenie szczytu: wschodniego z wy-
konaniem dokumentacji projektowej wraz 
z wykonaniem opaski przy cokole budynku 
nr 108A, ul. Ziemowita 7.

6.   Docieplenie szczytu północnego i południo-
wego z wykonaniem dokumentacji pro-
jektowej oraz opaski przy cokole budynku 
nr 112, ul. Dąbrówki 3.

7.   Docieplenie szczytu północnego z wyko-
naniem dokumentacji projektowej i opaski 
przy cokole budynku nr 126, ul. Księżnej 
Kingi 2.

8.   Docieplenie ściany północnej oraz szczy-
tów: wschodniego i zachodniego z wykona-
niem dokumentacji projektowej i kolorysty-
ki oraz opaski przy cokole budynku nr 127, 
ul. Piasta Kołodzieja 19.

9.   Docieplenie szczytu północnego z wykona-
niem dokumentacji projektowej oraz wy-
miana opaski przy budynku nr 128, ul. Dą-
brówki 12.

10.   Docieplenie ściany wschodniej i szczytu 
południowego z wykonaniem dokumenta-
cji projektowej i kolorystyki, montaż zada-
szeń nad balkonami ostatniej kondygnacji 
oraz wymiana opaski przy cokole budynku 
nr 130, ul. Dąbrówki 16.

11.   Docieplenie szczytu wschodniego z wyko-
naniem dokumentacji projektowej oraz wy-
mianą opaski przy cokole budynku nr 131, 
ul. Dąbrówki 14.

12.   Docieplenie szczytów: północnego i połu-
dniowego z opracowaniem dokumentacji 
projektowej i wymianą opaski przy cokole 
budynku nr 132, ul. Dąbrówki 13.

13.   Docieplenie szczytów: północnego i po-
łudniowego z wykonaniem dokumentacji 
projektowej i wymianą opaski przy cokole 
budynku nr 146, ul. Ziemowita 27.

14.   Docieplenie ściany północnej z wykona-
niem dokumentacji projektowej oraz wy-
miana opaski przy cokole budynku nr 150, 
ul. Dąbrówki 20.

15.   Docieplenie szczytów: północnego i połu-
dniowego z opracowaniem dokumentacji pro-
jektowej wraz z wymianą opaski przy cokole 
budynku nr 154, ul. Piasta Kołodzieja 27.

16.   Docieplenie szczytu wschodniego budynku 
nr 155, ul. Zakładowa 62.

17.   Docieplenie ściany zachodniej z opracowa-
niem dokumentacji projektowej z kolory-
styką, wykonanie zadaszeń nad balkonami 
ostatniej kondygnacji, kompleksowa napra-
wa szczytu północnego, wymiana opaski 
przy cokole oraz wykonanie dokumentacji 
projektowej docieplenia szczytu południo-
wego budynku nr 158, ul. Ziemowita.

18.   Docieplenie szczytu wschodniego z wyko-
naniem dokumentacji projektowej, kom-
pleksowa naprawa szczytu południowego 
wraz z wymianą opasek przy cokołach 
szczytów budynku nr 159, ul. Henryka Bro-
datego 4.

19.   Docieplenie szczytu południowego wraz 
z wykonaniem dokumentacji projektowej 
budynku nr 160, ul. Henryka Brodatego 2.

20.   Docieplenie szczytu zachodniego z wyko-
naniem dokumentacji projektowej oraz wy-
miana opaski przy cokole budynku nr 208, 
ul. Zakładowa 57.

21.   Docieplenie szczytów: wschodniego i za-
chodniego z wykonaniem dokumentacji 
projektowej oraz wymiana opasek przy co-
kołach budynku nr 218A, ul. Anny Jagiel-
lonki 3.

22.   Docieplenie szczytu zachodniego z wyko-
naniem dokumentacji projektowej oraz wy-

miana opaski przy cokole budynku nr 229, 
ul. Leszka Białego 7.

23.   Docieplenie szczytu południowego z wyko-
naniem dokumentacji projektowej oraz wy-
miana opaski przy cokole budynku nr 230, 
ul. Bolesława Szczodrego 1.

24.   Malowanie wejść do klatek schodowych 
od wewnątrz z jednoczesną wymianą 
w drzwiach poliwęglanów na szyby w bu-
dynku nr 109, 110, ul. Ziemowita 11 i 13.

25.   Malowanie wejść do klatek schodowych 
budynków nr 132, ul. Dąbrówki 13 i nr 229, 
ul. Leszka Białego 7.

26.   Wykonanie dylatacji w ocieplonej ścianie po-
łudniowej, z jej malowaniem oraz komplekso-
wy remont zadaszenia nad lokalami użytko-
wymi budynku nr 138, ul. Zakładowa 56.

27.   Remont balkonów – zakończenie prac z tego 
zakresu w budynkach nr 205A, ul. Kazimie-
rza Odnowiciela 2 i nr 209, ul. Zakładowa 
59 i nr 221A, ul. Leszka Białego 13A.

28.   Naprawa zakwalifikowanych balkonów, na-
prawa wylewek, sufitów i czoła płyty balko-
nowej w budynku nr 207, 208, ul. Zakłado-
wa 55 i 57.

29.   Remont balkonów – wymiana wylewek, na-
prawa i malowanie sufitów i czoła balkonów 
w budynkach nr 229 i 230, ul. Leszka Białe-
go 7 i Bolesława Szczodrego 1.

30.   Naprawa ścian i zadaszeń murowanych 
śmietników przy budynkach nr 120, 151, 
209.

31.   Naprawa pęknięć w elewacji budynku 
nr 220, ul. Leszka Białego 17, nr 222, 
ul. Leszka Białego 13 i nr 229, ul. Leszka 
Białego 7.

32.   Zabezpieczenie wylotów w stropodachach 
przed ptactwem w budynkach nr 102, 
ul. Zakładowa 50, nr 143, ul. Ziemowita 19, 
nr 150, ul. Dąbrówki 20, nr 216, ul. Anny 
Jagiellonki 4, nr 217, ul. Anny Jagiellonki 6.

33.   Badania termowizyjne ścian budynków do-
tyczyły 10 mieszkań w osiedlu.

34.   Ocieplenie przestrzeni między szybem 
windowym do wysokości pierwszego pię-
tra w pierwszej klatce schodowej budynku 
nr 213, ul. Zakładowa 61.

35.   Ekspertyzy kominiarskie, remont kominów, 
usprawnianie ciągów wentylacyjnych, za-
bezpieczenie wylotów kominowych przed 
ptactwem w budynkach osiedla.

36.   Systematyczne zamalowywanie graffiti 
na elewacjach budynków i śmietników.

37.   Doszczelnienie metodą alpinistyczną ubyt-
ków międzypłytowych w budynkach – łącz-
nie doszczelniono 190 m złączy w budyn-
kach osiedla.

38.   Wykonanie i montaż składanego zjazdu 
dla osób niepełnosprawnych umożliwiają-
cego dotarcie im do siedziby Administracji 
osiedla – bl. 129, ul. Piasta Kołodzieja 2.

39.   Naprawa fragmentów ścian oraz pęknięć 
w elewacjach budynków nr 201, 220, 222, 
229.

40.   Wykonanie zabezpieczeń przed bytowa-
niem ptactwa pod daszkami lokali użytko-
wych poprzez montaż siatek ochronnych 
w budynkach nr 102, ul. Zakładowa 50 
i 138, ul. Zakładowa 56.

II. Roboty elektryczne
1.   Wymiana oświetlenia w wejściach do klatek 

schodowych z czujnikami zmierzchu i ru-
chu na oświetlenie LED w budynkach przy 
ul. Zakładowej nr 201, 202, 207, 208 przy 
ul. Ziemowita bloki nr 109, 110, 111, 119, 
132, 133, 145, 146; przy ul. Leszka Białego 
bloki nr 219, 223, 229, 233 przy ul. P. Koło-
dzieja bloki nr 117, 121, 127, 129, 148 i przy 
ul. Anny Jagiellonki blok nr 217.

2.   Wymiana oświetlenia na klatkach schodo-
wych i w wejściach na LED z czujnikami 
zmierzchu i ruchu w budynkach nr 155, 205.

3.   Wykonanie oświetlenia klatki schodowej 
i wejścia do klatki z wymianą oświetle-
nia żarowego na lampy LED z czujnikami 
zmierzchu i ruchu w budynku 229A.

4.   Wymiana domofonów w drugiej klatce 
schodowej budynków nr 134 i 147, ul. Dą-
brówki 9 i 18, w pierwszej klatce schodowej 
budynku nr 148, ul. Piasta Kołodzieja 25 

i trzeciej klatce schodowej budynku nr 214, 
ul. Anny Jagiellonki 2.

5.   Naprawa lamp niskich i wysokich w osiedlu.

III. Roboty dekarskoblacharskie
1.   Naprawa pokrycia dachu w kieli wraz z na-

prawą kominów i ich osiatkowaniem budyn-
ku nr 233, ul. Leszka Białego 5.

2.   Wymiana wyłazów dachowych na „komi-
niarczyki” w budynkach nr 103, 108a, 117, 
205, 217.

3.   Remont pokrycia daszków nad balkona-
mi pojedynczych mieszkań w budynkach 
nr 111, 201 i 219.

4.   Wymiana wpustów dachowych oraz ele-
mentów instalacji deszczowej w przestrze-
niach stropodachu budynku nr 214, ul. Anny 
Jagiellonki 2.

5.   Naprawa miejscowa poszycia dachowego 
w bloku 201, ul. Zakładowa 47 oraz w bloku 
219 przy ul. L. Białego 11.

IV. Wymiana okien i drzwi
1.   Wymiana łącznie 284 okienek piwnicznych 

w budynkach nr 106, 107, 109, 114, 132, 
133, 135, 156, 158, 159, 211, 227, 228.

2.   Wymiana łącznie 16 sztuk drzwi zewnętrz-
nych i wewnętrznych w budynkach nr 109, 
137, 139, 155, 205, 231.

3.   Wymiana poliwęglanów w drzwiach ze-
wnętrznych na szyby w budynkach nr i 202, 
207, 208.

4.   Wymiana okien w 12 mieszkaniach.
5.   Refundacja kosztów wymiany okien przez 

lokatorów w 58 mieszkaniach.

V. Roboty terenowodrogowe
1.   Remont chodników od strony balkonów 

oraz w szczytach budynków z renowacją 
terenu i demontażem starych urządzeń za-
bawowych i ławek z jednoczesnym posa-
dowieniem nowych ławek i wykonaniem 
nasadzeń wzdłuż chodników wraz z zago-
spodarowaniem nieczynnej piaskownicy 
przy budynkach nr 108-109-110.

2.   Demontaż starych urządzeń zabawowych, 
przygotowanie podłoża pod montaż urzą-
dzeń nowego placu zabaw z wykonanie 
nowego ogrodzenia placu zabaw oraz miej-
scowych nasadzeń roślin wzdłuż chodników 
przy budynkach nr 147, 148, 149, 150.

3.   Wymiana przed blokami 213 i 214 na-
wierzchni chodnika wraz z jego poszerze-
niem oraz likwidacją klombu wokół latarni 
z jednoczesnym utworzeniem dodatkowych 
miejsc parkingowych oraz wykonanie na-
sadzeń roślin od strony klatek schodowych 
bloku 213 i przesadzeniem roślin z likwido-
wanego klombu.

4.   Likwidacja chodnika z jednoczesnym po-
szerzeniem terenu celem utworzenia sied-

miu miejsc parkingowych dla samochodów 
osobowych przy budynkach nr 229, 233.

5.   Remont nawierzchni chodników od strony 
balkonów bloku nr 231, ul. Leszka Białego 
3 wraz z zejściem do ul. Kazimierza Odno-
wiciela.

6.   Remont chodnika, demontaż starych ławek, 
zagospodarowanie nieczynnej piaskownicy 
nasadzeniami roślinnymi, wykonanie na-

Os. Zabiorcza. Remont chodnika, 
ul. Rawska 7

Os. Słowiańskie. Docieplenie ściany 
bl. 127
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Jakich robót spodziewać się należy w bieżącym roku  

dowiecie się Państwo już z następnego wydania gazety.  
Wydrukujemy pełne rzeczowe plany remontów  

poszczególnych osiedli.

sadzeń wokół zielonego terenu, likwidacja 
zużytych urządzeń zabawowych przed bu-
dynkami nr 116, 117, 118.

7.   Kompleksowa naprawa śmietników muro-
wanych przy blokach nr 148, 149, 151.

8.   Przeglądy fitosanitarne drzew w osiedlu ich 
pielęgnacja oraz wycinka zgodnie z uzyska-
nymi decyzjami Wydziału Ochrony Środo-
wiska i Rolnictwa, usuwanie wiatrołomów 
po przejściu huraganu „Orkan Ksawery”.

9.   Wykonanie i montaż ogrodzenia panelo-
wego w szczycie budynków nr 155 i 156, 
ul. Zakładowa 62 i 60.

10.   Wymiana poliwęglanów na szyby w wejściach 
do klatek schodowych budynków nr 110, 
ul. Ziemowita 13 i 132, ul. Dąbrówki 13.

11.   Wykonanie poręczy umożliwiających po-
ruszanie się osobom niepełnosprawnym 
na klatce schodowej budynków nr 112, 
ul. Dąbrówki 3 i nr 155, ul. Zakładowa 62.

VI. Roboty instalacyjnosanitarne
1.   Ciśnieniowe czyszczenie instalacji kana-

lizacyjnej i deszczowej – usunięto w tym 
zakresie 29 awarii.

2.   Wymiana instalacji deszczowej w pionie 
i w poziomie od parteru do poziomu w piw-
nicach budynków nr 101, 108, 108A, 109, 
114, 116, 120, 121, 125, 130, 131, 133, 138, 
154, 201, 207, 208, 212, 213, 217, 218.

3.   Wymiana odcinków pionów i poziomów 
kanalizacyjnych w piwnicach budynków 
nr 101, 102, 107, 108, 108A, ,109, 110, 112, 
114, 116, 119, 120, 122, 134, 141, 149, 151, 
201, 205, 210, 212, 213, 214, 218.

4.   Wymiana instalacji poziomej z.w. i c.w. oraz 
zaworów podpionowych w budynkach 
nr 110, 132, 138, 151, 152, 158, 231, 232.

5.   Wyprowadzenie zaworów z piwnic budyn-
ków nr 149, 230.

6.   Wymiana kulowych zaworów odcinających 
na regulacyjne na rozdzielaczach w węzłach 
cieplnych budynków nr 102, 107, 108, 110, 
111, 116, 130, 138, 143, 153, 155, 160, 201, 
213, 214, 218, 220, 227, 229, 231.

7.   Montaż zaworów odcinających instalacji 
c.w i z.w. w budynkach nr 106, 122, 126, 
135, 148, 149, 154, 209, 224, 228, 232.

8.   Wymiana kanalizacji deszczowej w budyn-
ku nr 205, ul. Leszka Białego 2.

9.   Wymiana instalacji poziomej c.o. w węź-
le cieplnym od strony ściany wschodniej 
do wysokości drugiej klatki schodowej bu-
dynku nr 214, ul. Anny Jagiellonki 2,

10.   Wymiana grzejników c.o. w 27 mieszka-
niach.

11.   Przeglądy gazowe oraz wentylacyjne w bu-
dynkach osiedla.

12.   Wymiana odcinka z.w. w bloku 149 oraz 
wymiana kanalizacji deszczowej w piwni-
cach i na parterze budynku 160, ul. Henryka 
Brodatego 2.

13.   Wymiana odcinka instalacji kanalizacji 
deszczowej na parterze i w piwnicy budyn-
ku na wysokości trzeciej klatki schodowej 
budynku nr 223, ul. Leszka Białego 9.

Prace, których nie wykonano:
1.   Malowania klatki schodowej bloku nr 229A, 

ul. Leszka Białego 7A – za pilniejsze uzna-
no wymianę oświetlenia na LED.

2.   Remontu chodnika przed budynkiem nr 101, 
ul. Zakładowa 52 – środki zaplanowane wy-
korzystano przy realizacji remontu chodni-
ków i zagospodarowania terenu od strony 
balkonów bloków nr 110, 108 oraz od stro-
ny klatek schodowych budynków 101 i 102.

3.   Docieplenia szczytu południowego budyn-
ku 158, ul. Ziemowita 10 – środki wykorzy-
stano przy realizacji prac dociepleniowych 
ściany zachodniej budynku oraz komplek-
sowej naprawie szczytu północnego blo-
ku 158 i szczytu zachodniego bloku 159. 
W 2017 r. dla szczytu południowego budyn-
ku nr 158 wykonano dokumentację projek-
tową, realizacja prac nastąpi w 2018 r.

4.   Zamiast remontu nawierzchni w szczycie 
północnym budynku nr 160 przy ul. Hen-
ryka Brodatego 2 wykonano remont na-
wierzchni chodnika bezpośrednio przylega-
jącego do ściany wschodniej tego budynku 

z odtworzeniem dwóch naświetli łącznie 
z montażem okienek, a także dokonano wy-
miany opaski przy cokole ściany wschod-
niej budynku 160.

Z  f u n d u s z u  re m o n t o w e g o 
na 2017 r. w osiedlu „Słowiań‑
skie” wydatkowano łącznie ponad 
4.400.000 zł.

Os. „Sienkiewiczowskie”
I. Roboty budowlane
1.   Docieplenie ściany szczytowej budynków 

wraz z wykonaniem projektów technicznych 
przy ulicach: Zagłoby 23 i Skrzetuskiego 12 
(ściany wschodnie), Rocha Kowalskiego 
8 i Ketlinga 4 (ściany południowe), Rocha 
Kowalskiego 2 i Skrzetuskiego 10 (ścia-
ny zachodnie) oraz Rocha Kowalskiego 4 
(ściana północna).

2.   Docieplenie ściany wschodniej przy pierw-
szej klatce schodowej wraz z ociepleniem 
wnęki od strony zachodniej budynku przy 
ulicy Skrzetuskiego 6.

3.   Docieplenie cokołu budynku od strony pół-
nocnej i południowej przy ulicy Ketlinga 9.

4.   Remont elewacji od strony północnej bu-
dynku S-7, ul. Kmicica 6.

5.   Malowanie elewacji na poziomie garaży bu-
dynku S-10, ul. Kmicica 2a.

6.   Remont balkonów w budynku przy ul. Kmi-
cica 15, 21 i Ketlinga 11.

7.   Remont balkonów i ocieplenie zimnych ścia-
nek balkonowych budynku w ilości 20 szt. 
przy ulicy Kmicica 4a, c, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 
16, 21, Skrzetuskiego 10, 12, Ketlinga.

8.   Zabezpieczenie kominów wentylacyjnych 
przed ptactwem w budynkach w łącznej 
ilości 122 szt. przy ulicach: Ketlinga 4 i 26, 

Zagłoby 14, 15, 16, 18, 20, Kmicica 10, 15, 
19, 21, Skrzetuskiego 12.

9.   Naprawa kominów w budynkach przy ulicy 
Kmicica 2a, 2b, 4a, 4b, 4c, 6, Skrzetuskiego 
1, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, Zagłoby 13a, 13b, 
13c, 13d, 13e, 13f.

10.   Montaż wiatrołapu w budynku przy ul. Ket-
linga 4.

11.   Wykonanie szablonu do malowania nume-
rów elewacji na budynkach.

12.   Uszczelnienie złączy międzypłytowych 
w blokach przy Ketlinga 9, 11 i Rocha Ko-
walskiego 4.

13.   Uszczelnianie elewacji budynku przy 
ul. Ketlinga 24.

14.   Montaż 23 samozamykaczy w drzwiach bu-
dynków przy ul. Zagłoby 15, Kmicica 6, 10, 
22, Ketlinga 3, 4, 11.

15.   Remont elewacji południowej wraz z obróbką 
blacharską budynku przy ulicy Kmicica 4b.

16.   Badania termomodernizacyjne ścian w bu-
dynkach przy ul. Ketlinga 11 i Zagłoby 19.

17.   Malowanie elewacji po wymianie desz-
czówki w obrębie czwartego piętra w pierw-
szej klatce schodowej budynku przy ulicy 
Kmicica 14.

II. Roboty elektryczne
1.   Wymiana domofonów na cyfrowe w budyn-

kach przy ul. Ketlinga 11, Rocha Kowal-
skiego 2, Skrzetuskiego 2, 6, Kmicica 8, 10.

2.   Wymiana zabezpieczeń przedlicznikowych 
mieszkań na zabezpieczenia typu „S” w bu-
dynkach przy ulicy Kmicica 8, 9, 10, 11, 
Skrzetuskiego 2, 6, 8 oraz Zagłoby 15.

3.   Wymiana oświetlenia na klatkach schodo-
wych na lampy typu LED (56 szt.) przy uli-
cy Kmicica 13, 15, 19.

4.   Remont 45 słupów oświetlenia ulicznego.

III. Roboty dekarsko blacharskie
1.   Wymiana pokrycia dachu budynku oraz 

montaż wyłazu typu kominiarczyk w bu-
dynku przy ul. Rocha Kowalskiego 6.

2.   Wymiana wyłazu na dachu typu „komi-
niarczyk” w ilości 5 szt. w budynkach przy 
ul. Ketlinga 11, Zagłoby 23, Rocha Kowal-
skiego 4 i 8 oraz Ketlinga 6.

3.   Dwukrotnie udrażnianie rynien i rur spusto-
wych w budynkach S-ek i Z-ek.

4.   Wymiana uszkodzonych rynien i rur spusto-
wych w budynkach przy ul. Kmicica 4 i 4a.

5.   Wymiana rynien i rur spustowych od strony 
południowej budynku przy ul. Kmicica 4b.

6.   Wymiana wyłazów na typu „kominiarczyk” 
w budynku przy ulicy Ketlinga 7.

IV. Wymiana okien i drzwi
1.   Refundacja kosztów wymiany okien przez 

lokatorów w ilości 15 mieszkań.
2.   Wymiana zewnętrznych drzwi wejściowych 

do klatek schodowych przy ulicy Zagłoby 18.
3.   Wymiana okienek piwnicznych w budyn-

kach przy ulicy: Ketlinga 9 i Zagłoby 15.

V. Roboty terenowodrogowe
1.   Remont chodnika przed piątą klatką schodo-

wą budynku przy ul. Rocha Kowalskiego 2 
i przy pierwszej klatce schodowej budynku 
przy ul. Rocha Kowalskiego 4.

2.   Remont chodnika – przejście przez plac za-
baw przy ulicy Ketlinga 5 i Rocha Kowal-
skiego 2.

3.   Remont dojść do dwóch klatek schodowych 
przy ul. Kmicica 10.

4.   Remont chodnika od strony północnej 
i wschodniej przy ul. Kmicica 10.

5.   Remont dojścia i podestu do pierwszej klat-
ki schodowej budynku ul. Ketlinga 4.

6.   Remont chodnika przy budynku Zagłoby 15.
7.   Remont podjazdu przy bramie wjazdowej 

w Andrespolu przy ul. Fabrycznej 9.
8.   Naprawa i malowanie urządzeń zabawo-

wych, ogrodzeń placów zabaw i ławek 
w osiedlu.

9.   Przycinka drzew na terenie całego osiedla.
10.   Usunięcie powalonych drzew przy ulicy 

Kmicica 12. i przycięcie tui przy ulicy Kmi-
cica 4b.

VI. Roboty instalacyjno sanitarne
1.   Przegląd instalacji gazowych, kominowych 

wraz z czyszczeniem i usunięciem usterek 
we wszystkich budynkach osiedla.

2.   Przegląd, regulacja i czyszczenie kotła ga-
zowego w budynku w Andrespolu.

3.   Płukanie chemiczne instalacji centralnego 
ogrzewania w budynkach przy ul. Ketlinga 
24, 26, Zagłoby 14, 16, 18, 20.

4.   Wymiana odcinka pionu deszczowego bu-
dynków przy ulicy Zagłoby 15, 19, Skrze-
tuskiego 10.

5.   Wymiana zaworów grzejnikowych w miesz-
kaniach na parterze w budynkach na ulicy 
Kmicica 8, Skrzetuskiego 2, Zagłoby 15.

6.   Wymiana poziomu z.w. i zaworów pod-
pionowych z.w. i cyrkulacyjnych w 5 bu-
dynkach przy ulicach: Ketlinga 3, Rocha 
Kowalskiego 2, Skrzetuskiego 8 i 12 oraz 
Kmicica 4.

7.   Wymiana odcinków pionów i części pozio-
mów kanalizacyjnych w piwnicach w 9 bu-
dynkach przy ulicach: Ketlinga 9, Zagłoby 
21, Kmicica 8, 12, 13, Skrzetuskiego 6, 8, 
12 i Rocha Kowalskiego 2.

8.   Wymiana zaworów podpionowych c.o. 
w budynku przy ul. Ketlinga 11.

9.   Wymiana podejścia odpływowego i wpustu 
w pralni w budynku przy ul. Zagłoby 23, 
Rocha Kowalskiego 8 i Ketlinga 5, 9.

10.   Wymiana odcinka deszczówki w budynku 
przy ul. Ketlinga 11 i Rocha Kowalskiego 4.

11.   Wymiana odcinka poziomu zimnej wody 
w budynkach przy ul. Kmicica 12, 15.

12.   Inspekcja kamerą i udrożnienie deszczów-

ki i instalacji sanitarnej w budynkach przy 
ul. Rocha Kowalskiego 6 i Ketlinga 9.

13.   Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji w bu-
dynku przy ul. Ketlinga 3 oraz w węzłach 
przy budynkach Kmicica 8 i przy garażu 
w budynku przy ul. Zagłoby 20.

14.   Wymiana kanalizacji zewnętrznej budynku 
przy ul. Kmicica 8.

15.   Naprawa instalacji deszczowej w przestrzeni 
stropodachu w budynku przy ul. Kmicica 14.

16.   Wymiana kratek wentylacyjnych w budyn-
ku przy ul. Fabrycznej 9 w Andrespolu.

17.   Ocieplenie kominów wentylacyjnych w blo-
ku przy ulicy Zagłoby 21 i Ketlinga 9.

18.   Kontrola przewodów wentylacyjnych w bu-
dynkach przy ul. Ketlinga 4, 6, Zagłoby 19 
i kominowych w budynkach przy ul. Ketlin-
ga 4, Zagłoby 19, Zagłoby 20, Fabryczna 9, 
Zagłoby 13f.

19.   Udrożnienie i kontrola kominów w budynku 
przy ul. Zagłoby13f, Zagłoby 15 i Kmicica 22.

Z  f u n d u s z u  re m o n t o w e g o 
na 2017 r. wydatkowano w os. „Sien‑
kiewiczowskie” łącznie ponad 
1.400.000 zł.

W bieżącym roku remonty w osiedlach wykonywać 
będą u nas firmy ujęte w wykazie, który drukujemy. Fir-
my zostały wybrane w drodze konkursu ofert prowa-
dzonym w grudniu ubiegłego roku przez specjalnie po-
wołaną w tym celu komisję.

Bank Wykonawców 
na 2018 r.
I. Roboty ogólnobudowlano-remon-
towe
1.   „ESSIA” Krzysztof Reszke
2.   „OLIMP” Maciej Matuszczak
3.   P.P.H.U. „DAJMOS” Maciej Jarmółkie-

wicz
4.   PRB „BUDOMAL” Artur Leśniak
5.   Usługi Komunalne Mariusz Laskowski
6.    „WALD-BUD” Zakład Robót Budow-

lanych Waldemar Kosiacki
7.   Zakład Instalacyjno-Budowlany Grze-

gorz Witoń
8.   Zakład Remontowo-Budowlany An-

drzej Czubak

II. Roboty dekarsko-blacharskie
1.   Przedsiębiorstwo Budowlane „Castor” 

Stefaniak, Włodarczyk, Kędzia – sp.j.
2.   Zakład Instalacyjno-Budowlany Grze-

gorz Witoń

III. Roboty terenowo-drogowe
1.   Transport Drogowy Towarowo-Oso-

bowy Zbigniew Gołąb
2.   „WALD-BUD” Zakład Robót Budowla-

nych Waldemar Kosiacki
3.   Zakład Remontowo-Budowlany An-

drzej Czubak
4.   PRB „BUDOMAL” Artur Leśniak

IV. Roboty ślusarskie
1.   P.P.H.U. „Zeta” Zygmunt Rośniak
2.   Zakład Instalacyjno-Budowlany Grze-

gorz Witoń

V. Roboty instalacyjne, sanitarne 
wod.-kan., c.o. i gaz
1.   „OMBUH” Włodzimierz Mróz
2.   „Tibex” sp. z o.o.
3.   Zakład Instalacyjno-Budowlany Grze-

gorz Witoń
4.   Zakład Instalacyjny SANBUD Marian 

Frątczak Małgorzata Frątczak

VI. Roboty elektryczne, w tym wy-
miana domofonów
1.   Zakład Instalacji Elektrycznych i Od-

gromowych – Pomiary Piotr Walczak

2.   Zakład Instalacyjno-Budowlany Grze-
gorz Witoń

3.   „VOLTEA Lighting” Małgorzata Ban-
cerz

4.   Zakład Instalacji Elektrycznych Stani-
sław Cuprjak

VII. Wykonanie i wymiana okien 
drewnianych na PCV
1.    PETECKI ENTERPRISES sp. z o.o.
2.   „Studio Okno” sp. z o.o.

VIII. Wykonanie i wymiana drzwi ze-
wnętrznych i wewnętrznych
1.   ASSA ABLOY Mercor Doors sp. z o.o.

IX. Uszczelnienie i malowanie złącz 
międzypłytowych techniką alpini-
styczną
1.   „OLIMP” Maciej Matuszczak

X. Inwentaryzacja, projektowanie 
i konserwacja zieleni wysokiej i niskiej 
(przycinki, wycinki drzew i krzewów, 
frezowanie pniaków), nasadzenia.
1.   Usługi Komunalne Mariusz Laskowski
2.   Transport Drogowy Towarowo Oso-

bowy Zbigniew Gołąb
3.   Zieleń Pawlak sp.j.
4.   Zakład Zieleni J.K.L. Wojtczak s.c.

XI. Usługi dezynsekcji, deratyzacji, 
dezynfekcji i czyszczenia zsypów.
1.   „Protectum” Krzysztof Wojciechowski
2.   „WDS Serwis” s.c. Sebastian Tyślik 

Piotr Krysiak

XII. Udrożnienia instalacji kanalizacji 
sanitarnej
1.   „WDS Serwis” s.c. Sebastian Tyślik 

Piotr Krysiak
2.   Zakład Instalacyjno-Budowlany Grze-

gorz Witoń

XIII. Badania termowizyjne
1.   P.P.H.U. „DAJMOS” Maciej Jarmółkie-

wicz

Os. Sienkiewiczowskie – S3-S7. Wymiana i udrożnienie rynien i rur spustowych
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Od maja 2018 r.  
zmianie ulegają stawki opłat eksploatacyjnych.  
Jest to także miesiąc, w którym ustalone zostaną  
nowe zaliczki na poczet zużycia ciepła i wody.

Jak już informowaliśmy w grudniowym numerze naszej 
gazety, z dniem 1 maja 2018 roku, zgodnie z uchwałą 
Rady Nadzorczej (uchwała nr 2/12/2017) z dnia 19 grud-
nia 2017 roku, zmianie ulegają opłaty dla lokali mieszkal-
nych i garaży w budynkach mieszkalnych w zakresie eks-
ploatacji oraz podatków i opłat lokalnych. Dla mieszkań 
i garaży w budynkach od S1/2 do S11 w osiedlu Sienkie-
wiczowskim podwyższeniu ulega również opłata na fun-
dusz remontowy. Ponadto zmianie ulega opłata dla lokali 
użytkowych w budynku 501 w os. Zbiorcza.

Wysokości zmienionych stawek, jakie będą obowią-
zywały od 1 maja 2018 roku dla poszczególnych nieru-
chomości podane zostały w tabeli (wg adresów budyn-
ków).

Dla budynków nie wymienionych w tabeli stawki nie 
ulegają zmianie. 

Zdajemy sobie sprawę, że podwyżki opłat nie są ani 
miłymi ani łatwymi decyzjami.

Działając jednak w oparciu o rachunek ekonomiczny 
i chcąc dobrze zarządzać powierzonym mieniem decyzje 
takie stają się konieczne.

Przeprowadzona przez Spółdzielnię analiza kosztów 
i przychodów, w oparciu o plan gospodarczo-finansowy 
na 2018 rok oraz wyniki nieruchomości wskazują, że po-
bierane aktualnie opłaty nie dają pokrycia ponoszonych 
kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości. Powyż-
sze związane jest z rosnącymi kosztami utrzymania zaso-
bów w należytym stanie sanitarno-technicznym, na co zło-
żyły się w szczególności rosnące ceny towarów i usług, 
które następowały po ostatniej zmianie stawek eksploata-
cyjnych (w głównej mierze dotyczące kosztów utrzymania 
czystości) oraz koszty konserwacji i utrzymania terenów 
zielonych w osiedlu Słowiańskim.

Podwyżką eksploatacji objętych zostało 78 nierucho-
mości, które nie posiadają pożytków własnych lub uzy-
skują niewielkie kwoty, a pobierane opłaty eksploatacyjne 
są za niskie w stosunku do ponoszonych kosztów. Stawki 
eksploatacji zostały podwyższone o:
 ▪  0,10 zł dla 42 nieruchomości,
 ▪  0,20 zł dla 14 nieruchomości,
 ▪  0,30 zł dla 22 nieruchomości.

Po wprowadzeniu zmian, najniższa stawka eksploata-
cyjna w Spółdzielni wynosić będzie 0,50 zł, a najwyższa 
2,30 zł.

Podwyżka odpisu na fundusz remontowy o 0,30 zł/m² 
p.u. dla 3 nieruchomości w osiedlu Sienkiewiczowskim obej-
mujących budynki od S1/2 do S11 związana jest z planowany-
mi na 2018 rok remontami balkonów i elewacji, wymianą ry-
nien i rur spustowych, a także ma na celu pokrycie niedoborów 
wynikających z prowadzonej ewidencji wpływów i wydat-
ków funduszu remontowego poszczególnych nieruchomości. 
Stawka odpisu od 1 maja 2018 roku wynosić będzie 2,20 zł/m² 
p.u./m-c. Podwyżka opłaty została zaakceptowana przez Radę 
Osiedla po szczegółowej analizie potrzeb remontowych.

Urealnienie podatków i opłat lokalnych związane jest 
z podwyżką stawek podatku od nieruchomości (Uchwała 
Rady Miejskiej w Łodzi nr LX/1588/17 z dnia 15.11.2017 r.) 
oraz wzrostem kosztów za wieczyste użytkowanie gruntów 
spowodowanym podwyżką opłat na 2018 rok wprowadzo-
ną przez Gminę Łódź, wynikającą z przeszacowania warto-
ści gruntów (temat ten był szeroko omówiony w 84 nume-
rze naszej gazety wydanym w grudniu 2015 roku).

Powyższy artykuł jest oficjalnym zawiadomieniem 
o zmianie opłat, podanym z obowiązującym trzymiesięcz-
nym wyprzedzeniem dla opłat zależnych od Spółdzielni 
(dot. opłaty eksploatacyjnej i funduszu remontowego).

Indywidualne wydruki z wysokością opłaty za lokal, 
jaka będzie obowiązywała od 1 maja 2018 roku, zostaną 
każdemu z Państwa doręczone w kwietniu br. wraz z no-
wymi opłatami zaliczkowymi za centralne ogrzewanie 
oraz zimną i ciepłą wodę.  H.M.

Adres budynku

Stawki od 1.05.2018 r. (zł/m² p.u./m-c)

Stawka 
eksploatacji 

dla członków 
Sp-ni *)

podatki i opłaty lokalne
mieszkania 
spółdzielcze 

**)

mieszkania 
wyodręb-

nione
1 2 3 4

  Osiedle „Zbiorcza”
Górska 4, 2 2,20 0,12
Rawska 3 2,10 0,10
Gołębia 1/3 2,10 0,32
Wilcza 2 1,70 0,38
Zbiorcza 7 2,20 0,13
Zbiorcza 15 2,20 0,16
Zbiorcza 17 2,10 0,63 0,09
Zbiorcza 21 2,20 0,18
Zbiorcza 23 2,10 0,18
Zbiorcza 25 2,20 0,17
Zbiorcza 8 2,20 0,12
Zbiorcza 10 2,20 0,39
Zbiorcza 12 2,20 0,12
Zbiorcza 14 2,20 0,57
A. Sacharowa 6/8, 10/12 (dawna Gorkiego) 1,80 0,28

Osiedle „Słowiańskie”
Ziemowita 2 2,20 0,29 0,19
Ziemowita 1 2,00 0,19 0,07
Ziemowita 5 2,10 0,12
Ziemowita 9, 7 1,80 0,19 0,07
Ziemowita 11 1,70 0,12
Ziemowita 13 1,90 0,18 0,07
Ziemowita 6, Dąbrówki 7 2,20 0,40
Dąbrówki 3 2,10 0,12
Dąbrówki 5 1,90 0,12
Dąbrówki 2, 4, 6, 8, P. Kołodzieja 15, 17, Ks. Kingi 1 2,10 0,12
Dąbrówki 10, 12, 14, 16, Ks. Kingi 2, P. Kołodzieja 19, 21 1,90 0,47
Dąbrówki 9, 11, 13, Ziemowita 8 1,90 0,12
Ziemowita 15 2,00 0,19 0,07
Ziemowita 17 2,10 0,12
Ziemowita 19, 21 2,20 0,20 0,07
Ziemowita 23 2,00 0,13
Ziemowita 27 2,20 0,58 0,07
Dąbrówki 18, 20, P. Kołodzieja 23, 25 2,00 0,12
H. Brodatego 1, Dąbrówki 15, 17, P. Kołodzieja 27 2,10 0,12
Ziemowita 10, H. Brodatego 4 2,10 0,35
Zakładowa 47 2,00 0,11
Zakładowa 49 2,00 0,11
Zakładowa 51, L. Białego 4 2,00 0,48
L. Białego 2, Zakładowa 45 2,00 0,45
Zakładowa 55 1,90 0,12
Zakładowa 57 1,70 0,46
Zakładowa 59, L. Białego 8 2,00 0,55
L. Białego 6, Zakładowa 53 1,80 0,48
A. Jagiellonki 4, 6 2,00 0,58 0,16
A. Jagiellonki 1, 3 2,10 0,64 0,16
L. Białego 11 2,00 0,48
L. Białego 13, 15, 17 1,70 0,52
L. Białego 13a 2,10 0,15
L. Białego 9, B. Szczodrego 2 2,00 0,14
B. Szczodrego 6 2,00 0,15
B. Szczodrego 3, 5 1,90 0,54
L. Białego 7, B. Szczodrego 1 1,70 0,12
L. Białego 7a 1,90 0,10
L. Białego 1, 3 2,00 0,13
K. Odnowiciela 4 2,20 0,10
L. Białego 5 2,10 0,12

Osiedle „Sienkiewiczowskie”
Ketlinga 3, 5, 9, 11, O. Zagłoby 23, R. Kowalskiego 2, 4, 6, 8 2,00 0,13
Ketlinga 7 1,20 0,13

Kmicica 9, 11, Skrzetuskiego 6, 8 2,20 0,13
Kmicica 8, 10, Skrzetuskiego 2, O. Zagłoby 15 2,00 0,12
Ketlinga 24, 26, O. Zagłoby 18, 20 2,20 0,24 0,10
O. Zagłoby 14, 16 2,20 0,24 0,10
Skrzetuskiego 1 2,30 0,25 0,16
Kmicica 4, 4a, 4b, 4c, 6 2,30 0,59 0,16
Kmicica 2, 2a, 2b 2,30 0,27 0,16

Domki Z-1 i Z-2
O. Zagłoby 13d, 13e, 13f, Skrzetuskiego 3, 3a, 3f 1,90 0,16
O. Zagłoby 13a, 13b, 13c, Skrzetuskiego 3b, 3d, 3e 1,90 0,76
O. Zagłoby 13 1,90 1,10
Skrzetuskiego 3c 1,90 0,29

Osiedle „Żubardź”
Limanowskiego 168 1,90 0,10
Lutomierska 156 2,00 0,12
Uniejowska 4 2,00 0,29
T. Kutrzeby 10 (dawna Tybury) 1,80 0,37
T. Kutrzeby 3  (dawna Tybury) 1,80 0,10
Klonowa 28/30 2,00 0,53
Klonowa 32 2,00 0,13
Klonowa 38/40 1,90 0,10
Bydgoska 42 2,00 0,12
Bydgoska 44 1,90 0,12
Klonowa 41 2,00 0,11
Bydgoska 25 1,80 0,11
Bydgoska 35 1,80 0,13
Lutomierska 111 2,10 0,25 0,14
Lutomierska 109a 2,00 0,26 0,14
Lutomierska 105a 2,00 0,26 0,14
Lutomierska 103a 2,00 0,25 0,14
Lutomierska 83/101 1,20 0,24 0,14
Wrześnieńska 67/69 2,20 0,17 0,06
Wrześnieńska 71/73 2,00 0,57 0,06
Sierakowskiego 1/5 2,00 0,53 0,06

Osiedle „Koziny”
Kasprzaka 60/62 2,10 0,09
Kasprzaka 28/34 2,00 0,09
Al. 1-go Maja 84/86 1,70 0,11
Więckowskiego 97 1,80 0,15
Lorentza 8 1,70 0,29
Długosza 29/31 1,70 0,11
Al. Włókniarzy 198 2,20 0,20
Kasprzaka 11a 2,20 0,12
Okrzei 30/36 2,00 0,11
Kasprzaka 64a 1,90 0,11
Okrzei 4/12 1,90 0,10

Opłata eksploatacyjna *)

Garaże w budynkach mieszkalnych  własnoś-
ciowe wyodrębnione

Ziemowita 2 4,18 4,08
Ketlinga 24, 26, O. Zagłoby 18, 20 3,66 3,52
O. Zagłoby 14, 16 3,66 3,52
Skrzetuskiego 1 4,47 4,38
Kmicica 4, 4a, 4b, 4c, 6 4,81 4,38
Kmicica 2, 2a, 2b 4,49 4,38
Zagłoby 13a, 13b, 13c, Skrzetuskiego 3b, 3d, 3e 4,36
Zagłoby 13 4,70
Skrzetuskiego 3c 3,89
Zagłoby 13d, 13e, 13f, Skrzetuskiego 3, 3a, 3f 3,76
Lokale użytkowe – ul. A. Sacharowa 6/8, 10/12 6,72 4,60

*)   Osoby, nie będące członkami spółdzielni wnoszą stawkę eksploatacji powiększoną o 0,34 zł m² p.u./m-c. Osoby te nie 
korzystają z pożytków uzyskiwanych z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni.

**)  Dla  mieszkań, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, wprowadza się dodatkowo opłatę zwiększonego 
podatku od nieruchomości w wysokości:

–   0,33 zł m² p.u./m-c  gdy w mieszkaniu prowadzona jest działalność w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
–  1,86 zł m² p.u./m-c dla pozostałej działalności

Zmiana opłat od 1 maja 2018 roku

Szanowni Państwo,
w związku z przygotowaniami do obchodów 60-lecia RSM „Bawełna” przypadającego na 7 grud-
nia 2018 roku zwracamy się do Państwa z serdecznym apelem o dostarczanie do redakcji 
naszej gazety pamiątek z okresu powstania i pierwszych lat działalności naszej Spółdzielni.

Mile widziane są zdjęcia, wycinki prasowe, ale także oryginalne dokumenty (koresponden-
cja, książeczki czynszowe,  itp.) związane z zamieszkiwaniem w naszych zasobach w  latach 
pięćdziesiątych-sześćdziesiątych ubiegłego wieku, a  także pamiątki odnoszące się do niety-
powych ciekawych wydarzeń z życia. Mogą to być rzeczy znalezione w domowych archiwach, 

ale także uzyskane od rodziny, przyjaciół lub znajomych, którzy kiedyś mieszkali w budyn-
kach RSM „Bawełna” a później albo się wyprowadzili, albo po podziałach ich budynki trafiły do 
innych spółdzielni, ale oni zachowali pamiątki związane z naszą i teraz gotowi są udostępnić je 
na jubileuszową wystawę.

Osoby, które dostarczą najciekawsze materiały, zostaną przez Zarząd Spółdzielni i Redakcję 
gazety wyróżnione w naszym miesięczniku  i uhonorowane zaproszeniami na  jubileuszowe 
obchody, które planujemy zorganizować w Teatrze Muzycznym w Łodzi.
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TKKF „Dzikusy”, Szkoła Podstawowa nr 205  

i RSM „Bawełna” zapraszają 9 lutego na dzień sportu.  
W planie dobra i,  

co najważniejsze, bezpieczna zabawa.

K o n t a k t 
z administratorem
Administracja osiedla „Słowiańskie”, tel. 
42 670 95 03, 42 670 70 42.
Kierownik adm. p. Piotr Sumiński.
ADMINISTRATORZY:
Alina Kobus administrowane bloki: 100-131, 
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: 132-160, tel. kom. 505 150 842, e-mail: 
mkrasowska@rsmbawelna.pl.
Beata Nykiel administrowane bloki: 201-233, 
tel. kom. 505 131 497, e-mail: bnykiel@rsm-
bawelna.pl.

Administracja osiedla „Sienkiewiczow-
skie”, tel. 42 670 66 64, 42 670 66 63.
Kierownik adm. p. Małgorzata Furtak.
ADMINISTRATORZY:
Sabina Cebula administrowane bloki: 16-22, 
tel. kom. 505 150 859, e-mail: scebula@rsm-
bawelna.pl.
Mariusz Szałabski administrowane bloki: 
12, 13, 14, 15, 27, 28, 29, 30, S-ki, Z-ki, tel. 
kom. 505 150 853, e-mail: mszalabski@rsm-
bawelna.pl.
Jerzy Gołębiowski administrowane bloki: 
1-11, 51-53, 55, 57, 60, 16, 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:
Jolanta Bagińska administrowane budynki: 
Sacharowa (Gorkiego) 6/8, 10/12, 24, 26, 28, 
tel. kom. 505 150 858, e-mail: jbaginska@
rsmbawelna.pl.
Elżbieta Kowalczyk administrowane budyn-
ki: 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 
budynki: Zbiorcza 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 
21, 23, 25, Sarnia 4, Stylonowa 7, tel. kom. 505 
150 846, e-mail: aczekalska@rsm bawelna.pl.

Administracja osiedli „Żubardź” i „Kozi-
ny”, tel. 42 651 55 24.
Kierownik adm. p. Jolanta Bartoszek.
ADMINISTRATORZY:
Magdalena Gazda administrowane budynki: 
Kasprzaka 10, 11, 11a, 28/34, Długosza 1/5, 
27, 29/31, 1-go Maja 76, 84/86, Więckowskie-
go 97, Lorentza 8, Srebrzyńska 45, Włókniarzy 
198, Bydgoska 44, 46, Okrzei 4/12, 30/36, 40, 
tel. kom. 505 150 840, e-mail: mgazda@rsm-
bawelna.pl.
Jacek Piaseczny administrowane budynki: 
Czarnkowska 9/13, Gandhiego 3a, Tatara-
kowa 15, Lutomierska 83/101, 103a, 105a, 
109a, 111, Wrześnieńska 67/69, 71/73, Siera-
kowskiego 1/5, Klonowa 35/37, 41, Kutrzeby  
(Tybury) 3, 10, tel. kom. 505 150 862, e-mail: 
jpiaseczny@rsmbawelna.pl.
Aleksandra Marcinkowska-Wrońska ad-
ministrowane bloki: Bydgoska 25, 27/29, 35, 
37, Lutomierska 156, 158, Uniejowska 1/3, 4, 
4a, 6, Limanowskiego 168, Turoszowska 5, 16,  
dwa zespoły garaży przy ul. Bydgoskiej 25 i Po-
wstańców Wielkopolskich 25, Klonowa 28/30, 
32, 38/40, Kasprzaka 60/62, 64a, Bydgoska 40, 
42, e-mail: amarcinkowskawronska@rsmba-
welna.pl.

Przyjmowanie i  załatwianie interesantów 
w  spółdzielni odbywa się następująco: 
sekretariat spółdzielni, Zespół Doradczo-
-Samorządowy, Dział Księgowości Eksplo-
atacyjnej Dział Techniczny, Stanowisko ds. 
Analiz Ekonomicznych czynne są przez cały 
tydzień (za wyjątkiem sobót i  niedziel) 
w godzinach 8.00-16.30; Dział Członkowsko-
-Mieszkaniowy, Dział Czynszów, Kredytów 
i  Wkładów Mieszkaniowych, Dział Orga-
nizacyjny czynne są w  poniedziałki, środy, 
czwartki, piątki w godzinach 8.00-16.30, we 
wtorki w godzinach 8.00-18.00, Administra-
cje osiedlowe: w okresie od 1.09. do 30.06. 
przyjmują interesantów w poniedziałki, śro-
dy, czwartki i piątki w godz. 8.00-17.00, we 
wtorki w godzinach 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.

Zgłaszanie awarii po godzinach pracy 
administracji: PRYM PPHU Grzelka and 
Grzelka Pogotowie Mieszkaniowe, tel. 
42 640 41 05, 42 640 41 06, 601 880 504.

Ramowy harmonogram pracy Rady Nadzorczej 
RSM „Bawełna” na 2018 rok
STYCZEŃ:
1.   Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Nadzorczej – Rewi-

zyjnej, GZM, Wewnątrzspółdzielczej na 2018 rok.
2.   Informacja Zarządu na temat planowanego zwołania Walnego 

Zgromadzenia RSM „Bawełna” i podjęcie decyzji o wywiesze-
niu ogłoszeń dot. zgłaszania kandydatur do Prezydium i Komisji 
Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.

3.   Uchwalenie programu działalności społecznej na rok 2018, w za-
kresie uchwalenia Regulaminu konkursów na najładniej ukwie-
cony balkon w okresie letnim oraz na najefektowniej udekorowa-
ny balkon w okresie świąteczno-noworocznym.

4.   Zasady dofinansowania bądź sfinansowania wypoczynku letniego 
dla dzieci i młodzieży organizowanego przez TKKF „Dzikusy” 
na 2018 r.

5.   Informacja nt. stanu zadłużeń lokali mieszkalnych i użytkowych.
6.   Informacja nt. przebiegu prac Komitetu Obchodów 60-lecia 

Spółdzielni.

LUTY:
1.   Podjęcie uchwał w sprawach należących do kompetencji Rady 

Nadzorczej w związku z planowanym zwołaniem Walnego Zgro-
madzenia.

2.   Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Rady Nadzorczej – 
Rewizyjnej, GZM, Wewnątrzspółdzielczej za 2017 rok.

3.   Przyjęcie sprawozdań z działalności Rad Osiedli za 2017 rok.
4.   Informacja nt. przebiegu prac Komitetu Obchodów 60-lecia 

Spółdzielni.

MARZEC:
1.   Przyjęcie sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2017 r. oraz 

sprawozdania finansowego za 2017 r.
2.   Ocena działalności Spółdzielni za 2017 r. – uchwalenie wnio-

sków do Walnego Zgromadzenia.
3.   Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok.
4.   Przyjęcie sprawozdania Komisji Statutowej i uchwalenie wniosku 

do Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian do Statutu RSM „Bawełna”.
5.   Informacja nt. przebiegu prac Komitetu Obchodów 60-lecia 

Spółdzielni.

KWIECIEŃ:
1.   Informacja nt. realizacji prac związanych z wykonaniem posta-

nowień Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w przedmiocie 
wyodrębnienia nieruchomości RSM „Bawełna”.

2.   Sprawy związane z organizacją Walnego Zgromadzenia.
3.   Ustalenie stawek opłat zaliczkowych za c.o. i c.w. obowiązują-

cych od 1.05.2018 r.
4.   Przedstawienie wstępnych wyników rozliczeń mediów ze szcze-

gólnym uwzględnieniem występujących zagrożeń (np.woda nie-
zbilansowana).

5.   Informacja nt. stanu zadłużeń lokali mieszkalnych i użytkowych.
6.   Informacja nt. przebiegu prac Komitetu Obchodów 60-lecia 

Spółdzielni.

MAJ:
1.   Omówienie przebiegu Walnego Zebrania.
2.   Analiza wyników gospodarczo-finansowych Spółdzielni za I kwar-

tał 2018 roku.
3.   Informacja nt. przebiegu prac Komitetu Obchodów 60-lecia 

Spółdzielni.

CZERWIEC:
1.   Przedstawienie wyników rozliczeń mediów za 2017 r.
2.   Omówienie przebiegu Walnego Zebrania c.d.
3.   Informacja nt. przebiegu prac Komitetu Obchodów 60-lecia 

Spółdzielni i stanu przygotowań do Jubileuszu.

LIPIEC:
1.   Informacja nt. realizacji prac związanych z wykonaniem posta-

nowień Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w przedmiocie 
wyodrębnienia nieruchomości RSM „Bawełna”.

2.   Informacja nt. stanu zadłużeń lokali mieszkalnych i użytkowych.
3.   Informacja nt. przebiegu prac Komitetu Obchodów 60-lecia 

Spółdzielni i stanu przygotowań do Jubileuszu.

SIERPIEŃ:
1.   Analiza wyników gospodarczo-finansowych Spółdzielni za I pół-

rocze 2018 r.

2.   Informacja nt. przebiegu prac Komitetu Obchodów 60-lecia 
Spółdzielni i stanu przygotowań do Jubileuszu.

WRZESIEŃ:
1.   Wybór firmy do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni 

za 2018 r.
2.   Przedstawienie analizy porównawczej zużycia mediów w zaso-

bach Spółdzielni za I półrocze 2018 roku w odniesieniu do roku 
poprzedniego – wnioski.

3.   Informacja nt. przebiegu prac Komitetu Obchodów 60-lecia 
Spółdzielni i stanu przygotowań do Jubileuszu.

PAŹDZIERNIK:
1.   Wybór członków Rady Nadzorczej do udziału w pracach Komisji 

ds. wyboru wykonawców na roboty remontowe w 2019 roku.
2.   Informacja nt. realizacji prac związanych z wykonaniem posta-

nowień Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w przedmiocie 
wyodrębnienia nieruchomości RSM „Bawełna”.

3.   Informacja nt. stanu zadłużeń lokali mieszkalnych i użytkowych.
4.   Informacja nt. przebiegu prac Komitetu Obchodów 60-lecia 

Spółdzielni i stanu przygotowań do Jubileuszu.

LISTOPAD:
1.   Analiza wyników gospodarczo-finansowych Spółdzielni 

za III kwartały 2018 r. 
2.   Informacja nt. przebiegu prac Komitetu Obchodów 60-lecia 

Spółdzielni i stanu przygotowań do Jubileuszu.

GRUDZIEŃ:
1.   Uchwalenie ramowego harmonogramu obrad Rady Nadzorczej 

na 2019 rok.
2.   Uchwalenie planu gospodarczo-finansowego RSM „Bawełna” 

na 2019 rok.
3.   Informacja nt. przebiegu prac Komitetu Obchodów 60-lecia 

Spółdzielni – podsumowanie i ocena organizacji i przebiegu 
Jubileuszu oraz pracy Komitetu.

 Zestawiła: I.G.

Ognisko TKKF „Dzikusy”, Szko-
ła Podstawowa nr 205 oraz RSM 
„Bawełna”,  jak co  roku organi-
zują dla dzieci ze Szkół Podsta-
wowych w trakcie ferii zimowych 
dzień sportu. W bieżącym roku 
odbędzie się on 9.02.2018 r. na 
zakończenie  ferii,  tradycyjnie 
w Szkole Podstawowej nr 205. 
Od godziny 9.30. organizatorzy 
zapraszają do szkoły wszystkich 
chętnych do zabawy. Wstęp jest 
bezpłatny, ale chęć uczestnicze-
nia w zawodach prosimy zgłosić 
w szkole lub biurze „Dzikusów” 
wcześniej.  W  trakcie  imprezy 
odbędzie się  turniej szachowy, 
turniej w warcaby, turniej w zbi-
jaka oraz  turniej w  tenisa  sto-
łowego. Przeprowadzone będą 
także  inne ciekawe gry. Około 
godziny  13.30  przewidziane 
jest  podsumowanie  zawodów 

i wręczenie nagród zwycięzcom 
w poszczególnych turniejach.

W  te  ferie  zorganizowane 
będą też dwukrotnie kuligi w Bo-
gusławicach, a następnie ogniska 
z pieczeniem kiełbasek w ośrod-
ku wypoczynkowym „Dzikusów” 
w Sulejowie oraz dwa wyjazdy na 
lodowisko „Bombonierka” w Łodzi. 
Niestety na te imprezy organiza-
torzy mają już komplet uczestni-
ków. Nabór chętnych prowadziła 
na przestrzeni grudnia i stycznia 
Szkoła Podstawowa nr 205.

Na  przeprowadzenie  ferii 
zimowych  w  mieście  Ognisko 
TKKF „Dzikusy” pozyskało środki 
finansowe od Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki, także nasza Spół-
dzielnia przekazała pieniądze na 
organizację zajęć sportowych dla 
dzieci.

 K.Sz.

FERIE ZIMOWE 
Z DZIKUSAMI

Informujemy,  że  z  dniem  30  stycznia  2018 r. 
na emeryturę przechodzi p. Małgorzata Furtak, 
kierownik  osiedla  „Sienkiewiczowskie”.  Pani 
Małgosia pełniła  tę  funkcję od grudnia 2005 r. 
Jej praca oraz dbałość o osiedle była wysoko 
oceniana zarówno przez Zarząd Spółdzielni jak 
i mieszkańców. To dzięki jej wyjątkowej wrażli-
wości na świat i szczególnej trosce tereny przy-
blokowe  stanowią  pięknie  kolorowe  enklawy, 
a osiedle zwane jest Zielonym Janowem.

Jakkolwiek będzie nam wszystkim jej bra-
kować  osiedle  przechodzi  pod  kierownictwo 
innego sprawdzonego  i  cenionego przez na-
szych mieszkańców kierownika  –  kierownika 
os. „Słowiańskie” p. Piotra Sumińskiego, któ-
ry począwszy od  lutego br. będzie zarządzał 
dwoma osiedlami.

 K.Sz.

Ważne dla mieszkańców os. „Sienkiewiczowskie” i „Słowiańskie”

Finał „Przystanku 60+”

14 grudnia 2017 r. w Łódzkim Domu Kultury odbyła 
się Gala podsumowująca projekt pn. „Wojewódzki 
Przegląd Twórczości Dojrzalej Przystanek 60+”.

Przypomnijmy, że nasza gazeta już pisała o tym 
projekcie, relacjonując Państwu jedno z wydarzeń 
artystycznych jakie odbyło się w jego ramach. 
Wtedy zaprzyjaźniona z naszym miesięcznikiem, 
mieszkanka Olechowa p. Barbara Nożewska, któ-
ra aktywnie uczestniczy w tego typu artystycz-
nych wydarzeniach i chętnie nas o nich informuje, 
za co serdecznie jej dziękujemy, zdobyła wyróżnie-
nie za piękny, nostalgiczny pejzaż.

Tamto wrześniowe spotkanie artystów ma-
larzy i rzeźbiarzy amatorów stanowiło jedno 
z wielu zorganizowanych w 2017 r. działań skła-
dających się na cały projekt. W ciągu ubiegłe-
go roku seniorzy obdarzeni różnymi talentami 
i pasjami mogli sprawdzić się, realizować swo-
je marzenia, rywalizować między sobą a nadto 
spotykać się i tworzyć swoje prace pod okiem 
profesorów. Odbywały się plenery malarskie, 
rzeźbiarskie, fotograficzne, tkactwa gobelinów 
i liczne z nimi związane konkursy.

Grudniowa Gala stanowiła podsumowanie 
wszystkich tych wydarzeń, rozstrzygnięcie kon-

kursów i wręczenie nagród autorom najlepszych, 
wg profesjonalnego jury, prac. I znowu bardzo miło 
nam poinformować Państwa, że Barbara Nożewska 
znalazła się, jako jedyna łodzianka, wśród laureatów 
wyróżnionych prac malarskich. Gratulujemy.

Warto dodać też, że uroczystość uświetnił swo-
im występem tenor Iwo Orłowski, któremu akompa-
niował na skrzypcach Mariusz Kielan, a honorowy 
patronat nad całym projektem sprawował Marszałek 
Województwa Łódzkiego p. Witold Stępień.

 K.Sz.
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środka. Uważam, 
że warto w życiu 
być i sprawnym 
i mądrym. Łączyć 
w sobie 

d o -
s k o n a -
łość ciała 
i ducha. Już 
Owidiusz powie-
dział, że najbezpiecz-
niej jest kroczyć środ-
kiem. I to staram się 
zaszczepiać innym. 

R.: Już w week‑
end rozpoczynają 
się ferie zimowe dla 
uczniów z naszego wo‑
jewództwa. Co Pan za‑
proponuje dzieciakom, 
które zostają w mieści, by 
spędziły ten czas aktywnie, 
zamiast przed telewizorem 
i komputerem?

P.K.: Przede wszystkim 
polecam korzystanie z przeróż-
nych ofert zajęć proponowanych 
przez szkoły czy kluby sportowe. 
Warto również zaangażować ro-
dziców, by razem z dziećmi więcej 
się ruszali, czy to będzie spacer, czy 
sanki jeśli pogoda dopisze. Myślę, 
że ferie zimowe, to bardzo dobry 
moment, by rozpocząć jakąś 
aktywność fizyczną, 
a później trzeba tyl-
ko samozaparcia 
i dobrej woli, by to 
kontynuować.

R.: Życzymy więc wszystkim 
dużo ruchu, a Panu dziękujemy za 
rozmowę.

 I.G. i K.Sz.

Ludzie,  
których 

warto  
poznać

Po
zn
aj
m
y s

ię
Nie ma złej pogody, są tylko słabe charaktery,  
a dla osób pozytywnie nastawionych  
zawsze jest dobry moment,  
by pobiegać, czy chociaż wyjść na spacer. 

Redakcja: W dzisiejszym wyda‑
niu naszej gazety chcielibyśmy za‑
chęcić wszystkich i starszych i młod‑
szych do aktywności sportowej. To że 
jest ona ważna dla naszego zdrowia 
i dobrego samopoczucia nie trzeba 
przekonywać, ale do jej podjęcia jak 
najbardziej. I dlatego naszym goś‑
ciem jest człowiek, którego stylem 
życia jest sport, bieganie. 

Lista Pana osiągnięć sporto‑
wych jest naprawdę imponująca. 
Jako siedemnastolatek w 2001 r. 
zdobył Pan srebrny medal w dy‑
stansie 400 m i złoty w sztafecie 100
200300400 m w Mistrzostwach 
Świata juniorów młodszych.

Zdobywał Pan medale na Mi‑
strzostwach Europy, Halowych Mi‑
strzostwach Świata i w wielu innych 
zawodach oraz dwukrotnie brał Pan 
udział w Igrzyskach Olimpijskich – 
pierwszy raz w 2004 r. w Atenach, 
a cztery lata później w Pekinie, 
gdzie startował Pan w sztafecie 
4 × 400 m. Wspomina o Panu na‑
wet słynna Wikipedia. Zostawmy 
jednak na moment Pana osiągnię‑
cia, wrócimy jeszcze do nich, a po‑
rozmawiajmy o tym, jak przekonać 
innych do uprawiania sportów na co 
dzień. Od 2014 roku prowadzi Pan 
Olimpijską Akademię Biegania, jest 
Pan też trenerem personalnym. Jak 
motywuje Pan innych do ruchu?

P.K.: Moją misją jest to, by ak-
tywność fizyczna stała się stylem 
życia moich podopiecznych. Staram 
się poprzez metodę etapowości uczyć 
ich poznawać siebie i swój organizm. 
Chcę, by ruch ich cieszył. Mimo że 
wiele osób uważa, że zima nie jest do-
brym okresem, by ćwiczyć na powie-
trzu, nie jest to prawdą. Jest to bowiem 
znakomita pora do tego, by hartować 
nasz organizm. Nie ma złej pogody, 
są tylko słabe charaktery, a dla osób 
pozytywnie nastawionych zawsze jest 
dobry moment, by pobiegać, czy cho-
ciaż wyjść na spacer. Nie musisz być 
wyczynowcem, ważne byś poprzez 
zwykłą rekreację ruchową pomna-
żał swoje zdrowie. Słowa te kieruję 
do wszystkich, bo ruch zawsze jest 
wskazany i zalecany. Jego zaletą jest 
to, że nie powoduje efektów ubocz-
nych. Seniorom polecam, np. bardzo 
proste czynności: zwykły spacer do 
sklepu i z powrotem, zamiast windy 
wejście po schodach, chociażby na 
pierwsze, drugie piętro i tak popular-
ną w dawnych czasach gimnastykę 
poranną. Jest w tym coś pięknego, 
ta estetyka i funkcjonalność ruchu, 
zdrowe mięśnie i stawy. Zwracajmy 
również uwagę na to czy prawidłowo 
chodzimy i siedzimy.

R.: Jak z perspektywy swoich 
działań i obserwacji ocenia Pan 
aktywność sportową łodzian. Czy 
dbamy o to, by się ruszać?

P.K.: Myślę, że tak. Coraz więcej 
łodzian widać w parkach, klubach fit-
ness i to z pewnością jest duża zmia-
na w porównaniu z okresem, gdy ja 
zaczynałem swoją przygodę z biega-
niem w 1998 r. W tamtym czasie, gdy 
w sobotę rano ubrani w dresy i obcisłe 

getry ruszaliśmy do parku, by pobie-
gać, ludzie patrzyli na nas z lekkim 
zdziwieniem, traktując nas trochę jak 
pozytywnych wariatów. Dzisiaj był-
bym tylko jednym z wielu ćwiczą-
cych. Dobre jest to, że widać również 
wzrost świadomości sportowej wśród 
rodziców, którzy często zapisują dzie-
ci na różnego typu zajęcia ruchowe, 
karate, piłkę nożną, tenis itp.

R.: Wielokrotnie w rozmowach 
i wywiadach podkreśla Pan, jak 
ważne jest wychowanie fizyczne 
w szkołach. Co zrobić, by sport stał 
się konkurencyjny dla komputera, 
konsoli, telefonu komórkowego?

P.K.: Jest na to prosta recep-
ta – dzieci muszą mieć autorytety. 
Punktem wyjścia jest tutaj wzorzec 
rodzica. Jeśli mówimy dziecku, że 
musi się ruszać i zdrowo odżywiać, 
a jednocześnie przynosimy pracę do 
domu, siedzimy przy komputerze 
lub wisimy na telefonie, zagryzając 
w pośpiechu byle co, to jaki przekaz 
dajemy dziecku? Nauczyciel wycho-
wania fizycznego też powinien być au-
torytetem. Powiem więcej, uważam, 
że wychowanie fizyczne powinno być 
przedmiotem maturalnym. Jeżeli są 
badania wykazujące, że sprawność ru-
chowa przedłuża życie o kilka lat, to 
kładźmy na nią nacisk. Uczmy, że jest 
to ważne i potrzebne w życiu tak samo 
jak matematyka czy język polski.

R.: Ale często dzieciaki traktują 
wf w szkole jako coś za karę. Jeśli 
tylko mogą, to starają się z niego 
wymigać. 

P.K.: Tak, uczniowie przynoszą 
zwolnienia, często nie odpowiadają-
ce prawdziwemu stanowi zdrowia, 
i przesiadują tą godzinę zgarbieni 
i wpatrzeni oczywiście w telefon ko-
mórkowy. A przecież te lekcje mają 
kompensować brak ruchu podczas 
innych siedzących lekcji szkolnych. 
Jeżeli ktoś przynosi zwolnienie np. 
z powodu skręconej kostki, to może 
przecież wykonywać inne ćwiczenia, 
na mięśnie rąk, brzucha itd. Wiele 
zajęć wf-u nie odbywa się też w taki 
sposób, w jaki powinna się odbywać. 
Mówi się na to „zajęcia na macie”, 
czyli macie piłkę i grajcie. Tak prze-
cież nie można. Dzieciaki nie umieją 
potem biegać, skakać, rzucać, brak im 
elementarnych umiejętności.

R.: Ale czy powodem nie jest też 
to, że nauczycielom się po prostu nie 
chce zaangażować w te lekcje? 

P.K.: Z pewnością często tak jest, 
ale to zadbajmy o to, by ich lepiej 
wykwalifikować i opłacić. Bo jeżeli 
nauczyciel po lekcjach w szkole musi 
jeszcze poprowadzić masę zajęć do-
datkowych, tylko po to, by dorobić, 
to jemu z pewnością nie będzie się 
chciało. Jeżeli zagwarantujemy odpo-
wiednią bazę kadrową i treningową, to 
i sportowa pasja będzie chętniej prze-
kazywana uczniom. Moja rada dla na-
uczycieli, którzy nie mają pomysłu na 
to jak poprowadzić dobrą lekcję jest 
taka: trzeba albo być najlepszą wersją 
siebie albo brać przykład z lepszych.

R.: A jak Pan wspomina swoje 
lekcje wfu?

P.K.: Chodziłem do szkoły na 
wsi, gdzie nie mieliśmy super sali gim-
nastycznej, ale zajęcia wychowania 
fizycznego prowadził człowiek, który 
zaszczepił we mnie miłość do sportu, 
za co jestem mu bardzo wdzięczny. 
Pokazał mi jak trzeba biegać, jak grać 
w piłkę nożną, ręczną, tenisa stoło-
wego. Uprawialiśmy wiele sportów, 
mimo że nie mieliśmy warunków. Za 
deski w naszej skoczni w dal służyły 
płaty od śmigłowca (nasz rozmówca 
wychował się na osiedlu wojskowym 
– dopis. redakcji). I nie przeszkadzało 
nam to cieszyć się sportem.

R.: A kiedy zaczął Pan myśleć 
o bieganiu na poważnie?

P.K.: Trudno wskazać taki jed-
noznaczny moment, bo już w trzeciej, 
czwartej klasie chciałem reprezento-
wać szkołę w biegach przełajowych, 
ale okazało się, że jestem na to za 
młody. Nauczyciele zauważyli jednak, 
że dobrze biegam, zacząłem startować 
w różnych zawodach, a w 1998 roku 
przeniosłem się do Łodzi i tu zapisa-
łem się do AZS-u. Wtedy zająłem się 
już sportem na poważnie. Bieganie 
skradło moje serce, bo jest to sport 
bardzo wymierny. Wpada się na metę 
i łatwo można określić jaka jest twoja 
efektywność w porównaniu z innymi 
zawodnikami.

R.: Pana efektywność widocznie 
była bardzo dobra, bo doprowadziła 
Pana aż na stadiony olimpijskie. Za‑
cznijmy jednak od Pana pierwsze‑
go sukcesu. Jako siedemnastolatek 
wystartował Pan w Mistrzostwach 
Świata Juniorów Młodszych. Jak 
Pan wspomina ten czas?

P.K.: Zawody odbywały się w De-
breczynie na Węgrzech. To było niesa-
mowite uczucie uczestniczyć w zawo-
dach i reprezentować swój kraj. Byłem 
dumny, że na piersi mojej był orzeł, 
choć stroje nasze wtedy pozostawia-
ły jeszcze wiele do życzenia. Orzełka 
by nie odpadł od koszulki, pamiętam, 
przyklejałem na kropelkę. W sztafecie 
szwedzkiej zdobyliśmy złoty medal. 
Pamiętam, że z trybun ktoś zadowo-
lony z naszego zwycięstwa krzyknął: 
Polak – Węgier dwa bratanki – duma 
mnie rozpierała. Jeszcze jedno było 
satysfakcjonujące dla mnie po tych 
mistrzostwach, choć dowiedziałem się 
o tym już po latach. Biegłem w szta-
fecie jako trzeci, na tej samej pozycji 
w drużynie jamajskiej był wtedy jesz-
cze nieznany Usain Bolt – teraz naj-
szybszy człowiek świata. I ja go wtedy 
wyprzedziłem, widział moje plecy.

R.: Wspaniale. Dwukrotnie re‑
prezentował Pan Polskę na Igrzy‑
skach Olimpijskich. Jakie to uczu‑
cie uczestniczyć w tak ważnym dla 
sportowca wydarzeniu? 

P.K.: Na Igrzyskach w Atenach 
w 2004 r. miałem 20 lat i byłem 
najmłodszy w naszym zespole. Za-
skoczę może Państwa, ale nie towa-
rzyszyła temu jakaś wielka euforia, 
być może dlatego, że jechałem wów-
czas jako zawodnik rezerwowy. Na 
dodatek nabawiłem się wtedy kon-
tuzji, więc ten sen o Igrzyskach nie 
skończył się wtedy dla mnie happy 

endem. Wróciłem z ogromnym nie-
dosytem, niespełniony. Dopiero po 
roku czy dwóch przyszło kolejne ma-
rzenie, by powalczyć o uczestnictwo 
w Igrzyskach w Pekinie i to właśnie 
je wspominam jako mój suk-
ces. Wystartowałem 
w finale w szta-
fecie 4 × 400 
metrów i zaję-
liśmy z kolegami 7 miejsce. 
Teraz okazuje się, że 6, ponieważ 
Rosjanie zostali zdyskwalifikowani. 
Z tych Igrzysk wróciłem szczęśliwy 
i spełniony.

R.: 400 metrów to nie jest łatwy 
dystans, prawda?

P.K.: Tak, zwany jest nawet dy-
stansem bogów, łączy bowiem w so-
bie ogień i wodę, szybkość i wytrzy-
małość. Okazuje się wtedy, że wola 
człowieka jest momentami silniejsza 
od ciała. Jest to bardzo ciężki dystans, 
po biegu bolą wszystkie mięśnie.

R.: Kto był Pana idolem, jeśli 
chodzi o biegi?

P.K.: Z pewnością duże wrażenie 
zrobił na mnie Janusz Kusociński – 
złoty olimpijczyk w biegu na 10.000 
metrów na Igrzyskach Olimpijskich 
w Los Angeles w 1932 roku. Moje za-
interesowanie jego osobą zaczęło się 
od książki, którą otrzymałem za swoje 
osiągnięcia, to było „Ostatnie okrąże-
nie Kusego” Bogdana Tuszyńskiego. 
Urzekła mnie jego niezłomność, wal-
ka, patriotyzm. Jego bieg o złoto był 
dramatyczny, towarzyszył mu potwor-
ny ból stóp, ocieranych przez nieod-
powiednie nowe buty. Gdy dobiegł na 
metę, buty miał pełne krwi. Ale złoto 
było jego. Imponowali mi też zawsze 
amerykańscy biegacze, ich piękne 
sylwetki, dynamika, szybkość ruchu.

R.: Wcześnie jednak przeszedł 
Pan na sportową emeryturę. Dla‑
czego i czy nie żałował Pan tej de‑
cyzji?

P.K.: To było w 2010 r., po 12 
latach trenowania. Wiele osób mi mó-
wiło, że to za wcześnie, bo miałem 
wtedy 26 lat. Zwykle kariera spor-
towca kończy się ok. 30 lat. Ale moje 
powody były bardzo proste – sport 
musi mi sprawiać radość, tymczasem 
na pewnym etapie zdałem sobie spra-
wę, że zaczynam to traktować bardziej 
jak pracę. Usiłowano mnie przekonać, 
zachęcając do udziału w kolejnych 
Igrzyskach, które miały się odbyć 
w 2012 r. w Londynie. Nie czułem 
się jednak na siłach, by powalczyć 
o medal, a nie chciałem odchodzić ze 
sportu na tarczy. Z perspektywy czasu 
uważam, że to była trafna decyzja, nie 
żałuję jej. Pozostały mi dobre wspo-
mnienia. 

R.: Teraz, biegając dla siebie, 
znów Pan odczuwa radość?

P.K.: Dokładnie tak. Tego było 
mi potrzeba, amatorskiego biegania 
dla przyjemności i zarażania tym in-
nych. Czuję się takim współczesnym 
filozofem, uważam, że idea olimpijska 
to najlepsza filozofia życia. To dbanie 
o ateński ideał wychowawczy, dobry 
i piękny. Jestem człowiekiem złotego 

BIEGANIE SKRADŁO MOJE SERCE
Rozmowa  z p. Piotrem Kędzią  lekkoatletą,  „pogromcą”  Usaina 
Bolta,  byłym  olimpijczykiem,  popularyzatorem  biegania  i  prowa-
dzenia aktywności sportowej na co dzień, przez każdego.

Zajęcia dla seniorów
Zarząd Ogniska TKKF „Dzikusy” informuje, że w Szko-
le  Podstawowej  nr  205  w  Łodzi  przy  ul.  Dąbrówki  1 
we wtorki  i  czwartki  o  godzinie  18.30  prowadzone  są 
zajęcia  dla  osób  III wieku  –  60+ Spotkania  prowadzą 
instruktorzy TKKF p. Agnieszka Krajewska  i p Adriana 
Muszyńska.
  Najczęstsze formy zajęć to godzinne ćwiczenia przy 
muzyce z elementami tańca. Oferta adresowana jest do 
wszystkich  seniorów. W  zajęciach mogą  uczestniczyć 
osoby ze schorzeniami  i dolegliwościami zdrowotnymi 
takimi jak nadciśnienie tętnicze, bóle kręgosłupa, astma 
oskrzelowa, stany zwyrodnieniowe stawów. Liczebność 
grupy uczestniczącej w zajęciach ustalono maksymal-
nie na 40 osób.
  Zapisy na zajęcia przyjmowane są na miejscu. Koszt 
zajęć to jedynie 35 zł miesięcznie.

Serdecznie zapraszamy



12 Rozerwij się!
Poziomo: 1. państwo z Nasinu, 6. prze-
pływa przez Chambord, 7. figle i psoty, 8. 
faworyta Augusta II Mocnego, 9. egipski 
piłkarz z FC Basel, 12. nierób, próżniak, 
13. wzniesienie nad Kuźnicami, 14. od-
mawia sobie przyjemności życiowych, 18. 
rzeka nad którą leży Kościan, 19. najwięk-
sze miasto Europy, 20. lżejszy od osmu, 21. 
śpi na Jawie, 22. wybrzeże o postrzępionej 
linii brzegowej.
Pionowo: 2. jedna z Wysp Jońskich, 3. ko-
szenie, 4. statek pływający po Missisipi, 5. 
nadmiar ambicji, 9. przewoźnik wenecki, 
10. rzeka nad którą leży Lublin, 11. drugo-
planowa lub charakterystyczna, 15. żona 
Zygmunta Starego, 16. kamień jubilerski, 
17. gagatek i łobuz.

Poziomo: bizon, Albin, Gucwa, Tanew, 
Pugno, Warhol, Rambo, comber, Zula, re-
sory, ruch, okurek, Nain.
Pionowo: Isuzu, Oświn, alka prim, cicero-
ne, perszeron, Gomulicki, owoc, Oleńka, 
biodro, rżysko.
Pierwsze trzy osoby, które w ciągu 
10 dni od ukazania się gazety nadeślą 
prawidłowo rozwiązaną krzyżówkę na 
adres: RSM „Bawełna” 93120 Łódź, 
ul. Przybyszewskiego 163, z dopiskiem 
na kopercie „Krzyżówka”, otrzyma‑
ją nagrody (nie dotyczy pracowników 
RSM „Bawełna”).

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI 
Z POPRZEDNIEGO NUMERU

Określenie „szaroburo” w zasadzie mogłoby być synonimem zimy. 
Gdy za oknem panuje niesprzyjająca aura, trudno o doby nastrój. Humor 
możesz sobie jednak skutecznie poprawić za pomocą kolorów, które 
np. założysz na sobie. Barwy mają bowiem ogromny wpływ na nasze 
samopoczucie – mogą nie tylko wprowadzać w pozytywny nastrój, ale też 
skłaniać do działania i budzić wewnętrzną energię. Akurat w zimie takie 
zabiegi mogą okazać się niezbędne. 

Idealną receptą na zimową stylizację jest kolor burgundowy. Burgund wy-
woła nie tylko ciepłe skojarzenia, ale też doda szyku. Kolor ten szczegól-
nie dobrze sprawdza się w wieczorowych stylizacjach, a zwłaszcza gdy 
występuje w roli głównej np. pod postacią sukienki. Każda z Pań dosko-
nale wie, że czerwona sukienka to zawsze strzał w dziesiątkę, jednak jeśli 
szukasz eleganckiej wersji tej modowej klasyki, postaw na kolor burgun-
dowy właśnie. 

Co więcej burgund idealnie pasuje również do mniej oficjalnych styliza-
cji. Równie dobrym rozwiązaniem będzie burgundowy sweter oversize 
lub dzianinowa sukienka. W takim zestawie od razu zrobi ci się cieplej 
i z pewnością będziesz prezentować się doskonale.

Podobnie jak w przypadku koloru burgundowego, szmaragdowa zieleń 
jest bardzo elegancka. Ma ona nieco cieplejszy odcień, niż klasyczna 
zieleń, dlatego świetnie sprawdzi się w zimowych stylizacjach. Szmarag-
dowy będzie pasować do świątecznych i karnawałowych stylizacji.

Szmaragd dobrze komponuje się też z czernią – jest to bardzo elegan-
ckie, jednak dość oczywiste połączenie, podobnie jak klasyczna czer-
wona sukienka. Jeśli chcesz osiągnąć bardziej zaskakujący efekt, zestaw 
szmaragdową bluzkę lub golf z karmelowym płaszczem bądź marynarką. 
Ciekawie prezentować się będzie też szmaragd w połączeniu z czerwie-
nią, granatem czy fioletem, dlatego ta szlachetna barwa da ci dużo pola 
do manewru w zabawie z modą damską.

Szukasz sposobu na przełamanie zimowej aury? Graj w kolory. 

BARAN 21 III  20 IV
Nieporozumienie na tle ja-
kiejś osobistej sprawy może 
okazać się trudne do rozwią-
zania. Wprawdzie wiele zależy od dobrej 
woli obu stron, ale Twoja inicjatywa będzie 
miała największe znaczenie. Warto zrobić 
pierwszy krok do zgody. To się potem bę-
dzie liczyło na plus Twoich innych spraw do 
załatwienia. Uważaj na Bliźnięta.

BYK 21 IV  21 V
Ktoś rywalizujący z Tobą w spra-
wach zawodowych zrobi krok, 
którego skutki mogą okazać się 
fatalne. A więc Twoje akcje wzrosną dość nie-
oczekiwanie. W innych kontaktach, już raczej 
prywatnych, nowe problemy, które ułożą się od 
początku korzystnie i z nadzieją na ciekawy ich 
rozwój. Korzystna zmiana w stosunkach z Wagą.

BLIŹNIĘTA 22 V  20 VI
Czeka Cię trochę nerwowych 
przeżyć związanych z bliską 
sercu osobą. Usłyszysz być 
może gorzkie słowa i - niestety - prawdziwe. 
Zastanów się nad swoim postępowaniem, 
ale znajdź jednak czas na spotkanie z przy-
jaciółmi. Zachowaj niezależność działań 
w sprawach zawodowych. Nie zawiedziesz 
się na Strzelcu.

RAK 21 VI  22 VII
W podejmowaniu decyzji po-
winieneś w tym miesiącu kie-
rować się bardziej przeczuciem, 
niż zdrowym rozsądkiem. Na temat interesu-
jącej Cię sprawy masz niepełne informacje, 
dlatego tym bardziej nie dawaj wiary plotkom 
i nie sprawdzonym pogłoskom. Trzeba będzie 
też więcej czasu poświęcić kłopotom Panny.

LEW 23 VII  22 VIII
Dni ciekawych wiadomości, 
niektóre nawet bardzo waż-
ne. Twoje myśli będą jednak 
przy mniej ważnych sprawach. Trwa kar-
nawał, więc zechcesz spędzić czas w sym-
patycznym gronie i to powinno się udać. 
Zwłaszcza, że i portfel to wszystko jakoś 
wytrzyma. Tylko nie kokietuj zbyt otwarcie 
Koziorożca.

PANNA 23 VIII  22 IX
Zapał, z jakim rzucisz się w tym 
miesiącu w wir obowiązków 
wszystkich zdziwi, nawet Ciebie. 
Czyż byś chciał w ten sposób o czymś zapo-
mnieć? A może raczej o kimś? Tak czy inaczej 
będzie to pomyślny miesiąc. W jego połowie 
czeka Cię poważna rozmowa z Rybami. Będą 
miały dla Ciebie kilka ważnych wiadomości.

WAGA 23 IX  23 X
Wysiłek związany z jakimiś 
nadprogramowymi pracami 
może się opłacić. Byle nie 
komplikuj sytuacji. Sprawy będą proste 
i jako takie je przyjmij i traktuj. Propozycje 
Wodnika w tej sprawie może będą nawet 
i atrakcyjne, ale zupełnie zbędne do właści-
wego wykonania konkretnej pracy. Nie daj 
się więc skusić pięknym słówkom.

SKORPION 24 X  21 XI
Niezbyt fortunny miesiąc dla 
Twoich planów biznesowych. Nie 
pora teraz na podbój świata, lepiej 
odczekać. Prawdopodobnie w tym miesiącu do-
wiesz się niezbyt miłych rzeczy na temat uko-
chanej osoby. Nie traktuj tego poważnie - komuś 
bardzo zależy na tym, by Cię zdenerwować. Przy-
padkowe spotkanie z Rakiem będzie bardzo miłe.

STRZELEC 22 XI  21 XII
Najbardziej potrzebny będzie 
teraz profesjonalizm i wiedza 
o Twoich obowiązkach zawo-
dowych. Z tymi cechami pokonasz każdą 
konkurencję. A właśnie atmosfera rywaliza-
cji będzie panowała w nadchodzącym mie-
siącu. Nie próbuj wchodzić w jakiekolwiek 
układy ze Skorpionem. Nic dobrego tego 
nie wyniknie.

KOZIOROŻEC 22 XII  19 I
Zaproszenie z którego dobrze 
będzie skorzystać. Znajdzie 
się bowiem okazja do zorien-
towania się w sytuacji intrygującej Cię od 
dawna. Teraz też spory wydatek, konieczny, 
ale sercu miły. Osobie obdarowanej spra-
wisz prawdziwą przyjemność. Nie próbuj 
oszukiwać Barana, bowiem to się nie uda.

WODNIK 20 I  18 II
Czyjaś zawiść, a może po pro-
stu zły humor skupią się w tych 
dniach na Tobie. Nie denerwuj 
się, a staraj to przetrzymać. Pod koniec mie-
siąca już powinien panować spokój. Jeszcze 
nie idylla, ale żyć się da. Przygoda z Lwem 
może skończyć się źle. Uważaj bacznie na 
jego słowa. I na to, czego nie mówi.

RYBY 19 II  20 III
Nie komplikuj życia bliskim 
swoim zachowaniem, nie zawsze 
przemyślanym. Bezwiednie mo-
żesz zrobić im przykrość. Trudno będzie po-
tem to wytłumaczyć i załagodzić. Doceń czyjąś 
przychylność, mimo że ów ktoś wyda Ci się 
niepozorny, ale jednak będzie ważny. Możesz 
też liczyć na dobre słowo ze strony Byka.

HOROSKOP NA LUTY

UŚMIECHNIJ SIĘ
***

Początkujący gangster przychodzi do sklepu z bronią, aby kupić so-
bie rewolwer.
– Ilu strzałowy pan sobie życzy? – pyta się sprzedawca.
– Gangster podchodzi do telefonu, wykręca numer.
– Czy tu bank? Proszę powiedzieć ilu pracowników zatrudniacie?

***
Jasio mówi do taty:
– Tato, patrz! Ten pan się ciebie kłania!
– Nie ciebie tylko tobie
– Mnie?
– Nie mnie tylko mi
– No przecież mówię, że ciebie!

KUCHNIA 
NASZA  

CODZIENNA

Za oknem zrobiło się zimno, po-
pruszyło śniegiem. Dobrze, jeśli 
weźmie się pod uwagę, że przed 
nami czas ferii. Dzieci będą 
mogły zasmakować atrakcji zi-
mowych: lepienia bałwana czy 
bitwy na śnieżki. Po takich zaba-
wach zziębnięte dzieci, ale i my 
dorośli po pracy zimą chętnie 
zjemy na obiad rozgrzewające 
zupy. W dzisiejszym gazetowym 
kąciku kulinarnym proponujemy 
pomidorowy kapuśniak – danie 
przygotowane przez Darię Ła-
dochę i przedstawione któregoś 
dnia w programie „Dzień dobry 
TVN”.

Taka sobie myśl:
Kropla drąży skałę 
nie siłą lecz częstym 
padaniem.

Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru na-
desłała p. Elżbieta Jachimek z osiedla „Słowiańskie”, otrzymując 
nagrodę książkową. Gratulujemy!

BURGUND I SZMARAGD 
NA ZIMĘ

POMIDOROWY 
KAPUŚNIAK

Składniki:
 ▪ 150 g boczku wędzonego pokrojo-

nego w drobną kostkę
 ▪ 100 g marchewki pokrojonej w pla-

sterki
 ▪ 4 ziemniaki pokrojone w kostkę
 ▪ 300 g poszatkowanej kapusty wło-

skiej
 ▪ 1,5 litra bulionu z warzyw
 ▪ 1 łyżka masła
 ▪ 1 łyżka soku z cytryny
 ▪ 1 cebula posiekana w drobną kostkę
 ▪ 1 ząbek czosnku przeciśnięty przez 

praskę
 ▪ 1 puszka pomidorów w puszce
 ▪ szczypta cynamonu
 ▪ szczypta czerwonej papryki w przy-

prawie
 ▪ szczypta kminu rzymskiego
 ▪ szczypta soli
 ▪ szczypta pieprzu

Sposób przygotowania:
Najpierw na suchej patelni podsmażamy 
boczek – aż do wytopienia tłuszczu. Na-
stępnie w garnku na łyżce masła podsma-
żamy cebulę wraz z czosnkiem i szczyp-
tą kminu rzymskiego. Potem dodajemy 
kapustę, marchewkę i ziemniaki i mie-
szamy wszystkie składniki. Następnie 
dodajemy przyprawy: czerwoną papry-
kę, kurkumę, oraz cynamon i zalewamy 
całość gorącym bulionem. Gotujemy pod 
przykryciem około 15 minut. Na koniec 
dodajemy pomidory z puszki oraz bo-
czek i doprowadzamy do wrzenia. Na ko-
niec doprawiamy całość solą i pieprzem 
i łyżką soku z cytryny.

 Smacznego!


