
Kierownicy poszczególnych administracji osiedlowych przedstawiają 
sprawozdania z realizacji ubiegłorocznych planów remontowych. Co roku 
na remonty naszych zasobów wydatkowanych jest ok. 10 milionów złotych.
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Na stronach 4, 5 i 8 znajdziecie Państwo sprawozdania 
kierowników osiedli z realizacji planów remontowych 
z 2018 r.

Jakie stawki odpisów na remonty będą obowiązywały 
od 1 maja – czytaj na str. 9. 

Następny 
numer ukaże się 

pod koniec lutego 
2019 r. NAKŁAD 9000 

egzemplarzy

Zestawienie zeszłorocznych remontów w nieruchomościach RSM „Bawełna”.

Moim 
zdaniem 
Jesteśmy wstrząśnięci niezrozu-

miałą śmiercią, morderstwem pre-
zydenta Gdańska. Przez całą Polskę 
od ponad 10 dni przebiegają ważne 
moralne przesłania, przesłania prze-
ciwko kłamstwu i nienawiści. Szcze-
gólnie w sobotę, podczas pogrzebu 
śp. Pawła Adamowicza najdobitniej 
to wyraził ksiądz Ludwik Wiśniew-
ski, stwierdzając, że trzeba skończyć 
z językiem nienawiści i pogardy 
m.in. na ulicach, w mediach, interne-
cie … A takich reakcji mamy bardzo, 
bardzo dużo na każdym kroku. I je-
dyną na to radą jest skuteczna walka 
z nienawiścią … ale … w samym 
sobie, bo to tylko od siebie musimy 
zacząć; każdy z nas. Wymagać to bę-
dzie chwili zastanowienia i refleksji 
czy nasze zachowanie, wykonywane 
czynności, wypowiadane słowa itp. 
nie zawierają w sobie jakiejś agresji, 
nawet niewielkiej, czy nie są obraźliwe 
lub nie prowokują do agresji. I podsta-
wowa sprawa musimy zacząć się wię-
cej uśmiechać oraz chociażby zacząć 
przestrzegać reguł obowiązujących 
w naszym najbliższym otoczeniu czy 
też stać spokojnie na ich straży. Po-
dam kilka przykładów. Sąsiad z góry 
zalewa tego z dołu. Ten, który zale-
wa o tym nie wie, bo prawie wszyscy 
mamy pozabudowywane wewnętrzne 
przyłącza wodne, a czas tak szybko 
płynie, że np. wężyk doprowadzający 
wodę do spłuczki czy wanny mógł się 
zużyć. Przy braku empatii awantura 
i niesnaski w danej klatce pewne, jak 
w banku. Na drugiej stronie w rub-
ryce listy prezentujemy list naszego 
nowego mieszkańca dotyczący bała-
ganu wokół naszego śmietnika przy 
ul. Uniejowskiej z powodu niezamyka-
nia drzwi wiaty. Niezrozumiałe zapo-
minanie o zamknięciu wiaty powoduje 
takie sytuacje jak na zdjęciu. W mojej 
klatce schodowej nasza administrator-
ka p. Jola wywiesiła ogłoszenie klika 
miesięcy temu, by zbędnych reklam 
nie wyrzucać na wierzch skrzynek 
pocztowych, bowiem, spadając, czę-
sto zaśmiecają cały parter, tworząc 
bałagan. Niestety dosłownie codzien-
nie mamy z tym do czynienia, a czytać 
każdy z nas potrafi. Mamy w swych 
mieszkaniach wiele zwierząt, szcze-
gólnie dużo psów. Wychodzimy z nimi 
minimum 2 razy dziennie na spa-
cer. Czy wszyscy pamiętają o tym, 
że po naszych milusińskich mamy 
sprzątać? Wątpię, a wiosenne słońce 
odsłoni tę skrywaną przez właścicieli 
psów tajemnicę. Remontujemy nasze 
mieszkania. Czy pomyśleliśmy o tym, 
by swoich najbliższych sąsiadów po-
informować, nie tylko o rozpoczęciu 
tychże prac i jak długo je przewiduje-
my, ale i grzecznie przeprosić za nie-
dogodności w trakcie wykonywanych 
prac. Nie mówię już o organizowaniu 
przyjęć czy imprez w naszych miesz-
kaniach, które nasi sąsiedzi wspomi-
nają, niekoniecznie z rozrzewnieniem, 
długie lata. Zaczynamy więc zmiany 
od siebie i zachęcam do uśmiechu, 
bo on otworzy serca innych.

 Sylwester Pokorski

Pożar gazociągu
Nasi mieszkańcy z osiedla Żu-
bardź z ul. Lutomierskiej przeżyli 
chwile grozy, gdy nieopodal ich 
bloku zapalił się gazociąg. Groźnie 
wyglądający pożar szybko ugasili 
strażacy, choć nie obyło się bez 
ewakuacji. O pożarze czytaj na 
str. 9.

Wigilia na Olechowie
14 grudnia 2018 r. w sali gim-
nastycznej Szkoły Podstawowej 
nr 205 przy ul. Dąbrówki 1 od-
było się spotkanie wigilijne dla 
mieszkańców osiedli Słowiańskie 
i Sienkiewiczowskie. Jak co roku 
pięknie zaprezentowały się w ten 
uroczysty wieczór dzieci. O Wigilii na Olechowie czytaj na str. 8.

Co roku opracowywane są szczegółowe plany remontowe dla nieruchomości na dany rok. Jako 
priorytet traktujemy wypełnianie założeń planowych, jednak nie zawsze możliwa jest pełna ich 
realizacja. Niestety nie da się zaplanować każdej sytuacji, usterki czy awarii. Bywa, że zaplanowane 
na jakiś cel środki muszą być w ciągu roku szybko rozdysponowane na inne potrzeby remontowe. 
Właśnie dlatego dużo miejsca w naszej gazecie poświęcamy planom remontowym i ich realizacji. 
W tym numerze na str. 4, 5 i 8 zamieszczamy sprawozdania kierowników z wypełnienia planów 
z 2018 r. A w najbliższym numerze przedstawimy plany remontów na 2019 r. – na stronie internetowej 
Spółdzielni są one już umieszczone.  K.Sz.

Co zrobiono w osiedlach w 2018 r.

Konkurs na najpiękniej 
świątecznie przystrojony 

balkon rozstrzygnięty. 
Na zdjęciu jeden z pięciu 
zwycięskich balkonów. 
Zdjęcia wszystkich balkonów 
zamieścimy w kolejnym 
numerze gazety. O konkursie 
czytaj też na str. 8.



2
Utrzymanie porządku na nieruchomości jest sprawą nas wszystkich.  

Dbałość o czystość w wielu przypadkach  
nie wymaga wielkiego wysiłku,  

jak wskazuje autor listu skierowanego do Spółdzielni.

W grudniu 2018 r. 
posiedzenia Zarządu 
RSM „Bawełna” odby-
ły się w dniach 5 i 19. 
Na posiedzeniach tych 
oraz między posiedze-
niami w tzw. „trybie 
roboczym” w grudniu 
Zarząd podjął decyzje 
m.in. w następują-
cych sprawach:

Sprawy członkowsko
mieszkaniowe
Wg stanu na 30.11.2018 r. Spół-
dzielnia zrzeszała 10.321 człon-
ków. W grudniu 2018 r. przyjęto 
w poczet członków Spółdzielni 
10 osób, które posiadają odręb-
ną własność lokalu w zasobach 
Spółdzielni i wystąpiły o członko-
stwo, a także wpisano do rejestru 
członków 22 osoby, które nabyły 
członkostwo z mocy prawa. W tym 
samym czasie skreślono z rejestru 

członków Spółdzielni 38 osób, któ-
rych członkostwo ustało z mocy 
prawa (z powodu zgonu albo zby-
cia lokalu w Spółdzielni).

Ogłoszono przetarg nieogra-
niczony na mieszkanie w osiedlu 
„Zbiorcza”. Ogłoszenie o prze-
targu ukazało się w Dzienniku 
Łódzkim, na stronie internetowej 
Spółdzielni, w biurach Zarzą-
du i Administracji Osiedli oraz 
w ubiegłym numerze naszej gaze-
ty „RSM »Bawełna« – Mój Dom”.

Roboty remontowe 
i wymiana stolarki 
okiennej
Postanowiono zrefundować czte-
rem osobom 50% kosztów wymia-
ny okien w kolejności wynikającej 
z harmonogramu wymiany/refun-
dacji w osiedlu „Słowiańskie”. 
Po zasięgnięciu opinii prawnej 
postanowiono także zrefundo-
wać lokatorce koszty wymiany 
we własnym zakresie podłoża 
w mieszkaniu na Olechowie, za-
kwalifikowanego do wymiany 
w 2005 roku, czyli jeszcze w okre-
sie, gdy obowiązek wymiany pod-

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.

łóż w mieszkaniach leżał po stronie 
Spółdzielni.

Zatwierdzono na 2019 rok 
Cenniki do sporządzania rozliczeń 
finansowych Spółdzielni z członka-
mi w zakresie napraw wewnątrz lo-
kali w zasobach RSM „Bawełna”.

W grudniu 2018 roku zatwier-
dzono protokół z prac komisji 
powołanej w sprawie wyboru wy-
konawców na realizację robót re-
montowych w zasobach mieszka-
niowych RSM „Bawełna” w 2019 
roku, a w styczniu 2019 roku – pro-
tokół uzupełniający z dodatkowych 
posiedzeń tej komisji i zgodnie 
z dokonanymi przez komisję usta-
leniami wybrano firmy do banku 
wykonawców na 2019 rok. Lista 
firm zamieszczona jest w biurach 
Zarządu i Administracji Osiedli, 
na stronie internetowej RSM „Ba-
wełna” oraz w gazecie poniżej.

Z prac 
Rady Nadzorczej 
W grudniu 2018 roku Rada 

Nadzorcza RSM „Bawełna” od-
była jedno posiedzenie, na któ-
rym:

1.  Uchwaliła plan gospodarczo-finansowy 
RSM „Bawełna” na 2019 rok.

2.  Uchwaliła zmiany stawek odpisów na fun-
dusz remontowy od 1 maja 2019 r., zgodnie z za-
łącznikiem do wniosku.

Podwyższenie odpisów podyktowane jest po-
trzebami remontowymi nieruchomości, wynika-
jącymi z przeglądów budynków oraz postulatów 
mieszkańców zgłaszanych do Spółdzielni.

3.  Uchwaliła korektę planu gospodarczo-
-finansowego na 2018 rok.

4.  Uchwaliła Ramowy Harmonogram Pracy 
Rady Nadzorczej na 2019 rok i prezentujemy go 
na stronie 10.

5.  Podsumowała przebieg Jubileuszu 60-lecia 
Spółdzielni, jaki miał miejsce w dniu 06.12. br. 
w Teatrze Muzycznym oraz pracę Komitetu Ob-
chodów 60-lecia.

Pracę Komitetu oceniono jako profesjonalną, 
uznano, że działalność, jak i podejmowane przez 
Komitet decyzje, usprawniły przygotowania 
do obchodów 60-lecia i zapewniły ich gładki 
przebieg. Jubileusz w Teatrze Muzycznym był 
bardzo wzniosły i wzruszający. Doceniono spraw-
nie zorganizowany transport dowożący członków 
Spółdzielni na uroczystość i z powrotem. Bardzo 
wysoko oceniono także zaangażowanie Zarządu 
i pracowników Spółdzielni w przygotowanie 
i organizację Jubileuszu.

Druga część obchodów odbyła się podczas spot-
kania opłatkowego Spółdzielni w dniu 18.12. br.

6.  Przyjęła do wiadomości informacje człon-
ków Rad Osiedli „Zbiorcza”,” Żubardź”, „Koziny” 
i „Sienkiewiczowskie” na temat spraw jakimi Rady 
zajmowały się na swoich posiedzeniach w okresie 
od ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej. Rada 
Osiedla „Słowiańskie” nie miała w tym czasie po-
siedzenia.

7.  W sprawach wniesionych Rada:
–   poparła propozycję uhonorowania me-

dalami okolicznościowymi, wydanymi 
przez Krajową Radę Spółdzielczą z okazji 
100-lecia odzyskania niepodległości przez 
Polskę oraz 200-lecia spółdzielczości 
w Polsce, byłych przewodniczących Rady 
Nadzorczej RSM „Bawełna” p. Waldema-
ra Pawelskiego, p. Piotra Sumińskiego 
i p. Mikołaja Grzelczaka oraz obecnej 
przewodniczącej Rady Nadzorczej p. Ja-
dwigi Miller.

–  przyjęła do wiadomości informacje:
a)   o decyzji Prezesa Urzędu Energetyki z dnia 

30.11.2018 r., na mocy której partner 
Spółdzielni firma Veolia Energia Łódź S.A. 
poinformowała Spółdzielnię o wprowadze-
niu nowych taryf na ciepło,

b)   nt. zwiększenia od 01.01.2019 r. opłat 
za wywóz śmieci, w związku z decyzjami 
Rady Miejskiej.

Rada Miejska w Łodzi uchwaliła podwyżkę po-
datku od nieruchomości i opłat za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi. Od stycznia podatek 
od nieruchomości będzie na maksymalnym, do-
puszczalnym poziomie. Opłata za śmieci wzrośnie 
w 2019 roku prawie dwukrotnie. W 2018 r. stawki 
wynosiły 7 zł miesięcznie od osoby za odpady se-
gregowane i 12 zł za nieposegregowane. Nowe 
stawki to odpowiednio 13 i 22 zł.

c)   nt. konfliktu sąsiedzkiego w bl. 130 
na osiedlu „Słowiańskie” – najświeższe 
ustalenia w tym temacie przekazał członek 
Rady Osiedla „Słowiańskie”.

8.  Następne posiedzenie zaplanowano jest 
na 24.01.2019 r.

 Oprac.: I.G.

Zmieniono umowę z Zakładem 
Usług Remontowo-Budowlanych 
p. Henryka Chiżyńskiego na konser-
wację zasobów Spółdzielni w osied-
lach „Żubardź” i „Koziny” w ten 
sposób, że w miejsce dotychczaso-
wej zawarto nową umowę, wg której 
od 1.01.2019 roku koszt wszystkich 
materiałów używanych przez usłu-
godawcę do konserwacji zasobów 
wliczony jest do miesięcznego ry-
czałtowego wynagrodzenia.

Opłaty i koszty
Przyjęto do wiadomości i zaakcep-
towano informację dotyczącą sald 
bilansu otwarcia kosztów do roz-
liczenia centralnego ogrzewania 
i podgrzania wody za 2018 rok.

W następstwie podniesienia 
przez Gminę Miasto Łódź cen 
za wywóz nieczystości zmienio-
ne zostały stawki pobieranych 
z tego tytułu opłat za użytkowanie 
mieszkań i lokali użytkowych oraz 
za najem lokali i gruntów. Wyso-
kość opłat przyjęto przy założeniu, 
że mieszkańcy naszych zasobów 
segregują śmieci, jeśli jednak oka-
załoby się, że nie wszędzie prze-
strzegane są zasady segregowania 
odpadów, to powstałymi w na-

stępstwie tego kosztami obciążane 
będą nieruchomości, do których 
przynależą śmietniki z niepose-
gregowanymi odpadami.

Działalność społeczno
wychowawcza

Przyjęto sprawozdanie Zarządu 
Ogniska TKKF „Dzikusy” z prze-
prowadzonej w dniu 1 grudnia 2018 
roku w Szkole Podstawowej Nr 205 
w Łodzi XVIII Olimpiady Przed-
szkolaków – wraz z załączonym 
do sprawozdania rozliczeniem wy-
korzystania środków finansowych 
przekazanych przez RSM „Baweł-
na” na organizację tej imprezy.

***
Przyjęto życzenia i gratulacje dla 
RSM „Bawełna” z okazji jubile-
uszu 60-lecia złożone i nadesłane 
przez instytucje i organizacje, spół-
dzielnie i firmy współpracujące 
z RSM „Bawełna”.

Przyjęto życzenia świąteczne 
oraz podziękowania za współpracę 
w 2018 roku nadesłane przez Zwią-
zek Rewizyjny Spółdzielni Miesz-
kaniowych RP, którego członkiem 
jest nasza Spółdzielnia.

 Oprac.: E.S.

Do naszej Spółdzielni wpłynął mail, z proś-
bą o  publikację w  gazecie, co niniejszym 
czynimy:

„Dzień dobry.
Bardzo proszę o  publikację jakiegoś 

komunikatu, ogłoszenia lub po prostu mo-
jej wiadomości do mieszkańców osiedla 
w  najbliższym wydaniu czasopisma RSM 
Bawełna.

Członkiem spółdzielni jestem od czterech 
miesięcy i bardzo zaskakuje mnie, że miesz-
kańcy bloków przy ulicy Uniejowskiej (4, 4a 
i 6) nie dbają o porządek w wiatach śmietni-
kowych. Nie chodzi tu o to, że lokatorzy sami 
robią bałagan, a  o  to, że przyczyniają się 
do tego nie zamykając drzwi od wiaty. Właś-
nie po to powstały wiaty zamykane na klucz 
i po to każdy z nas ten klucz posiada. Po to, 
aby nie było bałaganu, aby śmieci nie były 
porozrzucane wszędzie. Nie zamykając drzwi 
dajemy możliwość wejścia każdemu. Każdy 
może wyrzucić tam śmieci, 
a nierzadko zdarza się, że wi-
duję tam osoby bezdomne, 
które wchodzą, przeszukują 
śmietniki wyrzucając z nich 
mnóstwo rzeczy na ziemię 
(oczywiście potem ich nie 
sprzątają). Poza tym zwróć-
my również uwagę na to jaki 
obraz osiedla sami stwa-
rzamy. Przecież patrzymy 
na to z okien. Czy naprawdę 

nam to nie przeszkadza? Płacimy co miesiąc 
za wywóz nieczystości, więc szanujmy swoje 
pieniądze, szanujmy siebie nawzajem i okoli-
cę, w której mieszkamy.

Nie trzeba dużo. Wystarczy zamknąć 
za sobą drzwi od wiaty.”

Pod Pana apelem, nie tylko jako Redak-
cja, ale jako pracownicy Spółdzielni, 

podpisujemy się obiema rękami. Poruszył 
Pan temat, z  którym często przychodzi 
nam walczyć. Tylko właściwe zachowanie 
samych mieszkańców może doprowadzić 
do zniknięcia takich sytuacji. Jeśli sami 
nie zadbamy o  porządek, to nie pomogą 
tu nawet kontrole administratorów. Każdy 
we własnym zakresie powinien stosować 
się do zwyczajowo przyjętych norm spo-
łecznych i troszczyć się o miejsce, w którym 
przyszło mu żyć. Wszyscy przecież chcemy 
mieszkać w zadbanym i czystym otoczeniu. 
Zróbmy to więc dla siebie.

Listy

Z PRAC ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI  
w grudniu 2018 r.

W bieżącym roku remonty w osiedlach wykonywać będą u nas firmy 
ujęte w wykazie, który drukujemy. Firmy zostały wybrane w drodze 
konkursu ofert prowadzonym w grudniu ubiegłego roku przez specjal-
nie powołaną w tym celu komisję.

Bank Wykonawców na 2019 r.
I.  Roboty ogólnobudowlano-remontowe
 1.   „ESSIA” Krzysztof Reszke
 2.   „OLIMP” Maciej Matuszczak
 3.   P.P.H.U. „DAJMOS” Maciej Jarmółkiewicz
 4.   PRB „BUDOMAL” Artur Leśniak
 5.   Usługi Komunalne Mariusz Laskowski
 6.   „WALD-BUD” Zakład Robót Budowlanych Walde-

mar Kosiacki
 7.   Zakład Instalacyjno-Budowlany Grzegorz Witoń
 8.   Zakład Remontowo-Budowlany Andrzej Czubak
 9.   Firma Handlowo-Usługowa BRAT-BUD Piotr Bra-

tuszewski
10.  P.P.H.U. ALAN Albert Kosiacki

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

Włodarczyk, Kędzia – sp.j.
2.   Zakład Instalacyjno-Budowlany Grzegorz Witoń

III.  Roboty terenowo-drogowe
 1.   Transport Drogowy Towarowo-Osobowy Zbigniew 

Gołąb
 2.   „WALD-BUD” Zakład Robót Budowlanych Walde-

mar Kosiacki
 3.   Zakład Remontowo-Budowlany Andrzej Czubak
 4.   PRB „BUDOMAL” Artur Leśniak
 5.  Firma Handlowo-Usługowa BRAT-BUD Piotr 

Bratuszewski

IV.  Roboty ślusarskie
1.   P.P.H.U. „Zeta” Zygmunt Rośniak
2.   Zakład Instalacyjno-Budowlany Grzegorz 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 Grzegorz Witoń
 4.   Zakład Instalacji sanitarnych CO i Gaz Jacek Kraw-

czyk

VI.  Roboty elektryczne, w tym wymiana domo-
fonów

 1.   Zakład Instalacji Elektrycznych i Odgromowych 
– Pomiary Piotr Walczak

 2.   Zakład Instalacyjno-Budowlany Grzegorz Witoń
 3.   „VOLTEA Lighting” Małgorzata Bancerz
 4.   Zakład Instalacji Elektrycznych Stanisław 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 zewnętrznych 
i wewnętrznych

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

IX.  Uszczelnienie i malowanie złącz międzypły-
towych techniką alpinistyczną

 1.   „OLIMP” Maciej Matuszczak

X.   Inwentaryzacja, projektowanie i konserwacja 
zieleni wysokiej i niskiej (przycinki, wycinki 
drzew i krzewów, frezowanie pniaków), nasa-
dzenia.

 1.   Usługi Komunalne Mariusz Laskowski
 2.   Transport Drogowy Towarowo Osobowy 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 Grzegorz Witoń

XIII. Badania termowizyjne
 1.   P.P.H.U. „DAJMOS” Maciej Jarmółkiewicz
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Pod tekstem o ulicy Piotrkowskiej  
ogłaszamy mini konkurs.  
Przeczytaj weź udział!  
Na odpowiedzi czekamy do 31 stycznia.

Święta 
pod kontrolą
Osiedlowe administracje zło-
żyły meldunki dotyczące uste-
rek i awarii, jakie miały miejsce 
w okresie świąteczno-noworocz-
nym.
–  W osiedlu „Słowiańskie” po-
trzebne były 4 interwencje Pogo-
towia Mieszkaniowego „PRYM”, 
3 z nich dotyczyły konieczności 
udrożnienia pionów kanalizacyj-
nych, a jedna usunięcia hałasu 
w instalacji centralnego ogrze-
wania.
–  W osiedlu „Sienkiewiczow-
skie” w jednym z lokali spraw-
dzono przyczynę braku napięcia 
i załączono zabezpieczenie oraz 
przyjęto zgłoszenie dotyczące 
przecieku z uszkodzonego bro-
dzika.
–  W osiedlu „Żubardź i Koziny” 
odnotowano 3 awarie dotyczące 
braku napięcia, zalania łazienki 
z powodu przecieku przy spłucz-
ce w mieszkaniu wyżej oraz ha-
łasu instalacji c.o.
–  W osiedlu „Zbiorcza” w tym 
okresie nie wystąpiła żadna awa-
ria.
Informacje zawarte w powyż-
szych meldunkach świadczą 
o prawidłowym funkcjonowaniu 
i przygotowaniu zasobów do 
okresu świątecznego po godzi-
nach pracy administracji oraz 
o skuteczności firmy „PRYM” 
podczas świadczenia usług na 
naszych osiedlach.

Z pewnością każdy z Pań-
stwa był kiedyś na ulicy Piotr-
kowskiej, lecz ciekawe kto 
z Państwa przeszedł ją całą. 
Od Placu Wolności do Placu 
Niepodległości jest to bo-
wiem odcinek o długości aż 
4,2 km, co tym samym czyni 
Piotrkowską jedną z najdłuż-
szych ulic handlowych w Eu-
ropie. Równocześnie jest to 
niezmiernie reprezentacyjna 
łódzka ulica i jeden z najbar-
dziej charakterystycznych 
turystycznych punktów na 
naszej mapie.

Historia ulicy Piotrkowskiej sięga 
XIX wieku, a dokładnie roku 1821, 
kiedy postanowiono uregulować 
dawny Trakt Piotrkowski, który 
łączył Zgierz z Piotrkowem Try-
bunalskim. Wijąca się do tej pory 
między lasami droga, przecinająca 
rzeczki Ostrogę, Jasień i Dąbrówkę, 
miała stać się zalążkiem tworzące-
go się powoli miasta fabrycznego 
o nazwie Nowe Miasto. Rok póź-
niej po raz pierwszy użyto określe-
nia „ulica Piotrkowska”, a pierwszy 
słup z nazwą ulicy został umiesz-
czony na obecnej ulicy Nowomiej-

skiej, pomiędzy mostem na rzece 
Łódce a ulicą Podrzeczną. Szybki 
rozwój przemysłowy miasta wiązał 
się również z błyskawicznym wzro-
stem ludności, a co za tym idzie, 
z większym zapotrzebowaniem 
na miejsca zamieszkania. Z tego 
właśnie powodu w latach 1823–24 
przystąpiono do urządzania tuż 
obok nowej osady, którą nazwa-
no Łódka. Już rok później została 
ona powiększona przez połączenie 
z obszarem Nowego Miasta, stając 
się zaczątkiem naszego miasta.

Przy ulicy Piotrkowskiej 
w części Nowego Miasta osied-
lali się sukiennicy z Wielkiego 
Księstwa Poznańskiego i Dolnego 
Śląska, a na terenie Łódki głównie 
tkacze lnu i bawełny z Saksonii, 
Czech, Dolnego Śląska i Prus. 
To właśnie rozwój przemysłu 
włókienniczego stał się wkrótce 
wiodący na ulicy Piotrkowskiej, 
przyczyniając się w sposób zna-
czący do jej rozkwitu. Drewniane 
domy zaczęto zastępować muro-
wanymi, a od połowy XIX wie-
ku, gdy ulica zaczęła zyskiwać 
charakter handlowy, pojawiły się 
także pierwsze witryny sklepowe. 
Miejsce, na którym szybko wzra-
stał ruch uliczny i zaludnienie, 
należało dostosować do potrzeb 
mieszkańców. Ulica w 1835 r., 
jako pierwsza w mieście, została 

oświetlona przez latarnie olejowe, 
które ok. 30 lat później wymienio-
no na gazowe. Powstały 3 rynki: 
1-wszy przy obecnym Placu 
Wolności, 2-gi przy dzisiejszym 
Placu Reymonta i 3-ci przy łódz-
kiej katedrze. Pojawiły się konne 
dorożki. Zaczęto otwierać szynki 
i restauracje – pierwsza rozpoczę-
ła swą działalność w 1862 r. przy 
Piotrkowskiej 11. Natomiast 
pierwszy łódzki hotel – Hotel de 
Pologne – otworzył swe podwoje 
w 1853 r. przy Piotrkowskiej 3.

Na początku XX w. przy 
ul. Piotrkowskiej mieściły się 
składy towarowe największych 
firm przemysłowych z Łodzi 
i okolic, a także sklepy z iście 
luksusowym asortymentem, po-
śród którego znaleźć można było 
nawet diamenty. Przed jednym 
z takich punktów – American 
Diamant Palace przy ul. Piotr-
kowskiej 37 – w 1906 r. rozbły-
sła 1-wsza elektryczna latarnia. 
To zdarzenie upamiętnia stojący 
dziś w tym miejscu Pomnik La-
tarnika, odsłonięty we wrześniu 
2007 r. z okazji 100-lecia energe-
tyki w Łodzi.

Podczas II wojny światowej, 
11 kwietnia 1940 r., na mocy 
rozkazu Adolfa Hitlera, zmienio-
no nazwę ulicy z Piotrkowskiej 
na Adolf Hitler Straße.

Okres powojenny i późniejsze 
czasy PRL-u to niestety powolna 
degradacja ulicy, spowodowa-
na w dużej mierze nacjonaliza-
cją przemysłu, handlu i usług. 
Część z zabytkowych kamienic, 
uznanych za bezwartościowe, po-
zwolono nawet wyburzyć. Losy 
ulicy odmieniły się ponownie 
na początku lat 90-tych XX wie-
ku, kiedy to grupa architektów, 
plastyków i przedsiębiorców po-
stanowiła powołać Fundację Ulicy 
Piotrkowskiej. Jednym z jej celów 
stało się odnowienie i rewitaliza-
cja ulicy, a także przywrócenie jej 
dawnej świetności i charakteru. 
Zajęto się remontami zarówno 
elewacji budynków, jak i wymia-
ną nawierzchni. W jej fragment 
w latach 2000–2002 wbudowa-
no bardzo niecodzienny pomnik, 
składający się z imiennych ko-
stek brukowych z nazwiskami 
mieszkańców Łodzi – Pomnik 
Łodzian Przełomu Tysiąclecia 
(później uzupełniony o Pomnik 
Łodzian Nowego Millenium oraz 
Pomnik Łódzkiej Tożsamości). 
Od 1998 r. część ulicy zaczęto 
zamieniać w tzw. Aleję Gwiazd, 
wmurowując w ziemię mosiężne 
gwiazdy z nazwiskami polskich 
reżyserów, aktorów i operatorów. 
Laureatem pierwszej gwiazdy zo-
stał aktor Andrzej Seweryn.

Od 1999 r. ulica Piotrkowska 
jest też domem Galerii Wielkich 
Łodzian, których pomniki stały się 
obowiązkowym punktem na tury-
stycznej mapie Łodzi. Znajdziemy 
tu „Kufer Reymonta”, „Ławeczkę 
Tuwima”, „Fortepian Rubinstei-
na”, „Fotel Jaracza”, „Twórców 
Łodzi Przemysłowej” (czyli figu-
ry Izraela Poznańskiego, Karola 
Scheiblera i Henryka Grohmana) 
i wspomniany już wcześniej „Po-
mnik Lampiarza”.

Chwilowe zachwianie odro-
dzenia Piotrkowskiej przyniosło 
otwarcie w jej pobliżu Galerii 
Łódzkiej i Manufaktury, które 
odebrały pracującym na niej przed-
siębiorcom sporo klientów i stały 
się trudną do pokonania konkuren-
cją. Znów część ulicy trzeba było 
przebranżowić i poszukać nowych 
dróg na utrzymanie zainteresowa-
nia łodzian i osób przyjezdnych. 
Udało się to w dużej mierze dzięki 
zaangażowaniu Urzędu Miasta Ło-
dzi w promocję ulicy i położenie 
dużego nacisku na to, by przywró-
cić jej walor najatrakcyjniejszej 
łódzkiej arterii. Piotrkowska stała 

się więc skupiskiem głównych 
wydarzeń organizowanych przez 
Miasto, gospodarzem jarmarków, 
Festiwalu Światła, urodzin Łodzi 
itp. Piotrkowska znów żyje i to nie 
tylko poprzez handel i usługi, ale 
przede wszystkim stała się waż-
nym miejscem spotkań, bliskim 
dla każdego mieszkańca. Jest 
znów tętniącym sercem Łodzi, któ-
re w zimowe wieczory przyciąga 
tysiącami świateł, a na co dzień 
dawnym klimatem, który spójnie 
łączy się ze współczesnością.

Idealnym podsumowaniem 
zdaje się być fraszka Jana Sztau-
dyngera: „To największą Łodzi 
troską, aby Łódź całą zmieścić 
na Piotrkowską”. I.G.

Od Redakcji:
Mamy pytanie do czytelników: Jak 
młodzież w latach sześćdziesiątych 
czy siedemdziesiątych ubiegłego 
wieku nazywała ulicę Piotrkowską 
umawiając się na spotkania? „Spo-
tykamy się w sobotę o 16-tej na…?

Na odpowiedzi czekamy dro-
gą mailową na adres: mojdom@
rsmbawelna.pl

Poznaj swoje miasto, czyli co warto zobaczyć w Łodzi 

– ULICA PIOTRKOWSKA

Przekształcenie 
wieczystego 
użytkowania we 
własność – radość 
czy kłopot?
Przedmiotem dzisiejszego artykułu 
będzie krótka charakterystyka zmia-
ny wynikającej z Ustawy z dnia 20 
lipca 2018 roku o przekształceniu 
prawa użytkowania wieczystego 
gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo własności 
tych gruntów zmienionej ustawą 
z dnia 06.12.2018 r. o zmianie usta-
wy o przekształceniu prawa użyt-
kowania wieczystego gruntów za-
budowanych na cele mieszkaniowe 
w prawo własności tych gruntów.

Problem jest wyjątkowo istotny 
dla członków Spółdzielni, bowiem 
z dniem 01.01.2019 r. z mocy pra-
wa nastąpiło przekształcenie tytułu 
prawnego do gruntów z wieczystego 
użytkowania na własność i dotyczy 
to gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe. W odniesieniu do tych 
gruntów znika zatem instytucja wie-
czystego użytkowania wprowadzo-
na z dniem 14.07.1961 r. ustawą 
o gospodarce terenami w miastach 
i osiedlach a obecnie uregulowana 
w tytule II księgi drugiej Kodeksu 
Cywilnego.

W potocznym rozumieniu nie-
wiele osób odróżniało użytkowanie 

Z notatnika 
prawnika

wieczyste od własności mimo ich 
szeregu odrębności prawnych bo-
wiem prawo to było zbliżone do tytu-
łu własności poprzez możliwość jego 
zasiedzenia, dziedziczenia, obciąża-
nia. Było jednak prawem na rzeczy 
cudzej i miało charakter ograniczo-
ny. Przy stosowaniu użytkowania 
wieczystego występuje oderwanie 
od klasyki prawa cywilnego, która 
charakteryzuje się nierozerwalnością 
pomiędzy gruntem a poczynionymi 
na nim naniesieniami (superficies 
solo cedit). Wieczysty użytkownik 
mimo, że nie był właścicielem gruntu 
był jednak właścicielem budynków 
ale własność ta była ściśle związana 
z użytkowaniem wieczystym. Cha-
rakterystyczną cechą wieczystego 
użytkowania była odpłatność usta-
nowionego prawa i na wieczystym 
użytkowniku spoczywał obowiązek 
uiszczania opłat rocznych wnoszo-
nych do końca marca każdego roku. 
Opłaty te nie miały charakteru sta-
łego bowiem ich wysokość zależała 
od aktualizowania wartości gruntu 
a ponadto czas użytkowania był 
ograniczony.

Uwzględniając upływ terminów 
użytkowania wieczystego, które 
było ustanawiane na 99 lat a wy-
jątkowo na 40 lat zbliżalibyśmy 
się do daty jego zakończenia stąd 
prawdopodobnie wynikła potrzeba 
uchwalenia ustawy powołanej we 
wstępie, która z jednej strony pozo-
staje w zgodzie z ustawodawstwem 
europejskim a z drugiej strony za-
trzymuje możliwość zwiększania 
z tego tytułu opłat poprzez aktuali-
zację wartości gruntu.

Jakie konsekwencje niesie 
za sobą ta ustawa dla członków spół-

dzielni zamieszkałych na terenach 
zabudowanych gruntów na cele 
mieszkaniowe objętych zakresem 
przedmiotowym ustawy? Z dniem 
01.01.2019 r. sądy wieczystoksięgo-
we z urzędu będą dokonywały wpi-
su prawa własności gruntu. W księ-
gach wieczystych prowadzonych 
dla nieruchomości lokalowych tj. 
tam gdzie nastąpiło wyodrębnienie 
lokalu w odrębną własność, wpi-
sów tych będzie dokonywało się 
w odpowiednich księgach prowa-
dzonych dla wyodrębnionych loka-
li. Jednak poza wpisem o zmianie 
tytułu prawnego do gruntu w księ-
gach tych zostanie wpisane również 
roszczenie odpowiedniego organu 
o opłatę wykazaną w zaświadcze-
niu z tytułu przekształcenia. Opłaty 
te zastąpią opłatę z tytułu wieczy-
stego użytkowania a ich wysokość 
będzie różna w zależności od tego 
czy uprawniony skorzysta z możli-
wości bonifikaty czy też dokonywał 
będzie spłaty z tytułu przekształ-
cenia przez 20 lat licząc od dnia 
przekształcenia w terminie do dnia 
31 marca każdego roku. Ustawa 
wprowadza również pewne odręb-
ności w rozliczaniu ww. opłaty dla 
przedsiębiorców. Istnieje możliwość 
dokonania jednorazowej opłaty 
za przekształcenie i tak, na terenie 
Łodzi została wydana przez Radę 
Miejską Uchwała Nr UCHWAŁA 
NR LXXIX/2119/18 RADY MIEJ-
SKIEJ W ŁODZI z dnia 14 listo-
pada 2018 r. w sprawie określenia 
wysokości i warunków udzielania 
bonifikat od opłaty jednorazowej 
za przekształcenie prawa użytko-
wania wieczystego gruntu stano-
wiącego własność Miasta Łodzi 

zabudowanego na cele mieszkanio-
we w prawo własności tego gruntu. 
W odniesieniu do członków Spół-
dzielni posiadających spółdzielcze 
własnościowe prawa do lokali Spół-
dzielnia uwzględni wysokość opłat 
w składnikach opłat eksploatacyj-
nych po wydaniu przez odpowiedni 
organ zaświadczenia o ich wyso-
kości. Termin na wydanie takiego 
zaświadczenia z urzędu wynosi 12 
miesięcy od dnia przekształcenia ale 
na wniosek właściciela został skró-
cony do 4 miesięcy od dnia złoże-
nia wniosku. Dla potrzeb dokonania 
np. zbycia lokalu bądź dla potrzeb 
ustanowienia odrębnej własności, 
na wniosek właściciela np. dla po-
trzeb zbycia lokalu albo na wniosek 
właściciela gruntu dla potrzeb usta-
nowienia odrębnej własności lokalu 
termin ten wynosi 30 dni od daty 
otrzymania wniosku. Dodać należy, 
że zaświadczenia wydawane z urzę-
du nie podlegają opłacie, natomiast 
zaświadczenia wydawane na wnio-
sek wymagać będą uiszczenia opła-
ty skarbowej w wysokości 50 zł.

Wejście w życie ustaw rodzi 
także bardzo istotne skutki w od-
niesieniu do regulacji obejmujących 
pomoc de minimis bowiem bonifi-
katy przyznane w ramach niniejszej 
ustawy i uchwały Rady Miejskiej 
będą mieściły się w limicie pomocy 
określonej odrębnymi przepisami. 
Zasadnicze znaczenie będzie miało 
zatem czy Spółdzielnia korzystała 
już z takiej pomocy bądź właściciel 
lokalu, bo jeśli tak nadwyżkę trzeba 
będzie zwrócić a przecież nie była 
ona planowana. Do chwili obec-
nej pomoc publiczna dla jednego 
przedsiębiorcy mogła maksymalnie 

wynieść 200 tys. euro w ciągu 3 lat 
czyli 858 tys. złotych.

Wejście w życie przedmioto-
wej ustawy wiązać się może także 
z zahamowaniem procesu zbywania 
praw do lokali i to zarówno w zakre-
sie odrębnej własności, jak i spół-
dzielczych własnościowych praw 
do lokali. Nie ma bowiem na chwi-
lę obecną wpisów do ksiąg wie-
czystych i proces ten będzie trwał 
a wydawanie zaświadczeń będzie 
niezbędne dla ustalenia wysokości 
opłat. Wprawdzie przepis przej-
ściowy zezwala na dokonanie opła-
ty za 2019 rok do dnia 29.02.2020 
roku bo zakłada się, że w tym cza-
sie zostaną już wydane wszystkie 
zaświadczenia. Rodzi to również 
problemy z wydawaniem zaświad-
czeń do sprzedaży praw do lokali 
bowiem w odniesieniu do spółdziel-
czych własnościowych praw do lo-
kali Spółdzielnia powinna zamiesz-
czać informację o nieuregulowanym 
tytule prawnym w księdze wieczy-
stej co może rodzić problem przy 
sporządzaniu aktów notarialnych.

Praktyka pokaże jak w codzien-
nym funkcjonowaniu będzie prze-
biegała realizacja ustawy i jakie 
pociągnie za sobą skutki finansowe. 
Będę Państwa w najbliższym cza-
sie informować o aktualnych prob-
lemach wynikających z realizacji 
ww. ustawy, która na chwilę obecną 
jest zbyt obszerna jak na możliwo-
ści tak krótkiego artykułu. Odsyłam 
do szczegółowej lektury ustawy 
wskazanej na wstępie.

 Radca Prawny
 Jadwiga
 Chmielewska-Furmankiewicz

Źródło: internet
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Jak co roku  

w styczniowym numerze gazety  
przedstawiamy wykaz robót remontowych  

wykonanych w poprzednim roku w naszych osiedlach.

CO ZROBIONO W OSIEDLACH w 2018 r.
Osiedle „Żubardź”
I. Roboty budowlane
1.  Docieplono elewację zachodnią budynków 

przy ul. Wrześnieńskiej 67/69 i ul. Siera-
kowskiego 1/5.

2.  Naprawiono posadzkę i ścianki działowe 
w piwnicy budynku przy ul. Turoszowskiej 16.

3.  Ogrodzono zejście do boksu motocyklowe-
go w południowym szczycie budynku przy 
ul. Kutrzeby 10 (dawniej Tybury 10).

Nie wykonano:
–  docieplenia elewacji zachodniej budynku 

221, ul. Wrześnieńska 71/73.
Przygotowując zakres robót dla budynków 220, 
221 i 222 stwierdzono zły stan techniczny balko-
nów. Niezbędne było powiększenie zakresu ro-
bót planowanych tylko na docieplenie co zwięk-
szyło ich koszt. Zaplanowane środki finansowe 
pozwoliły na wykonanie tych robót w dwóch bu-
dynkach 220 i 222, natomiast blok 221 ze wzglę-
du na mniej uszkodzeń w konstrukcji balonów 
będzie wykonany w 2019 r.
–  naprawy tynków na kominach budynku przy 

ul. Bydgoskiej 40 – prace zostały przełożo-
ne do wykonania w 2019 rok.

Dodatkowo wykonano zdjęcia ka
merą termowizyjną elewacji i ścian 
budynku:

–  ul. Bydgoska 42 w obrębie lokalu nr 30,
–  ul. Wrześnieńska 67/69 w obrębie lokalu 

nr 60.

II. Roboty elektryczne
1.  Wymieniono tablice elektryczne i WLZ 

w budynkach przy ul. Bydgoskiej 46 i Byd-
goskiej 35.

2.  Wymieniono oświetlenie klatek schodo-
wych i piwnicy na nowe LED w budynkach 
przy ul. Uniejowskiej 1/3 i ul. Klonowej 41.

3.  Wymieniono oświetlenie klatek schodo-
wych na LED w budynku przy ul. Kutrzeby 
3 (dawniej ul. Tybury 3)

Dodatkowo, poza planem wymie
niono instalację domofonową na cy
frową w budynku przy ul. Klonowej 
35/37.

III. Roboty dekarsko blacharskie
1.  Zamontowano nowe wyłazy dachowe typu 

kominiarczyk w budynkach przy ul. Luto-
mierskiej 156 i 158 oraz Bydgoskiej 35 i 46.

Nie wykonano naprawy kominów i nasad na bud. 
ul. Klonowa 38/40 – prace zostały przełożone 
do wykonania w 2019 r.

Poza planem wykonano badanie kanałów 
kominowych kamerą inspekcyjną w budynku 
przy ul. Klonowej 41.

IV. Wymiana okien i drzwi
1.  Wymieniono okna w 9 lokalach mieszkal-

nych oraz wypłacono refundację kosztów 
za wcześniej wymienione okna przez loka-
torów we własnym zakresie w 7 lokalach. 

V. Roboty terenowodrogowe
1.  wyremontowano nawierzchnię betonową 

pochylni zjazdu do boksu motocyklowe-
go w budynkach przy ul. Bydgoskiej 37 
i ul. Uniejowskiej 4.

2.  Naprawiono nawierzchnię i wykonano od-
wodnienie terenu przed garażem nr 31 przy 
ul. Powstańców Wielkopolskich 25.

Ponadto po uzyskaniu wszystkich niezbędnych 
pozwoleń i uzgodnień projektowych wykona-
no drogę pożarową dla budynku przy ul. Luto-
mierskiej 103a – roboty z planu remontowego 
2017 r.

Poza planem:
–  wykonano przełożenie chodnika i likwida-

cję starej piaskownicy przy ul. Klonowej 
28/30,

–  zlikwidowano piaskownicę przy budynku 
ul. Klonowa 32,

–  przełożono chodnik i uzupełniono palisadę 
wzdłuż drogi przy budynkach ul. Wrześ-
nieńska 67/69 i 71/73 oraz ul. Sierakowskie-
go 1/5,

–  zlecono opracowanie projektu przekroju 
warstw utwardzenia terenu dla garaży przy 
ul. Bydgoskiej 25a.

VI. Roboty instalacyjnosanitarne
1.  Dobudowano instalację centralnej ciepłej 

wody użytkowej w budynkach: ul. Luto-
mierska 156, ul. Bydgoska 40 oraz dopro-
wadzono centralną ciepłą wodę użytkową 
i zmodernizowano węzeł cieplny w budyn-
kach: ul. Czarnkowska 9/13 i ul. Gandhie-
go 3a. Po dobudowaniu modułu c.w.u. wę-
zły odmalowano.

2.  Wyremontowano węzły c.o. i c.w.u. w bu-
dynkach: ul. Uniejowska 4 i ul. Turoszow-
ska 5.

3.  Dokonano chemicznego czyszczenia insta-
lacji centralnego ogrzewania w budynkach: 
ul. Uniejowska 1/3 i ul. Turoszowska 5.

4.  Przeprowadzono okresowe przeglądy insta-
lacji gazowej i przewodów kominowych we 
wszystkich budynkach os. „Żubardź”.

Ponadto w ramach usuwania awarii, po zlokali-
zowaniu kamerą termowizyjną usterki, wymie-
niono odcinek pionu kanalizacyjnego w budynku 
przy ul. Uniejowskiej 6.

Wymieniono też odcinki pionów kanaliza-
cyjnych w budynkach przy ul. Bydgoskiej 25, 
40, 37.

Na roboty remontowe wykonane 
w 2018 r. wydatkowano w os. „Żu
bardź” łącznie blisko 2.150.000 zł.

Osiedle „Koziny”
I. Roboty budowlane
1.  Docieplono ścianę wschodnią i północną 

wraz z montażem daszków nad ostatnią kon-
dygnacją budynku przy ul. Okrzei 30/36.

2.  Docieplono, po wykonaniu projektu bu-
dowlanego, szczyt zachodni budynku przy 
ul. Długosza 1/5.

3.  Docieplono, po wykonaniu projektu budow-
lanego, ścianę południową budynku przy ul. 
Długosza 29/31.

4.  Opracowano projekt docieplenia budynków 
przy ul. Srebrzyńskiej 45 i Kasprzaka 11.

5.  Naprawiono spody pięciu płyt balkono-
wych od strony zachodniej budynku przy 
ul. Okrzei 30/36.

6.  Dokonano renowacji i pomalowano cokoły 
budynków: przy Al. Włókniarzy 198, Ka-
sprzaka 11 i Kasprzaka 64a od strony połu-
dniowej budynku.

Nie wykonano:
1.   Miejscowego uszczelnienia ściany na po-

ziomie parteru Seg. B budynku przy ul. Ta-
tarakowej 15. 

2.   Remontu siedmiu balkonów w budynku 
przy ul. Okrzei 4/12 i Srebrzyńskiej 45.

 Wykonanie przełożono na 2019 r.

Poza planem w ramach robót nie
przewidzianych i usuwania awarii 
wykonano:

–  odgruzowanie przewodu wentylacyjnego 
w pionie łazienkowym w budynku przy 
ul. Kasprzaka 60/62,

–  zamalowanie graffiti na budynkach,
–  remont śmietników przy budynkach ul. Dłu-

gosza 29/31 i Okrzei 30/36,
–  remont suszarni w budynku przy Al. Włók-

niarzy 198.

II. Roboty elektryczne
1.  Wyremontowano tablice elektryczne głów-

ne i administracyjne oraz WLZ w budyn-
kach: Al. 1 Maja 76, Długosza 29/31, Ka-
sprzaka 11a, Kasprzaka 64a.

W ramach usuwania awarii naprawiano zapory 
drogowe przed budynkiem Al. 1 Maja 76 i Wię-
ckowskiego 97.

III. Roboty dekarsko blacharskie
1.  Zamontowano wyłazy dachowe typu ko-

miniarczyk w pierwszych klatkach scho-
dowych budynków przy ul. 1-go Maja 76 
i Lorentza 8.

IV. Wymiana okien i drzwi
1.  Wymieniono okna w dwóch mieszkaniach 

oraz dla sześciu mieszkań dokonano refun-

dacji kosztów wymiany okien we własnym 
zakresie przez członka.

2.  Wymieniono okna w suszarniach na strychu 
budynków przy ul. Srebrzyńskiej 45.

V. Roboty terenowodrogowe
1.  Wyremontowano podest przed wejściem 

do trzeciej klatki schodowej budynku przy 
ul. Kasprzaka 64a.

2.  Wyremontowano ciąg pieszo-jezdny od stro-
ny zachodniej przy Seg. A budynku przy 
ul. Tatarakowej 15.

Nie wykonano:
1.  Utwardzenia terenu w szczycie budynku 

Kasprzaka 11 od strony wschodniej. Za-
miennie ogrodzono płytami panelowymi 
powlekanymi czerpnię powietrza od strony 
zachodniej tego budynku.

2.  Naprawy chodnika przed wejściem do klatki 
schodowej budynku nr 72 przy ul. Okrzei 40. 
Zamiennie wykonano remont chodnika 
w szczycie zachodnim budynku.

Poza planem ze środków pozostałych 
z 2017 r. na funduszu wykonano:

–  remont opaski i studzienki przy oknach 
piwnicy od strony południowej, bl. Ka-
sprzaka 64a,

–  montaż nowych śmietników przy budyn-
kach przy ul. Długosza 29/31 i ul. Okrzei 
30/36,

–  wykonano podbudowę pod nowy śmietnik 
przy budynku przy ul. Okrzei 30/36.

VI. Roboty instalacyjno sanitarne
1.  Dokonano okresowych, rocznych prze-

glądów instalacji gazowych, kominowych 
w mieszkaniach.

2.  Wykonano projekty rozbudowy węzłów 
cieplnych o moduł ciepłej wody dla budyn-
ków: Długosza 27, 1-go Maja 76, Kasprza-
ka 64a.

3.  Zmodernizowano węzły ciepłownicze do-
budowując instalację ciepłej wody użyt-
kowej w mieszkaniach w budynku przy 
ul. Długosza 27.

4.  Wykonano chemiczne płukanie instalacji 
centralnego ogrzewania w budynku przy 
ul. Okrzei 4/12.

Dodatkowo w 2018 r.:
–  podłączono do c.w.u. (jako uzupełnienie 

wcześniej prowadzonych robót) jednego lo-
kalu w bloku przy ul. Kasprzaka 60/62,

–  usunięto awarię instalacji kanalizacyjnych 
w budynkach: Długosza 1/5, 27, 29/31, 
Okrzei 4/12, Kasprzaka 10, Srebrzyńska 45,

–  uruchomiono, po awarii, instalację gazową 
w pionie mieszkań w budynku przy ul. Ka-
sprzaka 10,

–  wymieniono siłownik centralnego ogrzewa-
nia w budynku przy ul. Kasprzaka 11,

–  naprawiono automatykę węzła cieplnego 
w budynku przy ul. Kasprzaka 11,

–  wykonano próbę szczelności gazu w budyn-
ku przy ul. Okrzei 40,

–  dokonano podziału instalacji zimnej wody 
dla dwóch lokali w budynku przy ul. Ka-
sprzaka 11a.

Na roboty remontowe wykonane 
w 2018 r. wydatkowano w os. „Ko
ziny” łącznie blisko 1.300.000 zł.

Osiedle „Zbiorcza”
I. Roboty budowlane
1.  Docieplono ścianę zachodnią budynku 

przy ul. A. Sacharowa (dawniej Gorkiego) 
24, 26.

2.  Docieplono szczyt zachodni budynku przy 
ul. Stylonowej 7.

3.  Docieplono ścianę zachodnią wraz z wy-
mianą przegród balkonowych, remontem 
części balkonów i zadaszeniem balkonów 
na ostatniej kondygnacji w budynku przy 
ul. Górskiej 3/5.

4.  Wyremontowano balkony: czterdzieści 
w budynku przy ul. Wilczej 2, trzydzieści 
trzy w budynku przy ul. Sarniej 4, dwa-
dzieścia pięć w budynku przy ul. Gołę-
biej 1/3.

5.  Wymieniono wyprawę elewacyjną i wyre-
montowano dwadzieścia balkonów budynku 
przy ul. Gołębiej 5.

6.  Wymieniono po jednym pionie deszczowym 
w budynkach przy ul. Zbiorczej 15 i 17.

7.  Dokonano termowizji ścian budynków 
w obrębie pojedynczych mieszkań w bu-
dynkach ul. Zbiorcza 14 i 23.

8.  Wykonano zabezpieczenie przeciwwilgocio-
we podłoży w komórkach budynku nr 501.

Nie wykonano:
1.  Docieplenia ściany wschodniej budynku 

przy ul. Górskiej 2 – środki zarezerwowane 
na ocieplenie, zostały przeznaczone na wy-
mianę uszkodzonego kotła gazowego w tym 
budynku.

2.  Docieplenia ściany zachodniej wraz z wy-
mianą przegród balkonowych, remontem 
części balkonów i zadaszeniem balkonów 
ostatniej kondygnacji w budynku Szczyto-
wa 4/6.

3.  Likwidacji kotłowni gazowych wraz z przy-
gotowaniem pomieszczeń dla nowych wę-
złów w budynkach na Stokach.

Prace ujęte w punkcie 2 i 3 przeniesiono do planu 
remontowego osiedla „Zbiorcza” na 2019 r. Brak 
możliwości podłączenia budynków do ciepła 
systemowego wynika z przedłużającego się 
procesu ogłoszenia i rozstrzygnięcia przetargu 
na sprzedaż kotłowni miejskiej „Giewont”.
4.  Remontu balkonów – w budynkach Zbior-

cza 7 (planowano remont 9 szt.), Zbiorcza 
23 i 25 (planowano remont łącznie czterech 
balkonów) – prace zostaną zrealizowane 
w 2019 r.

W trakcie realizacji pozostaje przygotowanie 
pomieszczenia w budynku przy ul. Zbiorczej 7 
do rozbudowy węzła cieplnego o moduł ciepłej 
wody i opracowanie projektu dobudowy w węźle 
modułu ciepłej wody.

Poza planem ze środków pozostałych 
z 2017 r.:

–  wymieniono rygle w drzwiach wejściowych 
do klatek w budynkach przy ul. Sacharowa 
6/8, 10/12, 24, 26, 28,

–  naprawiono ganki klatek schodowych w bu-
dynku przy ul. Gołębiej 5.

Os. Koziny, bl. 40, ul. Długosza 29–31. Docieplenie ściany południowej

Os. Żubardź, ul. Gandhiego 3a. Instalacja nowego węzła do centralnego 
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
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Jakich robót  
spodziewać się należy w bieżącym roku  
dowiecie się Państwo  
z następnego numeru gazety.

Dodatkowo w ramach usuwania 
usterek i awarii wykonano:

1.  Uszczelnienie kanałów spalinowych dla pio-
nów mieszkań nr 47, 49, 51, 53, 55, 56, 58, 
60, 62, 64 w budynku przy ul. Rawskiej 7.

2.  Montaż siatek przeciw ptakom na stelażach 
daszków nad lokalami ostatniej kondygnacji 
w budynku przy ul. Wilczej 2.

3.  Uszczelnienie przecieków przez ścianę pół-
nocną wraz z wykonaniem wentylacji gra-
witacyjnej w pomieszczeniu pomocniczym 
w piwnicy drugiej klatki schodowej budyn-
ku przy ul. Sacharowa 6/8.

II. Roboty elektryczne 

Poza planem wymieniono:
–  domofon w pierwszej i drugiej klatce scho-

dowej budynku przy ul. Sarniej 4,
–  17 szt. zewnętrznych lamp zamontowanych 

na wejściach do budynków przy ul. Sa-
charowa 6/8, 10/12, 24, 26, 28 (w związku 
ze zmianą nazwy ulicy z Gorkiego na Sa-
charowa).

III. Roboty dekarsko blacharskie
1.  Pokryto dach budynku przy ul. Gołębiej 1/3 

styropapą oraz naprawiono część kominów 
na tym budynku.

IV. Wymiana okien i drzwi
1.  Dokonano refundacji kosztów wymiany 

okien i drzwi balkonowych dla 29 lokali 
mieszkalnych.

2.  Wymieniono okna i drzwi balkonowe w 4 
lokalach mieszkalnych.

3.  Wymieniono okienka piwniczne w budynku 
przy ul. Zbiorczej 23.

Dodatkowo wykonano:
–  wymianę drzwi na metalowe do pomiesz-

czeń węzłów cieplnych w budynkach przy 
ul. Górskiej 2, Górskiej 4, Górskiej 3/5 
i Górskiej 7/9. 

–  montaż 2 szt. poręczy przy wejściu do pierw-
szej klatki schodowej oraz przy schodach 
w szczycie południowym budynku przy 
ul. Sacharowa 24,

–  wymianę drzwi wejściowych do pierwszej 
i drugiej klatki schodowej budynku przy 
ul. Stylonowej 7.

V. Roboty terenowodrogowe
1.  Wyremontowano dojście do śmietnika przy 

budynkach ul. Zbiorcza 8 i 10.
2.  Naprawiono wjazd do budynku przy 

ul. Zbiorczej 23.
3.  Naprawiono kostkę brukową przed budyn-

kiem przy ul. Zbiorczej 10.
4.  Wyremontowano podest drugiej klatki scho-

dowej budynku 501 przy ul. A. Sacharowa 
6/8 (dawniej Gorkiego).

5.  Przebudowano plac zabaw przed budyn-
kiem nr 503.

6.  Wykonano bieżącą pielęgnację zieleni na te-
renach osiedla.

Poza planem ze środków pozostałych 
z 2017 r.: 

–  wymieniono nawierzchnię asfaltową na na-
wierzchnię z kostki z kostki betonowej przy 
ul. Górskiej 7/9.

VI. Roboty instalacyjno sanitarne
1.  Wykonano chemiczne płukanie instalacji 

centralnego ogrzewania w pięciu budyn-
kach na Stokach.

2.  Dokonano okresowych przeglądów instala-
cji gazowych, kominowych w mieszkaniach 
osiedla oraz przeglądów, regulacji i czysz-
czenia kotłów gazowych na Stokach.

3.  Wymieniono uszkodzony kocioł gazowy 
wraz z dostosowaniem istniejącej instalacji 
do pracy z nowym kotłem w kotłowni w bu-
dynku przy ul. Górskiej 2.

4.  Opracowano projekt budowlany na wy-
mianę uszkodzonego kotła gazowego zain-
stalowanego w kotłowni w budynku przy 
ul. Górskiej 2.

Dodatkowo wykonano:
–  uszczelnienie na całej długości kanałów 

spalinowych masą uszczelniającą w miesz-
kaniach nr 2, 5, 8, 11, 15 w budynku przy 
ul. Zbiorczej 10,

–  uszczelnienie kanału spalinowego oraz ka-
nałów wentylacyjnych łazienki i kuchni 
masą uszczelniającą w jednym lokalu przy 
ul. Zbiorczej 17,

–  wymianę pompy cyrkulacyjnej w kotłowni 
gazowej budynku przy ul. Górskiej 3/5,

–  wymianę pionu cyrkulacji w piątej klatce 
schodowej budynku przy ul. Sacharowa 
10/12.

Na roboty remontowe wykonane 
w 2018 r. wydatkowano w os. „Zbior
cza” łącznie blisko 2.100.000 zł.

Osiedle „Słowiańskie”
I. Roboty budowlane
1.  Wykonano dokumentację projektową do-

cieplenia wytypowanych ścian budynków: 
ściany północnej i zachodniej bud. 100, 
szczytu zachodniego i wschodniego bud. 
109 i 111, szczytu zachodniego budynku 
nr 133, 153, szczytu północnego i południo-
wego bud. 110, 120, 152, szczytu północnego 
budynku nr 228, 232, szczytu południowego 
bud. 114, 143, 209, szczytu wschodniego 
budynku nr 210, ściany północnej i szczy-
tów wschodniego i zachodniego budynku 
nr 121, szczytu północnego i ściany zachod-
niej budynku nr 137, szczytu północnego 
i ściany wschodniej budynku nr 139, ściany 
południowej wraz z opracowaniem projektu 
kolorystyki budynku nr 125, szczytu połu-
dniowego i ściany zachodniej wraz z kolo-
rystyką budynku nr 134, ściany północnej 
wraz z opracowaniem kolorystyki budynku 
nr 148, ściany zachodniej i zadaszenia bal-
konów ostatniej kondygnacji wraz z kolory-
styką budynku nr 156.

2.  Docieplono szczyty: wschodni i zachodni 
budynku nr 109.

3.  Docieplono szczyty północny i południowy 
budynków nr 110, 120, 152.

4.  Docieplono szczyty wschodnie budynków 
nr 111, 119, 210.

5.  Docieplono szczyty południowe budynków 
nr 114, 143, 158, 209.

6.  Docieplono szczyty północne budynków 
nr 228, 232.

7.  Docieplono ścianę północną oraz szczyty: 
wschodni i zachodni budynku nr 121.

8.  Docieplono ścianę południową wraz z opra-
cowaniem dokumentacji projektowej i kolo-
rystyki budynku nr 125.

9.  Docieplono szczyty zachodnie budynków 
nr 133, 153, 155, 207.

10.  Docieplono szczyt południowy i ścianę za-
chodnią budynku nr 134.

11.  Docieplono szczyt północny i ścianę za-
chodnią budynku nr 137.

12.  Docieplono szczyt północny i ścianę 
wschodnią budynku nr 139.

13.  Docieplono ścianę północną budynku 
nr 148.

14.  Docieplono ścianę zachodnią wraz z wyko-
naniem zadaszeń balkonów ostatniej kon-
dygnacji oraz szczyty południowy i północ-
ny budynku nr 156.

15.  Remontowano wytypowane wcześniej bal-
kony w budynkach nr 108, 107, 112, 113, 
116, 118, 117, 127, 138, 143a, 146, 151, 
203, 205, 214, 223, 224, 229, 232.

16.  Naprawiono czółka balkonowe w budyn-
kach nr 145, 146.

17.  Naprawiono dojścia i podesty do klatek 
schodowych budynku nr 122.

18.  Wykonano renowację i malowanie nad-
budowy szybów windowych w budynku 
nr 155.

19.  Zamontowano na kominach nasady Turbo-
went w budynkach 105, 106, 109, 130, 212.

20.  Wyremontowano śmietniki przed budynka-
mi 131, 133, 142, 205.

21.  Pomalowano wejścia do klatek schodowych 
i wymieniono rynny budynku nr 125.

22.  Osiatkowano okienka od strony północnej 
i południowej budynku nr 138.

23.  Naprawiono podłoża w jednym z mieszkań 
budynku nr 221.

Nie wykonano:
1.  Docieplenia cokołu budynku nr 227a.
2.  Remontów wytypowanych balkonów 

w budynkach nr 105, 106, 108a, 220 – 
w 2019 r. wykonane zostaną przy docieple-
niu ścian budynków.

3.  Malowania wejść do klatek schodowych 
budynku nr 218 – prace wykonane zostaną 
po dociepleniu ściany zachodniej, które za-
planowano na 2019 rok.

4.  Naprawy złącz międzypłytowych na ele-
wacji budynku nr 112 – prace przesunięto 
na kolejny rok.

5.  Uszczelnienia dylatacji między budynkami 
129/130 – prace wykonane zostaną w kolej-
nym roku.

6.  Naprawy elewacji na zewnątrz budynku 
nr 221a – prace przełożono na kolejny rok.

Dodatkowo wykonano:
–  systematyczne zamalowywanie graffiti 

na elewacjach budynków i śmietników,
–  naprawę balkonu jednego z mieszkań w blo-

ku nr. 207,
–  malowanie wejścia do pierwszej klatki 

schodowej bloku 219 od wewnątrz,
–  montaż nasady zbiorczej typu „turbowent” 

na bloku nr 120,
–  montaż samozamykaczy w piętnastu budyn-

kach na terenie osiedla.

II. Roboty elektryczne
1.  Wymieniono oświetlenie na LED z czujni-

kiem zmierzchu i ruchu w wejściach do kla-
tek schodowych budynków: 108, 108a, 116, 
118, 151, 158, 159, 218.

2.  Wymieniono oświetlenie na LED na klatce 
schodowej i w wejściu do budynku nr 221a.

3.  Wymieniono oświetlenie na LED w gara-
żach przy bloku 100.

4.  Wymieniono panele domofonowe w budyn-
kach nr 125, 146.

5.  Naprawiono oświetlenie lamp niskich i wy-
sokich przed budynkami nr 116, 118, 126, 
129, 135, 148, 155, 160, 216, 220, 226a.

6.  Wymieniono lampę niską przed budynkiem 
nr 204.

Dodatkowo:
–  wymieniono oprawy słupów niskich przy 

blokach nr 130, 143, 220, 224,
–  wymieniono oprawy oświetleniowe słupów 

wysokich przy blokach nr 114 i 153,
–  naprawiono oświetlenie zewnętrzne przed 

budynkami blok 147/150,
–  zamontowano oprawy oświetleniowe przed 

blokiem nr 100.

III. Roboty dekarskoblacharskie
1.  Docieplono kominy budynków nr 112, 120, 

135, 150.

2.  Wyremontowano kominy na budynkach 
nr 117, 119, 145, 146, 154, 155, 213.

3.  Wymieniono wyłazy dachowe na budyn-
kach nr 116, 118, 119, 120, 121, 125.

IV. Wymiana okien i drzwi
1.  Wymieniono okna i zrefundowano kosz-

ty wymian okien przez członków łącznie 
w 49 lokalach.

2.  Wymieniono okienka piwniczne w bu-
dynkach: nr 112, 113, 145, 209, 210, 218, 
227a.

3.  Wymieniono drzwi wejściowe zewnętrzne 
do klatek schodowych: w budynkach nr 125, 
152, do drugiej i trzeciej klatki w budynku 
nr 112.

4.  Wymieniono drzwi wewnętrzne w klatkach 
schodowych budynków nr 138, 218.

5.  Naprawiono drzwi zewnętrzne wraz z malo-
waniem i wymianą poliwęglanów na szyby 
w drzwiach budynków nr 151, 153.

6.  Wymieniono drzwi zewnętrzne i wewnętrz-
ne klatek schodowych w budynku nr 221a.

7.  Wymieniono drzwi wejściowe w budynku 
nr 227a.

Dodatkowo:
–  wymieniono poliwęglany na  szyby 

w drzwiach wejściowych i naświetlach blo-
ków nr 121 i 218.

V. Roboty terenowodrogowe
1.  Wyremontowano chodnik z jego poszerze-

niem w szczycie budynku nr 101.
2.  Wymieniono urządzenia zabawowe, odtwo-

rzono piaskownicę i ogrodzono plac zabaw 
przed budynkami nr 111 i 114 oraz 112 i 113.

3.  Wymieniono urządzenia zabawowe i ogro-
dzono plac zabaw przed budynkami nr 231, 
233.

4.  Wymieniono podesty przed pierwszą i dru-
gą klatką schodową budynku nr 112.

5.  Wymieniono dojścia do pierwszej, drugiej 
i trzeciej klatki schodowej budynku nr 128.

6.  Wyremontowano chodnik/skos przed bu-
dynkiem nr 134.

7.  Wyremontowano chodnik w szczycie połu-
dniowym budynku nr 147.

8.  Wymieniono nawierzchnię chodnika od stro-
ny balkonów budynku nr 151.

9.  Dokonywano bieżącej pielęgnacji zieleni 
osiedlowej.

Nie wykonano:
1.  Zadaszenia śmietnika z wykonaniem osłon 

bocznych przed budynkiem nr 100 – za-
miennie planowano wykonanie nowego 
śmietnika, prace wstrzymano w wyniku 
protestu mieszkańców.

2.  Nowego chodnika od strony południowej 
budynku nr 126 – w trakcie realizacji robót 
odstąpiono od zamierzenia. Ostatecznie wy-
konano nawierzchnię z kostki brukowej pod 
budowę śmietnika i trzepaka.

3.  Remontu chodnika wraz z utworzeniem 
miejsc parkingowych w szczycie północ-

nym budynku nr 160 – prace będą wykona-
ne w terminie późniejszym.

4.  Wykonanie nowych oznakowań miejsc 
parkingowych dla osób niepełnosprawnych 
przed budynkiem nr 138 – prace w tym za-
kresie wykonywane są na osiedlu sukcesyw-
nie.

Dodatkowo 
–   wykonano, usuwając awarię, wymianę za-

wiesia z siedziskiem na placu zabaw przed 
budynkami 223/224.

VI. Roboty instalacyjnosanitarne
1.  Wymieniono instalację deszczową w pionie 

i w poziomie od parteru do poziomu w piw-
nicy budynków nr: 102, 108, 108a, 110, 127, 
139, 141, 146, 154.

2.  Wymieniono piony kanalizacji deszczowej 
w budynkach nr 101, 108a, 111, 141.

3.  Wymieniono instalację deszczową w pozio-
mie budynków nr 106, 217, 219.

4.  Wymieniono poziom kanalizacji deszczo-
wej w piwnicy budynku nr 126, 135, 147.

5.  Wymieniono instalację kanalizacyjną w po-
ziomie pod posadzką oraz wyprowadzono 
rewizję z piwnic w budynkach nr 227, 231.

6.  Wymieniono części instalacji poziomej zim-
nej wody w budynkach nr 102, 105, 106, 
203, 204, 211, 212, 214.

7.  Wymieniono piony kanalizacyjne w piwni-
cach budynków w zakresie części pionu i po-
ziomu bud. 126, 138, 141, 143, 149, 151, 155.

8.  Dokonano ciśnieniowego czyszczenia kana-
lizacji w budynkach nr: 102, 105, 108a, 127, 
132, 138, 147, 150, 151, 152, 155, 158, 160, 
204, 205, 210, 211, 214, 218, 219, 220, 223, 
227, 229, 231.

9.  Wymieniono zawory regulacyjne w węźle 
cieplnym budynków nr 110, 130, 138, 143, 
155, 220, 229.

10.  Wymieniono odcinki centralnego ogrze-
wania w piątej klatce schodowej budynku 
nr 110.

11.  Wymieniono zawory odcinające piony cie-
płej i zimnej wody w budynkach nr: 119, 
120, 121, 122.

12.  Wyprowadzono zawory z piwnic budynków 
nr 125, 126.

13.  Wymieniono cieknące grzejniki w budyn-
kach nr 110, 112, 114, 113, 120, 126, 134, 
138, 141, 149, 154, 202, 218a, 220, 233.

14.  Dokonano okresowych przeglądów gazowo 
– kominiarskich w mieszkaniach.

15.  Wymieniono zawory na pionach cyrkulacyj-
nych w budynku nr 156, 227.

16.  Wykonano chemiczne płukanie instalacji 
centralnego ogrzewania w budynkach nr: 
205, 205a, 206, 227, 228, 227a.

Dodatkowo wykonano w ramach ro
bót nieprzewidzianych i awaryjnych:

–  montaż instalacji zasilającej lokal użytkowy 
w bloku nr 214,

Os. Słowiańskie

Cd. na str. 8
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Obchody Jubileuszu 60. rocznicy Spółdzielni  

podzielono na dwie części.  
Pierwsza uroczysta gala jubileuszowa odbyła się  

w Teatrze Muzycznym w Łodzi 6 grudnia 2018 r.

Za nami wyjątkowy czas – 60. urodziny Spółdzielni

JUBILEUSZ 60-LECIA RSM „BAWEŁNA”

Obchody 60. rocznicy naszej Spółdzielni 
podzielone zostały na dwie uroczyste 
części. Pierwsza z urodzinowych gal 

odbyła się 6 grudnia 2018 r. w Teatrze Muzycz-
nym w Łodzi przy ul. Północnej. Aczkolwiek 
szeroką relację z uroczystości tego dnia za-
mieściliśmy w poprzednim numerze gazety, 
powracamy jeszcze do niej, dziękując wszyst-
kim, tak licznie przybyłym członkom, firmom 
i sympatykom RSM „Bawełna”, za ich obec-
ność i wiele ciepłych słów przekazywanych dla 
naszej Spółdzielni. Dla upamiętnienia wspólnie 
spędzonych chwil zamieszczamy jeszcze kil-
ka zdjęć z tego ważnego dla nas wydarzenia. 
Niech będą dla Państwa miłą pamiątką.
W dniu 18 grudnia 2018 r. w sali konferencyjnej 
RSM „Bawełna” przy ul. Przybyszewskiego 163, 
w ramach kontynuacji obchodów rocznicowych 
Spółdzielni, dokonano uroczystego uhonoro-
wania statuetką Diament 60-lecia RSM „Baweł-
na” kolejnych dwudziestu osób związanych ze 
Spółdzielnią oraz rozstrzygnięto konkurs litera-
cki ogłoszony z okazji Jubileuszu Spółdzielni, 
patrz zdjęcia str. 7. K.Sz.



7Druga część Jubileuszu  
miała miejsce w siedzibie Spółdzielni  
w dniu 18 grudnia 2018 r.

Za nami wyjątkowy czas – 60. urodziny Spółdzielni Za nami wyjątkowy czas – 60. urodziny Spółdzielni

JUBILEUSZ 60-LECIA RSM „BAWEŁNA”

Wręczenie statuetki osobom z os. Koziny – od lewej Paweł Pawło-
wicz, Stanisław Jakubczyk, Antoni Piwiec. Diament wręcza Jadwiga 
Miller – przewodnicząca Rady Nadzorczej RSM „Bawełna”

Laureaci Diamentu 60-lecia RSM „Bawełna” 
z os. Zbiorcza – od lewej Jolanta Kopeć, 
Edmund Toruniewski, Wacława Anna Chojnacka

Laureaci Diamentu 60-lecia RSM „Bawełna” z os. Słowiańskie – od lewej 
Bogusław Kowal, Lucjan Kołada, Jolanta Bartoszek, Paweł Booss

Laureaci Diamentu 60-lecia RSM „Bawełna” z os. Sienkie-
wiczowskie – od lewej Jan Machała, Władysław Stępień, 
Grzegorz Witoń

Laureaci Statuetki – byli Przewodniczący Rady Nadzorczej RSM „Bawełna” – od lewej 
Piotr Sumiński, Mikołaj Grzelczak, Waldemar Pawelski

Odznaczenie otrzymuje 
obecna Przewodnicząca Rady 
Nadzorczej Jadwiga Miller

Laureaci statuetki – członkowie obecnego Zarządu RSM „Bawełna”. Od lewej na zdjęciu Elżbieta 
Kitowska, Sylwester Pokorski, wręczająca statuetki Jadwiga Miller i Tadeusz Szymański

Autorka wyróżnionego wiersza w Konkursie Literackim Krystyna Zielińska 
z członkami Jury Izabelą Gwardys i Ewą Sierakowską

Laureat statuetki z os. Żubardź p. Kazimierz Kowalczyk
Laureatka statuetki z os. Żubardź 
p. Marianna Szczepaniak
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Wigilia na Olechowie –  

kolejny raz  
pięknie zaprezentowały się dzieci  

ze szkoły Podstawowej nr 205.

–  częściową wymianę instalacji deszczowej 
w piwnicy drugiej klatki schodowej bloków 
nr 130 i 143,

–  częściową wymianę instalacji z.w. w piwni-
cy bloku nr 120,

–  częściową wymianę pionu i poziomu insta-
lacji kanalizacyjnej w trzeciej klatce scho-
dowej bloku nr 141,

–  ocieplenie kanału wentylacyjnego w bloku 
nr 223,

–  wymianę pionu kanalizacji deszczowej 
w czwartej klatce schodowej bloku nr 100,

–  wymianę pionu kanalizacji deszczowej 
w trzeciej klatce schodowej bloku nr 211,

–  częściowa wymianę pionu i poziomu insta-
lacji kanalizacyjnej w trzeciej klatce scho-
dowej bloku nr 112 kl. III i drugiej klatce 
schodowej bloku nr 150,

–  wymianę regulatora i napędu zaworu regu-
lacyjnego w węźle cieplnym bloku nr 153,

–  wymianę grzejników w pojedynczych miesz-
kaniach bloków nr 112 i 114.

Na roboty remontowe wykonane 
w 2018 r. wydatkowano w os. „Sło
wiańskie” łącznie blisko 4.100.000 zł.

Osiedle 
„Sienkiewiczowskie”
I. Roboty budowlane
1.  Docieplono, po uprzednim wykonaniu pro-

jektu budowlanego:
 –   ścianę wschodnią szczytową budynku 

nr 9 przy ul. Ketlinga 9,
 –   ściany szczytowe – wschodnią i za-

chodnią budynku nr 14 przy ul. Kmici-
ca 14,

 –   ścianę północną budynku nr 18 przy 
ul. Skrzetuskiego 12,

 –   ścianę szczytową południową budynku 
nr 20 przy ul. Kmicica 13,

 –   ścianę szczytową południową budynku 
nr 23 przy ul. Kmicica 11.

2.  Wykonano remont elewacji wraz z remon-
tem balkonów budynku S10 przy ul. Kmi-
cica 2A.

3.  Naprawiono i pomalowano elewację 
wschodnią i zachodnią budynku 51 przy 
ul. Ketlinga 24. 

4.  Wymieniono poliwęglany zadaszeń balko-
nów budynku 53 przy ul. Zagłoby 14 wraz 
z malowaniem czół balkonowych.

5.  Zrealizowano remonty wytypowanych bal-
konów (m.in. w budynku 29, 15, 26, S6) 
oraz balkonów które w trakcie ubiegłorocz-
nych oględzin wymagały napraw w trybie 
awaryjnym (blok S-7).

6.  Wykonano zabezpieczenie kominów przed 
dostępem ptactwa w budynkach 1–9 oraz 1A.

7.  Wykonano odwodnienie jednego z garaży 
przy ul. Kmicica 2a.

8.  Usunięto luźne, odspojone fragmenty tyn-
ków na kominach budynku S1/2 oraz balko-
nów na S-7.

Nie wykonano:
–  remontu balkonów w bloku nr 7 przy 

ul. Ketlinga 5 oraz w bloku nr 9 przy 
ul. Ketlinga 9 o czym lokatorzy tych budyn-
ków byli informowani pisemnie, 

–  docieplenia ścianek zimnych budynku 16 
przy ul. Kmicica 21 – odstąpiono od prac 
na rzecz całościowego docieplenia ściany 
południowej budynku w roku 2019,

–  fragmentarycznego docieplenia cokołu przy 
jednym z lokali mieszkalnych w budyn-
ku nr 3 – prace przeniesiono do realizacji 
w roku następnym,

–  remontu kominów na „Zetkach” – zostaną 

zrealizowane w tegorocznym planie remon-
towym, a brak ich realizacji w roku 2018 był 
spowodowany koniecznością zgromadzenia 
większych środków na kontach poszczegól-
nych nieruchomości w tym kompleksie bu-
dynków, 

–  remontu balkonu w bloku 5 przy ul. Rocha 
Kowalskiego 2 – realizacja przewidziana 
jest w okresie wiosenno-letnim 2019 r. 

Dodatkowo:
–  docieplono ścianę piątej klatki schodowej 

budynku nr 1 przy ul. Ketlinga 11,
–  usunięto odspojone elementy ogrodzenia 

betonowego kompleksu budynków „S” 
i „Z”.

II. Roboty elektryczne
1.  Wykonano wymianę zabezpieczeń przed-

licznikowych w budynkach 10, 11 i 12.
2.  Dokonano wymiany starego oświetlenia 

żarowego na nowoczesne oświetlenie LED 
z czujnikami ruchu w budynkach 16, 17, 19.

3.  Sukcesywnie wymieniano oprawy oświetle-
niowe na lampach ulicznych niskich i wyso-
kich.

Nie wykonano:
–  malowania słupów latarni usytuowanych 

na terenie naszej nieruchomości przy ul. Fa-
brycznej w Andrespolu – prace do realizacji 
przeniesiono na rok bieżący.

III. Roboty dekarskoblacharskie
1.  Wykonano remont poszycia dachowego 

wraz z remontem kominów i ich osiatkowa-
niem na budynku 52 przy ul. Zagłoby 20.

2.  Zamontowano wyłazy dachowe typu „ko-
miniarczyk” w budynkach 5, 27, 28, 29, 30 
oraz w trybie awaryjnym na budynku 18.

3.  Bieżąco prowadzono udrożnienia rynien, 
wymiany orynnowania, uzupełnienia ele-
mentów jak również usunięcia ptasich 
„tworów” i śladów bytowania ptactwa 
miejskiego na terenie głównie kompleksu 
tzw. „esek”.

IV. Wymiana okien i drzwi
1.  Wymieniono okna i wypłacono refundację 

kosztów za wymianę okien we własnym za-
kresie przez członka łącznie dla 21 lokali.

2.  Wymieniono drzwi wejściowe do klatek 
schodowych budynków 1a, 20 i 22.

V. Roboty terenowodrogowe
1.  Wyremontowano chodnik przed budynkami 

nr 4 i 5 przy ul. Rocha Kowalskiego 4-2.
2.  Wyremontowano dojścia do pierwszej klat-

ki schodowej budynku nr 17 przy ul. Ketlin-
ga 4.

3.  Wyremontowano chodnik dojścia do pasażu 
od strony wschodniej budynku nr 30 przy 
ul. Zagłoby 15.

4.  Wyremontowano podjazd z kostki brukowej 
do garaży w budynku nr 52, ul. Zagłoby 20.

5.  Prowadzono bieżącą pielęgnację drzew, 
krzewów.

VI. Roboty instalacyjnosanitarne
1.  Wykonano okresowe przeglądy instalacji 

gazowych i kominowych w mieszkaniach 
wraz z czyszczeniem i usunięciem stwier-
dzonych usterek.

2.  Wykonano przegląd, regulację i czyszcze-
nie kotła gazowego w budynku przy ul. Fa-
brycznej 9 w Andrespolu.

3.  Dokonano chemiczne płukanie instalacji 
centralnego ogrzewania w budynkach nr: 6, 
10, 11,12, 17, 18, 19.

4.  Przeprowadzono kontrolę drożności komi-
nów i usunięcie usterek w nieruchomości 
zabudowanej budynkami 1-9, 1a, 10-15, 
16-22, 23-26, 27-30, w Andrespolu oraz 
na S-kach.

5.  Wymieniono odcinek pionu deszczowego 
w piwnicy budynku nr 5.

6.  Wymieniono odcinki pionu i części pozio-
mów instalacji kanalizacyjnej w piwnicach 
budynków 2, 3, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 21, 24.

7.  Wymieniono poziom zimnej wody i zawory 
w budynku nr 13 przy ul. Kmicica 12, nr 21 
przy ul. Kmicica 15, nr 26 przy ul. Kmici-
ca 9, nr 27 przy ul. Kmicica 10, nr 28 przy 
ul. Kmicica 8.

Dodatkowo w ramach usuwania 
awarii dokonano:

–  wymiany pompy centralnego ogrzewania 
w węźle budynku nr 2 przy ul. Zagłoby 23,

–  udrożnień zapchanej kanalizacji.

Na roboty remontowe wykonane 
w 2018 r. wydatkowano w os. „Sien
kiewiczowskie” łącznie blisko 
1.400.000 zł.

Os. Sienkiewiczowskie

Cd. ze str. 5

Wigilia na Olechowie
Rada Osiedla Olechów-Janów 

– jednostka pomocnicza UMŁ 
i Dyrektorka Szkoły Podstawo-

wej Nr 205 p. Magdalena Czwartosz-
-Bujnowicz, podobnie jak w latach 
poprzednich, byli inicjatorami i orga-
nizatorami Wigilii dla mieszkańców. 
Odbyła się ona 14 grudnia 2018 r. 
i zgromadziła blisko 80 osób. Spotka-
nie poprowadził wiceprzewodniczący 
Rady Osiedla Olechów-Janów p. Ra-
fał Lorek.

Wśród gości byli m.in.: przed-
stawiciel UMŁ p. Tomasz Kacprzak, 
członkowie Zarządu RSM „Bawełna” 
p. Sylwester Pokorski i Tadeusz Szy-
mański oraz Prezes TKKF „Dzikusy” 
p. Władysław Stępień.

Słowo Boże wygłosił zaproszony 
na uroczystość proboszcz Parafii na 
Janowie ks. kanonik Wojciech An-
glart.

W świąteczną atmosferę wprowa-
dził zebranych występ młodzieży ze 
szkoły Podstawowej nr 205.

Tym razem młodzi artyści poru-
szyli serca zebranych pięknie wy-
konanymi piosenkami o tematyce 
świątecznej i wspaniałymi układami 
tanecznymi. Koncert przeplatany był 
opowieściami o narodzeniu Jezusa.

Goście w rodzinnej, sympatycznej 
atmosferze przełamali się opłatkiem, 
a potem rozmawiali i częstowali się 
przygotowanymi wigilijnymi potrawa-
mi. Było ciepło, miło i świątecznie.

 K.Sz.

Styczeń tradycyjnie jest w naszej 
Spółdzielni miesiącem, w którym 
Komisje konkursowe wytypowane 
z członków Rad Osiedli, dokonu-
ją wyboru najefektowniej udeko-
rowanych balkonów w okresie 
świąteczno-noworocznym, zgło-
szonych do konkursu.

W tym roku na poszczegól-
nych osiedlach zwyciężyli:
–   na osiedlu „Słowiańskie” – 

p. Alicja Lipska z bl. 213 przy 
ul. Zakładowej 61,

–   na osiedlu „Sienkiewiczow-
skie” – p. Dawid Wiszniewski 
z bl. 19 przy ul. Skrzetuskiego 
10,

–   na osiedlu „Koziny” – p. Adam 
Małaczyński z ul. Tatarakowej 
15,

–   na osiedlu „Żubardź” – 
ex aequo p. Zofia Sypniewska 
z bl. 87 przy ul. Bydgoskiej 
42 i p. Magdalena Jacaszek 
z bl. 91 przy ul. Klonowej 41.

Na osiedlu „Zbiorcza” nikt nie 
zgłosił się do konkursu.

A nas cieszy zwłaszcza pierw-
sze wreszcie zgłoszenie z osiedla 
„Sienkiewiczowskie”. Oby tak dalej.

Zdjęcia zwycięskich balkonów 
zaprezentujemy w następnym nu-
merze.
 I.G.

Konkurs 
na balkon – 

rozstrzygnięty!
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Od maja 2019 r. dla 89 budynków  
wzrosną odpisy na fundusz remontowy.  
Jest to także miesiąc, od którego obowiązywać będą  
nowe zaliczki na wodę i centralne ogrzewanie.

Stawki odpisu na fundusz remontowy  
obowiązujące od 1 maja 2019 roku

Adres budynku

Odpis na fundusz 
remontowy  

(zł/m2p.u./m-c) 
stawka 

od 1 maja 2019
3 4

Osiedle „Zbiorcza”
bl. 1, ul. Szczytowa 4/6

3,00bl. 2, ul. Górska 7/9
bl. 3, ul. Górska 3/5
bl. 4, ul. Górska 4

3,00
bl. 5, ul. Górska 2
bl. 1, ul. Rawska 7 3,00
bl. 3, ul. Rawska 3 3,00
bl. 3, ul. Stylonowa 7 2,80
bl. 4, ul. Sarnia 4 2,80
bl. 4, ul. Gołębia 1/3 2,50
bl. 5, ul. Wilcza 2 2,20
bl. 8A, ul. Gołębia 5 2,20
bl. 14,, ul. Zbiorcza 7 2,50
bl. 22,, ul. Zbiorcza 15 2,90
bl. 23,, ul. Zbiorcza 17 2,90
bl. 24, ul. Zbiorcza 19 2,80
bl. 25, ul. Zbiorcza 21 2,80
bl. 26, ul. Zbiorcza 23 2,50
bl. 27, ul. Zbiorcza 25 2,80
bl. 28, ul. Zbiorcza 8 2,60
bl. 29, ul. Zbiorcza 10 2,60
bl. 30, ul. Zbiorcza 12 2,60
bl. 31, ul. Zbiorcza 14 2,60
bl. 501, ul.  A. Sacharowa 6/8, 
10/12 (dawna M. Gorkiego) 3,00

bl. 503, ul. A. Sacharowa 24, 26, 
28 (dawna M. Gorkiego) 2,90

Osiedle „Słowiańskie”
bl. 100, ul. Ziemowita 2 2,10
bl. 101, ul. Zakładowa 52

3,10bl. 102, ul. Zakładowa 50
bl. 103, ul. Zakładowa 48
bl. 105, ul. Ziemowita 1 2,10
bl. 106, ul. Ziemowita 3 2,10
bl. 107, ul. Ziemowita 5 2,10
bl. 108, ul. Ziemowita 9

2,10
bl. 108A, ul. Ziemowita 7
bl. 109, ul. Ziemowita 11 2,10
bl. 110, ul. Ziemowita 13 2,10
bl. 111, ul. Ziemowita 6

2,10
bl. 114, ul. Dąbrówki 7
bl. 112, ul. Dąbrówki 3 2,10
bl. 113, ul. Dąbrówki 5 2,10
bl. 116, ul. Dąbrówki 2

2,10

bl. 117, ul. P. Kołodzieja 15
bl. 118, ul. Dąbrówki 4
bl. 119, ul. Dąbrówki 8
bl. 120, ul. Dąbrówki 6
bl. 121, ul. P. Kołodzieja 17
bl. 122, ul. Ks. Kingi 1
bl. 125, ul. Dąbrówki 10

2,10

bl. 126, ul. Ks. Kingi 2
bl. 127, ul. P. Kołodzieja 19
bl. 128, ul. Dąbrówki 12
bl. 129, ul. P. Kołodzieja 21
bl. 130, ul. Dąbrówki 16
bl. 131, ul. Dąbrówki 14
bl. 132, ul. Dąbrówki 13

2,10
bl. 133, ul. Ziemowita 8
bl. 134, ul. Dąbrówki 9
bl. 135, ul. Dąbrówki 11
bl. 137, ul. Zakładowa 58

3,10bl. 138, ul. Zakładowa 56
bl. 139, ul. Zakładowa 54
bl. 141, ul. Ziemowita 15 2,10
bl. 142, ul. Ziemowita 17 2,10
bl. 143, ul. Ziemowita 19

2,10
bl. 143A, ul. Ziemowita 21
bl. 144, ul. Ziemowita 23 2,10
bl. 145, ul. Ziemowita 25 2,10
bl. 146, ul. Ziemowita 27 2,10
bl. 147, ul. Dąbrówki 18

2,10
bl. 148, ul. P. Kołodzieja  23
bl. 149, ul. P. Kołodzieja 25
bl. 150, ul. Dąbrówki 20

bl. 151, ul. H. Brodatego 1

2,10
bl. 152, ul. Dąbrówki 15
bl. 153, ul. Dąbrówki 17
bl. 154, ul. P. Kołodzieja 27
bl. 155, ul. Zakładowa 62

3,10bl. 156, ul. Zakładowa 60
bl. 160, ul. H. Brodatego 2
bl. 158, ul. Ziemowita 10

2,10
bl. 159, ul. H. Brodatego 4
bl. 201, ul. Zakładowa 47 2,20
bl. 202, ul. Zakładowa 49 2,10
bl. 203, ul. Zakładowa 51

2,10
bl. 204, ul. L. Białego 4
bl. 205, ul. L. Białego 2

2,10
bl. 206, ul. Zakładowa 45
bl. 205A, ul. Odnowiciela 2 2,10
bl. 207, ul. Zakładowa 55 2,10
bl. 208, ul. Zakładowa 57 2,10
bl. 209, ul. Zakładowa 59

2,10
bl. 210, ul. L. Białego 8
bl. 211, ul. L. Białego 6

2,10
bl. 212, ul. Zakładowa 53
bl. 213, ul. Zakładowa 61

3,10
bl. 214, ul. A. Jagiellonki 2
bl. 216, ul. A. Jagiellonki 4

2,10
bl. 217, ul. A. Jagiellonki 6
bl. 218, ul. A. Jagiellonki 1

2,20
bl. 218A, ul. A. Jagiellonki 3
bl. 219, ul. L. Białego 11 2,10
bl. 220, ul. L. Białego 17

2,10bl. 221, ul. L. Białego 15
bl. 222, ul. L. Białego 13
bl. 221A, ul. L. Białego 13A 2,10
bl. 223, ul. L. Białego 9

2,10
bl. 224, ul. B. Szczodrego 2
bl. 226A, ul. B. Szczodrego 6 2,10
bl. 227, ul. B. Szczodrego 5

2,10
bl. 228, ul. B. Szczodrego 3
bl. 227A, ul. K. Odnowiciela 6 2,10
bl. 229, ul. L. Białego 7

2,10
bl. 230, ul. B. Szczodrego 1
bl. 229A, ul. L. Białego 7A 2,10
bl. 231, ul. L. Białego 3

2,10
bl. 232, ul. L. Białego 1
bl. 231A, ul. K. Odnowiciela 4 2,10
bl. 233, ul. L. Białego 5 2,10

Osiedle „Sienkiewiczowskie”
bl. 1, ul. Ketlinga 11

1,80

bl. 2, ul. O. Zagłoby 23
bl. 3, ul. R. Kowalskiego 8
bl. 4, ul. R. Kowalskiego 4
bl. 5, ul. R. Kowalskiego 2
bl. 6, ul. Ketlinga 3
bl. 7, ul. Ketlinga 5
bl. 8, ul. R. Kowalskiego 6
bl. 9, ul. Ketlinga 9
bl. 1A, ul. Ketlinga 7 1,90
bl. 10, ul. Ketlinga 6

1,90

bl. 11, ul. O. Zagłoby 21
bl. 12, ul. O. Zagłoby 19
bl. 13, ul. Kmicica 12
bl. 14, ul. Kmicica 14
bl. 15, ul. Kmicica 16
bl. 16, ul. Kmicica 21

1,80

bl. 17, ul. Ketlinga 4
bl. 18, ul. Skrzetuskiego 12
bl. 19, ul. Skrzetuskiego 10
bl. 20, ul. Kmicica 13
bl. 21, ul. Kmicica 15
bl. 22, ul. Kmicica 19
bl. 23, ul. Kmicica 11

2,10
bl. 24, ul. Skrzetuskiego 8
bl. 25, ul. Skrzetuskiego 6
bl. 26, ul. Kmicica 9
bl. 27, ul. Kmicica 10

1,90
bl. 28, ul. Kmicica 8
bl. 29, ul. Skrzetuskiego 2
bl. 30, ul. O. Zagłoby 15
bl. 51, ul. Ketlinga 24

1,60
bl. 52, ul. O. Zagłoby 20
bl. 57, ul. O. Zagłoby 18
bl. 60, ul. Ketlinga 26

bl. 53, ul. O. Zagłoby 14
1,50

bl. 55, ul. O. Zagłoby 16
bl. S1-2, ul. Skrzetuskiego 1 2,20
bl. S3, ul. Kmicica 4

2,20
bl. S4, ul. Kmicica 4a
bl. S5, ul. Kmicica 4b
bl. S6, ul. Kmicica 4c
bl. S7, ul. Kmicica 6
bl. S9, ul. Kmicica 2b

2,20bl. S10, ul. Kmicica 2a
bl. S11, ul. Kmicica 2
Z 1, ul. O. Zagłoby 13f 2,10
Z 1, ul. O. Zagłoby 13e 1,90
Z 1, ul. O. Zagłoby 13d 1,90
Z 1, ul. O. Zagłoby 13c 1,90
Z 1, ul. O. Zagłoby 13b 1,90
Z 1, ul. O. Zagłoby 13a 1,90
Z 1, ul. O. Zagłoby 13 2,10
Z 2, ul. Skrzetuskiego 3f 2,20
Z 2, ul. Skrzetuskiego 3e 1,90
Z 2, ul. Skrzetuskiego 3d 1,90
Z 2, ul. Skrzetuskiego 3c 1,90
Z 2, ul. Skrzetuskiego 3b 1,90
Z 2, ul. Skrzetuskiego 3a 1,90
Z 2, ul. Skrzetuskiego 3 1,90
ul. Fabryczna 9, Andrespol 2,20

Osiedle „Żubardź”
bl. 3, ul. Limanowskiego 168 2,00
bl. 4, ul. Lutomierska 158 2,50
bl. 4, ul. Uniejowska 1/3 2,00
bl. 5, ul. Lutomierska 156 2,50
bl. 26, ul. Uniejowska 6 2,30
bl. 27, ul. Uniejowska 4a 2,30
bl. 30, ul. Uniejowska 4 2,30
bl. 46, ul. Turoszowska 16 2,60
bl. 50, ul. T. Kutrzeby 10 
(dawna Tybury) 2,50

bl. 56, ul. T. Kutrzeby 3 
(dawna Tybury) 2,80

bl. 64, ul. Turoszowska 5 2,50
bl. 76, ul. Czarnkowska 9/13 3,50
bl. 77, ul. Gandhiego 3a 2,60
bl. 78, ul. Klonowa 28/30 2,50
bl. 82, ul. Klonowa 32 2,80
bl. 83, ul. Klonowa 38/40 2,50
bl. 86, ul. Bydgoska 40 2,50
bl. 87, ul. Bydgoska 42 2,50
bl. 88, ul. Bydgoska 44 2,50
bl. 89, ul. Bydgoska 46 2,50
bl. 90, ul. Klonowa 35/37 2,70
bl. 91, ul. Klonowa 41 2,00
bl. 92, ul. Bydgoska 25 2,80
bl. 93, ul. Bydgoska 27/29 2,80
bl. 94, ul. Bydgoska 35 2,50
bl. 95, ul. Bydgoska 37 2,80
bl. 201, ul. Lutomierska 111 2,30
bl. 202, ul. Lutomierska 109a 2,30
bl. 203, ul. Lutomierska 105a 2,30
bl. 204, ul. Lutomierska 103a 2,30
bl. 205, ul. Lutomierska 83/101 2,30
bl. 220, ul. Wrześnieńska 67/69 2,50
bl. 221, ul. Wrześnieńska 71/73 2,30
bl. 222, ul. Sierakowskiego 1/5 2,30

Osiedle „Koziny”
bl. 3, ul. Kasprzaka 60/62 2,50
bl. 10, ul. Kasprzaka 28/34 2,00
bl. 13, ul. Długosza 27 2,20
bl. 15, Al. 1-go Maja 84/86 3,00
bl. 16, ul. Więckowskiego 97 3,00
bl. 18, Al. 1-go Maja 76 3,00
bl. 27, ul. Lorentza 8 2,00
bl. 29, ul. Kasprzaka 10 2,50
bl. 30, ul. Srebrzyńska 45 2,00
bl. 40, ul. Długosza 29/31 2,00
bl. 48, Al. Włókniarzy 198 2,00
bl. 59, ul. Kasprzaka 11 2,00
bl. 59A, ul. Kasprzaka 11a 2,50
bl. 70, ul. Okrzei 30/36 2,00
bl. 72, ul. Okrzei 40 2,00
bl. 76, ul. Kasprzaka 64A 2,50
bl. 121, ul. Okrzei 4/12 2,30
bl. 125, ul. Długosza 1/5 2,00
ul. Tatarakowa 15 2,80

Jak już informowaliśmy w grudniowym numerze naszej gazety, z dniem 
1 maja 2019 roku, zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej (Uchwała 
nr 2/14/2018) z dnia 13 grudnia 2018 roku, zmianie ulegają opłaty dla lo-
kali mieszkalnych oraz lokali użytkowych i garaży w budynkach mieszkal-

nych w zakresie stawki odpisu na fundusz remontowy.
Podwyższenie odpisów podyktowane jest potrzebami remontowymi nieru-

chomości wynikającymi z przeglądów budynków oraz postulatów mieszkańców 
zgłaszanych do Spółdzielni. Przede wszystkim, niezbędna jest kontynuacja do-
ciepleń budynków, remontów balkonów oraz wymiany stolarki okiennej. W licz-
nych nieruchomościach zachodzi konieczność wymiany instalacji elektrycznych 
wraz z oświetleniem klatek schodowych i piwnic, wymiany tablic elektrycznych 
głównych i administracyjnych. Konieczne są: prace związane z rozbudową wę-
złów centralnego ogrzewania o funkcję ciepłej wody użytkowej w kolejnych 
budynkach osiedli Żubardź, Koziny i Zbiorcza, wymiana kotłowni gazowych 
na Stokach w os. Zbiorcza, gromadzenie środków na budowę nowych węzłów 
cieplnych dla 10 budynków w os. Zbiorcza. Ponadto w przypadku wielu nie-
ruchomości, zachodzi konieczność zwiększenia środków finansowych na spłatę 
niedoborów wynikających z prowadzonej ewidencji wpływów i wydatków fun-
duszu remontowego poszczególnych nieruchomości.

Podwyżki opłat na fundusz remontowy zostały zaakceptowane przez po-
szczególne Rady Osiedli po szczegółowej analizie potrzeb remontowych.

Po wprowadzeniu zmian, najniższa opłata na fundusz remontowy w Spół-
dzielni wynosić będzie 1,50 zł, a najwyższa 3,10 zł (dot. budynków mieszkal-
nych).

Wysokość stawek dla poszczególnych nieruchomości obowiązujących 
od 1 maja 2019 roku podajemy na stronie internetowej Spółdzielni.

Stawki podane w niniejszym artykule są stawkami miesięcznymi wyrażony-
mi w złotych na jeden metr kwadratowy powierzchni użytkowej.

Powyższy artykuł jest oficjalnym zawiadomieniem o zmianie opłat, poda-
nym z obowiązującym trzymiesięcznym wyprzedzeniem dla opłat zależnych 
od Spółdzielni.

Indywidualne wydruki z wysokością opłaty za lokal, jaka będzie obowią-
zywała od maja 2019 roku, zostaną każdemu z Państwa doręczone do końca 
kwietnia br.

 A.K.

Zmiana 
opłat 
od maja 
2019 roku

Pożar gazociągu 
na Lutomierskiej

15 stycznia br. oko-
ło godziny 11:30 

doszło do pożaru gazo-
ciągu przy ul. Lutomier-
skiej 81, w sąsiedztwie 
należącego do Spół-
dzielni budynku nr 205 
i spółdzielczych terenów 
dzierżawionych przez 
trzy pawilony handlowe.

Przyczyną awarii było rozszczelnienie rury, uszkodzonej przez 
koparkę podczas prac polegających na wymianie gazociągu. Rura 
stanęła w ogniu, raniąc jednego z pracowników Gazowni Łódzkiej.

Na miejsce zdarzenia natychmiast udała się kierownik ad-
ministracji osiedli „Żubardź i Koziny”, poinformowana o bardzo 
wysokich płomieniach wydostających się z wykopu gazociągu 
w chodniku. Teren przy ul. Lutomierskiej 83/101 został odgro-
dzony przez specjalne służby, a okolicę, oprócz funkcjonariuszy 
policji, zabezpieczało Pogotowie Gazowe i Straż Pożarna. Uli-
ca Lutomierska została zamknięta dla ruchu. Mieszkańcy oko-
licznych budynków, w tym bloku nr 205, zostali ewakuowani do 
ogrzewanych autobusów, zaparkowanych w okolicy Komendy 
Wojewódzkiej Policji. W sumie ewakuowano ok. 50 osób.

Z racji tego, że gaz wydobywał się z rury o niskim ciśnie-
niu, nie było możliwości zakręcenia gazu. Gdy gazociąg został 
wystarczająco schłodzony, przystąpiono do jego uszczelniania, 
co potrwało do godziny 16:00. Następnie wznowiono ruch uliczny, 
a mieszkańcy mogli wrócić do swoich domów.

Szczęśliwie nie doszło do żadnych szkód.  I.G.
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Nie siedź w domu.  

Zima także może być ciekawa.  
Przedstawiamy propozycje wydarzeń  

w naszym mieście dla dorosłych i dzieci.

K o n t a k t 
z administracją

Administracja osiedla „Słowiańskie”, 
tel. 42 670 95 03, 42 670 70 42.
Kierownik adm. p. Piotr Sumiński.
TECHNICY:
Andrzej Piętal, tel. 503 029 115, e-mail: 
apietal@rsmbawelna.pl, budynki nadzoro-
wane: od nr 101 do nr 160.
Artur Otwinowski, tel. 505 150 847, e-mail: 
aotwinowski@rsmbawelna.pl, budynki nadzo-
rowane: 100, 201-233 oraz zespół garaży przy 
bl. 100 i przy ul. Zakładowej 32-36.
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. Piotr Sumiński.
TECHNIK:
Dominik Różycki, tel. 505 150 844, e-mail: 
drozycki@rsmbawelna.pl.
ADMINISTRATORZY:
Sabina Cebula administrowane bloki: 16-26, 
Wspólnoty Mieszkaniowe bl. 54, 56, 58, tel. 
kom. 505 150 859, e-mail: scebula@rsmba-
welna.pl.
Mariusz Szałabski administrowane bloki: 
12, 13, 14, 15, 27, 28, 29, 30, S-ki, Z-ki, tel. 
kom. 505 150 851, e-mail: mszalabski@rsm-
bawelna.pl.
Jerzy Gołębiowski administrowane bloki: 
1-11, 51-53, 55, 57, 60, 16, ul. Fabryczna 9 
– Andrespol, 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.
TECHNIK:
Piotr Gill, tel. 512 476 637, e-mail: pgill@
rsmbawelna.pl.
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.
TECHNIK DLA BUDYNKÓW OSIEDLA „ŻUBARDŹ”:
Jakub Paprocki, tel. 509 330 825, e-mail: 
jpaprocki@rsmbawelna.pl.
TECHNIK DLA BUDYNKÓW OSIEDLA „KOZINY”:
Zbigniew Stysiński, tel. 505 150 849, e-mail: 
zstysinski@rsmbawelna.pl.
ADMINISTRATORZY:
Magdalena Gazda administrowane budynki: 
Kasprzaka 10, 11, 11a, 28/34, Długosza 1/5, 
27, 29/31, 1-go Maja 76, 84/86, Więckow-
skiego 97, Lorentza 8, Srebrzyńska 45, Włók-
niarzy 198, Bydgoska 44, 46, zespół garaży 
przy ul. 1-go Maja 76a, tel. kom. 505 150 840, 
e-mail: mgazda@rsmbawelna.pl.
Jacek Piaseczny administrowane budynki: 
Gandhiego 3a, Tatarakowa 15, Lutomierska 
83/101, 103a, 105a, 109a, 111, Wrześnieńska 
67/69, 71/73, Sierakowskiego 1/5, Klonowa 
35/37, 41, Czarnkowska 9/13, 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 
25a i Powstańców Wielkopolskich 25, tel. 505 
150 852, e-mail: amarcinkowskawronska@
rsmbawelna.pl.
Maja Kwiatkowska administrowane bloki: 
Klonowa 28/30, 32, 38/40, gen. T. Kutrzeby 
3 i 10 (dawniej Tybury), Kasprzaka 60/62, 
64a, Okrzei 30/36, 40, 4/12. Tel. 505 150 853, 
e-mail: mkwiatkowska@rsmbawelna.pl.

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

Harmonogram prac Rady Nadzorczej na 2019 r.
STYCZEŃ
1.  Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Nadzorczej: We-

wnątrzspółdzielczej, Rewizyjnej i GZM na 2019 rok.
2.  Informacja Zarządu na temat planowanego zwołania Walnego 

Zgromadzenia RSM „Bawełna”.
3.  Uchwalenie programu działalności społecznej na 2019 r., 

w zakresie uchwalenia Regulaminu konkursów na najładniej 
ukwiecony balkon w okresie letnim oraz na najefektowniej 
udekorowany balkon w okresie świąteczno-noworocznym.

4.  Informacja nt. stanu zadłużeń lokali mieszkalnych i użytko-
wych.

LUTY
1.  Podjęcie uchwały w sprawie zasad zaliczania członków 

RSM „Bawełna” do poszczególnych części zwyczajnego Wal-
nego Zgromadzenia w 2019 roku.

2.  Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Rady Nadzor-
czej: Wewnątrzspółdzielczej, Rewizyjnej i GZM za 2018 rok.

3.  Przyjęcie sprawozdań z działalności Rad Osiedli za 2018 rok.
4.  Zasady dofinansowania bądź sfinansowania wypoczynku let-

niego dla dzieci i młodzieży organizowanego przez TKKF 
„Dzikusy” na 2019 r.

MARZEC
1.  Podjęcie uchwał w sprawach należących do kompetencji Rady 

Nadzorczej w związku z planowanym zwołaniem Walnego 
Zgromadzenia.

2.  Przyjęcie sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2018 r. oraz 
sprawozdania finansowego za 2018 r. Ocena działalności Spół-
dzielni za 2018 r. – uchwalenie wniosków do Walnego Zgroma-
dzenia.

3.  Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej 
za 2018 r.

KWIECIEŃ
1.  Informacja nt. realizacji prac związanych z wykonaniem po-

stanowień Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w przed-
miocie wyodrębnienia nieruchomości RSM „Bawełna”.

2.  Ustalenie stawek opłat zaliczkowych za c.o. i c.w. obowiązu-
jących od 1.05.2019 r.

3.  Sprawy związane z organizacją Walnego Zgromadzenia.
4.  Przedstawienie wstępnych wyników rozliczeń mediów 

ze szczególnym uwzględnieniem występujących zagrożeń 
(np. woda niezbilansowana).

5.  Informacja nt. stanu zadłużeń lokali mieszkalnych i użytko-
wych.

MAJ
1.  Analiza wyników gospodarczo-finansowych Spółdzielni 

za I kwartał 2019 roku.
2.  Przedstawienie wyników rozliczeń mediów za 2018 rok. 
3.  Podjęcie decyzji w sprawie zlecenia przeprowadzenia lustracji 

Spółdzielni za lata 2016–2018.

CZERWIEC
1.  Podsumowanie przebiegu Walnego Zgromadzenia i wdroże-

nie działań związanych z ewentualną realizacją wniosków wy-
pływających w trakcie zebrań poszczególnych części Walnego 
Zgromadzenia.

LIPIEC
1.  Informacja nt. realizacji prac związanych z wykonaniem po-

stanowień Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w przed-
miocie wyodrębnienia nieruchomości RSM „Bawełna”.

2.  Informacja nt. stanu zadłużeń lokali mieszkalnych i użytko-
wych.

SIERPIEŃ
1.  Analiza wyników gospodarczo-finansowych Spółdzielni 

za I półrocze 2019 r.

WRZESIEŃ
1.  Wybór firmy do badania sprawozdania finansowego Spół-

dzielni za 2019 r.
2.  Przedstawienie analizy porównawczej zużycia mediów w za-

sobach Spółdzielni za I półrocze 2019 roku w odniesieniu 
do roku poprzedniego – wnioski.

PAŹDZIERNIK
1.  Wybór członków Rady Nadzorczej do udziału w pracach Ko-

misji ds. wyboru wykonawców na roboty remontowe i konser-
wację terenów zielonych w 2020 roku.

2.  Informacja nt. realizacji prac związanych z wykonaniem po-
stanowień Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w przed-
miocie wyodrębnienia nieruchomości RSM „Bawełna”.

3.  Informacja nt. stanu zadłużeń lokali mieszkalnych i użytko-
wych.

LISTOPAD
1.  Analiza wyników gospodarczo-finansowych Spółdzielni 

za III kwartały 2019 r.

GRUDZIEŃ
1.  Uchwalenie ramowego harmonogramu obrad Rady Nadzor-

czej na 2020 rok.
2.  Uchwalenie planu gospodarczo-finansowego RSM „Bawełna” 

na 2020 rok.

Jak co roku ciekawy pro-
gram zajęć rekreacyjno-
-sportowych dla dzieci 
podczas drugiego tygodnia 
ferii zimowych przygotowa-
ło Ognisko TKKF „Dzikusy” 
wraz ze Szkołą Podstawo-
wą nr 205 i we współpracy 
z RSM „Bawełna”.

W dniach od 18.02. do 
20.02.2019 r. zaplanowano 
wycieczkę autokarową: Piotr-
ków Trybunalski – zwiedzanie 
starego miasta, Sulejów Pod-
klasztorze zwiedzanie, następ-
nie przejazd do Ośrodka TKKF 
„Dzikusy” w Sulejowie, gdzie 
zostaną rozegrane konkurencje 
rekreacyjne na powietrzu oraz 
gra pt. zgadywanka terenowa. 
Wyjazd grupy 45-osobowej au-
tokarem nastąpi o godzinie 9.15 
spod szkoły 205.

Podczas pobytu na terenie 
ośrodka TKKF „Dzikusy” zorga-
nizowane będzie ognisko z pie-
czeniem kiełbasek.

22.02.2019 r. organiza-
torzy zapraszają wszystkich 
chętnych od godz. 9.30 do 
Szkoły Podstawowej nr 205 
przy ul. Dąbrówki 1 na Dzień 
Sportu. W jego ramach od-
będzie się jak co roku turniej 
szachowy, turniej w warcaby 
turniej w zbijaka, turniej tenisa 
stołowego oraz inne konkuren-
cje rekreacyjne. Zabawa potrwa 
mniej więcej do godz. 14-tej po 
czym nastąpi podsumowanie 
rozgrywek i wręczenie nagród.

Środki finansowe na prze-
prowadzenie ferii zimowych 
w mieście Ognisko TKKF „Dzi-
kusy” pozyska z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki oraz od RSM 
,,Bawełna”.

 TKKF

FERIE W MIEŚCIE 
„DZIKUSY” ZAPRASZA JĄ

Szkoła podstawowa nr 34 
ul. Ćwiklińskiej 9:
25.01.2019 r. godz. 17:30 
– „Opowieść wigilijna” – 
przedstawienie przygotowane przez 
uczniów Szkoły Podstawowej Nr 34.
Głównym celem przedsięwzięcia, które 
ma charakter charytatywny, jest pomoc 
chorej uczennicy szkoły – Martynce, 
która walczy z nowotworem kości. 
Koszt biletu: 15 zł/osoba.

Centrum Animacji i Rewitalizacji 
„RONDO” ul. Limanowskiego 166:
25.01. 2019 r. godz. 18.00 Klub 
Podróżników i Odkrywców – 
„Estonia – najdalsze kresy”.
Opis: W spotkaniach Klubu udział 
biorą osoby w różnym wieku. Wszyscy 
są pasjonatami podróży i odkrywania 
różnych zakątków świata. Klub pełni 
rolę nie tylko edukacyjną, ale również 
rodzaj punktu konsultacyjnego dla 
osób podróżujących. Prelekcje 
są zilustrowane materiałem 
filmowym, bądź też prezentacjami 
multimedialnymi.
26.01. 2019 r. godz. 16.00 BAWMY 
SIĘ – Wieczorek Taneczny dla 
seniorów.
27.01.2019 r. godz. 09.30 Turniej 
Brydża Sportowego.
31.01.2019 r. godz. 17.00 Cafe Rondo 
– inauguracja przyjaznego miejsca 
spotkań dla seniorów.
22.02. 2019 r. godz. 18.00 Klub 
Podróżników I Odkrywców – „Kenia 
– parki narodowe”.
Więcej informacji o zapisach 
i ewentualnych kosztach: e-mail: 
rondo@bok.lodz.pl, tel.: 42 653 36 45.

Dom Kultury „WIDOK” 
ul. Piłsudskiego 133:
26.01.2019 r. godz. 17.00 Koncert 
dla babci i dziadka pt.: „Muzyczne 
prezenty”.
Występują muzykujące i śpiewające 
dzieci i młodzież z Domu Kultury 
„WIDOK”. Wstęp wolny.
8.02.2019 r. godz. 16.00 – „Kochaj 
czule” – koncert – piosenki o miłości.
Cykliczne, comiesięczne spotkania, 
podczas których uczestnicy cieszą 
się wspólnym śpiewem znanych 
i lubianych pieśni i piosenek 
z akompaniamentem pianina, przy 
kawie i herbacie. O dobór repertuaru, 

akompaniament i muzyczny nastrój 
kawiarenki dba pani Beata Smolarek-
Tomczak, absolwentka Akademii 
Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta 
Bacewiczów w Łodzi, Wydział teorii, 
rytmiki, kompozycji i wychowania 
muzycznego. Wstęp 5 zł.
14.02.2019 r. godz. 17.00 – 
„Maskarada”– potańcówka dla 
seniorów.
Impreza taneczna z muzyką na żywo. 
Oprawa muzyczna wieczoru Marek 
Krześlak „Marek Music Orchestra”. 
Zapewniono także kawę, herbatę, 
wodę i coś słodkiego.
Impreza biletowana , telefoniczna 
rezerwacja miejsc.
Mile widziane maseczki i stroje 
karnawałowe.
Wstęp 12 zł. Rezerwacje i zgłoszenia 
tel. 574 255 542.
15.02.2019 r. godz. 17.00 – 
Spotkajmy się... koncert 
Towarzystwa Śpiewaczego „Anna” pt.: 
„Do zakochania jeden krok”.
Podczas koncertu usłyszeć będzie 
można znane i lubiane piosenki 
o miłości, a także nie zabraknie 
skeczów i monologów. Wstęp wolny.
16.02.2019 r. godz. 15.00 – Salonik 
poetycki „Ogród Przemian”.
Spotkanie przy kawie i herbacie 
dla sympatyków poezji i piosenki 
poetyckiej, dla poetów doświadczonych 
i tych, którzy piszą do szuflady. 
Będzie można posłuchać innych 
a także innym zaprezentować swój 
wiersz. Gospodynią spotkania jest 
pani Grażyna Cebo-Więcek, poetka 
i malarka, animatorka wydarzeń 
kulturalnych, przede wszystkim 
poetycko-muzycznych, działająca 
na tym polu od ponad 20 lat. Temat 
spotkania: Teatr. Wstęp wolny.

Dom Kultury „Ariadna” 
ul. Niciarniana 1/3:
19.02.2019 r. godz. 9:00 – Znane 
i nieznane okolice Łodzi – 
wycieczka autokarowa dla aktywnego 
seniora.
Informacje i zapisy: tel. 510 313 310, 
574 256 258.
23.02.2019 r. godz. 17:00-21:00 – 
Potańcówka.
Kolejna integracyjna zabawa taneczna 
dla mieszkańców Łodzi.
Bilety: 10 zł/os. do zakupienia w biurze 

Domu Kultury „Ariadna”; 15 zł/os. 
w dniu imprezy. 

Dom Kultury 502 ul. A. Sacharowa 18:
5.02.2019 r. godz. 16:30 – Widzewska 
Galeria Ekslibrisu – otwarcie 
wystawy „SIBI et AMICIS. 
POŻEGNANIE” Ryszarda Bandosza, 
kolekcjonera i twórcy ekslibrisów. 
Wystawę oglądać będzie można 
do 6 maja 2019 r. Wstęp wolny.
16.02.2019 r. godz. 17:00 – 
Karnawałowa potańcówka 
dla seniorów.
Impreza taneczna z muzyką na żywo. 
Oprawa muzyczna wieczoru Marek 
Krześlak „Marek Music Orchestra”. 
Bilety w cenie 12 złotych (sprzedaż 
od 4 lutego), w dniu imprezy 
15 złotych.

W okresie ferii zimowych 
zapraszamy także dzieciaki na 
zajęcia do Domu Kultury 502:
(Zapisy: osobiście w Domu Kultury 
„502” lub telefonicznie: 574 190 
682, 574 190 658. Liczba miejsc 
ograniczona.)
11.02.2019 r. godz. 11:00 i drugi 
termin: 19.02.2019 r. godz. 10:30.– 
Warsztaty Street Dance dla uczniów 
szkół podstawowych (klasy VI-VIII) 
i ponadpodstawowych. Koszt: 7 zł/
osoba.
13.02.2019 r. godz. 10:30 i drugi 
termin 18.02.2019 r. godz. 10:30.– 
Warsztaty plastyczne dla uczniów 
szkół podstawowych (klasy I-IV). 
Koszt: 8 zł/osoba.
14.02.2019 r. godz. 12:00 – Warsztaty 
taneczne dla uczniów szkół 
podstawowych (klasy I-IV). Koszt: 5 
zł/osoba.
19.02.2019 r. godz. 13:00 – Warsztaty 
animacji dla uczniów szkół 
podstawowych (klasy I-IV). Koszt: 7 zł/
osoba.

AKTYWNA ZIMA  
DLA STARSZYCH I MŁODSZYCH! ZAJĘCIA
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Redakcja: Ze spółdzielczością 
mieszkaniową jest Pan związany już od 
kilku dekad, od wielu lat współpracuje 
Pan też z naszą Spółdzielnią. Nie dziwi 
więc fakt, że został Pan laureatem statu
etki „Diament 60lecia RSM „Bawełna”, 
którą z okazji Jubileuszu naszej Spół
dzielni ustanowiła Rada Nadzorcza. 
Cieszymy się, że możemy Pana gościć 
i porozmawiać oraz powspominać mi
nione, spółdzielcze lata.

Eugeniusz Zieliński: Bardzo dzięku-
ję za zaproszenie oraz za przyznanie mi 
tej statuetki.

Przyznam szczerze, że byłem zaskoczo-
ny, że została ona zaprojektowana specjalnie 
na urodziny „Bawełny”. Mówiąc zaś o spół-
dzielczości nie sposób nie powiedzieć, że te 
wszystkie lata, patrząc teraz wstecz, bardzo 
szybko minęły. Zanim się obejrzeliśmy wie-
le spółdzielni mieszkaniowych obchodzi już 
podobne jubileusze. Spółdzielnia Mieszka-
niowa w Aleksandrowie Łódzkim, z którą 
byłem przez wiele lat zawodowo związany, 
również w tym roku obchodzi swoje 60-lecie.

R.: Był Pan przez 18 lat prezesem 
tej spółdzielni, a obecnie prowadzi Pan 
szeroką działalność społeczną i podej
muje szereg inicjatyw integrujących 
środowisko spółdzielczości mieszkanio
wej. Jak się zaczęła Pana przygoda z tą 
dziedziną gospodarki?

E.Z.: Do spółdzielni w Aleksan-
drowie trafiłem zupełnie przypadkowo 
w 1975 r. Po skończeniu technikum przez 
przeszło dwadzieścia lat pracowałem bez-
pośrednio na budowie, jako kierownik, 
w bardzo dużym łaskim przedsiębior-
stwie budownictwa przemysłowego, któ-
re zatrudniało ok. czterech tysięcy ludzi. 
Kilkakrotnie wtedy ówczesny prezes alek-
sandrowskiej spółdzielni mieszkaniowej 
p. Feliks Kropidłowski, człowiek bardzo 
rzutki, aktywny i dynamiczny, propono-
wał mi posadę kierownika Zakładu Bu-
dowlano-Remontowego przy spółdzielni. 
Początkowo nie brałem pod uwagę zmiany 
zatrudnienia. Pracowałem przecież w du-
żym przedsiębiorstwie, o dużym przerobie, 
a proponowano mi, jak mi się wtedy wyda-
wało, mało ciekawą i raczej nudną posadę. 
Nie byłem nią zainteresowany, zwłaszcza 
gdy zobaczyłem, że siedziba ZBR-u mieś-
ciła się wtedy w czymś na kształt stodółki, 
na zapleczu domku jednorodzinnego. Gdy 
jednak odszedłem z Łasku i trafiłem do 
Aleksandrowa, okazało się, że pensja jaką 
otrzymałem była na podobnym poziomie, 
a i praca okazała się satysfakcjonująca. Był 
to bowiem czas inwestycji, czas kiedy się 
dużo budowało i tworzyło to miasto. A ja 
z poprzedniej pracy miałem spore doświad-
czenie budowlane i, co szybko okazało się 
bardzo ważne, wielkie możliwości w za-
kresie dostępu do materiałów, sprzętu bu-
dowlanego i firm je zapewniających.

I tak już na samym początku udało 
mi się w półtora roku dokończyć budowę 

4-piętrowego budynku spółdzielni, budo-
wanego w systemie patronackim, którego 
realizacja, po dwóch latach prac zatrzymała 
się na poziomie murów piwnicznych.

R.: Doceniony za swe umiejętności 
szybko został Pan członkiem Zarządu 
spółdzielni.

E.Z.: Też raczej w wyniku przy-
padkowego zbiegu okoliczności. Tak się 
złożyło, że jakoś rok później p. Feliks Kro-
pidłowski, który nie umiał dłużej usiedzieć 
w jednym miejscu, przyjął posadę w Wo-
jewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Piotrkowie Trybunalskim. Wówczas po-
wołano mnie na stanowisko Zastępcy Pre-
zesa Zarządu ds. Technicznych. Pełniłem tę 
funkcję do 1983 r., a później wybrano mnie 
prezesem naczelnym spółdzielni, którym 
byłem aż do czasu emerytury w 2001 r.

R.: Jak Pan wspomina ten okres?
E.Z.: Bardzo dobrze. Wiele się wtedy 

działo. Na każdym kroku czuło się, że robi 
się dużo dla ludzi i miasta. Przez te lata 
udało się nam oddać do użytku ok. 2.500 
mieszkań. Mieliśmy wtedy dużo dobrych, 
uzbrojonych terenów i tyle miejsca, że bu-
dowało u nas wszystkie pięć łódzkich kom-
binatów. Gdy spotykaliśmy się z władzami 
na szczeblu wojewódzkim na pytanie gdzie 
jeszcze możemy budować odpowiadałem 
w Aleksandrowie. To był naprawdę świet-
ny okres. Domy powstawały i szybko 
były zasiedlane. Gdy w 1992 r. zmieniło 
się prawo ludzie już nie tak chętnie chcie-
li kupować mieszkania. Z jednym budyn-
kiem mieliśmy wtedy dylemat i nabywców 
znaleźliśmy dopiero w Łodzi.

R.: Podobnie jak nasza Spółdzielnia 
również macie jeden pojedynczy budy
nek w Andrespolu. Jak staliście się jego 
właścicielem?

E.Z.: Rzeczywiście mamy takiego 
rodzynka, osamotniony blok przy ul. Za-
kładowej. Wybudowano go pod szyldem 
zgierskiej spółdzielni mieszkaniowej, dla 
pracowników jednego z zakładów miesz-
czących się w Andrespolu, wtedy państwo-
wego zakładu. Około 1975 roku, gdy przy-
stąpiono do szeroko zakrojonych zmian 
strukturalnych spółdzielczości mieszka-
niowej, zaczęto wprowadzać rejonizację 
spółdzielni, wiążąc je z poszczególnymi 
dzielnicami miast. W ramach tej rejonizacji 
budynek z Andrespola przypisano aleksan-
drowskiej spółdzielni mieszkaniowej.

Jakkolwiek budynek należał do 
spółdzielni nadzór nad nim oraz prace 
konserwatorskie, porządkowe, a nadto 
dostarczanie ciepła zabezpieczał zakład, 
którego pracownicy mieszkali w budyn-
ku. Gdy zakład sprywatyzowano powsta-
ło sporo problemów z samym zamieszki-
waniem w budynku. Zakład kierując się 
rachunkiem ekonomicznym wygaszał 
na przykład zakładową kotłownię w dni 
wolne od pracy i na święta. Tym samym 
w budynku na ten czas nie było ogrzewa-
nia. Mieszkańcy burzyli się i wydzwaniali 

do spółdzielni, bo mieli zimno. Dla roz-
wiązania problemu w pomieszczeniu po 
bibliotece, w parterze budynku, spółdziel-
nia zamontowała lokalną kotłownię. Potem 
z kolei woda, jaką dostarczał do mieszkań 
zakład nie spełniała wymogów i okazała 
się nieodpowiednia, co pociągało za sobą 
konieczność budowy wodociągu. Nie bez 
znaczenia była też blisko 30 kilometrowa, 
odległość od Aleksandrowa do Andrespola. 
Była uciążliwa, zarówno dla spółdzielni jak 
i samych lokatorów.

R.: Swoją ścieżkę zawodową zwią
zał Pan także z Warszawą. Jest Pan 
członkiem Zarządu Związku Rewizyj
nego Spółdzielni Mieszkaniowych RP 
oraz członkiem Zgromadzenia Ogólnego 
Krajowej Rady Spółdzielczej.

E.Z.: Tak. Związek Rewizyjny utwo-
rzono w 1992 r., gdy prawo przywróciło 
możliwość zrzeszania się spółdzielni. 
Nieżyjący już niestety wielki znawca spół-
dzielczości p. Ryszard Jajszczyk tworzył 
wówczas grupę osób, która miała zająć 
się sprawami organizacyjnymi Związku, 
m.in. opracowaniem statutu i niezbęd-
nych regulacji. Zgłoszono mnie do prac 
tej grupy, a później, niejako automatycz-
nie, powołano na wiceprzewodniczącego 
Rady Nadzorczej Związku. Zajmowałem 
to stanowisko do emerytury. Gdy po dwóch 
latach zwolniło się miejsce wiceprezesa 
Związku zostałem nominowany i pełnię 
tę funkcję do dziś. Natomiast w Krajowej 
Radzie Spółdzielczej przez długi okres 
działałem w Komisji Rewizyjnej. Teraz 
zwolniłem to miejsce młodym i prężnym 
aktywistom. Sam udzielam się jedynie 
w Zgromadzeniu Ogólnym KRS.

R.: Aktywnie uczestniczy Pan 
również w pracach Forum Zarządców 
Nieruchomości Spółdzielczych i znany 
jest Pan jako inicjator i współuczestnik 
działań na rzecz obrony spółdzielczości 
mieszkaniowej przed nieuzasadniony
mi i błędnymi regulacjami prawnymi, 
forsowanymi przez przeciwników spół
dzielni.

E.Z.: To rzeczywiście jest istna zmora 
i naprawdę boli mnie to, że ustawodawcy 
podczas zmian prawa cały czas nie chcą 
słuchać obeznanych z tematem spółdziel-
ców. Wprowadzane nowelizacje wydają się 
być coraz to bardziej nieprzemyślane i ir-
racjonalne, żeby nie powiedzieć dosadniej. 
Kiedyś wprowadzono zmianę, że w ogóle 
nie trzeba być członkiem spółdzielni, więc 
ludzie się wypisywali, zupełnie nieświa-
domi konsekwencji, np. że wiąże się to 
z wyższymi opłatami eksploatacyjnymi. 
Teraz z kolei wszyscy posiadający prawo 
do lokalu, z mocy ustawy, stali się człon-
kami, czy tego chcą czy nie. Przecież to 
śmieszne. A zarzewiem tego wszystkiego 
jest nikomu niepotrzebna wojna pani se-
nator Lidii Staroń z prezesami spółdzielni, 
bazująca wyłącznie na jej prywatnych per-
turbacjach z jednym z prezesów. Wszystkie 

Rozmowa z p. Eugeniuszem Zielińskim 
– Wiceprezesem Zarządu Związku Rewi-
zyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP 
i byłym, wieloletnim prezesem Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Aleksandrowie Łódzkim.

ustawy 
są psute 
dlatego, że 
pani senator 
prowadzi pry-
watną wojnę. Nie-
stety, głoszone przez 
nią populistyczne hasła 
mają siłę przebicia.

R.: Popsuto również zapi
sy dotyczące lustracji spółdzielni. 
Proszę naszym czytelnikom przy
bliżyć trochę ten temat.

E.Z.: Wprowadzono przepis, który 
mówi, że w przypadku badania lustracyj-
nego spółdzielni mieszkaniowych lustrato-
rem nie może być żadna osoba podlegająca 
członkowi zarządu spółdzielni, likwida-
torowi lub głównemu księgowemu. Czyli 
jednym słowem, żadna osoba zatrudniona 
w spółdzielni. Po wprowadzeniu tej zmia-
ny w Związku Rewizyjnym z ponad 200 
lustratorów pozostało zaledwie około 90. 
W dużej mierze są to emeryci, związani 
kiedyś ze spółdzielniami, bo przecież by 
lustrować, czyli kontrolować działalność 
spółdzielni, wypadałoby mieć pojęcie o tej 
dziedzinie. Tymczasem, na mocy prawa, 
lustracje mogą robić osoby, które zaledwie 
co liznęły tej tematyki. To złe prawo.

R.: Pan też jest lustratorem i jako 
emerytowany spółdzielca może nadal je 
przeprowadzać. Prawda?

E.Z.: Na szczęście tak i mam w tym 
już spore doświadczenie. Zacząłem się tym 
zajmować po przejściu na emeryturę. Swo-
ją pierwszą lustrację wykonałem w 2004 r. 
w Piotrkowie Trybunalskim. W ramach 
Związku Rewizyjnego wykonuje się ok. 
150-160 lustracji rocznie. Podczas tych 
kontroli staramy się naprowadzać spół-
dzielnie na dobre tory, podpowiadać im 
korzystne rozwiązania, które sprawdziły 
się np. u ich sąsiadów. Lustracja ma więc 
na celu nie tylko sprawdzenie przestrze-
gania przez spółdzielnię przepisów prawa 

i postanowień statutu czy tego czy działa 
w interesie członków, ale także udziela-
nie pomocy w usuwaniu stwierdzonych 
nieprawidłowości oraz w usprawnieniu 
działalności spółdzielni.

R.: A kto powinien pilnować tych 
cyklicznych lustracji spółdzielni? Czy 
same spółdzielnie powinny o tym pa
miętać?

E.Z.: W sytuacji spółdzielni zrze-
szonych w Związku Rewizyjnym, jak 
to jest np. z Waszą czy Aleksandrowską 
Spółdzielnią, to Związek pilnuje grafiku 
lustracji i rok wcześniej wysyłamy stosow-
ne przypomnienia. Natomiast w sytuacji 
spółdzielni niezrzeszonych to zależy od 
dobrej woli spółdzielni czy się zgłosi czy 
nie, z reguły jednak jest to bardzo dokład-
nie przestrzegane, a prawo przewiduje już 
teraz stosowne sankcje za niewywiązywa-
nie się z tego wymogu.

R.: Z dniem 1 stycznia 2019 r. we
szliśmy w nową, gruntową rzeczywistość 
– obowiązują zapisy ustawy o prze
kształceniu użytkowania wieczystego 
gruntów zabudowanych na cele miesz

kaniowe we własność. Ale pojawiły się 
nowe kłopoty. Jakie?

E.Z.: Ponieważ rząd spieszył się z do-
pięciem przed wyborami samorządowymi 
ustawy o przekształceniu prawa użytkowa-
nia wieczystego gruntów zabudowanych 
na cele mieszkaniowe w prawo własno-
ści tych gruntów, wiele zawartych w niej 
regulacji budzi spore wątpliwości. Wiele 
spółdzielni wciąż nie wie, jak interpreto-
wać przepis dotyczący pomocy publicznej 
de minimis i boją się czy nie będą musiały 
dopłacić do tego uwłaszczenia po kilka, 
a nawet kilkanaście milionów złotych. 
Obecnie cały czas trwają rozmowy i spot-
kania, w których uczestniczy m.in. Prezes 
Związku Rewizyjnego Jerzy Jankowski, 
podczas których szuka się odpowiednich 
rozwiązań dla wszelkich niewiadomych, 
które się pojawiły na tym polu. Czas poka-
że czy będą konieczne kolejne nowelizacje.

R.: Miejmy nadzieję, że tak i że nasi 
członkowie na tym nie ucierpią. Dzię
kujemy za rozmowę i życzymy zdrowia 
i pomyślności w Nowym Roku.

 I.G. i K.Sz.

S P Ó Ł D Z I E L N I E  
B U D O WA ŁY  M I A S T A

Ludzie,  
których 

warto  
poznać
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Badanie jest ważne!
Od Prezesa firmy Medica Sp. z o.o. p. Ewy 
Sobkiewicz wpłynęło podziękowanie dla 
naszej Spółdzielni za aktywną pomoc w or-

ganizacji badań mammograficznych i sze-
rzenie świadomości prozdrowotnej wśród 
kobiet, w ramach Populacyjnego Programu 
Profilaktyki Raka Piersi w 2018 r.

Cieszymy się, że możemy być częścią tak 
potrzebnej i ważnej inicjatywy.
Drogie Panie – badajmy się. Wczesne 
zdiagnozowanie choroby może uratować 
życie!
 I.G.

Lata szybko mijają.  
Zanim się obejrzeliśmy  
wiele spółdzielni mieszkaniowych obchodzi  
swoje 60-lecia istnienia.



12 Rozerwij się!
Poziomo: 1. …św. Wawrzyńca, 6. twór-
ca opery Oberon, 7. przywódca chłopski 
z Galicji, 8. przedłużenie stępki, 9. tkanina 
obiciowa, 12. waluta Republiki Zielonego 
Przylądka, 13. jest nią chemia, 14. rze-
mieślnik od uprzęży, 18. chiński renminbi, 
19. dyngus, 20. imię wokalistki amerykań-
skiej z lat 70., 21. szkocka starka, 22. jed-
noosobowa łódź sportowa.
Pionowo: 2. komedia Zofii Mellerowej, 3. 
cantedeskia, 4. nieżyjąca już holenderska 
panczenistka, 5. dawna budowla ogrodo-
wa, 9. piosenkarka z Konina, 10. pakistań-
ska laureatka Pokojowej Nagrody Nobla, 
11. król z tragedii W. Szekspira, 15. japoń-
ski motocykl, 16. imię ojczyma Juliusza 
Słowackiego, 17. zszyte kartki do pisania.

Poziomo: Łappa, bubek, sajra, Żabno, So-
cha, rzeźba, Trela, dzieci, bryg, nożyce, 
włos, Cezary, atak.
Pionowo: Amado, parch, Sulawesi, Ken-
nebec, sztabówka, czerymoja, Arad, zio-
mek, Erywań, iperyt.

Pierwsze trzy osoby, które w ciągu 10 dni 
od ukazania się gazety (decyduje data 
stempla pocztowego) nadeślą prawidłowo 
rozwiązaną krzyżówkę na adres: RSM 
„Bawełna” 93120 Łódź, ul. Przyby
szewskiego 163, z dopiskiem na kopercie 
„Krzyżówka”, otrzymają nagrody (nie do
tyczy pracowników RSM „Bawełna”).

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI 
Z POPRZEDNIEGO NUMERU

BARAN 21 III  20 IV
Nasłuchasz się dużo prze-
różnych opowieści. Nie 
przekrocz granicy i nie daj 
się wciągnąć w plotki. To mogłoby bo-
wiem ujemnie wpłynąć na dotychczas 
dobre kontakty z otoczeniem. Sprawy 
najbliższych dni będą wymagać czystej 
atmosfery, a nie komplikacji. Przed Tobą 
spotkanie z Koziorożcem.

BYK 21 IV  21 V
Spróbuj wrócić do spraw, któ-
re niedawno odłożone, czekają 
aż się za nie weźmiesz. Właś-
nie w tym miesiącu będzie odpowiednia at-
mosfera na takie zajęcia. Czyjaś życzliwość 
Cię zaskoczy. Doceń sytuację i również okaż 
swoją radość i zainteresowanie. W kłopo-
tach licz na pomoc Lwa.

BLIŹNIĘTA 22 V  20 VI
Na polu zawodowym wy-
niknie atmosfera rywaliza-
cji, w której Twoja osoba 
nie powinna pozostać w tyle. Pojawi się 
bowiem duża szansa na sukces i byłoby 
fatalnie nie skorzystać z niej. W kontak-
tach prywatnych zwróć uwagę na kogoś 
niedawno poznanego. Pamiętaj jednak 
o Wadze. 

RAK 21 VI  22 VII
Twoje zaprzyjaźnione oto-
czenie sprawi Ci miłą nie-
spodziankę. Sprawa może 
nawet wpłynąć na pewną zmianę Twoich 
planów i sytuacji w układach zawodo-
wych. W tym, co najbliżej Cię intere-
suje, bierz pod uwagę sugestię Strzelca, 
który zmierza również do tego samego 
celu. 

LEW 23 VII  22 VIII
Twoje starania zostaną 
uwieńczone sukcesem. 
Nim to jednak osiągniesz, 
usłyszysz kilka gorzkich słów. Łatwo 
puścisz je w niepamięć, bo sprawy, któ-
re Cię czekają w najbliższym czasie są 
bardzo obiecujące i one będą się liczyć. 
Musisz też znaleźć trochę czasu dla 
Wodnika.

PANNA 23 VIII  22 IX
Działaj spokojnie i z rozsąd-
kiem. Twoje zamierzenia będą 
miały szansę realizacji. Ale 
uważaj! Jeden fałszywy krok i wszystko 
przepadnie. Pamiętając o tym ruszaj do przo-
du, bo gra jest tego warta. Nawet do bardzo 
ryzykownego posunięcia, jeśli przygotujesz 
się idealnie. Dobre porozumienie z Rybami.

WAGA 23 IX  23 X
To będzie najpewniej okres 
dobrych okazji i udanych 
przedsięwzięć. Staraj się 
więc na czas dostrzec każdą okazję mo-
gącą wróżyć obiecujący rozwój wydarzeń. 
A gdy już będziesz wiedzieć, że jest owa 
szansa, skup się na niej i nie rozpraszaj 
się mało istotnymi drobiazgami, którymi 
zaskoczą Cię Bliźnięta.

SKORPION 24 X  21 XI
Jeśli pojawiłyby się czarne 
myśli lub złe humory, staraj 
się taką atmosferę szybko 
zmienić. Nie będzie można sobie teraz 
pozwolić na takie napięcia, bowiem 
toczące się sprawy wymagać będą ak-
tywności i jasnego na nie spojrzenia. 
Dyskusja z Bykiem może wszystko za-
gmatwać!

STRZELEC 22 XI  21 XII
Wprawdzie wiesz mniej 
więcej, czego możesz spo-
dziewać się w najbliższych 
dniach, ale masz trochę tremy, zwłaszcza 
w związku z jedną konkretną sprawą. 
Będą to obawy w pewnym stopniu uzasad-
nione. Pozytywną rolę powinna odegrać 
przychylność otoczenia, zwłaszcza spod 
znaku Barana.

KOZIOROŻEC 22 XII  19 I
Trzeba zrobić pewne korekty 
w bieżących planach. Do-
tychczasowe metody i spo-
soby zaczynają zawodzić. Potrzebne jest 
nowe, energiczne działanie, które pchnie 
Twoje sprawy na właściwe tory. Nie zwle-
kaj ze zmianami, to tylko pogorszy poło-
żenie. Sympatyczny znak - Panna.

WODNIK 20 I  18 II
Bieżące sprawy i wszelkie 
nowe posunięcia trzeba bę-
dzie podejmować z mniej-
szym niż dotychczas pośpiechem. Dobrze 
to wpłynie na ich tok, a Tobie pozwoli na 
czas dostrzec ewentualny niewłaściwy 
krok i zaraz go naprawić. Precyzja postę-
powania będzie bardzo ważna. Zadzwoń 
do Raka.

RYBY 19 II  20 III
Za dużo kłopotów skupi się 
nad Twoją głową. Nie bę-
dziesz bez winy ochoczo po-
dejmując się każdej sprawy do załatwie-
nia. Możesz znaleźć się w sytuacji bez 
wyjścia. Mniej spraw, ale konkretnych - to 
może Cię uratować przed przytłoczeniem 
bieżącymi problemami. Nie rezygnuj 
z pomocy Koziorożca.

HOROSKOP NA LUTY

Każda porażka jest 
szansą, żeby spró-
bować jeszcze raz, 
tylko mądrzej.
 Henry Ford

KARNAWAŁ WENECKI
Przed nami czas zabawy i rado-

ści, który potrwa aż do Środy 
Popielcowej, czyli w tym roku 

do 6 marca. A więc hulaj dusza piekła 
nie ma – chciałoby się krzyknąć i po-
pędzić na imprezę.

I oby na taką jak w Wenecji.
Karnawał wenecki (Carnevale 

di Venezia) jest bowiem najpopularniej-
szym karnawałem w Europie. W czasie 
jego trwania żyje nim całe miasto. Uli-
ce są pełne kolorowych, wirujących 
masek, muzyki i zabawy. Na karnawał 
przyjeżdżają turyści z całego świata, 
aktorzy i artyści. Mieszkańcy Wenecji 
prześcigają się w produkcji tradycyj-
nych masek i organizacji różnych wy-
darzeń związanych z karnawałem.

Każdego roku karnawał rozpo-
czyna „lot anioła”, kiedy akrobata 
(przeważnie ładna dziewczyna) unosi 
się na stalowych linach nad placem 
św. Marka. Ta tradycja datuje się 
od 1548 roku, kiedy jeden z artystów 
wspinał się na dach dzwonnicy a stam-
tąd na linach „leciał”, aż do trybuny 
Pałacu Dożów. Częścią dzisiejszego 
karnawału są przedstawienia Comme-
dia dell´Arte, które odbywają się w te-
atrach oraz na ulicach miasta.

Na koniec karnawału wybiera 
się najpiękniejszą maskę, a na placu 
św. Marka odbywa się wielki bal oraz 
pokaz sztucznych ogni. Każdego roku 
karnawał ma inny motyw. W ostatnich 
latach były to np. podróże Marco Polo.

Tradycyjne maski ubierane na kar-
nawał wywodzą się ze wspomnianej 
Commedie dell´Arte, w której wystę-
powali bohaterowie w charakterystycz-
nych kostiumach. Stąd pochodzi znana 
Colombina – maska zdobiona złotem 
lub srebrem zakrywająca tylko górną 
część twarzy, Arlecchino – maska pro-
dukowana z drzewa lub skóry w czar-
nym kolorze z płaskim, małpim nosem.

Pantalone – maska przedstawia-
jąca smutnego starca z długim nosem 
i skośnymi oczami.

Bautta – kwadratowa maska 
zakrywająca całą twarz bez otworu 
na usta, zazwyczaj dopełniona o trój-
kątny kapelusz i płaszcz.

Dottore – dziwaczna, biała maska 
z długim dziobem oraz okrągłymi ot-
worami na oczy, często noszona z oku-
larami.

Volto – biała maska tradycyjnie 
dopełniona trójkątnym kapeluszem 
przedstawiająca ducha.

Zatem bawmy się!

Źródło: internet

Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego 
numeru nadesłał p. Bogusław Rychlik z os. „Sło-
wiańskie”. Gratulujemy!

Pozostańmy jeszcze w at-
mosferze poświątecznego 
szaleństwa. Jest karnawał 
– bawmy się i jedzmy.

Proponuję Turron – słodkie 
danie z miodem i migdała-
mi rodem z Hiszpanii.

Turron to rodzaj nugatu. 
Tradycyjnie jest podawa-
ny podczas Świąt Bożego 
Narodzenia. Jednak przez 
cały rok można kupić ka-
wałki nugatu zapakowane 
w szeleszczącą folię.

TURRON
– HISZPAŃSKI SPECJAŁ

Składniki:
 ■ 300 g miodu akacjowego,
 ■ 250 g cukru (200 g i 50 g),
 ■ białko z 4 jajek,
 ■ 500 g migdałów.

Przygotowanie:
1.  Na patelni upróż całe migdały.
2.  Z miodu i 200 g cukru ugotuj syrop 

(o temperaturze. 145°C).
3.  W międzyczasie ubij białka z 50 g 

cukru.
4.  Do ubitego białka dolej cienkim 

strumieniem gorący syrop i po wy-

mieszaniu ubijaj nadal, aż do schło-
dzenia masy.

5.  Do masy dodaj prażone migdały.
6.  Wszystko wymieszaj, przełóż do fo-

remki i odstaw na co najmniej kilka 
godzin, żeby masa dobrze zastygła.

7.  Po wyjęciu z formy, turron pokrój 
i przełóż na talerzyk. Dla lepszego 
efektu za pomocą palnika gazowe-
go możesz skarmelizować turron 
po bokach.

Smacznego! K.Sz.

Wybucha pożar. Para wybiega z płonącego budynku.
Żona mówi do męża:
– Wiesz, Marian, po raz pierwszy od 15 lat wychodzimy gdzieś wspólnie…

Żona do męża:
– Chciałabym być gazetą. Miałabym wtedy twoją uwagę każdego dnia.
– Kochanie, zauważ, że codziennie czytam nową gazetę.

– Kupiłeś mieszkanie? – Nie. Na razie wynajmuję.
– A ożeniłeś się? – Nie. Też wynajmuję.


