
Moim 
zdaniem 
Szybko minęły najpiękniejsze dni w roku związane 

ze świętami Bożego Narodzenia oraz powitaniem Nowego 
Roku, bowiem obejmowały sobą niedziele. Nie było więc 
za dużo wolnego czasu na odpoczynek czy też rodzinne 
biesiadowanie. Zwykle w ostatnich latach styczniowe 
rozważania poświęcałem spółdzielczości: dwa i trzy lata 
temu zagrożeniom ze strony rządzącej wówczas koalicji 
pragnącej nas zmienić czy zlikwidować, a rok temu wiel-
kim nadziejom związanym z powierzeniem spółdzielczo-
ści części zadań związanych z budową nowych mieszkań 
lokatorskich czy na wynajem. Już miałem od tego odejść, 
ale niestety w ostatnią sobotę obejrzałem program Studio 
Polska emitowany na antenie TVP Info. Tematem zaś były 
spółdzielnie mieszkaniowe – reformować czy likwidować? 
Program tak się reklamuje na swojej stronie internetowej: 
„Studio Polska to program publicystyczny, którego ideę 
główną da się sprowadzić do jednego zdania: szukamy 
punktów wspólnych. Dyskusję prowadzą Katarzyna Ma-
tuszewska i Maciej Pawlicki”. Niestety redaktorzy pro-
wadzący widocznie zapomnieli, jakie idee leżały u źródeł 
powstania całego cyklu, bowiem sobotnia „otwarta debata”, 
bo takim również określeniem charakteryzują swój program, 
w pełni zasługuje na cudzysłów. To nie było szukanie punk-
tów wspólnych. To był jednostronny napad, słowny napad 
na spółdzielczość mieszkaniową. Wśród zgromadzonych 
uczestników, wg mojego rozeznania, było ponad 90 procent 
ludzi sprzeciwiających się spółdzielniom, które tym osobom 
coś nie załatwiły po ich myśli bądź uniemożliwiły szkodliwe 
działanie na rzecz danej społeczności spółdzielczej. Ludzie 
ci byli z różnych części naszego kraju i musieli być o tym 
programie zdecydowanie wcześniej uprzedzeni i zaproszeni. 

Niektórych pamiętam z sejmowego wysłuchania pub-
licznego 3,5 roku temu. I w sobotę to samo mówili, co na tam-
tym spotkaniu z komisją sejmową. Również najsłynniejsza 
nasza oponentka, była posłanka obecnie senator. Przedstawi-
cieli spółdzielni było dosłownie kilka osób. Często, w trakcie 
swoich wypowiedzi byli zagłuszani przez większość obec-
nych w studio. Do nikogo nie dotarło stwierdzenie przed-
stawiciela Związku Rewizyjnego SM RP, że na 9,5 tysiąca 
zarejestrowanych w Polsce spółdzielni tylko w kilkunastu, 
dokładnie 16, jest prowadzone postępowanie upadłościowe, 
co stanowi 0,16% ogółu i świadczy to, że tego typu forma 
gospodarowania, sprawdza się w dzisiejszych realiach. Jak 
wynika z tego o żadnym obiektywizmie w trakcie tego progra-
mu nie mogło być mowy. Jest to bez mała skandal, że do tego 
przyczynili się dziennikarze, nie pomni, że tak niedawno, 
bo miesiąc temu wieki autorytet, jaki jest nasz Papież Fran-
ciszek, w wywiadzie dla belgijskiego katolickiego tygodnika 
„Tertio” podkreślił m.in. rolę środków społecznego przekazu, 
zwłaszcza w kształtowaniu opinii. „Media są budowniczymi 
społeczeństwa, by skłonić do refleksji, kształcić” – powie-
dział. Zaznaczył, że same w sobie są pozytywne, ale mogą 
stać się szkodliwe, ponieważ wszyscy jesteśmy grzesznikami. 
Ojciec Święty wskazał na pewne pokusy, którym ulegają me-
dia: pokusę oszczerstw, zwłaszcza w świecie polityki, pokusę 
zniesławienia, aby przekreślić osobę. Przestrzegł następnie 
przed dezinformacją, kierującą zainteresowanych w jedną 
stronę, a pomijającą inną część prawdy. Zachęcił środki prze-
kazu do wielkiej jasności, transparentności, nie popadania 
w koncentrowanie się na skandalach, co powoduje wiele 
szkód. Wszystkie media odnotowały tę informację w ślad 
za Katolicką Agencją Informacyjną. Widocznie do Telewizji 
Polskiej, firmy państwowej, nawet narodowej to nie dotarło 
i uległa pokusom oszczerstwa i zniesławiania, dezinformując 
znaczącą część oglądających program ok. 800 tys. widzów, 
bo taką średnią oglądalnością chwalą się twórcy programu.

 Sylwester Pokorski

Wydatki z funduszy remontowych osiedli są skrupulatnie planowane. Rzeczowe plany 
remontów przedstawiamy na łamach gazety w pierwszych miesiącach roku, by po zakoń-
czeniu roku przedstawić szczegółowe sprawozdania z tego co zrobiono. 
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Na roboty remontowe w ubiegłym roku wy-
datkowano blisko 11 milionów złotych.

Ferie tego roku nasze dzieci miały rzeczywiście zimowe. Śniegu 
i mrozu nie brakowało. Dla tych, co zostali w mieście niektóre 
szkoły miały ciekawe oferty półkolonii.

Następny numer 
ukaże się  
23 lutego  
2017 r. NAKŁAD 9000 

egzemplarzy

Z kartą stałego klienta 
10% taniej.

Co zrobiono  
w osiedlach w 2016 r.
Jak informowaliśmy w poprzed-
nim numerze gazety, w grudniu 
Rada Nadzorcza uchwaliła plan 
gospodarczo-finansowy dla Spół-
dzielni na 2017 r. Częścią tego 
planu jest plan remontów. Zanim 
jednak go Państwu przedstawimy 
na łamach gazety – na stronie in-
ternetowej jest już zamieszczony 
– podsumujmy rok ubiegły. 

Na stronach 6, 7 i 8 znajdują 
się sprawozdania kierowników 
administracji z realizacji planów 

remontowych poszczególnych 
osiedli. Wskazują one roboty 
wykonane w oparciu o założenia 
planowe, ale i te, które udało się 
zrealizować ponad plan. Sprawo-
zdania przedstawiają też roboty 
jakie wyniknęły do wykonania 
w wyniku awarii i usterek stwier-
dzonych w trakcie roku. Prace 
nie wykonane, mimo wcześniej-
szego zaplanowania, opatrzono 
krótkim wyjaśnieniem. 

 K.Sz.

OCIEPLENIE BLOKU 213 NA OLECHOWIE

Ferie zimowe w mieście
To był miły czas zimowych zabaw. W końcu 
ferie na śniegu. Ci co zostali w mieście też 
nie mogli narzekać na nudę. Uczestnicy 
półkolonii organizowanych przy Szkole 
Podstawowej nr 205 na Olechowie, jak 
nam powiedziano, wychodzili do kina, na 
lodowisko i lepili bałwana. 20 stycznia zaś 
w murach szkoły odbył się „Dzień sportu”.
Szerzej o feriach na str. 10.

Konkurs na naje-
fektowniej udeko-
rowany balkon
Wraz z końcem okresu świątecz-
nego Komisje powołane z członków Rad osiedli dokonały rozstrzyg-
nięcia, który balkon na ich terenie był najpiękniej udekorowany. 
Do konkursu zgłosili swój udział członkowie tylko trzech z pięciu 
naszych osiedli. Konkursowe balkony prezentujemy na str. 9.

16 grudnia 2016 r., już po raz czwarty, na Olechowie 
zorganizowano uroczystą Wigilię dla mieszkańców 
osiedla. Każdego roku w spotkaniu uczestniczy ponad 
sto osób, co staje się wspaniałym przykładem integracji 
osób tam zamieszkałych. Jest wspólna modlitwa, łama-
nie się opłatkiem i śpiewanie kolęd. Składamy wyrazy 
uznania organizatorom: Radzie Osiedla Olechów-
-Janów i Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 205 za tak 
miłe i pięknie przygotowane spotkania. Szerzej o wigilii 
na Olechowie na str. 5.

Wigilia na Olechowie

Realizacja planów remontowych.
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Wycinki,  

a nawet same przycinki drzew na osiedlach  
budzą często wiele kontrowersji  

wśród mieszkańców.

W grudniu 2016 r. posiedze‑
nia Zarządu RSM „Baweł‑
na” odbyły się w dniach 6, 14 
i 21. Na posiedzeniach tych 
Zarząd podjął decyzje m.in. 
w następujących sprawach:

Sprawy członkowsko
mieszkaniowe
Wg stanu na 30.11.2016 r. Spół-
dzielnia zrzeszała 8.721 członków, 
w tym 8.695 członków zamiesz-
kujących i 26 członków oczekują-
cych. W grudniu 2016 r. przyjęto 
w poczet członków Spółdzielni 
19 osób, a skreślono z rejestru 
z przyczyn innych niż pozbawie-
nie członkostwa – 24 osoby.

Rozstrzygnięte zostały ogło-
szone na 12 grudnia ub.r. prze-
targi na mieszkania w osiedlach 
„Żubardź” i „Koziny”. Ogłosze-
nie o przetargach umieszczone 
było m.in. w grudniowym wyda-
niu naszej gazety. W przetargach 
ograniczonych (dla członków 
oczekujących) na żadne z miesz-
kań nie było ofert, natomiast 
w przetargach nieograniczonych 
wybrane zostały oferty z najwyż-
szą ceną.

Roboty remontowe 
i wymiana stolarki 
okiennej
Podjęto decyzje o refundacji kosz-
tów wymiany okien we własnym 
zakresie przez użytkowników 
mieszkań w kolejności wynikają-
cej z listy wymiany/refundacji dla 
osiedla „Słowiańskie” – dotyczy 
trzech mieszkań oraz przyspieszo-
no wymianę okna balkonowego 
w jednym z mieszkań w osiedlu 
„Żubardź” z uwagi na stan tech-
niczny okna.

Rozszerzono zakres rzeczo-
wy robót budowlanych remontu 
elewacji i balkonów w budynku 
przy ul. Tatarakowej 15 (szerzej 
na ten temat – na stronach 6–7), 

przy czym koszty dodatkowych 
prac obciążą fundusz remontowy 
osiedla „Koziny” na 2017 rok.

Zatwierdzono protokół z prac 
komisji powołanej w sprawie wy-
boru wykonawców na realizację 
robót remontowych w zasobach 
mieszkaniowych RSM „Bawełna” 
w 2017 roku zgodnie z rekomen-
dacją i ustaleniami komisji zawar-
tymi w protokóle. Listę wybra-
nych firm zamieściliśmy na stronie 
internetowej RSM „Bawełna” 
oraz w gazecie na stronie 8.

Zatwierdzono na 2017 rok 
Cenniki do sporządzania roz-
liczeń finansowych Spółdzielni 
z członkami w zakresie napraw 
wewnątrz lokali w zasobach RSM 
„Bawełna”.

Opłaty i koszty
Wprowadzono od 1.01.2017 roku 
jednolitą opłatę za wywóz nie-
czystości dla dzierżawców gruntu 
oraz użytkowników lokali użyt-
kowych i innych pomieszczeń, 
w których prowadzona jest dzia-
łalność gospodarcza – nie dotyczy 
to lokali na Olechowie, w których 
mieszczą się przedszkola, komen-
da policji oraz biblioteka miejska, 
a także lokali w pawilonach 47 
i 47A przy ul. Przybyszewskiego 
161 i 163 oraz pawilonie 49 przy 
ul. Brzechwy 7A.

Przyjęto do wiadomości i za-
akceptowano informację doty-
czącą sald bilansu otwarcia kosz-
tów do rozliczenia centralnego 
ogrzewania i podgrzania wody 
za 2016 rok.

Podjęto decyzję o wynaję-
ciu Agencji Ochrony Juwentus 
do ochrony fizycznej i ochrony 
mienia budynków nr 501 przy 
ul. Gorkiego 6/8 i 10/12 oraz 
nr 503 przy ul. Gorkiego 24, 26, 
28 w osiedlu „Zbiorcza” na czas 
określony do 17.04.2017 r. 

Zawieszono egzekucje ko-
mornicze w stosunku do dwóch 

dłużników, którzy zobowiązali 
się do systematycznego ratalnego 
spłacania zadłużenia.

Wyrażono zgodę na ratalne 
uregulowanie przez najemcę za-
ległego czynszu za lokal użyt-
kowy mieszczący się piwnicy 
jednego z budynków w osiedlu 
„Koziny”.

Najem lokali i dzierżawa 
terenu

Wyrażono zgodę na zawarcie 
umowy z nowym właścicielem 
pawilonu handlowego na Żubar-
dziu na dostawę wody do pawi-
lonu i odprowadzenie ścieków 
– dostawa wody odbywa się z są-
siadującego z pawilonem budyn-
ku nr 205.

Wynajęto dwa pomieszczenia 
piwniczne w budynkach na Ole-
chowie: jedno w budynku przy 
ul. Zakładowej 56 w osiedlu 
„Słowiańskie” z przeznaczeniem 
na pomieszczenie pomocnicze 
wynajęto firmie prowadzącej 
sklep w tym budynku, drugie – 
w budynku przy ul. Ziemowita 10 
(pomieszczenie suszarni) wynaję-
to osobie mieszkającej w tym sa-
mym budynku z przeznaczeniem 
na dodatkową komórkę.

Wynajęto powierzchnie pod 
umieszczenie reklam na wschod-
nich ścianach szczytowych bu-
dynków nr 208 i nr 213 w osiedlu 
„Słowiańskie”.

Przedłużono najem na 5 lat 
od 1.01.2017 r. z możliwością 
przedłużenia na kolejne 5 lat lo-
kalu użytkowego w pawilonie 
nr 47A przy ul. Przybyszewskie-
go 161 z przeznaczeniem na przy-
chodnię zdrowia. Lokal wynaję-
to dotychczasowemu najemcy, 
z którym na koniec roku wygasała 
umowa zawarta na czas określony.

Wynajęto teren o powierzch-
ni 32,5 m² przy ul. Klonowej 32 
właścicielowi budynku jednoro-
dzinnego stojącego na sąsiedniej 

działce z przeznaczeniem na plac 
budowy w czasie prowadzenia 
przez najemcę robót ocieplenio-
wych swojego domu.

Na prośbę członka Spółdziel-
ni wyrażono zgodę na prowa-
dzenie działalności gospodarczej 
w części jego mieszkania w bu-
dynku nr 109 na Olechowie.

Działalność społeczno
‑wychowawcza

Przyjęto sprawozdanie Za-
rządu Ogniska TKKF „Dzikusy” 
z przeprowadzonej w dniu 3 grud-
nia 2016 roku w Szkole Podstawo-
wej Nr 205 w Łodzi XVI Olim-
piady Przedszkolaków – wraz 
z załączonym do sprawozdania 
rozliczeniem wykorzystania środ-
ków finansowych przekazanych 
przez RSM „Bawełna” na organi-
zację tej imprezy.

***
Przyjęto informację Prezesa 
p. Sylwestra Pokorskiego z prze-
biegu VI Kongresu Spółdzielczo-
ści, w którym uczestniczył jako 
delegat wybrany przez Zjazd 
Przedkongresowy Spółdzielni 
Mieszkaniowych z Województwa 
Łódzkiego. Kongres odbywał się 
w dniach 12–13 grudnia 2016 
roku w Warszawie, podjęto m.in. 
uchwałę w sprawie stanu spół-
dzielczości w RP i kierunków jej 
rozwoju. Wybrano skład Krajowej 
Rady Spółdzielczej na następną 
4-letnią kadencję. Wśród wybra-
nych jest p. Sylwester Pokorski, 
a ponadto z łódzkiej spółdziel-
czości mieszkaniowej do KRS 
weszli: p. Eugeniusz Zieliński 
(delegat Związku Rewizyjnego 
SM RP) i p. Monika Stawicka 
(Prezes Spółdzielni Mieszkanio-
wej w Aleksandrowie Łódzkim). 
Szerzej o przebiegu VI Kongresu 
Spółdzielczości mogliście Pań-
stwo przeczytać w wydaniu naszej 
gazety z grudnia ub.r.)

Na posiedzeniu z udziałem 
Przewodniczącego Rady Nad-
zorczej oraz lustratorów, którzy 
z upoważnienia Związku Rewi-
zyjnego Spółdzielni Mieszkanio-
wych RP rozpoczęli badanie lu-
stracyjne działalności Spółdzielni 
w latach 2013–2015 omówiono 
zakres badania lustracyjnego oraz 

Z prac  
Rady Nadzorczej 
W grudniu 2016 roku Rada Nadzorcza RSM „Bawełna” odbyła jedno posie-

dzenie, na ktorym:
1.  W sprawach członkowsko-mieszkaniowych:
a)   podjęła uchwałę ws. wykreślenia z grona członków osoby posiadającej spółdzielcze lokator-

skie prawa do lokalu na osiedlu „Słowiańskie”, której zadłużenie na dzień podjęcia uchwały 
wynosiło ponad 13 tysięcy złotych. Członek nie zgłosił się na posiedzenie Rady.

b)   podjęła uchwałę ws. wykreślenia z grona członków członka oczekującego, który nie wnosił 
każdego roku opłat manipulacyjnych. Sprawa wykreślenia tego członka już raz była skiero-
wana pod obrady Rady Nadzorczej – 26.11.2015 r., została jednak odroczona, ze względu 
na prośbę członka o czas na podjęcie decyzji w sprawie pozostania członkiem i uregulowania 
zaległości. Członek do tej pory nie podjął decyzji w powyższej sprawie, ani nie uregulował 
opłat manipulacyjnych. Członek nie zgłosił się na posiedzenie Rady.

2.   Uchwaliła Ramowy Harmonogram Pracy Rady Nadzorczej na 2017 rok, który prezentujemy 
na stronie 10.

3.  Uchwaliła plan gospodarczo-finansowy RSM „Bawełna” na 2017 rok.
4.  Uchwaliła Aneks nr 8 do Regulaminu zasad szczegółowego rozliczania kosztów gospodarki 

zasobami mieszkaniowymi w RSM „Bawełna”. Zmiana wynika z Ustawy z dnia 20.05.2016 r. o efek-
tywności energetycznej nowelizującej ustawę Prawo energetyczne – Art. 45a, ust. 11a.

5.  Przyjęła do wiadomości informację o rozpoczęciu badania lustracyjnego działalności RSM 
„Bawełna” za lata 2013–2015 przez dwójkę lustratorów ze Związku Rewizyjnego Spółdzielni 
Mieszkaniowych RP.

6.  Przyjęła do wiadomości informacje członków Rad Osiedli na temat spraw jakimi zajmowały 
się Rady na swych posiedzeniach w okresie od ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

7.  W sprawach wniesionych Rada przyjęła do wiadomości informacje na temat:
–   XVI Olimpiady Przedszkolaków, która odbyła się 3.12.2016 r. na terenie SP 205 przy 

ul. Dąbrówki 1,
–   58 urodzin RSM „Bawełna”, w których uczestniczyli najstarsi członkowie Spółdzielni i podczas 

których odsłonięto kalendarz RSM „Bawełna” na 2017 rok,
–   paczek świątecznych dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Spółdzielni, które pomaga 

przygotowywać firma Selgros,
–   przebiegu VI Kongresu Spółdzielczości, który miał miejsce w dniach 12–13.12.2016 r. i w któ-

rym Prezes Sylwester Pokorski uczestniczył jako delegat wybrany przez Zjazd Przedkongre-
sowy Spółdzielni Mieszkaniowych z Województwa Łódzkiego.

8.  Następne posiedzenie Rady Nadzorczej zaplanowano na 26.01.2017 r.
 Oprac.: I.G.

Świerk na Olechowie
Do Spółdzielni wpłynęło pismo od grupy 
mieszkańców bl. 128 z  osiedla „Słowiań-
skie” będące protestem przeciwko wycince 
świerku rosnącego pod ich blokiem. Sprawa 
miała swój początek w liście innej mieszkanki 
tego budynku, która domagała się wycięcia 
drzewa, argumentując to bliską odległością 
od balkonów, jego masą i  wysokością oraz 
ograniczeniem dostępu wystarczającej ilości 
światła do niższych partii budynku. Admini-
stracja osiedla poinformowała mieszkańców, 
że zanim wystąpi do Wydziału Ochrony Śro-

dowiska o zgodę na wycinkę, chce poznać ich 
opinię w tym temacie. Odzewem na ten apel 
było wspomniane na początku pismo od gru-
py mieszkańców, wzmocnione dodatkowo 
zebranymi podpisami osób, które sprzeciwia-
ją się wycince. Prezentujemy je poniżej:

„Niżej podpisani mieszkańcy bloku nr 128 
przy ul. Dąbrówki 12, nie wyrażamy zgody na wy-
cięcie pięknego i zdrowego świerku, który w żad-
nych stopniu nie zagraża bezpieczeństwu budynku, 
czy drodze dojazdowej biegnącej wzdłuż budynku. 
Podjąć próbę wycięcia drzewa tylko dlatego, że ko-
muś z jakiś powodów przeszkadza, to barbarzyń-
stwo. Czy osoby, którym zawadza drzewo, nie zdają 
sobie sprawy, że jest: nie tylko pięknym i mocnym 

drzewem, schronieniem dla ptaków, wyjątkową 
ozdobą pod śniegowymi czapami zimy, pięknie 
pachnącym po wiosennym czy letnim deszczu, ale 
w głównej mierze (jak każde inne drzewo na tym 
osiedlu) oczyszcza powietrze z syfu, który funduje 
nam pobliska elektrociepłownia, chroni przed wil-
gocią nasze i okoliczne piwnice?

To nie drzewa rosnące na naszym osiedlu 
są zagrożeniem dla stanu technicznego budynków, 
ale byle jakość wykonywanych prac konserwa-
torskich i modernizacyjnych. Ze względu na po-
wyższe prosimy o usunięcie taśmy klejącej, którą 
uszczelniono cieknącą rynnę przy klatce nr 1 oraz 

sprawdzenie dlaczego zawilgoceniu ulega ocie-
plona szczytowa ściana budynku. Problem dotyczy 
wszystkich mieszkań przylegających do tej ściany.

Prosimy Spółdzielnię o zaprzestanie nisz-
czenia infrastruktury drzewnej na osiedlu, która 
ostatnio objawiła się w wątpliwej jakości przycin-
ką i wycinką drzew, a w zamian podjąć działania 

w lepszej sprawie, np. wystąpić w imieniu spo-
łeczności zarządzanych osiedli, położonych przy 
elektrociepłowni, aby zastosowano lepszej jakości 
filtry na kominach, co w znacznym stopniu ograni-
czy zadymienie i zatruwanie okolicy, a także podjąć 
akcję uświadamiania właścicieli psów o potrzebie 

sprzątania po swoich pupilach. Zniknie widok 
i odór psich odchodów, który szczególnie po zimie 
tygodniami roztacza się po całym osiedlu.”

Od Redakcji: 
Administracja osiedla „Słowiańskie” mając 
na uwadze zdecydowany sprzeciw większości 
mieszkańców budynku 128 podjęła decyzję 
o  odstąpieniu od złożenia wniosku do UMŁ 
o  wydanie zezwolenia na wycięcie świerku. 
W  okresie jesiennym natomiast rozważy 
możliwość przycięcia dolnych gałęzi świerku, 
by umożliwić dopływ światła słonecznego 
do mieszkań usytuowanych na niższych pię-
trach.

Odnośnie problemu zawilgocenia ścia-
ny, o którym piszą mieszkańcy, administracja 
nie miała żadnych zgłoszeń na ten temat. 
Jeżeli chodzi o  taśmę klejącą na rynnie nie 
przykleił jej nikt z administracji ani firmy kon-
serwującej zasoby. Również żadne zgłoszenie 

od lokatorów w  tej kwestii nie wpłynęło. 
Mimo wszystko jednak na chwilę obecną 
taśma została usunięta, a  łączenie rynny 
uszczelniono.

Na kominach elektrociepłowni założone 
są odpowiednie filtry, w  przeciwnym razie 
naliczane byłyby stosowne kary za nieprze-
strzeganie tego. Elektrociepłownia informuje 
nas o  tym na bieżąco. Z  przymrużeniem oka 
dodamy, że wszelkie zanieczyszczenia naj-
pierw leciałyby w kierunku Koluszek, względ-
nie Skierniewic.

O sprzątaniu po psach pisaliśmy już wie-
lokrotnie i praktycznie co roku przypominamy 
właścicielom psów o  obowiązku sprzątania 
po nich. Do lekceważenia tych zasad dopro-
wadzamy jednak wszyscy, nie zwracając 
uwagi swoim sąsiadom, którzy tego przepisu 
nie przestrzegają. Nie bądźmy więc bierni, 
bo tylko wtedy możemy coś osiągnąć.

 I.G.
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Z PRAC ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI  
W GRUDNIU 2016 R.

W dniu 16 stycznia 2017 r. na cmentarzu 
przy ul. Kurczaki pożegnaliśmy naszą 
koleżankę śp. Janinę Komorowską 

– wieloletniego kierownika Działu kadr 
naszej Spółdzielni.
Pokój jej duszy.

Wycinka drzew na Kozinach
Z Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta otrzy-
maliśmy zgodę na wycinkę 2 drzew na osiedlu „Koziny”. Chodzi 
o trzmielinę pospolitą przy ul. Okrzei 4/12 oraz wierzbę kruchą 
z ul. Okrzei 40. Jak wyjaśniono: w chwili obecnej drzewa stanowią 
zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia. Oba drzewa są niebez-
piecznie pochylone i istnieje zagrożenie, że mogą się przewrócić.

W zamian Spółdzielnia ma zasadzić dwie śliwy ozdobne.

sprawy organizacyjne związane 
z prowadzeniem czynności przez 
lustratorów.

Na prośbę najemcy lokalu 
użytkowego o udostępnienie mu 
Regulaminu zasad szczegółowe-
go rozliczania kosztów gospo-

darki zasobami mieszkaniowymi 
w RSM „Bawełna” postanowiono 
wydać wyciąg z regulaminu w za-
kresie dotyczącym rozliczeń lokali 
użytkowych oraz udostępnić regu-
lamin w całości do wglądu.

 Oprac.: E.S.
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Gmina Andrespol  
pobiera opłatę  
za wprowadzanie w kanalizację gminną  
deszczówki i wody roztopowej.

W osiedlu „Słowiań-
skim” na Olechowie, 
które zakończyliśmy 
omawiać w poprzed-

nim numerze, znajdują się rów-
nież ściśle związane ze słowiańską 
tematyką ulice Mieszka I, Bolesła-
wa Krzywoustego i Aleja Książąt 
Polskich, na zachodnich rubieżach 
osiedla oraz na wschodnich Księ-
cia Władysława Opolczyka, Księ-
cia Janusza Mazowieckiego, El-
żbiety Łokietkówny i Władysława 
Hermana. Żadne nasze budynki 
nie są jednak na nich posadowio-
ne. Oczywiście nie zapomnieliśmy 
o tym, że na Olechowie jest też 
ulica Zakładowa, jednak jej nazwa 
nie jest wpisana w słowiańską te-
matykę.

Zgodnie z tym co zapowia-
daliśmy, dziś, w ramach cyklu 
„Patroni ulic”, kierujemy swoje 
kroki na osiedle „Sienkiewiczow-
skie”. Zanim jednak omówimy 
poszczególnych bohaterów „Try-
logii”, którzy patronują ulicom 

Janowa, chcielibyśmy zacząć 
od przybliżenia Państwu sylwet-
ki samego patrona tego osiedla, 
czyli Henryka Sienkiewicza.

To postać, którą zna każ-
dy z nas – noblista, nagrodzony 
za „wybitne osiągnięcia w dzie-
dzinie eposu i rzadko spotykany 
geniusz, który wcielił w siebie 
ducha narodu”.

Urodził się 5 maja 1846 r. w Woli 
Okrzejskiej na Podlasiu, w zubo-
żałej rodzinie ziemiańskiej, która 
9 lat później, po stracie mająt-
ku, przeniosła się do Warszawy. 
W szkole największą uwagę przy-
wiązywał do przedmiotów huma-
nistycznych, do innych przykładał 
się tylko wtedy, gdy wymagało 
tego zaliczenie. Studia, za namo-
wą rodziców, rozpoczął na wy-
dziale lekarskim, szybko jednak 
zmienił je na prawnicze, by w re-
zultacie przenieść się na wydział 
filologiczno-historyczny. W wie-
ku 20 lat podjął pierwsze próby 
pisarskie, czego efektem była 
powieść „Ofiara”. Nie zachowała 

się ona do dziś, ponieważ Sienkie-
wicz, niezadowolony ze swojego 
dzieła, spalił rękopis. Dopiero 
w 1872 r. pisarz zaliczył swój 
oficjalny debiut beletrystyczny, 
publikując powieść „Na marne”, 
której pozytywną recenzję wysta-
wił sam Józef Ignacy Kraszewski 
– autor m.in. „Starej baśni”, „Hra-
biny Cosel” i wielu wielu innych 
powieści. Henryk Sienkiewicz 
jednocześnie pracował jako re-
porter i felietonista dla czołowych 
pism warszawskich: „Przeglądu 
Tygodniowego”, „Niwy” oraz 
„Gazety Polskiej”.

Czas spędzony na podróżach 
po Ameryce Północnej i Europie 
zaowocował znanymi nam z lek-
tur szkolnych nowelami, m.in. 
„Szkice węglem” (1876 r.), „Jan-
ko Muzykant” (1878 r.), „Latar-
nik” (1881 r.).

W latach 1882–1888 Sien-
kiewicz pracował nad trylogią 
historyczną z XVII w., której 
pierwsza część – „Ogniem i mie-
czem” – ukazała się w 1884 r. Jej 

akcja rozgrywa się w latach 
1648-51 w okresie walk polsko-
-kozackich i powstania Chmiel-
nickiego na Ukrainie. Na tym tle 
przedstawiona jest historia mi-
łosna Jana Skrzetuskiego i He-
leny Kurcewiczówny, którym 
na przeszkodzie staje zakocha-
ny w Helenie Kozak – Jurko Bo-
hun. Trzech bohaterów „Ogniem 
i mieczem” zostało wybranych 
na patronów ulic Janowa.

 I.G.

PATRONI NASZYCH ULIC  
– OSIEDLE „SIENKIEWICZOWSKIE”

prawem dożywocia była przed-
miotem sprzedaży. Trzeba mieć 
jednak świadomość, że w takim 
wypadku nabywca przejmuje 
wszelkie obowiązki związane 
z umową dożywocia. Nabywca 
ponosi także osobistą odpowie-
dzialność za świadczenia tym 
prawem objęte, chyba że stały się 
wymagalne w czasie, kiedy nie-
ruchomość nie była jego własnoś-
cią. Osobista odpowiedzialność 
współwłaścicieli jest wtedy soli-
darna. Jeżeli zobowiązany z tytułu 
umowy o dożywocie zbył otrzy-
maną nieruchomość, dożywotnik 
może żądać zamiany prawa doży-
wocia na dożywotnią rentę odpo-
wiadającą wartości tego prawa.

Przychód jest ale…
sprawą związaną z opodat-

kowaniem umowy dożywocia 
zajął się Naczelny Sąd Admini-

stracyjny w składzie 7 sędziów. 
W listopadzie 2014 roku wy-
dał on uchwałę, wg której przy 
umowie dożywocia rzeczywiście 
pojawia się przychód po stronie 
oferującego mieszkanie, jednak 
nie da się go określić. Przedmio-
tową uchwałę zaczęły stosować 
sądy administracyjne, a także 
musiał wziąć ją pod uwagę fi-
skus. A konsekwencje uchwały 

są pozytywne dla podatników. 
Bo jeśli – jak wynika z decyzji 
NSA – „w przypadku zbycia nie-
ruchomości na podstawie umo-
wy dożywocia nie jest możliwe 
określenie przychodu ze źródła, 
o którym mowa w art. 10 ust. 1 
pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 
1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych”, to i nie 
można określić wysokości na-
leżnego podatku. Faktycznie zaś 
oznacza to zwolnienie z opodat-
kowania tej transakcji.

Rozwiązanie umowy 
o dożywocie.
Umowa o dożywocie może 

zostać rozwiązana tylko przez 
sąd w postępowaniu proceso-
wym. W przypadku, gdy do-
szłoby do rozwiązania umowy 
o dożywocie, nastąpi przejście 
prawa własności nieruchomości 

z powrotem na byłego właścicie-
la (osobę która była dożywotni-
kiem), a prawo dożywocia wy-
gaśnie.

Dożywocie zamiast 
sprzedaży.
Wielu właścicieli, którzy nie 

mają bliższych krewnych, chętnie 
sprzedałoby swoje nieruchomości 
nawet za połowę ceny w zamian 

za możliwość mieszkania w nich 
do końca życia lub za comiesięcz-
ną rentę. W takich mieszkaniach, 
często bardzo atrakcyjnych i zlo-
kalizowanych w dobrych dziel-
nicach dużych miast, mieszkają 
zwykle starsze, samotne osoby, 
utrzymujące się z niewielkiej eme-
rytury. Ich jedynym majątkiem 
jest własne mieszkanie, w którym 
żyją kilkadziesiąt lat i z którym 
trudno im się rozstać. Jeżeli nie 
mają żyjących dalszych krewnych, 
wiedzą, że po ich śmierci miesz-
kanie stanie się własnością Pań-
stwa. Niejednokrotnie zajmują oni 
duże, wykupione kiedyś od gminy 
za niewielkie pieniądze, znajdują-
ce się w centrach miast mieszka-
nia, na których utrzymanie ich 
nie stać. Tymczasem perspekty-
wa sprzedaży lokalu, szukania 
na rynku mniejszego i urządzania 
go na nowo jest dla ludzi starych 
przerażająca. W takiej sytuacji 
znalezienie kogoś, kto – mimo 
formalnego przejęcia mieszkania 
– zapewniłby możliwość dalsze-
go dożywotniego w nim zamiesz-
kania, wypłaciłby kwotę równą 
nawet połowie rzeczywistej war-
tości mieszkania lub zapewniłby 
comiesięczną rentę umożliwiającą 
godne przeżycie emerytury i po-
zwalającą na pozbycie się trosk 
finansowych, wydaje się bardzo 
pożądane.

Umowa dożywocia jest właś-
nie jednym z lepszych rozwiązań 
dla tego typu transakcji umożliwia-
jącym zabezpieczenie zwłaszcza 
dotychczasowego właściciela nie-
ruchomości. Będzie ona lepszym 
rozwiązaniem dla dożywotnika 
niż umowa sprzedaży z zastrze-
żeniem służebności dożywotnie-
go mieszkania, gdyż w przypadku 
gdyby nowy właściciel sprzedał 
tę nieruchomość, następny na-
bywca przejmuje wszystkie prawa 
wynikające z dożywocia ustalone 
między stronami. Podstawowy 

problem to znalezienie chętnych 
do zawarcia takiej transakcji. 
Ryzyko istnieje bowiem po obu 
stronach. Sprzedający po podpi-
saniu umowy znajduje się w nie-
komfortowej sytuacji – przestał 
bowiem być właścicielem. Kupu-
jący może się natomiast obawiać, 
że zamrozi pieniądze na bardzo 
długi czas, a nieruchomość otrzy-
ma w posiadanie po wielu latach. 
Magnesem dla nabywców, których 
może przyciągać ten typ transak-
cji są niskie koszty nabycia takiej 
nieruchomości w postaci np. renty 
będącej de facto ceną sprzedaży 
spłacaną ratami przez wiele lat bez 
konieczności zaciągania kredytu 
bankowego i ponoszenia kosztów 
jego obsługi.

Zatem mimo wszystkich 
zastrzeżeń, kupno mieszkania 
po dużo niższej cenie rozłożonej 
jeszcze na raty, ale z możliwością 
dożycia dla byłego właściciela, 
to dobra inwestycja w przyszłość 
dokonana z myślą o mieszkaniu 
dla swoich dzieci lub czerpania 
w przyszłości zysków z wynajmu 

i zapewnienia sobie w ten sposób 
dodatkowej emerytury. Jest to też 
dobre rozwiązanie dla Polaków 
mieszkających za granicą, którzy 
chcą wrócić do Polski na starość. 
Ponadto w związku z tym, że na-
bywcą nieruchomości w drodze 
umowy dożywocia może być za-
równo osoba fizyczna, jak i osoba 
prawna, dla pewnej kategorii osób 
prawnych ten sposób przeniesie-
nia własności może być bardzo 
atrakcyjny. Chodzi tutaj o zgro-
madzenia zakonne prowadzące 
domy opieki, czy powstające 
ostatnio w naszym kraju spół-
ki prowadzące domy spokojnej 
starości. Te osoby prawne mogą 
bowiem z powodzeniem wykorzy-
stywać taką formę przeniesienia 
własności jako formę pokrycia 
kosztów dożywotniego pobytu 
i utrzymania kuracjuszy w tych 
instytucjach.

Jadwiga  
Chmielewska-Furmankiewicz 

z Kancelarii obsługującej Sp-nię

Sprzedaż miesz-
kania, czy umowa 
dożywocia?

Czym jest umowa 
dożywocia?
Umowa dożywocia polega 

na przeniesieniu własności nieru-
chomości, w której nabywca zo-
bowiązuje się zapewnić zbywcy 
dożywotnie utrzymanie. W braku 
odmiennej umowy powinien on 
przyjąć zbywcę jako domownika, 
dostarczać mu wyżywienia, ubra-
nia, mieszkania, światła i opału, 
zapewnić mu odpowiednią pomoc 
i pielęgnowanie w chorobie oraz 
sprawić mu własnym kosztem 
pogrzeb odpowiadający zwycza-
jom miejscowym. Zasadniczym 
elementem umowy o dożywocie 
jest przeniesienie własności nie-
ruchomości, dlatego też powinna 
być ona – pod rygorem nieważ-
ności – zawarta w formie aktu 
notarialnego. Koszty sporządzenia 
aktu przed notariuszem i opłatę 
sądową ponosi zwykle nabywca 
nieruchomości, ale należy napisać, 
kto w tym konkretnym wypadku 
jest zobowiązany do ich ponie-
sienia. Należy jednak pamiętać, 
iż przedmiotem umowy doży-
wocia nie może być spółdzielcze 
własnościowe prawo do lokalu 
mieszkalnego.

Czy można zbyć 
nieruchomość z usta‑
nowionym prawem 
dożywocia?
Nie ma żadnych przeszkód, 

żeby nieruchomość obciążona 

Z notatnika 
prawnika

Uwaga  
mieszkańcy Andrespola!
RSM „Bawełna” informuje, że od lipca 2016 r. (pierwsza opłata 
wniesiona w br.) Spółdzielnia jako współwłaściciel i zarządca bu-
dynku przy ul. Fabrycznej 9 zobowiązana została do ponoszona 
na rzecz Gminy opłat za odprowadzenie z terenu nieruchomości 
wód deszczowych i roztopowych. Opłata ta naliczana jest od po-
wierzchni dachu oraz dróg i parkingów o powierzchni trale utwar-
dzonej.

Stawka za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 
w wysokości 0,029zł/m2 wynika z Uchwały Rady Gminy Andre-
spol Nr XXI/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwier-
dzenia jednolitej taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków 
opadowych i roztopowych.

Wybudowane w 2015 r. przyłącze kanalizacji sanitarnej na Państwa 
nieruchomości służy do odprowadzania deszczówki i wód roztopo-
wych. Do tej kanalizacji nie mogą być odprowadzane: 

 ▪  odpady stałe, które mogą powodować zmniejszenie przepusto-
wości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwir, 
piasek, popiół, szkło, drożdże, ścinki skór, tekstyliów, włókien,

 ▪  odpady płynne nie mieszające się z wodą, jak: żywice, lakiery 
smoła, mieszaniny cementowe, 

 ▪  substancje palne i wybuchowe: benzyna, nafta, karbid, trójni-
trotoluen

 ▪  substancje żrące i trujące: kwasy, zasady, formaliny siarczków, 
cyjanków, roztworu amoniaku,

 ▪ odpady i ścieki z hodowli zwierząt,
 ▪  ścieki zawierające chorobotwórcze drobnoustroje, ścieki byto-

wo-gospodarcze i przemysłowe.

Stwierdzenie naruszenia postanowień umowy w zakresie wprowa-
dzania w kanalizację innych substancji i płynów niż wymienione 
powyżej skutkować będzie naliczaniem kar, do odłączenia nieru-
chomości z kanalizacji gminnej włącznie.



4 Dobrze wiedzieć kim były postacie,  
których nazwy noszą ulice, na których mieszkamy.  
Poznajmy sienkiewiczowskich bohaterów Janowa.

Mądry spółdzielca... przed szkodą
– Rysio, uważaj! Rysiek!!! Ry-

siek! – Magda krzyknęła w stronę 
syna, który nie utrzymał równowagi 
i jednak przewrócił się na oślej łączce 
narciarskiego stoku. 

Dolomity, narciarski raj na ziemi 
właśnie straciły dla rodziny Krawczy-
ków swój urok. Marcin, tata Ryśka 
szybko podjechał na nartach do pię-
cioletniego syna i zaczął wypinać dzie-
cku narty. 

– Jak się czujesz? Coś cię boli? 
– rodzice jedno przez drugie zada-
wali wystraszonemu Rysiowi pytania. 
Dziecko milczało, nie uroniwszy na-
wet jednej łzy. 

– Nic mnie nie boli – wydusił 
z siebie Ryś… 

Marcin powoli dostał się z dzie-

ckiem na parking trzymając Rysia 
na rękach. Magda za chwilę dotarła 
ze sprzętem do syna i męża. 

– Organizujemy pomoc? – spytał 
Marcin Magdę. 

– No nie wiem… Rysio, jak się 
czujesz? 

– Dobrze – odpowiedziało dziecko. 
– Może jedźmy do hotelu i obej-

rzymy Ryśka na spokojnie – zapropo-
nowała Magda. – Upadek wyglądał 
groźnie, ale reakcja Rysia jest taka, 
jak gdyby był jedynie wystraszony – 
dodała za chwilę patrząc na dziecko 
czułym wzrokiem. 

– Ok, jedziemy do bazy – zgo-
dził się Marcin i ruszył samochodem 
w stronę nieodległego hotelu. 

Na miejscu Rysio położył się zaraz 
na sofie. Sprawiał wrażenie, jak gdyby 
miał temperaturę. Mógł też być roz-
grzany na skutek różnicy temperatur 

po wejściu z powietrza do ciepłego po-
mieszczenia. Dlatego też rodzice posta-
nowili, że nie będą przeszkadzać dzie-
cku w drzemce. Magda przykryła Rysia 
kocem i zajęła się swoimi sprawami. 
Marek zrobił herbatę i zanurzył się 
w lekturze informacji jednego z popu-
larnych portali internetowych. Rysiek 
po niecałej godzinie obudził się i za-
czął nagle wymiotować. Natychmiast 
pojawił się też płacz, w zasadzie jedno 
i drugie niemal równocześnie. Magda 
natychmiast zajęła się dzieckiem, drżą-
cym i podniesionym głosem mówiąc 
jednocześnie do Marcina: 

– Organizuj pomoc! Dzwoń 
na numer z polisy turystycznej. Doku-
ment jest w moim paszporcie. 

Marcin za chwilę miał dokument 
w ręku i wykonywał telefon na numer 
ASSISTANCE podany na polisie. 
Za chwilkę zgłosił się konsultant, 

który po wysłuchaniu opisu zdarze-
nia poprosił o chwilkę cierpliwości 
zapewniając, że niebawem oddzwo-
ni z informacją jak zorganizowana 
została pomoc i co Krawczykowie 
mają robić w zaistniałej sytuacji. Nie 
upłynęło dziesięć minut, jak zadzwo-
nił telefon komórkowy Marcina. Pani 
konsultantka powiadomiła ojca dzie-
cka, że do hotelu dojeżdża właśnie 
transport medyczny, który przewie-
zie Ryśka do nieodległego szpitala 
na badania. Z relacji ojca wynika, 
że dziecko może mieć obrażenia we-
wnętrzne, na co wskazują wymioty, 
bezpieczniej więc będzie jechać pro-
fesjonalnym transportem. Na miejscu 
dziecko zostanie zdiagnozowane i za-
padną decyzje co do dalszych kroków 
dotyczących leczenia. Za pół godziny 
Rysiek był już pod opieką włoskich 
lekarzy. Magda i Marcin nerwowo 

krążyli po szpitalnych korytarzach 
Kliniki Pediatrii. Za jakiś czas z sali 
badań wyszedł lekarz, który spytał: 

– Czy któreś z rodziców ko-
munikuje się w języku angielskim? 
– Szczęśliwie oboje dobrze znali ten 
język, co uprościło komunikację. 
W przeciwnym razie do pełnej in-
formacji potrzeba byłoby tłumacza, 
a to dodatkowy czas na jego organi-
zacje dla zestresowanych rodziców. 
Lekarz przekazał, że dziecko nie 
odniosło obrażeń wewnętrznych, na-
tomiast ma pękniętą kość ogonową 
i potłuczoną miednicę. Jest też w du-
żym stresie i oprócz faktu, ze opatrzone 
zostały obrażenia, podano mu środki 
wyciszające i potrzebuje teraz wypo-
cząć. – Dziecko zostanie w Klinice 
na obserwacji dzień lub dwa, zostanie 
też w razie potrzeby poddane dodat-
kowym badaniom diagnostycznym. 

Mama oczywiście może towarzyszyć 
Rysiowi w tym czasie. Będzie mieć za-
pewnione miejsce w przyszpitalnych 
pokojach dla bliskich osób hospitali-
zowanych dzieci. 

Marcin zostawił rodzinę w szpitalu 
i wrócił do hotelu po podręczne rzeczy, 
o które prosiła go Magda. Z ulgą ode-
tchnął po niedawnej przygodzie ciesząc 
się, że dziecko nie odniosło poważniej-
szych obrażeń… „Mieliśmy jednak tro-
chę szczęścia…” – pomyślał, pakując 
piżamę Magdy do torby… I ubezpiecze-
nie turystyczne na wyjazd, co okazało 
się nie do przecenienia… Bezcenne 
w zaistniałej sytuacji… „Choć koszto-
wało nas niecałe dwieście złotych za ty-
godniowy pobyt w górach… Warto było 
wydać te pieniądze” – pomyślał Marcin, 
wychodząc z hotelu do szpitala z rze-
czami o które prosiła Magda.

 A. Przybył

Trzech bohaterów sien-
kiewiczowskiej powie-
ści „Ogniem i mieczem” 
zostało wybranych na 
patronów ulic Janowa. 
Jan Skrzetuski patro-
nuje ulicy, przy której 
są nasze bloki o nume-
rach: 18, 19, 24, 25, 29, 
S1-2 i Z2.
To szlachcic, namiestnik chorągwi 
pancernej księcia Jeremiego Wiś-
niowieckiego. Doskonały żołnierz, 
którego dewizą życiową jest hasło: 
„Bóg, honor, ojczyzna”. Jest w stanie 
postawić dobro ojczyzny nad oso-
biste pragnienia. Jego prawość zo-
staje na końcu nagrodzona, bowiem 
po wielu przejściach i perturbacjach 
zdobywa wreszcie ukochaną Hele-
nę. Wykazuje się również szlachet-
nością, ponieważ pozwala odejść 
swojemu pokonanemu rywalowi, nie 
czyniąc mu krzywdy. W roli Skrzetu-
skiego w filmie „Ogniem i mieczem” 
widzieliśmy Michała Żebrowskiego.

Onufry Zagłoba to bohater poja-
wiający się we wszystkich częściach 

„Trylogii”. Na naszym osiedlu przy 
ulicy Zagłoby znajdują się budynki: 
2, 11, 12, 30, 52, 53, 55, 57 i Z1.

Zagłoba to rubaszny i pełen hu-
moru szlachcic, z charakterystycznym 
bielmem na oku i dziurą na czole. Ten 
pełen fantazji i sprytu mężczyzna 
to wcielenie zalet i wad szlachcica 
Sarmaty i może dlatego, że nie jest 
tak idealny, stał się postacią bardzo 

lubianą przez czytelników. W chwi-
lach próby stać go na bohaterskie czy-
ny, ale też stara się niepotrzebnie nie 
ryzykować i woli unikać konfliktów 
dzięki swoim fortelom. W filmach 
w postać Onufrego Zagłoby wcielili 
się wspaniali polscy aktorzy: Krzysz-
tof Kowalewski w „Ogniem i mie-
czem”, Kazimierz Wichniarz w „Po-
topie” i Mieczysław Pawlikowski 
w „Panu Wołodyjowskim”.

Wprawdzie żadne budynki RSM 
„Bawełna” nie leżą przy ulicy Lon-
ginusa Podbipięty, ale mamy przez 
nią wjazd do naszego ogrodzonego 
kompleksu budynków 51-60; dlatego 
też parę słów o tej postaci. Longinus 
Podbipięta to zubożały szlachcic, 
dobry, szlachetny i prawy, noszący 

przy boku olbrzymi miecz krzyżacki, 
zwany Zerwikapturem. Zerwikaptur 
to również herb Podbipięty. Longi-
nus był ostatnim męskim potomkiem 
rodu Podbipiętów, którzy posiadali 
ogromny majątek na Litwie. Broniąc 
ojczyzny składa śluby czystości, któ-
re mają go obowiązywać do momen-
tu aż zetnie trzy pogańskie głowy. 
Udaje mu się to podczas oblężenia 
Zbaraża. Później jednak, podczas 
misji przedostania się do króla, ginie, 
zastrzelony z łuków przez kozackich 
wartowników. W roli Podbipięty 
w filmie „Ogniem i mieczem” oglą-
daliśmy Wiktora Zborowskiego.

W 1886 r., dwa lata po ukazaniu 
się „Ogniem i mieczem”, Sienkiewicz 
wydaje „Potop”, którego akcja roz-
grywa się w latach 1655-57 i opisuje 
okres, tzw. „potopu szwedzkiego”, 
czyli napaści Szwedów na Rzeczpo-

spolitą. W historyczne wydarzenia 
uwikłani są bohaterowie powieści: 
Andrzej Kmicic, Michał Wołody-
jowski, Onufry Zagłoba i Hassling 
Ketling, przeżywający jednocześnie 
swoje osobiste wzloty i upadki. 

Kmicic, jego ukochana Oleń‑
ka Billewiczówna oraz Ket‑
ling to kolejni patroni janow‑
skich ulic.
 Na ulicy Kmicica położone 
są bloki nr: 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 
23, 26, 27, 28, S3-7 i S9-11.

Andrzej Kmicic to zuchwały, 
dumny i pewny siebie młody puł-
kownik, którego „gorąca głowa” cza-
sem wpędza w kłopoty. Gdy w dobrej 
wierze staje po stronie księcia Janusza 
Radziwiłła, który później okazuje się 
być zdrajcą, nie łamie złożonej mu 
na święty obraz przysięgi wierności, 
bo Bóg i honor to jego wyznaczniki. 
Dopiero potem, swoimi bohaterski-
mi czynami i całkowitym oddaniem 
się ojczyźnie, zmywa z siebie piętno 
poplecznika zdrajcy. Jego przemia-
na powodowana jest również próbą 
udowodnienia ukochanej Oleńce 
Billewiczównie, że jest jej godny 
i że z awanturnika, hulaki i zabijaki, 
jakim był na początku, stał się szla-
chetnym patriotą, który w obronie 
ojczyzny skłonny jest do najbardziej 
heroicznych czynów. Kmicica zagrał 
niesamowity Daniel Olbrychski.

I wprawdzie żadne nasze bloki 
nie znajdują się na ulicy Billewi-
czówny, to warto jednak wspomnieć, 
że ta postać miała być wzorem cnót 
i uosabiać cechy Polki-patriotki, która 
w życiu kieruje się poczuciem spra-
wiedliwości. Swym zachowaniem, 
odważnie i z energią, jest w stanie 
przeciwstawić się łamaniu tradycji 
czy obrazie świętości, a w momencie, 
gdy Kmicic okazuje się być zdrajcą, 
jest w stanie wyrzec się swojej miło-
ści do niego, o ile nie odkupi swoich 
win i nie zmyje wyrządzonych przez 
siebie krzywd. W postać Oleńki wcie-
liła się Małgorzata Braunek.

„Potop” to również przezabawna 
postać Rocha Kowalskiego (Krzysz-
tof Kowalewski), silnego oficera 
w służbie księcia Janusza Radziwiłła. 
Znany był on z tego, że ślepo słuchał 
rozkazów księcia. Tak było jednak 
do momentu, kiedy poznał Onufrego 
Zagłobę, który podał się za jego wuja 
i upiwszy go, wydostał się z jego nie-
woli i ruszył na ratunek przyjaciołom. 
Na ul. Rocha Kowalskiego znajdują 
się bloki 3–5 i 8.

W osiedlu „Sienkiewiczowskie” 
pozostaje nam do opisania już tylko 
jeden bohater „Trylogii” i jest to Ket-
ling, a właściwie Hassling Ketling of 
Elgin. Na ulicy Ketlinga znajdują się 
bloki nr: 1, 1A, 6, 7, 9, 10, 17, 51 i 60.

Mimo że Ketling pojawia się 
już w „Potopie”, to jednak jest tam 
postacią tylko epizodyczną. Szerzej 
został zaprezentowany czytelnikom 
w „Panu Wołodyjowskim”, czyli 
ostatniej części „Trylogii”, która uka-
zała się w 1888 r. Akcja „Pana Woło-
dyjowskiego” obejmuje okres wojen 
Rzeczpospolitej z Turcją i rozgrywa 
się w latach 1668-1673. Czytelnik 
poznaje w niej losy Michała Woło-
dyjowskiego, który, choć marnego 
wzrostu, jest pierwszą szablą Rze-
czypospolitej i dlatego nazywany jest 
Małym Rycerzem. Oczywiście, po-
dobnie jak w poprzednich częściach 
„Trylogii”, również i w „Panu Woło-
dyjowskim” mamy opisaną historię 
miłosną, a nawet i dwie. Pierwsza, 
to uczucie pomiędzy Wołodyjow-
skim a Basią, w które wkracza po-
tomek wodza tatarskiego Azja Tu-
hajbejowicz. Druga dotyczy właśnie 
wspomnianego już Ketlinga. Ketling, 
z pochodzenia Anglik, którego rodzi-
na osiedliła się w Szkocji, w Polsce 
walczy jako najemny oficer. Tu za-
kochuje się w Krzysi Drohojowskiej. 
Jednak tam gdzie ojczyzna i honor 
są najważniejsze, rodzina musi spaść 
na plan dalszy. Broniąc Kamieńca 
Podolskiego przed siłami tureckimi, 
podczas oblężenia, Wołodyjowski 
i Ketling wysadzają zamek w po-
wietrze, ginąc przy tym. Wołody-
jowskiego zagrał Tadeusz Łomnicki, 
a Ketlinga Jan Nowicki. Równolegle 
powstawał także serial „Przygody 

Pana Michała”, gdzie w rolę Ketlinga 
wcielił się Andrzej Łapicki.

Na Janowie znajduje się także 
Aleja Hetmańska, która również na-
wiązuje do „Trylogii”. Na jej kartach 
spotykamy się z hetmanem wielkim 
koronnym Janem III Sobieskim czy 
wielkim hetmanem litewskim Janu-
szem Radziwiłłem. Warto więc wie-
dzieć, że słowo „hetman” (do XV 
wieku brzmiące „etman”) początko-
wo oznaczało kapitana lub rotmistrza 
ustanowionego przez króla. Od XVI w. 
oznaczało dowódcę wojsk w Koronie 
lub na Litwie. Powstały wtedy stałe 
urzędy hetmana wielkiego koronnego 
i hetmana wielkiego litewskiego. Ich 
zastępcami byli hetmani polni.

Wg planów z przeszłości, Ale-
ja Hetmańska miała się łączyć z ul. 
Dąbrowskiego. Do realizacji tych 
zamierzeń na ten moment jednak nie 
doszło. Liczymy, że niedługo zosta-
nie to zrealizowane.

„Trylogię” Sienkiewicz kończy 
słowami: „Na tym kończy się ten 
szereg książek pisanych w ciągu kil-
ku lat i w niemałym trudzie – dla po-
krzepienia serc”. Dzięki „Trylogii” 
autor zaczął być w Polsce otaczany 

kultem, a niektórzy upatrywali w nim 
nawet duchowego wodza narodu.

Po tym sukcesie Sienkiewicz 
wiele podróżował, tworząc w między-
czasie m.in. „Rodzinę Połanieckich” 
(1895 r.) i „Quo vadis” (1896 r.) - po-
wieść o prześladowaniu pierwszych 
chrześcijan w Rzymie za czasów Ne-
rona, ok. 63-68 r. I mimo że jest to naj-
głośniejsze dzieło pisarza i zrobiło ono 
na świecie niewiarygodną wprost ka-
rierę, to Henryk Sienkiewicz za swoją 
najbardziej udaną książkę uznał inną 
powieść historyczną – opublikowa-
nych w 1900 roku „Krzyżaków”.

Ale o bohaterach tego utworu, 
których ulice również znajdziemy 
na Janowie, opowiemy już Państwu 
w kolejnym numerze.

Szkoda tylko, że jedna z dwóch 
postaci występujących we wszyst-
kich częściach „Trylogii” Henryka 
Sienkiewicza, czyli Michał Wołody-
jowski, tytułowy bohater ostatniej 
części, nie doczekał się swojej ulicy 
na tym osiedlu. Być może przyczy-
ną tego jest ulica Małego Rycerza, 
odchodząca od ul. Tomaszowskiej, 
w niedalekiej odległości od Olecho-
wa i Janowa.  I.G.

P A T R O N I  U L I C  
– OSIEDLE „SIENKIEWICZOWSKIE”

Urząd Miasta Łodzi w pierwszej poło-
wie stycznia przesłał do spółdzielni 
mieszkaniowych pismo przypomi-
nające o zakazie grillowania na 
balkonach i tarasach. Mogłoby 

wydawać się, że daleko jeszcze 
do sezonu na kiełbaskę z grilla, 
ale jak mniemamy, sprawa ma 
zgoła inny wymiar. Po donie-
sieniach w mediach, tuż po No-

wym Roku, o zagrożeniach smogiem 
w wielu polskich miastach, nasi włodarze już teraz wolą rozpocząć 
akcję przypominającą o programie ochrony powietrza dla strefy 
w województwie łódzkim. W nadesłanym piśmie Prezydent Miasta 
Łodzi powołuje się na uchwałę NR XXXV/689/13 Sejmiku Woje-
wództwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie progra-
mu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu 
osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego i pozio-
mu docelowego benzo(a) pirenu zawartego w pyle zawieszonym 
PM10 oraz działań krótkoterminowych. Nazwa strefy aglomeracja 
łódzka. Kod strefy 1001( Dz.Urz. Woj. Łódz. z 2013 r.) z później-
szymi zmianami.

My się w tę akcję włączamy prosząc o daleko idącą dbałość 
o środowisko – przypominamy, że nie tylko obowiązuje zakaz gril-
lowania na balkonach, ale i na terenach przyblokowych, nie wolno 
palić liści i traw. Pamiętajmy o obowiązku segregacji śmieci, sprzą-
taniu odchodów po psach. Dbajmy o nasze środowisko!  K.Sz.

D B A J  O  Ś R O D O W I S KO !

Kazimierz Wichniarz

Daniel Olbrychski

Krzysztof Kowalewski
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Być z drugim człowiekiem,  
czuć jego ciepło, razem przeżywać radość  
– temu służą wspólne spotkania, z taką intencją  
są też organizowane spotkania wigilijne na Olechowie. 

Babcia, to nie tylko smutek na twarzy,
Że już się nic nie wydarzy.
Maleńki placyk na cmentarnej ziemi,
Czy wnuki w kieszeni.

Babcia, to jeszcze bardzo wiele
To mieć zawsze niedziele,
To umieć życie smakować,
Dystans do siebie zachować,
Nie dać się przeterminować.

Babcia to działka wymarzona.
Może miłość spóźniona?
I jeszcze do tego – 
Mieć uniwersytet wieku trzeciego.

Babcia, to bliżej Boga być.
To jeszcze chce się żyć.

Ba
bc

ia

Pani Janina Rogulska – mieszkanka z Żubardzia przekazała 
nam za pośrednictwem administracji osiedla swój wiersz, 

który z racji minionego Dnia Babci prezentujemy, życząc 
wszystkim babciom i dziadkom dużo zdrowia i uśmiechu.

Wigilia na Olechowie
W dniu 16 grudnia 2016 r. Rada Osied-
la Olechów-Janów – jednostka pomoc-
nicza UMŁ, wspólnie z Dyrektorem 
Szkoły Podstawowej Nr 205, już po raz 
kolejny, zorganizowali osiedlową wigi-
lię. W uroczystości udział wzięli pro-
boszcz Parafii na Olechowie ks. kano-
nik Grzegorz Michalski, który wygłosił 
Słowo Boże oraz proboszcz Parafii na 
Janowie ks. kanonik Wojciech Anglart. 

Spotkanie zaszczyciło wielu za-
proszonych gości, w tym Przewod-
niczący Rady Miejskiej Łodzi p. To-
masz Kacprzak i członkowie Zarządu 
RSM „Bawełna” p. Sylwester Pokorski 
i p. Tadeusz Szymański. W Wigilii wzię-
ło udział około 130 osób, w tym osoby 
samotne oraz osoby niepełnosprawne, 
mieszkańcy osiedli Olechów i Janów. 
Uroczystość przebiegła w bardzo miłej 
i serdecznej atmosferze. Było wspólne 
łamanie się opłatkiem oraz życzenia 
świąteczne i noworoczne. 

Uroczystość uświetniło bardzo bar-
wne i wzruszające przedstawienie ja-
sełkowe przygotowane przez dzieci ze 
Szkoły Podstawowej nr 205 oraz występ 
chóru kościelnego z parafii św. Jana 
Ewangelisty pod kierownictwem orga-
niściny p. Teresy Kroc, przy akompania-
mencie którego już do końca spotkania 
przebiegało wspólne śpiewanie kolęd.

Wieczór ten bardzo miło pamiętać 
będą wszyscy uczestnicy spotkania. 
Był to bowiem szczególnie świąteczny 
i radosny czas oczekiwania na Boże 
Narodzenie.
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Zakończyliśmy remontowy rok 2016.  

Kierownicy osiedla  
przedstawiają sprawozdania ze wszystkich wykonanych  

w ubiegłym roku robót. 

CO ZROBIONO W OSIEDLACH W 2016 r.
Osiedle „Żubardź”
I. Roboty budowlane
1.   Docieplenie elewacji budynku przy ul. Byd-

goskiej 42.
2.   Docieplenie elewacji wschodniej budynków 

przy ul. Lutomierskiej 109a i 105a wraz 
z opracowaniem projektów technicznych.

3.   Wykonanie projektu docieplenia elewacji 
budynku i ocieplenie fragmentu szczytu 
wschodniego do wysokości I piętra w bu-
dynku przy ul. ul. Bydgoskiej 25.

4.   Wykonanie projektu docieplenia elewacji 
budynków przy ul. Bydgoskiej 35 i 37 oraz 
Tybury 3.

5.   Naprawa ścian budynku przy ul. Tybury 10 
pod pasem rynnowym.

6.   Naprawa posadzek balkonowych w budyn-
ku przy ul. Czarnkowskiej 9/13.

7.   Remont balkonów w budynku przy ul. Gan-
dhiego 3a.

8.   Poprawa estetyki ścian klatek schodowych 
i korytarzy. w budynkach przy ul. Klonowej 
28/30, 32 38/40.

9.   Likwidacja zsypu w budynku przy ul. Klo-
nowej 38/40.

10.   Oczyszczenie północnego szczytu budynku 
przy ul. Wrześnieńskiej 67/69.

II. Roboty elektryczne
1.   Wymiana instalacji domofonowej w budyn-

kach przy ul. Uniejowskiej 1/3, 4 i Klono-
wej 41.

2.   Wymiana instalacji WLZ oraz tablic elek-
trycznych w budynkach przy ul. Uniejow-
skiej 1/3, ul. Klonowej 38/40 i 41 oraz ul. 
Bydgoskiej 40.

3.   Wymiana oświetlenia klatek schodowych 
na LED w budynkach przy ul. Uniejowskiej 
4 i 4a.

III. Roboty dekarsko blacharskie
1.   Remont pokrycia dachu budynku przy ul. 

Czarnkowskiej 9/13.
2.   Montaż wyłazu dachowego typu kominiar-

czyk na budynkach: przy ul. Lutomierskiej 
109a, 105a, 103a, 83/101, ul. Wrześnieńskiej 
67/69 i 71/73 oraz ul. Sierakowskiego 1/5.

IV. Wymiana okien i drzwi
1.   Realizacja harmonogramu wymiany okien 

i drzwi balkonowych.
2.   Wymiana okien w suszarni i śmietniku 

na parterze bloków przy ul. Klonowa 28/30 
i 32.

V. Roboty terenowodrogowe
1.   Remont śmietnika z wymianą posadzki 

w śmietniku przy budynkach ul. Lutomier-
ska 156 i 158.

2.   Wymiana pochylni betonowej zjazdu 
do boksu w budynku przy ul. Lutomierskiej 
109a.

3.   Zlecenie wykonania projektu drogi pożaro-
wej przy budynku ul. Lutomierska 103a.

4.   Kontynuacja wymiany chodnika na kostkę 
brukową w szczycie południowym budynku 
przy ul. Lutomierskiej 83/101.

5.   Wymiana nawierzchni drogi dojazdowej 
do śmietnika przy budynkach przy ul. 
Wrześnieńskiej 67/69 i 71/73 oraz ul. Siera-
kowskiego 1/5.

6.   Konserwacja terenów zielonych wg po-
trzeb: przycinka drzew przy ul. Tybury 3, ul. 
Klonowej 41, ul. Limanowskiego 168, ul. 
Bydgoskiej 37, ul. Lutomierskiej 111, 109a, 
105a, 83/101 i 156.

7.   Wykonie strefy ochronnej na placu zabaw 
przy budynkach przy ul. Bydgoskiej 25–37.

VI. Roboty instalacyjno sanitarne
1.   Budowa instalacji ciepłej wody użytkowej 

w budynkach przy ul. Limanowskiego 168, 
ul. Lutomierskiej 158, ul. Bydgoskiej 37 i 46.

2.   Przegląd instalacji gazowych i komino-
wych – czyszczenie i usunięcie usterek we 
wszystkich nieruchomościach osiedla.

VII. Roboty nieprzewidziane
1.   Malowanie korytarzy piwnic i pomiesz-

czeń administracyjnych w budynku przy ul. 
Uniejowskiej 4a.

2.   Malowanie drzwi do dźwigów osobowych 
w budynku przy ul. Klonowej 28/30 i 38/40.

3.   Zamalowywanie napisów na elewacjach bu-
dynków.

4.   Malowanie pomieszczeń suszarni i śmietni-
ków w budynkach przy ul. Klonowej 28/30 
i 32 oraz węzłów centralnego ogrzewania 
w budynkach przy ul. Bydgoskiej 46 i 37.

5.   Naprawa palisady betonowej przy blokach 
przy ul. Wrześnieńskiej i ul. Sierakowskiego.

6.   Opracowanie koncepcji miejsc postojowych 
przy bloku Sierakowskiego 1/5.

7.   Montaż lampy oświetlenia ulicznego na pół-
nocnym szczycie bloku przy ul. Klonowej 
32.

8.   Wymiana głównego wyłącznika prądu wraz 
z tablicą administracyjną w piątej klatce 
schodowej budynku przy ul. Lutomierskiej 
111.

9.   Montaż naświetlacza LED dla bloku przy ul. 
Uniejowskiej 4.

10.   Uzupełnienia ubytków w asfalcie na drodze 
przy budynkach 201–205 przy ul. Lutomier-
skiej.

11.   Naprawa studzienki wpustowej przed bu-
dynkiem przy ul. Klonowej 35/37.

12.   Wykonanie i wstawienie słupków ogra-
niczających wjazd przed budynki na ul. 
Wrześnieńskiej i Sierakowskiego.

13.  Remont chodnika przy tablicy pamiątkowej 
usytuowanej przy budynku przy ul. Klono-
wej 41.

14.  Montaż zlewów gospodarczych z podłącze-
niem do kanalizacji w budynkach przy ul. 
Tybury 3, 10, i Klonowej 38/40.

15.  Montaż zaworu podpionowego ciepłej wody 
.w budynku przy ul. Lutomierskiej 105a.

16.  Naprawa instalacji wodociągowej w jednym 
z lokali budynku przy ul. Bydgoskiej.

17.  Czyszczenie i kamerowanie kanalizacji ul. 
Klonowa 28/30 a następnie udrożnienie pio-
nu kanalizacyjnego w tym budynku.

18.  Wymiana odcinka instalacji ciepłej wody 
użytkowej w węźle ciepłowniczym budynku 
przy ul. Sierakowskiego 1/5.

19.  Wymiana odcinka instalacji centralnego 
ogrzewania w węźle ciepłowniczym budyn-
ków przy ul. Limanowskiego 168 i Luto-
mierskiej 158.

20.  Montaż ciepłomierza i wodomierza w węź-
le c.o. w budynkach przy ul. Bydgoskiej 46 
i 37.

21.  Wymiana odcinków kanalizacji sanitarnej 
w lokalach mieszkalnych w budynkach: ul. 
Limanowskiego 168, ul. Lutomierska 83/101 
i 111, ul. Bydgoska 35, ul. Tybury 3, ul. Unie-
jowska 1/3 i 4 oraz ul. Gandhiego 3a.

VIII. Roboty zaplanowane 
i nie wykonane w 2016 r.
1.   Docieplenie bloku nr 87 przy ul. Bydgoskiej 

42 – roboty przewidziano do wykonania 
przy udziale środków z Funduszy Europej-
skich. Niestety w 2016 r. dla spółdzielni 
mieszkaniowych środki unijne nie zostały 
uruchomione.

2.   Malowanie wejść do klatek schodowych 
budynku przy ul. Uniejowskiej 1/3 – roboty 
będą wykonane w 2017 r. łącznie z wymia-
ną drzwi do klatek schodowych.

3.   Renowacja i zadaszenie wejść do klatek 
schodowych, naprawa tynków cokołu bu-
dynku przy ul. Wrześnieńskiej 67/69, 71/73 
i ul. Sierakowskiego 1/5 – roboty odłożono 
do realizacji na kolejne lata, środki finanso-
we wykorzystano do remontu nawierzchni 

drogi biegnącej wzdłuż północnych szczy-
tów tych budynków.

4.   Wymiana okienek w piwnicy budynku przy 
ul. Lutomierskiej 156, ul. Klonowej 35/37 
– środki finansowe wykorzystane zostały 
na potrzeby docieplenia elewacji wschod-
niej budynku przy ul. Lutomierskiej 109a.

5.   Remont podestów , renowacja wejść do kla-
tek schodowych w budynkach przy ul. Lu-
tomierskiej103a – roboty odłożono do rea-
lizacji na kolejne lata – w 2017r planowana 
budowa drogi pożarowej.

6.   Prewencyjne czyszczenie pionu kanaliza-
cyjnego w budynku przy ul. Turoszowskiej 
16 – przeprowadzona kontrola pionu nie 
wykazała potrzeby wykonywania kolejnego 
czyszczenia pionu.

7.   Prewencyjne czyszczenie pionów kanali-
zacyjnych w budynkach przy ul. Klonowej 
28/30 i 32 – systematycznie wykonywane 
roboty od trzech lat zostaną wykonane po-
nownie w 2018 r.

8.   Projekt modernizacji instalacji ciepłej wody 
użytkowej w budynku przy ul. Bydgoskiej 
25 – projekt zostanie wykonany w bieżącym 
roku bezpośrednio przed budową instalacji 
c.w.u.

Z funduszu remontowego na 2016 r. wy‑
datkowano w os. „Żubardź” łącznie 
ok. 1.850.000 zł.

Osiedle „Koziny”
I. Roboty budowlane
1.   Zakończenie docieplenia ściany zachodniej 

budynku nr 72 przy ul. Okrzei 40.
2.   Remont elewacji południowej wraz z balko-

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

Prace podjęte w 2016 r. będą kontynuowane 
w I kwartale roku 2017, zwłaszcza, że zakres ro-
bót do wykonania rozszerzono o likwidację rur 
spustowych w loggiach balkonowych co zwięk-
szy powierzchnię użytkową balkonów oraz dla 
prawidłowego wykonania izolacji zabezpieczają-

cej przenikanie wody przez balkony koniecznym 
okazało się wycięcie ceowników umieszczonych 
pod płytami betonowymi balustrad balkonów, 
przebudowa przeszklonych ścianek działowych 
balkonów i wykonanie dodatkowych wylewek 
betonowych na czterech balkonach.
3.   Malowanie klatek schodowych bud. nr 76 

przy ul. Kasprzaka 64A.
4.   W ramach prac poprawiających estetykę bu-

dynków wykonana została:
–   renowacja ściany zewnętrznej na wysokości 

parteru od strony południowej bud. nr 30 
przy ul. Srebrzyńskiej 45 wraz z wykona-
niem chodnika z kostki betonowej w dojściu 
do tablicy pamiątkowej od strony południo-
wej budynku nr 30, ul. Srebrzyńska 45,

–   naprawa i malowanie sześciu spodów płyt 
balkonowych w budynku nr 70 przy ul. 
Okrzei 30/36,

–   miejscowa naprawa narożnika górnego 
elewacji od strony południowo-zachodniej 
bud. nr 48 przy al. Włókniarzy 198.

II. Roboty elektryczne
1.   Remont głównych tablic elektrycznych 

i administracyjnych wraz z WLZ w budyn-
kach: przy al. 1 Maja 84/86 i ul. Więckow-
skiego 97.

III. Roboty dekarsko blacharskie
1.   Montaż wyłazów dachowych typu Komi-

niarczyk w budynkach: nr 30, ul. Srebrzyń-
ska 45; nr 70, ul. Okrzei 30/36 i nr 121, 
ul. Okrzei 4/12.

IV. Wymiana okien i drzwi
Wymiana okien w lokalach mieszkalnych + re-
fundacja.

V. Roboty terenowodrogowe
1.  Wykonanie ogrodzenia terenu przed bud. nr 29 

przy ul. Kasprzaka 10 wraz z opracowaniem 
projektu ogrodzenia.

2.  Wycinki i pielęgnacje drzew zgodnie z wyda-
nymi w tym względzie decyzjami UMŁ.

3.  Wykonanie projektu budowy śmietnika przy 
budynku 121 przy ul. Okrzei 4/12.

VI. Roboty instalacyjnosanitarne.
1.  Montaż instalacji ciepłej wody dla mieszkań 

w budynkach: nr 30, ul. Srebrzyńskiej 45; 
nr 48, al. Włókniarzy 198; nr 27, ul. Lorentza 
8 wraz z modernizacją węzłów cieplnych 
w tych budynkach.

2.  Wymiana głowic termostatycznych przy grzej-
nikach w mieszkaniach.

3.  Wykonanie projektów instalacji ciepłej wody 
dla budynków: nr 10, ul. Kasprzaka 28/34, 
nr 15, al. 1 Maja 84/86.

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

VII. Roboty nieprzewidziane
1.  Remont zapory drogowej po dewastacji oraz 

zamontowanie kamery z rejestratorem obrazu 
na bud. nr 18, ul. 1 Maja 76.

2.  Wykonanie instalacji domofonowej przy furt-
kach w ogrodzeniu terenu przy bud. nr 29, ul. 
Kasprzaka 10.

VIII. Roboty nie wykonane z planu 
remontowego
1.   Remont i malowanie elewacji ściany szczy-

towej od strony północnej bud. nr 10 przy 
ul. Kasprzaka 28/34 – Zarządca budynku 
przylegającego do budynku spółdzielni nie 
wyraził zgody na zajęcie części połaci da-
chu, co jest niezbędne w celu wykonania 
remontu naszej elewacji.

Z funduszu remontowego na 2016 r. wy‑
datkowano w os. „Koziny” łącznie 
ok. 1.050.000 zł.

Osiedle „Zbiorcza”
I. Roboty budowlane
1.   Docieplenie elewacji południowej oraz 

fragmentu ściany zachodniej budynku 503 
ul. Gorkiego 24, 26, 28.

2.   Docieplenie ściany wschodniej i pół-
szczytu północnego budynku 501A ul. 
Gorkiego 6/8.

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

4.   Docieplenie ściany zachodniej pierwszej 
i drugiej klatki schodowej wraz z z remon-
tem balkonów i ociepleniem cokołu wzdłuż 
klatek od trzeciej do szóstej budynku 1R 
ul. Rawska 7.

5.   Docieplenie ściany wschodniej wraz z ma-
lowaniem szczytów bud. ul. Górska 4.

6.   Remont 12 balkonów budynku przy ul. 
Zbiorczej 15.

7.   Remont 4 balkonów budynku przy ul. 
Zbiorczej 21.

8.   Remont 2 balkonów budynku przy ul. 
Zbiorczej 25.

9.   Ocieplenie cokołu od strony południowej 
i północnej budynku przy ul. Wilczej 2.

10.   Naprawa i malowanie ścian garaży przy 
ul. Zbiorczej 7a, 8a, 15a-b, 17a, 21a, 23b.

11.   Poprawa estetyki osiedla:
–   zamalowanie graffiti na budynkach przy ul. 

Gorkiego 6/8, 10/12, 24, 26, 28, ul. Szczyto-
wej 4/6 i ul. Górskiej 2.

–   malowanie ścian śmietników przy blokach 
Zbiorcza 7, 15, 17, 19.

–   odświeżenie ścian klatek schodowych 
po wymianie instalacji elektrycznej w bu-
dynku przy ul. Zbiorczej 17.

12.   Z bilansu otwarcia czyli środków nie wyko-
rzystanych w 2015 r. – odświeżenie klatek 
schodowych po wymianie instalacji elek-
trycznej w budynkach przy ul. Zbiorczej 19, 
21, 23, 25.

II. Roboty elektryczne
1.   Wymiana instalacji WLZ w budynkach przy 

ul. Sarniej 4, Zbiorczej 15, 17.
2.   Wymiana elektrycznych tablic piętrowych 

w drugiej i trzeciej klatce schodowej bu-
dynku przy ul. Gorkiego 6/8, ul. Górskiej 
3/5, 7/9, Szczytowej 4/6 oraz wymiana 
bezpieczników topikowych na modułowe 
w pierwszej klatce schodowej budynku przy 
ul. Górskiej 2.

3.   Wymiana instalacji piętrowych i oświetlenia 
klatek schodowych w budynku przy ul. Sty-
lonowej 7.

4.   Wymiana tablic głównych i administracyj-
nych, instalacji w piwnicy wraz z oświetle-
niem LED oraz instalacji elektrycznej od za-
bezpieczeń przedlicznikowych w budynku 
przy ul. Zbiorczej 23.

5.   Wymiana instalacji domofonowej wraz 
z unifonami w budynku przy ul. Zbiorczej 7.

6.   Z bilansu otwarcia:
–   wymiana oświetlenia na klatkach schodo-

wych i wymiana instalacji elektrycznej oraz 
oświetlenia w piwnicach budynku przy ul. 
Zbiorczej 7.

–   wymiana oświetlenia przed klatkami schodo-
wymi budynków przy ul. Gorkiego 6/8, 10/12, 
24, 26, 28; ul. Wilczej 2, ul. Gołębiej 1/3 i 5.

III. Roboty dekarsko blacharskie
1.   Remont i docieplenie stropodachu budynku 

3R ul. Rawska 3.
2.   Montaż orynnowania nad wejściem do kla-

tek schodowych budynków przy ul. Zbior-
czej nr 19, 21, 23, 25.

3.   Wymiana daszku nad śmietnikiem przy blo-
kach ul. Zbiorcza 7, 15.

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

kach przy ul. Zbiorczej 8 i 10.

Os. Żubardź, Lutomierska 105a – elewacja wschodnia po dociepleniu
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W najbliższym numerze  
wydrukujemy plany remontów na 2017 r.  
Konkretne prace jakie będą wykonane w tym roku zaopiniowały  
Rady Osiedli, po czym zatwierdził je Zarząd Spółdzielni. 

2.   Wymiana stolarki drewnianej na PCV w lo-
kalach mieszkalnych oraz refundacje kosz-
tów wymiany okien dokonanych przez sa-
mych członków.

V. Roboty terenowodrogowe
1.   Remont chodnika przed blokiem 3R ul. 

Rawska 3.
2.   Remont zejścia do boksów motocyklowych 

w budynku przy ul. Zbiorczej 17.
3.   Wymiana podestu i dojścia do pierwszej 

klatki schodowej budynku przy ul. Gorkie-
go 10/12.

4.   Przebudowa części chodnika przed blokiem 
przy ul. Gorkiego 24.

5.   Naprawa nawierzchni asfaltowej przed bu-
dynkami przy ul. Zbiorczej 15 i 17 oraz uło-
żenie kostki brukowej przed ul. Zbiorczą 15.

6.   Wycinka, przycinka, nasadzenia drzew 
i krzewów w osiedlu.

7.   Z bilansu otwarcia - remont chodnika i po-
destu wraz z montażem poręczy na podeście 
w szczycie wschodnim budynku przy ul. 
Gorkiego 28.

VI. Roboty instalacyjnosanitarne
1.   Przegląd instalacji gazowych, kominowych 

wraz z czyszczeniem instalacji i usunięciem 
stwierdzonych podczas przeglądu usterek.

2.   Przegląd, regulacja i czyszczenie kotłów ga-
zowych w budynkach na Stokach ul. Górska 
2, 4; 3/5, 7/9 i ul. Szczytowa 4/6.

3.   Wymiana pionu kanalizacji deszczowej 
w pierwszej klatce schodowej budynku przy 
ul. Gorkiego 24 i w drugiej klatce schodo-
wej budynku przy ul. Gorkiego 28.

4.   Wymiana zaworów na pionach gazowych 
w budynku 503, ul. Gorkiego 24, 26, 28.

5.   Wymiana pionu zimnej wody w drugiej 
klatce schodowej budynku przy ul. Gorkie-
go 26.

6.   Płukanie chemiczne instalacji centralnego 
ogrzewania w budynkach przy ul. Sarniej 4 
i Zbiorczej 8, 10, 12, 14, 19, 21, 23, 25.

7.   Wymiana grzejników na klatkach scho-
dowych wraz z montażem głowic termo-
statycznych na nowych grzejnikach oraz 
po wymianie grzejników miejscowa naprawa 
i malowanie ścian klatek schodowych w bu-
dynkach przy ul. Zbiorczej 8, 10, 12, 14.

VII. Roboty nieprzewidziane
1.   Montaż rygli w drzwiach wejściowych 

do klatek schodowych w budynkach przy 
ul. Gorkiego 6/8, 10/12, 24 i Sarnia 4.

2.   Montaż zabezpieczeń zamków w drzwiach 
wejściowych do klatek schodowych budyn-
ku przy ul. Gorkiego 6/8 i 10/12 i Gorkiego 
24, 26, 28.

3.   Wymiana obróbki blacharskiej gzymsu 
w szczycie południowym budynku przy 
ul. Gorkiego 24.

4.   Remont balkonu w budynku przy ul. Gor-
kiego 28.

5.   Wyciszenie sufitu w węźle cieplnym budyn-
ku 3R ul. Rawska 3.

6.   Naprawa ganku drugiej klatki schodowej 
budynku przy ul. Gorkiego 28.

7.   Montaż dwóch lamp zewnętrznych z czujni-
kiem zmierzchu przed blokiem przy ul. Gór-
skiej 4.

8.   Wymiana kaset domofonowych w budynku 
przy ul. Gorkiego 6/8.

9.   Wymiana istniejącego oświetlenia na LED 

w gankach budynku 503, ul Gorkiego 24, 
26, 28 i Górska 4.

10.   Wymiana instalacji elektrycznej wraz 
z oświetleniem w zsypie pierwszej klat-
ki schodowej budynku przy ul Gorkiego 
10/12.

11.   Miejscowa naprawa nawierzchni asfaltowej 
przed budynkiem 501 przy ul. Gorkiego 6/8 
i 10/12.

12.   Wymiana podestu drugiej klatki schodowej 
budynku przy ul. Gorkiego 26.

13.   Utwardzenie części terenu wzdłuż parkingu 
od strony wschodniej budynku przy ul. Gor-
kiego 28.

14.   Wymiana blach na ścianach śmietników 
oraz wiatrołapu przy blokach przy ul. Gołę-
biej 1/3 i Wilczej 2.

15.   Wymiana nawierzchni w wejściach 
do pierwszej i drugiej klatki schodowej bu-
dynku przy ul. Górskiej 4.

16.   Wymiana podlicznika ciepła dla budynku 
przy ul. Zbiorczej 25.

17.   Wymiana pompy na instalacji grzewczej 
w kotłowni budynku przy ul. Górskiej 4.

18.   Wymiana odcinka pionu kanalizacyjnego 
w piwnicy budynku przy ul. Zbiorczej 7.

19.   Udrożnienie instalacji kanalizacyjnej bu-
dynku przy ul. Wilczej 2.

20.   Wymiana pompy cyrkulacyjnej w węźle 
cieplnym budynku przy ul. Gołębiej 5.

21.   Udrożnienie instalacji kanalizacyjnej w bu-
dynku przy ul. Gołębiej 5.

22.   Wymiana poziomu instalacji zimnej wody 
i zaworów podpionowych w budynku przy 
ul. Górskiej 7/9.

VIII. Prace nie wykonane z planu 
remontowego na rok 2016
1.   Wymiana elektrycznej tablicy głównej 

w budynku przy ul. Zbiorczej 19 – prace 
wykonano w styczniu 2017 r.

2.   Badania termowizyjne – nie wyniknęła po-
trzeba ich wykonania.

3.   Drzwi do maszynowni windy w budynku 
przy ul. Sarniej 4 – zaplanowane środki 
przeznaczono na pilniejszy do realizacji 
montaż rygli w drzwiach wejściowych 
do klatek schodowych.

Z funduszu remontowego na 2016 r. wy‑
datkowano w os. „Zbiorcza” łącznie 
ok. 2.200.000 zł.

Osiedle „Słowiańskie”
I. Roboty budowlane
1.   Docieplenie ściany zachodniej, remont bal-

konów oraz wymiana opaski bloku nr 103, 
ul. Zakładowa 48.

2.   Docieplenie szczytów: północnego i połu-
dniowego wraz z wykonaniem dokumenta-
cji projektowej oraz wymianą opaski przy 
cokole bloku nr 105, ul. Ziemowita 1.

3.   Docieplenie szczytu zachodniego z wy-
konaniem dokumentacji projektowej oraz 
opaski przy cokole bloku nr 113, ul. Dą-
brówki 5.

4.   Docieplenie szczytu południowego z wy-
konaniem dokumentacji projektowej oraz 
opaski przy cokole bloku nr 116, ul. Dą-
brówki 2.

5.   Docieplenie szczytów: wschodniego i za-
chodniego z wykonaniem dokumentacji 

projektowej wraz z wykonaniem opaski 
przy cokole bloku nr 118, ul. Dąbrówki 4.

6.   Docieplenie ściany wschodniej oraz szczytu 
północnego z wykonaniem dokumentacji 
projektowej oraz opaski przy cokole bloku 
nr 122, ul. Księżnej Kingi 1.

7.   Docieplenie ściany północnej i szczytu za-
chodniego z wykonaniem dokumentacji pro-
jektowej, opaski przy cokole oraz chodnika 
przy bloku nr 129, ul. Piasta Kołodzieja 25.

8.   Docieplenie szczytu południowego z wy-
konaniem dokumentacji projektowej oraz 
opaski przy cokole bloku nr 147, ul. Dą-
brówki 18

9.   Docieplenie ściany wschodniej z wykona-
niem dokumentacji projektowej, montaż za-
daszeń nad balkonami oraz wymianą opaski 
przy bloku nr 149, ul. Piasta Kołodzieja 25.

10.   Docieplenie ściany południowej z wykona-
niem dokumentacji projektowej oraz mon-
taż zadaszeń nad balkonami ostatniej kon-
dygnacji, wymiana zadaszenia nad lokalami 
użytkowymi, naprawa z ociepleniem parte-
ru ściany południowej oraz naprawa wraz 
z ociepleniem ściany północnej na wysoko-
ści klinkieru budynku nr 155, ul. Zakładowa 
62 – pierwotnie planowano szerszy zakres 
docieplenia przy użyciu środków unijnych, 
jednak spółdzielnie mieszkaniowe nie były, 
wbrew wcześniejszym zapowiedziom, be-
neficjentami tych środków, stąd na reali-
zację prezentowanych w tym punkcie prac 
wykorzystano zaplanowane fundusze jako 
wkład własny oraz dodatkowe, pochodzące 
z bilansu otwarcia.

11.   Docieplenie szczytu północnego z fragmen-
tem ściany zachodniej oraz wykonanie doku-
mentacji projektowej oraz wymiana opaski 
przy cokole bloku nr 212.

12.   Docieplenie ściany północnej z docieple-
niem cokołu oraz wykonaniem dokumenta-
cji projektowej oraz wymianą opaski bloku 
nr 213.

13.   Docieplenie szczytów: północnego i połu-
dniowego oraz ściany wschodniej łącznie 
z naprawą i malowaniem klinkieru, wymia-
ną zadaszeń nad balkonami ostatniej kon-
dygnacji oraz zadaszeń nad lokalami użyt-
kowymi i wykonanie projektu kolorystyki 
bloku nr 216.

14.   Docieplenie szczytu wschodniego z wyko-
naniem dokumentacji projektowej oraz wy-
miana opaski przy cokole budynku nr 217.

15.   Naprawa dźwigów osobowych/ wymia-
na falowników łącznie z wymianą silnika 
w budynkach nr 155 i 213.

16.   Remont schodów do Przedszkola Nr 234 
– z położeniem płytek i malowaniem balu-
strad budynku nr 224.

17.   Naprawa i malowanie ogrodzenia wokół bu-
dynku nr 100.

18.   Malowanie wejść do klatek schodowych 
bloków nr 107, 119 i 201.

19.   Malowanie klatki schodowej wraz z wej-
ściem oraz wymiana wyłazu dachowego 
na typu kominiarczyk budynku nr 231A.

20.   Malowanie klatek schodowych wraz z ma-
lowaniem wejść od wnętrz oraz wymiana 
wyłazu dachowego na typu kominiarczyk 
budynku nr 232.

21.   Naprawa balkonów jednego pionu mieszkań 
w budynkach nr 111, 108, 116, 209.

22.   Naprawa balkonów bloku nr 205A. Konty-
nuacja prac zaplanowana jest też na 2017 r.

23.   Naprawa balkonów 2 pierwszej i drugiej 
klatki schodowej bloku nr 212 – kontynua-
cja prac z 2015 r.

24.   Wykonanie ostatnich napraw balkonów 
w budynku nr 219.

25.   Remont trzydziestu balkonów w budynku 
nr 221.

26.   Remont balkonów w budynku nr 233 jako 
kontynuacja prac z ubiegłego roku.

27.   Kompleksowy remont śmietnika przy bu-
dynku nr 129.

28   Naprawa pęknięć w elewacjach budynków, 
uszczelnienie złączy międzypłytowych, 
zabezpieczenie wylotów w stropodachach 
przed ptactwem, badania termowizyjne bu-
dynków i mieszkań wg zgłoszeń oraz wyni-
kających z potrzeb.

29.   Remont kominów – usprawnianie ciągów 
wentylacyjnych, zabezpieczenie wylotów 
kominowych przed ptactwem, ekspertyzy 
kominiarskie.

II. Roboty elektryczne
1.   Wymiana domofonów w pierwszej i drugiej 

klatce schodowej budynku nr 206.
2.   Wymiana oświetlenia na LED w wejściach 

do klatek schodowych z czujnikami zmierz-
chu i ruchu w budynkach nr 107, 119, 231A, 
232.

3.  Naprawa lam niskich i wysokich – wymiana 
opraw wg potrzeb.

III. Roboty dekarskoblacharskie 
1.   Naprawa pokrycia dachu bloku nr 208 wraz 

z naprawą kominów i ich osiatkowaniem.
2.   Wymiana wyłazów dachowych na „komi-

niarczyki” w budynkach nr 109, 110–113, 
201, 202, 203, 231A, 232.

3.   Remont pokrycia daszków nad wejściami 
do klatek schodowych w budynkach nr 106 
i 107.

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

kach nr 119, 120, 121, 144, 201, 212.
2.   Wymiana drzwi zewnętrznych do klatek 

schodowych w budynkach nr 113, 145, 154, 
159.

3.   Wymiana drzwi wewnętrznych do klatek 
schodowych w budynkach nr 107, 116, 119, 
135, 201, 224.

4.   Refundacja stolarki okiennej oraz wymiana 
okien i drzwi na podstawie harmonogramu 
i przyśpieszeń wymian.

V. Roboty terenowodrogowe
1.   Remont chodnika od ulicy Ziemowita 

do łuku przy bloku 103.
2.   Remont chodnika od strony szczytu połu-

dniowego i północnego budynku nr 105.
3.   Remont chodnika – przejście miedzy bloka-

mi nr 106 – 107.
4.   Remont chodnika na wysokości szczytu za-

chodniego budynku nr 129.
5.   Remont dojść do Przychodni CEREO-MED 

oraz wymian podestów i dojść do klatek 
schodowych budynku nr 131.

6.   Kompleksowa modernizacja placu zabaw dla 
dzieci, budowa nowego ogrodzenia, demon-
taż starych urządzeń zabawowych, koryto-
wanie podłoża z jednoczesną wymianą pia-
chu przy budynkach nr 132–133–134–135.

7.   Demontaż starych urządzeń zabawowych 
i montaż nowych z zagospodarowaniem te-
renu wokół placu zabaw przy bloku nr 144.

8.   Remont chodników do ul. P. Kołodzieja 
– skos i dokończenie chodnika przy bloku 
nr 150.

9.   Remont chodników do ul. P. Kołodzieja /
skos i dokończenie chodnika przy bloku 
nr 151.

10.   Remont chodnika od strony ściany wschod-
niej wraz z odtworzeniem trzech naświetli 
oraz wymianą opaski od strony ściany bal-
konowej budynku nr 160.

11.   Remont chodnika od strony ściany połu-
dniowej, balkonowej oraz chodnika pomię-
dzy ogrodzeniem piaskownicy i placem za-
baw przy bloku nr 223.

12.   Konserwacja zieleni w osiedlu.

VI. Roboty instalacyjne
1.   Chemiczne płukanie instalacji centralnego 

ogrzewania i grzejników w budynkach nr: 
116, 117, 118, 129, 130, 131, 231, 231A, 
232.

2.   Wymiana instalacji deszczowej w pionie 
i poziomie od parteru do poziomu w piw-
nicy budynków nr 106, 110, 117, 119, 129, 
147, 150, 154, 217, 216.

3.   Wymiana pionów kanalizacyjnych w piwni-
cach w zakresie części pionu i poziomu w bu-
dynkach: 107, 114, 119, 126, 129, 137, 138, 
149, 151, 154, 155, 158, 204, 210, 211, 220.

4.   Wymiana zaworów odcinających zimnej 
i ciepłej wody oraz cyrkulacji w budynkach 
nr 132, 143, 143a, 144, 156, 141, 218, 218a, 
220, 222, 227.

5.   Montaż zaworów odcinających z.w. i c.w. 
w budynkach 109, 112, 114, 133, 151, 159, 
218a, 221, 222, 230

6.   Przegląd instalacji gazowych i kominowych 
w osiedlu

VII. Roboty nieprzewidziane
1.   Systematyczne zamalowywanie graffiti 

na budynkach oraz wymiana zniszczonych 
koszy

2.   Wymiana uszkodzonych odcinków kana-
lizacji deszczowej oraz naprawa metodą 
bezwykopową odcinka kanalizacji przy bu-
dynku nr 120.

3.   Wymiana odcinka kanalizacji deszczowej 
w budynku nr 219.

4.   Wymiana napędu zaworu regulacyjnego 
w węźle ciepłowniczym budynku nr 128.

5.   Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrze-
wania metodą odgazowania w budynkach 
nr 107, 143, 214.

6.   Wymiana odcinka instalacji kanalizacji pio-
nu i poziomu w budynku nr 232.

7.   Wykonanie nadproża nad oknem jednego 
z mieszkań w budynku nr 232.

8.   Wymiana uszkodzonych odcinków insta-
lacji z.w. i c.w. w budynkach nr: 207, 208, 
152, 158, 111.

9.   Częściowa wymiana odcinków kanalizacji 
deszczowej w budynkach nr 105, 130, 220.

10.   Wymiana nieszczelnych grzejników 
w mieszkaniach.

VIII Prace zaplanowane, których 
nie wykonano
1.   Naprawa czoła balkonów w bloku nr 128 – 

środki przeznaczono na remont innych bal-
konów, w budynku 128 zaplanowano docie-
plenie szczytu północnego, a w następnych 
latach docieplenie ściany wschodniej wraz 
z remontem balkonów.

2.   Remont chodników przy blokach 109-110 
– środki przeznaczono na kompleksowy 
remont chodników oraz jezdni asfaltowej 
przy budynkach: 103, 105, 106, 107 – 
w 2017 r. powyższe prace zostaną wyko-
nane łącznie z zagospodarowaniem terenu 
pomiędzy budynkami 108–110.

3.   Remont dojść do klatek schodowych wraz 
z remontem podestów w budynku nr 122 – 
środki wykorzystano w ramach docieplenia 
ściany wschodniej oraz szczytu północnego.

Prace wykonane będą razem z remontem chodni-
ka przy budynku.
4.   Remont chodników w szczytach bloków 148 

i 149 – środki wykorzystano przy remoncie 
chodników w rejonie bloków: 150–159

5.   Częściowa wymiana instalacji z.w. i zawo-
rów podpionowych w budynkach nr 231, 
232, 132, 110 – środki wykorzystano na wy-

prowadzenie zaworów z piwnic w budyn-
kach 153, 149, 230.

IX. Roboty wykonane dodatkowo, 
nie ujęte w planie remontowym
1.   Wymiana wpustów dachowych oraz ele-

mentów instalacji deszczowej w przestrze-
niach stropodachu budynków nr 213 i 214.

2.   Wymiana blach trapezowych śmietników 
oraz renowacja śmietnika murowanego przy 
blokach nr 150, 160, 149.

Os. Zbiorcza, ul. Stylonowa 7 
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3.   Zabezpieczenie przestrzeni dyla-
tacji warstwą docieplenia i blachy 
pomiędzy ścianami budynków 
nr 116 i 117.

4.   Wymiana orynnowania oraz wyko-
nanie specjalnej obróbki blachar-
skiej zabezpieczającej przed gro-
madzeniem się ptactwa w budynku 
nr 229A.

5.   Naprawa chodnika w szczycie blo-
ków nr 111 i 112 wraz z wykona-
niem miejsca parkingowego.

6.   Wykonanie ogrodzeń terenów zie-
lonych przed klatkami budynków 
108, 114, 117.

7.   Wymiana poliwęglanów na szyby 
w drzwiach zewnętrznych do klatek 
schodowych w budynkach nr 107, 
119, 201, 213.

8.   Montaż oświetlenia LED w wej-
ściach do klatek schodowych 
z czujnikiem zmierzchu i ruchu 
i oznaczeniem budynku nr 213.

9.   Wymiana i montaż drzwi we-
wnętrznych do klatek schodowych 
budynków nr 137–139.

10.   Docieplenie cokołu budynku po-
między pierwsza i drugą klatką 
schodową od strony północnej blo-
ku nr 204.

11.   Wymiana naświetli w wejściach 
do klatek schodowych budynku 
nr 114.

12.   Zabezpieczenie przestrzeni dasz-
ków od strony klatek schodowych 
specjalnymi siatkami zabezpiecza-
jącymi przed gromadzeniem się 
ptactwa w budynku nr 138.

13.   Malowanie ścian nadbudowy szy-
bów windowych budynku nr 213.

14.   Naprawa i malowanie cokołu oraz 
wymiana opaski przy cokole od stro-
ny zachodniej budynku nr 212.

15.   Izolacja pionowa fundamentu z jed-
noczesną wymianą opaski na odcin-
ku od narożnika do pierwszej klatki 
schodowej w budynku nr 223.

16.   Wymiana niskiego słupa oświetle-
niowego wraz z wymianą oprawy 
oświetleniowej przy bloku nr 108.

17.   Wykonanie naprawy pionowego 
pęknięcia od strony południowej 
budynku nr 219.

Z funduszu remontowego 
na 2016 r. wydatkowano w os. 
„Słowiańskie” łącznie ok. 
4.350.000 zł.

Osiedle Sienkie-
wiczowskie
I. Roboty budowlane
1.   Remont elewacji budynku przy ul. 

Kmicica 4a od strony północnej.
2.   Naprawa i malowanie elewacji 

wraz z remontem trzech balkonów 
w każdym z budynków przy ul. 
Kmicica 2b od strona południowej 
i Kmicica 2 od strony zachodniej.

3.   Docieplenie ścian szczytowych 
budynków: ściany zachodniej bu-

dynku przy ul. Zagłoby 23, ścia-
ny wschodniej budynku przy ul. 
Rocha Kowalskiego 5, ściany za-
chodniej budynku przy ul. Ketlinga 
9 wraz z wykonaniem projektów 
technicznych dla tych robót. Dla 
ostatniego z wymienionych bu-
dynków planowano szerszy zakres 
ocieplenia, ale pod warunkiem 
uzyskania środków unijnych, które 
jednak w 2016 r. nie były dostępne 
dla spółdzielni mieszkaniowych. 

4.   Docieplenie części ścian zachod-
niej i północnej bloku przy ul. 
Kmicica 12 – kontynuacja prac.

5.   Docieplenie ściany szczytowej pół-
nocnej i części ściany zachodniej 
pomiędzy balkonami budynku przy 
ul. Kmicica 19 wraz z wykonaniem 
projektu technicznego.

6.   Docieplenie części ściany pół-
nocnej, zachodniej i południowej 
budynku przy ul. Skrzetuskiego 8 
– kontynuacja prac.

7.   Remont pięciu balkonów od strony 
zachodniej budynku przy ul. Ket-
linga 4.

8.   Częściowe docieplenie loggii pię-
ciu balkonów od strony wschodniej 
budynku przy ul. Kmicica 13.

9.   Malowanie klatki schodowej w bu-
dynku przy ul. Kmicica 4 oraz 
ze środków z bilansu otwarcia o ma-
lowanie pierwszej klatki schodowej 
.budynku przy ul. Ketlinga 26.

10.   Zabezpieczenie kominów wentyla-
cyjnych przed ptactwem w budyn-
kach przy ul. Ketlinga 6, ul. Zagło-
by 21 i 19, ul. Kmicica 12 i 14, ul. 
Kmicica 16 i ul. Skrzetuskiego 2.

11.   Remont płyty sześciu pojedyn-
czych balkonów w osiedlu, napra-
wa czoła wraz z wymianą obróbek 
blacharskich jednego balkonu oraz 
pomalowanie dwunastu balkonów.

12.   Uszczelnienie miejscowe złącz 
międzypłytowych w ośmiu budyn-
kach.

13.   Wykonanie badań termowizyjnych 
22 ścian budynków oraz w 4 miesz-
kaniach.

II. Roboty elektryczne
1.   Wymiana instalacji domofonowej 

z analogowej na cyfrową w budyn-
kach przy ul. Kmicica 16, 21, 19, 
11, ul. Ketlinga 4 i Zagłoby 15.

2.   Wymiana zabezpieczeń przedliczni-
kowych mieszkań na zabezpieczenia 
typu „S” w budynkach od 1 do 9.

3.   Wykonanie pomiarów niskich słu-
pów oświetlenia ulicznego na osied-
lu i wymiana ośmiu lamp ulicznych 
w osiedlu.

III. Roboty dekarsko
blacharskie
1.   Wymiana pokrycia dachu budynków 

przy ul. Kmicica 12 i Ketlinga 24.
2.   Udrażnianie rynien i rur spusto-

wych, montaż kolców, uzupełnienie 
gzymsów, uszczelnienie obróbek 
blacharskich, montaż siatek na ko-
minach wentylacyjnych w budyn-
kach s-ek i z-k.

3.   Wymiana pokrycia czterech dasz-
ków nad balkonami budynku przy 
ul. Rocha Kowalskiego 6.

4.   Wymiana pokrycia daszków nad 
balkonami budynków przy ul. Ket-
linga 11 i Rocha Kowalskiego 4.

IV. Wymiana okien i drzwi
1.   W 5 mieszkaniach wymieniono 

okna, a lokatorom 18 mieszkań 
zrefundowano 50 procent kosztów 
dokonanej przez nich wymiany we 
własnym zakresie.

2.   Wymiana zewnętrznych drzwi wej-
ściowych do klatek schodowych 
w siedmiu budynkach przy ul.: Za-

głoby 21 i 19, Kmicica 12, 14, 15, 
16 i ul. Ketlinga 4.

3.   Wymiana wewnętrznych drzwi 
wejściowych do klatek schodo-
wych w trzech budynkach przy ul. 
Kmicica 8 i 10, Skrzetuskiego 2.

4.   Wymiana okienek piwnicznych 
w dwóch budynkach przy ul. Ket-
linga 5 i 11.

V. Roboty terenowodrogowe
1.   Remont chodnika przed czwartą 

klatką schodową budynku przy ul. 
Ketlinga 11.

2.   Remont chodnika od strony pół-
nocnej budynków przy ul. Zagłoby 
23, 21, 19.

3.   Remont dojścia do trzech klatek 
schodowych budynku przy ul. Ro-
cha Kowalskiego 8.

4.   Remont chodnika od strony pół-
nocnej przy budynku ul. Rocha 
Kowalskiego 4.

5.   Remont chodnika od trzeciej 
do piątej klatki schodowej przy 
budynku ul. Rocha Kowalskiego 
2 – kontynuacja robót.

6.   Remont chodnika od strony pół-
nocnej przy budynku przy ul. Ket-
linga 5.

7.   Remont chodnika od strony za-
chodniej przy budynku przy ul. 
Skrzetuskiego 10.

8.   Remont chodnika od strony pół-
nocnej przy budynkach przy ul. 
Kmicica 11–9.

9.   Remont podestu pierwszej klatki 
schodowej budynku przy ul. Kmi-
cica 8.

10.   Remont chodników przy bu-
dynkach przy ul. Kmicica 10–8 
i Skrzetuskiego 2.

11.   Remont podjazdów do garaży – li-
kwidacja zielonych „wysepek” – 
przy domkach przy ul. Zagłoby.

12.   Naprawa i malowanie urządzeń 
zabawowych, ogrodzeń placów za-
baw i ławek.

13.   Wykonanie przycinki – pielęgnacji 
kilkunastu koron drzew na osiedlu.

VI. Roboty instalacyjne
1.   Przegląd instalacji gazowych, ko-

minowych wraz z czyszczeniem 
i usunięciem usterek w budynkach 
na osiedlu.

2.   Prace naprawcze kanałów wentyla-
cyjnych w dwóch mieszkaniach.

3.   Wydanie siedmiu opinii kominiar-
skich po kontroli kanałów wentyla-
cyjnych.

4.   Przeróbka wylotów kanałów wen-
tylacyjnych oraz montaż nasad 
turbowent w budynku ul. Skrzetu-
skiego 1.

5.   Płukanie chemiczne instalacji cen-
tralnego ogrzewania w jedenastu 
budynkach nr: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 16, 
20, 21, 22.

6.   Wymiana poziomu zimnej wody 
i zaworów podpionowych ciepłej 
i zimnej wody oraz cyrkulacyjnych 
w budynkach przy ul. Ketlinga 11 
i 6, Rocha Kowalskiego 8.

7.   Wymiana odcinków pionów i czę-
ści poziomów kanalizacyjnych 

w piwnicach w budynkach przy 
ul. Ketlinga 6, Zagłoby 21 i 19.

8.   Wymiana zaworów podpionowych 
centralnego ogrzewania w budyn-
ku przy ul. Skrzetuskiego 8.

9.   Przegląd, regulacja i czyszczenie 
kotła gazowego w budynku w An-
drespolu przy ul. Fabrycznej 9.

VII. Prace nieprzewidziane
1.   Remont elewacji budynku przy ul. 

Kmicica 4.
2.   Miejscowa naprawa lamperii 

w klatkach schodowych budynków 
przy ul. Rocha Kowalskiego 2 i 4, 
Ketlinga 6 i Zagłoby 21.

3.   Remont balustrady balkonu z cegły 
klinkierowej w budynku przy ul. 
Zagłoby 14.

4.   Malowanie przedsionka klatki 
schodowej i ocieplenie komina 
wentylacyjnego w budynku przy 
ul. Skrzetuskiego 8.

5.   Zabezpieczenie elewacji przed 
przeciekami wody do mieszkania 
w budynku przy ul. Kmicica 4b.

6.   Ocieplenie balkonu w budynku 
przy ul. Ketlinga 6.

7.   Zamalowanie graffiti na kilkunastu 
budynkach osiedla.

8.   Montaż trzynastu samozamykaczy 
w drzwiach wejściowych do klatek 
schodowych budynków.

9.   Wymiana napędu bramy w ogro-
dzeniu zespołu budynków 51–60 
od strony ul. Ketlinga.

10.   Montaż słupa oświetlenia ze-
wnętrznego przy budynku przy ul. 
Kmicica 21.

11.   Wymiana wyłazów na typ „ko-
miniarczyk” w trzech budynkach 
przy ul. Kmicica 4a, 4b, Skrzetu-
skiego 8.

12.   Wymiana czterech okienek piw-
nicznych w piątej klatce schodowej 

budynku przy ul. Rocha Kowal-
skiego 2.

13.   Wymiana szyby w drzwiach 
wewnętrznych pierwszej klat-
ki schodowej budynku przy 
ul. Kmicica 21.

14.   Remont podestów pierwszej i dru-
giej klatki schodowej budynku 
przy ul. Kmicica 14.

15.   Wykonanie kilkudziesięciu otwo-
rów w pokrywie studzienki desz-
czowej przy budynku ul. Kmicica 
6 oraz wykonanie przeróbki do de-
montażu dwóch przęseł ogrodzenia 
budynku ul. Kmicica 4a.

16.   Wymiana podliczników ciepłomierzy 
w węzłach budynków przy ul. Zagło-
by 16, Kmicica 13, Ketlinga 26.

17.   Zabezpieczenie rury gazowej w bu-
dynku przy ul. Kmicica 6.

18.   Zadekowanie nieaktywnych wylo-
tów kanałów spalinowych w budyn-
ku w Andrespolu, ul. Fabryczna 9.

19.   Wymiana rury wentylacyjnej 
w piwnicy budynku ul. Skrzetu-
skiego 1.

20.   Awaryjne czyszczenie kanalizacji 
w budynkach przy ul. Rocha Ko-
walskiego 2 i Kmicica 15.

21.   Przywrócenie instalacji centralne-
go ogrzewania o do jej prawidło-

wego działania w mieszkaniu bu-
dynku przy ul. Kmicica 6.

22.   Wymiana odcinka pionu kanaliza-
cyjnego w piwnicach budynków 
przy ul. Ketlinga 9 i Kmicica 13.

23.   Wymiana zaworów podpionowych 
centralnego ogrzewania na sześ-
ciu pionach świecowych łazienek 
w budynku przy ul. Kmicica 13.

24.   Wymiana pompy cyrkulacyjnej 
w węźle budynku przy ul. Rocha 
Kowalskiego 8.

25.   Wymiana pompy obiegowej cen-
tralnego ogrzewania w węźle bu-
dynku przy ul. Ketlinga 24.

VIII. Prace zaplanowane, 
a nie wykonane
1.   Remont dojścia do pierwszej klatki 

schodowej budynku przy ul. Ketlin-
ga 4 – odstąpiono od wykonania ro-
bót w 2016 r. z uwagi na planowaną 
w roku 2017 budowę wiatrołapu, 
co będzie się wiązało z przebudową 
podestu przy klatce schodowej.

2.   Podjazd przy bramie wjazdowej 
do budynku w Andrespolu przy 
ul. Fabrycznej 9 – Urząd Gminy 
w Andrespolu wycofał się ze swo-
ich wcześniejszych zobowiązań 
w zakresie sfinansowania ww. ro-
bót. Powyższe prace uwzględniono 
w planie remontowym na 2017 rok.

Z funduszu remontowego 
na 2016 r. wydatkowano w os. 
„Sienkiewiczowskie” łącznie 
ok. 1.400.000 zł.

W bieżącym roku remonty wykonywać będą 
u nas firmy ujęte w tym wykazie.

Bank Wykonawców  
na 2017 r.
I. Roboty ogólnobudowlano-
-remontowe
1.   Firma Handlowo-Usługowa 

„Brat -Bud” Piotr Bratuszewski
2.   „OLIMP” Maciej Matuszczak
3.   P.P.H.U. „DAJMOS” Maciej Jar-

mółkiewicz
4.   PRB BUDOMAL Artur Leśniak
5   „BUDIMARK” Marek Martynow-

ski
6.   Usługi Komunalne Mariusz La-

skowski
7.   „WALD – BUD” Zakład Robót 

Budowlanych Waldemar Kosia-
cki

8.   Przedsiębiorstwo Budowlane 
„BUDISTAN” Stanisław Marty-
nowski

9.   Zakład Instalacyjno-Budowlany 
Grzegorz Witoń

10.  Zakład Remontowo-Budowlany 
Andrzej Czubak

II. Roboty dekarsko-blachar-
skie
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 Bu-

dowlanych Waldemar Kosiacki
3.   Firma Handlowo-Usługowa 

„Brat -Bud” Piotr Bratuszewski
4.   Zakład Remontowo-Budowlany 

Andrzej Czubak
5.   PRB BUDOMAL Artur Leśniak

IV. Roboty ślusarskie
1.   P.P.H.U. „Zeta” Zygmunt Roś-

niak
2.   Zakład Instalacyjno-Budowlany 

Grzegorz Witoń
3.   PRB BUDOMAL Artur Leśniak

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

Grzegorz Witoń
4.  Zakład Instalacyjny SAN BUD 

Marian Frątczak

VI. Roboty elektryczne, w tym 
wymiana domofonów

1.  „Remedium” Piotr Szkopiński 
2.  Zakład Instalacji Elektrycznych 

Stanisław Cuprjak
3.  Zakład Instalacji Elektrycznych 

i Odgromowych – Pomiary Piotr 
Walczak

4.  Zakład Instalacyjno-Budowlany 
Grzegorz Witoń

5.  VOLTEA Lighting Małgorzata 
Bancerz

VII. Wykonanie i wymiana 
okien drewnianych na PCV
1.  P.P.H.U. „Petecki” Ignacy Petecki
2.  „Studio Okno” sp. z o.o.

VIII. Wykonanie i wymiana 
drzwi zewnętrznych i we-
wnętrznych
1.  ASSA ABLOY Mercor Doors 

Sp. z o.o.

IX. Uszczelnienie i malowanie 
złącz międzypłytowych tech-
niką alpinistyczną
1.  „OLIMP” Maciej Matuszczak

X. Konserwacja zieleni wyso-
kiej i niskiej (przycinki, wycin-
ki drzew i krzewów, frezowa-
nie pniaków), nasadzenia.
1.   KTU – ZIELEŃ sp. z o.o. 
2.   Usługi Komunalne Mariusz La-

skowski
3.   Transport Drogowy Towarowo-

-Osobowy Zbigniew Gołąb
4.   Zakład Usług Ogrodniczych 

S & R Pawlak s.c.

XI. Usługi dezynsekcji, deraty-
zacji, dezynfekcji i czyszcze-
nia zsypów.
1.   „Be Insekt” Mariola Napieraj 

Specjalistyczny Zakład Dezyn-
sekcji, Dezynfekcji i Deratyzacji 
Usługi Porządkowe

2.   „Protectum” Krzysztof Wojcie-
chowski

3.   WDS Serwis Sebastian Tyślik

XII. Udrożnienia instalacji ka-
nalizacji sanitarnej 
1.  WDS Serwis Sebastian Tyślik
2.   Zakład Instalacyjno-Budowlany 

Grzegorz Witoń

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

mółkiewicz

Os. Słowiańskie

Os. Sienkiewiczowskie – remont balkonów i elewacji S-11
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Prezentujemy balkony,  
które zostały zgłoszone do konkursu  
na najefektowniej udekorowany balkon  
na Święta Bożego Narodzenia.

Konkurs na najefek-
towniej w okresie świą-
teczno-noworocznym 
udekorowany balkon 
w naszych budynkach 
został już zakończony. 
Do konkursu zgłosiło 
się 17 osób: 11 z os. 
Słowiańskie i po 3 
osoby z osiedli „Żu-
bardź” i „Koziny”. 
W os. Zbiorcza i Sien-
kiewiczowskie nikt nie 
przystąpił do konkur-
su, choć administrato-
rzy w trakcie obchodu 
terenów zaobserwo-
wali wiele kolorowo 
świecących balkonów. 
Na tej stronie prezen-
tujemy wszystkie zgło-
szone do konkursu 
balkony. Jednocześnie 
osiedle „Słowiańskie” 
nadesłało kilka innych 
balkonów poza kon-
kursem, które wg nich 
także godne są uwagi 
i wyróżnienia (jeden 
z nich prezentujemy). 
Znamy już zwycięzców, 
których wybrały komi-
sje złożone z członków 
poszczególnych Rad 
osiedli. Są nimi w os. 
Słowiańskie: p. Piotr 
Pokrętowski z bl. 117 
i p. Wiesław Namiota 
z bl. 212, w osiedlu 
„Żubardź” p. Dorota 
Tręda z ul. Klonowej 
41, a w osiedlu „Kozi-
ny” p. Adam Małaczyń-
ski z ul. Tatarakowej 
15. 

Przypominamy, że 
oficjalne rozstrzyg-
nięcie konkursu wraz 
z wręczeniem nagród 
zwycięzcom nastąpi 
na poszczególnych 
częściach Walnego 
Zgromadzenia w maju. 
Gratulujemy!
 K.Sz.

Magia świąt na naszych balkonach

Koziny, ul. Tatarakowa 15, Adam Małaczyński

Żubardź, bl. 87, Michał Sypniewski

Olechów, bl. 203, Maryana Stritetska

Olechów, bl. 203, Mirosław Kondal

Olechów, bl. 128, Halina Nogrocka

Olechów, bl. 113, Grażyna Tomaszewska

Koziny, bl. 13, Jacek BaranowskI

Żubardź, bl. 91, Dorota Tręda

Olechów, bl. 214, Helena Głowacka

Olechów, bl. 155, Mirosława Misztal

Olechów, bl. 127, Magdalena Kobalczyk

Olechów, bl. 100, Marianna Król

Koziny, bl. 125, Renata Dziwulska

Żubardź, bl. 91, Magdalena Jacaszek

Olechów, bl. 212, Wiesław Namiota

Olechów, bl. 134, Lucyna Nawrocka

Olechów, bl. 117, Piotr Pokrętowski

Olechów, poza konkursem, bl. 134



10 Ferie w mieście  
nie muszą być nudne.

K o n t a k t 
z administratorem
Administratorzy pracują najbliżej mieszkań-
ców. Bezpośrednio opiekują się poszczegól-
nymi budynkami i  starają się rozwiązywać 
problemy mieszkańców związane z zamiesz-
kaniem. Oto wykaz wszystkich administrato-
rów wraz z kontaktowymi telefonami komór-
kowymi i adresami e-mailowymi:

Administracja osiedla „Słowiańskie”, tel. 
42 670 95 03, 42 670 70 42.
Kierownik adm. p. Piotr Sumiński.
ADMINISTRATORZY:
Alina Kobus administrowane bloki: 100-110 
i 116-122, jak również zespół garaży przy ul. 
Ziemowita 2b i Zakładowej 32/36, tel. kom. 
505 150 863, e-mail: akobus@rsmbawelna.pl.
Małgorzata Krasowska administrowane 
bloki: 111-114, 125-146, tel. kom. 505 150 
842, e-mail: mkrasowska@rsmbawelna.pl.
Andrzej Szlawski administrowane bloki: 
147-156, 158-160, 216, 217, 219, 220, 221, 
221A, 222A, 226A, tel. kom. 505 150 859, 
e-mail: aszlawski@rsmbawelna.pl.
Beata Nykiel administrowane bloki: 201-
214, 218, 218a, 223, 224, 227, 227a, 228, 
229, 229A, 230, 231, 231a, 232, 233, tel. kom. 
505 131 497, e-mail: bnykiel@rsmbawelna.pl.

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

Administracja osiedla „Zbiorcza”, tel. 42 
674 89 49, tel. 42 676 28 97.
Kierownik adm. p. Andrzej Jaroszczyk.
ADMINISTRATORZY:
Agata Jakubczyk-Kaźmierska administro-
wane budynki: Gorkiego 6/8, 10/12, 24, 26, 28, 
tel. kom. 509 285 342, e-mail: ajakubczykka-
zmierska@rsmbawelna.pl
Elżbieta Kowalczyk administrowane budyn-
ki: Górska 2, 4, 3/5, 7/9, Szczytowa 4/6, Rawska 
3, 7, Wilcza 2, Gołębia 1/3, 5, tel. kom. 505 150 
845, e-mail: elkowalczyk@rsmbawelna.pl.
Aleksandra Czekalska administrowane 
budynki: Zbiorcza 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 
21, 23, 25, Sarnia 4, Stylonowa 7, tel. kom. 505 
150 846, e-mail: aczekalska@rsm bawelna.pl.

Administracja osiedli „Żubardź” i „Kozi-
ny”, tel. 42 651 55 24.
Kierownik adm. p. Jolanta Bartoszek.
ADMINISTRATORZY:
Renata Psonka-Andrzejczak administro-
wane budynki: Tybury 3, 10, Klonowa 28/30, 
32, 38/40, Kasprzaka 60/62, 64a, Okrzei 4/12, 
30/36, 40, Bydgoska 40, 42, tel. kom. 500 268 
207, e-mail: rpsonka@rsmbawelna.pl.
Magdalena Gazda administrowane budynki: 
Kasprzaka 10, 11, 11a, 28/34, Długosza 1/5, 
27, 29/31, 1-go Maja 76, 84/86, Więckowskie-
go 97, Lorentza 8, Srebrzyńska 45, Włókniarzy 
198, Bydgoska 44, 46, tel. kom. 505 150 840, 
e-mail: mgazda@rsmbawelna.pl.
Jacek Piaseczny administrowane budynki: 
Czarnkowska 9/13, Gandhiego 3a, Tatarako-
wa 15, Lutomierska 83/101, 103a, 105a, 109a, 
111, Wrześnieńska 67/69, 71/73, Sierakow-
skiego 1/5, Uniejowska 4, 4a, 6, Turoszowska 5, 
16, tel. kom. 505 150 862, e-mail: jpiaseczny@
rsmbawelna.pl.
Aneta Wyrowska administrowane bloki: Byd-
goska 25, 27/29, 35, 37, Lutomierska 156, 158, 
Uniejowska 1/3, Limanowskiego 168, Klonowa 
35/37, 41, tel. kom. 501 463 291, e-mail: awy-
rowska@rsmbawelna.pl.

Przyjmowanie i  załatwianie interesantów 
w spółdzielni odbywa się następująco: sekre-
tariat spółdzielni, Zespół Doradczo-Samorzą-
dowy, Dział Księgowości Eksploatacyjnej Dział 
Techniczny, Stanowisko ds. Analiz Ekonomicz-
nych czynne są przez cały tydzień (za wyjąt-
kiem sobót i niedziel) w godzinach 8.00-16.30; 
Dział Członkowsko-Mieszkaniowy, Dział Czyn-
szów, Kredytów i Wkładów Mieszkaniowych, 
Dział Organizacyjny czynne są w poniedziałki, 
środy, czwartki, piątki w godzinach 8.00-16.30, 
we wtorki w godzinach 8.00-18.00, Admini-
stracje osiedlowe: w okresie od 1.09. do 30.06. 
przyjmują interesantów w poniedziałki, środy, 
czwartki i piątki w godz. 8.00-17.00, we wtorki 
w godzinach 8.00-18.00, w okresie od 1.07. do 
31.08. w poniedziałki, środy, czwartki i piątki 
w godz. 8.00-16.30, we wtorki w godz. 8.00-
18.00.

Do końca ferii zostało jeszcze kilka dni. Ale już teraz 
możemy stwierdzić, że dzieciaki, które zdecydowały się 
spędzić je wspólnie z „Dzikusami” i Szkołą Podstawową 
nr 205 nie nudziły się. Jak co roku bowiem Zarząd Og-
niska TKKF „Dzikusy”, Dyrekcja Szkoły Podstawowej 
Nr 205 oraz RSM „Bawełna”, byli organizatorami ferii 
zimowych w mieście. Kulminacyjnym, jak się wydaje, 
dniem ferii był piątek 20.01.2017 r. Tego dnia od godz. 
10:00 na terenie Szkoły Podstawowej Nr 205 bawiło się 
łącznie 115 dzieciaków. W ramach ferii zimowych prze-
prowadzono tego dnia imprezę rekreacyjną pt. „Dzień 
Sportu”. Nad dobrą zabawą i bezpieczeństwem dzieci 
czuwało trzech instruktorów Ogniska TKKF „Dzikusy” 
oraz pięciu opiekunów ze Szkoły Podstawowej Nr 205. 
Przeprowadzono dziesięć konkurencji, w których zwy-
cięzców z dumą drukujemy.

Tenis stołowy dziewcząt – udział wzięło 
21 uczestniczek,
I miejsce zajęła: Martyna Danielak
II miejsce: Justyna Kaczmarek
III miejsce: Amelia Ujazda

Tenis stołowy chłopców – udział wzięło 
14 uczestników,
I miejsce zajął: Eryk Dybisiak 
II miejsce: Bartosz Pietrzyk
III miejsce: Mikołaj Dymek 

W turnieju szachowym – udział wzięło 16 uczest-
ników,
I miejsce wywalczył: Jakub Piwowarski
II miejsce: Hubert Nowak
III miejsce: Justyna Kaczmarek

W turnieju w warcaby dziewcząt udział wzięło 
18 uczestniczek,
I miejsce zajęła: Lena Skrobek
II miejsce: Lea Jesionowska
III miejsce: Oliwia Rybicka

W turnieju w warcaby chłopców udział wzięło 
14 uczestników,
I miejsce: zajął Filip Karkocha
II miejsce: Jakub Piwowarski
III miejsce: Filip Milczarek

Rzuty piłką do kosza dziewcząt – udział wzięło 
40 zawodniczek,
I miejsce zajęła: Nikola Małycha
II miejsce: Patrycja Klonowska 
III miejsce: Marysia Nowak

Rzuty piłką do kosza chłopców – udział wzięło 
50 uczestników,
I miejsce zajął: Mateusz Osiecki
II miejsce: Szymon Rossa
III miejsce: Karol Kowalczyk 

Slalom z piłką – udział wzięło 32 uczest-
ników,
I miejsce: Eryk Dybisiak
II miejsce: Kuba Kluska
III miejsce: Artur Węgierski

Rzut piłką wypełnioną piaskiem do 
koła Hula-Hop dziewcząt: udział wzięło 
38 uczestników, 
I miejsce: Maja Krzewicka
II miejsce: Wiktoria Sidyk
III miejsce: Maja Przybysz

Rzut piłką wypełnioną piaskiem do 
koła Hula-Hop chłopców – udział wzię-
ło 50 uczestników,
I miejsce: Kacper Kubś 
II miejsce: Rafał Niedźwiecki
III miejsce: Kacper Jankowski

Wszyscy uczestnicy otrzymali napoje oraz pączki, 
a zwycięzcy w poszczególnych kategoriach nagrody 

rzeczowe ufundowane przez RSM „Bawełna”. Na-
grody wręczali Prezes RSM „Bawełna” p. Sylwester 
Pokorski, Prezes Ogniska TKKF „Dzikusy” p. Wła-
dysław Stępień, Przewodniczący Rady Osiedla Sło-
wiańskie p. Bogusław Kowal, kierownik administracji 
osiedla Słowiańskie p. Piotr Sumiński.

F E R I E  Z I M O W E  N A  O L E C H O W I E

Ramowy harmonogram pracy Rady Nadzorczej 
RSM „Bawełna” na 2017 rok
STYCZEŃ
1.   Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Nadzorczej – 

Rewizyjnej, GZM, Wewnątrz-spółdzielczej na 2017 rok.
2.   Informacja Zarządu na temat planowanego zwołania Wal-

nego Zgromadzenia RSM „Bawełna”.
3.   Rozpatrzenie wniosków o wykreślenie lub wykluczenie 

z grona członków Spółdzielni.

LUTY
1.   Podjęcie uchwały w sprawie zasad zaliczania członków 

RSM „Bawełna” do poszczególnych części zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia w 2017 roku.

2.   Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Rady Nad-
zorczej – Rewizyjnej, GZM, Wewnątrz-spółdzielczej, 
za 2016 rok.

3.   Przyjęcie sprawozdań z działalności Rad Osiedli za 2016 
rok.

4.   Rozpatrzenie wniosków o wykreślenie lub wykluczenie 
z grona członków Spółdzielni.

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 2016 r. oraz sprawozdania finansowego za 2016 r. Oce-
na działalności Spółdzielni za 2016 r. – uchwalenie wnio-
sków do Walnego Zgromadzenia.

3.   Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej 
za 2016 r.

4.   Przedstawienie wstępnych wyników rozliczeń mediów 
ze szczególnym uwzględnieniem występujących zagro-
żeń (np.woda niezbilansowana).

5.   Rozpatrzenie wniosków o wykreślenie lub wykluczenie 
z grona członków Spółdzielni.

KWIECIEŃ
1.   Informacja nt. realizacji prac związanych z wykonaniem 

postanowień Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 
w przedmiocie wyodrębnienia nieruchomości RSM „Ba-
wełna”.

2.   Ustalenie stawek opłat zaliczkowych za c.o. i c.w. obo-
wiązujących od 1.05.2017 r.

3.   Sprawy związane z organizacją Walnego Zgromadzenia.
4.   Zasady dofinansowania bądź sfinansowania wypoczynku 

letniego dla dzieci i młodzieży organizowanego przez 
TKKF „Dzikusy” na 2017 rok.

5.   Rozpatrzenie wniosków o wykreślenie lub wykluczenie 
z grona członków Spółdzielni.

MAJ
1.   Analiza wyników gospodarczo-finansowych Spółdzielni 

za I kwartał 2017 roku.
2.   Przedstawienie wyników rozliczeń mediów za 2016 rok.
3.   Rozpatrzenie wniosków o wykreślenie lub wykluczenie 

z grona członków Spółdzielni.

CZERWIEC
1.   Sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej.
2.   Omówienie przebiegu Walnego Zgromadzenia i wdroże-

nie działań związanych z ewentualną realizacją wniosków 
wypływających w trakcie zebrań poszczególnych części 
Walnego Zgromadzenia.

3.   Rozpatrzenie wniosków o wykreślenie lub wykluczenie 
z grona członków Spółdzielni.

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

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

2.   Rozpatrzenie wniosków o wykreślenie lub wykluczenie 
z grona członków Spółdzielni.

SIERPIEŃ
1.   Analiza wyników gospodarczo-finansowych Spółdzielni 

za I półrocze 2017 r.
2.   Rozpatrzenie wniosków o wykreślenie lub wykluczenie 

z grona członków Spółdzielni.

WRZESIEŃ
1.   Wybór firmy do badania sprawozdania finansowego Spół-

dzielni za 2017 r.
2.   Przedstawienie analizy porównawczej zużycia mediów 

w zasobach Spółdzielni za I półrocze 2017 roku w odnie-
sieniu do roku poprzedniego – wnioski.

3.   Rozpatrzenie wniosków o wykreślenie lub wykluczenie 
z grona członków Spółdzielni.

PAŹDZIERNIK
1.   Wybór członków Rady Nadzorczej do udziału w pracach 

Komisji ds. wyboru wykonawców na roboty remontowe 
i konserwację terenów zielonych w 2018 roku.

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

3.   Rozpatrzenie wniosków o wykreślenie lub wykluczenie 
z grona członków Spółdzielni.

LISTOPAD
1.   Analiza wyników gospodarczo-finansowych Spółdzielni 

za III kwartały 2017 r.
2.   Rozpatrzenie wniosków o wykreślenie lub wykluczenie 

z grona członków Spółdzielni.

GRUDZIEŃ
1.   Uchwalenie ramowego harmonogramu obrad Rady Nad-

zorczej na 2018 rok.
2.   Uchwalenie planu gospodarczo-finansowego RSM „Ba-

wełna” na 2018 rok.



11Tworzenie  
przyjaznej przestrzeni edukacyjnej  
jest wyrazem szacunku dla dzieci. 

Ludzie,  
których 

warto poznać  
na nowo

Redakcja: Spotykamy się w mo‑
mencie bardzo ważnym dla szkolni‑
ctwa, ponieważ 9 stycznia 2017 r. Pre‑
zydent RP p. Andrzej Duda podpisał 
ustawę reformującą system edukacji. 
Zgodnie z założeniami od 1 wrześ‑
nia br. zostaną wygaszane gimnazja, 
6letnie szkoły podstawowe staną się 
8letnimi, 3letnie licea ogólnokształ‑
cące – 4letnimi, 4letnie technika – 
5letnimi, a szkoły zawodowe zastąpią 
2stopniowe szkoły branżowe. Jak to 
będzie wyglądać w Łodzi? Czy już to 
wiadomo, jak wypadły w tym wzglę‑
dzie konsultacje społeczne?

Magdalena CzwartoszBujno‑
wicz: Reforma zakłada, że nie będzie już 
gimnazjów, a nową siatkę szkół ustali 
samorząd. Na początku marca najpraw-
dopodobniej będziemy wiedzieć który 
z dwóch, branych obecnie pod uwagę, 
wariantów wybierze nasza gmina: czy 
pierwszy dotyczący 36 wygaszeń szkół 
gimnazjalnych, czyli po 3 latach takie 
gimnazja byłyby zlikwidowane, a te któ-
re działają w zespołach szkół włączone 
do szkół podstawowych, czy wariant 
drugi, który dotyczy wygaszenia tylko 
niektórych, 9 gimnazjów, a reszta byłaby 
włączona w różnych konfiguracjach do 
szkół podstawowych.

R.: Czy to oznacza, że w przy‑
padku drugiego wariantu nauczyciele 
przyległego Gimnazjum nr 36 prze‑
szliby do Waszej szkoły?

M.Cz.B.: Tak, w tym przypadku 
nauczyciele gimnazjum z urzędu stają 
się nauczycielami szkoły podstawowej. 
Niektórzy na pewno znajdą zatrudnie-
nie w liceum czy technikum. Z punktu 
widzenia nauczyciela jest to chyba naj-
lepsze rozwiązanie. Gdy odejdą klasy 
trzecie gimnazjum ich nauczyciele będą 
mogli uczyć w klasach VII a potem kla-
sach VIII szkoły podstawowej. Jest to 
o tyle dobre, że nastąpi wymiana do-
świadczeń między nauczycielami klas 
IV–VI a nauczycielami gimnazjum 
i w przyszłości zarówno jedni jak i dru-
dzy będą uczyć w klasach IV–VIII.

R.: Jak wyglądają nastroje spo‑
łeczne w związku z tą reformą? Bo je‑
śli chodzi o dzieci, to pewnie z jednej 
strony cieszą się, że nie będą musiały 
pisać egzaminu 6klasisty, a z drugiej 
strony niektóre mogą czuć się niepew‑
nie, bo ich kolega wydaje się być taki 
dorosły, bo poszedł do gimnazjum, 
a one będą musiały zostać w podsta‑
wówce.

M.Cz.B.: Nastroje kształtują 
rzeczywistość. Bazując na moich oso-
bistych doświadczeniach, jako dyrek-
tora szkoły, mogę Paniom powiedzieć, 
że u mnie w każdej szóstej klasie jest 
zaledwie może dwoje czy troje dzie-
ci, które chciałyby iść do gimnazjum. 
Wszystkie inne cieszą się, że będą mo-
gły kontynuować naukę w tej samej 
szkole i w tym samym gronie. Jednak 
jest pewien niepokój i to jest natural-

ne i związane z każdą zmianą. Rodzice 
się boją czy szkoły będą odpowiednio 
przygotowane do takich zmian. Zwłasz-
cza, że opinia publiczna w stosunku do 
nauczycieli jest ostatnio momentami 
bardzo nieprzychylna. Serwowane nam 
co jakiś czas zmiany programowe czy 
wymogi związane ze świadczeniem 
pracy nie pomagają nam. Samo środo-
wisko nauczycielskie jest obecne bardzo 
podzielone i trudno nam ze sobą rozma-
wiać, bo wiele osób czuje dyskomfort 
związany z utratą miejsca pracy. Co jest, 
jak mi się wydaje, jak najbardziej natu-
ralne. Nauczyciel związany jest nie tyl-
ko z pracą, w aspekcie zawodowym ale 
przede wszystkim z konkretną szkołą. 
W tym zawodzie zarówno miejsce jak 
i środowisko są szczególne. Środowi-
sko to uczniowie i rodzice, z którymi 
nawiązuje się bardzo bliskie, serdeczne 
relacje. Miejsce pracy to współpracujący 
ściśle ze sobą zespół nauczycieli, to pra-
cownie, które wielu nauczycieli urządza 
swoimi środkami wkładając w nie często 
czas prywatny i przede wszystkim ser-
ce. Nie jest łatwo zarówno uczniom jaki 
nauczycielom tak po prostu się ze sobą 
rozstać. Utrata pracy dla nauczyciela to 
jest przede wszystkim bolesna rozłąka 
z konkretnymi ludźmi.

R.: Każda zmiana wiąże się z wy‑
graną dla jednych i przegraną dla 
drugich. Ważne by negatywne skutki 
zmian zminimalizować, zwłaszcza, że 
chodzi o dzieci.

M.Cz.B.: Oczywiście, bo to one 
mogą najbardziej odczuć zmiany. I to 
głównie te obecnie uczące się w gim-
nazjach, zawieszone niejako między 
podstawówką a szkołą średnią. Dzieci 
mogą czuć się niepewnie. Ale należy 
wziąć też pod uwagę to, że nauczyciele 
z racji wygaszania gimnazjów i zmniej-
szania z roku na rok godzin ich pracy, 
mogą, mimo zaangażowania być coraz 
bardziej zaniepokojeni. Będą stać jak-
by w rozkroku, bo jednocześnie bardzo 
ważni są dla nich ich obecni uczniowie 
i z pewnością chcieliby dla nich jak naj-
lepiej a już muszą poszukiwać nowej 
pracy by móc normalnie egzystować. 
Będą też, niektórzy codziennie, praco-
wać w dwóch szkołach aby zapewnić 
sobie etat, a co za tym, byt. Pamiętaj-
my bowiem, że my nauczyciele także 
mamy rodziny i dzieci i musimy o nie 
zadbać. Pomyśli ktoś w tej chwili – do-
brze jej mówić, gdy podstawówki są 
bezpieczne i na reformie zyskają. Tak, 
ale my w podstawówkach nie chcemy 
zyskiwać kosztem innych. Nauczyciele 
gimnazjum to nasi koledzy. Jesteśmy 
w jednej grupie zawodowej. Poza pracą 
ważna jest tez nasza egzystencja i nasze 
rodziny. Jednak jestem pewna, że wszy-
scy zadbają o dobro i edukację obecnych 
gimnazjalistów.

R.: Czy gimnazja były w ogóle 
dobrym rozwiązaniem? Dzieci w trud‑
nym wieku przenosiły się nagle do no‑

wego środowiska, otoczenia, rówieśni‑
ków i musiały wypracować sobie lub 
wywalczyć nową pozycję i zaistnieć 
w nowej grupie.

M.Cz.B.: Trudno teraz po 17 la-
tach od wprowadzenia gimnazjum tak 
jednoznacznie stwierdzić czy była to 
dobra czy zła reforma. Uważam, że 
przed zmianą mieliśmy świetny system 
edukacji, jeden z najlepszych w Euro-
pie, czyli 8-letnią szkołę podstawową 
i 4- czy 5-letnią szkołę średnią oraz 
liczne szkoły zawodowe. System ten 
wtedy również procentował zdolnymi 
i dobrze wykształconymi młodymi ludź-
mi. Na pewno u wielu uczniów zmiana 
będzie miała wpływ na poczucie bezpie-
czeństwa czy wzmacnianie dotychczaso-
wych wzajemnych relacji.

R.: A czy w tym wszystkim nie 
szkoda dorobku tych wszystkich 
gimnazjów?

M.Cz.B.: Oczywiście ogromnie 
szkoda, ogromnie. Ale obawiam się, że 
w tej chwili nie mamy już na to żadnego 
wpływu, dlatego nie możemy się teraz nad 
tym zastanawiać i rozpamiętywać, bo nie 
pójdziemy do przodu. Trzeba więc zrobić 
wszystko, by było jak najlepiej zarówno 
dla nauczycieli, jak i przede wszystkim 
dla dzieci a doświadczenie i dorobek na-
uczycieli gimnazjum są dla szkół podsta-
wowych nieocenione i bezcenne.

R.: Czy Wasza szkoła jest przy‑
gotowana, kadrowo, powierzchniowo, 
pod względem warunków technicz‑
nych, by nagle stać się 8letnią szkołą 
podstawową?

M.Cz.B.: Mamy w szkole prawie 
800 dzieci. Za rok będzie ich około ty-
siąca, bo szóste klasy zostaną, a dojdą 
pierwsze. Ale kiedyś ta szkoła działała 
już w systemie 8-letnim – nauczyciele 
i uczniowie mieli wtedy do dyspozycji 
również budynek zajmowany teraz przez 
gimnazjum. I teraz to będzie po prostu 
powrót do tego co już było, więc miejsca 
wszyscy będziemy mieli wystarczająco. 
Również, tak jak mówiłam, najprawdo-
podobniej zasilą nas kadry z Gimna-
zjum 36.

Jako idealistka jestem pewna, 
że będziemy razem rozwijać naszą 
szkołę w nowych warunkach. Pomysłów 
i chęci nam nie brak. 

R.: W to nie wątpimy. Wielo‑
krotnie na łamach „Mojego Domu” 
prezentujemy talenty Waszej szkoły. 
Praktycznie nie ma na Olechowie im‑
prez osiedlowych, w które nie włącza‑
łaby się szkoła 205. Jesteście na festy‑
nie Hop do szkoły, promujecie szkołę 
udostępniając sale gimnastyczne 
i biorąc udział w spartakiadach i mini 
olimpiadach. Uświetniacie spotkania 
takie jak np. opisywana w tym nu‑
merze gazety Wigilia na Olechowie. 
Tam gdzie prezentują się dzieci z 205 
można liczyć na pięknie przygotowane 
profesjonalne występy młodych ak‑
torów czy tancerzy. Nie byłoby tego 

wszystkiego gdyby nie zaangażowanie 
nauczycieli tu uczących.

M.Cz.B.: O tak. Mamy wspania-
łą kadrę. W szkole uczy 64 nauczycieli 
i każdy z nich jest fantastyczny w tym 
co robi. Muszę powiedzieć, że panuje 
u nas daleko idąca demokracja. Taki 
przyjęłam model zarządzania i uważam, 
że bardzo dobrze się sprawdza. W szko-
le panuje atmosfera współpracy i wza-
jemnego poszanowania. Nauczyciele 
i rodzice często biorą osobiście udział 
w różnych przedstawieniach, meczach 
i happeningach.

R.: Już tradycją stają się tanecz‑
ne i wokalne występy nauczycieli 
z 205tki na festynie „Hop do szkoły”, 
przyjmowane oklaskami przez same 
dzieci i młodzież jak i innych uczest‑
ników festynu. Czy dystans do siebie 
pomaga w pracy nauczyciela?

M.Cz.B.: Z całą pewnością. Nie 
chcemy być tylko sztywniakami. Lubi-
my się bawić wspólnie z naszą młodzie-
żą. A nasza aktywność w tym zakresie, 
pokazywanie na co dzień radości życia 
zaraża dzieci. A o to przecież chodzi, by 
zachęcić dzieci do różnorodnych zajęć, 
odciągnąć od komputera czy telewizora. 
Pokazać, że życie bez tych technologii 
też nie jest nudne. Staram się tworzyć 
w szkole przestrzeń edukacyjną przy-
jazną dzieciom. Proszę, np. zauważyć, 
że na podłogach korytarzy szkolnych 
namalowane są duże plansze do gry 
w warcaby i chińczyka. Lada dzień po-
wstaną też na holach szkolnych strefy 
do innych zabaw, jak małe boiska do gry 
w mini – piłkę nożną, zawisną kosze do 
mini-koszykówki, powstaną miejsca, 
w których na materacach i przy stolikach 
dzieci będą mogły usiąść i poczytać 
książkę czy powtórzyć lekcję. Tworze-
nie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej 
jest wyrazem szacunku dla dziecka.

Nasze dzieci nie używają telefonów 
komórkowych na przerwach. Nie chcie-
liśmy by oczekiwały przerwy tylko po 
to by zdobywać kolejne levele w grach 

i spóźniać 
się na lekcje ner-

wowo pauzując te same gry. 
Nie ograniczamy przy tym kontaktu z ro-
dzicami. W każdym momencie dziecko 
może poprosić o możliwość wykonania 
telefonu do rodzica. Zasady takie, zwią-
zane z telefonami komórkowymi zaak-
ceptowały same dzieciaki i ich rodzice.

R.: Nie słychać w Waszej szkole 
też dzwonka obwieszczającego prze‑
rwę czy początek kolejnej lekcji. Dla‑
czego?

M.Cz.B.: Nie słychać, bo go nie 
mamy. Jakiś czas temu stwierdziłam, 
że nie ma co stresować dzieci i nauczy-
cieli dzwonkiem. Zarówno jedni jak 
i drudzy bardzo szybko z tym poradzili 
sobie. Wbrew pozorom uczniowie nie 
spóźniają się na lekcje, a nauczyciele 
nie muszą już przekrzykiwać sygnału 
dzwonka czy wybiegające z sal wraz 
z dzwonkiem dzieci, zadając na koniec 

lekcji np. prace 
domowe. Teraz panuje u nas 

przyjazna dzieciom i nauczycielom at-
mosfera. Na pewno jest ciszej.

R.: Wasza szkoła posiada bardzo 
dobre zaplecze sportowe. Jest tu pięk‑
na, obszerna sala gimnastyczna i kilka 
mniejszych, jest boisko do siatkówki 
plażowej, boisko Orlik. Wyremonto‑
waliście łazienki szkolne. Co jeszcze 
w najbliższych latach planujecie?

M.Cz.B.: W 2017 roku czeka nas 
termomodernizacja, zmiana sposobu 
ogrzewania, remont instalacji, wymiana 
okien a także remont elewacji budyn-
ków szkolnych. Wygraliśmy też projekt 
w ramach miejskiego budżetu obywatel-
skiego na ogrodzenie szkoły. Cieszymy 
się z tego. Ogrodzenie powstanie jeszcze 
w tym roku. Bezpieczna przestrzeń dla 
dzieci i młodzieży powiększy się o teren 
zielony wokół szkoły. I w tym miejscu 
serdecznie dziękuję wszystkim za gło-
sowanie na ten projekt.

R.: Życzymy więc dalszych suk‑
cesów szkole i Pani i dziękujemy za 
rozmowę. 

 K.Sz. i I.G.
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Zbieramy nakrętki
Pamiętacie Państwo! We wrześ-
niowym numerze gazety z 2016 r. 
zachęcaliśmy do zbierania nakrę-
tek dla chorych, niepełnospraw-

nych dzieci. Z apelem takim 
wystąpił do nas zarząd Stowa-
rzyszenia „Mamy Wielkie Serca” 
ze Stemplewa.

 Miło nam poinformować, 
że odzew członków Spółdzielni 
na nasz artykuł i podjętą przez 
administracje osiedli akcję jest 
imponujący. Tylko na Olechowie 
przez ostatni kwartał roku zebra-
no ok. 15 kg (dwie wielkie torby) 
nakrętek. Pozostałe administracje 
także wystawiły pojemniki i zbiera-
ją od mieszkańców korki.
 Zebrane nakrętki przekaże-
my Stowarzyszeniu.
 Dziękujemy wszystkim za 
zaangażowanie. Nawet przez se-
kundę nie wątpiliśmy, że Mamy 
Wielkie Serca. Ale prośba nasza. 
Zbierajmy dalej…!!!

Wywiad z p. Magdaleną Czwartosz-Bujnowicz 
– dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 205.

NAJWAŻNIEJSZE 
SĄ  DZIECI



12 Rozerwij się!
Poziomo: 1. główny bohater Blaszanego bę-
benka, 6. budują żeremia, 7. rzeka nad którą 
leży Ulanów, 8. napisał powieść Portret artysty 
z czasów młodości, 9. jedno z najnowocześniej-
szych miast Azji, 12. pan, który szukał miliona, 
13. państwo z Al-Mukallą, 14. miasto i port naf-
towy w Iranie, 18. płoną z górami u Czerwo-
nych Gitar, 19. siedmiu trąbi, 20. głodnemu nie 
wierzy, 21. niewielki pokój dawnej pani domu, 
22. najprostsze rośliny plechowe.
Pionowo: 2. i badylarka, i żubr, 3. grecka bo-
gini dziewica, 4. jest stolicą prefektury Kana-
gawa, 5. biżuteria, kosztowności, 9. stronnik 
króla, monarchista, 10. usztywnia górną część 
masztu, 11. Barron lub Kimmell, 15. miasto 
rodzinne Jerzego Bończaka, 16. marka japoń-
skich samochodów, 17. ciągnie wilka do lasu.

Poziomo: skaza, wacik, kośba, Paryż, żab-
ka, bezlik, balia, Kokura, Śrem, sopran, 
ibis, szkwał, Kira.
Pionowo: kłoda, ząbek, Damaszek, fizylier, 
żabiściek, bulterier, abak, osocze, uprawa, 
annały.

Pierwsze trzy osoby, które w ciągu 
10 dni od ukazania się gazety nadeślą 
prawidłowo rozwiązaną krzyżówkę na 
adres: RSM „Bawełna” 93120 Łódź, 
ul. Przybyszewskiego 163, z dopiskiem 
na kopercie „Krzyżówka”, otrzyma‑
ją nagrody (nie dotyczy pracowników 
RSM „Bawełna”).

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI 
Z POPRZEDNIEGO NUMERU

Noworoczne przyrzeczenia mają to do siebie, że realizacja większości z nich kończy 
się fiaskiem. Dlatego mamy dla Ciebie ściągę z takimi, które nie są na tyle trudne, 
by nie udało się ich dotrzymać. Ich realizacja znaczenie poprawi nie tylko Twoje sa-
mopoczucie a nawet zdrowie, ale i przyczyni się do lepszego życia wokół Ciebie. 
A więc:
1. Uwolnij ręce, prowadząc samochód
Przestań rozmawiać przez telefon, kiedy prowadzisz samochód, czy próbujesz wyje-
chać z zatłoczonego parkingu. Tym bardziej, że policja, jak się dowiadujemy, doko-
nywać będzie częstych kontroli za pomocą bardzo dobrych lornetek. Skończ z szuka-
niem ulubionej piosenki w radio czy w odtwarzaczu mp3, kiedy zmieniasz pas ruchu.
2. Pogódź się z korkami
Dopóki Polski nie potną wzdłuż i wszerz szerokie nitki autostradowych jezdni, a każ-
de duże miasto nie dorobi się wygodnych obwodnic, korki będą tylko większe. Dla-
tego wychodź z domu 10 minut wcześniej. Pozwoli Ci to oszczędzić stresu sobie 
i innym oraz zmniejszyć o 10 procent liczbę przeprosin za spóźnienie i obietnic, że na-
stępnym razem będziesz na czas.
3. Popraw relacje z bliskimi
Spójrz prawdziwe w oczy. Napięte relacje rodzinne, ciągłe kłótnie i nerwowa atmo-
sfera to wynik również Twojego zachowania. Jeśli zależy Ci żeby zmienić ten stan 
rzeczy zacznij od siebie.
4. Bądź lepiej zorganizowana/y
Organizacja to klucz do sukcesu (i spokoju ducha). Jeśli masz z nią problem, warto 
w nadchodzącym roku nad tym popracować. Skutecznym sposobem jest prowadzenie 
kalendarza, do którego wpisywać będziemy 
wszystkie obowiązki i ważne terminy.
5. Żyj pełnią życia 
Życie jest krótkie, warto więc wykorzystać 
je w pełni. Dążenie do pełni życia potraktuj 
jako wyzwanie – od jutra każde „nie chce 
mi się” zmień na „mam ochotę”.

K.Sz.

BARAN 21 III  20 IV
Uda się wreszcie załatwić 
sprawy dotychczas Cię nie-
pokojące, nadać im pewien 
rytm, a nawet większość z nich pozytyw-
nie zakończyć. Rozmowa z kimś bardzo 
sensownym przyda Twoim bieżącym 
planom więcej blasku i znaczenia, niż to 
ma miejsce obecnie. Być może będzie to 
Lew.

BYK 21 IV  21 V
Niektóre zestarzałe sprawy za-
czną nagle dokuczać, staną się 
niewygodne, a nawet uciążliwe. 
Niech Cię ten stan nie przeraża, ale nie działaj 
pochopnie i niczego nie likwiduj gwałtownie. 
Sytuacja wymaga rozwagi i spokojnego dzia-
łania oraz własnych, osobistych przemyśleń. 
Rady Ryb będą nietrafione. 

BLIŹNIĘTA 22 V  20 VI
Bardzo poważna rozmowa 
z kimś bliskim. Temat bę-
dzie istotny i trudny do roz-
wikłania. Wątpliwe czy już w pierwszej 
rozmowie osiągniecie wspólny punkt wi-
dzenia. Dopiero ktoś trzeci, wciągnięty do 
dalszych rozmów, okaże się doskonałym 
partnerem. Warto znać zamiary Wagi.

RAK 21 VI  22 VII
Trudny miesiąc, bo zbiegną 
się różne kłopotliwe terminy. 
Musisz bardzo energicznie za 
wszystko się zabrać, żeby nie udało się któ-
rejś ze złych spraw przeważyć nad innymi. 
Wyrazy przyjaźni ze strony życzliwego Ci 
Barana przekroczą miarę zwykłych kon-
taktów między bliskimi znajomymi.

LEW 23 VII  22 VIII
Kroi się jakaś interesują-
ca wiadomość, która może 
mieć ważny wpływ na Two-
ją przyszłość. Mimo oczarowania sytua-
cją, nie trać z oczu spraw, którymi zaj-
mujesz się na bieżąco. Od pomyślnego 
ich rozwoju zależy Twój obraz w oczach 
kogoś nowo poznanego. Również w oce-
nie Strzelca.

PANNA 23 VIII  22 IX
Zainteresowanie drugą oso-
bą, najpewniej zbliżoną za-
wodowo, będzie Ci się podo-
bało, ale pomyśl, czy jesteś w porządku 
w stosunku do kogoś bliskiego?! Chyba 
byłoby lepiej całą tę sytuację unormować, 
niech ludzie nie plotkują. A przodować 
w plotkach może druga Panna.

WAGA 23 IX  23 X
Drobne komplikacje serco-
we. Rozsądne posunięcie 
może sprawę definitywnie 
zamknąć. Propozycja zawodowa usły-
szana w tych dniach przy okazji innej 
rozmowy powinna Cię zainteresować. 
Pomyśl, czy nie zająć się nią serio. Jeśli 
Koziorożec zaprosi Cię na bal karnawało-
wy, nie odmawiaj. Będzie fajnie.

SKORPION 24 X  21 XI
Może nastąpić mała, finanso-
wa klapa, a nawet trochę więk-
sza finansowa wpadka. Nie 
powinno to zrobić większej dziury w domo-
wym budżecie, jeśli właściwie podziałasz 
i nie załamiesz rąk w pierwszym momen-
cie. Jeśli przy okazji zaczniesz oszczędzać, 
zyskasz pełne uznanie Bliźniąt.

STRZELEC 22 XI  21 XII
W pracy dobre tempo, cał-
kiem niezłe perspektywy 
i równie niezłe interesy - 
oby tak dalej. Dobry miesiąc również 
na uregulowanie wszystkich zaległych 
zobowiązań rodzinnych, odrobienie za-
ległej korespondencji i sprawienie miłej 
niespodzianki komuś bliskiemu. Rak też 
czeka na Twoja inicjatywę.

KOZIOROŻEC 22 XII  19 I
Bardzo pogodny miesiąc. 
Sprawy finansowe, które Cię 
ostatnio niepokoją, rozwiążą 
się nieomal same oraz przy pomocy przy-
jaciół, zwłaszcza spod znaku Barana i Byka. 
Pod koniec miesiąca wir towarzyski i jakieś 
dalsze plany zabawowe. Propozycja wyjaz-
du interesująca, ale nie w tym terminie.

WODNIK 20 I  18 II
Twoje akcje rosną. Warto 
wykorzystać ten sprzyjają-
cy moment, będzie bowiem 
bardzo dobra okazja do pokazania się 
od najlepszej strony. Ale niech inni Cię 
chwalą, Ty nie zabieraj głosu. W tym 
miesiącu będzie też okazja poprawienia 
własnych spraw związanych z pozycją 
zawodową. Miły będzie Skorpion.

RYBY 19 II  20 III
W Twoim środowisku zawo-
dowym może być gorąco. 
Duże personalne zwarcie 
między osobami z autorytetem i władzą. 
Nie wtrącaj się w to, zajmij się swoją pra-
cą. W konsekwencji Twoja bezstronność 
zostanie doceniona. Wszystkim Rybom 
sprzyjać w tym miesiącu będzie Wodnik.

HOROSKOP NA LUTY

Taka sobie myśl:
Jeśli jest noc, musi być 
dzień, jeśli łza – uśmiech.
 Jan Twardowski 

UŚMIECHNIJ SIĘ
***

Pracownik pisze podanie do szefa:
W związku z jednoznacznymi informacjami zawartymi w moim aktualnym 
horoskopie, upraszam o pisemne potwierdzenie zapowiedzianej tam podwyżki.

***
Byłem dzisiaj na siłowni. Przywieźli nową maszynę, całkiem fajna. Po pół 
godzinie jednak miałem dość: spuchłem, rzygać mi się chciało. Ale naprawdę 
ma wszystko! Żelki, snickersy, marsy, kit-katy.

***
Nauczyciel historii wpada zdenerwowany do pokoju nauczycielskiego i mówi 
do dyrektora: 
– Ech, ta licealna 1A! Nie wytrzymam z tymi baranami! Pytam ich, kto wziął 
Bastylię, a oni krzyczą, że to żaden z nich! 
– Niech się Pan nie denerwuje – uspokaja dyrektor – może to rzeczywiście ktoś 
z innej klasy?

KUCHNIA 
NASZA  

CODZIENNA

Od jakiegoś czasu modny 
w kuchni stał się hummus. 
Co to takiego i jak smakuje? 
– spróbujmy!

Tradycyjny hummus to pasta z ciecierzy-
cy z dodatkiem czosnku, soku z cytryny, 
oliwy oraz pasty sezamowej tahini. Do-
skonale znają go wegetarianie i weganie 
dla których hummus może być jednym 
ze źródeł białka w zbilansowanej, bez-
mięsnej diecie. Hummus będzie również 
doskonałym uzupełnieniem diety dla:
 ▪ anemików (ze względu na dużą za-

wartość żelaza),
 ▪ osób z osłabioną odpornością (wita-

mina C),
 ▪ kobiet w ciąży (kwas foliowy),
 ▪ osób z podwyższonym poziomem 

cholesterolu i chorujące na miaż-
dżycę (obecność „dobrych” kwa-
sów tłuszczowych),

 ▪ diabetyków (ma niski indeks glike-
miczny),

 ▪ osób dbających o linię i odchudza-
jących się (niska kaloryczność oraz 
zawartość błonnika).

W sklepach jest już wiele propozycji 
hummusu. My zrobimy jego tradycyjną 
wersję.

HUMMUS  
– PASTA  

DO KANAPEK

Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z numeru świątecznego 
Gazety przysłał p. Bogusław Rychlik z osiedla „Słowiańskie”. 
Nagrodę stanowiła płyta z muzyką Jana Sebastiana Bacha 
z kolekcji „Koncerty Mistrzów”. Gratulujemy!

Składniki:
 ▪ 60 g sezamu,
 ▪ 1,5 łyżki oleju rzepakowego,
 ▪ łyżeczka soku z cytryny,
 ▪ ¼ szklanki zimnej wody,
 ▪ puszka ciecierzycy,
 ▪ łyżeczka oliwy
 ▪ pół łyżeczki tureckiej przyprawy 

„zatar”,
 ▪ płaska łyżeczka papryki słodkiej,
 ▪ szczypta chili,
 ▪ sól pieprz do smaku,
 ▪ dwa ząbki czosnku.

Przygotowanie:
Rozgrzać patelnię i wsypać na nią sezam 
– mieszać, gdy zacznie lekko błyszczeć 
i będzie pachnieć od razu wyłączyć, nie 
dopuścić do zbrązowienia, bo tahini bę-
dzie gorzkie i hummus nie wyjdzie do-
bry. Następnie sezam zblendować z ole-
jem – powinna wyjść gładka, nie za gęsta 
pasta. Następnie zmieszać ją ze wszystki-
mi innymi składnikami, ale bez „zatar’u” 
i wody. Zblendować wszystko i partiami 
dodawać wodę, aby uzyskać taką konsy-
stencję, jaką lubimy. U mnie jest raczej 
gęsta (wlewam dwie łyżki wody). Na ko-
niec rozetrzeć w dłoniach „zatar” i wy-
mieszać łyżką z hummusem.
I gotowe. Smacznego!

POSTANOWIENIA NOWOROCZNE


