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Osiedle mieszkaniowe, to żywy organizm. Jesteśmy w trakcie prac
bacznie obserwowani. Nie możemy utrudniać swymi działaniami
w osiedlach życia mieszkańców. To nasi chlebodawcy.

Środowisko związane ze spółdzielczością mieszkaniową jest
przekonane, że projekt ustawy zawiera zapisy mające na celu
unicestwienie ekonomiczne spółdzielni mieszkaniowych.

NAKŁAD 9000

egzemplarzy

Moim
zdaniem
Jesteśmy już po feriach zimowych, po

dniach babci i dziadka, w trakcie kar-
nawału, którego praktycznie nie poczu-
liśmy i prawdopodobnie nie poczujemy,
pomimo tego, że będzie trwał jeszcze kil-
kanaście dni. Jesteśmy zajęci wieloma
sprawami, dyskusje ciągle trwają, czas
ucieka, a my nie dostrzegamy radości
życia. Walentynki nie były tak gorące jak
poprzedniego roku. Być może z powodu
dużego mrozu, ale chyba jednak nie taka
była przyczyna. Natomiast dla nas, dla
spółdzielczości mieszkaniowej w Łodzi
zaświeciło słońce.

Nowa prezydent naszego miasta
Hanna Zdanowska zaprosiła członków
stowarzyszenia Forum Zarządców Nie-
ruchomości Spółdzielczych na spotkanie
do urzędu miasta, by podyskutować
o wspólnych problemach i sprawach,
a szczególnie o kwestiach istotnych dla
naszych członków dotyczących przy-
spieszenia spraw porządkowania stanów
prawnych gruntów, ich szybkiego wykupu
na własność pod budynkami lub ga-
rażami, przekazywania na stan miasta
ulic będących w zarządzaniu spółdziel-
czym czy podstawiania przez naszą gmi-
nę lokali socjalnych i pomieszczeń tym-
czasowych dla tych, którym grozi eks-
misja. Dyskusja była konkretna, a przed-
stawione sprawy mają nabrać tempa. Po-
ruszano również sprawę czystości na te-
renie Łodzi uznając ją za priorytetową
i wymagającą szczególnej staranności ze
strony administracji samorządowej, bo-
wiem spółdzielczość, w ocenie Pani Pre-
zydent, z tymi sprawami radzi sobie
bardzo dobrze. Było to szczególnie wi-
doczne w trakcie śnieżnego i mroźnego
początku zimy. Niezbędne jest ścisłe
i dokładne określenia granic terenów
obsługiwanych przez poszczególnych
zarządców nieruchomości, w taki sposób,
aby nie było terenów niczyich.

Musimy wszyscy w Łodzi, a więc i my
spółdzielcy, którzy stanowimy ponad
40% ogólnej ilości mieszkańców, na to
zwracać uwagę. Nie możemy być tylko
widzami bądź krytykami, ale gospoda-
rzami, mającymi baczenie na wszystko
co się dzieje na naszym terenie, ale rów-
nież zwracającymi życzliwą uwagę sąsia-
dującym nieruchomościom. Gospoda-
rzami, którzy znając koszty związane
z utrzymaniem czystości i porządku,
sami nie doprowadzają do bałaganu, co
jakże często można zauważyć w naszym
najbliższym otoczeniu.

Sylwester Pokorski

W trakcie dyskusji o spółdzielczości w Polsce najistotniejsza funkcja spółdzielni –
ochrona interesów gospodarczych członków – jest niemal całkowicie ignorowana.
Polemiki skupiają się wokół drugorzędnych kwestii.
Spółdzielnie kształtują potrzebę wspólnoty.

Zagrożeniom wynikającym z ostatniego, poselskiego projektu ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych poświęcony był panel dyskusyjny, który odbył się 31 stycznia br.
w Urzędzie Miasta Łodzi. Dyskusję zorganizował senator Maciej Grubski (na zdję-

ciu obok), radny Rady Miejskiej Jacek Borkowski oraz prezes Stowarzyszenia Forum Za-
rządców Nieruchomości Spółdzielczych, szef naszej spółdzielni Sylwester Pokorski.

Środowisko związane ze spółdzielczością mieszkaniową jest przekonane, że projekt
ustawy zawiera zapisy mające na celu unicestwienie ekonomiczne spółdzielni mieszkanio-
wych. Stąd próba zainteresowania problemem jak najszersze grono radnych, parlamenta-
rzystów i włodarzy miasta.

Właśnie dlatego podczas spotkania prezes Sylwester Pokorski przekonywał, że wejście
w życie tego projektu doprowadzi do upadku spółdzielni. W efekcie tereny zarządzane do-
tychczas przez spółdzielnie – tereny zielone, drogi, chodniki, piaskownice – przejdą pod
nadzór miasta. Jak wyliczyli przedstawiciele Stowarzyszenia Forum Zarządców Nierucho-
mości Spółdzielczych, budżet miasta w ciągu roku poniesie z tego powodu dodatkowy koszt
rzędu 20-30 mln zł. Prawdopodobnie trzeba więc będzie zaciągnąć kolejne kredyty. Tym
bardziej, że gmina będzie miała zmniejszone dochody z tytułu: rocznej opłaty za użytko-
wanie wieczyste przejętych terenów oraz podatku od nieruchomości.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, profesor socjologii Grzegorz Matuszak zwrócił
uwagę na inny aspekt sprawy. Podkreślił że likwidacja spółdzielni, to także socjologiczny
problem funkcjonowania społeczeństwa. Spółdzielnie – jak mówił – jako system organiza-
cji społecznych uczą obywatelskości, kształtują potrzebę wspólnoty oraz pomagania innym.
Zdaniem profesora, likwidacja spółdzielni, spowoduje zniszczenie pewnej tkanki obywa-
telskiego społeczeństwa.

Senator M. Grubski zaproponował konkretne działanie. Zaapelował do przewod-
niczącego Rady Miejskiej Tomasza Kacprzaka o powołanie w łódzkim samorządzie
zespołu, który walczyłby o zablokowanie projektu ustawy o spółdzielniach mieszka-
niowych.

Trzy tygodnie temu w klatkach schodowych
części bloków na Olechowie pojawiła się ulot-
ka, której zasadnicze fragmenty publikujemy:

„Drodzy Sąsiedzi,
Przypominam, że na przekształcenie pra-

wa użytkowania wieczystego gruntu pod naszym
blokiem z bonifikatą nawet 90 proc. jest czas
tylko do 7 sierpnia bieżącego roku.

Jeśli chcecie Państwo uniknąć w niedale-
kiej przyszłości drastycznych podwyżek opłat
za użytkowanie wieczyste musimy dokonać
wspólnie takiego przekształcenia. Stawki użyt-
kowania mogą wzrosnąć nawet o kilka tysię-
cy procent, jak np. we Wrocławiu.

Warunkiem dokonania tej procedury jest
złożenie przez wszystkich lokatorów bloków:
125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 (posia-
dających mieszkania na własność) stosowne-
go podania do Urzędu Miasta Łodzi. W imie-
niu pozostałych lokatorów wystąpi spółdziel-
nia. W przeciwnym razie wszyscy słono bę-

dziemy płacić za użytkowanie zgodnie z obo-
wiązującymi cenami, które będą na bieżąco ak-
tualizowane do wartości rynkowej gruntu.

Koszty wydane na to przekształcenie wy-
niosą zapewne maksimum około kilkuset złotych,
co zapewne zwróci się w ciągu kilku lat. Ponadto
mogą zostać rozłożone na raty (10-20 rat).

Złożenie podania do sierpnia umożliwia
skorzystanie z bonifikaty.

Jako mieszkaniec tego bloku zachęcam
Was do wzięcia sprawy w swoje ręce i do-
pełnienia procesu uzyskania całkowitej włas-
ności swojego mieszkania bo nikt, a szczegól-
nie spółdzielnia nam w tym nie pomoże,
a niedługo będzie za późno.(...).

Z poważaniem (...)”

Od redakcji.
Autor ulotki, przytaczając termin kończący

możliwość uzyskania bonifikaty przy wykupie
na własność gruntu ma zapewne na myśli zapisy

art. 4 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przekształceniu prawa użytkowania wie-
czystego w prawo własności. Jednak przepis ten
nie dotyczy sytuacji mieszkańców budynków
spółdzielczych. Odnosi się do osób fizycz-
nych będących w dniu wejścia ustawy w życie
użytkownikami wieczystymi nieruchomości
zabudowanych na cele mieszkaniowe. W dniu
wejścia w życie tej ustawy to nie poszczegól-
ne osoby fizyczne – czyli nie Państwo – lecz
spółdzielnia mieszkaniowa posiadała tytuł
prawny do gruntu. Przy składaniu wniosku o wy-
kup gruntu spółdzielnia wraz z osobami wyod-
rębnionymi może liczyć na 98% bonifikatę. Jed-
nocześnie pragniemy Państwa uspokoić, że
ustawa i wydane do niej rozporządzenia nie
wskazują daty kończącej termin obowiązywa-
nia zapisów o bonifikatach przy wykupie grun-
tów. Szczegółowe akty prawne do opisanej
wyżej ustawy, na podstawie których występu-
jemy o wykup gruntu to Uchwała Rady Miej-
skiej nr LXV/1220/06 z dnia 22.03.2006 r.
oraz Zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi
nr 4002/IV/06 z dnia 18.05.2006 r.

O konieczności występowania do urzędu

z wnioskiem o wykup gruntu samodzielnie
przez osoby, które wyodrębniły swoje lokale in-
formujemy Państwa wielokrotnie. Po raz pierw-
szy, przesyłając treść podjętej uchwały zarządu
spółdzielni w sprawie określenia przedmiotu od-
rębnej własności lokali. W piśmie przewodnim
do tej uchwały podajemy jakie kroki będzie mu-
siała podjąć osoba, która ustanowi odrębną włas-
ność do swojego lokalu na prawie wieczyste-
go użytkowania gruntu. Następnie informuje-
my o tym przy zawieraniu aktów notarialnych.
Rozsyłamy też pisma przypominające o tym
fakcie do mieszkańców budynków, dla których
z powodu braku kompletu dokumentów urząd
wstrzymuje bądź zawiesza postępowanie
w sprawie przekształcenia prawa do gruntu.

Z autorem ulotki zgadzamy się jednak
w jednym – spółdzielnia nie może Państwu
w tym pomóc, ani za Państwa tego wykonać.
Jako nowi współużytkownicy wieczyści
gruntu samodzielnie musicie Państwo wy-
stępować przed urzędami, tak w sprawie wy-
kupu gruntu jak i regulowania zarówno
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu
oraz podatku od nieruchomości.

Spółdzielczy panel

ULOTNE PÓŁPRAWDY
Cd. na str. 4



U W A G A !
Szanowni Państwo, zgłaszając w administracji usterkę, awarię czy

sprawę do załatwienia, prosimy zapamiętać imię i nazwisko pracownika
udzielającego Państwu wyjaśnień, bądź załatwiającego te sprawę.

To ważne!

2 Miło nam, że autor listu, pisząc o bulwersujących go sprawach
powołuje się na naszą, stałą rubrykę „Moim zdaniem”.

Niestety, na tym przyjemności się kończą.
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Z prac
Rady Nadzorczej

R. S. M.
„Bawełna”

w styczniu 2011 roku
1. Rada Nadzorcza rozpatrywała wnio-
ski o wykreślenie z rejestru członków
spółdzielni i podjęła 30 uchwał w tej
sprawie:

a) jednej osoby, która po rozwodzie
utraciła spółdzielcze lokatorskie prawo
do lokalu, a praw do innego lokalu
w spółdzielni nie posiada.

b) dwudziestu dziewięciu człon-
ków oczekujących, którzy nie wnosi-
li opłat manipulacyjnych od 1992 roku.
2. Rada podjęła uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na:

a) nabycie z 98% bonifikatą od
Gminy Miasto Łódź prawa własności
gruntu położonego w Łodzi będącego
w wieczystym użytkowaniu RSM „Ba-
wełna” przy ulicach: Zbiorczej 19,
Zbiorczej 17 a, Zbiorczej 8, Więc-
kowskiego 97, Al. 1 Maja 84/86, Lu-
tomierskiej 156, Rawskiej 7, Klonowej
38/40, Kazimierza Odnowiciela 2,
Zakładowej 61 i Anny Jagiellonki 2,
Leszka Białego 2 i ulicy Zakładowej
45, Anny Jagiellonki 4, 6 Leszka
Białego 1, 3 Leszka Białego 7 i Bo-
lesława Szczodrego 1,

b) nabycie z 98% bonifikatą prawa
własności gruntu położonego w Łod-
zi będącego własnością Gminy Mias-
to Łódź przy ulicach: Zbiorczej 19,
Zbiorczej 17a, Kazimierza Odnowiciela
oraz działek nr 220/6 i nr 220/7
położonych w obrębie W-35, KW –
LD1M/00193755/0.
3. Rada Nadzorcza podjęła uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na usta-
nowienie służebności gruntowej pole-
gającej na prawie przejścia i przejazdu
przez działki:

nr 184/102 objętą księgą wieczystą
nr LD1M/00129607/9, nr 184/75
i nr 184/76, objęte księgą wieczystą
nr LD1M/00129611/0 – dotyczy osied-
la Zbiorcza.
4. Rada:

– wybrała spośród swoich członków
dwie osoby do udziału w pracach ko-
misji do spraw wyboru wykonawcy –
budowy dwóch budynków w osiedlu
Olechów, w charakterze obserwatorów
z dostępem do materiałów,

– zatwierdziła przedłożone przez ko-
misje: rewizyjną, GZM oraz inwesty-
cyjną plany pracy tych komisji na
2011 rok i przyjęła przedłożone przez
te komisje sprawozdania z działalnoś-
ci w roku 2010,

– przyjęła wstępną informację za-
rządu na temat planowego zwołania
Walnego Zgromadzenia RSM „Ba-
wełna” w I półroczu 2011 roku,

– udzieliła odpowiedzi na wy-
stąpienie członka spółdzielni w sprawie
rozliczenia ogrzewania mieszkania,

– przyjęła informację o wyborze
p. Piotra Sumińskiego na przewod-
niczącego Rady Osiedla Olechów – Ja-
nów – jednostki pomocniczej Miasta
Łódź,

– przyjęła do wiadomości spra-
wozdanie Zarządu Ogniska TKKF
„Dzikusy” z imprezy dla dzieci „X
Olimpiada Przedszkolakach”, jaka od-
była się w Szkole Podstawowej nr 205
na Olechowie.
. Oprac. U.G.

W styczniu 2011 r. posie-
dzenia Zarządu RSM „Ba-
wełna” odbyły się w dniach:
5, 12, 19 i 26.

Sprawy członkowsko-
-mieszkaniowe

W dniu 31.12.2010 r. spółdzielnia liczyła
10.307 członków, w tym 9.230 członków
zasiedlonych i 1.077 oczekujących.
W styczniu 2011 r. w poczet członków
przyjęto 13 osób, a 23 osoby – z różnych
przyczyn – skreślono z rejestru członków
spółdzielni.

Zatwierdzone zostały wyniki, ogłoszo-
nych w listopadzie ubiegłego roku, prze-
targów na dwa mieszkania na osiedlu
„Żubardź. W przetargach ograniczonych
nie wpłynęły żadne oferty. W przetargu
nieograniczonym, na jedno z mieszkań
spośród złożonych ofert wybrano ofertę
najwyższą cenowo. Na drugie mieszkanie
ofert nie było, wobec czego ogłoszony
został ponowny przetarg nieograniczony.

Na 45 zł określono wysokość kwoty,
jaką członkowie oczekujący zobo-
wiązani są wnosić w 2011 roku tytułem
kosztów manipulacyjnych. Kolejny już
rok spółdzielnia nie podnosi tej kwoty,
utrzymując ją na poziomie ustalonym
w 2007 roku.

Określanie przedmiotu
odrębnej własności lokali

Uchwalony został projekt uchwały do-
tyczącej określenia przedmiotu odrębnej
własności lokali w budynku nr 13 przy
ul. J. Długosza 27 w Łodzi.

Roboty remontowe, wymiana
stolarki okiennej

Zaktualizowano – według stanu na 31
grudnia 2010 r. – listy określające kolej-
ność wymiany, bądź refundacji kosztów
wymiany dokonanej we własnym zakre-
sie okien i drzwi balkonowych w miesz-
kaniach w poszczególnych osiedlach.
Listy zawierają:
� na osiedlu „Żubardź”– 1217 pozycji,
� na osiedlu „Koziny” – 649 pozycji,
� na osiedlu „Zbiorcza” – 888 pozycji,
� na osiedlu „Słowiańskie” – 1605 po-

zycji i
� na osiedlu „Sienkiewiczowskie” – 454

pozycje + osobna lista dla budynku
przy ul. Fabrycznej 9 w Andrespolu –
8 pozycji.

Listy są do wglądu dla członków
spółdzielni w biurze zarządu spółdzielni,
pok. 121 i w administracjach osiedli.

Podjęto decyzję o zwrocie kosztów
wymiany okien osobie, która będąc
członkiem spółdzielni dokonała wymiany

okien we własnym zakresie, a następnie
podarowała mieszkanie córce. Refunda-
cja nastąpiła zgodnie z kolejnością wyni-
kającą z harmonogramu dla osiedla
„Zbiorcza”.

W związku z sytuacją zdrowotną i fi-
nansową, po uzyskaniu pozytywnej opi-
nii rady osiedla przyspieszono refundację
części kosztów wymiany okien dokona-
nej we własnym zakresie jednej osobie
z osiedla „Słowiańskie”.

Opłaty i koszty

Na wnioski zainteresowanych i po nego-
cjacjach podniesiono miesięczne wyna-
grodzenia ryczałtowe firm prowadzących
konserwację zasobów w zakresie robót
ogólnobudowlanych, elektrycznych, do-
mofonowych oraz instalacji sanitarnych
i cieplnych w osiedlach: „Słowiańskie”,
„Sienkiewiczowskie” i „Zbiorcza”. Wzrost
ten ograniczony jest do kwot nie wykra-
czających poza założenia przyjęte w Pla-
nie gospodarczo-finansowym spółdzielni
na 2011 rok, gdzie przewidziano walory-
zację dotychczasowych wynagrodzeń dla
firm konserwatorskich.

Najem lokali i dzierżawa
terenu

Zawarto umowę dzierżawy terenu pod

jednym z pawilonów handlowych na Ole-
chowie z osobą, która kupiła pawilon od
poprzedniego właściciela.

Wynajęto mieszkańcom następujące
pomieszczenia gospodarcze:
boksy motocyklowe

– w budynku nr 94 przy ul. Bydgo-
skiej 35,

– w budynku nr 4 przy ul. Lutomier-
skiej 158,

pomieszczenia dodatkowe
– w budynku nr 5 przy ul. Lutomier-

skiej 156,
– w budynku nr 76 przy ul. Czarn-

kowskiej 9/13 – trzy pomieszczenia,
– w budynku 91 przy ul. Klonowej 41,
– w budynku nr 205 przy ul. Luto-

mierskiej 83/101,
– w budynku nr 203 przy ul. Luto-

mierskiej 105A,
– w budynku nr 221 przy ul. Wrześ-

nieńskiej 71/73,

* * *

Postanowiono, że w styczniu i lutym
2011 roku wydawana przez spółdzielnię
gazeta „RSM Bawełna Mój Dom” roz-
szerzona będzie o dodatkowe 4 strony,
przeznaczone na zamieszczanie na nich
reklam oraz tekstów redakcyjnych.

Oprac.: E.S.

Z prac Zarządu Spółdzielni w styczniu 2011 r.

List pełen troski nadesłał do prezesa Sylwestra Pokorskiego Pan Bogumił – nazwisko
znane redakcji – z ulicy Rawskiej. Napisał:

„Szanowny Panie Prezesie
W jednym ze swoich stałych felietonów zatytułowanych „Moim zdaniem” zamieszcza-
nych w gazecie „Mój Dom”, zwraca się Pan do mieszkańców jako współgospodarzy
miejsca zamieszkania z apelem o współpracę w zakresie dbałości o nasze budynki i ich
otoczenie, poprzez przekazywanie uwag oraz spraw, w których – jak Pan to pisze – jest
jeszcze coś do zrobienia. W odpowiedzi na ten apel, pragnę przekazać w imieniu włas-
nym jak również innych mieszkańców kilka poniższych uwag i pytań dotyczących mo-
jego bloku przy ul. Rawskiej 7.

1. W 2009 r. budynek został ocieplony od strony wschodniej. Pomijając całe zamie-
szanie wokół sposobu ocieplenia (pierwsza wersja – tylko dwie klatki!!!) zapomniano
(a może to ciąg dalszy eksperymentu?) o wykończeniu wyraźną kolorystyką. Być może
według kolorystów spółdzielni kolor szary, to też kolor, tylko czemu taki punkt widze-
nia przyjęto dla tego budynku?

Czytając gazetę „Mój Dom” i oglądając zamieszczone w niej zdjęcia remontowa-
nych budynków stanowiących zasoby RSM „Bawełna”, jestem zawsze pod wrażeniem
ładnej i stosownej kolorystyki. Nie można tego w żaden sposób odnieść do mojego
bloku, którego szarość i bylejakość „wyróżnia się” na tle kolorowych budynków miesz-
kalnych stanowiących bezpośrednie sąsiedztwo.

2. W sposób szczególny bulwersuje wygląd, a tym samym estetyka budynku od strony
zachodniej. Odpadające tynki, resztki szarej farby na płytach balkonowych to widok
jak z obrazów w Czeczeni. Naturalnie jest w tym momencie pytanie: dlaczego ocie-
plając stronę wschodnią budynku, odstąpiono od ocieplania i innych prac remonto-
wych strony zachodniej?

Przy tej okazji pragnę zapytać: czy wydając zgodę na zabudowę balkonów odpo-
wiednie służby spółdzielni nie powinny sprawdzić jaki jest stan porządkowy po wyko-
naniu prac? Patrząc na stan faktyczny uważam, że powinno to być obowiązkowe!

Przekazując powyższe uwagi, zapewniam Pana Panie Prezesie, że opisany stan nie
jest fikcją. Jest to faktyczny obraz budynku, za który spółdzielnia powinna się wstydzić.
Sądzę, że mam prawo do tak sformułowanej oceny, ponieważ zaliczam się do tych człon-
ków, którzy obowiązki wobec spółdzielni wypełniają w sposób prawidłowy i należny.
W świetle powyższego uprzejmie pytam:

a) czy przewidywane są i kiedy prace związane z wykończeniem elewacji od strony
wschodniej?

b) czy przewidywane są i kiedy prace związane z elewacją (ociepleniem) strony za-
chodniej?

3. W czerwcu 2009 r. w swoim piśmie do Państwa zasygnalizowałem sprawę o is-
totnym znaczeniu dla mieszkańców bloku, a dotyczącą chodnika od strony wschodniej
budynku. Praktycznie chodnik ten nie był poddawany żadnym pracom i jego obecny
wygląd oraz stan techniczny wymagają podjęcia stosownych decyzji. Oznakowanie
tylko żółtymi liniami (niedługo będą niewidoczne) fragmentów chodnika, studzienek te-
lefonicznych nie rozwiązuje problemu. Ponawiam ten problem, ponieważ w piśmie RSM
(L.dz. TZ/776/4093/09) z dnia 24.06.2009 r. nie otrzymałem żadnej odpowiedzi.

Szanowny Panie Prezesie,
Zgodnie z Pana intencją, starałem się wskazać na sprawy, w których jeśli chodzi o mój
blok jest jeszcze coś do zrobienia. Nie kierowałem się w żadnym wypadku nastawie-
niem roszczeniowym, czy też nieskrępowaną złośliwością.(...)

W oczekiwaniu na kolejny Pana Panie Prezesie felieton oraz na odpowiedź w przed-
miotowej sprawie – przesyłam wyrazy szacunku.”

Od redakcji: Nie ukrywamy, że jako redakcji miło nam, że autor listu, pisząc o bul-
wersujących go sprawach powołuje się na naszą, stałą rubrykę „Moim zdaniem”. Nie-
stety, na tym przyjemności się kończą. Z pisma, jakie prezes spółdzielni, autor rubryki
„Moim zdaniem” przekazał niedawno autorowi zamieszczonego wyżej listu wynika,
że chcąc czy nie, musimy – jako spółdzielcy – nauczyć się twardo stąpać po ziemi. Za-
chodnia ściana budynku, o której mowa nie została ocieplona, bo w bloku trzeba
w pierwszej kolejności wymienić instalację centralnego ogrzewania, a bilans funduszu
remontowego tego budynku na koniec 2010 roku wyniósł minus 68 000 zł! Skoro tak,
to bieżący rok, w którym zajmiemy się instalacją c.o. jeszcze ten ujemny wynik po-
większy. Są też problemy natury technicznej. Choćby to, że prace ociepleniowe ściany
zachodniej pociągają za sobą konieczność remontu balkonów, a to dodatkowe koszty.

Na ocieplenie zachodniej ściany trzeba więc będzie poczekać. Podobnie, jak na po-
malowanie bloku, czego nie zrobiono celowo, by po ociepleniu ostatniej ściany nie ma-
lować budynku ponownie.

Prezes przypomniał w swym piśmie, że na temat remontu chodnika już z autorem
listu pisemnie wymieniał poglądy – w czerwcu ubr. Wówczas rozmówcy doszli do
wspólnego wniosku, że mimo uciążliwości, nie remont chodnika, a docieplenie bloku
jest sprawą numer jeden. Niestety pieniędzy na remonty tego budynku gwałtownie nie
przybyło, a priorytety się nie zmieniły. Oznakowanie miejsc niebezpiecznych na chod-
niku oczywiście – jak napisał prezes – nie rozwiązuje problemu, ale jest najprostszym
i najtańszym sposobem zapewnienia jego bezpiecznego użytkowania.

Listy





Tak jak zapowiadaliśmy, konty-
nuujemy prezentację budynków
osiedla „Słowiańskie” opisując ro-

boty remontowe wykonane na Olecho-
wie od momentu zasiedlenia każdego bu-
dynku do końca 2010 roku.

W dzisiejszym numerze kolejne – ostat-
nie już w tym cyklu – budynki o numerach
zaczynających się liczbą dwieście. Bloki
wybudowane zostały w latach dziewię-
ćdziesiątych ubiegłego wieku – za
wyjątkiem trzech z poniżej prezentowanych
– które oddane zostały do użytkowania
w roku 1989.

Na przestrzeni dwudziestu lat istnienia
tych budynków przeprowadzane były ro-
boty renowacyjne i porządkowo-konser-
wacyjne. Na bieżąco wykonywano też
poważniejsze remonty, jak wymiana po-
krycia dachów czy modernizację węzłów
cieplnych. Podejmowane prace służyły
nie tylko zabezpieczeniu właściwego sta-
nu technicznego budynków, ale także
miały na celu podniesienie komfortu za-
mieszkiwania oraz poprawę estetyki blo-
ków i ich otoczenia.

Poniżej przedstawiamy historię is-
totniejszych remontów i prac przepro-
wadzonych w budynkach od numeru
221 do 233.

Budynek nr 221
ul. Leszka Białego15
Data zakończenia budowy 30.03.1990 r.

Blok został wybudowany w systemie
Dąbrowa 85. Budynek pięciokondygna-
cyjny, podpiwniczony. Powierzchnia użyt-
kowa lokali 1448,70 m kw., ilość miesz-
kań – 30.

W latach 2001–2004 pomalowano klat-
ki schodowe wraz z wejściami oraz wy-
konano izolację rur ciepłej i zimnej wody
w budynku.

W latach 2005–2009 wymieniono do-
mofony, pokryto dach papą termozgrze-
walną oraz docieplono stropodach granu-
latem celulozowym.

W 2010 r. wykonano odświeżenie kla-
tek schodowych wraz z wejściami, remont
podestów i wymieniono okna na klatce
schodowej.

Budynek nr 221A
ul. Leszka Białego 13A
Data zakończenia budowy 15.11.1996 r.

Blok został wybudowany w systemie mie-
szanym. Budynek pięciokondygnacyjny,

podpiwniczony. Powierzchnia użytkowa lo-
kali 498,21 m kw., ilość mieszkań – 10.

W latach 2002–2009 wykonano mon-
taż podzielników kosztów c.o., izolację rur
ciepłej i zimnej wody w budynku. Prze-
prowadzono modernizację węzła cieplne-
go. Pokryto dach papą termozgrzewalną
oraz pomalowano wejście do klatki scho-
dowej.

Budynek nr 222
ul. Leszka Białego 13
Data zakończenia budowy 30.05.1990 r.

Blok został wybudowany w systemie

Dąbrowa 85. Budynek pięciokondygna-
cyjny, podpiwniczony. Powierzchnia użyt-
kowa lokali 966,00 m kw., ilość mieszkań
– 20.

W latach 2000–2004 pokryto dach
papą termozgrzewalną, pomalowano klat-
ki schodowe wraz z wejściami, wymie-
niono domofony, wykonano izolację rur
ciepłej i zimnej wody w budynku.

W latach 2006–2009 docieplono stro-
podach granulatem celulozowym.

Budynek nr 223
ul. Leszka Białego 9

Data zakończenia budowy 28.04.1989 r.
Blok został wybudowany w systemie
Dąbrowa 85. Budynek pięciokondygna-
cyjny, podpiwniczony. Powierzchnia użyt-
kowa lokali 1717,00 m kw., ilość miesz-
kań – 35.

W latach 1999–2004 przeprowadzono
remont dachu, pomalowano klatki scho-
dowe, wymieniono domofon, wykonano
izolację rur ciepłej i zimnej wody w bu-
dynku. Przeprowadzono modernizację
węzła cieplnego.

W latach 2007–2009 naprawiono złącza
międzypłytowe, wymieniono domofon.

W 2010 r. nastąpiła wymiana domofo-
nów z analogowych na cyfrowe w trzeciej
klatce schodowej oraz remont podestu
przed wejściami do trzeciej klatki scho-
dowej.

Budynek nr 224
ul. Bolesława Szczodrego 2
Data zakończenia budowy 15.09.1989 r.

Blok został wybudowany w systemie
Dąbrowa 85. Budynek pięciokondygna-
cyjny, podpiwniczony. Powierzchnia użyt-
kowa lokali 1238,92 m kw., ilość miesz-
kań – 16, ilość lokali użytkowych 1.

W latach 2000–2004 pomalowano klat-
ki schodowe, wymieniono drzwi wejścio-
we do klatek schodowych na metalowe,
wykonano izolację rur wodociągowych
w budynku. Pokryto dach papą termozg-
rzewalną. Przeprowadzono modernizację
węzła cieplnego.

W latach 2007–2009 wymieniono do-
mofon, wykonano naprawę elewacji –
szczyt zachodni, wymieniono schody
przed wejściem do klatki schodowej,
uszczelniono złącza międzypłytowe, do-
cieplono stropodach granulatem celulo-
zowym oraz pomalowano cokół budynku.

W 2010 r. pomalowano klatki schodo-
we wraz z wejściami, wyremontowano po-
dest wejściowy przed pierwszą klatką
schodową oraz wymieniono okna na klat-
kach schodowych.

Budynek nr 226A
ul. Bolesława Szczodrego 6
Data zakończenia budowy 30.01.1998 r.

Blok został wybudowany w systemie mie-
szanym. Budynek czterokondygnacyjny.
Powierzchnia użytkowa lokali 2872,57 m kw.,
ilość mieszkań – 48.

W latach 2003–2009 wykonano izola-
cję rur ciepłej i zimnej wody w budynku,
wymieniono ciepłomierze, docieplono
stropodach termoizolacyjnym granulatem
celulozowym, pokryto dach papą ter-
mozgrzewalną.

Budynek nr 227
ul. Bolesława Szczodrego 5
Data zakończenia budowy 28.03.1991 r.

Blok został wybudowany w systemie
Dąbrowa 85. Budynek pięciokondygna-
cyjny, podpiwniczony. Powierzchnia użyt-
kowa lokali 2120,00 m kw., ilość miesz-
kań – 40.

W latach 2002–2004 pomalowano
klatki schodowe, pokryto dach papą ter-
mozgrzewalną, wykonano izolację rur
ciepłej i zimnej wody w budynku. Prze-
prowadzono modernizację węzła ciep-
lnego.

W latach 2007–2009 wymieniono do-
mofony, docieplono stropodach termoi-
zolacyjnym granulatem celulozowym,
odświeżono klatki schodowe wraz z we-
jściami, wymieniono okna na klatkach
schodowych na PCV, pomalowano cokół
budynku, pokryto daszki nad wejsciami do
klatek oraz dach papą termozgrzewalną,
wykonano miejscową naprawę elewacji.

W 2010 r. wyremontowano chodnik
przed budynkiem.

Budynek nr 227A
ul. Kazimierza Odnowiciela 6
Data zakończenia budowy 25.02.1997 r.

Budynek pięciokondygnacyjny, podpiw-
niczony. Technologia budowy tradycyjna.
Powierzchnia użytkowa lokali 281,33 m kw.,
ilość mieszkań – 5.

4 Cykl artykułów rozpoczęty w lipcu 2009 r. opisem osiedla „Koziny”
– przedstawiający historię remontową każdego bloku w poszczególnych

osiedlach – właśnie został zakończony.

przez pryzmat
remontów cz. VOlechów

Spółdzielczy panel
Cd. ze str. 1
O szeroką dyskusję w tej sprawie zaape-
lował także radny Jacek Borkowski.

Tomasz Kacprzak zapewnił zebranych,
że porozmawia na ten temat z Prezydent
Łodzi Hanną Zdanowską. Przewodniczący
Rady Miejskiej zastrzegł jednak, że wątpi
w groźbę likwidacji spółdzielni.

Oburzony projektem ustawy był wice-
przewodniczący Rady Miejskiej Czesław

Telatycki, który porównał grożący nam stan
rzeczy do sytuacji, gdy Miasto zaczęło
sprzedawać mieszkania komunalne, w wy-
niku czego przejęło zarząd nad terenami
przyległymi do tych budynków. Wraz
z senatorem M. Grubskim uznali, iż mias-
to nie radzi sobie z tym zadaniem.

– Można sobie wyobrazić, co się stanie,
gdy miasto będzie musiało zarządzać
także terenami po spółdzielniach – mówił

wiceprzewodniczący. Cz. Telatycki stanął
na stanowisku, że poza zespołem samo-
rządowym, należy powołać ogólnopolską
inicjatywę, która sprzeciwi się temu pro-
jektowi ustawy.

* * *
Zagadnienia te poruszane były również

w trakcie spotkania prezydent Hanny Zda-
nowskiej z członkami Stowarzyszenia Fo-
rum Zarządców Nieruchomości Spółdziel-
czych, na które przedstawiciele stowa-
rzyszenia zaproszeni zostali 10 bm. Pre-
zentując stanowisko środowiska spółdziel-
czości mieszkaniowej, apelując o po-
wołanie specjalnego zespołu roboczego,
który przygotowałby specjalistyczny ma-
teriał w tej sprawie, goście Pani Prezydent
konkludowali:

– W trakcie wieloletnich dyskusji
o spółdzielczości w Polsce najistotniejsza
funkcja spółdzielni – ochrona interesów
gospodarczych członków – jest niemal
całkowicie ignorowana. Polemiki zaś sku-
piają się wokół bardzo drugorzędnych
kwestii, takich jak: rozmiary spółdzielni,
podział kompetencji między organami
i sposób ich funkcjonowania.



W latach 2002–2009 zamontowano
podzielniki kosztów centralnego ogrze-
wania, wykonano izolację rur wodocia-
gowych w budynku, pokryto dach papą ter-
mozgrzewalną oraz pomalowano wejście
do klatki schodowej.

Budynek nr 228
ul. Bolesława Szczodrego 3
Data zakończenia budowy 16.05.1991 r.

Blok został wybudowany w systemie
Dąbrowa 85. Budynek pięciokondygna-
cyjny, podpiwniczony. Powierzchnia użyt-
kowa lokali 992 m kw., ilość mieszkań – 20.

W latach 2001–2009 pomalowano klat-
ki schodowe, wykonano izolację rur ciepłej
i zimnej wody w budynku. Przeprowa-
dzono modernizację węzła cieplnego. Wy-
konano roboty dekarskie polegające na kry-
ciu dachu papą termozgrzewalną. Docie-
plono stropodach budynku termoizola-
cyjnym granulatem celulozowym. Wy-
mieniono drzwi wejściowe do klatek na
metalowe.

W 2010 r. pomalowano wejścia do kla-
tek schodowych.

Budynek nr 229
ul. Leszka Białego 7
Data zakończenia budowy 31.05.1990 r.

Blok został wybudowany w systemie
Dąbrowa 85. Budynek pięciokondygna-
cyjny, podpiwniczony. Powierzchnia użyt-
kowa lokali 1908,60 m kw., ilość miesz-
kań – 40.

W latach 2000–2004 wymieniono do-
mofon, pomalowano klatki schodowe, po-
kryto dach papą termozgrzewalną oraz wy-
konano izolację rur ciepłej i zimnej wody
w budynku. Przeprowadzono moderniza-
cję węzła cieplnego.

W latach 2007–2009 wykonano izola-
cję fundamentów, docieplono stropodach
termoizolacyjnym granulatem celulozo-
wym, pomalowano klatki schodowe wraz
z wejściami. Wykonano chemiczne płuka-
nie kaloryferów.

W 2010 r. wykonano naprawę schodów
do trzeciej klatki schodowej.

Budynek nr 229A
przy ul. Leszka Białego 7A
Data zakończenia budowy 17.07.1997 r.

Blok został wybudowany w systemie mie-
szanym. Budynek pięciokondygnacyjny,
podpiwniczony. Powierzchnia użytkowa lo-
kaoli 353,38 m kw., ilość mieszkań – 5.

W latach 2002–2009 wykonano mon-
taż podzielników kosztów centralnego
ogrzewania, izolację rur wodociągowych
w budynku. Przeprowadzono moderniza-
cję węzła cieplnego. Pokryto dach papą ter-
mozgrzewalną. pomalowano wejście do
klatki schodowej oraz wykonano che-
miczne płukanie grzejników centralnego
ogrzewania.

W 2010 r. wymieniono domofony
w pierwszej klatce schodowej.

Budynek nr 230
przy ul. Bolesława Szczodrego 1
Data zakończenia budowy 23.07.1990 r.

Blok został wybudowany w systemie Dąbro-
wa 85. Budynek pięciokondygnacyjny, pod-
piwniczony. Powierzchnia użytkowa loka-
li 1239 m kw., ilość mieszkań – 20.

W latach 2001–2004 pokryto dach
papą termozgrzewalną, wymieniono drzwi
wejściowe do klatek schodowych na me-
talowe oraz izolację rur ciepłej i zimnej
wody w budynku. Pomalowano klatki
schodowe oraz naprawiono domofony.

W latach 2006–2009 docieplono stro-
podach termoizolacyjnym granulatem ce-
lulozowym, wymieniono schody przed
wejściem do klatki schodowej, pokryto
dach papą termozgrzewalną. Wykonano
chemiczne płukanie grzejników central-
nego ogrzewania oraz miejscową naprawę
elewacji.

W 2010 r. wymieniono drzwi wejścio-
we-wewnętrzne do klatki schodowej, wy-
mieniono domofony z analogowych na cyf-
rowe w pierwszej i drugiej klatce scho-
dowej.

Budynek nr 231
przy ul. Leszka Białego 3
Data zakończenia budowy 11.12.1991 r.

Blok został wybudowany w systemie Dąbro-
wa 85. Budynek pięciokondygnacyjny, pod-
piwniczony. Powierzchnia użytkowa loka-
li 1983 m kw., ilość mieszkań – 40.

W latach 2001–2005 wykonano na-
prawę tynku na elewacji szczytu wschod-
niego, pomalowano klatki schodowe, wy-
konano izolację rur ciepłej i zimnej wody
w budynku. Przeprowadzono moderniza-
cję węzła cieplnego. Wymieniono domo-
fon.

W latach 2006–2009 pokryto dach
papą termozgrzewalną, wymieniono po-
zostałe domofony, docieplono stropodach
termoizolacyjnym granulatem celulozo-
wym, pomalowano klatki schodowe wraz
z wejściami.

Budynek nr 231A
przy ul. Kazimierza Odnowiciela 4
Data zakończenia budowy 22.05.1997 r.

Blok został wybudowany w systemie mie-
szanym. Budynek pięciokondygnacyjny,
podpiwniczony. Powierzchnia użytkowa lo-
kali 308,75 m kw, ilość mieszkań – 9.

W latach 2002–2009 wykonano mon-
taż podzielników kosztów centralnego
ogrzewania, izolację rur cieplej i zimnej
wody w budynku. Przeprowadzono mo-
dernizację węzła cieplnego. Wykonano re-
mont podestu wejściowego wraz ze scho-
dami oraz pomalowano wejście do klatki
schodowej.

W 2010 r. wymieniono pokrycie dachu
papą termozgrzewalną.

Budynek nr 232
przy ul. Leszka Białego 1
Data zakończenia budowy 09.09.1991 r.

Blok został wybudowany w systemie mie-
szanym. Budynek pięciokondygnacyjny,
podpiwniczony. Powierzchnia użytkowa lo-
kali 1017,00 m kw., ilość mieszkań – 20.

W latach 2002–2005 pomalowano klat-
ki schodowe, wykonano izolację rur cie-
plej i zimnej wody w budynku, pokryto
dach papą termozgrzewalną, wymieniono
domofon.

W latach 2007–2009 wykonano re-
mont balkonów, docieplono stropodach ter-
moizolacyjnym granulatem celulozowym,
wykonano renowację elewacji zachod-
niej oraz jednego szczytu budynku.

W 2010 r. wykonano wymianę we-
wnętrznych drzwi wejściowych do klatki
schodowej oraz remont podestów wejś-
ciowych.

Budynek nr 233
przy ul. Leszka Białego 5
Data zakończenia budowy 12.10.1989 r.

Blok został wybudowany w systemie Dąbro-
wa 85. Budynek pięciokondygnacyjny, pod-
piwniczony. Powierzchnia użytkowa loka-
li 1828 m kw., ilość mieszkań – 35.

W latach 2002–2009 pomalowano klat-
ki schodowe, pokryto dach papą ter-
mozgrzewalną, wymieniono drzwi wejś-
ciowe do klatek schodowych na metalowe.
Wykonano izolację rur cieplej i zimnej
wody w budynku. Przeprowadzono mo-
dernizację węzła cieplnego. Ponadto do-
cieplono stropodach termoizolacyjnym
granulatem celulozowym, przeprowadzo-
no renowację szczytu zachodniego wraz

z malowaniem cokołu. Wymieniono do-
mofon.

W 2010 r. wyremontowano podesty we-
jściowe.

Zespół garaży
przy ul. Zakładowej 2/36
Data zakończenia budowy 2001 r. Na

wydzielonym i ogrodzonym terenie znaj-
dują się 105 garaży.

W 2006 r. wymieniono nawierzchnię na
wjeździe do garaży na kostkę brukową.

W 2009 r. wykonano automatykę do
bramy wjazdowej.

W następnych latach przewidywane jest
wykonanie odwodnienia terenu.

Oprócz opisanych powyżej robót, wy-
konywanych jest w budynkach szereg in-
nych prac wynikających z bieżących po-
trzeb, jak zamalowywanie graffiti, które na
tym osiedlu jest szczególnie uciążliwe.

Budynki podlegają okresowym – rocz-
nym i pięcioletnim – przeglądom budow-
lanym i instalacyjnym, z których wynika,
że są one w dobrym stanie technicznym.

W.Cz.

5Cykl artykułów rozpoczęty w lipcu 2009 r. opisem osiedla „Koziny”
– przedstawiający historię remontową każdego bloku w poszczególnych
osiedlach – właśnie został zakończony.

Wraz z wydaniem tego numeru, kończymy opisywanie budynków naszej
spółdzielni. Cykl artykułów rozpoczęty w lipcu 2009 r. opisem osiedla „Koziny”
– przedstawiający historię remontową każdego bloku w poszczególnych osied-
lach – właśnie został zakończony. Staraliśmy się przekazać Państwu w sposób
zwięzły i przystępny kompendium wiedzy o budynkach. Zapewne wielu z Pań-
stwa stwierdzi, że mimo opisanych prac remontowych budynki nadal wymagają
szeregu mniejszych bądź większych remontów. Zdajemy sobie z tego sprawę
i z każdym nowym rokiem prace takie są podejmowane. Co roku plany remon-
towe osiedli zawierają działania najpilniejsze do wykonania, a środki finansowe
uzyskiwane od Państwa są w całości wykorzystywane.

Otrzymujemy sygnały, że artykuły te są dla Państwa nie tylko ciekawą lek-
turą, ale służą też Państwu w innych sprawach. Tak jak w przypadku mieszkanki
z Olechowa, która przy transakcji sprzedaży swojego mieszkania, przekazała
nabywcom egzemplarz gazety, w którym opisywaliśmy jej blok. Opis budynku
w gazecie stanowił dla niej pozytywne odzwierciedlenie stanu technicznego całego
bloku, co stanowiło dla niej kartę przetargową w rozmowach z kontrahentem.

Zachęcamy więc do czytania i korzystania z wiedzy przekazywanej na łamach
gazety w innych tekstach. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.



W grudniu ubiegłego roku Zarząd
RSM „Bawełna” stosowną uchwałą
– w oparciu o uchwałę Rady Nad-
zorczej dotyczącą Planu Gospodar-
czo-Finansowego spółdzielni na rok
2011 – zatwierdził Plany Rzeczowo-
Finansowe Funduszu Remontowe-
go poszczególnych osiedli. Plany
zawierają szczegółowy opis zamie-
rzeń remontowych na 2011 rok. Oto
pełne zestawienie tego, co w nad-
chodzącym roku zrobimy w osiedlach.

Osiedle „Słowiańskie”
Roboty budowlane

1. Docieplenie ściany wschodniej
z uskokiem klatek IV i V budynku 160 przy
ul. H. Brodatego 2.

2. Docieplenie ściany wschodniej i ścia-
ny wewnętrznej za szybem windowym w klat-
ce I budynku 214 przy ul. A. Jagiellonki 2.

3. Docieplenie ściany wschodniej bu-
dynku 218 przy ul. A. Jagiellonki 1

4. Docieplenie ściany południowej bu-
dynku 231 przy ul. L. Białego 3.

5. Malowanie klatek schodowych. W tym
roku klatki schodowe pomalowane będą
w budynkach: 133 przy ul. Ziemowita 8, 159
przy ul. H. Brodatego 4, 212 przy ul. Zakłado-
wej 53, 222 przy ul. L. Białego 13.

6. Malowanie wejść do klatek schodo-
wych. Wejścia te pomalowane zostaną
w budynkach:118 przy ul. Dąbrówki 4, 129
przy ul. P. Kołodzieja 21, 141 przy ul. Zie-
mowita 15, 160 przy ul. H. Brodatego 2,
206 przy ul. Zakładowej 45, 213 przy
ul. Zakładowej 61, 222 przy ul. L. Białego
13, 230 przy ul. B. Szczodrego 1.

7. Badania termowizyjne. Badania ta-
kie przewidziano w budynkach: 101, 103,
108, 108A, 122, 126, 127, 141, 142, 201,
203, 204, 205A, 206, 207, 208, 209, 210.

8. Izolacja pionowa fundamentów. Izo-
lacja taka wykonana zostanie w budynkach:
137, 207, 212, 214.

8. Remont kominów i usprawnienie
ciągów wentylacyjnych przeprowadzone
zostanie m.in. w budynkach: 106, 109, 111,
130, 143A.

9. Uszczelnienie złącz międzypłyto-
wych oraz naprawa pęknięć elewacji rea-
lizowana będzie w osiedli według potrzeb.

10. Naprawa balkonów. Naprawy te wy-
konane będą m.in. w budynkach: 229, 233,
209, 219, 220, 202, 227, 227A, 114, 102,
a także według bieżących potrzeb.

Roboty elektryczne

1. Wymiana domofonów. Domofony

wymienione będą w budynkach: 100 przy
ul. Ziemowita 2, 108A przy ul. Ziemowi-
ta 7, 129 przy ul. P. Kołodzieja 21, 144 przy
ul. Ziemowita 23, 160 przy ul. H. Broda-
tego 2, 203 przy ul. Zakładowej 51, 212
przy ul. Zakładowej 53, 213 przy
ul. Zakładowej 61, 219 przy ul. L. Białego
11, 220 przy ul. L. Białego 17, 222 przy
ul. L. Białego 13, 223 przy ul. L. Białego
9, 227 przy ul. B. Szczodrego 5, 230
przy ul. B. Szczodrego 1, 233 przy
ul. L. Białego 5.

2. Remont lamp oświetleniowych oraz
wymiana opraw oświetleniowych w we-
jściach do klatek schodowych – prace te
wykonywane będą według ujawniających
się potrzeb.

Roboty dekarsko-blacharskie

1. Wymiana pokrycia dachowego. Pra-
ce te przeprowadzone będą w budynku 100
przy ul. Ziemowita 2.

2. Remont tzw. czap wentylacyjnych na
dachu wraz z osiatkowaniem wykonany zo-
stanie w budynku 201 przy ul. Zakładowej 47.

3. Montaż daszków nad balkonami.
Daszki zainstalowane będą w budynkach:
213 przy ul. Zakładowej 61 oraz 214 przy
ul. A. Jagiellonki 2.

4. Remonty daszków nad wejściami do
klatek schodowych realizowane będą
według potrzeb, podobnie jak remonty da-
chów nad garażami.

Wymiana okien i drzwi

1. Wymiana drewnianych okien na
okna PCV na klatkach schodowych. Wy-
miana taka dokonana zostanie w budyn-
kach: 110 przy ul. Ziemowita 13, 114 przy
ul. Dąbrówki 7, 120 przy ul. Dąbrówki 6,
126 przy ul. K. Kingi 2, 219 przy ul. L.
Białego 11, 222 przy ul. L. Białego 13, 233
przy ul. L. Białego 5.

2. Wymiana drzwi wejściowych na
dach wykonana zostanie w budynkach 213
przy ul. Zakładowej 61 oraz 214 przy
ul. A. Jagiellonki 2.

3. Wymiana drzwi wejściowych ze-
wnętrznych. Wymiana taka dokonana zo-
stanie w blokach: 214 przy ul. A. Jagiel-
lonki 2, 151 przy ul. H. Brodatego 1, 159
przy ul. H. Brodatego 4.

4. Wymiana stolarki okiennej i refun-
dacja kosztów wymiany dokonanej we
własnym zakresie przez lokatorów po-
chłonie kwotę rzędu 160 tys. zł.

Roboty terenowo-drogowe

1. Remont chodnika wraz z dojściami do
klatek schodowych. Prace te wykonane zo-

staną obok budynków 111 przy ul. Ziemo-
wita 6 oraz 121 przy ul. P. Kołodzieja 17.

2. Remont chodnika. Chodniki remon-
towane będą obok bloków: 113 przy
ul. Dąbrówki 5, 156 przy ul. Zakładowej
60, 206 przy ul. Zakładowej 45 i 207 przy
ul. Zakładowej 55.

3. Remont podestów. Podesty wyre-
montowane będą przy blokach: 111 przy
ul. Ziemowita 6, 121 przy ul. P. Kołodzieja
17, 147 przy ul. Dąbrówki 18, 153 przy
ul. Dąbrówki 17, 159 przy ul. H. Brodatego
4, 222 przy ul. L. Białego 13.

4. Remont podestów wraz z dojściami
do klatek schodowych. Remonty te prze-
prowadzone będą przy blokach: 118 przy
ul. Dąbrówki 4, 201 przy ul. Zakładowej 47,
219 przy ul. L. Białego 11, 223 przy ul. L.
Białego 9, 218A przy ul. A. Jagiellonki 3,
227 przy ul. B. Szczodrego 5, 227A przy
ul. K. Odnowiciela 6, 229A przy ul. L.
Białego 7A, 230 przy ul. B. Szczodrego 1.

5. Zamykanie śmietników. Śmietniki za-
mknięte zostaną obok bloków: 112 przy
ul. Dąbrówki 3, 129 przy ul. P. Kołodzie-
ja 21, 142 przy ul. Ziemowita 17, 150 przy
ul. Dąbrówki 20, 212 przy ul. Zakładowej
53, 213 przy ul. Zakładowej 61.

Roboty instalacyjne

1. Wymiana zaworów termostatycznych
dokonana zostanie w budynku 226A przy
ul. B. Szczodrego 6.

2. Wymiana pionów centralnego ogrze-
wania na klatkach schodowych zrealizo-
wana zostanie w budynku 226A przy
ul. B. Szczodrego 6.

3. Modernizacja węzła cieplnego wy-
konana będzie w budynku 226A przy
ul. B. Szczodrego 6.

4. Według bieżących potrzeb wykony-
wane będą w osiedlu następujące prace:
płukanie chemiczne instalacji centralnego
ogrzewania, wymiana zaworów w pionach
ciepłej i zimnej wody, wymiana zaworów
MTCV w pionach cyrkulacyjnych, wy-
miana części pionów kanalizacji w piw-
nicach, wymiana części pionów zimnej
wody, wyprowadzenie zaworów z po-
mieszczeń i komórek lokatorskich.

Roboty nieprzewidziane

1. Na roboty nieprzewidziane zarezer-
wowano w osiedlu na ten rok kwotę
81000 zł.

Remonty przewidziane do rea-
lizacji w roku 2011 w osiedlu
„Słowiańskie” – według planu –
pochłoną kwotę 3158000 zł.

Osiedle „Sienkiewiczowskie”
Roboty budowlane

1. Malowanie klatek schodowych. Trzy
klatki schodowe wymalowane zostaną w bu-
dynku 2 przy ul. Zagłoby 23, klatki scho-
dowe wraz z wejściami pomalowane będą
również w bloku 13 przy ul. Kmicica 12.

2. Malowanie wejść do klatek scho-
dowych. Wejścia te pomalowane będą
w budynkach: 23 przy ul. Kmicica 11 oraz
14 przy ul. Kmicica 14.

3. Naprawa i malowanie elewacji ze-
wnętrznej. Naprawy te wykonane będą
w budynkach: 53 przy ul. Zagłoby 14 oraz
S-1/2 przy ul. Skrzetuskiego 1.

4. Malowanie pralni, suszarni i kotło-
wni. Prace te wykonane będą w budynku
przy ul. Fabrycznej 9.

5. Malowanie cokołu przeprowadzone
będzie w budynku 30 przy ul. Zagłoby 15.

6. Według potrzeb zabezpieczane będą
w osiedlu budynki przed ptactwem, re-
montowane wylewki balkonów, uszczel-
niane złącza międzypłytowe, przeprowa-
dzane badania termowizyjne oraz udrażnia-
ne rynny i rury spustowe.

7. Malowanie i remont balkonów. Re-
monty takie zrobione zostaną w budyn-
kach: 3 przy ul. Rocha Kowalskiego 8 oraz
4 przy ul. Rocha Kowalskiego 4.

8. Docieplenie ścian wykonane będzie
w budynkach: 28 przy ul. Kmicica 8 i S-1
przy ul. Skrzetuskiego 1.

9. Uszczelnienie złącz międzypłyto-
wych. Prace te wykonane będą w budyn-
kach: 6 przy ul. Ketlinga 3, 17 przy
ul. Ketlinga 4, 23 przy ul. Kmicica 11, 26
przy ul. Kmicica 9.

10. Udrażnianie kominów spalinowych
przeprowadzone będzie w budynku S1/2
przy ul. Skrzetuskiego 1.

Roboty elektryczne

1. Według potrzeb osiedla wymieniane
będą domofony, oświetlenia w wejściach
do klatek schodowych i wymieniane lam-
py uliczne.

Roboty dekarsko-blacharskie

1. Remont dachu. Remont taki wyko-
nany będzie w budynku 23 przy ul. Kmi-
cica 11, a także wyremontowana będzie
wschodnia strona dachu budynku S-1/2
przy ul. Skrzetuskiego 1.

2. Według potrzeb miejscowo uszczel-
niane będą dachy i kryte zadaszenia wejść
do klatek schodowych i balkonów.

Wymiana okien i drzwi

1. Wymiana drugich drzwi wejściowych
na aluminiowe dokonana zostanie w bu-
dynkach: 2 przy ul. Zagłoby 23 i 9 przy
ul. Ketlinga 9.

2. Wymiana stolarki okiennej i refun-
dacja kosztów wymiany dokonanej przez
lokatorów we własnym zakresie pochłonie
w roku bieżącym kwotę 50000 zł.

Roboty terenowo-drogowe

1. Remont chodników. Chodniki wy-
remontowane będą przy bloku 28 przy
ul. Kmicica 8.

2. Remont dojścia i podestu przed
klatką schodową wykonany będzie przy
blokach: S-5 przy ul. Kmicica 4b, S-6 przy
ul. Kmicica 4c, S-10 przy ul. Kmicica 2a.

3. Remont podestu przeprowadzony bę-
dzie przy budynku 3 przy ul. Rocha Ko-
walskiego 8.

4. Wymiana metalowych ścian śmiet-
ników wykonana zostanie przy trzech
śmietnikach zlokalizowanych przy ul. Kmi-
cica.

5. Przycinka drzew i uzupełnienia na-
sadzeń realizowane będą według potrzeb
osiedla.

Roboty instalacyjno-sanitarne

1. Wymiana zaworów termostatycz-
nych w mieszkaniach. Wymiana taka prze-
prowadzona będzie w budynkach: 10 przy
ul. Ketlinga 6, 11 przy ul. Zagłoby 21, 12
przy ul. Zagłoby 19, 23 przy ul. Kmicica 11.

2. Wymiana zaworów regulacyjnych in-
stalacji ciepłej wody w pionach zrealizo-
wana będzie w budynkach „S-kach”.

3. Wymiana zaworów regulacyjnych in-
stalacji ciepłej i zimnej wody i cyrkulacji
w pionach przeprowadzona będzie w bu-
dynku 14 przy ul. Kmicica 14 oraz 23 przy
ul. Kmicica 11.

4. Chemiczne płukanie instalacji cen-
tralnego ogrzewania wykonane będzie
w budynkach: 1 przy ul. Ketlinga 11, 13

przy ul. Kmicica 12, 14 przy ul. Kmicica
14, 15 przy ul. Kmicica 16, 2 przy
ul. Zagłoby 23.

5. Naprawa instalacji kominowej prze-
prowadzone będzie w mieszkaniu 9, bu-
dynku S-1 przy ul. Skrzetuskiego 1.

Roboty nieprzewidziane

1. Na roboty te przewidziano w tym
roku w osiedlu 50000 zł.

Remonty przewidziane do reali-
zacji w roku 2011 w osiedlu „Sien-
kiewiczowskim” – według planu –
pochłoną kwotę 1114000 zł.

Osiedle „Zbiorcza”
Roboty budowlane

1. Ocieplenie szczytów. Szczyty ocie-
plone będą od strony zachodniej budynku
503 przy ul. Gorkiego 26.

2.Wymiana ocieplenia stropodachu do-
konana będzie w budynkach 14 przy
ul. Zbiorczej 7 i 27 przy ul. Zbiorczej 25.

3. Ocieplenie stropów piwnic. Stropy te
ocieplone zostaną w budynkach: 25 przy
Zbiorczej 21 i 26 przy Zbiorczej 23.

4. Usunięcie przecieku przez ścianę
osłonową piwnic wykonane zostanie w bu-
dynku 501 przy ul. Gorkiego 10/12.

5. Podwyższenie kominów. Prace te wy-
konane będą w budynku 23 przy ul. Zbior-
czej 17.

Zamierzenia remontowe
na 2011 rok

6 Na remonty zaplanowane na 2011 rok we wszystkich osiedlach spółdzielni
wydamy – według przewidywań – 8114000 zł. Oto pełne zestawienie tego,

co w nadchodzącym roku zrobimy w osiedlach.



7Na remonty zaplanowane na 2011 rok we wszystkich osiedlach spółdzielni
wydamy – według przewidywań – 8114000 zł. Oto pełne zestawienie tego,
co w nadchodzącym roku zrobimy w osiedlach.

6. Malowanie ścian osłonowych i we-
jść do klatek dokonane będzie w budyn-
kach: 501 i 503 przy ul. Gorkiego 6/8,
10/12, 24, 26, 28.

7. Malowanie węzłów centralnego
ogrzewania. Węzły pomalowane będą
w budynkach: 501 i 503 przy ul. Gorkie-
go 10/12, 24.

8. Wykonanie audytu energetycznego
zrobione zostanie w budynku 501 przy
ul. Gorkiego 6/8 i 10/12.

9. Naprawa balkonów. W osiedlu wy-
remontowanych będzie 12 balkonów.

10. Badania termowizyjne i roboty po-
legające na usprawnieniu działania prze-
wodów wentylacyjnych i spalinowych
realizowane będą według bieżących po-
trzeb.

Roboty elektryczne

1. Wymiana instalacji elektrycznej
zrealizowana będzie w budynku 4GL przy
ul. Gołębiej 1/3

2. Montaż oświetlenia wewnętrznego
i na zewnątrz zsypów. Prace te wykonane
zostaną w budynkach 501 i 503 przy
ul. Gorkiego 6/8, 10/12, 24, 26, 28.

Roboty dekarsko-blacharskie

1. Krycie dachu papą termozgrzewalną
wykonane zostanie w budynku 28 przy
ul. Zbiorczej 8.

2. Częściowa wymiana rynien. Rynny
wymienione będą w budynkach: 22 przy
ul. Zbiorczej 15, 23 przy ul. Zbiorczej 17,
24 przy ul. Zbiorczej 19, 25 przy ul. Zbior-
czej 21.

3. Wymiana rynien od strony południo-
wej wykonana będzie w budynku 3S przy
ul. Stylonowej 7.

4. Wymiana rynien nad wejściami do
klatek schodowych. Wymiana taka do-
konana będzie w budynkach 5G przy
ul. Górskiej 2, 4G przy ul. Górskiej 4, 3G
przy ul. Górskiej 3/5 i 1Sz przy ul. Szczy-
towej 4/6.

5. Wymiana poszycia daszków i mon-
taż rynien nad wejściami do klatek scho-
dowych. Prace takie wykonane będą w bu-
dynku 14 przy ul. Zbiorczej 7.

6. Naprawa kominów. Kominy
naprawione będą w budynku przy
ul. Gołębiej 5.

Wymiana okien i drzwi

1. Wymiana okien w zsypach piętro-
wych zrealizowana będzie w budynku
503 przy ul. Gorkiego 24, 26 i 28.

2. Wymiana drzwi do zsypów. Wy-
miana ta dotyczy budynków: 503 przy
ul. Gorkiego 503 przy ul. Gorkiego 24, 26,
28 oraz budynku 501 przy ul. Gorkiego 6/8
i 10/12.

3. Wymiana okien w piwnicach. Okna
te wymienione będą w budynkach przy ul.:
Gołębiej 5 i Wilczej 2.

4. Wymiana stolarki okiennej i refun-
dacja kosztów wymiany dokonanej przez

lokatorów we własnym zakresie pochłonie
w roku bieżącym kwotę 270000 zł.

Roboty terenowo-drogowe

1. Wykonanie nowego śmietnika.
Śmietnik wybudowany zostanie przy bu-
dynku 3S przy ul. Stylonowej 7.

2. Naprawa spalonego śmietnika wraz
z wymianą podłoża wykonana będzie
obok budynku 3G przy ul. Górskiej 3/5.

3. Wymiana podłoża w śmietniku. Wy-
miana ta zrealizowana będzie w budynku
5G przy ul Górskiej 2.

4. Przebudowa koszy piwnicznych od
strony balkonów wykonana będzie w bu-
dynku 501 przy ul. Gorkiego 10/12.

5. Naprawa ciągów pieszo-jezdnych.
Naprawa ta zrealizowana zostanie w oko-
licach bloków: 24 przy ul. Zbiorczej 19,
25 przy ul. Zbiorczej 21 i 5G przy ul. Gór-
skiej 2.

6. Naprawa obudowy piaskownicy
przeprowadzona zostanie obok bloku 503
przy ul. Gorkiego 26.

7. Nasadzenia, przycinki, wycinki
drzew i krzewów – na prace te zarezer-
wowano w osiedli 8000 zł.

Roboty instalacyjno-sanitarne

1. Wymiana pionów centralnego ogrze-
wania wykonana będzie w klatkach II-VI
w budynku 1R przy ul. Rawskiej 7.

2. Wymiana zaworów i głowic termo-
statycznych zrealizowana zostanie w bu-
dynku 503 przy ul. Gorkiego 24 – klatka
III, 26 – klatki II i III, 28 – klatki I i II.

3. Chemiczne płukanie instalacji wyko-
nane będzie w budynkach: 24 przy ul. Zbior-
czej 8, 25 przy ul. Zbiorczej 10, 26 przy
ul. Zbiorczej 12, 27 przy ul. Zbiorczej 14, 28
przy ul. Zbiorczej 19, 29 przy ul. Zbiorczej
21, 30 przy ul. Zbiorczej 23, 31 przy
ul. Zbiorczej 25 i 4S przy ul. Sarniej 4.

4. Wymiana instalacji poziomej cen-
tralnego ogrzewania od strony wschodniej
wykonana będzie w budynku 22 przy
ul. Zbiorczej 15.

5. Wymiana uskoków w pionach ka-
nalizacyjnych. Prace te wykonane będą
w bloku 501 przy ul. Gorkiego 6/8 i 10/12.

6. Montaż zaworów w pionach gazo-
wych wykonany będzie w budynkach:
4GL i 8AGL przy ul. Gołębiej 1/3 i 5.

7. Montaż i uruchomienie bojlerów
elektrycznych. Prace te wykonane będą
w budynku 30 przy ul. Zbiorczej 12.
W budynku tym zdemontowane będą też
piece kąpielowe.

Roboty nieprzewidziane

1. Na prace te zarezerwowano w osied-
lu 80000 zł.

Remonty przewidziane do realizacji
w roku 2011 w osiedlu „Zbiorcza” –
według planu – pochłoną kwotę
1430000 zł.

Osiedle „Koziny”
Roboty budowlane
1. Malowanie ściany szczytowej. Pra-

ce te wykonane będą w budynku 70 przy
ul. Okrzei 30/36.

2. Malowanie klatek schodowych, piw-
nic, pralni, suszarni, węzła ciepłownicze-
go wykonane będzie w budynku 40 przy
ul. Długosza 29/31.

3. Remont cokołu budynku – klatka
I. Remont ten wykonany będzie w budynku
18 przy ul. 1 Maja 76.

4. Ocieplenie stropu piwnic. Prace te
zrobione będą w budynku 121 przy
ul. Okrzei 4/12.

5. Remont koryta odprowadzającego
wodę przy garażach przeprowadzony bę-
dzie w budynku KT15 przy ul. Tatarako-
wej 15. W tym samym budynku wyre-
montowana zostanie elewacja klatek IV
i V segmentu B.

6. Wymiana zapadniętej wylewki be-
tonowej w piwnicy i naprawa ścianek
piwnicznych części komórek. Prace te
przeprowadzone będą w budynku 76 przy
ul. Kasprzaka 64a.

7. Malowanie piwnic, suszarni i węzła
zrealizowane zostanie w budynku 125
przy ul. Długosza 1/5.

8. Likwidacja zsypu. Zsyp usunięty bę-
dzie przy bloku 72 przy ul. Okrzei 40. Przy
budynku tym nastąpi też rozbiórka hy-
droforni.

9. Malowanie północnej ściany szczy-
towej. Ściana wymalowana będzie w bu-
dynku 3 przy ul. Kasprzaka 60/62.

10. Usuwanie wad w przewodach ko-
minowych realizowane będzie według
potrzeb.

Roboty elektrycznej

1. Wymiana instalacji domofonowej.
Wymiana taka dokonana będzie w części
klatek budynków: 59 przy ul. Kasprzaka
11, 72 przy ul. Okrzei 40, 13 przy
ul. Długosza 27, 125 przy ul. Okrzei 4/12,
16 przy ul. Więckowskiego 97.

2. Remont tablic głównych i WZL. Re-
mont ten zrealizowany będzie w czterech
klatkach bloku 30 przy ul Srebrzyńskiej 45.

3. Wymiana opraw oświetlenia węzła,
wyłączników hermetycznych i przewodów
realizowana będzie według potrzeb.

Wymiana okien i drzwi

1. Wymiana okien na klatce schodowej
i w piwnicach. Wymiana ta realizowana bę-
dzie w bloku 72 przy ul. Okrzei 40.

2. Wymiana okienek piwnicznych
i okienek przy wejściu do klatek schodo-
wych dokonana zostanie w budynkach: 18
przy ul. 1 Maja 76, 48 przy ul. Włóknia-
rzy 198, 16 przy ul. Więckowskiego 97 i 29
przy ul. Kasprzaka 10.

3. Wymiana stolarki okiennej i refun-
dacja kosztów wymiany dokonanej przez
lokatorów we własnym zakresie pochłonie
kwotę 220000 zł.

Roboty terenowo-drogowe

1. Zadaszenie wejść do klatek schodo-
wych. Zadaszenie takie wykonane będzie
nad wejściami do części klatek budynków:
KT15 przy ul. Tatarakowej 15, 29 przy ul.
Kasprzaka 10, 3 przy ul. Kasprzaka 60/62.

2. Remont tzw. opaski przeprowadzo-
ny będzie w budynkach: 18 przy ul. 1 Maja
76 i 12 przy ul. Okrzei 4/12.

3. Wykonanie projektu przesunięcia
ogrodzenia od strony zachodniej budynku.
Prace te zrealizowane zostaną przy bu-
dynku KT15 przy ul. Tatarakowej 15.

4. Przełożenie chodnika obok śmietni-
ka. Chodnik przełożony będzie obok bu-
dynku 48 przy ul. Włókniarzy 198.

5. Budowa śmietnika. Nowy śmietnik
wybudowany będzie przy bloku 72 przy
ul. Okrzei 40.

Roboty instalacyjne

1. Wymiana poziomej instalacji ciepłej

wody i cyrkulacji wraz z zaworami odci-
nającymi i regulacyjnymi dokonana zosta-
nie w budynku 128 przy ul. Długosza 1/5.

2. Chemiczne czyszczenie i płukanie in-
stalacji centralnego ogrzewania i grzejni-
ków dokonane będzie w budynkach: 30
przy ul. Srebrzyńskiej 45 i 59 przy
ul. Kasprzaka 11.

3. Naprawa instalacji wodno-kanaliza-
cyjnej realizowane będzie według po-
trzeb.

Roboty nieprzewidziane

1. Na prace te w osiedlu zarezerwowano
kwotę 40700 zł.

Remonty przewidziane do reali-
zacji w 2011 roku w osiedlu „Kozi-
ny” – według planu – pochłoną
kwotę 902000 zł.

Osiedle „Żubardź”
Roboty budowlane

1. Remont balkonów. Balkony remon-
towane będą w budynkach: 203 przy
ul. Lutomierskiej 105a, 202 przy ul. Lu-
tomierskiej 109a, 87 przy ul. Bydgoskiej
42, 89 przy ul. Bydgoskiej 46, 94 przy
ul. Bydgoskiej 35.

2. Wykonanie dokumentacji technicz-
nej ocieplenia budynku. Dokumentacja taka
sporządzona będzie dla budynku 78 przy
ul. Klonowej 28/30.

3. Ocieplenie stropu piwnic wykonane
będzie w budynku 204 przy ul. Luto-
mierskiej 103a i budynku 4w przy ul. Unie-
jowskiej 1/3.

4. Usuwanie wad w przewodach ko-
minowych realizowane będzie według
bieżących potrzeb osiedla.

Roboty elektryczne

1. Remont instalacji domofonowej
wykonany zostanie w budynkach: 89
przy ul. Bydgoskiej 46 – klatki I i II oraz
220 przy ul. Wrześnieńskiej 67/69 – klat-
ki I, II i IV.

2. Remont tablic elektrycznych wraz
z WLZ. Prace te wykonane będą w bu-
dynku 3w przy ul. Limanowskiego 168.

3. Remont dźwigu osobowego. Dźwig
wyremontowany będzie w bloku 82 przy
ul. Klonowej 32.

Roboty dekarsko-blacharskie

1. Naprawa pokrycia dachu, pokrycie
go papą termozgrzewalną. Prace te zrea-
lizowane będą w budynkach: przy ul. Po-
wstańców Wielkopolskich 25 i 3w przy
ul. Limanowskiego 168. W tym ostatnim
budynku rozbudowana będzie też połać da-
chowa.

Wymiana okien
1. Wymiana drzwi balkonowych na ko-

rytarzach klatki schodowej i okien w suszarni
dotyczyć będzie budynków: 82 przy ul. Klo-
nowej 32 i 83 przy ul. Klonowej 38/40.

2. Wymiana stolarki okiennej i refun-
dacja kosztów wymiany dokonanej przez
lokatorów we własnym zakresie pochłonie
w roku bieżącym na tym osiedlu kwotę
370000 zł.

Roboty terenowo-drogowe

1. Wymiana chodnika przed budynkiem,
opaski i naprawa cokołu. Prace te zreali-
zowane zostaną przy budynku 26 przy
ul. Uniejowskiej 6.

2. Wymiana opaski i naprawa cokołu
wokół budynku wykonana będzie przy bu-
dynkach: 27w przy ul. Uniejowskiej 4a
oraz 30w przy ul. Uniejowskiej 4.

3. Roboty terenowo-drogowe w szczy-
cie przy V klatce. Prace takie wykonane
będą przy budynku 202 przy ul. Luto-
mierskiej 109.

4. Wymiana podestów, dojść do klatek
schodowych i chodnika przed budyn-
kiem. Wymiana taka dokonana będzie
przy budynkach: 220 przy ul. Wrześ-
nieńskiej 67/69 i 222 przy ul. Sierakow-
skiego 1/5.

5. Budowa nowego śmietnika. Nowy
śmietnik powstanie przy bloku 76 przy
ul. Czarnkowskiej 9/13.

6. Naprawa podestów przed wejściami
do klatek schodowych przeprowadzona bę-
dzie przy bloku 3w przy ul. Limanow-
skiego 168.

Roboty instalacyjne

1. Chemiczne czyszczenie instalacji
centralnego ogrzewania przeprowadzone
zostanie w budynkach: 220 przy ul. Wrześ-
nieńskiej 67/69 oraz 222 przy ul. Siera-
kowskiego 1/5.

2. Naprawa instalacji wodno-kanali-
zacyjnej realizowana będzie według
bieżących potrzeb osiedla.

Roboty nieprzewidziane

1. Na prace te zarezerwowano w osied-
lu 48400 zł.

Remonty przewidziane do rea-
lizacji w 2011 roku w osiedlu
„Żubardź” – według planu – po-
chłoną 1510000 zł.

Na remonty zaplanowane
na 2011 rok we wszystkich
osiedlach spółdzielni wydamy
– według przewidywań –
8114000 zł.



8 Kilka budynków w tym osiedlu
do chwili obecnej nie doczekało się jeszcze uchwały

stanowiącej podstawę umówienia wizyty u notariusza.

Kontynuujemy nasz cykl
prezentacji nieruchomości
w osiedlach naszej spółdziel-

ni. Seria tych artykułów – ku naszej
satysfakcji – spotkała się z żywym za-
interesowaniem czytelników. Opinie,

co również cieszy, są różne. Także
mało pochlebne. Dzwonią Państwo,
prezentując zdanie, że tracimy niepo-
trzebnie miejsce w gazecie, ale są też
diametralnie odmienne opinie. Pytacie
Państwo, kiedy zaprezentujemy
waszą nieruchomość, bo chcielibyś-
cie wiedzieć to przed pójściem do no-
tariusza w celu spisania aktu prze-
kształcenia własności swego miesz-
kania. Tych drugich telefonów jest
znacznie więcej, dlatego – mimo kon-
trowersji – kontynuujemy nasz cykl.
Dziś dalsza część informacji o nieru-
chomościach osiedla „Słowiańskie”.

Pod względem opisywanych za-
gadnień, osiedle „Słowiańskie” jest
chyba najciekawszym i najbardziej
różnorodnym osiedlem. Jak pisaliśmy
w poprzednim numerze gazety, na
tym osiedlu realizacja zapisów ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych zos-
tała znacznie rozciągnięta w czasie.
A to za sprawą konieczności prze-
prowadzenia wtórnych podziałów geo-
dezyjnych terenów i uzyskiwaniem na
nowo decyzji podziałowych dla po-
szczególnych budynków. Pierwsza
możliwość wyodrębnienia swojego
lokalu mieszkalnego powstała tu
w 2005 r. Wtedy podjęte zostały
pierwsze uchwały zarządu spółdziel-
ni w sprawie określenia przedmiotu od-
rębnej własności lokali. Dotyczyły
nieruchomości wielobudynkowych.
Jednak kilka budynków w tym osied-
lu do chwili obecnej nie doczekało się
jeszcze uchwały stanowiącej podsta-
wę umówienia wizyty u notariusza
w celu przeniesienia własności miesz-
kania. Powód jest prosty – sprawy
gruntowe nieruchomości, na których
stoją te budynki nie są jeszcze wyjaś-
nione.

Nie bez echa pozostały na tym
osiedlu kolejne nowelizacje ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych czy
orzeczenia Sądu Najwyższego w spra-
wie interpretacji zapisów tej ustawy.
Wyodrębnione na Olechowie nieru-

chomości różnią się znacznie nie tyl-
ko wielkością – jeden lub siedem bu-
dynków – ale także tym, że dla nie-
których komórki lokatorskie w piw-
nicach są przynależne do lokali miesz-
kalnych, a w innych nieruchomościach
takie same komórki są częścią wspólną
budynku. Zależy to od terminu pod-
jęcia przez zarząd spółdzielni uchwały
w sprawie określenia przedmiotu od-
rębnej własności lokalu. Pisaliśmy
o tym w maju ubiegłego roku.

Dziś prezentujemy cztery nieru-
chomości Olechowa charaktery-

zujące się opisanymi wyżej różnicami.

Uchwały zarządu spółdzielni dla po-
niżej prezentowanych nieruchomości
podejmowane były w różnym czasie:
dla pierwszej w 2006 r., dla ostatniej
w 2010 r.

Rysunek nr 1
nieruchomość jednobudynkowa,

na której posadowiony jest budynek
nr 100 przy ul. Ziemowita 2.

Rysunek nr 2
nieruchomość dwubudynkowa

złożona z budynków: nr 158 przy
ul. Ziemowita 10, nr 159 przy ul. Hen-
ryka Brodatego 4.

Rysunek nr 3
nieruchomość jednobudynkowa bu-

dynek nr 141 przy ul. Ziemowita 15.

Rysunek nr 4
nieruchomość wielobudynkowa

złożona z budynków: nr 137 przy
ul. Zakładowej 58, nr 138 przy
ul. Zakładowej 56 i nr 139 przy
ul. Zakładowej 54.

Budynek nr 100. (Rys. nr 1)
Nieruchomość obejmuje działkę

nr 209/2 o powierzchni 2.581 m2.
Grunt jest własnością spółdzielni
i osób wyodrębnionych. Na działce po-
sadowiony jest jeden budynek wielo-
rodzinny, pięciokondygnacyjny, Nie-
ruchomość jest ogrodzona. W budyn-
ku znajduje się czterdzieści lokali
mieszkalnych o łącznej powierzchni
użytkowej 3.303,60 m2. Do siedmiu lo-
kali mieszkalnych przynależą po-
mieszczenia dodatkowe o łącznej po-
wierzchni 21,30 m2. W parterze bu-
dynku znajdują się 33 garaże o łącznej
powierzchni 510,87 m2, do których
przynależne są pomieszczenia o łącznej
powierzchni 91,42 m2.

Budynki nr 158, 159.
(Rys. nr 2)
Nieruchomość obejmuje działkę

nr 184/5 o powierzchni 2.471 m2.
Grunt jest w wieczystym użytkowaniu
spółdzielni i osób wyodrębnionych. Na
działce posadowione są dwa budynki
wielorodzinne, pięciokondygnacyjne

stanowiące. W obu budynkach znaj-
duje się łącznie sześćdziesiąt lokali
mieszkalnych o łącznej powierzchni
użytkowej 3.417,80 m2.

Budynek nr 141. (Rys. nr 3)
Nieruchomość obejmuje dwie

działki nr 183/11 o powierzchni

2.508 m2 i nr 183/18 o powierzchni
308 m2. Łącznie zatem nieruchomość
zajmuje powierzchnię 2.816 m2. Grunt
jest w wieczystym użytkowaniu
spółdzielni i osób wyodrębnionych. Na
opisywanych działkach znajduje się je-
den budynek wielorodzinny, pięcio-
kondygnacyjny. W budynku użytko-
wanych jest pięćdziesiąt lokali miesz-
kalnych. Do mieszkań jako przyna-
leżne traktowane są komórki lokator-
skie. Łączna powierzchnia użytkowa
lokali mieszkalnych wraz z komórka-
mi w piwnicy wynosi 2.911,37 m2.

Budynki nr 137, 138, 139.
(Rys. nr 4)
Nieruchomość obejmuje dwie geo-

dezyjnie wydzielone działki gruntu:
działkę nr 183/20 o powierzchni

4.712 m2 i działkę 183/19 o po-
wierzchni 151 m2. Łącznie zatem nie-
ruchomość zajmuje powierzchnię
4.863 m2. Grunt jest w wieczystym

użytkowaniu spółdzielni i osób wyod-
rębnionych. Na terenie tym posado-
wione są trzy budynki wielorodzinne,
pięciokondygnacyjne. W budynkach
znajdują się łącznie osiemdziesiąt
cztery lokale mieszkalne, przy czym
budynki 137 i 139 usytuowane
w szczytach bloku 138 posiadają tyl-
ko po 10 mieszkań. Do wszystkich lo-
kali mieszkalnych jako przynależne
traktowane są komórki lokatorskie
w piwnicach. Łączna powierzchnia
użytkowa lokali mieszkalnych wraz
z pomieszczeniami przynależnymi
wynosi 5.190,67 m2. W parterze blo-
ku 138 znajdują się lokale użytkowe.

Z załączonych do tekstu mapek
łatwo możemy się zorientować, jaki te-
ren zajmuje nasza nieruchomość i jaki

jest jej zasięg. W tym miejscu przypo-
minamy, że większość nieruchomości na
osiedlu „Słowiańskie” dysponuje grun-
tem będącym w wieczystym użytko-

waniu. Mimo wniosków
spółdzielni złożonych do
Urzędu Miasta Łodzi o prze-
kształcenie tego prawa we
własność, nie są one przez
urząd realizowane. Aby
możliwe było podjęcie
z urzędu procedury prze-
kształcenia prawa do grun-
tu, wszystkie osoby, które
wyodrębniły swoje lokale
w tej nieruchomości zobo-
wiązane są samodzielnie
wystąpić do urzędu z takim
wnioskiem. Ponadto, po
otrzymaniu z Sądu Wie-
czysto-Księgowego zawia-
domienia o założeniu księ-
gi wieczystej na wyodręb-
niony lokal, odpis tej księgi
należy dołączyć do złożone-
go w urzędzie wniosku. Przy
wykupie gruntu musi być
jednomyślność wszystkich
współużytkowników wie-
czystych gruntu.

W następnym numerze
kolejne nieruchomości
osiedla „Słowiańskie”.

Oprac.: B.J., K.Sz.

G R A N I C E
N I E R U C H O M O Ś C I cz. IV

Rys. 4

Rys. 2

Rys. 3

Rys. 1



9Nasze podsumowanie jest ważną informacją dla tych, których interesuje
jak wykorzystywane są ich wpłaty na Fundusz Remontowy.
Warto się temu przyjrzeć.

Dziś, zgodnie z zapowiedzią z po-
przedniego numeru, prezentujemy
Państwu ubiegłoroczne dokonania

remontowe największego naszego osiedla,
tj. osiedla „Słowiańskie”.

Jednym z naczelnych zadań spółdziel-
ni jest dbałość o stan techniczny eksploa-
towanych budynków. Co roku w spółdziel-
ni opracowywany jest tzw. Plan Rzeczo-
wo-Finansowy Funduszu Remontowego,
według którego w ciągu roku remontuje się
budynki. Zdarza się, że rzeczywisty zakres
wykonywanych remontów wykracza poza
pierwotne plany lub, że niekiedy niektórych
zamierzeń nie da się zrealizować. Dlatego
nasze podsumowanie, jakie prezentujemy
na początku roku jest ważną informacją dla
tych, których interesuje jak wykorzysty-
wane są ich wpłaty na Fundusz Remon-
towy. Warto się temu przyjrzeć.

Osiedle „Słowiańskie”
Roboty budowlane

1. Malowanie klatek schodowych. W mi-
nionym roku klatki schodowe w osiedlu
„Słowiańskie” pomalowano w nastę-
pujących budynkach: 100 przy ul. Ziemo-
wita 2, 109 przy ul. Ziemowita 11, 107 przy
ul. Ziemowita 5, 137 przy ul. Zakładowej
58, 139 przy ul. Zakładowej 54, 143 przy
ul. Ziemowita 19, 143A przy ul. Ziemowi-
ta 21, 154 przy ul. P. Kołodzieja 27, 218 przy
ul. A. Jagiellonki 1, 218A przy ul. A. Ja-
giellonki 3, 220 przy ul. L. Białego 17, 219
przy ul. L. Białego 11, 221 przy ul. L.
Białego15, 224 przy ul. B. Szczodrego 2.

2. Malowanie wejść do klatek schodo-
wych. Prace te wykonano w budynkach:
100 przy ul. Ziemowita 2, 101 przy
ul. Zakładowej 52, 118 przy ul. Dąbrów-
ki 4, 107 przy ul. Ziemowita 5, 125 przy
ul. Dąbrówki 10, 128 przy ul. Dąbrówki 12,
137 przy ul. Zakładowej 58, 139 przy
ul. Zakładowej 54, 160 przy ul. H. Bro-
datego 2, 143 przy ul. Ziemowita 19,
143A przy ul. Ziemowita 21, 148 przy
ul. Piasta Kołodzieja 23, 155 przy
ul. Zakładowej 62, 156 przy ul. Zakłado-
wej 60, 218A przy ul. A. Jagiellonki 3, 219
przy ul. L. Białego 11, 221 przy ul.

L. Białego 15, 220 przy ul. L. Białego 17,
228 przy ul. B. Szczodrego 3, 224 przy
ul. B. Szczodrego 2.

3. Uszczelnianie złącz oraz naprawa
pęknięć elewacji. Naprawy te realizowa-
ne były w blokach: 108 przy ul. Ziemowita

9, 111 przy ul. Ziemowita 6, 119 przy
ul. Dąbrówki 8, 130 przy ul. Dąbrówki 16,
149 przy ul. P. Kołodzieja 25, 218A przy
ul. A. Jagiellonki 3, 210 przy ul. L.
Białego, 222 przy ul. L. Białego 13, 207
przy ul. Zakładowej 55, 227 przy ul. B.
Szczodrego 5, 209 przy ul. Zakładowej 59.

4. Izolacja pionowych ścian funda-
mentów wykonana została w blokach:
121 przy ul. P. Kołodzieja 17 oraz 145 przy
ul. Ziemowita 25.

5. Docieplenie stropów w piwnicach.
Stropy docieplono w bloku 149 przy
ul. P. Kołodzieja 25.

6. Badania termowizyjne. Badania ta-
kie zrobiono w blokach: 137 przy
ul. Zakładowej 58, 138 przy ul. Zakłado-
wej 56, 139 przy ul. Zakładowej 54, 218
przy ul. A. Jagiellonki 1, 214 przy ul. A. Ja-

giellonki 2, 132 przy ul. Dąbrówki 13, 131
przy ul. Dąbrówki 14, 105 przy ul. Zie-
mowita 1, 106 przy ul. Ziemowita 3, 107
przy ul. Ziemowita 5, 109 przy ul. Zie-
mowita 11, 118 przy ul. Dąbrówki 4, 120
przy ul. Dąbrówki 6, 121 przy ul. P. Kołod-
zieja 17, 128 przy ul. Dąbrówki 12, 218A
przy A. Jagiellonki 3, 113 przy ul. Dąbrów-
ki 5, 118 przy ul. Dąbrówki 4, 119 przy

ul. Dąbrówki 8, 134
przy ul. Dąbrówki 9,
151 przy ul. H. Bro-
datego 1, 153 przy
ul. Dąbrówki 17, 205
przy ul. L. Białego 2,
219 przy ul. L.
Białego 11, 231 przy
ul. L. Białego 3, 129
przy ul. P. Kołodzie-
ja 21, 133 przy
ul. Ziemowita 8, 154
przy ul. P. Kołodzie-
ja 27, 156 przy
ul. Zakładowej 60,
216 przy ul. A. Ja-
giellonki 4, 223 przy
ul. L. Białego9, 227
przy ul. B. Szczodre-
go 5, 111 przy ul.
Ziemowita 6, 114
przy ul. Dąbrówki 7,
135 przy ul. Dąbrów-

ki 11, 132 przy ul. Dąbrówki 13.
5. Według bieżących potrzeb realizo-

wano w osiedlu: wymianę podłoży
w mieszkaniach, naprawę balkonów, re-
mont kominów i usprawnienie ciągów
wentylacyjnych.

Roboty elektryczne
1. Wymiana domofonów. Domofony

wymieniano w części klatek bloków: 108
przy ul. Ziemowita 9, 126 przy ul. K. Kin-
gi 2, 138 przy ul. Zakładowej 56, 143 przy
ul. Ziemowita 19, 149 przy ul. P. Kołod-
zieja 25, 150 przy ul. Dąbrówki 20, 155
przy ul. Zakładowej 62, 203 przy
ul. Zakładowej 51, 207 przy ul. Zakłado-
wej 55, 208 przy ul. Zakładowej 57, 212
przy ul. Zakładowej 53, 217 przy ul. A. Ja-
giellonki 6, 223 przy ul. L. Białego 9, 229A
przy ul. L. Białego 7A, 230 przy ul.
B. Szczodrego 1.

2. Remont latarni. Latarnie wyremon-
towano przed budynkami: 127 przy
ul. P. Kołodzieja 19, 153 przy ul. Dąbrów-
ki 17, 219 przy ul. L. Białego 11, 223 przy
ul. L. Białego 9.

3. Wymiana opraw oświet-
lenia klatek schodowych na
jarzeniowe. Wymiany takiej
dokonano w blokach: 101 przy
ul. Zakładowej 52, 102 przy
ul. Zakładowej 50, 103 przy
ul. Zakładowej 48, 121 przy
ul. P. Kołodzieja 17, 125 przy
ul. Dąbrówki 10, 127 przy
ul. P. Kołodzieja 17, 129 przy
ul. P. Kołodzieja 21, 137 przy
ul. Zakładowej 58, 138 przy
ul. Zakładowej 56, 139 przy
ul. Zakładowej 54, 146 przy
ul. Ziemowita 27, 148 przy
ul. P. Kołodzieja 23, 149 przy
ul. P. Kołodzieja 25, 201 przy
ul. Zakładowej 47, 202 przy
ul. Zakładowej 49, 207 przy
ul. Zakładowej 55, 208 przy
ul. Zakładowej 57, 213 przy
ul. Zakładowej 61, 214 przy
ul. A. Jagiellonki 2, 219 przy

ul. L. Białego 11, 223 przy ul. L. Białego
9, 229 przy ul. L. Białego 7, 232 przy
ul. L. Białego 1, 233 przy ul. L. Białego 5.

Roboty dekarsko-blacharskie

1. Krycie dachu papą termozgrzewalną.
Prace te wykonano w budynkach: 101 przy
ul. Zakładowej 52, 102 przy ul. Zakłado-
wej 50, 103 przy ul. Zakładowej 48, 139
przy ul. Zakładowej 54, 153 przy
ul. Dąbrówki 17, 231A przy ul. K. Odno-
wiciela 4.

2. Krycie daszków nad wejściami do
klatek schodowych. Daszki pokryto w blo-
kach: 218A przy ul. A. Jagiellonki1, 219
przy ul. L. Białego 11, 220 przy ul. L.
Białego 17, 221 przy ul. L. Białego 15.

3. Remont daszków nad wejściami do
klatek wykonany został w bloku 108A
przy ul. Ziemowita 7 i 111 przy ul. Ziemo-
wita 6.

4. Wykonanie i montaż daszku nad
oknem pomieszczenia z agregatem chłod-
niczym wykonany był w bloku 138 przy
ul. Zakładowej 56.

5. Według potrzeb wykonywano krycie
daszków nad garażami.

Wymiana okien i drzwi

1. Wymiana okien na klatkach schodo-
wych. Okna te wymienione zostały w blo-
ku 143 przy ul. Ziemowita 19, 143A przy
ul. Ziemowita 21, 209 przy ul. Zakładowej
59, 212 przy ul. Zakładowej 53, 220 przy
ul. L. Białego 17, 221 przy ul. L. Białego
15, 224 przy ul. B. Szczodrego 2.

2. Wymiana drugich drzwi wejścio-
wych. Wymiana taka dokonana została

w bloku: 126 przy ul. K. Kingi 2, 133 przy
ul. Ziemowita 8, 141 przy ul. Ziemowita
15, 143 przy ul. Ziemowita 19, 143A
przy ul. Ziemowita 21, 160 przy ul. H. Bro-
datego 2, 213 przy ul. Zakładowej 61, 230
przy ul. B. Szczodrego 1, 232 przy ul.
L. Białego 1.

3. Wymiana części pierwszych drzwi
wejściowych zrobiona była w blokach: 154
przy ul. P. Kołodzieja 27, 148 przy
ul. P. Kołodzieja 23.

4. Wymiana okien w mieszkaniach
i refundacja kosztów wymiany dokonanej
przez lokatorów we własnym zakresie
pochłonęła w ubiegłym roku kwotę
97349 zł.

Roboty terenowo-drogowe

1. Remont dojść i podestów do trzech
klatek budynku 116 przy ul. Dąbrówki 2.

2. Remont dojść do dwóch podestów
zrealizowano przy bloku 117 przy
ul. P. Kołodzieja 15.

3. Remont części podestów. Remont
taki wykonano przy blokach: 132 przy
ul. Dąbrówki 13, 134 przy ul. Dąbrówki 9,
143A przy ul. Ziemowita 21, 203 przy
ul. Zakładowej 51, 205 przy ul. L. Białego
2, 209 przy ul. Zakładowej 59, 210 przy
ul. L. Białego 8, 211 przy ul. L. Białego 6,
212 przy ul. Zakładowej 53, 213 przy
ul. Zakładowej 61, 218 przy ul. A. Jagiel-
lonki 1, 219 przy ul. L. Białego 11, 220
przy ul. L. Białego 17, 221 przy ul. L.
Białego 15, 223 przy ul. L. Białego 9, 224
przy ul. B. Szczodrego 2, 232 przy ul. L.
Białego 1, 233 przy ul. L. Białego 5, 229
przy ul. L. Białego 7A.

4. Wykonanie nowych podestów. Po-
desty takie wykonano przy blokach: 153
– druga klatka – przy ul. Dąbrówki 17
i 147 – pierwsza klatka – przy ul. Dąbrów-
ki 18.

5. Remont chodników. Chodniki wy-
remontowano przy blokach: 117 przy
ul. P. Kołodzieja 15, 139 przy ul. Zakłado-
wej 54, 147 przy ul. Dąbrówki 18 i 155
przy ul. Zakładowej 62.

6. Remont chodników dojście do po-
destów. Prace te wykonano przy blokach:
205 przy ul. L. Białego 2, 206 przy
ul. Zakładowej 45, 209 przy ul. Zakłado-
wej 59.

7. Remont dojścia i podestu do jednej
z klatek przeprowadzono przy bloku 219
przy ul. L. Białego 11.

8. Remont podestu wykonano przy
jednej z klatek bloku 227B przy ul.
B. Szczodrego 5.

9. Miejscowa naprawa chodnika. Na-
prawę taką zrealizowano przy bloku 102
przy ul. Zakładowej 50.

10. Naprawa zapadlin w nawierzchni bi-
tumicznej. Wykonano to przy blokach: 155
przy ul. Zakładowej 62 i 160 przy ul.
H. Brodatego 2.

11. Zamknięcie śmietników. Śmietniki
zamknięto obok bloków: 102 przy ul.
Zakładowej 50, 205 przy ul. L. Białego 2,
125 przy ul. Dąbrówki 10, 131 przy
ul. Dąbrówki 14, 133 przy ul. Ziemowita
8, 134 przy ul. Dąbrówki 9, 151 przy ul.
H. Brodatego1, 160 przy ul. H. Brodate-
go 2, 208 przy ul. Zakładowej 57.

Roboty instalacyjno-sanitarne

1. Chemiczne płukanie instalacji cen-
tralnego ogrzewania. Instalację płukano
w blokach: 125 przy ul. Dąbrówki 10, 126
przy ul. K. Kingi 2, 145 przy ul. Ziemowita
25, 146 przy ul. Ziemowita 27, 147 przy
ul. Dąbrówki 18, 148 przy ul. P. Kołodzieja
23, 101 przy ul. Zakładowej 52, 102 przy
ul. Zakładowej 50, 103 przy ul. Zakłado-
wej 48, 137 przy ul. Zakładowej 58, 138
przy ul. Zakładowej 56, 139 przy
ul. Zakładowej 54, 203 przy ul. Zakłado-
wej 51, 204 przy ul. L. Białego 4, 207 przy
ul. Zakładowej 55, 208 przy ul. Zakłado-
wej 57, 213 przy ul. Zakładowej 61, 214A
przy ul. A. Jagiellonki 2, 209 przy
ul. Zakładowej 59, 210 przy ul. L. Białego
8, 223 przy ul. L. Białego 9, 224 przy
ul. B. Szczodrego 2.

2. Wyprowadzenie zaworów z komórek
lokatorskich i piwnic. Prace te wykonano
w blokach: 128 przy ul. Dąbrówki 12, 137
przy ul. Zakładowej 58, 139 przy
ul. Zakładowej 54, 159 przy ul. H. Bro-
datego 4.

Roboty nieprzewidziane

1. W ramach tych prac wykonano: ciś-
nieniowe czyszczenie odcinka poziomu ka-
nalizacyjnego, odgrzybianie ścian, wy-
mieniano pompy regulacyjne, montowano
samozamykacze, montowano właz na
stropodachu, awaryjnie wymieniano au-
tomatykę w węźle cieplnym, ciśnieniowo

czyszczono odcinek poziomu kanaliza-
cyjnego, zamalowywano graffiti, napra-
wiano elewację nad budynkiem użytko-
wym, naprawiano część fundamentu, mon-
towano znaki dla niepełnosprawnych, na-
prawiano ogrodzenie zespołu garaży, wy-
mieniano tablice elektryczne oraz monto-
wano ograniczniki mocy, wymieniano
pion i część poziomu instalacji kanaliza-
cyjnej, sprawdzano i naprawiano instala-
cję elektryczną, naprawiano daszki nad we-
jściami do klatek schodowych, dociepla-
no ścianki pomieszczenia maszynowni, wy-
mieniano część pionu kanalizacyjnego, mo-
dernizowano parking.

Realizacja Planu Rzeczowo-
-Finansowego Funduszu Remon-
towego osiedla „Słowiańskie” po-
chłonęła w 2010 roku kwotę łączną
rzędu 3634260 złotych.

CO ZROBIONO W OSIEDLACHw 2010 roku

Bl. 155, ul. Zakładowa 62 – pomalowano wejścia do klatek
schodowych, ułożono kostkę brukową

Bl. 218 a, ul. A. Jagiellonki 3
– pomalowano wejścia do klatek schodowych

Bl. 137, ul. Zakładowa 58
– docieplono ścianę wschodnią i południową



10 Mamy wysokie wymagania,
nie ukrywamy, że dobrze i terminowo płacimy, ale jeśli ktoś nas zawiedzie

nie będzie pracował dla RSM „Bawełna”.

Rada nadzorcza sprawuje nadzór i kontrolę nad działal-
nością spółdzielni. W połowie grudnia ubiegłego roku
odbyło się jej kolejne posiedzenie, na którym uchwa-
lono Ramowy Harmonogram Pracy Rady Nadzorczej
RSM „Bawełna” na 2011 rok.

W BIEŻĄCYM ROKU – O STYCZNIU, KTÓRY MINĄŁ PISZEMY NA
STRONIE DRUGIEJ – RADA ZAJMOWAĆ SIĘ BĘDZIE:

W lutym
1. Podjęciem uchwał w sprawach należących do kompetencji rady nadzorczej

w związku z planowanym zwołaniem Walnego Zgromadzenia.
2. Rozpatrzeniem wniosków o wykreślenie lub wykluczenie z grona członków

spółdzielni.
W marcu
1. Przyjęciem sprawozdania z działalności spółdzielni za 2010 rok, w tym sprawozda-

nia finansowego za 2010 rok.
2. Oceną działalności spółdzielni za 2010 rok i uchwaleniem wniosków do Walnego

Zgromadzenia.
3. Przyjęciem sprawozdania z działalności rady nadzorczej za 2010 rok.
4. Rozpatrzeniem wniosków o wykreślenie lub wykluczenie z grona członków

spółdzielni.
W kwietniu
1. Informacją na temat realizacji prac związanych z wykonaniem postanowień ustawy

o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie wyodrębnienia nieruchomości RSM
„Bawełna”.

2. Sprawami związanymi z organizacją Walnego Zgromadzenia.
3. Rozpatrzeniem wniosków o wykreślenie lub wykluczenie z grona członków

spółdzielni.
W maju
1. Sprawami związanymi z organizacją Walnego Zgromadzenia.
2. Analizą wyników gospodarczo-finansowych spółdzielni za pierwszy kwartał 2011

roku.

3. Rozpatrzeniem wniosków o wykreślenie
lub wykluczenie z grona członków spółdzielni.

W czerwcu
1. Własnymi sprawami organizacyjnymi.
2. Omówieniem przebiegu Walnego Zgromadzenia.
3. Rozpatrzeniem wniosków o wykreślenie lub wykluczenie z grona członków

spółdzielni.
W lipcu
1. Informacją na temat realizacji prac związanych z wykonaniem postanowień ustawy

o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie wyodrębnienia nieruchomości RSM
„Bawełna”.

W sierpniu
1. Analizą wyników gospodarczo-finansowych spółdzielni za pierwsze półrocze 2011

roku.
We wrześniu
1. Procedurą wyboru firm do badania sprawozdania finansowego spółdzielni za 2011

rok.
2. Rozpatrzeniem wniosków o wykreślenie lub wykluczenie z grona członków

spółdzielni.
W październiku
1. Wyborem dwóch członków rady nadzorczej do udziału w pracach komisji ds. wyboru

wykonawców robót remontowych w 2012 roku.
2. Analizą informacji na temat realizacji prac związanych z wykonaniem postanowień

ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie wyodrębniania nieruchomości
RSM „Bawełna”.

3. Rozpatrzeniem wniosków o wykreślenie lub wykluczenie z grona członków
spółdzielni.

W listopadzie
1. Analizą wyników gospodarczo-finansowych spółdzielni za trzy kwartały 2011 roku.
2. Uchwaleniem Planu Gospodarczo-Finansowego RSM „Bawełna” na 2012 rok.
3. Rozpatrzeniem wniosków o wykreślenie lub wykluczenie z grona członków

spółdzielni.
W grudniu
1. Uchwaleniem ramowego harmonogramu obrad rady nadzorczej na 2012 rok.
2. Rozpatrzeniem wniosków o wykreślenie lub wykluczenie z grona członków

spółdzielni.

Omówieniu sposobu i zakresu
współpracy spółdzielni z jej
kontrahentami – firmami,

które w bieżącym roku wykony-
wać będą dla nas remonty poświę-
cone było spotkanie, jakie w siedzi-
bie spółdzielni odbyło się 2 bm.
Udział wzięli w nim m.in. zaproszeni
właściciele i przedstawiciele firm wyko-
nawczych oraz prezes spółdzielni Sylwe-
ster Pokorski i jego zastępca Tadeusz
Szymański. Na sali obecni byli również
kierownicy administracji i szefowa Działu
Technicznego „Bawełny”, a także wszys-
cy nasi technicy.

Spotkanie rozpoczął prezes Pokorski.
Jego wystąpienie ustawiło przyszłą dyskusje
w ściśle określonym kierunku. Prezes nie
pozostawił wątpliwości co do tego, czego
od naszych partnerów oczekujemy. Part-
nerów, bo od deklaracji, że wszystkie fir-
my z Banku Wykonawców uważamy za na-
szych partnerów S. Pokorski zaczął swe wy-
stąpienie. Ale już na wstępie mówca za-
znaczył, że partnerskiego traktowania ocze-
kujemy też od wykonawców. Mamy wy-
sokie wymagania – mówił prezes – nie
ukrywamy, że dobrze i terminowo płacimy,
ale jeśli ktoś nas zawiedzie nie będzie pra-
cował dla RSM „Bawełna”. Osiedle miesz-
kaniowe, to żywy organizm. Jesteśmy
w trakcie prac bacznie obserwowani. Nie
możemy utrudniać swymi działaniami
w osiedlach życia mieszkańców. To nasi
chlebodawcy – konkludował prezes.

Następnie głos zabrał Tadeusz Szy-
mański. Przypomniał firmom współpra-
cującym z nami od lat zasady zlecania ro-
bót w naszej spółdzielni. Obecni na spot-
kaniu przedstawiciele firm, które w tym
roku podjęły z nami współpracę po raz
pierwszy mieli okazję zapoznania się
z tymi zasadami w skondensowanej, kla-

rownej formie. T. Szymański podkreślił
wagę szczegółowego określania zakresu
prac i doboru materiałów, jakie używane
są podczas wykonywania remontów. Wska-
zał, jak ważnym jest określenie przed
podjęciem prac marki producenta i rodzaju
materiałów budowlanych. Służby tech-
niczne spółdzielni – jak mówił T. Szy-
mański – zobowiązane są do sprawdzania
zgodności użytych materiałów z tymi,
które deklarowane są w kosztorysach.

W dalszej części kierownicy admini-
stracji, inspektor nadzoru oraz technicy
przedstawiali sprawy, na które wykonaw-
cy zwracać powinni szczególną uwagę.
Mówiono o konieczności uważnego czy-
tania umów, jasno i precyzyjnie opisanych
w kosztorysach zwymiarowanych pra-

cach, przestrzeganiu przyjętych przed za-
warciem umowy technologii prac.

Spotkanie w swym założeniu miało też
stanowić dla wykonawców okazję do
przedstawienia ich oczekiwań wobec
spółdzielni. Miało stanowić i w końców-
ce spotkania rzeczywiści taką platformą
wymiany poglądów się stało. Szkoda, że
dopiero w końcówce. Początkowo bo-
wiem wykonawcy byli wyraźnie skrępo-
wani atmosferą spotkania. Być może wina
leżała częściowo także po naszej stronie.
Może prowadzący tę część obrad T. Szy-
mański nie od razu potrafił zainicjować
konstruktywną dyskusję. Może... Tak, czy
tak, wypowiedzi wykonawców zaczęły się
od nieśmiałych słów uznania dla służb
spółdzielni za okazywaną pomoc i kom-

petencje. Za szybkie reagowanie na po-
wstałe w trakcie realizacji robót problemy,
nie tylko zresztą natury technicznej. Do-
piero w miarę upływu czasu atmosfera sta-
wała się coraz bardziej konkretna. Nasi
partnerzy zgłaszali potrzebę przekazywa-
nia im szczegółowych informacji okreś-
lających stawki VAT na poszczególne pra-
ce. Mówiono o – wynikającej ze zmie-
nionej od 2011 roku ustawy o podatku VAT
– potrzebie dołączania do umów stosow-
nych oświadczeń, w których zawarta
byłaby informacja na temat przedmiotu ro-
bót – stwierdzenie czy powierzchnia użyt-
kowa mieszkań w budynku nie przekracza
150 m kw., czy prace obejmować będą lo-
kale użytkowe itp.

Na koniec ponownie głos zabrał prezes
Sylwester Pokorski. Zadeklarował, że ta-
kie spotkania odbywać się będą corocznie.
Mówił o tym, że nie wolno rozpoczynać
prac przed podpisaniem umowy. Katego-
rycznie stwierdził, że firmy remontowe
muszą mieć własne pojemniki na śmieci
i odpady i nie wolno im wyrzucać swoich
śmieci do pojemników, z których korzys-
tają nasi mieszkańcy, bo koszty wywozu
śmieci z tych pojemników obciążają na-
szych członków. Podobnie prezes odniósł
się do kwestii korzystania przez wyko-
nawców z takich mediów jak woda czy
gaz. Ponieważ wszystkie punkty poboru
w osiedlach są opomiarowane, nasi part-
nerzy muszą się z nami rozliczać ze
zużytej wody, gazu, czy prądu. Z drugiej
strony, prezes poprosił, by w przypadku
złego traktowania przez naszych pracow-
ników wykonawcy informowali go oso-
biście, na przykład e-mailem.

Spotkanie trwało ponad godzinę i wy-
dawało się, że kwadrans po kwadransie sta-
wało się bardziej rzeczowe. Bez wątpienia
w efekcie spełniło swoją rolę.

Kontakt
z administratorem
Administratorzy pracują najbliżej mieszkań-
ców. Bezpośrednio opiekują się poszczegól-
nymi budynkami i starają się rozwiązywać
problemy mieszkańców związane z za-
mieszkaniem. Oto wykaz wszystkich admi-
nistratorów wraz z kontaktowymi telefonami
komórkowymi i adresami e-mailowymi:

Administracja osiedla „Słowiańskie”
Marcin Kaniera administrowane bloki: 100-
122, 231, 231A, 232 jak również zespół ga-
raży przy ul. Ziemowita 2b, tel. kom. 505 150
861, e-mail: mkaniera@rsmbawelna.pl.
Małgorzata Krasowska administrowane blo-
ki: 125-146, 227, 227A, 228, tel. kom. 505 150
842, e-mail: mkrasowska@rsmbawelna.pl.
Andrzej Szlawski administrowane bloki:
147-160, 216, 217, 219, 220, 221, 221A,
226A, tel. kom. 505 150 859, e-mail: aszlaw-
ski@rsmbawelna.pl.
Dominik Różycki administrowane bloki:
201-214, 218, 218a, 223, 224, 229, 229A, 230,
233, tel. kom. 505 150 844, e-mail: drozyc-
ki@rsmbawelna.pl.

Administracja osiedla „Sienkiewiczowskie”
Małgorzata Pawlak administrowane bloki: 16,
S1-S7, S9-S11, Z1 (1-7), Z2(1-7), tel. kom. 505
150 852, e-mail: mpawlak@rsmbawelna.pl.
Elżbieta Pietruszewska administrowane
bloki: 12-15, 17-30, tel kom. 505 150 851,
e-mail: epietruszewska@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”
Stanisław Gogolewski administrowane
budynki: Gorkiego 6/8, 10/12, 24, 26, 28, tel.
kom. 505 150 843, e-mail: sgogolewski@rsmba-
welna.pl.
Elżbieta Kowalczyk administrowane bu-
dynki: 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@rsmba-
welna.pl.
Aleksandra Czekalska administrowane bu-
dynki: Zbiorcza 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19,
21, 23, 25, Sarnia 4, Stylonowa 7, tel. kom.
505 150 846, e-mail: aczekalska@rsmba-
welna.pl.

Administracja osiedli „Żubardź” i „Koziny”
Ewa Bukowska administrowane budynki: Ty-
bury 3, 10, Klonowa 28/30, 32, 38/40, Kasp-
rzaka 60/62, 64a, Okrzei 4/12, 30/36, 40, tel.
kom. 505 150 857, e-mail: ebukowska@rsmba-
welna.pl.
Magdalena Gazda administrowane budyn-
ki: Kasprzaka 10, 11, 11a, 28/34, Długosza 1/5,
27, 29/31, 1-go Maja 76, 84/86, Więckow-
skiego 97, Lorentza 8, Srebrzyńska 45,
Włókniarzy 198, 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, Sie-
rakowskiego 1/5, Uniejowska 4, 4a, 6, Turo-
szowska 5, 6, tel. kom. 505 150 862, e-mail:
jpiaseczny@rsmbawelna.pl.
Aneta Wyrowska administrowane bloki:
Bydgoska 25, 27/29, 35, 37, Lutomierska 156,
158, Uniejowska 1/3, Limanowskiego
168, tel. kom. 501 463 291, e-mail: awy-
rowska@rsmbawelna.pl.
Danuta Lewandowska administrowane bu-
dynki: Bydgowska 40, 42, 44, 46, Klonowa
35/37, 41, tel. kom. 505 150 853, e-mail: dle-
wandowska@rsmbawelna.pl.

Przyjmowanie i załatwianie interesantów
w spółdzielni odbywa się następująco: se-
kretariat spółdzielni, Zespół Doradczo-Sa-
morządowy, Dział Księgowości Eksploata-
cyjnej czynne są przez cały tydzień (za
wyjątkiem sobót i niedziel) w godzinach
8.00-16.30, Dział Członkowsko-Mieszka-
niowy, Dział Czynszów, Kredytów i Wkładów
Mieszkaniowych, Dział Organizacyjny i Dział
Techniczny w okresie od 1. 09 do 30.06. przyj-
mują interesantów w poniedziałki, środy
i piątki w godz. 8.00-16.30, we wtorki
i czwartki w godzinach 8.00-18.00, w okre-
sie od 1.07. do 31.08. w poniedziałki, środy,
czwartki i piątki w godz. 8.00-16.30, we wtor-
ki w godz. 8.00-18.00.

S P O T K A N I E
PAR TN E RÓW

Harmonogram pracy
Rady Nadzorczej RSM „Bawełna”
na 2011 rok



„Mój Dom”: -Po raz pierwszy w swej
wieloletniej karierze dziennikarskiej
mam wątpliwości z kim rozmawiam.
Z Panem Kamilem Lemieszewskim, czy
z... Qduatym, jak ma Pan napisane na
wizytówce.

Kamil Lemieszewski: - To zależy
z kim chciał pan rozmawiać. Z animato-
rem kultury, czy biznesmenem.

- Z jednym i z drugim. Kto jest kto?
- W każdej z tych postaci jest część tej

drugiej. Kamil Lemieszewski
stworzył Qduatego, a Qdu-
aty Kamila Lemieszew-
skiego.

- Na Pańskiej
stronie interneto-
wej można prze-
czyta, że jest Pan:
a k t o r e m ,

mimem, cyrkowcem, żongle-
rem, tancerzem, podróżni-
kiem, prezenterem mody,
kaskaderem. Skończył Pan
Uniwersytet Medyczny
i jest Pan też pielęgnia-
rzem. Zajmuje się pan
oprawą artystyczną ślu-
bów i wesel, puszcza-
jąc między innymi
nad głowami nowo-
żeńców żywe motyl-
ki. Kim Pan jest
naprawdę?

- Człowiekiem.
- A bliżej?
- Trudno mi określić.

Chcę cieszyć się życiem
i uczyć radości życia
innych. Do animowanych
przeze mnie działań - na
przykład cyrkowych -
staram się wciągać dzie-
ci od najmłodszych lat
i młodzież, wyciągając
ją z bram i z patologicz-
nych rodzin. Na prze-
strzeni lat mogę obser-
wować jak dzieci te
zmieniają się korzy-
stając z tego, co
mam im do zapro-
ponowania. To coś
jak pedagogika
cyrku.

- Pedagogika
cyrku?

- Certyfi-
katu z peda-
gogiki nie
m a m .
W tej
dziedzi-
n i e
jestem
samo-

zwańcem, ale studiowa-
łem antropologie kul-
tury.

- K t ó r a
z tych ról jest
Panu naj-
b l i ż s z a ?

Każda
tak samo,

bo wszyst-
kie te umie-

jętności są
p o t r z e b n e .
K a s k a d e r k i
uczyłem się

na specjalnym
studium, tańca

na kursach, cyrku
i żonglerki na
zgrupowaniu pod
Brześciem. Wiele

osób, które wyszko-
liłem pracuje teraz

w Dubaju. Aktorstwa
natomiast uczyłem się
od ludzi z teatru „36
Złotych” gdzie byłem
o ś w i e t l e n i o w c e m
i aktorem. Cały czas

szukałem miejsca dla sie-
bie. W pubie „Łódź Kali-

ska” byłem szatniarzem.
A w ogóle jestem...

nomadem. Przyja-
ciele mówią –

marynarzem Łodzi. Często stąd wyjeż-
dżam, ale zawsze wracam.

- Proszę nam opowiedzieć o tych
podróżach.

- Jak mówiłem, w okolicach
Brześcia od szwedzkich cyrkow-
ców nauczyłem się żonglerki.
W prezencie dostałem od nich
poiki - kule do tańczenia
z ogniem. Wyjechałem z nimi

autostopem przez Bałkany do Gre-

cji, gdzie kręcąc ogniem zarabiałem
na życie. Prawie bez pieniędzy poje-

chałem też do Mongolii. Tam rów-
nież na życie zarabiałem żongler-
ką. Mieszkałem z rodziną
mongolską w stepie. Doiłem jaki

i klacze, wyrabiałem sery. Po
powrocie z Azji nauczyłem
się chodzić na szczudłach

więc Waldemar Wolań-
ski dyrektor teatru

„Arlekin” zapro-
p o n o w a ł

m i
wyjazd
do Dublina,
gdzie animowałem
wielkiego, pięciometrowego
smoka. Byłem też w Szkocji. Pracowałem
jako żongler na ulicach, a nocą w pubie.
Opiekowałem się staruszkami. Pracowa-
łem 23 godziny na dobę, a godzinę spałem
u kolegi pod stołem. Bywało jednak, że
byłem bezdomny.

- Słysząc to wszystko, nie zapytam
już Pana, co na Pańskiej wizytówce robi
podobizna jokera i trochę Stańczyka.
Pańskie przygody jasno to tłumaczą.
Panie Kamilu, ma Pan 28 lat i już jest
prezesem własnej firmy Eternity Group
– Fashion and Cirkus.

- Firma powstała w 2008 roku. To
agencja eventowa organizująca imprezy
artystyczne, plenerowe. Zajmujemy się
promocją kultury i sztuki. Staramy się
przy tym – jak mówiłem – wciągać do
naszych działań młodzież, oferując jej
możliwość rozwoju w wielu dziedzinach.
Firmę prowadzę razem z narzeczoną
Patrycją. Z tym, że ona jest bardziej
Fashion, a ja Cirkus.

- Kim dla pana jest Patrycja?
- Jest moją ostoją. Dzięki niej mogę

przyjść do czystego domu. Sprowadza
mnie na ziemię, kiedy nadmiernie bujam
w obłokach i mówi: Dość! Jest głosem
rozsądku.

- Ale Pan też potrafi twardo stąpać
po ziemi. Dowodem na to jest ta część
działalności firmy, która polega na arty-
stycznej oprawie uroczystości wesel-
nych. To już nie jest performance –
sytuacja artystyczna, której przedmio-
tem jest ciało performera – ani jakiś
szczególny event ale komercja.

- Oczywiście. Musimy na czymś zara-
biać. Zarabiamy również na przykład na
realizacji reklam. Z tych przychodów
finansujemy swoją działalność non profit.
Wracając jednak do wesel. Zaczęło się od
występów aniołów na szczudłach. Później
zaczęliśmy naszym klientom oferować
usługi fotograficzne i usługi firm caterin-
gowych. I w końcu przyszedł czas na
motyle. Pomysł zrodził się spontanicznie.
Półtora roku temu przyszedł do mnie pan
młody, by uzgodnić warunki oprawy jego

ślubu. Powiedział, że zaręczył się z przy-
szłą żoną na Teneryfie w motylarni. Pomy-
ślałem więc, że byłoby świetnie, gdyby
i na weselu pojawiły się motyle. Przypo-
minałyby młodym dzień zaręczyn.
A ponieważ kończyłem XXXII LO w kla-
sie biologiczno-chemicznej, miałem wielu
znajomych wśród entomologów. Poprosi-
łem ich o pomoc i okazało się, że można
wyhodować odpowiednią ilość motyli, by
wypuścić je choćby podczas wychodzenia

młodej pary z kościoła. I taką usługę na
stałe włączyłem w ofertę naszej firmy.

- Dwa – pięć tysięcy. Tyle to kosztuje.
Drogo.

- To zależy od sezonu. Drogo, bo nie
jest łatwo wyhodować taką ilość owadów.
Trwa to kilka miesięcy.

- Kto korzysta z tej Pańskiej oferty?
- Kiedyś to analizowałem i wyszło, że

bardzo różni ludzie. Biedni, bogaci. Poli-
tycy, gwiazdy ekranu.

- Którzy politycy?
- Tego nie mogę powiedzieć ale mogę

zdradzić, że zajmowaliśmy się
między innymi oprawą arty-

styczną ślubu i wesela Pani Barba-
ry Tatary – byłej Miss Polonia,
choć bez motyli.

- Panie Kamilu, co było
pierwsze? Od czego ta niecodzienna
pańska działalność się zaczęła?

- Od jasełek w kościele Dominikanów,
gdzie byłem ministrantem. Tam, wśród
Dominikanów tkwią korzenie mojej wizji
życia i pracy. Później, w czasach liceal-
nych były moje performance towarzyszące
różnym koncertom – rockowym, panko-
wym i innym. A dalej już się potoczyło. To
było coś w rodzaju ciągłego poszukiwania
własnej drogi.

- Ale ciekawe jak na Pana młodzień-
cze działania patrzyli rodzice?

- Moi rodzice, to typowi łodzianie.
Mama była pracownikiem biurowym, póź-
niej szwaczką, a tata kierowcą ciężarówki.

- Aprobowali Pana performance,
współpracę z teatrem „36 Złotych”, czy
był Pan zwyczajnie nieposłusznym
synem?

- Powiedzmy: niesubordynowanym.
- Wojna pokoleń?
- Tak, ale nie tylko z rodzicami.

Z nauczycielami, biurokracją akademicką.
Z liceum omal mnie nie wyrzucili za iro-
keza na głowie. W czasie studiów na

antropologii kultury, po trzecim roku
chciałem załatwić sobie indywidualny tok
studiów. Przez cztery miesiące, na osob-
nych kartkach zbierałem w związku z tym
pisemne zgody wykładowców. Kiedy już
wszystko miałem, w dziekanacie powie-
dziano mi, że muszę to mieć na... jednej
kartce. Zrezygnowałem. Uznałem, że nie
muszę w tej sytuacji mieć dyplomu antro-
pologa kultury.

- Nie wspomnieliśmy jeszcze, że jest

Pan mieszkańcem naszego osiedla.
Mieszka Pan na Janowie. Jak tak wolny
intelektualnie i duchowo człowiek
odnajduje się na spółdzielczym osiedlu.
Było nie było w miejskim blokowisku?

- Jak powiedziałem, jestem maryna-
rzem Łodzi. Wypływam stąd i do tego
portu wracam. Tu czuję się bezpiecznie.
Choć niestety już nie tak bezpiecznie jak
kiedyś. To osiedle nie jest już takie jak
było. Zdarzają się kradzieże, wieczorami
można spotkać jakieś podejrzane typy.

- Panie Kamilu, co dalej? Czym
zaskoczy Pan rynek, jeśli wypełnią go
firmy podobne do Pańskiej? A może
myśli Pan o zmianie branży?

- Jeśli będzie taka potrzeba, mogę robić
wszystko. W Grecji budowałem domy,
w Mongolii robiłem sery, w Cannes byłem
żywą statuą. Zrobię to, co będzie trzeba.
Byle zdrowie dopisało.

- Co takiego jest w człowieku, co każe
mu żyć tak jak Pan? Co kształtuje taką
postawę wobec życia?

- Społeczeństwo, grupa, w której się
człowiek rozwija. W moim przypadku
były to setki osób. Nie zastanawiałem się
nad tym, ale wpływ na to jacy jesteśmy
mają napotkani po drodze ludzie i sytuacje
jakie nas w życiu spotykają. Mnie chciano
na Piotrkowskiej zadźgać śrubokrętem,
wyrzucano mnie z pociągu, a jednak nie
straciłem zaufania do ludzi. Do tego, że
można czynić dobro. W Szkocji zdarzało
się, że spałem w parku na ławce. Którejś
nocy podszedł nieznajomy człowiek
i zapytał czemu nocuję w parku. Odpar-
łem, że nie mam pieniędzy na hotel. Dał
mi je i powiedział, żebym – kiedy już będę
mógł – pomógł innemu potrzebującemu.
Jest taka zasada – Podaj dalej. Jeśli ktoś ci
pomoże, to ty pomóż trzem następnym
ludziom.

- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: K.S.

Jeśli będzie taka potrzeba, mogę robić wszystko.
W Grecji budowałem domy, w Mongolii robiłem sery,
w Cannes byłem żywą statuą.

Ludzie,
których

warto poznać

Stało się! W styczniu tego roku
zakończona została budowa oświetlenia
ulicy Kmicica między ulicami Skrzetu-
skiego a Zagłoby.

Korespondencja między administra-
cją osiedla „Sienkiewiczowskie” a Urzę-
dem Miasta Łodzi w tej sprawie zajęła 6
lat. Nie wiadomo dlaczego budując
ulicę, nie wykonano oświetlenia. Tym
bardziej, że w pobliżu są budynki miesz-
kalne i przedszkole. Wieczorem okolicę
otaczały „ciemności egipskie”. Lokato-
rzy okolicznych bloków, tak zwanych
„esek”, wracając po zmroku do swoich
mieszkań, nie czuli się bezpiecznie.

Administracja osiedla od 2005 roku
wielokrotnie przypominała pracowni-
kom Urzędu Miasta o niezałatwionej
sprawie. W pierwszej odpowiedzi urzęd-
nicy odpisali, że cykl opracowania pro-

jektu jest długotrwały, że trzeba poczy-
nić stosowne uzgodnienia i pozyskać
odpowiednie opinie. W związku z tym,
realizację tego zadania przewidują na
rok 2007. Po naszych kolejnych pisem-
nych interwencjach odpowiadano, że ist-
nieją problemy ze sfinansowaniem pro-
jektu. Pod koniec 2008 roku
poinformowano nas, że umieszczono
budowę oświetlenia w projekcie budżetu
na 2009 rok. Niestety, w tym terminie
oświetlenie nie zostało wykonane.
Dopiero pod koniec ubiegłego roku roz-
poczęto wykopy pod lampy uliczne.

Mamy dużą satysfakcję z podejmo-
wanych działań „Nękając” pismami
urzędników, doprowadziliśmy do zreali-
zowania tak ważnej dla osiedla inwesty-
cji.

M.F.

ULICA KMICICA OŚWIETLONA

Poznajmy się

Rozmowa z Kamilem Lemieszewskim – Qduatym

-



POZIOMO: 1. wzniesiony i wy-
chylony, 6. rywal Czytelnika, 7.
osad z kryształków lodu, 8. tam ma
swoją siedzibę koncern Kruppa, 9.
drzewo z długimi igłami, 12. hisz-
pańskie wino, 13. wieś w gminie
Poddębice, 14. miasteczko w Me-
ksyku, na wybrzeżu Pacyfiku, 18.
kość długa ze szpikiem, 19. człowiek
naiwny, 20. Sharon…, żona Polań-
skiego, 21. komputer w aktówce,
22. porządek na statku.
PIONOWO: 2. blackjack , 3. nad-
wozie jak miasto, 4. szeregowiec
naukowiec, 5. brudne przedsięw-
zięcie, 9. Słoń Trąbalski z jego do-
legliwością, 10. jedynka z leżącym,
11. mała Joanna, 15. koncern kos-
metyczny z Clichy we Francji, 16.
śpi na Jawie, 17. bułka z gipsu.

ROZWIĄZANIE
KRZYŻÓWKI STYCZNIOWEJ

Poziomo: fular, cytat, fakty, chlor,
Dakka, kundel, pilot, Aurora, okno,
Alojzy, ansa, Balzak, atak.
Pionowo: Ulana, Antek, dyshonor,
barometr, dyplomata, kolonista,
akta, upload, odjazd, azydki.

Pierwsze trzy osoby, które
nadeślą prawidłowo rozwiązaną

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

ul. Przybyszewskiego 163,
z dopiskiem na kopercie

„Krzyżówka”,
otrzymają nagrody.

Składniki:
– 1 kg wieprzowiny lub młodej wołowi-

ny,
– 10 dag smalcu,
– 1 cebula, 2 litry wody,
– sól, pieprz, liść laurowy,
– 2-3 łyżki mąki pszennej.
Sposób przygotowania:
Do garnka wlać wodę. Wypłukać
dobrze mięso, pokroić na porcje i wło-
żyć do ciepłej wody. Osolić, włożyć liść
laurowy, pokroić cebulę w plasterki

i także włożyć do garnka. Gotować na
wolnym ogniu. Gdy mięso będzie pra-
wie miękkie zestawić garnek z ognia
i wyjąć mięso by osączyło się z wy-
waru. W drugim garnku o szerokim
spodzie rozpuścić smalec i na gorącym
tłuszczu zarumienić na złoty kolor
z obu stron porcje mięsa. Gdy mię-
so ma odpowiedni kolor odgar-
niamy go w garnku na bok i na
gorącym tłuszczu zarumie-
niamy na jasno brązowo
lub ciemniej mąkę. Te-
raz porcję mięsa
mieszamy

drewnianą łyżką i powoli cały czas mie-
szając wlewamy wywar pozostały z go-
towania mięsa. Przez chwilę gotujemy
a następnie zestawiamy z ognia i do-
prawiamy pieprzem. Sos jest smaczny,
że palce lizać. Można nim polać wsze-
lakiego rodzaju kasze, ryż, ziemniaki.
Wybornie smakuje z makaronem lub
kopytkami. Lepiej smakuje, gdy po-
damy go z marynowanymi grzybami,
kiszonym ogórkiem lub surówką z ki-
szonej kapusty.

Nie od dzisiaj trwają spory,
Trzeszczy wręcz mównica,
Kiedy zrobić by wybory.
Ot, ci tajemnica.

Za łby brano się już nie raz,
W sejmie rzecz nierzadka,
Czy rozwiązać się wnet, teraz,
Czy trwać do ostatka.

Z ust padają różne typy,
W każdym wiele racji,
Z propozycją daty stypy
Alias konsolacji.

Sejm zagwozdkę ma nie lada,
Zgody nie ma, brak.
Rzecz w ułamkach się rozkłada
Gdzieś… mniej więcej tak:

Już na wiosnę pragnie ćwierć,
Ćwiartka w grzybobranie,
Reszta nagłą woli śmierć –
Samorozwiązanie.

Spory trwają dobry rok,
Wszystko sejm rozważa:

Czy w grę wchodzi sekcja zwłok,
Ile dla grabarza?

Sto problemów z różnych paczek,
Jeszcze będzie pewnie.
Ot, chociażby sprawa płaczek,
Kto zapłacze rzewnie.

Stąd bez końca trwa kręciołka,
Rano i wieczorem.
Każdy pragnąłby ze stołka
Odejść wszak z honorem.

Szkoda także – ciężkie czasy
I wydatków masa,
Comiesięcznej, niezłej kasy,
W życiu ważna kasa.

Pełni obaw więc i strachu,
Łkają gdzieś w skrytości,
Ci, którzy nie mają fachu,
Co robić w przyszłości?

Finał stąd kończący temat:
Wnet sejm zwija żagle,
Ale kiedy? Ot, dylemat –
Trwać, czy skończyć nagle?
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KUCHNIA NASZEGO REGIONU
Proste, tanie i niestety zapomniane. Takie były potrawy, które
przyrządzały nasze prababcie. Przypomnijmy je. Przepis z książki
Krystyny Wieczorek.

Nie żądaj złego
nikomu, byś
tego nie doznał
w domu.

Z KSIĘGI
PRZYSŁÓW

Cywilizacja to nieskończone stwarzanie
potrzeb, których nam nie potrzeba.

(Marek Twain)

Sos Marii 
– uniwersalny

BA RAN
Po mysł, na któ ry wpad -
niesz w tych dniach,
nie bę dzie wca le ta ki
nie re al ny, jak bę dzie Ci
się wy da wać w pierw -

szej chwi li. Dłuż sze za sta no wie nie na pro -
wa dzi Cię na naj bar dziej ko rzyst ny pierw -
szy krok. Na stęp ne bę dą już ła twiej sze.
W ży ciu pry wat nym tro chę kom pli ka cji
z za afe ro wa ny mi Ry ba mi. 

BYK
Nie oka zuj za zdro ści,
na wet je śli bę dzie Ci
się wy da wa ło, że masz
ku te mu pod sta wy. Nie
bę dzie to czas na fo -

chy i kłót nie. Przed To bą szan sa na po pra -
wę sy tu acji za wo do wej. Trze ba ją na czas
do strzec i od po wied nio się usto sun ko wać.
Ofer ta Strzel ca przyj dzie we wła ści wym
mo men cie. 

BLIŹ NIĘ TA
Czy jaś za wiść, a mo że
po pro stu kiep ski hu -
mor, sku pi się w tych
dniach wła śnie na To -
bie. Nie daj się po -

nieść ner wom, po sta raj się to prze trzy mać.
Pod ko niec miesiąca po wi nien już za pa no -
wać spo kój. Jesz cze nie idyl la, ale żyć się
da. Uwa żaj na to, co mó wi Lew. Rów nież
na to, co prze mil cza. 

RAK
Uwa żaj na nie zbyt po -
myśl ne dla Cie bie ukła -
dy w pra cy – ktoś chce
wy ka zać, że nie je steś
bez błęd ny w tym, co

ro bisz. I choć nie ma ar gu men tów uza sad -
nia ją cych tę te zę, ma spo re szan se za szcze -
pić ta ką opi nię. Je dy ne wyj ście to wy ka zać,
że na dziś jed nak je steś nie za stą pio ny.
Bądź mi ły dla Ko zio roż ca. 

LEW
Miał byś w naj bliż szych
dniach cał kiem nie złe
per spek ty wy, gdy by nie
czy jeś bruż dże nie. Nie -
ła two bę dzie się z tym

upo rać, ale nim te go nie do ko nasz, trud no
bę dzie ru szyć da lej. Mo że war to ro zej rzeć
się za so jusz ni kiem, z któ rym wspól nie bę -
dzie cie so bie ra dzić. Ba ran cze ka na Two ją
ofer tę. 

PAN NA
To chy ba wa len tyn ki
spra wią, że za czniesz my -
śleć o spo tka niu po la -
tach z daw ną sym pa tią.
„Sta ra mi łość nie rdze -

wie je”, ale co na to Twój obec ny part ner?
Czy war to ry zy ko wać utra tę je go za ufa nia
dla spra wy, mó wiąc de li kat nie, nie ja snej?
Pla no wa ny in te res ze Skor pio nem też wy -
ma ga jesz cze prze my śle nia. 

WA GA
Wie le róż no rod nych zda -
rzeń, a więc przed To bą
dnie za bie ga ne i za pra -
co wa ne. Bę dą dzia ły się
cie ka we rze czy. Dla te go,

choć ab sor bu je Cię pew na pry wat na spra -
wa, waż niej sze na dal bę dą wy zwa nia za -
wo do we. Spad ną Ci też na gło wę pro ble my
Bliź niąt, ale z ni mi po ra dzisz so bie bez
trud no ści. 

SKOR PION
Przed To bą waż ne dnie,
w któ rych przy jaźń, jej
zna cze nie i ce na oka żą
bar dzo waż ne. Nie lek -
ce waż więc sy tu acji,

gdy trze ba bę dzie udo wod nić swo ją lo jal -
ność i si łę przy jaź ni wła śnie. Szyb ko
prze ko nasz się, ja ką wa gę ma to dla Cie -
bie i oto cze nia. Pa mię taj o uro dzi nach
Wod ni ka. 

STRZE LEC
Miesiąc sprzy ja ją cy po -
myśl ne mu roz wią zy wa -
niu spraw za wo do wych.
Wa ru nek – mu sisz wy ka -
zać się ini cja ty wą w dzia -

ła niu. Nie od kła daj więc ni cze go na po tem,
tyl ko ener gicz nie re ali zuj swo je za mie rze -
nia i nie po zwól się wy prze dzić ni ko mu!
Zwłasz cza za in te re so wa nej tą sa mą bran żą
Wa dze. 

KO ZIO RO ŻEC
Uda ne i po myśl ne dnie
przed To bą – za rów no
w do mu, jak i w pra cy.
Tyl ko nie daj się spro -
wo ko wać do sprzecz ki,

na któ rą wy raź nie ma ocho tę ktoś z bli skie -
go oto cze nia. Przy pływ go tów ki skło ni Cię
do roz rzut no ści. Je śli chcesz za sza leć
z pre zen ta mi wa len tyn ko wy mi to naj pierw
myśl o Pan nie!

WOD NIK
To bę dzie in te re su ją cy
miesiąc. Spo ro no wo -
ści, kil ka zu peł nie nie -
spo dzie wa nych. Dni licz -
nych roz mów i do bra

wo kół nich at mos fe ra. Je śli na wet doj dzie
do na pięć, to na tle za zdro ści. Nie co roz -
ju szo ny Byk po pro stu zro bi Ci z te go po -
wo du sce nę. Nic to! Spra wa szyb ko mi nie
i to bez śla du. 

RY BY
Na bio rą no we go zna -
cze nia sta re spra wy,
zda wa ło by się do sko na -
le zna ne. A jed nak... Mu -
sisz do sta tecz nie wcze -

śnie zo rien to wać się w tej zmia nie. W in -
nym przy pad ku ktoś ze chce Cię ubiec.
Ktoś, ko mu bar dzo za le ży na wy gra niu
kon ku ren cji z To bą. Tym bar dziej, że do pin -
gu je go do te go pa mię tli wy Rak.

H O R O S K O P   N A   M A R Z E C

12 Rozerwij się!

HUMOR • HUMOR • HUMOR
• • •

– Podobno sołtys Wąchocka zginął śmiercią tragiczną?
– To prawda, mieszał herbatę i wir go wciągnął. Do tej pory nie
znaleziono ciała. 

• • •
Na posterunek policji w małym miasteczku wbiega zdyszany facet.
– Szybko! Aresztujcie mnie, rzuciłem w żonę młotkiem!
– I co, zabił ją pan?
– Spudłowałem, ale ona zaraz tu będzie!

• • •
Kowalski zwierza się koledze: 
– Moja teściowa przypomina mi gazetę.
– Dlaczego? 
– Bo o wszystkim wie i ukazuje się u nas codziennie.

• • •
– Kochanie! Chciałbym dziś pójść z kolegami na mecz, potem na
kręgle, a później wpadlibyśmy do knajpki...
– A idź, idź... Czy ja cię za rogi trzymam...?
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