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Remonty – temat ważny zarówno dla pracowników Spółdzielni jak i samych
mieszkańców. Poświęcamy mu wiele uwagi w gazecie. W tym numerze co
zrobiono w ubiegłym roku i kto będzie pracował dla nas w roku bieżącym.

Mieszkanka Kozin napisała do nas: „Może należałoby mieszkańcom
przypomnieć, że nie są sami i należy przestrzegać zasad współżycia
społecznego”. Przypominamy… na str. 2 i 6.

NAKŁAD 9000

egzemplarzy

Moim
zdaniem
Minęły Święta Bożego Narodzenia.

Bardzo szybko. Równie szybko pożeg-
naliśmy stary rok. A nowy 2013 roz-
począł się dla nas spółdzielców bar-
dzo aktywnie, bowiem w trzecim jego
dniu rozpoczęło się kolejne posie-
dzenie Sejmu, na którym to, w dniu
4 stycznia prezentowano poselskie
projekty dotyczące spółdzielczości
i spółdzielczości mieszkaniowej. Opi-
sujemy dokładnie w odrębnym mate-
riale tę sprawę.

W ubiegłym zaś tygodniu na na-
stępnym posiedzeniu sejmu postano-
wiono nie odrzucać w pierwszym czy-
taniu tych projektów. Osiągnięto wi-
docznie jakiś kompromis, bowiem
wnioskodawcy wycofali swoje sprze-
ciwy do większości projektów i Sejm
przyjął je do dalszych prac parla-
mentarnych w specjalnie do tego po-
wołanej Komisji Nadzwyczajnej do
rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu
prawa spółdzielczego. Komisja liczy
26 posłów i jest odzwierciedleniem
układu sejmowego, to znaczy że koa-
licja rządząca ma w niej przewagę.
Pisząc to mam nadzieję, że nadal bę-
dziemy wszyscy monitorować prace
posłów i nie będziemy biernie czekać,
aż znowu coś nowego nam wymyślą.
Szkoda tylko, że w tej komisji nie ma
żadnego posła z naszego województwa,
bo tak mielibyśmy „bliżej” do przed-
stawiania swoich racji.

Zachęcam jednakże do tego byśmy,
wykorzystując informacje zawarte
w przekazanym Państwu na początku
stycznia specjalnym wydaniu gazety –
relacji z Konferencji odbytej 10 grud-
nia ub. roku, występowali aktywnie do
posłów z pismami żądającymi stwo-
rzenia NAM SPÓŁDZIELCOM jas-
nego, klarownego, dobrego prawa
pozwalającego spokojnie mieszkać
i podejmować samodzielne decyzje.
Musimy stosować zasadę „nic o nas,
bez nas”. Jest to konieczność, bowiem
dotyczy to naszych mieszkań, czyli
w zdecydowanej większości jedynego
istotnego majątku, jaki posiadamy.
Międzynarodowy Rok Spółdzielczoś-
ci co prawda już minął, jednakże
przybliżone przez naszą Redakcję,
w ciągu całego ubiegłego roku, zasa-
dy spółdzielcze i prawa obowiązujące
w naszej formie gospodarowania nie-
ruchomościami winny tym bardziej być
pomocne w uzasadnianiu naszych
racji wszelkim oponentom.

A do nas wreszcie przyszła zima;
prawdziwa. Były obfite opady śniegu,
z których najlepiej cieszyły się dzieci.
Na naszych osiedlach i przy budyn-
kach dawaliśmy sobie radę z odśnie-
żaniem. Nie było większych uwag
i skarg na ten temat, w przeciwieństwie
do sytuacji jaka panowała w naszym
mieście. Cieszymy się z tego, a dzie-
ciom i młodzieży życzymy tak obfitego
śniegu w trakcie ich niedługo, bo od
9 lutego, rozpoczynających się ferii
zimowych.

Sylwester Pokorski

CO ZROBIONO
W OSIEDLACH W 2012 R.

Potrzeby remontowe osiedli są ogromne – podkreślamy to często. I nie ustępujemy
z wykonywaniem remontów. W 2012 r. wydatkowaliśmy ponad 9,9 milionów złotych.

Wykonanie planu remontów.

Pierwsze czytanie projektów ustaw
o spółdzielniach mieszkaniowych mamy
już za sobą. Dziś już wiemy, że pro-
jektami ma zająć się powołana w tym
celu Komisja Nadzwyczajna.

W dniu 4 stycznia 2013 r. – przełożone z 3 stycznia – odbyło się w Sejmie przed-
stawienie poselskich projektów dotyczących zmian prawa spółdzielczego i usta-
wy o spółdzielniach mieszkaniowych – I czytanie – Były to projekty zgłoszone przez
grupy posłów PiS, PO i SLD. W kwestii nas interesującej, czyli najbardziej kon-
trowersyjnego i krzywdzącego spółdzielców projektu Platformy Obywatelskiej
wystąpiła sama autorka zmian – posłanka Lidia Staroń. Cd. na str. 3

Projekty ustaw
o spółdziel-
niach w Sejmie

Jak informowaliśmy w poprzednim numerze gazety,
w grudniu Rada Nadzorcza uchwaliła plan gospodarczo-
-finansowy dla Spółdzielni na 2013 r. Częścią tego planu
jest plan remontów. Zanim jednak go Państwu przedsta-
wimy na łamach gazety – na stronie internetowej jest już
zamieszczony – podsumujmy rok ubiegły. Na stronach 4,
5 i 6 znajdują się sprawozdania kierownikówAdministracji
z realizacji planów remontowych poszczególnych osiedli.
Wskazują one roboty wykonane w oparciu o założenia
planowe, ale i te, które udało się zrealizować ponad plan.
Sprawozdania przedstawiają też roboty jakie wyniknęły
do wykonania w wyniku awarii i usterek stwierdzonych
w trakcie roku. Prace nie wykonane, mimo wcześniejszego
zaplanowania, opatrzono krótkim wyjaśnieniem.

Osiedle „Żubardź”

Roboty budowlane
1. Ocieplono zachodnią elewację budynku metodą lekką

mokrą w budynku 78, ul. Klonowa 28/30.
2. Ocieplono stropodach budynku 77, ul. Gandhiego 3a mate-

riałem celulozowym metodą wdmuchiwania.
3. Wykonano remont balkonów: bl. 201, ul. Lutomierska 111,

bl. 204, ul. Lutomierska 103a.
4. Wykonano naprawę tynków wejść do klatek schodowych

w budynkach nr 86, ul. Bydgoska 40 i nr 87, ul. Bydgoska 42.
5. Pomalowano klatki schodowe, piwnice, pralnie, suszarnie i wę-

zeł cieplny w budynku nr 91 przy ul. Klonowej 41 i budynku nr 92
przy ul. Bydgoskiej 25.

6. Naprawiono murek oporowy wraz z pochylnią w południo-
wym szczycie budynku 205 przy ul. Lutomierskiej 83/101.

7. Naprawiono pochylnię przy murku oporowym w południo-
wym szczycie budynku nr 50 przy ul. Tybury 10.

8. Usunięto wady w przewodach kominowych budynków całego
osiedla „Żubardź” wg zgłoszeń lokatorów o usterkach.

9. Wyremontowano dźwigi osobowe w budynkach: nr 78,
ul. Klonowa 28/30 i nr 82, ul. Klonowa 32.

10. Naprawiono konstrukcję ściany nośnej garaży 36 i 37 przy
ul. Powstańców Wielkopolskich 25. Cd. str. 4, 5, 6

Uwaga!
Służby spółdzielni wraz z rozliczeniem ciepła i wody poproszą
Państwa o kolejną aktualizację danych dotyczących
liczby osób zamieszkałych w lokalu. Zapominanie do-
konania zmiany lub podawanie błędnych, zaniżonych
danych w tej kwestii jest coraz częstsze. W obronie
wszystkich rzetelnie podchodzących do swoich obo-
wiązków względem Spółdzielni wprowadzamy nowy wzór
oświadczenia o ilości osób zamieszkałych w lokalu,
wskazujący na sankcje wynikające z podania niepraw-
dziwych danych. Wzór oświadczenia na str. 3.
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Z prac
Rady Nadzorczej
W grudniu 2012 roku Rada Nadzor-
cza RSM „Bawełna” odbyła jedno po-
siedzenie.

1. W ramach spraw dotyczących sto-
sunku członkostwa, Rada Nadzorcza po
rozpatrzeniu wniosku oraz podania zainte-
resowanej podjęła uchwałę w sprawie uchy-
lenia uchwały Rady Nadzorczej dot. wy-
kreślenia z grona członków Spółdzielni jed-
nej osoby, która zamieszkuje w osiedlu
Żubardź. Uchwała podjęta została ze skut-
kiem od daty podjęcia uchwały o wykreś-
leniu. Osoba ta spłaciła całe zadłużenie
wobec Spółdzielni.

2. Rada Nadzorcza uchwaliła:
a) plan gospodarczo-finansowy RSM

„Bawełna” na 2013 rok
b) zmianę stawek opłat za lokale. Zmia-

ny dotyczą następujących stawek opłat:
– odpisy na fundusz remontowy
– zmiana stawek od 1 kwietnia 2013

roku,
– zimna woda i odprowadzanie ścieków

dla zasobów w Łodzi – zmiana stawek od
1 stycznia 2013 roku,

– podatki i opłaty lokalne dla lokali
użytkowych przydzielonych na warunkach
własnościowego prawa i lokali wyodręb-
nionych – zmiana stawek od 1 kwietnia 2013
roku,

– stawki opłaty eksploatacyjnej, łącznie
z odpisem na fundusz remontowy oraz po-
datkami i opłatami lokalnymi, dla garaży
wbudowanych – zmiana stawek od 1 kwiet-
nia 2013 roku,

– stawki opłaty eksploatacyjnej, łącznie
z odpisem na fundusz remontowy oraz po-
datkami i opłatami lokalnymi, dla garaży
wolno stojących – zmiana stawek od 1 kwiet-
nia 2013 roku,

– opłata za każdorazowe korzystanie
z pralni – zmiana od 1.01.2013 r.

3. Zmianę stawek opłat za centralne
ogrzewanie dla 30 lokali.

4. Ramowy Harmonogram Pracy Rady
Nadzorczej na 2013 rok.

5. Rada Nadzorcza przyjęła do wiado-
mości informacje Przewodniczących Rad
Osiedli „Żubardź”, „Zbiorcza”, „Sienkie-
wiczowskie” oraz członka Rady Osiedla
„Słowiańskie” na temat spraw jakimi zaj-
mowały się te Rady na swoich posiedzeniach
w okresie od ostatniego posiedzenia Rady
Nadzorczej. Rada Osiedla „Koziny” w tym
czasie nie miała posiedzenia.

6. Rada Nadzorcza przyjęła do wiado-
mości:

a) informację na temat odbytej w dniu
10.12.2012 r. konferencji pt. „Likwidacja
spółdzielni mieszkaniowych… i co dalej”
Przedmiotem konferencji było przedsta-
wienie opinii środowiska na temat projektów
nowelizacji ustawy o spółdzielniach miesz-
kaniowych. W konferencji udział wzięło po-
nad 800 osób członków spółdzielni z Łodzi
i województwa łódzkiego. Na konferencję
przybyli także i zabierali głos poseł Krzysz-
tof Kwiatkowski, senatorowie Maciej Grub-
ski z Łodzi i prof. Henryk Cioch z Lublina,
przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej
Jerzy Jankowski i Tomasz Jórdeczka. Wszys-
cy przemawiający na konferencji byli zgod-
ni, że projekt nowelizacji przepisów do-
tyczących spółdzielczości mieszkaniowej jest
zły i wiele jest w nim propozycji niezgod-
nych z konstytucją. Apel do posłów i sena-
torów podpisało 718 osób.

b) informację na temat zorganizowanej
przez TKKF „Dzikusy” w Szkole 205 na
Olechowie XII Olimpiady Przedszkolaków

7. Termin następnego posiedzenia Rady
Nadzorczej planowany jest na 24 stycznia
2013 roku.

8. Przewodniczący Rady Nadzorczej
zamykając ostatnie w 2012 roku posiedze-
nie Rady Nadzorczej podziękował wszyst-
kim za współpracę oraz złożył życzenia
świąteczne i noworoczne.

Oprac. U.G.

Z prac Zarządu Spółdzielni w grudniu 2012 r.

Listy

W grudniu 2012 r. posiedzenia Za-
rządu RSM „Bawełna” odbyły się
w dniach 5 i 6, 12, 20 oraz 27.

Sprawy członkowsko-
-mieszkaniowe
Wg stanu na 30.11.2012 r. Spółdzielnia
zrzeszała 9.517 członków, w tym 9.044
członków zamieszkujących i 473 członków
oczekujących. W grudniu 2012 r. przyję-
to w poczet członków Spółdzielni 12
osób, a skreślono z rejestru z przyczyn in-
nych niż pozbawienie członkostwa – 18
osób.

Podjęto postępowania o pozbawienie
członkostwa w Spółdzielni w stosunku do
10 członków zalegających z opłatami za
mieszkania.

Wstrzymano postępowanie eksmisyjne
wobec pozbawionej członkostwa dłużnicz-
ki z uwagi na spłacenie przez nią znacznej
części zadłużenia i zawarcie porozumienia
o spłacie w ciągu jednego roku w mie-
sięcznych ratach pozostałych zaległości
w opłatach za mieszkanie.

Rozstrzygnięte zostały ogłoszone
w październiku 2012 r. przetargi na trzy
mieszkania, przetargów ograniczonych
na mieszkania na osiedlach „Zbiorcza”
i „Koziny” oraz przetargów nieograni-
czonych na dwa mieszkania na osiedlu
„Żubardź” nie przeprowadzono z braku
ofert. W przetargach nieograniczonych
wybrano w jednych przypadku ofertę
członka Spółdzielni (oferty członków
mają pierwszeństwo przed innymi) oraz
w dwóch przypadkach – osób nie będących
członkami.

Roboty remontowe i wymiana
stolarki okiennej
Podjęto decyzje o refundacji kosztów wy-
miany okien we własnym zakresie przez
członków Spółdzielni w kolejności wyni-
kającej z list określających kolejność wy-
miany/refundacji stolarki okiennej na po-
szczególnych osiedlach: w jednym miesz-
kaniu w osiedlu „Koziny”, w sześciu

mieszkaniach w osiedlu „Zbiorcza”, w oś-
miu mieszkaniach w osiedlu „Słowiań-
skie”.

W jednym przypadku odmówiono re-
fundacji z uwagi na to, że lokatorka, któ-
ra wymieniła okna, następnie zbyła miesz-
kanie osobie nie będącej jej rodzicem ani
zstępnym, a regulamin przewiduje, że
w przypadku zbycia mieszkania można
przyznać refundację temu, kto poniósł
koszty wymiany, o ile nabywcą jest ktoś
z jego rodziców lub zstępnych (dzieci,
wnuki, prawnuki).

Zmieniono decyzję co do wysokości
przyznanej refundacji za wymianę okien
w jednym z mieszkań w osiedlu „Zbiorcza”
wobec dostarczenia przez lokatorkę do-
datkowej, przeoczonej przez nią wcześniej
faktury i bezspornego udokumentowania
w ten sposób, że poniosła wyższe koszty
wymiany, niż to wynikało z pierwotnie
złożonych rachunków.

Zatwierdzono Cenniki do sporządzania
rozliczeń finansowych Spółdzielni z człon-
kami w zakresie napraw wewnątrz lokali
w zasobach RSM „Bawełna”, które obo-
wiązywać będą przez okres od 1.01.2013 r.
do 31.12.2013 r.

Uchwalono plany rzeczowo-finansowe
funduszu remontowego dla poszczegól-
nych osiedli na 2013 rok. Plany zamiesz-
czone są na naszej stronie internetowej,
a w przyszłym miesiącu opublikujemy je
również w gazecie Mój Dom – RSM
„Bawełna”.

Zatwierdzony został wybór wyko-
nawców robót remontowych w Spółdziel-
ni w 2013 roku, dokonany przez komisję
konkursową przy udziale obserwatorów
wskazanych przez Radę Nadzorczą. Wy-
kaz wybranych wykonawców w podzia-
le na poszczególne rodzaje robót opub-
likowany jest na stronie internetowej
Spółdzielni, umieszczony na tablicach
ogłoszeń w biurach Zarządu i Admini-
stracji Osiedli oraz zamieszczamy go
w niniejszym wydaniu gazety Mój Dom
– RSM „Bawełna”.

Opłaty i koszty
W dwóch przypadkach na prośbę zainte-
resowanych odstąpiono od naliczenia od-
setek (w jednym przypadku w całości,
w drugim – w części) od nieterminowo
wniesionych opłat za używanie mieszkań.
Ustalono sposób spłaty przez członka
Spółdzielni przypadającej na niego częś-
ci kosztów wymiany okien w mieszkaniu
na Olechowie.

Zatwierdzono nowe, ustalone w nego-
cjacjach prowadzonych pomiędzy Spół-
dzielnią a firmą ista, ceny za rozliczenia
przez istę energii cieplnej i wody oraz ceny
usług dodatkowych przy prowadzeniu
rozliczeń i serwisu urządzeń.

Omówiono i z dużym zadowoleniem
przyjęto do wiadomości wyniki ekono-
miczne Spółdzielni za okres od stycznia do
listopada 2012 roku.

Najem lokali i dzierżawa
terenu
Wyrażono zgodę na zmianę warunków naj-
mu pomieszczenia w piwnicy budynku
nr 160 na Olechowie przez mieszkankę
tego budynku.

Podjęto decyzję o wynajęciu dwóm lo-
katorkom w budynku nr 72 w osiedlu „Ko-
ziny” korytarza przyległego do ich miesz-
kań i ustalono sposób pokrycia przez na-
jemczynie kosztów zabudowy przez
Spółdzielnię wynajmowanej im części
korytarza.

Podpisano protokół uzgodnień w spra-
wie udostępnienia nieruchomości przy
ul. Przybyszewskiego 161 w celu budo-
wy przez Telekomunikację Polską S.A.
przyłącza telekomunikacyjnego do nowo
wybudowanego pawilonu handlowo-
-usługowego.

Zawarto z Miastem Łódź (ponowiono)
umowy na czas określony w sprawie wyna-
jęcia lokalu użytkowego w bloku nr 108Ana
Olechowie z przeznaczeniem na filię Przed-
szkola Miejskiego nr 4 i lokalu (pomiesz-
czenia w piwnicy budynku) z przeznaczeniem
na magazynek dla przedszkola.

Zawarto na czas określony umowę
dzierżawy terenu pod pawilonem handlo-
wym w osiedlu „Słowiańskie” z osobą,
która nabyła część pawilonu od poprzed-
niego dzierżawcy terenu.

Wyrażono zgodę na rozszerzenie
działalności prowadzonej w jednym z pa-
wilonów handlowych na Olechowie, tj. ofe-
rowany dotychczas do sprzedaży w tym pa-
wilonie asortyment rozszerzony został
o artykuły z zakresu gospodarstwa domo-
wego, wystroju wnętrz itp.

Działalność społeczno-
-wychowawcza
Przyjęto sprawozdanie Zarządu Ogniska
TKKF „Dzikusy” z organizacji w dniu 8
grudnia 2012 roku w Szkole Podstawowej
Nr 205 w Łodzi XII Olimpiady Przed-
szkolaków, w tym z wykorzystania środ-
ków finansowych przekazanych przez
RSM „Bawełna” na organizację tej im-
prezy.

***

Zarząd omówił i ocenił bardzo pozy-
tywnie przebieg konferencji „Likwida-
cja spółdzielni mieszkaniowych... i co da-
lej?” zorganizowanej w dniu 10 grudnia
2012 r. przez Forum Zarządców Nieru-
chomości Spółdzielczych, wyrażając
jednocześnie zaskoczenie relacjami, ja-
kie ukazały się w mediach, bowiem
przedstawiały one to wydarzenie tak, jak-
by w konferencji wzięli udział tylko pre-
zesi i pracownicy spółdzielni, w dodat-
ku czyniąc z tego zarzut i odmawiając
pracownikom prawa wypowiadania się
w sprawach spółdzielni, jako jedynej
chyba grupie zawodowej, bo w każdym
innym przypadku media popierają pra-
cowników, gdy ci walczą o swoje miejs-
ca pracy. (Obszerną relację z Konferen-
cji przekazywaliśmy Państwu w grud-
niu).

Oprac. E.S.

że mieszkania to miejsca wypoczynku
i remonty wykonywane po godzinie 19-tej
mogą być już uciążliwe dla osób za-
mieszkujących wokół. Mamy prawo do
spokoju również w ciągu dnia. Respek-
tujmy to prawo. W regulaminie zapisany
jest też zakaz palenia papierosów na klat-
kach schodowych.

Wkorzystujmy części nieruchomości
celom jakie im nadano. Na terenie nie-
ruchomości są bowiem wyznaczone
miejsca do zabaw dla dzieci, do których
nie należy wprowadzać zwierząt, miejs-
ca do składowania śmieci, trzepania dy-
wanów i pościeli, dokarmiania ptaków.
Dbajmy też o pomieszczenia wspólnego
użytku, jak piwnice czy korytarze i klat-
ki schodowe. Nie stawiajmy tu niepo-
trzebnych w naszym domu mebli i innych
przedmiotów. Ze względów estetycz-
nych, ale i bezpieczeństwa nie zasta-
wiajmy tych miejsc. Podobnie poza bu-
dynkiem. Parkując pod blokiem samochód
myślmy o innych kierowcach oraz o pie-
szych. Parkujmy, by nie przeszkadzać
innym. Nie tarasujmy swoim autem np.
wjazdu do garażu sąsiada.

Miejmy zawsze pod kontrolą nasze
dzieci i zwierzęta.

Przestrzegajmy ustalonych zaleceń a bę-
dzie żyło się nam przyjemniej i czyściej. Za-
kończmy to krótkie przypomnienie zasad
porządkowych przysłowiem, które już nie-
jednokrotnie na łamach gazety przytacza-
liśmy, a jakże wymowne i w tytułowej,
drażliwej dla mieszkańców kwestii:
nie czyń drugiemu co tobie
niemiłe.

K.Sz.
Skarga na zakłócanie ciszy
nocnej przez lokatorów.

Oto fragmenty wiadomości jaką otrzy-
maliśmy drogą elektroniczną od miesz-
kanki z Kozin: „W lokalu – tu pada kon-
krety numer mieszkania – w nocy z 18/19
grudnia 2012 r. został pozostawiony pies
bez opiekunów. Ujadał do godziny 1-wszej
w nocy. Informuję, że nie jest to jednora-
zowy występek mieszkańców tego lokalu.
Pies jest często pozostawiany sam na
noce i wtedy wyje i szczeka bez przerwy”
(…) „Poza tym w ostatnich miesiącach
w mojej klatce lub w klatce obok dzieją się
dziwne rzeczy. Przez całe dnie słychać
przeraźliwe szurania jakimś meblem.
W odwecie słychać stukanie w kaloryfer.
I tak dzień po dniu od rana do późnych go-
dzin nocnych.” (…) „Może należałoby
mieszkańcom przypomnieć o tym, że nie

są sami i należałoby przestrzegać zasad
współżycia społecznego i Regulaminu
Spółdzielni.”

Przypomnijmy zatem zapisy Regula-
minu używania lokali, porządku do-

mowego i współżycia mieszkańców, jaki
obowiązuje w naszej Spółdzielni. Pełny
tekst regulaminu dostępny jest na stro-
nie internetowej RSM „Bawełna” oraz
pozostaje do wglądu w administracjach
osiedli. Regulamin zawiera szczegółowo
sformułowane przepisy porządkowe do sto-
sowania w budynkach wielolokalowych
oraz w całych nieruchomościach.

Najogólniej rzecz ujmując wszystkie
osoby przebywające na terenie nierucho-
mości obowiązane są do zachowywania się
w sposób niepowodujący uciążliwości
dla współmieszkańców. Cisza nocna obo-
wiązuje od 2200 do 600. Ale pamiętajmy,

Bardzo miłym akcentem zakoń-
czyła się nasza coroczna akcja

„Świąteczna paczka”.
Kartkę z noworocznymi życze-

niami przysłała do nas pani Jad-
wiga z ulicy Kasprzaka, pisząc m.in.:

„Bardzo dziękuję za świąteczną
paczkę. To jest piękny i w zru-
szający gest – szczególnie dla
mnie, absolutnie samotnej, nie-
posiadającej dzieci i rodzeństwa”.

Mieszkankę Kozin gorąco po-
zdrawiamy. I pamiętajmy o oso-
bach, które żyją obok nas. Nie tyl-
ko w święta.



Remonty 2013 r.
Bank Wykonawców na rok bieżący
W pierwszej połowie grudnia obradowała w Spółdzielni komisja powołana do wyboru wy-
konawców robót remontowych zaplanowanych na 2013 rok.

Do ogłoszonego konkursu ofert – zamieszczonego 30 października 2012 r. w Dzien-
niku Łódzkim oraz w 46 numerze gazety „Mój Dom” przystąpiły 43 firmy składając łącznie
67 ofert. Roboty, na które następował nabór firm podzielone były na dwanaście kategorii.
Jak co roku głównymi kryteriami, jakimi kierowała się komisja przy rozpatrywaniu ofert była
cena wykonania robót, udzielana gwarancja, wiarygodność oferenta na rynku oraz refe-
rencje i opinie podmiotów, z którymi firmy współpracowały w ostatnich trzech latach. Po-
stepowanie komisji odbywało się w dwóch etapach. W pierwszym, po zapoznaniu się z ofer-
tami dokonywano wyboru firm w oparciu o uzyskane punkty za poszczególne kryteria opi-
sane wyżej. W drugim etapie prowadzone były rozmowy i negocjacje z firmami zakwalifi-
kowanymi do tego etapu. Miały one na celu maksymalne, możliwe ujednolicenie warun-
ków realizacji robót w poszczególnych kategoriach prac. Ilość firm wybranych do po-
szczególnych grup robót wynikała głównie z potrzeb remontowych na 2013 r.

W wyniku postępowania konkursowego wyłoniono następujące firmy do rea-
lizacji robót remontowych w zasobach Spółdzielni w 2013 r.:
1. Roboty ogólnobudowlano-remontowe, w tym ocieplenia budynków.

– „Olimp” Specjalistyczne Prace Wysokościowe Maciej Matuszczak
– Zakład Instalacyjno-Budowlany G. Witoń
– „Wald-Bud” Waldemar Kosiacki
– „Brat-Bud” – Firma Handlowo-Usługowa
– P.P.H.U. Dajmos, M. Jarmółkiewicz
– „Budimark” Marek Martynowski
– Zakład Remontowo-Budowlany A. Czubak
– WEKO G. Kociuba, T. Wesołowski Sp. J.

2. Roboty dekarsko-blacharskie
– Przedsiębiorstwo Budowlane „Castor”
– Zakład Instalacyjno-Budowlany Grzegorz Witoń

3. Roboty terenowo-drogowe
– Transport Drogowy Towarowo-Osobowy Zbigniew Gołąb
– „WALD-BUD” Zakład Robót Budowlanych Waldemar Kosiacki
– „Brat-Bud” – Firma Handlowo-Usługowa
– Zakład Remontowo-Budowlany Andrzej Czubak

4. Roboty ślusarskie
– „Remedium” Piotr Szkopiński
– Zakład Instalacyjno-Budowlany G. Witoń
– „Zeta” Zygmunt Rośniak

5. Roboty instalacyjne, sanitarne wod.-kan., c.o. i gaz
– Zakład Usług Remontowo-Budowlanych H. Chiżyński
– Zakład instalacji Sanitarnych CO i Gaz Jacek Krawczyk
– Zakład Instalacyjno-Budowlany Grzegorz Witoń
– Tibex sp. z o.o.

6. Roboty elektryczne, w tym wymiana domofonów:
– Zakład Instalacji Elektrycznych S. Cuprjak
– „Remedium” Piotr Szkopiński
– Zakład Instalacji Elektrycznych P. Walczak
– „Elpaz” Zakład Instalacji i Pomiarów Elektrycznych K. Pazurek

7. Wykonanie i wymiana okien drewnianych na PCV
– „Studio Okno” sp. z o.o.
– P.P.H.U. „Petecki”

8. Wykonanie i wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych
– „Zeta” Zygmunt Rośniak.
– P.P.H.U. „Petecki”

9. Uszczelnienie i malowanie złącz międzypłytowych techniką alpinistyczną
– „OLIMP” Specjalistyczne Prace Wysokościowe M. Matuszczak

10. Konserwacja zieleni wysokiej i niskiej (przycinki, wycinki, drzew i krzewów, frezo-
wanie pniaków), nasadzenia.
– Zakład Usług Ogrodniczych S.C Sylwester & Rafał Pawlak
– Usługi Komunalne Jan Izydorczyk
– Transport Drogowy Towarowo-Osobowy Zbigniew Gołąb

11. Usługi dezynsekcji, deratyzacji i czyszczenia zsypów, udrożnień kanalizacji sani-
tarnej
– „Protectum” Krzysztof Wojciechowski
– „Be Insekt” M. Napieraj
– WDS Serwis Sebastian Tyślik
– Zakład Instalacyjno-Budowlany Grzegorz Witoń

12. Badania termowizyjne
– UNICON Biuro Usług Inżynierskich sc
– P.P.H.U. Dajmos, Maciej Jarmółkiewicz

Każdego roku wybieramy firmy, które realizują roboty remontowe
w zasobach mieszkaniowych naszej Spółdzielni.
Jest to czas wnikliwej oceny ofert zgłaszanych do Banku Wykonawców
zarówno firm, które współpracowały już z nami jak i nowych.

Pierwsze czytanie projek-
tów ustaw o spółdzielniach
mieszkaniowych mamy już
za sobą. Dziś już wiemy, że
projektami ma zająć się po-
wołana w tym celu Komisja
Nadzwyczajna.
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Cd. ze str. 1
Każdy z sześciu zgłoszonych projektów –
trzy dotyczyły spółdzielczości i trzy stric-
te spółdzielczości mieszkaniowej – był
omawiany przez reprezentanta ugrupowa-
nia, które go zgłaszało. W kwestii nas
spółdzielców najbardziej interesującego
projektu opatrzonego numerem sejmowym
819, proponującym daleko idące zmiany pra-
wa głos zabrała autorka projektu Lidia Sta-
roń. Jak wyjaśniła, celem jej projektu jest
upodmiotowienie spółdzielców, wprowa-
dzenie prostszego i tańszego sposobu
uwłaszczenia mieszkań, możliwość zmiany
administratora, uporządkowanie spraw grun-
towych, dostęp do dokumentów spółdziel-
ni oraz wprowadzenie zasady mówiącej, że
każdy komu przysługuje prawo do lokalu
w spółdzielni jest jej członkiem. Dosyć od-
ważną propozycją jest też wprowadzenie za-
sady, że z chwilą wyodrębnienia własnoś-
ci pierwszego lokalu budynek automatycz-
nie staje się wspólnotą mieszkaniową, co
wiąże się de facto z likwidacją spółdzielni,
pomimo zapewnień ze strony posłanki, że
tak nie będzie. Ale nie pierwszy raz jej in-
tencje są zupełnie inne. Proponowane jest
też zastosowanie przepisów o podziale
spółdzielni na żądanie mniejszości oraz
wprowadzenie wyborów powszechnych
w spółdzielni. Autorka nie powiedziała
przy tym, że to na koszt spółdzielców. I to
niemały!

Z ulgą przyjęliśmy, że i w Sejmie projekt
ten wzbudził wątpliwości, zamiast oczeki-
wanej przez posłów forsujących takie zmia-
ny, aprobaty.

Stanowisko przeciw projektowi zapre-
zentował m.in. poseł Ruchu Palikota Witold
Klepacz, który wyraził zaniepokojenie prze-
pisem o powstawaniu wspólnot mieszka-
niowych już po pierwszym wyodrębnieniu
lokalu. Nie pozostawi – jak stwierdził – to
żadnego wyboru pozostałym lokatorom,
a więc będzie to sprzeczne z konstytucją. Po-
nadto poseł wyraził zaniepokojenie czy
wspólnoty dadzą sobie rady z zarządzaniem,
bo jak wskazuje praktyka jest z tym różnie.
Jak podkreślił, w Polsce coraz więcej
młodych ludzi nie stać na własne mieszka-
nie i szansą dla nich są właśnie spółdziel-
nie mieszkaniowe, które są w stanie podjąć
się realizacji najtańszego budownictwa
wielorodzinnego. Spółdzielcze osiedla na-
leżą do najlepiej utrzymanych w kraju
i najtaniej administrowanych. Poseł wnio-
skował o odrzucenie tego projektu w pierw-
szym czytaniu.

Poseł Marek Gos z PSL nadmienił, że
wprowadzenie automatycznego członko-
stwa w spółdzielniach mieszkaniowych – jak
zakłada projekt PO – jest sprzeczne z wy-
rokiem Sądu Najwyższego.

Projekt za kuriozalny uznał też poseł
SLD Leszek Aleksandrzak, uzasadniając,
że projekt, który ma dotyczyć spółdziel-
czości w konsekwencji prowadzi do jej lik-
widacji. Aleksandrzak wspomniał rów-
nież o konferencji na temat „Likwidacja

spółdzielni mieszkaniowych... i co dalej”,
która odbyła się w Łodzi 10 grudnia 2012 r.
i o której też Państwu pisaliśmy. Przypo-
mniał wystąpienie posła Krzysztofa Kwiat-
kowskiego, który zwrócił uwagę na wady
projektu PO i stwierdził, że narusza on za-
sady demokracji i praworządności spółdziel-
czej. Wnioskował również o odrzucenie pro-
jektu.

W dniu 23 stycznia przed kolejnym po-
siedzeniem Sejmu wycofano wszystkie
sprzeciwy i Sejm zdecydował, że przedsta-
wionych sześć projektów trafi do powołanej
specjalnie Komisji Nadzwyczajnej.

Czy to wyeliminuje niekorzystne dla
spółdzielców zapisy? Zobaczymy. Mamy na-
dzieję, że propozycje Komisji będą oparte
o realia i spółdzielczą rzeczywistość.

PROJEKTY USTAW
O SPÓŁDZIELNIACH W SEJMIE

W formularzu PIT wpisz numer: KRS 0000037904
W rubryce „Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1%” podaj: 11476
Łabęcki Mariusz Michał.

ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BAWEŁNA”
z siedzibą w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 163 ogłasza nabór firm do realizacji robót

kominiarskich w zasobach mieszkaniowych spółdzielni
I. Oferta wraz z podaniem cen powinna obejmować następujący zakres robót:

– kontrolę przewodów wentylacyjnych i spalinowych
– sprawdzenie szczelności przewodów
– wykonanie przeglądów przewodów kominowych i wentylacyjnych kamerą
– udrożnienie kanałów z opisem technologii
– przedłużenie przewodów wentylacyjnych rurą z blachy kwasoodpornej (rura pojedyn-

cza/dwuwarstwowa)
– montaż turbowentów na przewodzie/kominie
– uszczelnienie kominów z opisem technologii
– inwentaryzację przewodów kominowych z wykonaniem opinii kominiarskiej
– zabezpieczenie wylotów kominów siatką
– usuwanie ptasich gniazd

II. Do oferty prosimy dołączyć informacje o firmie zawierającą przede wszystkim: stan zatrud-
nienia, nadane uprawnienia kominiarskie, informacje o posiadanym sprzęcie do wykonywa-
nia robót oraz referencje.

III. Oferent jest związany ofertą do dnia 31.12. 2013 r.
IV. Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Roboty kominiarskie w RSM

„Bawełna” w 2013 r.” w sekretariacie Spółdzielni do dnia 15.02.2013 r. do godz. 12.00,
ul. Przybyszewskiego 163, p. 113.

V. Informacji dodatkowych udziela p. Zdzisław Jakóbczak, tel. 42 641 63 33 wew. 13,
tel. kom. 500 268 252 w godz. 8.00-16.00.

VI. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, prowadzenia negocjacji z ofe-
rentami w zakresie oferowanej ceny oraz odstąpienia od konkursu ofert w całości lub części
bez podania przyczyn.

O Ś W I A D C Z E N I E
o liczbie osób zamieszkałych w lokalu, jako podstawa do ustalenia opłat za wywóz nieczystości stałych,
dźwigów i wody w przypadku lokali nieopomiarowanych.

Oświadczam, że w lokalu nr E........ przy ul. E................................................................ bl. nr .................

zamieszkuje/ą E............ osoba/y.
...........................................................................

Imię i nazwisko składającego oświadczenie

Łódź, dnia E...................................................... ..............................................
Podpis

Pouczenie:
1. Świadome wskazanie nieprawdziwej liczby osób zamieszkujących w lokalu, które spowoduje zaniżenie
opłaty eksploatacyjnej, może narazić składającego oświadczenie na odpowiedzialność karną z art. 286 § 1
Kodeksu Karnego.
2. Zgodnie z § 1 Regulaminu opłat za lokale w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna”, w przy-
padku stwierdzenia niezgodności ilości osób zamieszkujących w lokalu wskazanych w oświadczeniu ze
stanem faktycznym Spółdzielnia ma prawo naliczyć opłatę eksploatacyjną w prawidłowej wysokości na
podstawie art. 118 KC za okres do trzech lat wstecz.
3. W przypadku lokalu, w którym czasowo nie będzie nikt zamieszkiwał do ustalenia opłat przyjmuje się
jedną osobę jako zamieszkałą, zgodnie z § 1, pkt. 5 Regulaminu opłat za lokale w RSM „Bawełna”.



4 Sprawozdania kierowników osiedli z wykonanych w 2012 r.
robót remontowych wskazują,

jak wiele prac było realizowanych w naszych osiedlach.

Osiedle „Żubardź”

Roboty budowlane
1. Ocieplono zachodnią elewację budyn-

ku metodą lekką mokrą w budynku 78,
ul. Klonowa 28/30.

2. Ocieplono stropodach budynku 77,
ul. Gandhiego 3a materiałem celulozowym me-
todą wdmuchiwania.

3. Wykonano remont balkonów: bl. 201,
ul. Lutomierska 111, bl. 204, ul. Lutomierska
103a w.

4. Wykonano naprawę tynków wejść do
klatek schodowych w budynkach nr 86,
ul. Bydgoska 40 i nr 87, ul. Bydgoska 42.

5. Pomalowano klatki schodowe, piwnice,
pralnie, suszarnie i węzeł cieplny w budynku
nr 91 przy ul. Klonowej 41 i budynku nr 92
przy ul. Bydgoskiej 25.

6. Naprawiono murek oporowy wraz z po-
chylnią w południowym szczycie budynku 205
przy ul. Lutomierskiej 83/101.

7. Naprawiono pochylnię przy murku
oporowym w południowym szczycie budyn-
ku nr 50 przy ul. Tybury 10.

8. Usunięto wady w przewodach komino-
wych budynków całego osiedla „Żubardź” wg
zgłoszeń lokatorów o usterkach.

9. Wyremontowano dźwigi osobowe w bu-
dynkach: nr 78, ul. Klonowa 28/30 i nr 82,
ul. Klonowa 32.

10. Naprawiono konstrukcję ściany nośnej
garaży 36 i 37 przy ul. Powstańców Wielko-
polskich 25.

Roboty elektryczne
1. Wymieniono instalację domofonową

wraz z unifonami w mieszkaniach w budyn-
kach: nr 56, ul. Tybury 3, nr 221, ul. Wrześ-
nieńska 71/73, nr 26, ul. Uniejowska 6,
nr 201, ul. Lutomierska 111 i nr 203, ul. Lu-
tomierska 105a, Sierakowskiego 1/5.

2. Wyremontowano tablice elektryczne
główne i administracyjne wraz z wewnętrz-
nymi liniami zasilającymi w budynkach
nr 205, ul. Lutomierska 83/101 i nr 56, ul. Ty-
bury 3 i nr 50, ul. Tybury 10.

Roboty dekarskie
Naprawa i pokrycie dachu styro-papą

(II Etap) bl. 3w, ul. Limanowskiego 168.

Wymiana okien
1. Prowadzona była wymiana okien w lo-

kalach mieszkalnych według harmonogramu
2. Wymieniono okienka w piwnicy budynku
nr 50 przy ul. Tybury 10 i budynku nr 56 przy
ul. Tybury3, budynku nr 88 przy ul. Bydgoskiej
44 i budynku nr 4 przy ul. Lutomierskiej 158.

Roboty terenowo-drogowe
1. Wymieniono podesty wraz z podejścia-

mi opaski oraz chodnik przed budynkiem nr 64
przy ul. Turoszowskiej 5.

2. Wymieniono opaski wokół budynku
wraz z naprawą cokołu bloku nr 86 przy

ul. Bydgoskiej 40 i bloku nr 87 przy ul. Byd-
goskiej 42.

3. Dokonano konserwacji terenów zie-
lonych.

4. Zlecono opracowanie projektu śmietni-
ka budynku 76 przy ul. Czarnkowskiej 9/13 –
śmietnik postawiony przy współfinansowaniu
z zarządcami okolicznych nieruchomości.

5. wykonano nowy śmietnik przy budyn-
ku nr 56 przy ul. Tybury 3.

Roboty instalacyjne
1. wykonano przegląd instalacji gazo-

wych, kominowych w budynkach całego
osiedla „Żubardź”.

2. przeprowadzono czyszczenie chemicz-
ne instalacji centralnego ogrzewania i grzej-
ników w budynkach: nr 82, ul. Klonowa 32
i nr 83, ul. Klonowa 38/40.

Awarie i roboty nieprzewidziane
1. Odtworzenie ścianki działowej w piw-

nicy bloku 90, m. 21 i 22.
2. Zamalowywanie napisów graffiti.

3. Wymiana podejść gazomierzowych
w budynku 93 dla 27 lokali i 95 dla 24 lokali.

4. Uzupełnienie ubytków w asfalcie przy
budynkach 201, 202, 202, 204, 205.

5. Malowanie fragmentu elewacji bloku
nr 92, ul. Bydgoska 25.

6. Malowanie wejść i drzwi do klatek scho-
dowych bloków nr 201, 202, 203, 204, 205, 76,
56, 82, 83.

7. Malowanie węzłów centralnego ogrze-
wania w budynkach nr 50, 56, 4, i 205.

8. Remont podestów wejściowych do kla-
tek schodowych budynku Czarnkowska 9/13
– 4 szt.

9. Remont balkonów dla lokali 59 i 60
w budynku przy ul. Wrześnieńskiej 67/69.

10. Malowanie węzła bl. 50.
11. Wykonanie posadzki w komórce miesz-

kania 8 w bl. 201.
12. Wymiana parapetów w mieszkaniu nr 9,

bloku 91.
13. Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji

wewnętrznej budynku 201.
14. Wymiana instalacji domofonowej

w trzeciej czwartej i piątej klatce schodowej
bloku nr 3.

Dodatkowo poza planem wykonano:
1. Ocieplenie wschodniej elewacji bu-

dynku metodą lekką mokrą w budynku 78 przy
ul. Klonowej 28/30.

2. Remont wewnętrznej instalacji elek-
trycznej w budynku nr 4, ul. Lutomierska 158.

3. Ekspertyzy p. poż dot. drogi ewakua-
cyjnej w budynkach bl. 78 i bl. 82, ul. Klonowa
28/3 i 32.

4. Przegląd instalacji elektrycznej zespołu
garaży przy ul. Powstańców Wielkopolskich
25 oraz zespołu garaży przy ul. Bydgoskiej 25
wraz z zawarciem umowy przyłączeniowej do
sieci PGE tego zespołu garaży.

5. Wymianę pionu kanalizacyjnego w lo-
kalach 26 i 29 oraz 69 i 72 budynku nr 3w,
ul. Limanowskiego 168.

6. Uzupełnienie pionu deszczowego po kra-
dzieży w bloku 27w.

7. Wymianę podejścia gazomierza w miesz-
kaniu nr 26, ul. Gandhiego 3a.

8. Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji
deszczowej, ul. Lutomierska 158, bl. 4.

9. Wymianę pionu kanalizacyjnego w lo-
kalu 27, bl. 201 i w lokalu 18, bl. 221.

10. Wymianę podejść gazomierzowych dla
mieszkań w budynku nr 94.

11. Wymianę pionu deszczowego w bu-
dynku nr 76 oraz montaż zasuwy burzowej
w budynku 221.

12. Wymianę odpływu kanalizacyjnego po-
między lokalami 19 i 26, blok 83, ul. Klono-
wa 41.

Nie wykonano z planu na 2012 r.
1. Badań termowizyjnych budynku 83,

ul. Klonowa 38/40 – ocieplenie budynku za-
planowane do wykonania w 2013 r.

2. Wymiany chodnika przed budynkiem
nr 4, ul. Lutomierska 158 wraz z remontem po-
destów przed tym budynkiem z uwagi na ko-
nieczność pilnej wymiany instalacji elek-
trycznej w budynku. Wymianę chodnika i re-
mont podestów zaplanowano do wykonania
w 2013 r.

Realizacja planu remontowego
osiedla „Żubardź” pochłonęła
w 2012 roku łączną kwotę rzędu
1.900.000 złotych.

Osiedle „Koziny”

Roboty budowlane
1. Pomalowano wschodnią ścianę szczy-

tową budynku nr 40 przy ul. Długosza 29/31.
2. Pomalowano klatki schodowe, piwnice,

suszarnie i węzeł c. o w budynku nr 70 przy
ul. Okrzei 30/36.

3. Pomalowano klatkę schodową i kory-
tarze piętrowe w bud nr 72 przy ul. Okrzei 40.

4. Wyremontowano wylewkę betonową na
korytarzu XI piętra w bud. 72 przy ul. Okrzei 40.

5. Wyremontowano koryto odprowadzające
wodę deszczową przy budynku na ul. Tatara-
kowej 15.

6. Wyremontowano elewację wschodnią,
północną i zachodnią budynku na ul. Tatara-
kowej 15.

7. Usunięto wady w przewodach komino-
wych w mieszkaniach osiedla Koziny.

8. Ocieplono ścianę południową i loggie
balkonowe oraz wyremontowano balkony
w budynku nr 16 przy ul. Więckowskiego 97.

9. Wyremontowano balkony i pod-
wyższono balustrady w budynku 76 przy
ul. Kasprzaka 64a.

Roboty elektryczne
1. Wymieniono instalację domofonową

w budynkach nr 76 przy ul. Kasprzaka 64a
i nr 30 przy ul. Srebrzyńskiej 45.

2. Wyremontowano tablice główne i wy-

mieniono wewnętrzne linie zasilania w bu-
dynku 121 przy ul. Okrzei 4/12.

Wymiana okien i drzwi balkonowych
1. W dwunastu mieszkaniach dokonano

wymiany okien.
2. Dla trzydziestu dwóch mieszkań doko-

nano refundacji kosztów za wymienione okna
przez lokatorów we własnym zakresie.

3. Wymieniono okienka drewniane na pcv
w piwnicach w budynku nr 29 przy ul. Kasp-
rzaka 10.

4. Wymieniono drzwi na klatce schodowej
budynku nr 18 przy ul. 1 Maja 76 oraz do po-
mieszczenia technicznego przy ul. Tatarako-
wej 15.

Roboty terenowo-drogowe
1. Wyremontowano dojścia do śmietnika,

podjazd dla kontenerów, podesty do klatek
schodowych i opaski przy budynku nr 30 przy
ul. Srebrzyńskiej 45.

2. Wyremontowano opaskę przy budynku
nr 29 przy ul. Kasprzaka 10 i przy budynku
nr 48 przy ul. Włókniarzy 198.

3. Wykonano zadaszenie nad wejściem do
klatki schodowej budynku nr 3 przy ul. Kasp-
rzaka 60/62, budynku nr 29 przy ul. Kasprzaka
10 i budynku przy ul. Tatarakowej.

Roboty instalacyjne
1. Wymieniono podejścia gazowe wraz

z wymianą zaworów w budynku przy Al.
Włókniarzy 198.

2. Wykonano chemiczne czyszczenie
i płukanie instalacji centralnego ogrzewania
i grzejników w budynku nr 13 przy ul. Długo-
sza 27.

3. Wymieniono skorodowany odcinek pio-
nu kanalizacyjnego w mieszkaniach budynków
nr 70 przy ul. Okrzei 30/36, nr 121, ul. Okrzei
4/12, nr 10, ul. Kasprzaka 28/34, i nr 30 przy
ul. Srebrzyńskiej 45.

4. Wymieniono odcinki pionów deszczo-
wych w budynkach przy Al. 1 Maja 84/86
i ul. Więckowskiego 97.

Roboty nieprzewidziane
1. Naprawiono elewację budynku nr 72

przy ul. Okrzei 40 – szczyt północny.
2. Wyremontowano opaskę budynku nr 59

przy ul. Kasprzaka 11.
3. Naprawiono zapadniętą wylewkę beto-

nową i ścianki piwniczne w budynku nr 76
przy ul. Kasprzaka 64a.

4. Wymieniono obróbki blacharskie w bu-
dynku nr 70 przy ul. Okrzei 30/36.

5. Zamalowywano na bieżąco napisy na
ścianach elewacyjnych budynków osiedla
Koziny.

6. Pomalowano ścianę szczytową budyn-
ku nr 30 przy ul. Srebrzyńskiej 45.

7. Wymieniono instalację poziomej kana-
lizacji w piwnicy trzeciej i czwartej klatki scho-
dowej w budynku 76 przy ul. Kasprzaka 64a.

8. Wymieniono oprawy oświetleniowe
zewnętrzne garaży przy ul. Tatarakowej 15.

9. Wymieniono uszkodzony domofon
w drugiej klatce schodowej budynku 27 przy
ul. Lorentza 8.

10. Wymieniono odcinek instalacji wodo-
ciągowej w budynku przy ul. Tatarakowej 15,
11. Wymieniono podejście odpływowe w bu-
dynku nr 15 przy Al. 1 Maja 84/86 m. 17.

Roboty dodatkowe – poza planem – wy-
konane w 2012 r. umieszczono w pozycji ro-
boty nieprzewidziane.

Nie wykonano z planu na 2012 r.
1. Ocieplenia fragmentu stropu pod bal-

konem mieszkania nr 52 w budynku przy
ul. Tatarakowej 15 – prace uwzględnione zo-
staną przy remoncie elewacji południowej.

2. Remont chodnika i podestów przed
blokiem nr 40 przy ul. Długosza 29/31 – re-
zygnacja z prac na rzecz wykonania projektu
likwidacji gazowych podgrzewaczy wody
i centralnej ciepłej wody.

3. Zamurowania okienka w stropodachu
w budynku nr 29 przy ul. Kasprzaka 10
z uwagi na okres ochronny dla ptaków prace
wykonane zostaną zimą 2013 r.

Realizacja planu remontowego
osiedla „Koziny” pochłonęła
w 2012 roku łączną kwotę rzędu
1.230.000 złotych.

Osiedle „Zbiorcza”

Roboty budowlane
1. Wyremontowano dźwigi osobowe:

w pierwszej klatce schodowej bloku przy
ul. Gorkiego 6/8, drugiej klatce schodowej bu-
dynku przy ul. Gorkiego 10/12, pierwszej klat-
ce schodowej bloku przy ul. Gorkiego 24
i pierwszej klatce bloku przy Gorkiego 28 oraz
w pierwszej klatce bloku przy Sarniej 4.

2. Wykonano remont balkonów mieszka-
nia nr 15 przy ul. Rawskiej 3 i mieszkania nr 29
przy ul. Rawskiej 3.

3. Wymieniono daszki nad balkonami
w budynku przy ul. Zbiorczej 25.

4. Naprawiono i pomalowano gazony
przed budynkami przy ul. Gorkiego 6/8,
10/12, 24, 26, 28.

5. Pomalowano wejścia do klatek i ściany
osłonowe budynków przy ul. Gorkiego 6/8,
10/12, 24, 26, 28.

Roboty elektryczne
1. Wymieniono wewnętrzne, elektryczne li-

nie zasilające w budynku przy ul. Zbiorczej 7.
2. Wymieniono lampy zewnętrzne przed

budynkami Zbiorcza 17, 19, 21.

Roboty dekarsko-blacharskie
1. Pokryto dach budynku przy ul. Zbiorczej

14 papą termozgrzewalną i wymieniono wyłaz
dachowy.

2. Pokryto papą termozgrzewalną daszki
nad balkonami ostatniej kondygnacji w szczy-
cie południowym i naprawiono kominy bu-
dynków przy ul. Rawskiej 3 i 7.

3. Wymieniono wyłazy dachowe budyn-
ków przy Zbiorczej 7, 15, 17, 19, 21, 23, 25,
Wilczej, Sarniej 4, Gołębiej 1/3 i 5, Gorkiego
6/8, 10/12, 24, 28.

Wymiana okien
Wymiany okien przez Spółdzielnię i re-

fundacje kosztów wymian dokonanych przez
lokatorów we własnym zakresie prowadzone
były zgodnie z harmonogramem obowiązu-
jącym w RSM „Bawełna”.

Roboty terenowo-drogowe
1. Wykonano częściową wymianę chodnika

przed pierwszą, drugą i trzecią klatką schodową
budynku przy ul. Gołębiej 1/3.

Koziny – ul. Tatarakowa – remont elewacji

Żubardź – Pokrycie dachu budynku przy ul. Limanowskiego 168 po
ułożeniu styropapy
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robót remontowych wskazują,
jak wiele prac było realizowanych w naszych osiedlach.

2. Naprawiono zejścia do boksów moto-
cyklowych do budynków przy ul. Zbiorczej
7 i 19.

3. Naprawiono schody w szczycie budyn-
ku 503, ul. Gorkiego 24 od strony południo-
wej wraz z wykonaniem zjazdu i poręczy.

4. Wykonano nasadzenia krzewów, przy-
cinkę i wycinkę drzew i krzewów według po-
trzeb osiedla.

Roboty instalacyjno-sanitarne
1. Wykonano ciśnieniowe czyszczenie

pionów kuchennych w budynkach 501 i 503,
ul. Gorkiego 6/8, 10/12, 24, 26, 28.

2. Przeprowadzono chemiczne płukanie in-
stalacji centralnego ogrzewania i grzejników
w budynkach przy ul. Gołębiej 1/3, Stylono-
wej 7 i Wilczej 2.

3. Wymieniono instalację zasilania C.O.
i instalację poziomą od strony zachodniej w bu-
dynku przy ul. Rawskiej 3 i instalację zasila-
nia i instalację poziomą C.O. od strony
wschodniej w budynku przy ul. Rawskiej 7
oraz instalację poziomą C.O. od strony za-
chodniej w budynku przy ul. Zbiorczej 15.

4. Dokonano przeglądu, regulacji i czysz-
czenia kotłów gazowych w budynkach na Sto-
kach: ul. Szczytowa 4/6, Górska 7/9, Górska
3/5, Górska 4, Górska 2.

5. Wymieniono instalację poziomą zimnej
wody w budynku przy ul. Wilczej 2.

6. We wszystkich budynkach osiedla wy-
konano przegląd instalacji gazowych, komi-
nowych wraz z czyszczeniem i usunięciem
stwierdzonych usterek.

Roboty nieprzewidziane, w tym
częściowo wykonane z bilansu

otwarcia
1. Wymieniono zasobnik ciepłej wody

w budynku przy ul. Wilczej 2.
2. Wymieniono stare zadaszenia na zada-

szenia z blachy trapezowej nad śmietnikami
przy ul. Rawskiej 3 i 7.

3. Wymieniono drzwi wewnętrzne w pierw-
szej klatce schodowej przy ul. Gorkiego 6/8.

4. Wymieniono skorodowany odcinek po-
ziomu zimnej wody w piwnicy w piątej klat-
ce schodowej w bloku przy ul. Gorkiego
10/12.

5. Wymieniono odpowietrzniki pionów ka-
nalizacyjnych – kuchennych i łazienkowych
w mieszkaniach nr 19 i 20 przy ul. Górskiej
2, mieszkaniach nr 9, 19, 20 przy ul. Górskiej
3/5 i w mieszkaniach nr 19, 20 przy ul. Szczy-
towej 4/6.

6. Rozebrano i postawiono nową ściankę
zbrojoną w komórce piwnicznej w budynku
przy ul. Zbiorczej 21 mieszkania nr 16.

7. Wymieniono daszek nad wejściem do
budynku 503 przy ul. Gorkiego 24.

8. Wymieniono WLZ-y w pierwszej klace
schodowej w budynku przy ul. Górskiej 2.

9. Usunięto awarię sieci ciepłowniczej
zewnętrznej na odcinku między budynkami
przy ul. Zbiorczej 15 i 17 wraz z naprawą na-
wierzchni asfaltowej po wykopach.

10. Oczyszczono obróbki blacharskie nad
pierwszą kondygnacją budynku przy ul. Gor-
kiego 6/8 i 10/12.

11. Zamontowano poręcze przed każdą
klatką schodową budynku przy ul. Stylono-
wej 7.

12. Wyczyszczono i udrożniono instalację

kanalizacyjną w budynkach przy ul. Zbiorczej
7, 15, 17.

13. Naprawiono nawierzchnię ciągu pieszo-
jezdnego od strony zachodniej przed budyn-
kiem przy ul. Gorkiego 6/8.

14. Wymieniono część instalacji kanali-
zacyjnej poziomej i pionowej w pierwszej klat-
ce schodowej w piwnicy budynku przy ul. Gór-
skiej 4.

15. Podwyższono kanały spalinowe i wen-
tylacyjne w mieszkaniu nr 22 budynku przy
ul. Zbiorczej 7.

16. Uszczelniono płytę balkonową miesz-
kania nr 9 i 10 w budynku przy ul. Górskiej 2.

17. Wykonano ekspertyzę drożności ka-
nałów wentylacyjnych i spalinowych w miesz-
kaniu nr 20 w budynku przy ul. Górskiej 4,
mieszkania nr 20 przy ul. Górskiej 3/5, miesz-
kania nr 22 w budynku przy ul. Zbiorczej 7
i mieszkania nr 45 w budynku nr 1R przy
ul. Rawskiej 7.

18. Zamontowano zawory odcinające i od-
powietrzniki dla mieszkań na ostatnich kon-
dygnacjach w budynkach przy ul. Zbiorczej 8,
10, 12, 14.

19. Wymieniono spusty rynnowe na dwóch
pionach od strony klatek schodowych w bu-
dynku przy ul. Zbiorczej 15.

20. Zamontowano kratki w otworach wen-
tylacyjnych stropodachu w budynkach przy
ul. Zbiorczej 7, Gołębiej 1/3 i 5 Wilczej 2.

21. Naprawiono miejscowo elewację blo-
ku przy ul. Gołębiej 1/3 od strony południo-
wej.

22. Wykonano uszczelnienie kanałów
wentylacyjnych wkładem ALUFOL wraz
z kalibracją kanałów w pionie łazienkowym
i kuchennym w lokalu nr 20 w bloku przy
ul. Górskiej 3/5.

23. Wykonano modernizację sterowania
oświetleniem nocnym w budynkach przy
ul. Zbiorczej 17, 19 i 21.

24. Wymieniono części pionów kanaliza-
cyjnych w lokalach nr 25, 35, 39 w budynku
przy ul. Zbiorczej 17 i w mieszkaniu nr 17
w budynku przy ul. Zbiorczej 19.

25. Wykonano modernizacje podwęzła
w drugiej klatce schodowej w budynku przy
ul. Zbiorczej 8.

26. Wykonano inwentaryzację przewo-
dów spalinowych dla pionu mieszkań 14-20
w bloku przy ul. Zbiorczej 15.

27. Z bilansu otwarcia wykonano ocie-
plenie stropodachu nad mieszkaniami nr 44 i 65
w budynku przy ul. Gorkiego 10/12 oraz nad
mieszkaniem 21 i 22 w budynku przy ul. Gor-
kiego 24, malowanie korytarzy XI kondygnacji
w budynku przy ul. Gorkiego 6/8 i 10/12, na-
prawę ściany południowej zespołu garaży
przy ul. Zbiorczej 17B, miejscowe odkrywki
pasów podstropowych, niezbędnych do przy-
gotowania uzupełniającego projektu ocieple-
nia budynku przy ul. Gorkiego 6/8 i 10/12 i zle-
cono opracowanie takiego projektu, wymianę
standardowego oświetlenia na oświetlenie
LED w drugiej klatce schodowej w budynku
przy ul. Gorkiego 26 i czyszczenie pionów ku-
chennych w budynkach przy ul. Gołębiej
1/3, 5 i przy ul. Wilczej 2

Nie wykonano z planu remontowego
na 2012 r.

1. Remont balkonów przy ul. Zbiorczej 17
– prace przesunięte na 2013 r.

2. Wymianę WLZ-ów w budynku przy
ul. Zbiorczej 10 – na wniosek lokatorów pra-
ce zostały wstrzymane w celu kumulowania
środków na ewentualne wykonanie instalacji
c.w.u.

3. Wymianę lamp zewnętrznych przy bu-
dynkach przy ul. Zbiorczej 15, 23, 25 – na
wniosek lokatorów prace zostały wstrzymane
w celu kumulowania środków na ewentualne
wykonanie instalacji c.w.u.

4. Naprawę chodników i podestów przed
budynkiem przy ul. Gorkiego 6/8 i 10/12 – ku-
mulowanie środków finansowych na docie-
plenie bloku, które planowane jest na 2013 r.

5. Likwidację koszy piwnicznych od stro-
ny zachodniej budynku przy ul. Gorkiego 6/8
– kumulowanie środków finansowych na do-
cieplenie bloku, które planowane jest na
2013 r.

6. Płukania chemicznego instalacji w bu-
dynku przy ul. Sarniej 4 – po przeglądzie in-
stalacji C.O. w trakcie sezonu grzewczego pod-
jęto decyzję o wstrzymaniu powyższych prac.

Realizacja planu remontowego
osiedla „Zbiorcza” pochłonęła
w 2012 roku łączną kwotę rzędu
1.600.000 złotych.

Osiedle
„Słowiańskie”

Roboty budowlane
1. Docieplono ścianę wschodnią bloku 114,

ścianę południową i zachodnią bloku 138, ocie-
plenie ściany południowej bloku 205 i 210 oraz
ze środków pochodzących z niewykorzysta-
nego funduszu remontowego z 2011 r – bilans
otwarcia docieplenie ściany szczytowej północ-
nej bloku nr 100.

2. Wykonano II etapu docieplenia ściany
wschodniej bloku 160.

3. Pomalowano klatki schodowe wraz
z zejściami do piwnic, pralni i suszarni w blo-
kach nr 106, 111, 112, 151, 125, 141, 203, 233.

4. Pomalowano wejścia do klatek scho-
dowych w blokach nr 106, 112, 142, 134, 232,
233 i z bilansu otwarcia w budynkach nr 151
i nr 203.

5. Wykonano badania termowizyjne bu-
dynków 110, 114, 130, 143a, 145, 152, 159,
202, 211, 221, 222, 223, 232, 233.

6. Zlecono opracowanie dokumentacji
technicznej docieplenia ściany północnej
i wschodniej bloku 100, ściany południowej
budynków 205 i 210.

7. Wykonano izolację pionów fundamen-
tów bloku nr 222.

8. Uszczelniono złącza międzypłytowe
bloku nr 105.

9. Wyremontowano dźwigi osobowe w bu-
dynku nr 160 w trzeciej klatce schodowej
i w bloku nr 213 w trzeciej klatce schodowej.

10. Wykonano drenaż w piwnicach bloku
nr 155 w czwartej klatce schodowej, w bloku
nr 160 między czwartą a piątą klatką scho-
dową, w bloku nr 214 w trzeciej klatce scho-
dowej i w bloku nr 216 w pierwszej klatce
schodowej.

11. Zamontowano Turbowenty na komi-
nach budynków nr 111, 112, 141, 143, 218.

12. Wykonano kontrolę przewodów ko-
minowych i usuniecie ptasich gniazd zgodnie
ze zgłoszeniami lokatorów i stwierdzonymi
usterkami.

13. Wyremontowano pojedyncze balkony
w budynkach nr 102, 105, 106, 108a, 110, 121,
135, 202, 208, 205, 207, 211, 219, 222, 227,
228, 229, 232.

14. Wykonano zadaszenie balkonów na
ostatniej kondygnacji budynku nr 213.

15. Wykonano remont czap wentylacyjnych
bl. 201 ze środków bilansu otwarcia.

16. Docieplono cokoły budynków 206,
204, 209, 135, 137, 160 – środki z bilansu
otwarcia.

Roboty elektryczne
1. Wymieniono napęd bramy przy bloku

nr 100.

2. Naprawiono lampy oświetleniowe przy
blokach nr 100, 102, 125, 148, 160, 217, 231,
233, 111, 122, 141, 149, 154, 224, 233, 117,
132, 211, 216, 116, 118.

3. Wymieniono oprawy oświetleniowe
w wejściach do klatek schodowych budynków
nr 203, 204, 205, 206, 209, 210, 211, 212.

4. Wymieniono domofony w budynkach
nr 107 – 1 szt., nr 128 – 2 szt., nr 204 – 2 szt.,
nr 207 – 2 szt., nr 208 – 1 szt., nr 209 – 3 szt.,
nr 210 – 2 szt., nr 211 – 3 szt.

Roboty dekarsko-blacharskie
1. Uszczelniono attyki budynków nr 205a

i nr 229a.
2. Wymieniono pokrycie dachowe bloku

nr 227.
3. Wykonano wymianę pokrycia dachów

nad garażami 1-4 przy ul. Zakładowej 32/34.
4. wyremontowano pokrycie daszków nad

balkonami bloków 110 i117 – środki pocho-
dziły z bilansu otwarcia roku.

Wymiana okien i drzwi
1. Wykonano wymianę okien na klatkach

schodowych w budynkach 105, 107, 108, 108a,
111, 112, 121, 101, 102, 103, 109, 204, 205,
206, 210, 211, 230, 141, 203.

2. Wymieniono drzwi wejściowe – we-
wnętrzne w budynkach nr 142, 147, 150, 153,
233.

3. Refundacje i wymiana stolarki okiennej
w mieszkaniach następowały według za-
twierdzonego w Spółdzielni harmonogramu.

4. Z bilansu otwarcia wykonano wymianę
okien na klatkach schodowych budynków
nr 223 i 217 wraz z okienkami piwnicznymi
oraz drzwi wejściowych wewnętrznych do kla-
tek schodowych budynków nr 111, 133, 151,
159, 214.

Roboty terenowo-drogowe
1. Wyremontowano podesty przed klatka-

mi schodowymi bloków nr 141 – 2 szt.,
nr 226a – 2 szt., nr 108 i nr 108a.

2. Wyremontowano chodniki i dojścia do
klatek schodowych przed budynkami: 141,
150, 221, 229, 231a, 232149, 130a, 147, 203,
204, 100, 213.

3. Wykonano drugi etap odwodnienia
wraz z naprawą chodnika przy zespole garaży
ul. Zakładowa 32/34.

3. Zamknięto śmietniki przy blokach
nr 117, 118, 220, 226, 227, 233.

4. Wykonano nasadzenia drzew i krzewów
przed blokami nr 213, 143, 142, 148, 218,
226a, 214, 101 oraz pielęgnację drzewostanu
z przycinaniem drzew na całym osiedlu.

5. Ze środków pozostałych na funduszu re-
montowego z 2011 roku – bilans otwarcia –
wykonano remont chodnika przed blokiem
151, zamknięcie śmietników przy budynkach
nr 129, 214, dokończenie ogrodzenia zieleń-
ca od strony południowej przy bloku 217, miej-
scową naprawa chodnika bloku nr 217 przed
trzecią i czwartą klatką schodową, naprawę
schodów do przedszkola w budynku nr 144
i wylano nową posadzkę pod śmietnik przy bu-
dynkach nr 214, 220.

Roboty instalacyjne
1. Wykonano chemiczne płukanie instala-

cji co i grzejników w budynkach 108, 108a,
132, 133, 134, 135, 141, 142, 151, 152, 153,
154, 201, 202.

2. Wymieniono piony i części instalacji ka-
nalizacyjnej w blokach 149, 139, 121, 220,
227, 229.

3. Wymieniono zawory na instalacji zw, cw
i cyrkulacji w budynkach 108, 108a, 116, 117,
118, 228.

4. Zamontowano reduktory ciśnień w 46
budynkach.

5. Wykonano okresowe przeglądy instalacji
gazowych i kominowych.

Awarie i roboty nieprzewidziane
1. Naprawa zejścia do piwnicy bl. 214.
2. Naprawa pękniętej inst. zw i wykonanie

cyrkulacji cw bl. 218, m. 8 i 10.
3. Montaż barierki oraz naprawa zejścia do

piwnicy bl. 122, kl. III.
4. Wymiana oświetlenia na klatce scho-

dowej na obudowach ZLP bl. 231.
5. Czyszczenie kanalizacji bl. 149, kl. IV.
6. Zamalowywanie graffiti.
7. Montaż siatkiogrodzeniowej przy bl.

129-130.
8. Wymiana skorodowanej instalacji wod-

nej w trzeciej klatce bl. 143a.
9. Wymiana poziomu kanalizacji bl. 120, 205.
10. Wymiana grzejników w mieszkaniach.
11. Wymiana podestu kl. II, bl. 120.
12. Demontaż przewróconych masztów

Azart bl. 118 i 142.
13. Odgrzybianie i ozonowanie mieszkań

w budynkach nr 146 m. 24, bl. 134, m. 30.
14. Oczyszczanie kanałów wentylacyj-

nych z ich osiatkowaniem.
15. Zabezpieczenie schodów do przed-

szkola bl. 224.
16. Naprawy na placach zabaw.
17. Wymiana słupa z latarnią przed blokiem

nr 132.
18. Docieplenie cokołu pomiędzy drugą

a trzecią klatką schodową bloku nr 219.
19. Naprawa nawierzchni przy bloku

nr 100.
20. Zabezpieczenie otworów stropodachu

budynków nr 231, 214.
21. Remont płyty balkonowej mieszkania

nr 10 w budynku 210.
22. Remont oświetlenia łącznika klatek

schodowych bloków 213, 214, 155, 160.

23. Remont tarasu mieszkania 25 w blo-
ku 216.

24. Montaż słupków przed budynkami
141 i 155.

25. Izolacja pionowa fundamentu bloku
nr 226a.

26. Ocieplenie narożnika jednego pokoju
w mieszkaniu nr 20 w budynku 146.

27. Przebudowa podestów przed wejścia-
mi do klatek schodowych bloku nr 219.

Dodatkowo poza planem wykonano
1. Uszczelnienie złącz międzypłytowych

ściany budynku 106.
2. Remont chodników przy blokach nr 102,

138, 155.
3. Wymiana okien na klatkach schodowych

w budynku nr 116.
4. Zadaszenie balkonów ostatnich kon-

dygnacji w bloku 210.
5. Montaż samozamykaczy w drzwiach

wejściowych do klatek schodowych.
6. Naprawa kratek wentylacyjnych w bu-

dynku 213.
7. Naprawa mikropęknięcia na ścianie

zewnętrznej mieszkania 37 w bloku nr 218.

Słowiańskie – ul. Zakładowa – odwodnienie garaży

Zbiorcza – ul. Gorkiego, bl. 501 – remont schodów
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W ogrzewanych zsypach koczują osoby bezdomne,

a łączniki klatek XI piętra permanentnie okupowane są przez agresywną,
spożywającą alkohol młodzież, która już nieraz groziła pobiciem

czy podpaleniem drzwi mieszkańcom.

8. Montaż nowych tablic informacyjnych
na klatkach schodowych.

9. Naprawa tynków i malowanie ele-
wacji zewnętrznej zespołu garaży przy
ul. Zakładowej.

10. Wymiana drzwi wewnętrznych do
pierwszej klatki schodowej bloku 126.

Nie wykonano z planu na 2012 r.
1. Ocieplenia sufitu garaży bl. 100 – od-

stąpiono na rzecz wykonania ocieplenia
w 2013 r. strony wschodniej budynku

2. Malowania wejść do klatek bl. 111 – pra-
ce podjęte będą kompleksowo z malowa-
niem klatek w najbliższych latach.

3. Izolacji pionów fundamentów bl. 221 –
mieszkańcy bloku nie zgodzili się na rozko-
pywanie zagospodarowanego przez nich traw-
nika.

Realizacja planu remontowego
osiedla „Słowiańskie” pochłonęła
w 2012 roku łączną kwotę rzędu
4.000.000 złotych.

Osiedle „Sienkiewi-
czowskie”

Roboty budowlane
1. Naprawiono i pomalowano elewację bu-

dynku przy ul. Ketlinga 7 od strony południowo-
-zachodniej.

2. Docieplono ścianę północną budynku
przy ul. Ketlinga 6 oraz ścianę zachodnią bu-
dynku przy ul. Kmicica 21.

3. Miejscowo docieplono ściany połu-
dniową i północno-wschodnią budynku przy
ul. Zagłoby 21.

4. Docieplono wystające narożniki ścian od
strony północno-zachodniej i północno-
-wschodniej budynku przy ul. Kmicica 12.

5. Miejscowo docieplono ściany połud-
niową i zachodnią budynku przy ul. Kmicica
16.

6. Docieplono miejscowo ścianę południową
budynku przy ul. Skrzetuskiego 10.

7. Miejscowo docieplono ścianę
południową budynku przy ul. Kmicica 15.

8. Pomalowano balkony budynku przy
ul. Ketlinga 11.

9. Pomalowano balkony oraz wejścia do
klatek schodowych budynku przy ul. Rocha
Kowalskiego 2.

10. Pomalowano stropodachy budynków
przy ul. Rocha Kowalskiego 2, 4, 6, 8,
Zagłoby 23, Ketlinga 5 i 9.

11. Wykonano remont i uszczelnianie
podłoży balkonów 9 mieszkań.

12. Miejscowo docieplono cokoły budyn-
ków przy ul. Ketlinga 11 i ul. Kmicica 14.

Roboty elektryczne
Wymieniono 7 opraw lamp oświetlenia

zewnętrznego.

Roboty dekarskie
1. Wyremontowano i pokryto gontami bi-

tumicznymi dach budynku przy ul. Kmicica 2

od strony wschodniej oraz dachy budynków
przy ul. Skrzetuskiego 3-3f od strony za-
chodniej.

2. Naprawiono i pokryto papą termozg-
rzewalną 18 zadaszeń wejść do klatek scho-
dowych oraz 13 zadaszeń balkonów ostatnich
kondygnacji.

3. Udrożniono rynny i rury spustowe wraz
z uzupełnieniem brakujących elementów bu-
dynków przy ul. Skrzetuskiego 1, Kmicica 4,
4a, 4b, 4c, 6, 2, 2a, 2b.

Wymiana okien i drzwi
1. Wymiana i refundacja w mieszkaniach.

W siedmiu mieszkaniach wymieniono okna,
a lokatorom dwudziestu pięciu mieszkań zre-
fundowano 50 procent kosztów dokonanej
przez nich wymiany we własnym zakresie.

2. Wymieniono drugie drzwi wejściowe
klatek schodowych na aluminiowe w budyn-
kach usytuowanych przy ul. Ketlinga 3, 5, 11,
Rocha Kowalskiego 4, 6 i 8.

Roboty terenowo-drogowe
1. Wyremontowano podesty przy wejściach

do klatek schodowych budynków przy ulicach:
Ketlinga 3 (trzecia klatka schodowa), Rocha
Kowalskiego 6 (dwie klatki schodowe), Ket-
linga 4 (pierwsza klatka schodowa), Kmicica
9 (dwie klatki schodowe), Skrzetuskiego 6
(trzecia klatka schodowa).

2. Remont dojść i podestów do klatek scho-
dowych. Dojścia i podesty remontowano przy
budynkach znajdujących się przy ulicach:
Kmicica 6, Ketlinga 6 (trzy klatki schodowe),
Zagłoby 6 (druga, trzecia i czwarta klatka scho-
dowa), Skrzetuskiego 10 (pięć klatek scho-

dowych), Skrzetuskiego 6 (pierwsza i druga
klatka schodowa).

3. Wyremontowano dojście i chodnik
przed II i III klatką schodową budynku przy
ul. Skrzetuskiego 2.

4. Wyremontowano nawierzchnię z kost-
ki betonowej przy bramach garażowych przy
ul. Skrzetuskiego 1.

5. Skrócono 2 bramy wjazdowe przy uli-
cach Zagłoby i Ketlinga.

6. Zamontowano drzwi metalowe do śmiet-
ników znajdujących się przy ul. Skrzetuskie-
go 1 i Kmicica 2b.

7. Zamontowano ogrodzenie zabezpie-
czające pas zieleni przed II i III klatką scho-
dową budynku przy ul. Ketlinga 3 oraz za-
montowano 30szt słupków zabezpieczających
chodnik przed parkowaniem samochodów
między budynkami przy ul. Ketlinga 3 i Ket-
linga 7.

8. Wykonano zadaszenie śmietnika znaj-
dującego się przy budynku, ul. Zagłoby 20.

9. Naprawiono i pomalowano urządzenia
zabawowe na placach zabaw oraz ławek na
osiedlu.

10. Zakupiono i zamontowano jedno
urządzenie zabawowe (karuzelę) oraz wy-
konano strefę bezpieczeństwa dla tego
urządzenia na placu zabaw przy ul. Kmici-
ca 21.

11. Dokonano uzupełniających nasadzeń na
osiedlu. Nasadzono 5 sztuk drzew oraz 750
sztuk krzewów.

12. Wykonano przycinkę – pielęgnację kil-
ku koron drzew znajdujących się na osiedlu.

Roboty instalacyjne
1. Wymieniono poziomy i zawory pod-

pionowe instalacji zimnej wody w budynku
przy ul. Skrzetuskiego 8.

2. Wymieniono zawory regulacyjne insta-
lacji ciepłej i zimnej wody w budynkach
przy ulicach Kmicica 8 i 10.

3. Chemicznie płukano instalację central-
nego ogrzewania w budynkach przy ulicach:
Rocha Kowalskiego 2, 4, 6, 8, Ketlinga 5, 9,
24, 26, Kmicica 13, 15, 19, 21, Zagłoby 14, 16,
18, 20.

4. Zamontowano w węzłach reduktory ciś-
nienia wody na instalacji centralnego ogrze-
wania w budynkach przy ulicach: Rocha
Kowalskiego 4, 6, 8, Skrzetuskiego 10, Kmi-
cica 15, 19, Ketlinga 24, 26, Zagłoby 14, 16,
18, 20.

5. Wymieniono zawory regulacyjne na pio-
nach cyrkulacji ciepłej wody w budynkach przy
ulicach: Kmicica 13, 15, 19, 21, Ketlinga 4,
Skrzetuskiego 10 i 12.

6. Dokonano przeglądów instalacji gazo-
wych i wentylacyjnych w budynkach na
osiedlu.

7. Dokonano przeglądu, regulacji i czysz-
czenia kotła gazowego w budynku przy
ul. Fabrycznej 9.

Wszystkie zaplanowane prace remon-
towe na 2012 rok zostały wykonane.

Awarie i roboty nieprzewidziane
Najważniejsze z nich to:
1. Naprawienie uszkodzonej w trakcie

wyładowań atmosferycznych instalacji do-
mofonowej budynków usytuowanych przy uli-
cach Ketlinga, Zagłoby, Podbipięty.

2. Wyodrębnienie z połączonych miejsc
parkingowych dwóch oddzielnych, według pra-
wa budowlanego, garaży w budynku przy
ul. Kmicica 4.

Dodatkowo
poza planem wykonano

Ze środków finansowych jakie pozostały
po realizacji robót planowych udało się wy-
konać:

1. Więcej niż przewidywano płukań in-
stalacji centralnego ogrzewania – wszystkie bu-
dynki w których te prace wykonano wskaza-
no powyżej w robotach instalacyjnych.

2. Więcej niż zakładano w planie poma-
lowano stropodachów budynków – wszystkie
wykonane podano w punkcie 10 robót ogól-
nobudowlanych, a ponadto:

3. Wyciszenie styropianem stropu
w węźle cieplnym znajdującym się budynku
przy ul. Kmicica 14.

4. Naprawienie rynny deszczowej oraz
czyszczenie przewodów kominowych spali-
nowych i wentylacyjnych w budynku przy
ul. Skrzetuskiego 1.

5. Uszczelnienie przegrody dylatacyjnej
od strony wschodniej i zachodniej budynku
przy ul. Rocha Kowalskiego 4.

6. Zamontowanie 13 samozamykaczy
w drzwiach wejściowych do klatek schodo-
wych.

7. Wymianę drzwi wejściowych do czwar-
tej klatki schodowej budynku przy ul. Zagłoby.

8. Wymianę okien na klatkach schodowych
budynków przy ul. Rocha Kowalskiego 4, Ket-
linga 5 i 9.

9. Wymienić nawierzchnię i wykonać od-
wodnienie trzech garaży przed budynkiem przy
ul. Kmicica 4c.

10. Remont nawierzchni przed pierwszą
klatką schodową budynku przy ul. Ketlinga 24.

11. Remont schodów i podestu przed
wejściem do pierwszej i trzeciej klatki scho-
dowej budynku przy ul. Ketlinga 11.

Realizacja planu remontowego
osiedla „Sienkiewiczowskie”
pochłonęła w 2012 roku łączną
kwotę rzędu 1.240.000 złotych.

Kontakt
z administratorem
Administratorzy pracują najbliżej miesz-
kańców. Bezpośrednio opiekują się po-
szczególnymi budynkami i starają się roz-
wiązywać problemy mieszkańców związa-
ne z zamieszkaniem. Oto wykaz wszystkich
administratorów wraz z kontaktowymi te-
lefonami komórkowymi i adresami e-mailo-
wymi:

Administracja osiedla „Słowiańskie”
Alina Kobus administrowane bloki:

100-110 jak również zespół garaży przy ul.
Ziemowita 2b, tel. kom. 505 150 863, e-mail:
akobus@rsmbawelna.pl.

Małgorzata Krasowska administrowa-
ne bloki: 111-114, 125-146, tel. kom. 505 150
842, e-mail: mkrasowska@rsmbawelna.pl.

Andrzej Szlawski administrowane blo-
ki: 116-122, 147-160, 216, 217, 219, 220,
221, 221A, 226A, tel. kom. 505 150 859,
e-mail: aszlawski@rsmbawelna.pl.

Beata Jachimczak administrowane blo-
ki: 201-214, 218, 218a, 223, 224, 227, 227a,
228, 229, 229A, 230, 231, 231a, 232, 233,
tel. kom. 505 131 497, e-mail: bjachim-
czak@rsmbawelna.pl.

Administracja osiedla „Sienkiewi-
czowskie”

Małgorzata Pawlak administrowane
bloki: 16, S1-S7, S9-S11, Z1 (1-7), Z2 (1-7),
tel. kom. 505 150 852, e-mail: mpaw-
lak@rsmbawelna.pl.

Elżbieta Pietruszewska administrowa-
ne bloki :12-15, 17-30, tel. kom. 505 150 851,
e-mail: epietruszewska@rsmbawelna.pl.

Jerzy Gołębiowski administrowane blo-
ki: 1-11, 51-53, 55, 57, 60, tel. kom. 505 150
848, e-mail: jgolebiowski@rsmbawelna.pl.

Administracja osiedla „Zbiorcza”
Marcin Kaniera administrowane bu-

dynki: Gorkiego 6/8, 10/12, 24, 26, 28, tel.
kom. 509 807 333, e-mail: mkaniera@rsmba-
welna.pl.

Elżbieta Kowalczyk administrowane
budynki: Górska 2, 4, 3/5, 7/9, Szczytowa
4/6, Rawska 3, 7 Wilcza 2, Gołębia 1/3, 5,
tel. kom. 505 150 845, e-mail: elkowal-
czyk@rsmbawelna.pl.

Aleksandra Czekalska administrowane
budynki: Zbiorcza 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17,
19, 21, 23, 25, Sarnia 4, Stylonowa 7, tel.
kom. 505 150 846, e-mail: aczekalska@rsm-
bawelna.pl.

Administracja osiedli „Żubardź”
i „Koziny”

Ewa Bukowska administrowane bu-
dynki: Tybury 3, 10, Klonowa 28/30, 32,
38/40, Kasprzaka 60/62, 64a, Okrzei 4/12,
30/36, 40, tel. kom. 505 150 857, e-mail: ebu-
kowska@rsmbawelna.pl.

Magdalena Gazda administrowane bu-
dynki: Kasprzaka 10, 11, 11a, 28/34, Długo-
sza 1/5, 27, 29/31, 1-go Maja 76, 84/86,
Więckowskiego 97, Lorentza 8, Srebrzyńska
45, Włókniarzy 198, tel. kom. 505 150 840,
e-mail: mgazda@rsmbawelna.pl.

Jacek Piaseczny administrowane bu-
dynki: Czarnkowska 9/13, Gandhiego 3a, Ta-
tarakowa 15, Lutomierska 83/101, 103a,
105a, 109a, 111, Wrześnieńska 67/69, 71/73,
Sierakowskiego 1/5, Uniejowska 4, 4a, 6, Tu-
roszowska 5, 6, tel. kom. 505 150 862,
e-mail: jpiaseczny@rsmbawelna.pl.

Aneta Wyrowska administrowane blo-
ki: Bydgoska 25, 27/29, 35, 37, Lutomiers-
ka 156, 158, Uniejowska 1/3, Limanow-
skiego 168, tel. kom. 501 463 291, e-mail:
awyrowska@rsmbawelna.pl.

Danuta Lewandowska administrowane
budynki: Bydgowska 40, 42, 44, 46, Klo-
nowa 35/37, 41, tel. kom. 505 150 853,
e-mail: dlewandowska@rsmbawelna.pl.

Przyjmowanie i załatwianie interesantów
w spółdzielni odbywa się następująco: se-
kretariat spółdzielni, Zespół Doradczo-Sa-
morządowy, Dział Księgowości Eksploata-
cyjnej Dział Techniczny, Stanowisko ds. Ana-
liz Ekonomicznych czynne są przez cały ty-
dzień (za wyjątkiem sobót i niedziel) w go-
dzinach 8.00-16.30; Dział Członkowsko-
Mieszkaniowy, Dział Czynszów, Kredytów
i Wkładów Mieszkaniowych, Dział Orga-
nizacyjny czynne są w poniedziałki, środy,
czwartki, piatki w godzinach 8.00-16.30, we
wtorki w godzinach 8.00-18.00, Admini-
stracje osiedlowe: w okresie od 1.09. do
30.06. przyjmują interesantów w ponie-
działki, środy, czwartki i piątki w godz. 8.00-
17.00, we wtorki w godzinach 8.00-18.00, w
okresie od 1.07. do 31.08. w poniedziałki,
środy, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.30,
we wtorki w godz. 8.00-18.00.

Sienkiewiczowskie – remont klatki w bl. nr 10

Patrole
nocne
wbudynku
501

Od kilku lat dostajemy od Państwa nie-
pokojące informacje dotyczące blo-
ku 501 przy ul. Gorkiego 6/8 i 10/12.

Notorycznie dochodzi tam do dewastacji mie-
nia, niszczone są ściany i sufity, podpalony
był główny zsyp na parterze jednej z klatek,
a ostatnio doszło nawet do prawie całkowi-
tego zniszczenia drzwi głównych do piwni-
cy oraz do zniszczenia wyświetlacza w no-
wej windzie. Pod koniec ubiegłego roku ma-
lowanie zniszczonych ścian kosztowało
Spółdzielnię (czyli Państwa), ok. 20 tys. zł.
W chwili obecnej ściany ponownie zostały
zdewastowane przez nieznanych spraw-
ców. W ogrzewanych zsypach koczują oso-
by bezdomne, a łączniki klatek XI piętra per-
manentnie okupowane są przez agresywną,
spożywającą alkohol młodzież, która już nie-
raz groziła pobiciem czy podpaleniem drzwi
mieszkańcom, którzy odważyli się zwrócić im
uwagę. Wielokrotne interwencje Policji
i Straży Miejskiej nie przynosiły oczekiwa-
nych skutków.

Mając na względzie Państwa bezpie-
czeństwo, a także ograniczenie dewastacji
budynku, RSM „Bawełna” postanowiła za-
trudnić wyspecjalizowaną firmę ochroniarską.
W związku z tym w budynku zostanie utwo-
rzony stały posterunek nocny, ze strażnikiem
czuwającym i patrolującym blok od godz.
20.00 do 6.00. Mamy nadzieję, że będziecie
Państwo mogli znów spać spokojnie i bez
obaw wychodzić z mieszkań. Liczymy na to,
że pisząc kolejny raz o bloku 501, będziemy
mogli wreszcie napisać coś pozytywnego.
I oby zdjęcia, które Państwu prezentujemy,
stanowiły od tej pory jedynie mroczne wspo-
mnienie tego co było.

Jednocześnie chcielibyśmy zaapelować
nie tylko do mieszkańców bloku 501, ale i do
lokatorów wszystkich budynków. Nie wpusz-
czajcie do bloku nieznanych Wam osób. Nie
otwierajcie drzwi od klatek słysząc w do-
mofonie hasła: ulotki, sąsiad, administracja.
Tak może powiedzieć każdy, a administra-
tor ma przecież własny kod wejścia do bu-
dynku. Zawsze upewnijcie się kogo wpusz-
czacie. Sprawne samozamykacze w drzwiach
również podwoją nasze bezpieczeństwo, dla-
tego nie blokujmy ich, ale jednocześnie po-
czekajmy aż drzwi zamkną się za nami za-
nim do bloku wejdzie ktoś obcy. Drzwi, któ-
re nie posiadają samozamykaczy nie zos-
tawiajmy otwartych. Przecież drzwi od miesz-
kań każdy z nas zamyka, dlatego zamykaj-
my też drzwi do naszego wspólnego domu.
Dbajmy o swoje bezpieczeństwo. Chrońmy
swój majątek. I.G.



Rozmowa z ginekologiem: – Bada pani piersi?
– Nie. – A zęby pani myje? – Tak. – No to to też trzeba
robić regularnie. – Taka konwersacja to wciąż polskie
realia a nie dowcip. Badamy się zbyt rzadko.

Mój Dom: – Jest Pan absolwentem I Li-
ceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika,
najlepszego w Łodzi liceum. Mawia się nawet,
że po jego ukończeniu jest się zdanym na suk-
ces, czego jest Pan najlepszym przykładem.
Czy był to świadomy wybór szkoły i jak ona
ukształtowała Pana przyszłość?

Piotr Woźniak: – Z podjęciem nauki
w tym liceum wiąże się cała historia i to raczej
ja byłem zdany na to liceum. W szkole pod-
stawowej byłem laureatem Olimpiady Fi-
zycznej. Jak Państwo wiecie licea posiadały,
i chyba nadal posiadają, klasy tematyczne – hu-
manistyczne, biologiczne i matematyczne Na-
tomiast w ówczesnym czasie klasy stricte fi-
zyczne – nie matematyczno-fizyczne – po-
wstały po raz pierwszy w Polsce trzy, w tym
w Łodzi, właśnie w I LO. Był to pierwszy rocz-
nik takich klas. Stąd, choć nie było to najbliższe
liceum od mojego miejsca zamieszkania,
uczęszczałem do Jedynki. Z perspektywy cza-
su bardzo sobie to chwalę. I do dziś te kontakty
podtrzymuję.

– Ale Pana dzieciństwo wiąże się z Kozi-
nami. Czy tam Pan mieszkał?

– Często jeździłem do dziadków, którzy od
1962 roku mieszkali na ul. Kasprzaka – w bu-
dynku RSM Bawełna – dopisek red. – I mam
z tamtych czasów w głowie taką wizję: rosnące
za ulicą Drewnowską zboże i pasąca się tam kro-
wa. Praktycznie miasto kończyło się na ulicy
Kasprzaka róg Drewnowskiej. Dalej były tyl-
ko pola. Stojąc na balkonie mieszkania dziad-
ków często obserwowałem i liczyłem prze-
jeżdżające samochody przewożące gotowe pre-
fabrykaty do budowy domów. Cały transport
przechodził wtedy przez ul. Kasprzaka, która
była główną arterią.

– Studia medyczne, nauka akupunktury,
liczne sympozja i konferencje nie wyczerpały
Pana chęci zdobywania coraz to nowej wie-
dzy. Ukończył Pan też studia podyplomowe
w zakresie Zarządzania i Marketingu w In-
stytucie Wyższej Szkoły Kupieckiej w Łodzi.
Skąd decyzja o podjęciu i ukończeniu takich
studiów?

– Kadra kierownicza-medyczna była zobo-
wiązana do poszerzenia wykształcenia o profil
zarządzania. Od 15 lat jestem z-cą dyr. ds. lecz-
nictwa w Instytucie CZMP. Od lat jestem
człowiekiem nastawionym na działanie, nie lu-
bię bezczynności. Organizowanie, tworzenie już
od lat szkolnych było częścią mojego życia. W li-
ceum tworzyłem, w szeregach harcerstwa,
drużynę żeglarską. W 1991 r. zorganizowałem
pierwszą poradnię Akupunktury ukierunko-
waną na leczenie schorzeń ginekologicznych
w Centrum Zdrowia Matki Polki. Organizuję
sympozja, konferencje, na inne sam też często
wyjeżdżam. Jestem redaktorem naczelnym pe-
riodyku medycznego „Akupunktura Polska”, który
reaktywowałem od przysłowiowego guzika.

– Na stronie internetowej przedsta-
wiającej Pana Gabinet Lekarski napisał
Pan o sobie „W swojej pracy staram się łączyć
to co najlepsze z najnowszych zdobyczy me-
dycyny Zachodu z tradycją Wschodu. Jest to
istotne, ponieważ tradycja Wschodu to wie-
dza i doświadczenie ponad 5 tysięcy lat,
a medycyna Zachodu to wszystko co naj-

nowsze.” Czy kraje Wschodu są w kręgu
Pana zainteresowań tylko z racji akupun-
ktury, czy jest to ogólnie fascynacja kulturą,
tradycją Wschodu?

– Jeżeli leczeniem akupunkturą zajmuje się
prawie 30 lat to trudno nie lubić i nie zwracać
uwagi na kraje skąd się ta sztuka leczenia wy-
wodzi. Oczywiście zaczęło się od fascynacji
możliwościami i efektami jakie daje ten sposób
terapii, jednak kolejno doszły do tego kontak-
ty z ludźmi. Wspólne spotkania, kontakty nau-
kowe, towarzyskie, rodzinne uczą głębszego
spojrzenia na te kraje ich specyfikę, sposób ro-
zumienia współczesności i tradycji, która jest
nieodłącznym elementem tego systemu tera-
peutycznego.

Niejednokrotnie po wizytach w Chinach, In-
diach, Tajlandii, Singapurze, Wietnamie, tak
weszło mi w krew spożywanie posiłków pałecz-
kami, że w ten sposób chciałem jeść naszego
schabowego. Przypomina mi się takie zdarze-
nie: z żoną zaprosiliśmy małżeństwo z dalekiego
wschodu na obiad. W trakcie jego spożywania
nasi goście nieporadnie uderzali sztućcami
w talerze. Jak się okazało tak bardzo chcieli usza-
nować naszą tradycję, że sztućce trzymali od-
wrotnie niż trzeba, nóż w lewej a widelec
w prawej ręce. Utrzymanie w ten sposób sztuć-
ców nawet dla nas, pod warunkiem że jest się
praworęcznym, byłoby kłopotliwe. Wracając do
medycyny Wschodu kształtowała się ona około
5 tysięcy lat, czyli na długo przed medycyną
uznaną dziś za konwencjonalną. Nie wszyscy
wiedzą na przykład, że igła do iniekcji wywodzi
się od igły do akupunktury.

– Czy akupunktura jest u nas dziedziną
rozpowszechnioną? Czy pacjenci chętnie
z tej metody korzystają? Jakie należy przy-
gotować się do zabiegu?

– Akupunktura jest metodą przywracającą
homeostazę, czyli równowagę, jednocześnie jest
metodą bodźcową. Jest procedurą medyczną,
która w określonych warunkach leczenia prze-
ciwbólowego jest refundowana przez NFZ.
Musi ją poprzedzać bardzo szczegółowo prze-
prowadzony wywiad lekarski i niezbędny pro-
ces diagnostyczny oparty często na współczes-
nych możliwościach jakie daje diagnostyka
laboratoryjna, jak i obrazowa – rezonans mag-
netyczny, tomografia komputerowa. Dlatego taką
terapię może stosować tylko i wyłącznie lekarz.
Podstawą każdego działania winno być pozna-
nie stanu zdrowia pacjenta. Jak przy każdym za-
biegu leczniczym bowiem w innym przypadku
można wyrządzić choremu szkodę zamiast mu
pomóc. Trzeba wiedzieć np. czy pacjent nie ma
choroby nowotworowej, czy np. ten bodziec nie
podniesie mu ciśnienia, które jest mu przeciw-
wskazane. Niedopełnienie tego przez wyko-
nującego zabiegi akupunktury nie lekarza – co
się w Polsce i w Łodzi zdarzało – jest to dzia-
łanie nielegalne – naraża zdrowie i często
życie pacjenta.

Lista schorzeń jaka może być leczona aku-
punkturą jest imponująca. W wyniku nakłuć kon-
kretnych punktów dochodzi w organizmie do
szybszego powrotu do równowagi np. na drodze
przyspieszenia procesu przeciwzapalnego, co po-
woduje szybszy powrót do zdrowia np. w przy-
padku chorób infekcyjnych lub szybsze gojenie

ran. Akupunktura jest jedną z metod leczniczych,
ale nie jest panaceum na wszystko. Oczywiście
nie wyleczy się chorób, które wymagają kon-
kretnych zabiegów operacyjnych, np. wycięcia
wyrostka, czy guza, bo igła nie usuwa, ale może
wspomóc procesy zdrowienia, a często pomaga
w przypadkach, gdzie medycyna zachodnia nie
osiąga oczekiwanych efektów.

– Porozmawiajmy chwilę o tym co teraz
dziesiątkuje Polaków i nie tylko Polaków. Pa-
nie profesorze, tylko w ostatnim tygodniu
grudnia z powodu grypy zmarło przynaj-
mniej 7 osób, a do szpitala trafiło przeszło 300.
Również w województwie łódzkim dosyć
mocno dokucza nam grypa i infekcję gry-
popodobne. W ciągu tygodnia odnotowuje się
prawie 4,5 tysiąca zachorowań. Jest to licz-
ba dwa razy większa niż rok temu o tej po-
rze. Proszę nam powiedzieć jak możemy
bronić się przed grypą? I jak ważna w tym
wszystkim jest profilaktyka, szczepienia, do-
mowe sposoby zapobiegania? Ja wiem, że Pan
osobiście poleca akupunkturę jako metodę
wzmacniającą nasz układ odpornościowy.

– Nie ma prostego przeciwdziałania grypie.
Zachorowanie na infekcje dotyczące zakażeń wi-
rusowych zależy od stopnia ogólnej odporności.
Najlepszym działaniem jest podniesienie tzw. od-
porności nieswoistej, czyli prowadzenie zdro-
wego trybu życia: spacery, świeże powietrze,
sport, ruch, ale i czosnek, cebula, polskie mio-
dy i miód, propolisy, czyli wszystko to co pod-
nosi odporność. Byłbym zaś uważny jeśli cho-
dzi o stosowanie szczepień, ponieważ każde
szczepienie jest obwarowane pewnymi uwa-
runkowaniami z tytułu tego czy i kiedy można
się szczepić. Wirusy bowiem mutują się tak
szybko, że niektórym szczepionki służą, a nie-
którym wręcz przeciwnie. Akupunktura pod-
nosi odporność nieswoistą, czyli ogólną. Jako
przykład mogę podać akcję, którą zacząłem pro-
wadzić już jakiś czas temu, a mianowicie aku-
punkturę ucha, którą ówczesne media nazwały
kolczykowaniem. I nie chodzi tu oczywiście
o zwykłe kolczyki, tylko o nakłuwanie specjalną
igłą do akupunktury ucha, znanego od 5 tysięcy
lat punktu na uchu, odpowiedzialnego za funk-
cjonowanie układu odpornościowego. Zaczęło

Ludzie,
których

warto poznać 7
się od tego, że dowiedziałem się, iż na 900 pie-
lęgniarek pracujących w ICZMP, gdzie i ja pra-
cowałem, w każdym miesiącu na zwolnieniu
było przeciętnie 100 sióstr. Zdecydowałem
się więc nakłuć wszystkie chętne, aby wzmoc-
nić im odporność. Wieść o tym oraz rezultaty
rozniosły się tak szybko, że w ciągu 3 miesię-
cy przez szpital przewinęło się ok 14 tys. ludzi
chętnych na „kolczyk w ucho”. Podsumo-
wując, w bardzo prosty sposób można sobie po-

móc przed sezonem grypowym przy pomocy
akupunktury.

– Nawiązując do Pana metody kolczyko-
wania uszu, czy miejsce w którym nosimy
zwykłe, ozdobne kolczyki ma znaczenie?
Czy możemy sobie nieświadomie zaszko-
dzić nosząc kolczyk w niewłaściwym, pod
kątem akupunktury, miejscu?

– Oczywiście, że miejsce nakłucia ma zna-
czenie i że możemy sobie zarówno zaszkodzić,
jak i pomóc. Przykładem na skuteczność tego spo-
sobu leczenia jest moja najbliższa rodzina. Udało
mi się ją uchronić dzięki stosowaniu akupunktu-
ry przed różnymi chorobowymi problemami
i wynikającymi z tego powikłaniami. Oczywiś-
cie wiedziałem co i gdzie należy nakłuwać.

– Oprócz tytułów naukowych ma Pan też
tytuł nadany przez same pacjentki. Czytel-
niczki miesięcznika „Twój Styl” uhonorowały
Pana tytułem „Lekarz – przyjacielem ko-
biety”. Jest to tytuł przyznawany lekarzom,
którzy szczególnie dbają o zdrowie Polek.

– Tak, jestem Kawalerem Różowej Wstążki.
Bardzo sobie ten tytuł cenię i szanuję. Otrzy-
małem go jako lekarz ginekolog, który regularnie
wprowadzał w ICZMP program diagnostyki
terapii chorób sutka.

– Czy na bazie swoich doświadczeń uważa
Pan, że w Polkach rośnie świadomość profi-
laktyki raka piersi i raka szyjki macicy? Czy
może ciągle badamy się za rzadko?

– Ciągle kobiety badają się za rzadko, ale ta
świadomość jednak rośnie. Pytam moje pacjentki
Bada pani piersi? Nie. A zęby pani myje? Tak.
No to to też trzeba robić regularnie. Tak samo pa-
miętajmy o tym by raz w roku zrobić cytologię.
Jeżeli kobieta będzie wykonywała cyklicznie to
badanie, to na pewno na raka szyjki macicy nie
umrze, bo nawet jeśli cytologia wykaże coś nie-
prawidłowego, to jest wtedy tysiąc sposobów na
to by skutecznie i na czas zadziałać.

– Dziękujemy za rozmowę.
K. Sz i I.G.

Ferie
w mieście
Zbliżają się ferie zimowe. Dla uczniów
czas odpoczynku i radości, dla zapraco-
wanych rodziców często kłopot, zarówno finansowy, jak i organizacyjny. Jak w tym
czasie zapewnić naszym pociechom bezpieczną rozrywkę pod fachowym okiem?
Ferie zimowe dla dzieci i młodzieży zaplanowało jak co roku Towarzystwo Krzewienia Kul-
tury Fizycznej Ognisko „Dzikusy”. I tak w Szkole Podstawowej nr 205 przy ul. Dąbrówki 1 dzień
14 lutego będzie dniem sportu. O godzinie 11.00 odbędą się zawody w tenisa stołowego dla
dziewcząt i chłopców, a o 12.00 zawody szachowe i turniej w warcaby. W tym samym miej-
scu i tego samego dnia, będzie miał miejsce również Turniej Halowy w siatkówkę, dla dzieci
ze szkół podstawowych. Zapisy uczestników odbywać się będą przed samymi zawodami. Na-
tomiast 15 lutego w Ognisku TKKF „Dzikusy” w bloku 27 przy ul. Kmicica 10 o godz. 16.30
odbędą się zawody kulturystyczne dla starszej młodzieży w wieku od 16 do 21 lat, a w pro-
gramie: wyciskanie sztangi, pompki na poręczach, przysiady, delfin. Zapisy chętnych do udziału
zbierane będą przed zawodami.

Kilka szkół, do których chodzą dzieci z naszych osiedli zorganizuje półkolonie. Bogatą
ofertę dla dzieciaków ma Szkoła Podstawowa nr 29, im. J. Kochanowskiego, przy ul. Przę-
dzalnianej 70. W dniach 11-22 lutego organizuje w godzinach 8.00-16.00 półkolonie dla swo-
ich ok. 50 uczniów w wieku 8-12 lat, z klas II-VI. Tematem przewodnim ferii będzie hasło: „Od
pisarza do drukarza. Od cukiernika do ratownika. Czyli barwny korowód zawodów naszych
rodziców”. Zajęcia organizowane są z bardzo dużym wsparciem rodziców i pod profesjonalną
opieką szesnastu nauczycieli, którzy jako wolontariusze zapewnią dzieciom m.in. takie atrakcje
jak: wizyta w Teatrze Pinokio, gdzie dzieci poznają zawód aktora i lalkarza (spektakl + warsz-
taty), warsztaty pisarskie w Śródmiejskim Forum Kultury oraz zapoznanie się z postacią Ju-
liana Tuwima, basen i jednoczesna prezentacja zawodu ratownika, drukarnia przy ul. Ks. Sko-
rupki (zawód – drukarz), straż pożarna (zawód – strażak) ,,wyjazd do gospodarstwa agrotu-
rystycznego „Ranczo w Dolinie” w Woli Kazubowej i zapoznanie się z zawodem hodowcy koni,
wyprawa do figloraju, tenis stołowy i wiele innych atrakcji. Dzieci zapewniony mają codzien-
nie ciepły posiłek.

Szkoła Podstawowa nr 34, im. Leona Kruczkowskiego, przy ul. Ćwiklińskiej 9 również or-
ganizuje półkolonie dla około 50 dzieci tygodniowo z klas I-VI, którzy spędzą czas aktywnie uczest-
nicząc w zajęciach od godziny 8 do 1600. Zaplanowane są codzienne wyjścia (ze wsparciem
Straży Miejskiej) m.in. do muzeum Semafor na warsztaty plastyczne, podczas których dzieci będą
mogły zrobić własną lalkę, do kina, na lodowisko, do Pałacu Poznańskiego, na komendę poli-
cji, do figloraju i na basen. Na terenie szkoły dzieci będą miały do dyspozycji salę komputerową
i gimnastyczną. Zagwarantowane są 2 posiłki dziennie: obiad i podwieczorek.

Ciekawe ferie przygotował dla dzieci Uniwersytet Łódzki. Na Wydziale Fizyki i Informa-
tyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Pomorska 149/153 w dniach 11-15 lutego i 18-22
lutego planowane są ferie z robotami z kloców LEGO i programowaniem. Będzie to 35 go-
dzin zajęć dla dzieci w wieku od 6-8 i 9-14 lat w godzinach od 7 do 18, zorganizowane w for-
mie półkolonii, z wyżywieniem. Informacje i zapisy w Centrum Innowacji – Akcelerator Tech-
nologii Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego (www.ciat.uni.lodz.pl, tel. 42 635 4984, 669 561 710).

Igłą w ucho
Poznajmy sięRozmowa z profesorem Piotrem Woźniakiem

– z-cą dyrektora ds. lecznictwa Instytutu
Centrum Zdrowia Matki Polki, ginekologiem,
położnikiem, Prezesem Polskiego
Towarzystwa Akupunktury



POZIOMO: 1. cena jak sztok, 6. potrawa
dla bezzębnego, 7. grał Antka, brata Mag-
dy Karwowskiej, 8. dodatek do kości, 9.
wymuszanie okupu od handlujących, 12.
mistrz serigrafii, 13. wizerunek aktora, po-
lityka, 14. roślina zielna z astrowatych, 18.
komputer posiadający stały adres IP, 19.
śródziemnomorska ryba, 20. pierwiastek
chem. odkryty przez C.G. Mosandera, 21.
zdarzenia z życia społeczeństwa, 22. miasto
w Austrii nad Murą.
PIONOWO: 2. i miasto, i telewizor, 3.
pokład użytecznej kopaliny, 4. minerał
będący stopem złota i srebra, 5. starszy, nie-
zbyt rozgarnięty człowiek, 9. parlament III
Rzeszy, 10. w ekipie filmowej trzaska
deszczułkami, 11. miasto obwodowe nad
Wołgą, 15. ustronie, miejsce położone
z boku, 16. amerykańskie jabłko, 17. miasto
z Uniwersytetem Abdou Moumouniego.
ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI

GRUDNIOWEJ
Poziomo: żarna, hurma, ciąża,
edykt, sahib, Ujsoły, Unrug, aferał,
soda, Grójec, WLAN, zaraza, edam.
Pionowo: Amiga, nóżki, fundusze,
smykałka, Siuksowie, Herodiada,
Buga, fornal, rajtar, Łaciak.

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:
– 500 g mięsa wieprzowego na gulasz,
– 1 cebula,
– ząbek czosnku,
– 1 czerwona papryka,
– mała cukinia,
– kilka pieczarek,
– pół papryczki peperoni,
– 150 ml sosu pomidorowego,
– 1 łyżeczka oregano,
– 3 łyżki oliwy,
– pieprz, sól do smaku.

Sposób przygotowania:
Umyj mięso i pokrój w kostkę. Usuń gniaz-
da nasienne z cukinii i papryki, pokrój na ka-
wałki wielkości mięsa, papryczkę peperoni

zaś w cienkie paseczki (nie zapomnij przy
tym założyć rękawiczek). Posiekaj cebulę
i czosnek. Obierz pieczarki i pokrój w pla-
sterki. Rozgrzej w rondlu oliwę i obsmaż
mięso na jasnozłoty kolor. Dodaj cebulę
i czosnek. Smaż chwilę mieszając aż cebu-
la stanie się szklista. Dodaj pieczarki. Gdy
zmiękną wrzuć pokrojoną cukinię. Pod-
smaż 2-3 minuty i zalej wodą tak, aby
całkowicie zakrywała mięso z warzywami.
Wlej sok pomidorowy. Dodaj oregano, pap-
ryczkę peperoni, sól i pieprz. Duś na małym
ogniu około godziny. Często mieszaj, aby się
nie przypaliło. Na 15 minut przed końcem
duszenia dodaj pokrojoną paprykę. I go-
towe.

Smacznego życzy Cinek

K U C H N I A N A S Z A C O D Z I E N N A
Zima pod znakiem wazy, czyli czas na zupę – takie hasło w internecie stało się inspiracją do popularyzacji
zup na polskim stole, coraz częściej wypieranych przez fast food-y i gotowe dania.

A więc nie będzie u nas pudliszkowej a np. smaczna i pożywna jarzynowa. Zupy są daniem znanym
na każdym kontynencie. Najsłynniejsze jednak pochodzą z Europy: włoska minnestrone, hiszpańska gazpacho,
węgierska gulaszowa, rosyjska solianka, francuska zupa rybna – bouillabaisse czy polska zalewajka.

My przedstawiamy dziś zupę gulaszową w wersji spolszczonej. Jest ona sycąca i może stanowić samo-
dzielne danie.

Gdy pieniędzy nie staje, honor
jest niczym innym, jak chorobą.

(Jean Baptiste Racine)

Zupa
gulaszowa

BARAN
Nie ma sensu się za-
stanawiać - wyjazd na
narty jest świetnym
pomysłem. Ciepłą kur-
tkę pożyczysz, a na

krótki urlop nie wydasz majątku. Sko-
rzystaj z zaproszenia rodziny lub przyja-
ciół, nawet tych niewidzianych od dawna.
Zmiana miejsca i klimatu dobrze Ci
zrobi. Lew jakoś przeżyje to rozstanie.

BYK
Pełnia na niebie i peł-
nia powodzenia! Po-
jawią się dalsze at-
rakcyjne perspekty-
wy w sprawach serca.

Nie obejdzie się chyba bez ostrych poty-
czek, ale naprawdę stać Cię na wielką wy-
graną. Przyszła pora na frontalny atak. Nie
komplikuj spraw w pracy, chwaląc się ro-
gami przy Koziorożcu.

BLIŹNIĘTA
Wiele będzie do zro-
bienia w tych dniach.
Może nawet nie w wy-
niku potrzeby chwili,
a z powodu własnych

chęci i przypływu energii, która będzie za-
chęcała Cię do działania. Wynikną przy
okazji zaskakujące sytuacje, które w innych
warunkach może by nawet nie powstały.
Uśmiechnij się do Wagi.

RAK
Najbliższe dni będą
dla Ciebie okazją do
sprawdzenia uczuć ko-
goś zaprzyjaźnionego.
Sytuacja tak się ułoży,

że bez trudu dojrzysz dobre i złe strony
wzajemnych powiązań. Obraz nie będzie
pełny, jeśli pominiesz w ocenie własną
osobę. Wszak właśnie od Ciebie wiele
zależy... Dobre układy z Rybami.

LEW
Zajdzie potrzeba prze-
stawienia się na nowe
metody działania. Może
nie natychmiast, ale już
teraz trzeba zacząć

przygotowania. Rywalizujący z Tobą Byk
niespodziewanie zaproponuje Ci wspólne
prowadzenie interesów. Nie okazuj zasko-
czenia, ale i do zachwytu też nie będzie
większego powodu.

PANNA
Postaraj się dobrze zor-
ganizować najbliższy
czas, by się nie oka-
zało, że wziąłeś na swo-
je barki zbyt wiele.

Bądź stale gotów do działania, ale bez prze-
sady. Ta może się okazać przeszkodą dla
Twoich planów. Nie dziel się swymi
problemami ze Strzelcem, on ma własne
powody do frustracji.

WAGA
Jednak w bieżącej sy-
tuacji trzeba będzie
uderzyć pięścią w stół,
by zapanował spokój
wokół spraw pilnych

do załatwienia już teraz. A właśnie spokój
będzie przede wszystkim potrzebny. Baran
podpowie Ci pomysł, który warto będzie
natychmiast wykorzystać. Może procen-
tować już w przyszłym miesiącu.

SKORPION
Małe nieporozumienie
w kontaktach z kimś
zaprzyjaźnionym. Za-
zdrość będzie grała naj-
pewniej główną rolę.

Jak taką sytuację załagodzić? Najlepiej od-
czekać, samo przejdzie. Tymczasem pomyśl
o Wodniku, który od dawna czeka na wia-
domość od Ciebie. Odezwij się, bo kontakt
może się całkiem urwać.

STRZELEC
Nie da się ukryć - Two-
je stosunki z otocze-
niem nie układają się
ostatnio najlepiej i po-
zostawiają wiele do

życzenia. Więcej elastyczności! Jeśli nie
chcesz ponieść porażki, musisz jednak
taktownie zwrócić się o pomoc do współ-
pracowników. Sposób zależy od Ciebie.
Życzliwy jest Skorpion.

KOZIOROŻEC
Nie przyjmuj bezkry-
tycznie każdej, nawet
bardzo obiecującej,
propozycji w sprawach
zawodowych bez do-

kładnego jej rozpoznania. Twoja łatwo-
wierność może być w tych dniach zgubna
dla Ciebie. Zwłaszcza nie wdawaj się te-
raz w jakiekolwiek układy biznesowe
z Bliźniętami. Stracisz tylko czas.

WODNIK
Warto w tym miesiącu
przystąpić do wdraża-
nia planów, krążących
Ci od dawna po gło-
wie. Ktoś bardzo chce

przyłączyć się do Ciebie w ich realizacji.
Zastanów się jednak, czy taki kompli-
kujący sprawę układ, będzie Ci odpo-
wiadać. Rak ma ciekawy pomysł na za-
kończenie karnawału. Co Ty na to?

RYBY
Twoje kontakty z miłą
Twemu sercu Panną
nieco pogorszą się. Nie
będzie to Twoja wina,
po prostu zbieg pecho-

wych okoliczności. Ktoś trzeci (Baran?) też
będzie miał w tym swój udział. Sporo cza-
su będzie kosztowało naprawienie tych
układów. Ale zrób to koniecznie. Zwłoka
może być kosztowna...

H O R O S K O P N A S T Y C Z E Ń

8 Rozerwij się!

U Ś M I E C H N I J S I Ę
• • •

Uśmiechnij się
– Pamiętasz, że jutro mam urodziny?
– Co? Myślałem, że miałaś w zeszłym roku.

• • •
– Składam papiery o rozwód! – zapowiada żona.
– Podpisuję się pod tym obydwoma rogami – odpowiada mąż.

• • •
Telefon rano:
– Cześć, co robisz? –
– Jem śniadanie z żoną i psem, a ty?
– Ja z serem i pomidorem.

Hokej lubi każdy Czech,
To hobby w narodzie.
Stare chłopy, w tercjach trzech,
Bawią się na lodzie.
Lecz gdy przyjdzie ocieplenie,
No to mają pecha,
Grać w hokeja na basenie
Trudno jest dla Czecha.

Anglik czeski sport w pogardzie
Ma, bo leń, flegmatyk,
Z takiej racji przy bilardzie
Woli stać jak patyk.
Kulą w kulę kijem siepie
Na stole już wieki,
Chyba…, że akurat klepie,
Żona schab na steki.

Wrze w Hiszpanach krew wprost dzika,
Aż im z uszu idzie,
Więc biegają śladem byka,
Z płachtą na corridzie.
Lecz, że byk nie bity w ciemię,
Nie osioł, nie zebra,
Wciąż przewraca ich na ziemię
I przetrąca żebra.

Francuz się fechtować lubi,
Szpadą dziobać sweter.
Fakt nie dziwny, bo co drugi,
U nich to muszkieter.
Ale kiedy za wysoko
Trafi fechmistrz słaby,
To, cholera, trafi w oko,
Gość nie dojrzy żaby.

Japończycy skośnoocy
Więc też żyją w męce,
Słaby wzrok? To w dzień i w nocy
Ćwiczą nogi, ręce.
Na dzień dobry cios z karata,
Tak sobie, dla śmiechu,
Walnie taki w łeb dla brata,
Ten leży bez dechu.

O Polakach pleść nie trzeba
Od pewnej epoki,
Polak chce być bliżej nieba!
Więc uprawia… skoki.
I nie chodzi o Małysza,
Choć ten wciąż ma klasę,
Lecz o skoki – każdy słyszał,
Na publiczną kasę.

NNAARROODDOOWWYY  SSPPOORRTT
Andrzej Dynkiewicz

Niedaleko pada
jabłko od jabłoni.

Z KSIĘGI
PRZYSŁÓW
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