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W bieżącym numerze drukujemy pełne plany
remontowe poszczególnych osiedli.

W Łodzi Rada Miejska uchwaliła stawki „od osoby” w wysokości 12,69 zł
za śmieci segregowane i 16,50 zł – za niesegregowane. Czy w naszym
otoczeniu będzie w końcu czysto?

NAKŁAD 9000

egzemplarzy

Moim
zdaniem
W momencie, gdy większość z Państwa

będzie czytała tę gazetę zakończy się
akurat, związany z rezygnacją z posługi
Biskupa Rzymu, Następcy Piotra ponty-
fikat Papieża Benedykta XVI 28 lutego
2013 r. o godz. 20.00. Ta nieoczekiwana,
zaskakująca decyzja rozpoczęła okres
Wielkiego Postu w naszym Kościele i bę-
dzie miała wpływ na cały Jego okres. Bo
ustąpienie papieża to akt bez precedensu
w naszej nowożytnej historii; wywołuje
wiele komentarzy, rozważań i spekulacji.
Wszystkie media po tej decyzji, zastana-
wiają się nad przyszłą pozycją dotych-
czasowego Papieża, a także na temat jego
następcy i przyszłego kursu Kościoła.
Stwarzają atmosferę niepewności, anali-
zują szanse poszczególnych kandydatów
– papabili, wytyczają nowe kierunki i za-
dania dla przyszłego papieża, który winien
dostosować się do zmieniającego się świa-
ta i poradzić sobie z wieloma problema-
mi katolicyzmu. Większość nie bierze jed-
nak pod uwagę, bądź wręcz zapomina, że
ta rzymska stolica, Stolica św. Piotra ma
za sobą dwutysięczną tradycję działania,
ustalone reguły postępowania i ogromną
kulturę organizacyjną. Już w 1996 roku
w konstytucji Naszego Papieża uregulo-
wano wszystkie kwestie związane z ewen-
tualną papieską rezygnacją. I od razu,
tj. od 12 lutego rozpoczęto tam „standar-
dowe” przygotowania do konklawe. A do-
tychczasowy papież z ogromną życzli-
wością jest żegnany przez wiernych,
o czym chociażby świadczyła ostatnia nie-
dzielna modlitwa Anioł Pański, w trakcie
której na Placu św. Piotra zebrało się
ponad 100 tysięcy osób.

Życzyłbym sobie, aby nasza, polska
rzeczywistość była tak dobrze zorganizo-
wana; żebyśmy mieli dobre procedury,
mądrych i doświadczonych prawodawców
i dobrych, sprawdzonych, zawodowo
przygotowanych wykonawców. Od ponad
23 lat spółdzielczość mieszkaniowa w na-
szym kraju jest przedmiotem ciągłych
zmian, nieodpowiedzialnych praktyk
dążących do jej likwidacji. I agresji. Nie-
odpowiedzialnych, bo żaden z pomy-
słodawców różnorodnych rozwiązań le-
gislacyjnych w materii dotyczącej reali-
zacji podstawowej potrzeby człowieka –
potrzeby schronienia czyli posiadania
mieszkania, często jedynego majątku wie-
lu ludzi zamieszkałych w budynkach
spółdzielczych, nie poniósł do tej pory żad-
nej kary ani nie wyciągnięto w stosunku
do niego/niej żadnych konsekwencji.
Zastanówmy się, jak wyglądałyby
nasze budynki i tereny obok,
gdyby nam nie przeszka-
dzano i gdyby panowało
zaufanie i życzli-
wość wśród nas.
Sylwester
Pokor-
ski

ZAMIERZENIA.
REMONTOWE NA 2013 R.

Kontynuacja ociepleń ścian budynków, modernizacja kolejnych wind,
remont chodników i wymiana domofonów na cyfrowe to niektóre
z założeń planu remontów na rok bieżący.

Remonty 2013 r.

W prasie codziennej coraz częściej pojawiają się artykuły dotyczące
czekającej nas zmiany gospodarowania odpadami komunalnymi
i wprowadzeniem na rzecz gminy podatku za wywóz śmieci.

Przypomnijmy, że nasza gazeta już w numerze 39-40 z ubiegłego
roku (marzec-kwiecień) wskazywała na nowelizację ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach, będącą swoistą rewolucją w gos-
podarowaniu odpadami komunalnymi i skutki jej wprowadzenia. Nie-
bezpieczeństwo dość znacznego wzrostu kosztów wywozu nieczystości
o którym wspominaliśmy w artykule „Dylematy przed Walnym 2012 r.”
nabiera realnego kształtu. Otóż Rada Miejska Miasta Łodzi podjęła
uchwałę ustalającą stawki wywozu śmieci od osoby w wysokości 12,69 zł
brutto przy śmieciach segregowanych i 16,50 zł brutto przy śmieciach
niesegregowanych. Musimy przy tym zdawać sobie sprawę, na co wska-
zuje też dotychczasowa rzeczywistość, że w budynkach wielolokalo-
wych segregowanie śmieci nie jest łatwe. W pojemnikach na surow-
ce wtórne wrzucane są i inne śmieci, dyskwalifikując cały pojemnik

jako odbiór odpadów segregowanych. Mimo segregacji odpadów na-
wet przez większość mieszkańców, za zanieczyszczone śmieci płacimy
jak za niesegregowane. Trzeba więc liczyć się z tym, że po 1 lipca staw-
ka dla naszych nieruchomości wynosić będzie jednak 16,50 zł od
osoby. Ponadto część obowiązków dotychczas wynikających z umów
o odbiór śmieci, nowy „Regulamin utrzymania czystości i porządku
na terenie m. Łodzi” nakłada bezpośrednio na właścicieli nierucho-
mości. Będzie to dezynsekcja pojemników (raz na kwartał, w okresie
od maja do września co najmniej raz w miesiącu), utrzymanie po-
jemników w należytym stanie technicznym i sanitarnym, wymiana
uszkodzonych pojemników, utrzymanie porządku przy odbieraniu
odpadów, konserwacja i malowanie śmietników raz w roku. Powyższe
obowiązki wiązać się będą z zabezpieczeniem dodatkowych środków
finansowych w planie gospodarczo-finansowym na te cele. A więc
śmieci będą znacznie droższe niż dziś. Szerzej o nowym systemie
gospodarowania odpadami piszemy na str. 3.

W bieżącym numerze, zgodnie z zapowiedzią, prezentu-
jemy plany remontów poszczególnych osiedli. Przypo-
mnijmy, że są one przedstawione także na stronie
internetowej naszej Spółdzielni – w części po zalogowa-
niu. W osiedlach prace, które mogą być wykonywane
zimą są już podejmowane. Są to malowania klatek scho-
dowych, wymiana domofonów, prace instalacyjne
i płukanie instalacji centralnego ogrzewania. Jakie prace
będą jeszcze wykonane w naszym najbliższym otoczeniu
czytaj na stronach 4 i 5. Szacujemy, że koszt prac re-
montowych w 2013 r. w naszej Spółdzielni wyniesie
ogółem ok. 9,5 miliona złotych.

Osiedle „Słowiańskie”

Roboty budowlane
1. Docieplenie ściany wschodniej budynku nr 100 przy ul. Zie-

mowita 2 i budynku przy ul. Ziemowita 15, ścian południowych
budynków przy ul. Dąbrówki 11, Zakładowej 47 i Bolesława
Szczodrego 5.

2. Malowanie klatek schodowych budynków przy ul. Dąbrówki 7,
17 i 20, Ziemowita 17 i 27 oraz Leszka Białego 9.

3. Malowanie wejść do klatek schodowych budynków przy
ul. Ziemowita 8, 17 i 27, Dąbrówki 7, Zakładowej 48 i 50, H. Bro-
datego 4 i Anny Jagiellonki 2.

4. Wymiana windy w pierwszej klatce schodowej budynku
przy ul. Zakładowej 62 oraz w pierwszej i trzeciej klatce budynku
przy ul. Anny Jagiellonki 2.

5. Izolacja fundamentów budynku przy ul. Leszka Białego 3.
6. Remont elewacji bloku przy ul. B. Szczodrego 6 (kl. I i II).
7. Badanie termowizyjne ścian budynków 143A, 218A i 219.
8. Według potrzeb remontowane będą balkony, kominy wraz

z usprawnieniem ciągów wentylacyjnych oraz uszczelniane złącza
międzypłytowe. Cd. str. 4, 5

Uwaga!
Następny numer naszej gazety będzie podwójny i ukaże się przed świętami
Wielkiej Nocy. Z uwagi na planowane w kwietniu Walne Zgromadzenie RSM
„Bawełna” będzie to wydanie zawierające sprawozdanie z działalności
Spółdzielni za 2012 r. Kolejny numer gazety w maju!

R E W O L U C J A Ś M I E C I O W A



2 Na stronie poniżej przedstawiamy bieżące działania Zarządu i Rady Nadzorczej
Spółdzielni, ale za sprawą listów pojawiają się tu także sprawy nurtujące mieszkańców.

Zachęcamy do przekazywania nam informacji z osiedli.
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Z prac
Rady Nadzorczej
W styczniu 2013 roku Rada Nadzorcza
RSM „Bawełna” odbyła jedno posiedzenie.

1. W ramach spraw dotyczących stosun-
ku członkostwa, Rada Nadzorcza po rozpat-
rzeniu wniosku podjęła uchwałę w sprawie
wykreślenia z grona członków Spółdzielni jed-
nej osoby posiadającej spółdzielcze włas-
nościowe prawo do lokalu w osiedlu „Kozi-
ny”. Osoba ta nie zgłosiła się na posiedzenie
Rady Nadzorczej. Zadłużenie wynosi ponad
38 tysięcy złotych.

2. Rada Nadzorcza zatwierdziła przedło-
żone przez Komisje Rady Nadzorczej:

Rewizyjną, GZM, Wewnątrzspółdzielczą
– plany pracy tych Komisji na 2013 rok.

3. Rada Nadzorcza przyjęła przedłożone
przez Komisje Rady Nadzorczej: Rewizyjną,
GZM, Wewnątrzspółdzielczą – sprawozdania
z działalności za 2012 rok ustalając, że Rada
Nadzorcza wróci do sprawozdania Komisji Re-
wizyjnej, które zostanie uzupełnione o wnio-
ski, po zakończeniu badania sprawozdania
z działalności Spółdzielni za 2012 rok.

4. Rada Nadzorcza przyjęła do wiado-
mości informacje Przewodniczących Rad
Osiedli „Zbiorcza” i „Żubardź” na temat spraw
jakimi zajmowały się te Rady na swoich po-
siedzeniach w okresie od ostatniego posie-
dzenia Rady Nadzorczej. Rady Osiedli „Ko-
ziny”, „Sienkiewiczowskie” oraz Rada Osied-
la „Słowiańskie” nie miały w tym czasie po-
siedzeń.

5. Rada Nadzorcza przyjęła bez uwag in-
formację na temat wstępnych ustaleń podję-
tych przez Zarząd co do terminów i miejsc od-
bycia poszczególnych części Walnego Zgro-
madzenia w 2013 roku, przy założeniu takie-
go samego podziału Walnego Zgromadzenia
na części, jaki był w ubiegłym roku.

6. Rada Nadzorcza ustaliła treść ogłosze-
nia o naborze kandydatów do Prezydium
i Komisji Skrutacyjnej najbliższego Walnego
Zgromadzenia RSM „Bawełna” i zdecydo-
wała, że ogłoszenia mają zostać wywieszone
w biurze Zarządu Spółdzielni oraz w biurach
poszczególnych Administracji Osiedli, a także
na stronie internetowej Spółdzielni.

Ustalono termin zgłaszania kandydatów do
Prezydium i Komisji Skrutacyjnej do dnia
21.02.2013 roku.

7. Rada Nadzorcza dokonała wyboru
dwóch członków Rady Nadzorczej do udziału
w pracach Komisji ds. wyboru wykonawców
na wykonywanie robót kominiarskich w za-
sobach Spółdzielni w 2013 roku, w charakterze
obserwatorów z dostępem do materiałów.

8. Rada Nadzorcza rozpatrzyła wy-
stąpienie członka Spółdzielni z osiedla „Żu-
bardź” dotyczące podjęcia przez Spółdzielnię
interwencji w sprawie egzekwowania przez
służby miejskie znaku zakazu parkowania sa-
mochodów i udzieliła zainteresowanemu od-
powiedzi.

9. Rada Nadzorcza postanowiła odstąpić
od rozpatrzenia wniosku o wykreślenie z gro-
na członków Spółdzielni jednej osoby z osied-
la „Słowiańskie” z uwagi na uregulowanie
przez tę osobę całego zadłużenia w terminie
do końca grudnia 2012 r., tj. w terminie, do któ-
rego zobowiązała się wobec Rady Nadzorczej
na posiedzeniu w październiku 2012 roku.

10.Rada Nadzorcza przyjęła do wiado-
mości:

– informację na temat zakończenia pra-
cy Komisji ds. wyboru wykonawców na ro-
boty remontowe planowane w 2013 r. Na
złożonych 66 ofert wybrano 39, wybrane
firmy w pełni zabezpieczają realizację pla-
nowanych robót remontowych,

– sprawozdanie Zarządu TKKF „Dzi-
kusy” z imprezy „XII Olimpiada Przedszko-
laków”, która odbyła się 8.12.2012 roku na te-
renie Szkoły Podstawowej nr 205 na Ole-
chowie.

11. Termin następnego posiedzenia Rady
Nadzorczej planowany jest na 21 lutego 2013
roku.

Oprac.: U.G.

Z prac Zarządu Spółdzielni w styczniu 2013 r.
W styczniu 2013 r. posiedzenia Za-
rządu RSM „Bawełna” odbyły się
w dniach 9, 16, 22 i 30.

Sprawy członkowsko-
-mieszkaniowe
W dniu 31.12.2012 r. Spółdzielnia liczyła
9.511 członków, w tym 9.039 członków za-
mieszkujących i 472 członków ocze-
kujących. W styczniu 2013 r. w poczet
członków Spółdzielni przyjęto 36 osób,
a skreślono z rejestru 45.

Podjęto postępowania o pozbawienie
członkostwa w Spółdzielni w stosunku do
11 członków zalegających z opłatami za
mieszkania oraz zaprzestano prowadzenia
takiego postępowania wobec 1 członka po
tym, jak spłacił zadłużenie.

Określono wysokość kwoty należnej od
członków oczekujących z tytułu kosztów
manipulacyjnych za 2013 rok. Kwota ta
ustalana jest corocznie przez Zarząd
i w 2013 roku wynosi 60 zł.

Określanie przedmiotu
odrębnej własności lokali
Uchylono trzy wcześniejsze uchwały Za-
rządu i uchwalono na nowo projekt
uchwały dotyczącej określenia przedmio-
tu odrębnej własności lokali, uwzględ-
niając m.in. pomieszczenia przynależne
w nieruchomości zabudowanej budyn-
kiem mieszkalnym wielorodzinnym,
złożonym z pięciu połączonych części
składowych:
– S3 przy ul. Kmicica 4 w Łodzi,
– S4 przy ul. Kmicica 4a w Łodzi,
– S5 przy ul. Kmicica 4b w Łodzi,
– S6 przy ul. Kmicica 4c w Łodzi,
– S7 przy ul. Kmicica 6 w Łodzi.

Podpisano protokół zdawczo-odbiorczy
w sprawie przekazania Zarządowi Dróg
i Transportu w Łodzi pięciu działek
leżących w pasie dróg przy ulicach Pias-
ta Kołodzieja, Dąbrówki i Księżnej Kingi
w osiedlu „Słowiańskie” oraz jednej działki
leżącej w pasie drogowym ulicy Czarn-
kowskiej w osiedlu „Żubardź”.

Roboty remontowe, wymiana
stolarki okiennej
Zaktualizowano wg stanu na 31 grudnia
2012 r. listy określające kolejność wymiany
bądź refundacji kosztów wymiany we
własnym zakresie okien i drzwi balkono-
wych w mieszkaniach na poszczególnych
osiedlach. Listy zawierają:
– w osiedlu „Żubardź”– 1261 pozycji,
– w osiedlu „Koziny” – 701 pozycji,
– w osiedlu „Zbiorcza” – 915 pozycji,
– w osiedlu „Słowiańskie” – 1681 pozycji i
– w osiedlu „Sienkiewiczowskie” – 490

pozycji + osobna lista dla budynku przy
ul. Fabrycznej 9 w Andrespolu – 8 po-
zycji.
Listy są do wglądu dla członków

Spółdzielni w biurze Zarządu Spółdzielni
pok. 121 i w Administracjach Osiedli.

Ustalono zasady wyboru firm do wy-
konywania robót kominiarskich w zaso-
bach mieszkaniowych Spółdzielni w 2013
roku i powołano komisję do wyboru tych
wykonawców – ogłoszenie zapraszające do
składania ofert na wykonywanie tych prac
ukazało się m.in. w poprzednim wydaniu
naszej gazety.

Przyjęto ofertę firmy Instalatorstwo
Elektryczne J. Gozdal na 2013 rok do wy-
konywania robót elektrycznych stano-
wiących kontynuację prac rozpoczętych
w latach poprzednich (wymiana domofo-
nów w systemie Matibus w kolejnych klat-
kach schodowych budynków, w których ta-
kie wymiany już podjęto), remontu syste-
mu domofonowego w nieruchomościach
stanowiących teren wygrodzony ogro-
dzeniem, napraw lamp ulicznych oświet-
lenia wewnątrzosiedlowego oraz robót
związanych z prowadzoną konserwacją
osiedli, ale wykraczających poza zakres za-
wartej umowy konserwacyjnej.

Opłaty i koszty
Na wnioski mieszkańców w dwóch przy-
padkach podwyższono ustalone dla ich
mieszkań stawki zaliczkowe na poczet cen-
tralnego ogrzewania.

Spisano w koszty Spółdzielni część nie-
ściągalnej zaległości w opłatach za miesz-
kanie byłego członka oraz odstąpiono od
naliczania odsetek od tej kwoty.

Zwiększono miesięczne wynagrodzenia
ryczałtowe dla firm wykonujących w osied-
lu „Zbiorcza” konserwację budynków oraz
domofonów, drzwi z domofonami i urzą-
dzeń elektromagnetycznych, uwzględ-
niając argumenty właścicieli firm, którymi
uzasadniali podwyższenie ceny świadczo-
nych usług. Podniesiono też wynagrodze-
nie dla firmy sprzątającej w pawilonie
47A przy ul. Przybyszewskiego 163 i na te-
renie przyległym do pawilonów 47, 47Ai 49.
Zmiany wysokości ryczałtów nie spowo-
dują przekroczenia kosztów założonych na
te cele w planie gospodarczo-finansowym
Spółdzielni na 2013 rok.

Przyjęto nową cenę za konserwację nie-
zmodernizowanych dźwigów osobowych
na osiedlach „Słowiańskie” i „Zbiorcza”,
która obowiązywać będzie od 1.04.2013
roku.

Wynajęto firmę ochroniarską dla za-
pewnienia ochrony w budynku 501 przy
ul. Gorkiego 6/8 i 10/12 – bliżej pisaliśmy
o tym w styczniowym numerze naszej ga-
zety.

Ustalony został wzór oświadczenia
o liczbie osób zamieszkałych w danym lo-
kalu, które będzie stanowiło podstawę do
ustalania opłat za wywóz nieczystości
stałych, za dźwigi oraz za zużycie wody w lo-
kalach nie opomiarowanych. O oświadcze-
niach tych również mogliście Państwo prze-
czytać w naszej gazecie już w wydaniu stycz-
niowym.

Najem lokali i dzierżawa
terenu
Wyrażono zgodę na wydzierżawienie
przez właściciela jednego z pawilonów
stojących przy ul. Zakładowej w osiedlu
„Słowiańskie”, na terenie dzierżawionym
od Spółdzielni, ściany bocznej pawilonu
z przeznaczeniem na umieszczenie rekla-
my.

Zmieniono warunki dzierżawy terenu pod
jednym z pawilonów handlowo-usługo-
wych na Olechowie.

Wyrażono zgodę na wynajęcie kolej-
nego lokalu użytkowego w pawilonie
usługowym nr 49 przy ul. Brzechwy 7A fir-
mie, która wynajmuje już kilka lokali
w tym pawilonie z przeznaczeniem na
NZOZ. Podjęto decyzję o zwolnieniu
z czynszu najemcy jednego z lokali użyt-
kowych w pawilonie usługowym jw.
z uwagi na niemożność korzystania przez
najemcę z tego lokalu, spowodowaną pro-
wadzonym przez Spółdzielnię remontem
pawilonu.

Kolejnym dwóm lokatorkom w budyn-
ku nr 72 w osiedlu „Koziny” wynajęto
część korytarza przyległego do ich miesz-
kań; wynajmowana część zostanie od-
dzielona od pozostałego korytarza zabu-
dową wykonaną przez Spółdzielnię.

Zawarto umowę o odpłatne udostęp-
nienie Mazowieckiej Spółce Gazowni-
czej części terenu jednej z nieruchomości
w osiedlu „Zbiorcza” w celu wykonania
przyłącza gazowego do sąsiadującego z tą
nieruchomością budynku, nie należącego
do naszych zasobów mieszkaniowych.

Działalność społeczno-
-wychowawcza
Przeznaczono kwotę 1.500 zł. na organi-
zację imprez rekreacyjno-sportowych dla
dzieci i młodzieży z zasobów RSM „Ba-
wełna” w okresie ferii zimowych przez
Ognisko TKKF „Dzikusy”.

***
Omówiono wstępnie kwestie organiza-
cyjne związane z tegorocznym zwyczaj-
nym Walnym Zgromadzeniem i zobo-
wiązano kierowników administracji osiedli
do podjęcia rozmów z dyrekcjami szkół
w sprawie wynajęcia na obrady tych sa-
mych sal, co w ubiegłym roku, z wyjątkiem
Kozin i Żubardzia, dla których postano-
wiono podjąć starania znalezienia sal
bliżej osiedli.

Tańcząca para
znów „zatańczy”?
Z przyjemnością informujemy, że sprawa
renowacji rzeźby „Tańcząca para”, znaj-
dującej się na osiedlu Widzew-Wschód,
ma swój dalszy ciąg.

Akcja zapoczątkowana przez jedną z na-
szychmieszkanek,zaowocowałatym,iżpodję-
liśmy rozmowy z naszą spółdzielnią „córką”,
z SM im. Stefana Batorego, do której zasobów
rzeźba obecnie należy. Tam spotkaliśmy się
z szybkim odzewem oraz chęcią podjęcia się
całego przedsięwzięcia. Jak się dowiedzie-
liśmy, SM „Batorego” zamierza nawiązać
współpracę ze znanym rzeźbiarzem, który
stworzy głowy dla tańczącej pary, której autor
– Kazimierz Moczkowski – już nie żyje.

Miejmy nadzieję, że już wkrótce,
zamiast ciał ze sterczącymi kikutami,
zobaczymy dwie piękne postacie.

Sprostowanie
do artykułu „Co zrobiono w osiedlach w 2012 r.” z 49 numeru
naszej gazety.

Rzeczywiście, w wykonaniu planu remontowego
za 2012 r. Administracja podała, że wykona-

no miedzy innymi zadaszenia nad balkonami
w blokach nr 213 i nr 210. Tych prac nie wykona-
no w 2012 r. mimo zawartej umowy, głównie ze
względu na panujące warunki atmosferyczne (gru-
dzień, styczeń).

Wykonawca zwrócił się do RSM Bawełna
o przełożenie powyższych prac na nowy rok. Do

umowy sporządzony został aneks z terminem rea-
lizacji zadaszeń do końca marca 2013 r. O po-
wyższym fakcie Administracja poinformowała
mieszkańców wymienionych bloków niestety już po
wydaniu gazety, za co przeprosiliśmy mieszkańców.

Dodaję, zostały już uwzględnione wszystkie
szczegóły techniczne z inspektorem nadzoru
w sprawie daszków i nie ma żadnych trudności
w zachowaniu terminu wykonania.

W sprawozdaniu z wykonanych w 2012 r. robót remontowych w osiedlu „Słowiańskie” wnikliwy
czytelnik wychwycił błąd i przekazał bezpośrednio do naszej administracji na Olechowie. Serdecznie
dziękujemy za zwrócenie na to uwagi. A niżej przekazujemy wyjaśnienie kierownika osiedla.

Apel Redakcji!
Zachęcamy mieszkańców Żubardzia i Kozin do przekazywania
nam informacji ze swoich osiedli.

Na ten moment mamy dużo sygnałów z Olechowa, Janowa i Zbior-
czej, które przedstawiamy w gazecie.

Chcemy by i najstarsze osiedla Bawełny były obecne na łamach
gazety.

Listy



Ferie w mieście też mogą być ciekawe i pełne wrażeń.
Przekonały się o tym dzieciaki i młodzież
uczestnicząca w rozgrywkach prowadzonych przez TKKF „Dzikusy”.
Przedstawiamy dwa dni pełne emocji. 3

Przygotowania do nowego gospoda-
rowania odpadami i przejęciem tej
gospodarki przez gminę samorządy
zaczęły dopiero w zeszłym roku.

Choć ustawa wprowadzała pewne regulacje
w tym zakresie dużo wcześniej. Do końca
2012 r. musiały uchwalić stawkę, którą
będą pobierać od mieszkańców za odbiór od-
padów komunalnych. Ustawa – potocznie
zwana śmieciową – dawała cztery możli-
wości naliczania opłat: od ilości zużytej
wody, od gospodarstwa domowego, od
mieszkańca i od powierzchni mieszkalnej.
W ślad za ustaleniem stawek samorządy
określają zasady gromadzenia i odbioru
śmieci z nieruchomości, w tym wybierają
w drodze przetargu firmę wywozową. Istotą
nowych regulacji i przyjęcia ustawy miało
być zmniejszenie kosztów wywozu śmieci.
A wyszło jak zwykle odwrotnie, na co
wskazują podjęte decyzje przez poszcze-
gólne miasta i inne samorządy lokalne.
I tak Rada Miejska w Łodzi w dniu 5 grud-
nia 2012 r. podjęła szereg uchwał w zakresie
uregulowania nowego sposobu gospoda-
rowania odpadami komunalnymi. Jedną
z nich jest uchwala o stawkach. Ale wy-
mieniając wszystkie mamy: Uchwałę
Nr LIII/1092/12 w sprawie wyboru meto-
dy ustalenia opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi, ustalenia stawki
tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik
z odpadami komunalnymi, Uchwałę nr LIII/
1093/12 w sprawie wzoru deklaracji o wy-
sokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości, Uchwałę Nr LIII/1094/12
w sprawie określenia terminu, częstotliwości

i trybu uiszczania opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi, Uchwałę
Nr LIII/ 1095/12 w sprawie szczegółowe-
go sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości i za-
gospodarowania tych odpadów, Uchwałę
Nr LIII/1096/12 w sprawie wprowadzenia
„regulaminu utrzymania czystości i po-
rządku na terenie Miasta Łodzi.

W dniu 6 lutego 2013 r. Rada miejska
podjęła przy tym Uchwałę Nr LVII/1201/13
zmieniającą uchwałę nr LIII/1094/12.

Wszystkie wymienione uchwały – pełne
ich zapisy – jak również tekst ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach według stanu prawnego na 18 lutego
2013 r. znajdziecie Państwo na stronie
internetowej Spółdzielni, w bocznej za-
kładce „Wywóz nieczystości”.

Lektura ustawy i uchwał nasuwa wiele
wątpliwości. Najważniejsze z nich to obo-
wiązki właścicieli nieruchomości w zakresie
wyposażenia budynków w stosowne pojem-

niki, które dotychczas były dzierżawione od
firm, które wywoziły śmieci z posesji. Ale
także utrzymanie tych pojemników w czys-
tości i należytym stanie techniczo-sanitarnym.
Dotychczas kwestie te w naszej spółdzielni re-
gulowała umowa z firmą wywozową i nie mu-
sieliśmy dodatkowo za to płacić, bo było to
w cenie 1 metra sześciennego wywożonych
odpadów. Teraz prawdopodobnie będą nowe
umowy tylko na te usługi i dodatkowe kosz-
ty, poza samą opłatą za wywóz śmieci, od-
prowadzaną do budżetu gminnego i dlatego
nazywamy to podatkiem od śmieci.

Największe jednak kontrowersje wzbu-
dza w tej chwili uchwała, mocą której wpro-
wadza się wzór deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi. Zawarte w niej treści, głównie
oświadczenie o prawdziwości przekazanych
danych o ilości osób do wyliczenia opłaty,
a więc sama wysokość opłaty wykracza, jak
się domniemywa, poza obowiązujące pra-
wo w tym zakresie. Sprawę zasadności
składania tego typu oświadczeń przez Za-
rządcę bada nasz Zespół Prawny. Jedno-
cześnie wraca sprawa oświadczeń jakie
winni składać mieszkańcy do spółdzielni
o ilości osób zamieszkałych w lokalu,
które w ubiegłym numerze gazety druko-
waliśmy. Miało to być, według nas, uni-
wersalne oświadczenie na potrzeby nie tyl-
ko śmieci, ale i opłat za dźwigi i wodę w lo-
kalach nieopomiarowanych.

Temat śmieciowy będzie na pewno jeszcze
wracał na łamy naszej gazety; uważamy go za
bardzo istotny i zachęcamy do pilnej i uważnej
lektury samej ustawy oraz uchwał Rady Miej-
skiej. K.S.

Podatki to przymusowe świadczenia pieniężne na rzecz państwa i poszczególnych samorządów, a jednocześnie ich główne
źródło dochodów. Aż trzynaście różnych podatków czyha na nas za rogiem: podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT),
podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, podatek rolny, leśny,
od nieruchomości, od środków transportowych, których masa całkowita wynosi powyżej 3,5 ton, a także podatek tonażowy,
od wydobycia niektórych kopalin, od towarów i usług (VAT), akcyzowy (papierosy, alkohol, benzyna) i podatek od gier.

Ale posłowie nie śpią. I niestety wpadają im do
głów coraz śmielsze pomysły na to co jeszcze
opodatkować, tak by wyciągnąć dodatkowe pie-
niądze z naszych kieszeni.

Kiedyś w Polsce istniało tzw. „bykowe”. Po-
czątkowo była to opłata ściągana za pokrycie
krowy przez byka, ale również za spłodzenie
nieślubnego dziecka. Później, aż do lat 70-tych,
był to podatek od bezdzietności i stanu kawa-
lerskiego. Płaciły go osoby powyżej 21 roku
życia (od 1 stycznia 1946 do 29 listopada 1956),
a później powyżej 25 roku życia (do 1 stycz-
nia 1973).

W ostatnich latach kilku z naszych polity-
ków, chcąc w ten sposób prawdopodobnie
walczyć z niżem demograficznym, proponowało
ponowne wprowadzenie „bykowego”. Ich po-
stulaty mówiły o objęciu tym podatkiem bez-
dzietnych kawalerów i panny powyżej 40 roku
życia. Pomysł nie przeszedł. Ilu z czytających
kawalerów i panien po 40-stce odetchnęło
teraz z ulgą?

W 2009 roku zabłysnąć postanowił jeden
z senatorów proponując podatek od coca-
coli. Doprecyzowując, akcyzą miały być ob-
jęte napoje smakowe i sztucznie aromatyzo-
wane w plastikowych butelkach, a podatek miał
wynieść 30 groszy od litrowej butelki. W ten
sposób chciał zadbać o nasze zdrowie, a pie-
niądze przekazać na dofinansowanie leków dla
emerytów. Inicjatywa ta jednak nie znalazła zro-
zumienia wśród pozostałych polityków. Spoj-

Zarząd Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Dzikusy”, RSM „Bawełna” i Dyrekcja Szkoły
Podstawowej nr 205 byli organizatorami ferii zimowych w mieście dla dzieci i młodzieży w 2013 roku.

W dniu 14 lutego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 205 przeprowadzono imprezę rekreacyjno-sportową
„Ferie Zimowe z TKKF”. Rozegrano sześć konkurencji rekreacyjnych:

Tenis stołowy dziewcząt. Zwycięzcami zostali: pierwsze miejsce – Michalina Rubacha, drugie miejsce –
Natalia Kozłowska, trzecie miejsce – Marysia Filipiak. Najmłodszym uczestnikiem w tej konkurencji była
Ola Rytych (9 lat).

Tenis stołowy chłopców. Zwycięzcy tej konkurencji to: pierwsze miejsce – Jakub Walczak, drugie
miejsce – Cyprian Zagawa, trzecie miejsce – Patryk Holak.

Turniej szachowy. Zwycięzcy: pierwsze miejsce – Jakub Walczak, drugie miejsce – Nikodem Ignatowski,
trzecie miejsce – Justyna Krawczyk. Najmłodszy uczestnik w tej konkurencji miał 10 lat i był nim Wiktor
Szafarz.

Turniej warcabowy wygrali: pierwsze miejsce – Igor Bartłomiejczyk, drugie miejsce – Cyprian
Zagawa, trzecie miejsce – Michał Krawczyk, czwarte miejsce – Max Stanowski – jednocześnie najmłodszy,
dziesięcioletni uczestnik turnieju.

Rzuty do kosza dziewcząt. Zwycięzcy: pierwsze, miejsce – Maja Jakubowska, drugie miejsce – Natalia
Ostrowska, trzecie miejsce – Marysia Filipczak.

Unihokej dziewcząt (4 drużyny 3-osobowe). Pierwsze miejsce zdobyły – Julia Potapow, Weronika Łuczak,
Kasia Tomczyk. Drugie miejsce – Klaudia Maurer, Natalia Ostrowska, Maja Jakubowska.

15 lutego na siłowni Ogniska TKKF „Dzikusy” zorganizowane zostały zawody kulturystyczne dla
młodzieży w wieku 16-21 lat.

W zawodach uczestniczyło 10 zawodników, którzy rywalizowali w czterech konkurencjach: wyciskanie
sztangi, przysiady ze sztangą, pompki na poręczach, delfin.

Klasyfikacja końcowa przestawiała się następująco: pierwsze miejsce – Mateusz Walecki, drugie miejsce
– Kamil Kwapis, trzecie miejsce – Filip Łaszczyk, czwarte miejsce – Tomek Forysiak – Szymon Sękowski.

Razem w imprezie udział wzięło 76 dzieci oraz 8 instruktorów Ogniska TKKF „Dzikusy”.
Wszyscy uczestnicy otrzymali słodkie bułki oraz lizaki, a najlepsi nagrody rzeczowe ufundowane przez

RSM Bawełna.
Zawodom przyglądali się nasi przedstawiciele: Andrzej Rudnicki – przewodniczący Rady Osiedla

„Sienkiewiczowskie”, Bogusław Kowal – przedstawiciel Rady Osiedla „Słowiańskie”, Małgorzata Furtak –
kierownik administracji osiedla „Sienkiewiczowskie”, pedagog ze Szkoły podstawowej nr 205 p. Agata Łuczak
oraz prezes TKKF Ogniska „Dzikusy” p. Władysław Stępień.

rzeli Państwo teraz z zastanowieniem na bu-
telkę coli trzymaną w dłoni?

Obecnie ministerstwo finansów rozważa za
to podwyższenie podatku VAT na chipsy,
chrupki i snacki do 23%. Stanęło w gardle? Pro-
szę popić. Tylko nie colą!

Wspominany senator chciał również wpro-
wadzenia podatku od motocykli z silnikiem po-
wyżej 250 cm sześciennych oraz od quadów,
czyli czterokołowych pojazdów terenowych.
Dobrze, że nie wszystkich z nas stać na takie
luksusy.

Jedna z partii natomiast w swoim progra-
mie gospodarczym w 2011 roku przedstawiła
projekt podatku basenowego. Miałby on, po-
dobnie jak w Grecji, dotyczyć właścicieli ba-
senów, kortów tenisowych i innych dóbr lu-
ksusowych znajdujących się przy nierucho-
mościach. Mają Państwo basen? Ufff.
A teraz wyjrzyjcie przez okno. Pada? Nie? Może
to i lepiej. Najnowszym pomysłem partii
rządzącej jest bowiem podatek od deszczu. Obo-
wiązujący już w niektórych polskich miastach
podatek od wód opadowych kierowanych do ka-
nalizacji z dachów budynków miałby zostać roz-
szerzony na cały kraj, a liczony byłby od „po-
wierzchni zanieczyszczonych o trwałej na-
wierzchni”, czyli w naszym przypadku dachów,
parkingów, dróg dojazdowych, ciągów pieszo-
jezdnych, chodników. W Bytomiu mieszkańcom
naliczana jest dodatkowa opłata do rachunku za
wodę, wynosząca około 7-10 zł miesięcznie na

osobę. Jeśli projekt ten przejdzie nie będziemy
się chyba modlić o deszcz.

Od lipca natomiast doliczą nam jeszcze po-
datek od śmieci. O czym piszemy powyżej.

Ściągane podatki pozwalają utrzymać pań-
stwo i samorządy. To fakt. Teoretycznie niektóre
z nich mają wpływać na redukowanie na-
szych złych lub niezdrowych przyzwyczajeń
(wspomniane już wcześniej napoje gazowane,
papierosy, alkohol, czy przykład z Niemiec,
gdzie podatek od jedzenia kiełbasek na stojąco
wynosi 7%, natomiast od jedzonych na sie-
dząco już 19%). To działa chyba jednak tyl-
ko w teorii.

Jak widać propozycji jak załatać dziurę
budżetową jest mnóstwo i ciągle pojawiają się
kolejne. Ja też mam jedną: a może by tak po-
datek od dziwnych pomysłów? Dla parlamen-
tarzystów. W wysokości 25%? 50%? A może
tak jak we Francji, gdzie parlament uchwalił
ostatnio podatek w wysokości 75% od naj-
wyższych dochodów? To by chyba niektórych
otrzeźwiło. I.G.

DZIWNE PODATKIFERIE ZIMOWE Z TKKF

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bawełna”
z siedzibą w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 163

numer KRS 0000032002
ogłasza przetarg ograniczony i nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie
prawa odrębnej własności 2 lokali położonych w Łodzi:
• ul. Bydgoskiej 27/29 41 o pow. 24,20 mkw., I piętro, 1 pokój z kuchnią, którego

cena wynosi 97.300,- zł
• ul. Czarnkowskiej 9/13, m. 31 o pow. 42,10 mkw., parter, 2 pokój +kuchnia, któ-

rego cena wynosi 118.000,- zł
oraz przetarg nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej
własności 2 lokali położonych w Łodzi przy ul. Bydgoskiej 25
• m. 19a o pow. 44,80 mkw., parter, 2 pokoje + kuchnia, którego cena wynosi

137.600,- zł
• m. 28a o pow. 81,20 mkw., parter, 2 pokoje + kuchnia, którego cena wynosi
237.600,- zł

Lokal 19a, 28a to lokale nowo utworzone o wysokim standardzie wykończenia
(stan deweloperski).

Przetargi odbędą się w dniu 25.03.2013 r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Przy-
byszewskiego 163 od godz. 11.00.

Oferty pisemne należy składać w terminie do dnia 22.03.2013 r. w sekretariacie
Spółdzielni, ul. Przybyszewskiego 163, pok. 113 w godz. 8.00–16.00.
Oferta powinna zawierać:
1) imię i nazwisko osoby, adres zamieszkania, numer członkowski,
2) zapewnienie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa

odrębnej własności wskazanego lokalu,
3) zobowiązanie do zapłacenia ceny lokalu w ciągu 30 dni od zakończenia przetargu,
4) zaoferowanie przez osobę niebędącą członkiem cenę lokalu co najmniej

o 1.000 zł wyższą od ceny znajdującej się w ogłoszeniu,
5) zobowiązanie do pokrycia kosztów zawarcia aktu notarialnego umowy o usta-

nowienie prawa odrębnej własności lokalu,
6) wskazanie numeru rachunku bankowego, na który nastąpić ma zwrot wadium w ra-

zie nie wygrania przetargu.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie do dnia 22.03.2013 r.

wadium w wysokości 10% ceny lokalu tj.
* na lokal 41 przy ul. Bydgoskiej 27/29 – kwotę 9.7300,- zł
* na lokal 31 przy ul. Czarnkowskiej 9/13 – kwotę 11.800,- zł
* na lokal 19a przy ul. Bydgoskiej 25 – kwotę 13.760,- zł
* na lokal 28a przy ul. Bydgoskiej 25 – kwotę 23.760,- zł
na rachunek bankowy Spółdzielni PKO BP SA 3 O/Łódź nr konta 19 1020 3378 0000
1602 0014 4501.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek
Spółdzielni.

Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie Spółdzielni, którzy nie mają
zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych.

Lokale można oglądać w dniach 11.03.–20.03.2013 r. w godz. 10.00–15.00
po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu w administracji os. „Żubardź” i „Koziny” ul. Klo-
nowa 39, tel. 42-651-55-24.

Szczegółowe warunki przetargu określa Regulamin dostępny w siedzibie
Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.rsmbawelna.pl.

Na stronie internetowej można zobaczyć zdjęcia lokali usytuowanych przy ul. Byd-
goskiej 25.

Informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 8, 9 lub
telefonicznie 42-641-63-33, wew. 10, 29.

Od 1 lipca mamy nowy podatek od śmieci, bo gospodarkę odpadami przejmuje Gmina.
REWOLUCJA ŚMIECIOWA
Cd. ze str. 1



4
W poprzednim numerze

prezentowaliśmy remonty wykonane w 2012 r.
W tym miesiącu przedstawiamy

plany remontów na 2013 r.

Osiedle
„Słowiańskie”

Roboty elektryczne
1. Wymiana domofonów w budyn-

kach: przy ul. Dąbrówki 5 i 14, Ziemowi-
ta 8, 15, 25, Bolesława Szczodrego 6
oraz Leszka Białego 1 i 7.

2. Wymiana opraw oświetleniowych
w wejściach do klatek schodowych w bu-
dynkach przy ul. Księżnej Kingi 2, Zie-
mowita 17, 23, 25 i 27.

3. Według potrzeb naprawa lamp oś-
wietleniowych ulic.

Roboty dekarsko-blacharskie
Według potrzeb remontowane będą

pokrycia daszków nad wejściami do kla-
tek schodowych.

Wymiana okien i drzwi
1. Wymiana drewnianych okien na

okna PCV na klatkach schodowych w bu-
dynkach przy ul. Dąbrówki 2 i 4, Piasta
Kołodzieja 15, Bolesława Szczodrego 3,
Leszka Białego 1, 3 i 7.

2. Wymiana okienek piwnicznych
w budynku przy ul. Anny Jagiellonki 3.

3. Wymiana drzwi wejściowych we-
wnętrznych w bud. przy ul. przy ul.
Zakładowej 48, 50 i 52, Ziemowita 10, 13
i 27 oraz Dąbrówki 9; drzwi zewnętrznych
w budynkach Ziemowita 2 i Bolesława
Szczodrego 6.

4. Wymiana stolarki okiennej oraz re-
fundacja kosztów wymiany dokonanej
przez lokatorów we własnym zakresie.

Roboty terenowo-drogowe
1. Remonty chodników przed bu-

dynkami: Ziemowita 15, Zakładowej 54,
59 i 60, Anny Jagiellonki 6 i Leszka
Białego 2.

2. Remont chodnika w szczycie bu-
dynku przy ul. Leszka Białego 7, od stro-
ny klatek schodowych i od strony północ-
nej budynku przy ul. Dąbrówki 20.

3. Remont chodnika z dojściami do
klatek schodowych budynku przy ul. Lesz-
ka Białego 8 i Dąbrówki 17.

4. Remont podestów wejściowych do
klatek schodowych budynków: Dąbrówki
7, 8, 10, 15, Ziemowita 19, 21, 27, Anny
Jagiellonki 6, Bolesława Szczodrego 3 i 6.

5. Remont podestów wraz z dojściami
do klatek schodowych budynków Zie-
mowita 17 i 23, Piasta Kołodzieja 19, 21
i 23, Leszka Białego 3, Bolesława Szczod-
rego 5.

6. Remont dojść do klatek budynku
przy ul. Ziemowita 8 i dojścia do klatki bu-
dynku przy ul. Kazimierza Odnowiciela 2.

7. Wymiana zabawek na placach za-
baw zlokalizowanych przed budynkami
przy ul. Ziemowita 6, Dąbrówki 8, Zakła-
dowej 55 i B. Szczodrego 2.

8. Nasadzenia, przycinki i wycinki
drzew według potrzeb.

Roboty instalacyjne
1. Chemiczne płukanie instalacji c.o.

w budynkach przy ul. L. Białego 6,
Zakładowej 53, Ziemowita 11 i 13, Zie-
mowita 19, 21 i 23, Piasta Kołodzieja 25
i Dąbrówki 20.

2. Wymiana pionów kanalizacyjnych
w piwnicach budynków przy ul. Zakłado-
wej 49, 53, 55 i 57, L. Białego 7, 11.

3. Wymiana instalacji poziomej z.w.
w budynkach przy ul. Leszka Białego 2
i Zakładowej 45.

4. Wymiana zaworów odcinających
piony c.w., z.w. i cyrkulacyjne w budyn-

kach: Dąbrówki 10, K. Kingi 2, H. Bro-
datego 1, Dąbrówki 15 i 17, Piasta Kołod-
zieja 27, Leszka Białego 7, Bolesława
Szczodrego 3, Leszka Białego 1 i 3.

5. Montaż zaworów odcinających in-
stalację z.w., c.w. i cyrkulacyjną w bu-
dynkach: Zakładowa 48, 52, 54 i 58, Pias-
ta Kołodzieja 15, 21, Dąbrówki 4, 14, Zie-
mowita 21 i 23.

6. Wymiana zaworów regulacyjnych
na instalacji cyrkulacyjnej w budynkach:
Dąbrówki 9, 11, 13, 20, Ziemowita 8,
P. Kołodzieja 25, Zakładowa 47 i 49.

7. Wymiana instalacji kanalizacji de-
szczowej dla budynków: Ziemowita 1 –
pierwsza i druga klatka schodowa, Zie-
mowita 9 – druga klatka schodowa,
Dąbrówki 7 – trzecia klatka schodowa,
Księżnej Kingi 2 – trzecia klatka schodo-
wa, Dąbrówki 16 – trzecia klatka schodo-
wa, Zakładowa 54, Leszka Białego 5 –
pierwsza klatka schodowa, Leszka Białego
13 – pierwsza i druga klatka schodowa,
Leszka Białego 17 – druga klatka scho-
dowa, Zakładowa 53 – pierwsza, druga
i trzecia klatka schodowa.

8. Wyprowadzenie zaworów odci-
nających piony z komórek i pomieszczeń
piwnicznych budynków: Ziemowita 3 –
druga klatka schodowa, Ziemowita 10 –
trzecia klatka schodowa, Dąbrówki 13 –
trzecia klatka schodowa, Piasta Kołodzieja
25 – pierwsza klatka schodowa, Zakłado-
wa 62 – czwarta klatka schodowa.

9. Przeglądy instalacji gazowych i ko-
minowych oraz naprawa stwierdzonych
usterek.

Na awarie i prace nieprzewidziane
zarezerwowano w planie kwotę
81.000 zł.

Wydatki na remonty przyjęte do
planu na 2013 r. pochłoną kwotę
3.751.000 zł.

Osiedle „Sienkiewi-
czowskie”

Roboty ogólnobudowlane
1. Naprawa i malowanie elewacji bu-

dynku przy ul. Zagłoby 16.

2. Miejscowe docieplenie od strony
wschodniej i zachodniej budynku przy
ul. Kmicica 2.

3. Oczyszczenie i naprawa elewacji
przy pierwszej klatce schodowej od strony
wschodniej budynku przy ul. Ketlinga 24.

4. Remont i malowanie balkonów
w budynkach przy ul. Ketlinga 3, Zagłoby
19 i 21 oraz Kmicica 10.

5. Malowanie stropodachów budyn-
ków przy ul. Ketlinga 4, Skrzetuskiego 10
i 12, Kmicica 9, 11, 13 i 15.

6. Według potrzeb wyremontowane zo-
staną balkony, uszczelnione złącza mię-
dzypłytowe, zabezpieczone budynki przed
ptactwem i wykonane badania termowizyjne.

Roboty elektryczne
1. Naprawa instalacji domofonowej

w tzw. S-kach i Z-kach
2. Według potrzeb wymieniane będą

lampy uliczne.

Roboty dekarsko blacharskie
1. Remont dachów od strony północ-

nej budynków przy ul. Zagłoby 13–13f.

2. Miejscowe uszczelnienie dachów
budynków S-ek i Z-ek.

3. Udrażnianie rynien i rur spusto-
wych: budynki S-ki, Z-ki.

4. Remont dachu budynku przy ul.
Skrzetuskiego 8 i Rocha Kowalskiego 4.

5. Wg potrzeb krycie zadaszeń wejść
do klatek schodowych i zadaszeń balko-
nów.

Wymiana okien i drzwi
1. Wymiana drewnianych okien na

okna PCV na klatkach schodowych w bu-
dynkach przy ul. Rocha Kowalskiego 8,
Kmicica 2 i 2a.

2. Wymiana drzwi wejściowych we-
wnętrznych w bud. przy ul. Rocha Ko-
walskiego 2 i drzwi zewnętrznych w trzech
klatkach schodowych bud. Kmicica 21.

3. Wymiana stolarki okiennej oraz re-
fundacja kosztów wymiany dokonanej
przez lokatorów we własnym zakresie.

Roboty terenowo-drogowe
1. Remont podestu i dojścia do czwar-

tej klatki schodowej budynku przy ul. Ket-

linga 11, do piątej klatki schodowej bu-
dynku przy ul. Zagłoby 19, trzeciej klat-
ki schodowej budynku przy ul. Kmicica 14
oraz pierwszej i drugiej klatki schodowej
budynku przy ul. Ketlinga 5.

2. Remont podestów wejściowych do
klatek schodowych: pierwszej w budynku
Rocha Kowalskiego 4, pierwszej i trzeciej
w budynku przy ul. Rocha Kowalskiego 2,
pierwszej i drugiej w budynku przy ul. Ket-
linga 3.

3. Remonty chodników przed budyn-
kami: od strony południowej budynku
przy ul. Ketlinga 9, od strony północnej bu-
dynku przy ul. Kmicica 9, od strony za-
chodniej budynku przy ul. Kmicica 8.

4. Remont dojścia do furtki przed bu-
dynkiem przy ul. Ketlinga 24.

5. Wykonanie drzwi do śmietnika przy
budynku przy ul. Zagłoby 20.

6. Wymiana metalowych ścian śmiet-
ników zlokalizowanych przy ul. Zagłoby
/Skrzetuskiego.

7. Naprawa i malowanie zabawek na
placach zabaw.

8. Pielęgnacja zieleni i wykonanie na-
sadzeń na terenie osiedla.

Roboty
instalacyjno-sanitarne

1. Wymiana pionów c.w., z.w. i cyr-
kulacji wraz z zaworami na klatkach scho-
dowych budynku przy ul. Ketlinga 11.

2. Wymiana poziomów z.w. wraz z za-
worami w budynku przy ul. Zagłoby 23.

3. Wymiana pionów c.o. w budynku
przy ul. Ketlinga 24.

4. Wymiana zaworów podpionowych
na instalacji c.o. w budynku przy ul.
Zagłoby 19.

5. Naprawa instalacji kominowej
w mieszkaniu nr 9 przy ul. Skrzetuskie-
go 1.

6. Przeglądy instalacji gazowych i ko-
minowych wraz z naprawą stwierdzo-
nych usterek.

Na prace nieprzewidziane
zarezerwowano w planie kwotę
40.000 zł.

Wydatki na remonty przyjęte do
planu na 2013 r. pochłoną kwotę
1.225.000 zł.

Osiedle „Słowiańskie”

Osiedle „Sienkiewiczowskie”

Z A M I E R Z E N I A R E M O N T O W E
Cd. ze str. 1



5
W poprzednim numerze
prezentowaliśmy remonty wykonane w 2012 r.
W tym miesiącu przedstawiamy
plany remontów na 2013 r.

Osiedle „Zbiorcza”

Roboty ogólnobudowlane
1. Docieplenie ściany północnej i za-

chodniej bud. 501 przy ul. Gorkiego 10/12.
2. Docieplenie ściany zachodniej wraz

z wykonaniem zadaszeń balkonów ostatniej
kondygnacji budynku przy ul. Górskiej 4.

3. Docieplenie ściany zachodniej
i południowej budynku przy ul. Górskiej
3/5, północnej i zachodniej budynku przy
ul. Górskiej 3/5 oraz północnej i zachod-
niej budynku przy ul. Szczytowej 4/6.

4. Remont dźwigu osobowego w dru-
giej klatce schodowej budynku przy
ul. Gorkiego 26.

5. Naprawa 23 szt. balkonów w bu-
dynku przy ul. Zbiorczej 17.

6. Wykonanie zadaszeń balkonów
ostatniej kondygnacji budynku przy
ul. Gorkiego 24, 26 i Górskiej 2.

7. Naprawa balkonów wg potrzeb.

Roboty elektryczne
1. Wymiana tablic głównych i kabli za-

silających do liczników mieszkaniowych
w budynku przy ul. Zbiorczej 7.

2. Wymiana domofonów w budyn-
kach przy ul. Gorkiego 24, 26 i 28, Wil-
czej 2 i Gołębiej 5.

3. Wymiana czujników zmierzcho-
wych na zegary astronomiczne w wyty-
powanych budynkach.

Roboty dekarsko-blacharskie
Ocieplenie styropapą stropodachu blo-

ku przy ul. Rawskiej 7

Wymiana okien i drzwi
1. Wymiana okienek piwnicznych

w budynku przy ul. Stylonowej 7.
2. Wymiana drzwi wejściowych do

boksów garażowych w budynkach przy
ul. Zbiorczej 7, 15, 17 i 19.

3. Wymiana stolarki okiennej oraz re-
fundacja kosztów wymiany dokonanej
przez lokatorów we własnym zakresie.

Roboty terenowo-drogowe
1. Naprawa podestu w pierwszej klat-

ce schodowej budynku przy ul. Wilczej 2
wraz z wykonaniem podjazdu do drugiej
klatki schodowej.

2. Remont podestów do piątej klatki
schodowej budynku przy ul. Gorkiego
10/12, pierwszej i drugiej klatki schodowej
budynku przy ul. Gorkiego 24.

3. Pielęgnacja zieleni i wykonanie na-
sadzeń na terenie osiedla.

Roboty instalacyjno-sanitarne
1. Podłączenie ciepłej wody użytkowej

do budynku przy ul. Stylonowej 7.
2. Wymiana poziomu zimnej wody

we wszystkich klatkach schodowych bu-
dynku przy ul. Gorkiego 10/12.

3. Czyszczenie pionów kuchennych
w budynkach przy ul. Sarniej 4 i Zbior-
czej 7.

4. Wymiana zaworów w budynku przy
ul. Sarniej 4.

5. Przeglądy instalacji gazowych i ko-
minowych wraz z naprawą stwierdzo-
nych usterek.

Na prace nieprzewidziane
zarezerwowano kwotę 60.000 zł.

Wydatki na remonty przyjęte do
planu na 2013 r. pochłoną kwotę
1.638.000 zł.

Osiedle „Koziny”

Roboty ogólnobudowlane
1. Remont elewacji północnej seg-

ment „B” (klatki schodowe od czwartej
do dziewiątej) budynku przy ul. Tatara-
kowej 15.

2. Remont podłoża w loggiach balko-
nowych na pierwszym piętrze w budynku
przy ul. Srebrzyńskiej 45 oraz zabezpie-
czenie otworów w gzymsie przed gniaz-
dowaniem ptaków.

3. Remont ścianek piwnicznych i po-
dłoża w drugiej, trzeciej i czwartej klatce
schodowej budynku przy ul. Kasprzaka
64a.

4. Malowanie klatek schodowych i po-
mieszczeń piwnicznych w budynku przy
ul. Długosza 27.

5. Ocieplenie ściany południowej wraz
z remontem loggi budynku przy ul. 1 Maja
84/86.

6. Ocieplenie wschodniej elewacji bu-
dynku przy ul. Kasprzaka 11a.

7. Malowanie zachodniej ściany szczy-
towej budynku przy Al. Włókniarzy 198.

8. Wykonanie badania termowizyjne-
go budynku przy ul. Kasprzaka 10.

9. Usuwanie wad w przewodach ko-
minowych według potrzeb.

Roboty elektryczne
1. Remont tablic głównych i admi-

nistracyjnych wraz z WLZ w budynku przy
ul. Lorentza 8.

2. Wymiana instalacji domofonowej
w budynkach przy ul. Kasprzaka 60/62
i Długosza 1/5.

3. Remont oświetlenia w pomieszcze-
niach węzłów ciepłowniczych w budyn-
kach: Długosza 1/5, Długosza 27 i Okrzei
30/36.

Wymiana okien i drzwi
1. Wymiana okienek w piwnicach bu-

dynków przy ul. Kasprzaka 11 i Sreb-
rzyńskiej 45.

2. Wymiana stolarki okiennej oraz re-
fundacja kosztów wymiany dokonanej
przez lokatorów we własnym zakresie.

Roboty terenowo-drogowe
1. Wymiana podestów wejściowych do

trzech klatek schodowych budynku przy
ul. Długosza 1/5 i Al. Włókniarzy 198.

2. Remont dojść do klatek schodowych
wraz z dojściem do śmietnika przed bu-
dynkiem przy ul. Kasprzaka 28/34.

3. Opracowanie projektu zagospoda-
rowania przestrzennego terenu pod miejs-
ca parkingowe przed budynkami 1 Maja 76
i Więckowskiego 97.

4. Remont schodów i podestów wraz
z wejściami do klatek schodowych w bu-
dynku przy ul. Okrzei 4/12.

5. Remont podjazdu do śmietnika zlo-
kalizowanego przy ul. Długosza 1/5.

6. Pielęgnacja zieleni i wykonanie na-
sadzeń na terenie osiedla.

Roboty instalacyjno-sanitarne
1. Wymiana poziomu z.w. w budynku

przy ul. Kasprzaka 64a i Kasprzaka 60/62.
2. Chemiczne płukanie instalacji c.o.

w budynku przy ul. Kasprzaka 60/62.

3. Opracowanie projektu rozbudowy
węzła ciepłowniczego dla budynku przy
ul. Kasprzaka 11.

4. Przeglądy instalacji gazowych i ko-
minowych oraz naprawa usterek.

Na prace nieprzewidziane
zarezerwowano kwotę
41.000 zł.

Wydatki na remonty przyjęte do
planu na 2013 r. pochłoną kwotę
1.071.000 zł.

Osiedle „Żubardź”

Roboty ogólnobudowlane
1. Opracowanie projektu i docieplenie

elewacji wschodniej i zachodniej budyn-
ku przy ul. Klonowej 38/40.

2. Malowanie klatek schodowych,
piwnic, pralni, suszarni i węzła w budyn-
ku przy ul. Uniejowskiej 1/3.

3. Ocieplenie elewacji wschodniej bu-
dynku przy ul. Czarnkowskiej 9/13.

4. Remont dźwigu osobowego – ma-
łego w budynku przy ul. Klonowej 32.

5. Usuwanie wad w przewodach ko-
minowych według potrzeb.

Roboty elektryczne
1. Wymiana instalacji domofonowej

w budynkach: Uniejowska 4a, Lutomierska
103a, Lutomierska 156, Lutomierska 109a
i Bydgoska 27/29.

2. Wymiana tablic elektrycznych –
głównych i administracyjnych wraz z we-
wnętrznymi liniami zasilającymi w bu-
dynkach przy ul. Wrześnienskiej 67/69,
Wrześnieńskiej 71/73 i Sierakowskiego 1/5.

3. Opracowanie projektu oraz wyko-
nanie przyłącza instalacji elektrycznej do
garaży zlokalizowanych przy ul. Bydgo-
skiej 25a i Powstańców Wielkopolskich 25.

Roboty dekarsko-blacharskie
1. Remont dachu budynku przy ul. Lu-

tomierskiej 111.
2. Naprawa pokrycia dachu garaży

przy ul. Powstańców Wielkopolskich 25.

Wymiana okien i drzwi
1. Wymiana okienek w piwnicach bu-

dynków przy ul. Bydgoskiej 27/29, 35, 37,
42 i 46.

2. Wymiana stolarki okiennej oraz re-
fundacja kosztów wymiany dokonanej
przez lokatorów we własnym zakresie.

Roboty terenowo-drogowe
1. Wymiana podestów wraz z podejś-

ciami oraz chodnika przed budynkiem
przy ul. Lutomierskiej 158.

2. Wymiana opaski wokół budynku
wraz z naprawą cokołu budynków przy
ul. Bydgoskiej 44 i 46.

3. Wymiana chodnika przed budyn-
kiem przy ul. Bydgoskiej 25 wraz z na-
prawą cokołu od strony południowej.

4. Wymiana chodnika przed budyn-
kami: Bydgoska 27/29, 35 i 37.

5. Remont zadaszeń nad wejściami
do klatek schodowych budynków przy
ul. Limanowskiego 168, Uniejowskiej
1/3, 4, 4a, 6, Turoszowskiej 5 i 16.

7. Pielęgnacja zieleni i wykonanie na-
sadzeń na terenie osiedla.

Roboty instalacyjno-sanitarne
1. Wymiana podejść gazomierzowych

i montaż zaworów podpionowych w bu-
dynkach przy ul. Bydgoskiej 40, 42, 44, 46,
27/29, 37, Gandhiego 3a.

2. Chemiczne płukanie instalacji c.o.
w budynku przy ul. Gandhiego 3a.

3. Przeglądy instalacji gazowych
i kominowych wraz z naprawa stwier-
dzonych usterek.

Na prace nieprzewidziane
zarezerwowano kwotę 62.000 zł.

Wydatki na remonty przyjęte do
planu na 2013 r. pochłoną kwotę
1.794.000 zł.

Zestawiła A.O.

Osiedle „Zbiorcza”

Osiedle „Koziny”

Osiedle „Żubardź”

N A 2 0 1 3 R O K



Wymagania Spółdzielni w zakresie jakości, terminowości,
solidności i uczciwości firm były przedmiotem omówienia na spotkaniu

Zarządu z wykonawcami robót remontowych.6
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.

Wdniu 31.01.2013 r. w siedzibie
Spółdzielni odbyło się kolejne
spotkanie z przedstawicielami

firm wybranych do realizacji robót remon-
towych zaplanowanych na 2013 r. W spot-
kaniu, poprowadzonym przez prezesa
RSM „Bawełna” Sylwestra Pokorskiego,
udział wzięli również z-ca prezesa ds. eks-
ploatacyjnych Tadeusz Szymański, kie-
rownik działu technicznego, kierownicy ad-
ministracji osiedli, inspektorzy nadzoru
oraz technicy z naszych administracji.
Spotkanie takie odbyło się już po raz
trzeci i jak co roku
jego celem było
omówienie warun-
ków współpracy
w 2013 r.

Po powitaniu
wszystkich przez
prezesa Pokorskie-
go głos zabrał jego
zastępca T. Szy-
mański. Zaczął od
przypomnienia, że
w ubiegłym roku
sala, na której od-
bywa się zebranie,
była wypełniona po
brzegi. Grono wykonawców, mimo utrzy-
mania robót na poziomie roku poprzed-
niego, dość znacznie zawężyło się. Przy-
pomniał, że Spółdzielnia wybrała na
2012 r. dużo więcej firm, np. na same ro-
boty ogólnobudowlane w Banku Wyko-
nawców było 15 firm, a w tym roku wy-
brano już tylko 8 firm. Stało się tak dlate-
go, iż w ubiegłym roku postanowiliśmy
sprawdzić nowych wykonawców. Powie-
rzając im konkretne zlecenia sprawdzano
ich moce przerobowe, dyspozycyjność,
a nade wszystko jakość i rzetelność prac.

Okazało się, że tylko jedna z ubiegłorocz-
nych, nowych firm ogólnobudowlanych
zdołała sprostać naszym standardom i ter-
minom robót – firma WEKO – która zna-
lazła się w Banku Wykonawców także
w 2013 r. Oprócz niej Bank Wykonawców
zasilają firmy dobrze już znane nam i miesz-
kańcom osiedli. Podobnie jest w innych ka-
tegoriach robót, gdzie grono „starych”,
sprawdzonych przez lata firm zasiliły nie-
liczne nowe zakłady w robotach elektrycz-
nych, ślusarskich – firma Remedium i in-
stalacyjnych firma WDS Serwice.

Z-ca prezesa podkreślił, że jak co roku,
nasze priorytety to umiarkowana cena
i jakość na wysokim poziomie.

W następnej kolejności uwagi co do
prowadzenia robót przekazywali kierow-
nicy administracji osiedlowych i kierow-
nik Działu Technicznego wskazując na wy-
sokie wymagania Spółdzielni w zakresie
jakości, terminowości, solidności i uczci-
wości firm oraz konieczności realizacji
założeń kosztorysowych i zapisów umów
o wykonanie robót. Wspólnie bowiem
dążymy do konkretnych celów: firmy do

wykonania dobrej roboty, a Spółdzielnia do
zadowolenia mieszkańców.

Następnie głos oddano wykonawcom.
Prezentujący firmę Tibex Waldemar Siu-
da zapytał o zakresy robót zaplanowanych
na 2013 r. Z-ca prezesa p. T. Szymański od-
powiadając stwierdził, że jak co roku naj-
więcej można się spodziewać robót ogól-
nobudowlano-remontowych i terenowo-
drogowych, ale szeroki zakres robót prze-
widujemy też w robotach elektrycznych –
głównie domofony – oraz w robotach in-
stalacyjnych. Z-ca Prezesa poinformo-

wał, że już nieba-
wem,po rozmowach
z kierownikami
osiedli firmy zo-
staną poinformo-
wane o konkretnych
przydziałach robót
na najbliższy okres.

Spotkanie pod-
sumował Prezes
Sylwester Pokor-
ski odwołując się
do informacji za-
wartych w gazecie
„RSM Bawełna –
Mój Dom” Przeka-

zując zebranym egzemplarze ostatniego
wydania gazety zwrócił uwagę na artykuł
pt. „Co zrobiono w osiedlach w 2012 r.
i poinformował, że podobne prace będą
kontynuowane w roku bieżącym. W tym
samym numerze gazety mieszkańcom
Spółdzielni została zaprezentowana też lis-
ta wybranych wykonawców.

Kończąc spotkanie Prezes S. Pokorski
jeszcze raz podkreślił, że oczekujemy rze-
telnej pracy i przypomniał, że firmy są pod
stałą kontrolą nie tylko naszych służb, ale
i członków Spółdzielni.

STYCZEŃ
1. Przyjęcie sprawozdań z działal-

ności Komisji Rady Nadzorczej –
Rewizyjnej, GZM, Wewnątrz-
-spółdzielczej, za 2012 rok.

2. Zatwierdzenie planów pracy Komisji
Rady Nadzorczej – Rewizyjnej, GZM,
Wewnątrz-spółdzielczej na 2013 rok.

3. Informacja Zarządu na temat pla-
nowanego zwołania Walnego Zgro-
madzenia RSM „Bawełna”.

4. Rozpatrzenie wniosków o wykreś-
lenie lub wykluczenie z grona człon-
ków Spółdzielni.

LUTY
1. Podjęcie uchwał w sprawach na-

leżących do kompetencji Rady Nad-
zorczej w związku z planowa-
nym zwołaniem Walnego Zgroma-
dzenia.

2. Rozpatrzenie wniosków o wykreś-
lenie lub wykluczenie z grona człon-
ków Spółdzielni.

3. Przyjęcie sprawozdań z działal-
ności Rad Osiedli za 2012 rok.

MARZEC
1. Przyjęcie sprawozdania z działal-

ności Spółdzielni za 2012 r. oraz spra-
wozdania finansowego za 2012 r.

2. Ocena działalności Spółdzielni za
2012 r. – uchwalenie wniosków do
Walnego Zgromadzenia.

3. Przyjęcie sprawozdania z działal-
ności Rady Nadzorczej za 2012 rok.

4. Rozpatrzenie wniosków o wykreś-
lenie lub wykluczenie z grona człon-
ków Spółdzielni.

5. Przedstawienie wstępnych wyni-
ków rozliczeń mediów ze szcze-
gólnym uwzględnieniem wystę-
pujących zagrożeń (np. woda nie-
zbilansowana).

KWIECIEŃ
1. Informacja nt. realizacji prac związa-

nych z wykonaniem postanowień
Ustawy o spółdzielniach mieszkanio-
wych w przedmiocie wyodrębnienia
nieruchomości RSM „Bawełna”.

2. Sprawy związane z organizacją
Walnego Zgromadzenia.

3. Rozpatrzenie wniosków o wykreś-
lenie lub wykluczenie z grona człon-
ków Spółdzielni.

4. Ustalenie stawek opłat zaliczko-
wych za c.o. i c.w. obowiązujących
od 1.05.2013 r.

5. Zasady dofinansowania bądź sfi-
nansowania wypoczynku letniego
dla dzieci i młodzieży organizowa-
nego przez TKKF „Dzikusy”.

MAJ
1. Analiza wyników gospodarczo-

-finansowych Spółdzielni za I kwar-
tał 2013 roku.

2. Rozpatrzenie wniosków o wykreś-
lenie lub wykluczenie z grona człon-
ków Spółdzielni.

3. Przedstawienie wyników rozliczeń
mediów za 2012 rok.

CZERWIEC
1. Omówienie przebiegu Walnego

Zgromadzenia i wdrożenie działań
związanych z ewentualną realizacją
wniosków wypływających w trakcie
zebrań poszczególnych części Wal-
nego Zgromadzenia.

2. Rozpatrzenie wniosków o wykreś-
lenie lub wykluczenie z grona człon-
ków Spółdzielni.

LIPIEC
1. Informacja nt. realizacji prac związa-

nych z wykonaniem postanowień
Ustawy o spółdzielniach mieszka-
niowych w przedmiocie wyodręb-
nienia nieruchomości RSM „Ba-
wełna”.

2. Rozpatrzenie wniosków o wykreś-
lenie lub wykluczenie z grona człon-
ków Spółdzielni.

SIERPIEŃ
1. Analiza wyników gospodarczo-

-finansowych Spółdzielni za I półro-
cze 2013 r.

2. Rozpatrzenie wniosków o wykreś-
lenie lub wykluczenie z grona człon-
ków Spółdzielni.

WRZESIEŃ
1. Wybór firmy do badania sprawoz-

dania finansowego Spółdzielni za
2013 r.

2. Rozpatrzenie wniosków o wykreś-
lenie lub wykluczenie z grona człon-
ków Spółdzielni.

3. Przedstawienie analizy porównaw-
czej zużycia mediów w zasobach
Spółdzielni za I półrocze 2013 roku
w odniesieniu do roku poprzednie-
go – wnioski.

PAŹDZIERNIK
1. Wybór dwóch członków Rady Nad-

zorczej do udziału w pracach Ko-
misji ds. wyboru wykonawców na
roboty remontowe w 2014 roku.

2. Informacja nt. realizacji prac związa-
nych z wykonaniem postanowień
Ustawy o spółdzielniach mieszkanio-
wych w przedmiocie wyodrębnienia
nieruchomości RSM „Bawełna”.

3. Rozpatrzenie wniosków o wykreś-
lenie lub wykluczenie z grona człon-
ków Spółdzielni.

LISTOPAD
1. Analiza wyników gospodarczo-

-finansowych Spółdzielni za III
kwartały 2013 r.

2. Rozpatrzenie wniosków o wykreś-
lenie lub wykluczenie z grona człon-
ków Spółdzielni.

GRUDZIEŃ
1. Uchwalenie ramowego harmono-

gramu obrad Rady Nadzorczej na
2014 rok.

2. Uchwalenie planu gospodarczo-finan-
sowego RSM „Bawełna” na 2014 rok.

Zestawiła U.G.

Spotkanie z Wykonawcami
robót w RSM „Bawełna”

Jak obiecywaliśmy w ostatnim numerze
naszej gazety kontynuujemy temat ochro-

ny bloku 501 przy ulicy Gorkiego 6/8,
10/12, gdzie dochodziło do licznych de-
wastacji i zakłóceń porządku.

Od 1.02.2013 r. codziennie, w godzi-
nach wieczornych i nocnych na obiekcie
obecny jest strażnik z firmy ochroniarskiej,
który patroluje blok. Od początku swojej
pracy zatrudnieni strażnicy rozdali na
prośbę kilkunastu lokatorów numer swe-
go telefonu służbowego, tak by mieszkańcy
w każdej chwili mogli się zwrócić do nich
o pomoc. Do tej pory doszło już do kilku
interwencji, m.in. usunięcia osób spo-
żywających alkohol w łącznikach klatek
schodowych, usunięcia osób niebędących
mieszkańcami bloku a zakłócających po-
rządek, usunięcia bezdomnych z zsypów
i klatek schodowych, a nawet do usunię-
cia osób uprawiających seks na klatce scho-
dowej.

Liczymy na to, że obecność strażnika
i Państwa współpraca wkrótce pozwoli zu-
pełnie wyeliminować występowanie tych
przykrych incydentów, a mieszkańcy blo-
ku poczują się bezpiecznie. I.G.

Blok
501
pod
ochroną

Ramowy harmonogram pracy Rady
Nadzorczej RSM „BAWEŁNA” na 2013 rok



Wkraczając w dorosłość dostałam od rodziców
klucze do małego mieszkanka na ul. Okrzei.
Mieszkam w nim do dziś.
Zawsze było mi tu dobrze. I nadal jest.

Mój Dom: „Cztrerdzieści lat związana ze
spółdzielczością” – tak przedstawiała się Pani
na łamach naszej gazety w 29. numerze star-
tując w wyborach samorządowych. Jakie były
początki tej współpracy? Czy była to potrze-
ba działania czy za namową kogoś podjęła Pani
pracę na rzecz spółdzielców?

Jadwiga Miller: Tak, faktycznie. Minęły
już 43 lata. 1 lutego 1970 roku zaczęłam swoją
pierwszą pracę po stażu. Zatrudniłam się w RSM
„Bawełna”. Miałam już wtedy mieszkanko na
ul. Okrzei, do którego klucze dostałam na Gwiaz-
dkę od rodziców, wkraczając w dorosłość. Sie-
dziba RSM „Bawełna” znajdowała się wtedy
w bloku obok, również na ul. Okrzei. Pomyślałam:
dlaczego by nie spróbować pracy tutaj, skoro jest
tak blisko? I tak się zaczęła moja przygoda za-
wodowa ze spółdzielnią. Do pracy społecznej do-
rosłam trochę później. Myślę, że podjęcie pracy
społecznej w radach spółdzielczych mam w dużej
mierze po mamie, która także aktywnie udzielała
się w różnych organizacjach, w tym także rządo-
wych. W Bawełnie zaczynałam jako referent, pra-
cowałam w rachubie, później w dziale księgo-
wości, stamtąd przeszłam do inwestycji. Ówczes-
ny prezes Spółdzielni Kazimierz Andrzejewski
uważał, że pracownik powinien poznać specyfi-
kę działalności firmy i przejść przez pracę we
wszystkich działach. Zamierzenie było takie,
żeby każdy pracownik zatrzymany na korytarzu
i zapytany o cokolwiek, umiał odpowiedzieć na
zadane pytanie. Taki swoisty staż kończył się eg-
zaminem. Mnie wypadł pomyślnie. W Bawełnie
przepracowałam do 30.06.1980 roku do momentu
powstania SM „Chojny”. Pomyślałam: a może by
tak przejść tam i od początku robić coś swojego,
nie ciągnąć po poprzednikach, tylko wszystko
zakładać od nowa? I tak zrobiłam. Najpierw SM
„Chojny” miała siedzibę w tym samym budyn-
ku co teraz RSM „Bawełna”, na Przybyszew-
skiego 163, tylko że na parterze. Później przenieśli
się na ul. Codzienną, gdzie i ja się przeniosłam.
Jednak dojazd tam był bardzo uciążliwy i mało
komfortowy. Akurat wtedy budowano Centrum
Zdrowia Matki Polki i w związku z tym autobus
52, którym dojeżdżałam do pracy zawsze był za-
pełniony robotnikami jadącymi na budowę. Po
9 latach miałam już dość tej długiej jazdy na Choj-
ny, tego marznięcia i ścisku, więc gdy od koleżanki
dowiedziałam się, że w SM „Ogniwo” na ul. Klo-
nowej zwalnia się miejsce w kadrach, bez wahania
się zgłosiłam. Znów wróciłam do pracy blisko
miejsca zamieszkania i pracowałam tam od 1 maja
1989 roku już do emerytury, na którą przeszłam
w 2009 roku.

– Czy ówczesne Koziny miały swoją spe-
cyfikę? Jakie były walory mieszkania na Ko-
zinach?

– W tamtych czasach była to naprawdę spo-
kojna i cicha okolica. Wychodziłam na spacery
z psem także w nocy i nawet przez myśl mi nie
przeszło, że ktoś może mnie zaczepić. Pamiętam,
że gdy zaczęłam tam mieszkać, to na całej
długości ul. Okrzei, od ul. Długosza aż do

ul. Drewnowskiej były kocie łby i drewniane słupy
od oświetlenia. Ale mieszkało się naprawę bar-
dzo przyjemnie i bezpiecznie. Gospodarz na
noc zamykał klatki schodowe i jak ktoś nie miał
klucza, to po godzinie 22-giej nie wszedł do bu-
dynku. Trzeba było iść po klucz do gospodarza.
Panował porządek. Dzieci tak nie śmieciły. Gos-
podyni chodziła i mówiła: ja cię bardzo proszę,
nie rzucaj, bo to jest nieładnie i dziecko podno-
siło i wyrzucało papierek do śmietnika. A później
zaczęło dorastać coraz bardziej nieciekawe to-
warzystwo, ludzie się zmieniali w okolicy i w tej
chwili jest trochę gorzej. Problemem jest duża
ilość sklepów w okolicy, w których do późna jest
sprzedawany alkohol. Ale tutaj mogę się po-
chwalić, że działając przez jedną kadencję w ra-
dzie samorządowej, czyli w jednostce pomocni-
czej UMŁ na Kozinach, wywalczyliśmy, że al-
kohol w pobliskim sklepie Dilan, przy ul. Okrzei,
sprzedają tylko do godziny 22-giej, wcześniej
24 godziny na dobę.Walczyłam również o zamknię-
cie śmietnika przy naszym budynku i mój blok był
pierwszym na całych Kozinach, gdzie pojawił się
zamykany śmietnik. Chciałam to zrealizować, bo
bazując na wcześniej opracowanych analizach
zdawałam sobie sprawę z tego ile się płaci za wy-
wóz śmieci przed i po zamknięciu śmietnika.
I wiedziałam, że to będzie opłacalne dla miesz-
kańców.

Generalnie mieszka mi się tu bardzo dobrze.
Znajomi często się dziwili mówiąc: tyle lat pra-
cujesz w spółdzielczości mieszkaniowej i nie
możesz sobie innego, porządniejszego mieszka-
nia załatwić? A ja zawsze odpowiadałam „nie”,
bo naprawdę zawsze było mi tu dobrze. I nadal
jest.

– Proszę nam powiedzieć, jakby Pani roz-
winęła swoje motto, o którym mówiła Pani kan-
dydując do Rady Nadzorczej i Rady Osiedla,
tu znowu odwołujemy się do numeru 29. gazety
„Mój Dom”. Stwierdziła Pani moim mottem
jest „mało wydać, dużo zrobić”?

– Przede wszystkim trzeba pilnować wydat-
ków, szczególnie przy robotach remontowych. Nie
jestem zwolenniczką wybierania najtańszych
wykonawców i robienia za najmniejsze pie-
niądze, bo z praktyki wiem, że to nie zdaje eg-
zaminu. Trzeba patrzeć na to jakie prace są naj-
pilniejsze i te należy wykonać najwcześniej, tak
by nie czekać do ostatniej chwili, bo wtedy na-
prawdę trzeba będzie już wyłożyć duże pieniądze.

– Została Pani uhonorowana odznaką
Zasłużony dla RSM „Bawełna”, jako osoba bar-
dzo zaangażowana w sprawy spółdzielcze. Skąd
u Pani ta dusza społecznika i wrażliwość na lu-
dzi?W jakim stopniu mama była Pani inspiracją?

– Tak. Mama działała na bardzo wielu polach,
była posłem, radną, w-ce przewodniczącą prezy-
dium na Widzewie, dyrektorem szkoły, zawsze
działała. I ja ją obserwowałam. Na początku
miałam sprzeczne uczucia, utrwalane przez babcię,
która zarzucała mamie, że ciągle nie ma jej
w domu. Ale potem zorientowałam się ile ona
wkłada w to serca i z jaką pasją to robi i poczułam

Ludzie,
których

warto poznać 7
Gdy wokół są życzliwi ludzie,
to można wtedy
wszystko
czyli kos na balkonie, a sikorki rozrabiają

Poznajmy się

Rozmowa z Jadwigą Miller – przewod-
niczącą Rady osiedla „Koziny” i od listopada
ubiegłego roku z-cą przewodniczącego Rady
Nadzorczej RSM „Bawełna”.

– Jest rotacja, bo od 1969 roku, kiedy się wpro-
wadziłam, to z tego pierwszego zasiedlenia po-
zostało już niewiele osób. Wiele osób zmarło,
w wielu lokalach mieszkają spadko-
biercy i bardzo dużo mieszkań jest
po prostu wynajmowanych. Pa-
miętam, że na początku, po za-
siedleniu, to na klatce mieliśmy
taki zwyczaj, że z nieżyjącym
już teraz panem Tadeuszem
Fabisiakiem i sąsiadką z góry,
w Nowy Rok zawsze na klat-
ce otwieraliśmy szampana.
Pan Fabisiak zawsze
na święta robił na
klatce piękne
dekoracje, wi-
siały życze-
nia, obrazki,
b o m b k i .
Po jego
śmierci
stara-
ł a m
się to
k o n -
tynuo-
wać, ale
po ostat-
nim malo-
waniu klatki
postanowiłam,
że nie będziemy
dziurawić ścian
i wieszać obraz-
ków. I teraz ta
klatka jest suro-
wa, bez dekoracji,
ale najważniejsze, że
jest czysto i schludnie.

– To bardzo przy-
jemne czasy, kiedy
tak sąsiedzi razem ze
sobą żyli.

– Ale teraz też tak
może być. Mam mło-
dych sąsiadów. Pode mną
mieszka przesympatyczny mło-
dy człowiek – Kamil. Jestem
z nim umówiona na tzw. „pukanie
w rurę”, gdyby coś się działo. Któ-
regoś dnia ktoś przypadkiem,

podobne powołanie. Ja generalnie lubię ludzi więc
lubię im pomagać i również dla nich pracować.Ajak
już się za coś biorę to staram się robić to dobrze.

– W administracji mówią, że jest Pani
otwarta na ludzi, życzliwa, promienna. Czy ta
dobroć, którą Pani daje, wraca do Pani?

– Wraca. Naprawdę wraca. Kiedyś może nie
byłam taka otwarta i wylewna, ale ostatnio zmie-
niłam to w sobie i twierdzę, że jestem naprawdę
szczęśliwym człowiekiem.

– Ale czy my dobrze słyszałyśmy, że pomaga
też Pani zwierzętom?

– Pomagam naszym małym przyjaciołom,
ptaszkom, zwłaszcza sikoreczkom, dla których
ziarna słonecznika mam zimą w karmniku na bal-
konie. Często gości u mnie kos. A na działce
stołówkę dla ptaków mam otwartą cały rok.
I mogę godzinami obserwować co te moje ptasz-
ki wyrabiają.

– Powiedzmy więc słowo o Pani działce,
bo to podobno Pani pasja.

– Pasją stała się dopiero po śmierci mojego
taty, bo to on na tej działce urzędował. Ja przy-
chodziłam tam zawsze tylko na chwilę, „zerwać
kwiatek” i nawet sąsiedzi się śmiali, że przyszłam
tylko na wizytację. Bo wtedy absolutnie mnie to
nie interesowało. Teraz sadzę tam kwiaty, koszę
trawę i latem z przyjemnością siedzę do wieczora.

– Pani Jadziu, oprócz tego, że jest Pani po-
strzegana jako osoba życzliwa i miła, jest
Pani też ceniona za ujmujący głos. Świetnie
Pani czyta... uchwały. Uchwały, mimo sfor-
malizowanego trudnego prawniczego języka,
czytane przez Panią na naszych Walnych
Zgromadzeniach (Pani Jadwiga jest już od kil-
ku lat w prezydium walnego – dopisek red.)
brzmią interesująco i skupiają uwagę zebra-
nych. Skąd ta świadomość swojego głosu?

– Chcę, żeby ludzie rozumieli to co czytam.
Taką umiejętność dobitnego czytania wyniosłam
chyba z domu. Moja mama była też nauczycielką
i bardzo zwracała uwagę na to jak należy stać, jak
siedzieć, oraz że należy mówić nie tylko po-
prawnie ale i wyraźnie i może to się z tego też
wzięło. Kiedyś myślałam, że mama wymaga nie
wiadomo czego, a dzisiaj wiem, że miała rację i że
to procentuje. Zawsze słyszałam, że tak mam się
zachowywać i tak mam żyć, żeby się nie wstydzić.

– Jest Pani przewodniczą Rady Osiedla Ko-
ziny, z którą jest Pani związana już od wielu
lat. Co Rada Osiedla może zrobić dla społecz-
ności spółdzielczej?

– Dużo. U nas jest taki zwyczaj, że my, człon-
kowie Rady Osiedla chodząc po osiedlu zwracamy
uwagę na nasze budynki i teren wokół nich. I jeżeli
coś jest nie tak, to natychmiast zgłaszamy nasze
uwagi do administracji. W ten sposób staramy się
pomagać. Bardzo ważną sprawą jest współpraca
z administracją i wzajemne zrozumienie. Pro-
blemem były natomiast sprawy, kiedy ludzie pi-
sali, żeby przyspieszyć im refundacje za wymianę
okien. To były przykre momenty, bo czasem
chciałoby się pomóc danej osobie, ale wiedzie-
liśmy, że nie powinniśmy tworzyć precedensu.

– A wracając do pierwszych lat Pani
pracy, jakie wtedy występowały problemy na
osiedlu?

– Chyba takie same jak teraz. Trzeba było zro-
bić jakiś remont, coś naprawić. To jest taka
ciągłość. Wtedy może nie było tylu potrzeb co
obecnie, bo budynki były młodsze. Ale problemy
były chyba takie same, tylko skala była mniejsza.

– Co zmienia się w budynkach, czy duża jest
np. rotacja mieszkańców?

piętro wyżej w rurę puknął, a Kamil natychmiast
przybiegł do mnie na górę zapytać czy wszystko
w porządku. Kiedyś upróżyłam jabłuszka przy-

niesione z działki i dałam Kamilowi słoik,
a on za kilka dni przyniósł mi pyszny

jabłecznik. Tak że z młodymi też
świetnie się dogaduję. Gdy wokół
są życzliwi ludzie, to można żyć
i można wtedy wszystko.

Chciałabym tylko, żeby nic się
nie zmieniło w kwestii spółdziel-

czości. Żeby politycy nie próbowali na-
rzucać nam rzeczy, których nie chcemy

i żeby nie chcieli nas uszczęś-
liwiać na siłę i przeszka-

dzać nam w tym co robimy.
Nie chciałabym docze-

kać takiego momentu,
że któregoś dnia obudzę
się we wspólnocie. Nie
wyobrażam sobie tego.
Jestem bardzo bojowo
nastawiona w tym
temacie. Ale mimo
wszystko jestem do-
brej myśli i nie do-
puszczam do siebie

tego, by politycy mogli
nam zagrozić na tyle, by

spółdzielczość zlikwido-
wać.

– A jak odbiera
Pani działania w tym
zakresie naszych po-

słów. Jako przedstawi-
ciel Rady uczestniczy Pani

w spotkaniach z posłami.
Czy wyczuwa pani w nich
wolę działania na rzecz spół-
dzielców, czy rozumieją nasze
problemy?

– Z tym jest różnie. Jedni
przyjmują nas serdecznie i wi-
dać, że chcieliby pomóc, jak
np. poseł Dariusz Joński. Inni
wysłuchają, ale odnosimy wra-

żenie jakby po raz pierwszy ze-
tknęli się z tą problematyką. Powtó-

rzę jednak, że jestem dobrej myśli i wszyscy
powinniśmy być do końca pewni swego.

– Dziękujemy za rozmowę.
I.G. i K.Sz.

Miasto wybuduje
plac zabaw na Olechowie
Dzięki staraniom Rady Osiedla Olechów–
Janów, a w szczególności jej przewod-
niczącego Piotra Sumińskiego – jedno-
cześnie kierownika Administracji Osied-
la „Słowiańskie” na Olechowie, w okoli-
cy ul. Kazimierza Odnowiciela, w parku
„Źródła Olechówki”, jeszcze w tym roku
zostanie wybudowany plac zabaw dla
dzieci.

Powyższa inwestycja będzie możliwa, ponieważ Rada Osiedla Olechów–
Janów wygrała konkurs ogłoszony w 2012 roku przez Prezydenta Miasta
Łodzi. Na powyższy cel miasto przeznaczyło kwotę 420.000 złotych, a Rada
Osiedla – jednostka pomocnicza Miasta – swoje środki w kwocie 30.000
złotych. Projekt placu zabaw został już zatwierdzony przez Wydział Urbanistyki
i Architektury. Zarząd Zieleni Miejskiej jeszcze w tym miesiącu ogłosi prze-
targ na budowę placu zabaw. Jest to wspaniała informacja nie tylko dla miesz-
kańców Olechowa, ale również dla dzieci z Janowa oraz pobliskich osiedli
usytuowanych przy ulicach Mazowieckiego i Wojewódzkiego. W 2013 r. Rada
Osiedla Olechów–Janów planuje wystąpić w kolejnym konkursie, tak by w par-
ku powstały również urządzenia rekreacyjne dla młodzieży i seniorów, a także
ścieżki edukacyjne. Prawdopodobnie ważnym kryterium będzie społeczne po-
parcie dla propozycji Rad Osiedli, ale o tym w jakiej formie i jak ma to wy-
glądać będziemy Państwa na bieżąco informować. P.S.



POZIOMO: 1. słynny, bosy maratoń-
czyk, 6. moskiewska ulica z 1592 roku,
7. logarytmiczny kalkulator, 8. program
ze stron internetowych, 9. polodowcowe
jezioro z Augustowa, 12. świeccy wier-
ni, 13. Ślepotka i Masłówka, 14. fran-
cuski Błażej, 18. Huss i Lambert, 19. ma-
teriał na San Francisco, 20. postać z We-
sela, 21. kościelny straszak, 22. polonez
w paczce.
PIONOWO: 2. …Lee, aktor i mistrz
sztuk walki, 3. światło odbite, 4. pira-
ruku, ryba z Orinoko, 5. karabinek spor-
towy, 9. człowiek w gorącej wodzie
kąpany, 10. Maurice, francuski aktor
i piosenkarz, 11. jedna z wysp Archipe-
lagu Zadarskiego, 15. element murar-
skiego rusztowania, 16. wesz lub pchła,
17. marzy o czystej plaży.

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI
STYCZNIOWEJ

Poziomo: koszt, kleik, Gajos, skóra,
reket, Warhol, image, rumian, host,
dorada, terb, dzieje, Graz.
Pionowo: Otake, złoże, elektrum,
pierdoła, Reichstag, klapserka, Twer,
ubocze, idared, Niamej.

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 ziemniaków,
– 0,25 l żuru lub naturalnego zakwasu

przygotowanego z mąki żytniej i czosn-
ku,

– 1 mała cebula,
– 0,5 dag grzybów suszonych lub, jeśli

są świeże, to około 0,5 kg,
– 0,25 kg słoniny (część można zastąpić

wędzonym boczkiem),
– ząbek czosnku,
– majeranek,
– liście laurowe,
– ziele angielskie,
– sól i pieprz.

Sposób przygotowania:
Jeśli dysponujemy świeżymi grzybami, to po
przebraniu i umyciu ich i delikatnym prze-

siekaniu należy podsmażyć je na maśle
z cebulką. Jeśli używamy suszonych – trze-
ba je namoczyć. Ziemniaki obrać i pokroić
w grubą kostkę. Dodać ziemniaki do garn-
ka z wodą i przyprawami oraz czosnkiem
i częścią boczku (około 2 l – ewentualnie po-
tem uzupełnić do pożądanej gęstości).

Kiedy ziemniaki będą miękkie, dodać za-
kwas/żur i ponownie zagotować. Dodać
podsmażone grzyby z cebulą (lub namoczone
suszone, wcześniej przesiekane). Słoninę
podsmażyć z boczkiem (pokroić wszystko
w kostkę). Dodać do zupy. Doprawić solą,
pieprzem i majerankiem. Zalewajka z grzy-
bami najlepiej smakuje ze świeżym pie-
czywem. A niektórzy mówią im kwaśniej-
sza tym lepsza.

Poleca Laura

K U C H N I A N A S Z A C O D Z I E N N A
Zalewajka to stara i prosta polska zupa, której podstawę stanowi dobry żurek. Ważnym składnikiem zalewajki
są też chrupiące i aromatyczne skwarki ze słoniny. Zalewajka to smak, który naprawdę warto sobie przypo-
mnieć i na stałe wprowadzić do codziennego menu. Przygotowanie zalewajki nie zabiera dużo czasu, nie jest
też pracochłonne. W sam raz więc pasuje do dzisiejszych zabieganych czasów i wpisuje się w harmonogram
nowoczesnych, pracujących kobiet, które chcą łączyć tradycję z pędem życia.

W dziedzinie wydatków na lek-
komyślność nie ma miejsca.

(Françoise Sagan)

Zalewajka z grzybami

BARAN
Wiadomość, na którą
niecierpliwie czekasz,
może się opóźnić, ale
w sumie zjawi się
na czas. Twoje zamia-

ry zmian w pracy napotkają jednak na
jakieś inne trudności i nieprzewidziane
sytuacje. Dlatego zachowaj ostrość spoj-
rzenia. Przygotuj też sobie plan awaryjny.
Pomocny w nim będzie Skorpion.

BYK
Zapomniana rozmowa
z Koziorożcem, dość
dawno przeprowadzo-
na, teraz stanie się ak-
tualna, a raczej wów-

czas poruszone problemy. Przypomnij so-
bie, do jakiej doszliście konkluzji i tego się
trzymaj w dalszym postępowaniu. Tylko
w ten sposób wreszcie uda się wszystko
pomyślnie zakończyć.

BLIŹNIĘTA
Trudny miesiąc - pełen
napięć, zbędnych słów
i momentami mętnych
sytuacji. Jeśli lubisz dużo
i szeroko opowiadać

o sprawach osobistych, bardzo uważaj,
komu się zwierzasz. Zanim raz coś powiesz,
dwa razy ugryź się w język, zwłaszcza przy
Baranie. Planowaną podróż przesuń o kil-
ka dni.

RAK
To będzie interesujący
miesiąc. Sporo nowoś-
ci, kilka zupełnie nie-
spodziewanych. Dni licz-
nych rozmów i dobra

wokół nich atmosfera. Jeśli nawet dojdzie
do napięć, to na tle zazdrości. Nieco
zezłoszczony Wodnik zrobi Ci z tego po-
wodu scenę. Nic to! Sprawa szybko minie
i bez śladu.

LEW
Konieczna będzie kon-
centracja sił, by móc
efektownie zakończyć
sprawę zaczętą jeszcze
w ubiegłym roku. Nie

będzie to łatwe, ale na pewno możliwe!
Jeśli nawet najdą Cię wątpliwości albo
sojusznicy stracą na pewności siebie, nie
rezygnuj. Wykorzystaj szanse tych dni!
Masz poparcie Wagi.

PANNA
Nadchodzi miesiąc cie-
kawych perspektyw.
Przetnie Ci drogę bar-
dzo interesująca osoba.
Warto zwrócić na nią

żywszą uwagę, pojawi się bowiem szansa
na piękny flirt. Tylko, żeby Bliźnięta nie do-
wiedziały się o tym... Inaczej wybuchnie
wielka awantura, większa niż owa nie-
winna przygoda.

WAGA
Czyjeś wyrazy pamięci
najpierw Cię zaskoczą,
a potem wzruszą. Bę-
dzie to bowiem dowód
sympatii, która nie wy-

gasła mimo upływu czasu i dzielącej was od-
ległości. Pod koniec miesiąca urodziny Ryb.
Choć to Twoja dalsza rodzina, należy o nich
pamiętać, bo zawsze przychylnie myślą
o Tobie.

SKORPION
Nadchodzi ważna pora,
kiedy trzeba będzie
trzymać rękę na pulsie
wszystkich wydarzeń -
zarówno zawodowych

jak i prywatnych. Mądre posunięcia
i rozsądne postępowanie będą procento-
wały już w niedalekiej przyszłości. W domu
jakieś niedopowiedzenia z Panną. Najle-
piej wyjaśnić je od ręki!

STRZELEC
Na przedwiośniu war-
to nieco odświeżyć nie-
które kontakty. A właś-
nie teraz znajdzie się
w bliskim otoczeniu

ktoś, kto od dawna liczy na rozmowę
z Tobą, może nawet na coś więcej. Spacer
w pełni Księżyca wprawi Cię w dobry
humor i poprawi nastrój. Uszczypliwości
Raka puść mimo uszu.

KOZIOROŻEC
Trudne dni. Wewnętrz-
ne rozdrażnienie mo-
że być zaraźliwe, stąd
też napięcia w domu,
a w układach partner-

skich ciche dni. W pracy możesz mieć po-
czucie, że wszystko wali Ci się na głowę
i nie nadążasz. Cokolwiek masz sobie do
zarzucenia, nie oceniaj tego tak krytycznie.
Sprzyja Ci Lew.

WODNIK
Problemy finansowe ko-
lejny raz dadzą Ci się
we znaki. Musisz nau-
czyć się rozsądniej gos-
podarować gotówką.

Inaczej co rusz będziesz tonąć w długach!
Przed decyzją o dodatkowej pracy w pro-
ponowanym miejscu skonsultuj się ze Strzel-
cem. On dobrze zna tę firmę i na pewno
udzieli cennych rad.

RYBY
W ostatnim tygodniu
lutego czekają Cię dnie
wypełnione licznymi
obowiązkami. Ciągle
będzie Ci brakowało

czasu. Zwłaszcza w jednej sprawie trzeba
będzie mocno pogłówkować. Rozwiązanie
przyjdzie z dość nieoczekiwanej strony. Inne
sprawy przebiegną łatwiej. Uśmiechaj się
częściej do Byka.

H O R O S K O P N A L U T Y

8 Rozerwij się!

U Ś M I E C H N I J S I Ę
• • •

W mieście trzymamy się z żoną za ręce… Jak puszczę, od razu
robi zakupy.

• • •
Najnowsze badania wykazują, że trzech z dziesięciu Polaków
żyje w stresie… pozostałych siedmiu – w Londynie.

• • •
– Zdzichu! Jakim cudem odbierasz w samochodzie rozgłoś-
nię z Irkucka, jak ja ledwo Warszawę łapię?
– No przez sybiradio…

Mimo, że słownik podaje, że teściowa to także matka żony, jakoś w pierwszym momencie
myślimy o matce męża. I często pojawiają się nieprzyjemne skojarzenia, nawet jeśli nie mamy
żadnych doświadczeń w tym względzie.

Poucza, wtrąca się do wszystkiego, krytykuje... Bardzo chcesz żyć z nią w zgodzie, ale
czasami naprawdę się nie da. Oczywiście zdarzają się teściowe „do rany przyłóż”, z którymi
udaje się nawet zaprzyjaźnić. Jednak zazwyczaj coś iskrzy we wzajemnych relacjach lub do-
chodzi wręcz do ostrych spięć. Jak ich uniknąć?

Oto najczęściej spotykane charakterystyki nieznośnych teściowych. Sprawdź, do której
z nich najlepiej pasuje matka Twojego mężczyzny.
Krytykantka
Wszystko jej się w Tobie nie podoba: to jesteś zbyt oszczędna, to znów wydajesz pieniądze
bez opamiętania. Wmawia Ci, że masz zły gust, sprzątasz „po łebkach” lub że nie znasz się
na gotowaniu. Celnie trafia w Twoje czułe punkty, ale zawsze potrafi to wytłumaczyć: „Ależ ko-
chanie, nie gniewaj się, ja to przecież mówię dla twojego dobra!”. Jej krytyczne uwagi ranią Cię
jednak bardzo głęboko.
Mamuśka
Jest zaborcza, nie pozwala synowi uniezależnić się od siebie. Chce, aby on konsultował z nią
Wasze plany urlopowe, spowiadał się z grubszych wydatków, nawet zdawał relacje z Waszych
małżeńskich sprzeczek. Co gorsza, partner potulnie się na to godzi. Nieraz godzinami konfe-
ruje z mamą przez telefon i potem wszystko robi pod jej dyktando. Albo wpada do niej na
obiadki. Okropnie denerwuje Cię to jej wścibstwo i nadskakiwanie dorosłemu synowi. Jednak
nie reagujesz. Sądzisz, że to niczego nie zmieni, tylko oboje będą mieć do Ciebie pretensję.
Niezaradna
Choć teściowa wcale nie jest niedołężna ani schorowana, stale ma do swojego syna setki
spraw: trzeba u niej posprzątać, naprawić kran, pralkę, odnieść bieliznę do magla... Co wię-
cej, partner musi zjawić się u niej na każde wezwanie. W przeciwnym razie zaraz są wymówki
i pretensje. Nie masz odwagi powiedzieć teściowej, co o tym myślisz. Twój partner też nie po-
trafi nic z tym zrobić. We wszystkim jej ulega, choć często krzyżuje to Wasze plany.
Mądralińska
Bez przerwy udziela Ci rad, choć wcale nie pytasz jej o zdanie. „Nie kupuj tylu kosmetyków,
to wyrzucone pieniądze” – mówi tonem nieznoszącym sprzeciwu. Albo słyszysz, że zupa bez
śmietany jest niesmaczna i że przydałyby się Wam firanki w oknach. Jej zdaniem, to ona jest
idealną gospodynią, żoną, matką. Ty we wszystkim powinnaś się na niej wzorować. Gdy tego
nie robisz, dąsa się na Ciebie i obraża.
Najeźdźca
Często wpada do Was bez zapowiedzi, dzwoni bez względu na porę. Zawsze znajdzie jakiś
pretekst: właśnie była w pobliżu, coś Wam przyniosła... Co gorsza, jej wizyty zwykle prze-
ciągają się do późnych godzin. A Ty musisz wysłuchać w tym czasie streszczeń wszystkich
telewizyjnych seriali! Masz już serdecznie dość tych ciągłych najść. Jednak zaciskasz zęby,
bo nie chcesz narażać się teściowej.
Cierpiętnica
Gotuje Wam obiady, prasuje, pierze i sprząta Wasz dom, choć nikt jej o to nie prosi. Dokupuje
drobiazgi do Waszego gospodarstwa, przestawia bibeloty, kładzie na stół serwetki, których Ty
byś nie położyła. Zrzędzi przy tym ile wlezie, że ona tak się stara, a nikt nie potrafi jej docenić.
Rzecz w tym, że Ty wcale nie potrzebujesz jej poświęcenia. Chętnie sama smażyłabyś kotlety,
byle tylko nikt nie zaprowadzał u Ciebie swoich porządków.
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