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RSM „Bawełna” wystąpiła do Urzędu Miasta Łodzi z protestem w sprawie bez-
prawnego naruszenia spółdzielczej własności przy realizacji przebudowy pasa
drogowego ulic ks. Wujaka i Gorkiego.

Jakie zmiany w opłatach czekają nas w tym roku? Jak wynika z podję-
tych przez Radę Nadzorczą uchwał podwyżki opłat obowiązywać będą
dopiero od maja i dotyczą zaledwie 1/3 naszych nieruchomości.
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Moim
zdaniem
Minęły najpiękniejsze dni w roku

związane ze świętami Bożego Narodzenia
i Nowym Rokiem. Szczególny układ tych
świąt połączonych ze świętem Trzech Kró-
li spowodował, że wielu z nas miało dwa
tygodnie wolnego czasu. Pracę tak na-
prawdę w 2015 roku rozpoczęto 7 stycznia.

Dwa lata temu Sejm powołał Nad-
zwyczajną Komisję do rozpatrzenia pro-
jektów ustaw dotyczących spółdzielczości.
W tym czasie komisja ta odbyła 32 posie-
dzenia. I tak jak pisałem o tym rok temu,
że efekty jej pracy są „porażające”, bowiem
wówczas opracowano 50 artykułów, tak nic
się nie zmieniło, jeśli chodzi o tempo jej pra-
cy, bowiem na ostatnim posiedzeniu, któ-
re odbyło się 14 stycznia br. omówiono
przepisy art. 151. Uważny czytelnik, za-
rzuciłby mi wprowadzenie go w błąd, ale
skrzętnie wyjaśniam, że w trakcie ubiegło-
rocznych prac nie rozpatrywano propozycji
56 artykułów dotyczących rolniczych
spółdzielni produkcyjnych ,spółdzielni:
kółek rolniczych, pracy, rzemieślniczych
czy uczniowskich. Oczywiście w trakcie
całorocznych prac tej Komisji, nikomu
z jej uczestników nie przyszło do głowy, aby
przypomnieć sobie dzień 24 czerwca 2013
roku, czyli dzień, w którym ta Komisja
przeprowadziła wysłuchanie publiczne,
w trakcie którego zdecydowana część wy-
powiadających się członków spółdzielni
była za rozważnym i spokojnym stano-
wieniem prawa, szczególnie w zakresie
spółdzielczości mieszkaniowej. Posłowie
nie pamiętają tej dyskusji, bądź nie chcą jej
pamiętać. Są przeświadczeni o swojej misji
i realizują swoje pomysły dotyczące wsze-
lakich zmian w spółdzielczości, bez wzglę-
du na koszty. W bezpośrednich rozmowach,
nawet ci z najwyższych półek, nie potrafią
podać konkretów, operując komunałami
i ogólnikami przeczytanymi bądź usłysza-
nymi w mediach. Jedyna nadzieja, że nie
zdążą skutecznie zakończyć swojej de-
strukcyjnej działalności przed końcem ka-
dencji tego Sejmu. Jednakże nasze pro-
blemy nie skończą się, bowiem przyjdą
nowi wybrańcy narodu, którzy ponowią
atak na tę formę gospodarowania. Brak jest
nam obiektywnej i dokładnej informacji we
wszelkiego rodzaju mediach. Dziennikarze
pasjami przedstawiają i nagłaśniają jed-
nostkowe nieprawidłowości występujące
w nielicznych spółdzielniach. A nas jest po-
nad 3800 spółdzielni mieszkaniowych
czynnych gospodarczo, pracujących i funk-
cjonujących dobrze. I to się z premedytacją
przemilcza. To jest również nasza naj-
większa bolączka. Wniosek nasuwa się jed-
noznaczny. Daje się zauważyć wylewającą
się z Sejmu i mediów już, nie niechęć, ale
wręcz ogromną nienawiść do spółdziel-
czości. Do tego dochodzą znaczne ilości
nieprawdziwych, bądź fałszywych prze-
kazów. A my nie umiemy się skutecznie
bronić. No bo jak to robić, jeśli od 1990
roku przeprowadzono blisko 50 noweliza-
cji (łącznie z wyrokami Trybunału Kon-
stytucyjnego) przepisów dotyczących na-
szego funkcjonowania, które zmuszeni
byliśmy zastosować bądź szybko wpro-
wadzać w życie. Naszym zaś obowiązkiem
jest dbanie o podstawowy i często jedyny
majątek, jaki posiadają nasi członkowie,
czyli ich mieszkania. I robimy to dobrze.
Czy mamy więc wciąż cierpieć i nadstawiać
zawsze drugi policzek? Brońmy więc swo-
ich mieszkań i nie dopuśćmy do tego, by
wciąż robiono nam krzywdę.

Sylwester Pokorski

Dlaczego zmieniono ruch drogowy przed naszym budynkiem?

Pracownicy firmy realizującej, na zlecenie miasta, roboty drogowe w obrębie ulic ks. Wujaka
i Gorkiego bez zgody i wiedzy Spółdzielni oraz wcześniejszego uprzedzenia przystąpili do demon-
tażu znaków drogowych regulujących organizację ruchu pojazdów przed naszym budynkiem.

CO ZROBIONO
W OSIEDLACH W 2014 R. str. 4, 5, 6

Z J A Z D A B S O LW E N T Ó W
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Opłaty w 2015 r.
W dniu 18 grudnia 2014 roku Rada Nadzorcza uchwaliła plan gospodarczo-finansowy na
2015 r. dla naszej Spółdzielni. W oparciu o przeprowadzone analizy kosztów i przychodów,
na wniosek Zarządu, podjęła decyzję o podwyższeniu od 1 maja 2015 roku odpisu na fun-
dusz remontowy (dotyczy to tylko Olechowa, Janowa i Zbiorczej), opłaty za czynsz dzierżaw-
ny (dotyczy budynków 51–60 w os. Sienkiewiczowskim), opłaty za garaże (dotyczy czte-
rech nieruchomości w os. Sienkiewiczowskim) oraz obniżeniu opłaty eksploatacyjnej
(dotyczy 4 nieruchomości w osiedlu Słowiańskim).

Co należy do obowiązków firm sprzątających?
W związku z inicjatywą Rady Nadzorczej w następnym numerze przekażemy Państwu informację
na temat obowiązków firm sprzątających, a także administratorów Spółdzielni.

SAMOWOLA MIASTA
PRZY UL. GORKIEGO

N A S T Ę P N Y N U M E R G A Z ET Y
2 6 L U T E G O 2 0 1 5 R .

„W nawiązaniu do pisma z dnia 15.12.2014 r. dotyczącego zmiany
organizacji ruchu na drodze wewnętrznej stanowiącej dojazd do bloku
przy ulicy Gorkiego 6/8/10/12, Zarząd Dróg i Transportu informuje, iż
w trakcie trwania inwestycji polegającej na remoncie ulicy Wujaka,
uwzględniono zmianę kierunku ruchu dla drogi wewnętrznej. Takie roz-
wiązanie zostało zaproponowane ze względu na bezpieczeństwo ruchu
na drodze publicznej i jednocześnie jest wymagane przez organ za-
rządzający ruchem na drogach. Biorąc pod uwagę powyższe prosimy
o pisemną akceptację takiego rozwiązania, ze względu na konieczność
przestawienia oznakowania na Państwa terenie.” – zupełnie jakby wej-
ście na czyiś teren i rozpoczęcie tam robót było czymś całkowicie natu-
ralnym. Prawa Spółdzielni i zamieszkujących w budynku osób zostały
pogwałcone. Działania urzędu były bezprawne! – czyli cały remont dróg
i chodników przy ul. Księdza Zdzisława Wujaka.

Obecnie, oczekując na wyjaśnienie sprawy z Urzędem Miasta Łodzi,
ruch przed blokiem 501 obowiązuje na dawnych zasadach, a znaki UMŁ
zostały zasłonięte. Wnioski pozostawiamy naszym czytelnikom. I.G.

W ostatnim miesiącu starego roku zostaliśmy wprawieni w praw-
dziwe osłupienie.

13 grudnia, w związku z przebudową pasa drogowego ul. ks. Wu-
jaka i ul. Gorkiego, pracownicy firmy realizującej roboty weszli bez
żadnego uprzedzenia na teren będący w użytkowaniu RSM „Ba-
wełna”. Zaczęli demontować nasze znaki drogowe, regulujące or-
ganizację ruchu przed budynkiem 501 i stawiać własne, zupełnie
zmieniające kierunek ruchu.

Najbardziej zaskakujący jest fakt, że owa inwestycja została rozpoczęta
bez jakiegokolwiek powiadomienia o tym fakcie zarówno Spółdzielni, jak
i właścicieli wyodrębnionych w budynku lokali. Wszystko odbyło się bez
naszej wiedzy i zgody.

Co najgorsze, spowodowało to niesłychany chaos i dezorganizację
ruchu, bowiem przed blokiem stały zarówno nasze znaki, jak i te, które
postawili robotnicy.

Spółdzielnia, oburzona takim sposobem prowadzenia działań, wy-
stosowała protest do Urzędu Miasta Łodzi na samowolne wejście na
nieruchomość przy ul. Gorkiego 6/8 i 10/12. Protest ten został również
wywieszony na klatkach schodowych bloku 501. Poinformowaliśmy
miasto, jak również i Panią Prezydent, że wszelkie działania przepro-
wadzane na naszym terenie powinny zostać poprzedzone konsultacjami
i stosownymi uzgodnieniami. Przede wszystkim zaś dostarczeniem nam
stosownych decyzji administracyjnych, bez których wszelkie takie prace
są nielegalne.

Niestety, urzędnicy miejscy albo nie czytają pism, albo czytają je bez
zrozumienia, bowiem odpowiedź jaką otrzymaliśmy od miasta zupełnie
nie ustosunkowuje się do naszych zarzutów. Otóż Zarząd Dróg i Trans-
portu, w piśmie z dnia 19.12.2014 r., które trafiło do naszej Spółdzielni
„już” w dniu 08.01.2015 r., czyli po 3 tygodniach (!), tak przedstawia
sprawę:
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Z prac
Rady Nadzorczej
W grudniu 2014 roku Rada Nadzorcza
RSM „Bawełna” odbyła jedno posie-
dzenie.
1. Rada, po zapoznaniu się z opiniami
komisji problemowych i po szerokiej dys-
kusji, uchwaliła plan gospodarczo-finan-
sowy RSM „Bawełna” na 2015 rok.
2. Uchwaliła zmiany stawek opłat od
1 maja 2015 r. podejmując dwie uchwały:
w sprawie zmiany opłat za lokale w RSM
„Bawełna” oraz w sprawie opłaty za
wodomierze w RSM „Bawełna”. Uchwa-
liła miesięczną opłatę, na pokrycie kosz-
tów okresowej wymiany, napraw oraz le-
galizacji wodomierzy z modułem radio-
wej dwukierunkowej transmisji danych,
zamontowanych w lokalach na podstawie
oświadczeń złożonych przez członków
Spółdzielni, w wysokości 2,70 zł brutto
za wodomierz, płatną przez 5 lat. Opłata
za wodomierze dotyczy urządzeń mon-
towanych w latach 2014 – 2015 i wyni-
ka z oferty złożonej przez firmę „ista”
w 2014 roku. Dla tych, którzy mają
wodomierze radiowe od 5 lat, opłata
dzierżawna nie ulega zmianie.
3. Uchwaliła Ramowy Harmonogram
Pracy Rady Nadzorczej na 2015 rok.
4. Uznając wniosek za zasadny i nie
wnosząc uwag, Rada podjęła uchwałę ws.
wyrażenia zgody na nabycie od Gminy
Łódź poprzez przekształcenie z 80%
bonifikatą prawa użytkowania wieczys-
tego gruntu w prawo własności dla nie-
ruchomości położonej w Łodzi przy
ul. Rawskiej 7.
5. Rozpatrzyła Informację na temat za-
awansowania działań Spółdzielni w za-
kresie „nabywania” z bonifikatą gruntu
na własność i przyjęła ją do akceptującej
wiadomości. Zwróciła jednak szczególną
uwagę na problem dużej ilości nieru-
chomości, w których przeprowadzanie
działań jest zawieszone z winy współ-
właścicieli, którzy zdają się być nieza-
interesowani sprawą. (Opiszemy ten pro-
blem w następnym wydaniu naszej Ga-
zety.)
6. Przyjęła do wiadomości informacje
członków Rad Osiedli „Słowiańskie”,
„Sienkiewiczowskie”, „Żubardź” i „Ko-
ziny” oraz „Zbiorcza” na temat spraw ja-
kimi zajmowały się te Rady na swoich po-
siedzeniach w okresie od ostatniego po-
siedzenia Rady Nadzorczej.
7. Rozpatrzyła i udzieliła odpowiedzi na
wystąpienie dwóch mieszkańców z osied-
la „Żubardź” ws. wprowadzenia zmian do
Regulaminu szczegółowych zasad rozli-
czania kosztów gospodarki zasobami
mieszkaniowymi w RSM „Bawełna”
w zakresie ustalania wysokości kosztów
obliczeniowej jednostki zużycia c.o. dla
budynku mieszkalnego wielolokalowego
znajdującego się na osiedlu „Żubardź”.
8. W sprawach wniesionych przyjęto do
wiadomości:
– sprawozdanie z mającej miejsce
6.12.2014 r. Olimpiady Przedszkolaków,
– sprawozdanie z odbywającej się wy-
miany wodomierzy. Działania rozpo-
częto 1 września br. i ok. 93% wodo-
mierzy zostało już wymienionych. Wy-
miana będzie trwać do soboty 20 grudnia,
a reszta prac zostanie wykonana w no-
wym roku, na przełomie stycznia i lute-
go. Zostaną też przeprowadzone sponta-
niczne odczyty, celem sprawdzenia pra-
widłowości działania wodomierzy. Mamy
nadzieję, że wpłynie to na niwelowanie
problemu wody niezbilansowanej,
– informację nt. oddalenia przez Sąd
Okręgowy wniosku mieszkańców ul. Klo-
nowej, którzy zaskarżyli obowiązujący
w Spółdzielni system rozliczeń.
9. Następne posiedzenie Rady Nad-
zorczej planowane jest na 29 stycznia
2015 roku.

I.G.

Z prac Zarządu Spółdzielni w grudniu 2014 r.
W grudniu 2014 r. posiedzenia Za-
rządu RSM „Bawełna” odbyły się
w dniach 3, 10, 17 i 19. Na posiedze-
niach tych Zarząd podjął decyzje m.in.
w następujących sprawach:

Sprawy
członkowsko-mieszkaniowe
Wg stanu na 30.11.2014 r. Spółdzielnia zrze-
szała 9.014 członków, w tym 8.836 członków
zamieszkujących i 178 członków oczekujących.
W grudniu 2014 r. przyjęto w poczet członków

Spółdzielni 23 osoby, a skreślono z rejestru
z przyczyn innych niż pozbawienie członko-
stwa – 20 osób.

Podjęto postępowanie o pozbawienie
członkostwa w Spółdzielni w stosunku do
dwóch osób nie wywiązujących się z obo-
wiązku wnoszenia opłat za używanie mieszkań.

Postanowiono umieścić w porządku obrad
najbliższego Walnego Zgromadzenia od-
wołanie złożone przez członka Spółdzielni od
uchwały Rady Nadzorczej o pozbawieniu
członkostwa za niewnoszenie corocznych

opłat manipulacyjnych, do których zobo-
wiązani są członkowie oczekujący.

Określanie przedmiotu
odrębnej własności lokali

Podjęto uchwały w sprawie określenia
przedmiotu odrębnej własności lokali w nie-
ruchomościach zabudowanych
– budynkiem nr 202 przy ul. Lutomierskiej

109A,
– budynkiem nr 201 przy ul. Lutomierskiej

111.
Podpisano protokoły z rokowań, przygo-

towane przez Wydział Praw do Nierucho-
mości w Departamencie Gospodarowania Ma-
jątkiem Urzędu Miasta Łodzi w sprawie prze-
znaczenia do sprzedaży na rzecz dotychcza-
sowych współużytkowników (w tym RSM
„Bawełna”) nieruchomości gruntowych:
– przy Al. 1-go Maja 76 – działki nr 461/8

i nr 461/9,
– przy ul. Turoszowskiej 16 – działki nr 76/1

i nr 75/35.
Uwzględniając analizę operatów szacun-

kowych kilkunastu nieruchomości oraz rozmowę
z rzeczoznawcą majątkowym przeprowadzoną
przez służby techniczne postanowiono nie od-
woływać się do Samorządowego Kolegium Od-
woławczego od decyzji Miasta o podniesieniu
opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
których operaty dotychczas przeanalizowano,
uznając, iż wyceny dokonane zostały rzetelnie
i w oparciu o relacje rynkowe.

Roboty remontowe i wymiana
stolarki okiennej
Podjęto decyzje o refundacji kosztów wymia-
ny okien we własnym zakresie przez miesz-
kańców w pięciu mieszkaniach w kolejności
wynikającej z listy określającej kolejność wy-
miany/refundacji stolarki okiennej w osiedlu

„Słowiańskie” oraz postanowiono przyspieszyć
z przyczyn technicznych wymianę okien
i drzwi balkonowych w kuchni i dużym pokoju
w jednym z mieszkań w tym osiedlu.

Zatwierdzono protokół z prac komisji
powołanej w sprawie wyboru wykonawców na
realizację robót remontowych w zasobach
mieszkaniowych RSM „Bawełna” w 2015
roku łącznie z protokółem dodatkowym i uzu-
pełniającym, wybierając wykonawców robót
remontowych na 2015 rok zgodnie z reko-
mendacją i ustaleniami komisji zawartymi
w przedmiotowych protokółach. Listę wybra-
nych firm zamieszczamy na stronie 3 gazety
oraz na stronie internetowej RSM „Bawełna”.

Opłaty i koszty
Rozpatrzono dwie prośby członków o nie na-
liczanie odsetek od nieterminowo wniesionych
opłat za używanie mieszkań i pozytywnie się
do nich ustosunkowano, odstępując od nali-
czania odsetek.

Na wniosek członka podwyższono staw-
kę zaliczkową na poczet centralnego ogrze-
wania jego mieszkania.

Postanowiono wszcząć postępowanie eg-
zekucyjne ze spółdzielczego własnościowego
prawa do mieszkania, przysługującego osobie
zalegającej z opłatami za używanie tego miesz-
kania.

Przyjęto do wiadomości zamiar rozpo-
częcia działalności gospodarczej w części
jednego z mieszkań w osiedlu „Sienkiewi-
czowskie” przez osobę posiadającą prawo do
tego mieszkania oraz podjęto decyzję o zmia-
nie wysokości opłaty za używanie tego miesz-
kania, co wynika ze wzrostu podatku od nie-
ruchomości przy przeznaczeniu części nieru-
chomości na cele gospodarcze.

Najem lokali
i dzierżawa terenu
Wydzierżawiono powierzchnię na północnej
szczytowej ścianie budynku nr 206 w osiedlu
„Słowiańskie” z przeznaczeniem na umiesz-
czenie banneru reklamowego.

Wyrażono zgodę na dokonanie zmiany
w umowie najmu jednego z lokali użytkowych na
Olechowie (zmiana dotyczyła nazwy najemcy).

Działalność
społeczno-wychowawcza
Przyjęto sprawozdanie Zarządu Ogniska TKKF
„Dzikusy” z organizacji w dniu 6 grudnia 2014
roku w Szkole Podstawowej Nr 205 w Łodzi
XIV Olimpiady Przedszkolaków, w tym z wy-
korzystania środków finansowych przekaza-
nych przez RSM „Bawełna” na organizację
tej imprezy.

***
Przyjęto wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi,
I Wydział Cywilny oddalający powództwo 10
osób o stwierdzenie nieważności Uchwały
Nr 34/12/2010 Rady Nadzorczej RSM „Ba-
wełna” z dnia 25.11.2010 roku w sprawie
uchwalenia Aneksu Nr 1 do Regulaminu
szczegółowych zasad rozliczania kosztów
gospodarki zasobami mieszkaniowymi w Ro-
botniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ba-
wełna” w Łodzi (dot. zasad rozliczania kosz-
tów ogrzewania lokali).

Przyjęto do akceptującej wiadomości wy-
stosowany do Urzędu Miasta Łodzi przez Z-cę
Prezesa do Eksploatacyjnych protest przeciw-
ko samowolnemu wejściu na nieruchomość
ul. Gorkiego 6/8/10/12 przez firmę wyko-
nującą na rzecz Miasta roboty w związku
z przebudową pasa drogowego ul. ks. Wujaka
i ul. Gorkiego. Opac.: E.S.

Dziś prezentujemy fragmenty listu jaki
wpłynął do nas e-mailem aż z Kielc.

„Szanowni Państwo
Zwracamy się z uprzejmą prośbą
o umieszczenie w Gazecie RSM Ba-
wełna „Mój Dom” apelu o przekazanie
1% podatku dla naszego syna Krzysia
Zielińskiego, który cierpi na bardzo
rzadką chorobę genetyczną – przepo-
nową postać rdzeniowego zaniku mię-
śni (na całym świecie zdiagnozowano
zaledwie kilkadziesiąt dzieci). Mimo, że
mieszkamy w Kielcach, z Łodzią wiążą
nas czasy studenckie, rodzina oraz
znajomi. To właśnie nasi znajomi, któ-
rzy są członkami Państwa Spółdzielni,
przedstawili nam możliwość wydruko-
wania w Państwa Gazecie Krzysiowej
ulotki”.

Z radością to czynimy i życzymy
pomyślności i uporu w walce z cho-
robą synka.

Muzeum Ruchu Spółdzielczego

W dniu 12.12.2014 r., w trakcie ostatniego w 2014 roku
posiedzenia Krajowej Rady Spółdzielczej, otwarto Mu-
zeum Ruchu Spółdzielczego. Znajduje się ono w sie-
dzibie Krajowej Rady, na I piętrze „Domu pod Orłami”.
Ten zabytkowy budynek (prezentujemy go na zdjęciu
obok), na którego narożnikach umieszczone zostały
rzeźby dwóch orłów, wybudowano w latach 1912–1917
dla Banku Towarzystw Spółdzielczych.

Podczas uroczystości, Przewodniczący Zgromadzenia
Ogólnego dr Jerzy Jankowski oraz Prezes Zarządu KRS
p. Alfred Domagalski odsłonili tablicę upamiętniającą jed-
nego z czołowych pionierów spółdzielczości Francisz-
ka Stefczyka i otworzyli drzwi Muzeum. Zwiedzających
z pewnością zainteresuje również woskowa figura tego
wybitnego działacza.

W Muzeum zgromadzono liczne pamiątki z bogatej
historii polskiego ruchu spółdzielczego. Warto roz-
ważyć, w trakcie wizyty w stolicy, zwiedzanie tego Mu-
zeum.

Zapraszamy więc do Warszawy, na ulicę Jasną 1,
na I piętro. I.G.

Listy



W 2015 r. zmianie ulegnie odpis
na fundusz remontowy łącznie dla 76 budynków
zlokalizowanych w osiedlach „Słowiańskie”,
„Sienkiewiczowskie” i „Zbiorcza”.

LOKAL DO WYNAJĘCIA
Posiadamy wolny lokal użytkowy o po-
wierzchni 13,66 mkw. w bloku nr 216 przy
ul Anny Jagiellonki 4 usytuowany na
parterze budynku od strony ul. Hetmań-
skiej. Zainteresowanych prosimy o kon-
takt z Administracją osiedla „Słowiańskie”,
ul. Piasta Kołodzieja 21, tel. 42 670 95 03
lub 42 670 99 78.
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Część spółdzielni zajmuje się również sprze-
dażą materiału szkółkarskiego, czyli drzew
czy krzewów, a także prowadzi fachowe do-
radztwo w tym zakresie. Przy spółdzielniach
funkcjonują punkty skupu owoców i warzyw
oraz kwiaciarnie. Spółdzielnie zaopatrują
również sklepy w środki produkcji ogrod-
niczej, nasiona i środki ochrony roślin.
Spółdzielczość ogrodniczo-pszczelarska
rozwijała się również dlatego, bo od 1990 r.
dawała szerokie możliwości otrzymywania
dodatkowych deputatów na węgiel, w opar-
ciu o podpisywane umowy kontraktacyjne.

Do bardziej znanych spółdzielni tej
branży w naszym województwie można
było zaliczyć Spółdzielnię Ogrodniczo-
-Pszczelarską „Pszczółka” w Łowiczu. Zos-
tała założona w 1945 r. przez producentów
miodu. Później dołączyli do niej również pro-
ducenci owoców i warzyw. Po roku 1957 na-
stąpił dynamiczny rozwój tej spółdzielni, co
doprowadziło do tego, że stała się jedną z naj-
większych spółdzielni w kraju, a także jed-
nym z największych producentów cebuli
i największym w kraju eksporterem cebuli
do krajów zachodnich. Od 2009 r. działalność
Spółdzielni kontynuuje Spółka Ogrodniczo-
-Pszczelarska „Pszczółka”.

W naszym mieście działała natomiast
Wojewódzka Spółdzielnia Ogrodniczo-
Pszczelarska. Posiadała ona liczne sklepy
owocowo-warzywne, kwiaciarnie, hurtow-
nie oraz trzy sztandarowe obiekty, czyli
ogromne chłodnie przy ul. Kaczeńcowej,
Równej oraz w Ziewanicach pod Głownem,
wybudowane celem właściwego przecho-
wywania przede wszystkim jabłek oraz
wszelkiego rodzaju warzyw. Posiadając ta-
kie wspaniałe zaplecze oraz doskonałe przy-
gotowanie zawodowe poszczególnych pro-
ducentów, członków spółdzielni niestety
nie udało się jej przetrwać na rynku po zmia-
nach w Polsce na przełomie lat dziewięć-

ty przez banki, które sprzedały go zagranicz-
nym właścicielom. W ten oto sposób majątek
spółdzielczy, wypracowany przez spółdziel-
ców, przeszedł w ręce zagranicznego kapitału,
a PHZ „Hortex” przekształciło się w Hortex
Holding Spółka Akcyjna. Któż z nas jednak
nie pamięta weekendowych wypraw do ka-
wiarni Hortex na ulicę Piotrkowską, na lody
z bakaliami bądź przepyszną ambrozję i nie
wspomina ich z rzewnością.

Opisane przy sytuacji z WSOP w Łodzi
czynniki oraz zahamowanie rozwoju gos-
podarczego spółdzielni, jakie wówczas
miało miejsce, spowodowało, że liczba
spółdzielni ogrodniczo-pszczelarskich w po-
równaniu z rokiem 1989 zmniejszyła się
o blisko o połowę, z 252 do, wspomnianych
już dziś 118. Te, którym udało się przetrwać,
powinny utrzymać się już na rynku. Muszą
jednak umiejętnie dopasowywać się do jego
wymogów, a także do wymogów Unii Euro-
pejskiej.

MIŁO NAM
POINFORMOWAĆ,
że po ukonstytuowaniu się składów
Rad Osiedli – jednostek pomocni-
czych miasta – kierownik osiedla
„Słowiańskie” p. Piotr Sumiński został
wybrany Przewodniczącym Rady
Osiedla „Olechów-Janów”, natomiast
p. Bogusław Kowal – członek Rady
Nadzorczej RSM „Bawełna” oraz prze-
wodniczący Rady Osiedla RSM „Ba-
wełna” objął funkcję Przewodniczą-
cego Zarządu Osiedla.

Serdecznie gratulujemy

W dzisiejszym numerze zapoznamy Państwa z tematyką spółdzielni
ogrodniczo-pszczelarskich, których w Polsce jest obecnie 118. Większość
z nich zlokalizowana jest na terenach wiejskich oraz w małych miejsco-
wościach, a do ich grona zaliczają się głównie producenci warzyw, owoców
i kwiatów, a także miodu i produktów pochodnych.

dziesiątych. Powodem był partykularyzm
w działaniu poszczególnych producentów
oraz brak pełnej świadomości w zakresie
wspólnego działania, jaką daje i dawała
wówczas, spółdzielczość.

Przypomnijmy również dawną wizy-
tówkę spółdzielczości ogrodniczo-pszczelar-
skiej, czyli Spółdzielcze Przedsiębiorstwo
Handlu Zagranicznego „Hortex”. Działało ono
od 1958 roku, jednak wprowadzone po 1990
roku bardzo wysokie oprocentowanie kredy-
tów spowodowało, że często zakłady spółdziel-
cze, takie jak właśnie „Hortex”, z rentownych
stały się bankrutami. „Hortex” został przeję-

Jedną z polskich spółdzielni, która nie
poddała się zawirowaniom historii, jest
Spółdzielnia Pszczelarska APIS z Lublina,
która działa na rynku już od 1932 roku. Fir-
ma ta bazuje nie tylko na bogatej tradycji i sta-
ropolskich przepisach na produkcję miodów
pitnych i pszczelich, ale także znakomicie
wpasowuje się w ówczesne czasy, zyskując
uznanie na polskich i zagranicznych rynkach,
produkując kilkanaście gatunków miodów.
Wśród bardziej znanych wymienić można
np.: „Półtorak”, „Dwójniak” czy „Trójniak”.

W tym miejscu warto wspomnieć o jed-
nej z akcji zorganizowanych przez organi-
zację Greenpeace „Zaadoptuj pszczołę”.
Akcja przeprowadzana jest już po raz dru-
gi i ma na celu odbudowę populacji pszczół.
Podczas tej edycji zalążkiem do rozpoczę-
cia działań stało się wyginięcie podczas za-
ledwie jednej nocy 2 milionów pszczół
w Przyczynie Dolnej w województwie lu-
buskim, do którego doszło w wyniku zatrucia

się pszczół środkami ochrony roślin. „Adop-
towanie pszczoły” to symboliczna forma,
w której każdy może przekazać 2 złote na
ufundowanie nowych pszczelich rodzin,
tak ważnych dla naszego ekosystemu.

Przyglądając się sytuacji spółdzielni
w Europie, zauważa się tendencję do two-
rzenia się spółdzielni międzynarodowych.
Przykładem może tu być Spółdzielnia Duń-
sko-Szwedzko-Fińska – DLG, założona
w 1969 roku. Zrzesza ona 32 tysiące człon-
ków – farmerów z Danii, Szwecji i Finlan-
dii i zajmuje się produkcją zbóż, owoców,
warzyw oraz kwiatów, a także posiada 12
fabryk pasz. Przykłady krajów europej-
skich pokazują, że przed spółdzielczością
ogrodniczo-pszczelarską jest ogromne pole
do rozwoju. Polscy producenci powinni jed-
nak zrozumieć, że siła tkwi w jedności i że
wspólne, spółdzielcze działanie, przyniesie
im najlepsze efekty.

I.G.

Zmiana opłat dopiero od maja 2015 rok

Branże spółdzielcze
– spółdzielczość ogrodniczo-pszczelarska

Wdniu 18 grudnia 2014 roku Rada Nadzorcza
uchwaliła plan gospodarczo-finansowy na
2015 r. dla naszej Spółdzielni. W oparciu

o przeprowadzone analizy kosztów i przychodów, na
wniosek Zarządu, podjęła decyzję o podwyższeniu
od 1 maja 2015 roku odpisu na fundusz remontowy
(dotyczy to tylko Olechowa, Janowa i Zbiorczej),
opłaty za czynsz dzierżawny (dotyczy budynków
51–60 w os. Sienkiewiczowskim), opłaty za garaże
(dotyczy czterech nieruchomości w os. Sienkiewi-
czowskim) oraz obniżeniu opłaty eksploatacyjnej (do-
tyczy 4 nieruchomości w osiedlu Słowiańskim).

Zwiększenie opłat na fundusz remontowy po-
dyktowane jest dużymi potrzebami remontowymi wy-
nikającymi z przeglądów technicznych budynków
i postulatów zgłaszanych przez mieszkańców oraz
ujemnymi wynikami. W szczególności, niezbęd-
nym jest prowadzenie dalszych prac dociepleniowych
i robót im towarzyszących, wymiana okienek piw-
nicznych, naprawa balkonów, remonty chodników, po-
prawa estetyki budynków i otoczenia. Nadal pozos-
tają jeszcze nie zrealizowane listy wymiany okien
w mieszkaniach oraz zwroty za okna wymienione
przez członków we własnym zakresie.

Szczegółowy zakres prac remontowych plano-
wanych do wykonania w 2015 roku dla poszcze-
gólnych budynków publikowany jest na stronie
internetowej spółdzielni, natomiast w lutym przed-
stawimy go również na łamach naszej gazety.

Podwyżką odpisów na fundusz remontowy ob-
jętych zostało 38 nieruchomości skupiających 76
budynków mieszkalnych w osiedlach: Zbiorcza – 9
nieruchomości, Słowiańskie – 24 nieruchomości
i Sienkiewiczowskie – 5 nieruchomości. Skala pod-
wyżek wynosi od 0,20 do 0,70 zł za metr kwadra-
towy powierzchni lokalu.

Wysokość stawek obowiązujących od 1 maja
2015 roku dla poszczególnych nieruchomości po-
dana jest w tabeli obok.

Dla budynków nie wymienionych w tabeli od-
pisy nie ulegają zmianie.

Podwyżki odpisów na fundusz remontowy
zostały zaakceptowane przez poszczególne Rady
Osiedli po szczegółowej analizie potrzeb remonto-
wych.

Dla sześciu budynków w osiedlu Sienkiewi-
czowskim, tj. bl. 51 ul. Ketlinga 24, bl. 52
ul. O. Zagłoby 20, bl. 53 ul. O. Zagłoby 14, bl. 55
ul. O. Zagłoby 16, bl. 57 ul. O. Zagłoby 18, bl. 60
ul. Ketlinga 26, o 0,10 zł wzrasta stawka opłaty za
teren dzierżawiony od miasta pod miejsca parkingowe
i po podwyżce wynosić będzie 0,30 zł/mkw. po-
wierzchni. Wzrost opłaty związany jest z 50% pod-
wyżką czynszu dzierżawnego, wynikającą z umowy
zawartej z Miastem Łódź.

Podwyższeniu ulega miesięczna opłata za garaże
w budynkach od 51 do 60, o 0,57 zł/mkw. (adresy
budynków, jak wyżej) oraz w budynku S1/2 przy
ul. Skrzetuskiego 1 o 0,37 zł/mkw. powierzchni. Pod-
wyżka związana jest z urealnieniem stawki eks-
ploatacyjnej (w tym również opłaty za teren
dzierżawiony od miasta pod miejsca parkingowe –
dot. budynków 51–60) oraz podwyższeniem odpisu
na fundusz remontowy.

Stawki opłat za garaże od 1 maja wynosić będą:
– w budynkach 51, 52, 57, 60: za garaże włas-

nościowe – 3,21 zł/mkw. dla członków Spółdzielni
i 3,55 zł/mkw. dla osób nie będących członkami, za
garaże wyodrębnione – 3,09 zł/mkw. dla członków
Spółdzielni i 3,43 zł/mkw. dla osób nie będących
członkami,

– w budynkach 53 i 55: za garaże własnoś-
ciowe – 3,22 zł/mkw. dla członków Spółdzielni
i 3,56 zł/mkw. dla osób nie będących członkami, za
garaże wyodrębnione – 3,09 zł/mkw. dla członków
Spółdzielni i 3,43 zł/mkw. dla osób nie będących
członkami,

– w budynku S 1/2: za garaże własnościowe –
3,69 zł/mkw. dla członków Spółdzielni i 4,03 zł/mkw.
dla osób nie będących członkami, za garaże
wyodrębnione – 3,61 zł/mkw. dla członków Spół-
dzielni i 3,95 zł/mkw. dla osób nie będących człon-
kami.

Ponadto dla mieszkańców czterech nierucho-
mości w osiedlu Słowiańskim, obejmujących bu-
dynki o numerach: 101, 102, 103, 137, 138, 139,
155, 156, 160, 213, 214 obniżona zostaje stawka
opłaty eksploatacyjnej z dotychczasowej 1,50 na
1,00 zł/mkw. powierzchni – członkowie Spół-
dzielni. Osoby nie będące członkami mają stawkę
1,34 zł.

Są to nieruchomości posiadające znaczne po-
żytki własne z dzierżaw terenów przynależnych do
ww. nieruchomości oraz umieszczanych na budyn-
kach reklam i anten telefonii komórkowej.

Powyższy artykuł jest oficjalnym zawiadomie-
niem o zmianie opłat, podanym z obowiązującym
trzymiesięcznym wyprzedzeniem dla opłat zależnych
od Spółdzielni.

Przypominamy jednocześnie, że zgodnie z obo-
wiązującymi w Spółdzielni zasadami, od 1 maja
2015 roku zmianie ulegną również opłaty zalicz-
kowe za centralne ogrzewanie, ciepłą wodę i zimną
wodę, które będą wynikały z rozliczeń kosztów za
2014 rok.

Indywidualne wydruki z wysokością opłaty za
lokal, jaka będzie obowiązywała od 1 maja br. zo-
staną każdemu z Państwa doręczone pod koniec
kwietnia.

H.M.



4
Na remonty w 2014 r. wydatkowaliśmy łącznie

ponad 9 milionów złotych.
Remonty prowadzone były według zatwierdzonych

przez Radę Nadzorczą planów remontowych.

Osiedle „Żubardź”

I. Roboty ogólnobudowlane
1. Malowanie klatek schodowych w bu-

dynkach 27 ul. Uniejowska 4a, bud. 3
ul. Limanowskiego 168 i bud. 46 ul. Tu-
roszowska 16.

2. Remont siedemdziesięciu dwóch
balkonów w budynku nr 205 przy ul. Lu-
tomierskiej 83/101.

3. Remont balkonów wraz z ocieple-
niem elewacji południowej budynków
nr 86 przy ul. Bydgoskiej 40 oraz nr 93
ul. Bydgoska 27/29.

4. Ocieplenie stropodachu materiałem
izolacyjnym z celulozy w budynku nr 50
przy ul. Tybury 10.

5. Renowacja tynków wejść do klatek
schodowych w budynkach: nr 4w przy
ul. Uniejowskiej 1/3 i nr 64 przy ul. Tu-
roszowskiej 5.

II. Roboty elektryczne
1. Wymiana instalacji domofonowej

wraz z unifonami w mieszkaniach w bu-
dynkach nr 92 ul. Bydgoska 25, nr 46
ul. Turoszowska 16, nr 64 ul. Turoszows-
ka 5 i nr 50 ul. Tybury 10.

2. Remont tablic elektrycznych
głównych i administracyjnych wraz
z WLZ w budynkach nr 30 ul. Uniejows-
ka 4, nr 27 ul. Uniejowska 4a i nr 26
ul. Uniejowska 6.

III. Roboty terenowo-drogowe
1. Wymiana podestów do klatek scho-

dowych wraz z podejściami oraz chodni-
ka przed budynkiem nr 5 przy ul. Luto-
mierskiej 156, nr 202 przy ul. Lutomier-
skiej 109a ,nr 203 przy ul. Lutomierskiej
105a, nr 205 przy ul. Lutomierskiej 83/101
i nr 92 przy ul. Bydgoskiej 25.

2. Wykonanie chodnika w północnym
szczycie budynku nr 222 przy ul. Siera-
kowskiego 1/5.

IV. Wymiana okien i drzwi
1. Wymiana okien w dwudziestu sześ-

ciu lokalach mieszkalnych i refundacja
kosztów wymiany okien dokonanych przez
czterdziestu siedmiu członków.

V. Roboty instalacyjno-sanitarne
1. Modernizacja instalacji ciepłej

wody użytkowej w budynku nr 91
ul. Klonowa 41.

2. Wykonanie dokumentacji technicz-
nej modernizacji instalacji ciepłej wody
użytkowej budynków nr 56 ul. Tybury 3
i nr 4 ul. Lutomierska 158.

3. Przeglądy roczne – przegląd instalacji
gazowych, i przewodów kominowych
oraz czyszczenie instalacji c.o. i wymien-
nika w węźle c.o. w budynku nr 77
ul. Gandhiego 3a.

VI. Roboty nieprzewidziane
i dodatkowe

1. Ocieplenie wieńca z attyką budynku
przy ul. Lutomierskiej 105a – szczyt
północny.

2. Usuwanie graffiti z elewacji bu-
dynków, garaży i śmietników.

3. Badanie termowizyjne ścian budyn-
ku w obrębie jednego mieszkania przy
ul. Klonowej 41 i ocieplenie wieńca da-
chowego w obrębie tego mieszkania.

4. Ocieplenie części attyki budynku
przy ul. Klonowej 32.

5. Naprawa jednego balkonu budynku
przy ul. Bydgoskiej 44.

6. Osiatkowanie dwóch balkonów w bu-
dynku przy ul. Lutomierskiej 103a.

7. Naprawa instalacji domofonowej
w czwartej klatce schodowej bloku nr 76
przy ul. Czarnkowskiej 9/13.

8. Wykonanie przyłącza elektrycznego
do zespołu garaży przy ul. Bydgoskiej 25a

wraz z wymianą instalacji elektrycznej
w jednym garażu.

9. Montaż lampy oświetlenia ze-
wnętrznego przed blokiem nr 83 przy
ul. Klonowej 38/40.

10. Naprawa pionu deszczowego bu-
dynku przy ul. Limanowskiego 168.

11. Wymiana chodnika w zachodnim
szczycie budynku nr 89.

12. Naprawa opaski w szczytach blo-
ku nr 5przy ul. Lutomierskiej 156.

13. Montaż poręczy w wejściach do blo-
ku nr. 202 przy ul. Lutomierskiej 109a.

14. Montaż słupków ograniczających
przed blokami 203 i 5.

15. Czyszczenie i kamerowanie kana-
lizacji deszczowej budynku przy ul. Lu-
tomierskiej 156.

16. Uzupełnienie plomb na gazomie-
rzach w blokach przy ul. Bydgoskiej
i Gandhiego o nr: 93, 95, 86, 87, 88, 89, 77.

17. Udrożnienie kanalizacji ściekowej
bloku nr 46 przy ul. Turoszowskiej 16.

18. Wymiana odcinka pionu zimnej
wody w bloku nr 50 ul. Tybury 10.

19. Wymiana odcinka pionu kanali-
zacyjnego w bloku nr 30W ul. Unie-
jowska 4.

20. Wymiana odcinka pionu deszczo-
wego bloku nr 5 przy ul. Lutomierskiej
156.

21. Czyszczenie filtrów odmulników
i wymienników w bloku nr 64 i 77.

22. Udrożnienie pionu kanalizacyjne-
go w bloku nr 82.

23. Sprawdzenie szczelności instalacji
gazowej w budynku przy ul. Bydgoskiej 42
i Klonowej 32.

24. Wymiana odcinka pionu kanaliza-
cyjnego w budynkach przy ul. Wrześ-
nieńskiej 67/69, Lutomierskiej 111 i Li-
manowskiego 168.

25. Czyszczenie pionu kanalizacji w bu-
dynkach: nr 95 ul. Bydgoska 37, nr 46

ul. Turoszowska 16, nr 5 ul. Lutomierska
156 i w bloku przy Uniejowskiej 4.

25. Wymiana pompy obiegowej ciepłej
wody użytkowej w budynku nr 201.

26. Wymiana odcinka instalacji zimnej
wody w budynku przy ul Limanowskiego
168.

27. Wymiana pompy centralnego ogrze-
wania w węźle budynku przy ul. Czarn-
kowskiej 9/13.

28. Wymiana regulatora w węźle c.o.
budynku przy ul. Czarnkowskiej 9/13.

Prace nie wykonane w 2014 r.
1. Remont śmietnika budynku nr 50

ul. Tybury 10.
2. Wymiana chodnika przed budynkiem,

podestów i opaski wraz z naprawą cokołu
budynku nr 50 ul. Tybury 10.

Obecnie teren na którym znajduje się
chodnik i śmietnik przed budynkiem nr 50
ul Tybury 10 jest własnością Gminy Łódź.
Od dziesięciu lat trwa postępowanie ad-
ministracyjne w zakresie komunalizacji
tego gruntu, które miało zakończyć się
w 2014 r. Nie znany jest nam bliższy ter-
min zakończenia ww. postępowania.

Na realizację planu rzeczowo-
-finansowego funduszu remonto-
wego osiedla „Żubardź” wydatko-
wano w 2014 r. łącznie blisko
1.730.000 zł.

Osiedle „Koziny”

I. Roboty budowlane
1. Ocieplenie ściany północnej oraz

ściany zachodniej na wysokości parteru
wraz z remontem zabudowy budynku
nr 18, przy ul. 1 Maja 76.

2. Zabezpieczenie otworów w attyce bu-
dynku nr 30, przy ul. Srebrzyńskiej 45
przed gniazdowaniem ptaków.

3. Remont zjazdu do boksów motocy-
klowych przy budynkach: nr 27 ul. Lo-
rentza 8; nr 125, ul. Długosza 1/5; nr 121,
ul. Okrzei 4/12.

II. Roboty elektryczne
1. Remont głównych tablic elektrycz-

nych i administracyjnych wraz z WLZ.
w budynkach: nr 59, ul. Kasprzaka 11;

nr 70, ul. Okrzei 30/36.
2. Remont oświetlenia w węzłach

ciepłowniczych budynków: nr 10, ul. Kasp-
rzaka 28/34; nr 59, ul. Kasprzaka 11;
nr 76, ul. Kasprzaka 64A, nr 3, ul. Kasp-
rzaka 60/62.

III. Roboty dekarsko-blacharskie
1. Remont pokrycia dachu segmentu B

i C budynku przy ul. Tatarakowej 15.

2. Remont dachu budynku nr 76,
ul. Kasprzaka 64A.

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

dynków nr: 125, ul. Długosza 1/5; nr 40
ul. Długosza 29/31.

2. Wymiana okien w dwudziestu trzech
lokalach mieszkalnych i refundacja kosz-
tów wymiany okien dokonanej przez trzy-
dziestu siedmiu członków.

V. Roboty terenowo-drogowe
1. Zadaszenie wejść do klatek schodo-

wych budynków: nr 13, ul. Długosza 27
i nr 10, ul. Kasprzaka 28/34.

2. Remont opaski wokół budynku
nr 125 ul. Długosza 1/5.

3. Remont chodnika od strony północ-
nej przed budynkiem nr 13, ul. Długosza 27.

VI. Roboty instalacyjno-sanitarne
1. Wymiana podejść gazowych od pio-

nu do gazomierzy wraz z wymianą zawo-
rów w budynku nr 30, przy ul. Srebrzyń-
skiej 45.

2. Zlecenie wykonania projektu tech-
nicznego a następnie montaż instalacji
ciepłej wody dla sześćdziesięciu mieszkań
w budynku nr 40, przy ul. Długosza 29/31.

3. Chemiczne płukanie instalacji cen-
tralnego ogrzewania i grzejników w bu-
dynku nr 40, ul. Długosza 29/31.

4. Przeglądy roczne instalacji gazowych
i przewodów kominowych.

VII. Roboty nieprzewidziane
i dodatkowe

1. Przemurowanie ścianek piwnicz-
nych w drugiej i trzeciej klatce schodowej
bloku przy ul. Kasprzaka 64a.

2. Zamalowanie graffiti na elewacji bu-
dynku przy ul. Okrzei 4/12.

3. Izolacja podestu balkonu w budyn-
ku przy ul. Okrzei 4/12 m. 101 i odgrzy-
bienie nadproża m. 98.

4. Wykonanie i montaż trzech furtek
wogrodzeniubudynkuprzyul.Tatarakowej15.

5. Ocieplenie wieńca do klatki scho-
dowej budynku przy ul. Tatarakowej 15.

6. Malowanie śmietnika, balustrad
i podjazdów wejść do klatek schodowych
budynku przy ul. Tatarakowej 15.

7. Montaż oprawy oświetlenia ze-
wnętrznego przed budynkiem przy ul. Dłu-
gosza 27 i przy 1 Maja 76.

8. Zasilanie garaży przy 1 Maja 76a.
9. Zasilenie elektryczne węzła ciepłowni-

czego wybudowanego dla budynku przy
ul. Długosza 29/31 oraz remont studzienki
schładzającej na potrzeby tego węzła.

10. Wymiana wyłącznika prądu w tab-
licy głównej budynku przy ul. Więckow-
skiego 97.

11. Zlecenie wykonania projektu śmiet-
nika dla budynku przy ul. Kasprzaka
28/34.

12. Plombowanie gazomierzy po wy-
mianie zaworów w budynku przy Al.
Włókniarzy 198.

13. Doszczelnienie i uruchomienie in-
stalacji gazowej w budynku przy ul. Kasp-
rzaka 10.

14. Udrożnienie przewodu komino-
wego w budynku przy ul. Kasprzaka
28/34.

15. Wymiana odcinka pionu ciepłej
wody w jednym mieszkaniu bloku przy
ul. Okrzei 30/36.

16. Wykonanie projektu dobudowy
węzła c.w.u. i projektu instalacji ciepłej
i zimnej wody dla budynku przy ul. Kasp-
rzaka 11.

17. Wymiana podejścia i pionu kanali-
zacyjnego pięciu mieszkań w budynku przy
1 Maja 84/86 i w dwóch mieszkaniach blo-
ku przy ul. Długosza 29/31.

18. Wymiana podejścia odpływowe-
go dwóch mieszkań w budynku przy
1 Maja 76.

19. Wymiana pionu odpowietrzenia
dwóch mieszkań w budynku przy
ul. Długosza 29/31.

20. Wymiana podejścia odpływowego
dwóch mieszkań w budynku przy ul. Kasp-
rzaka 11.

21. Wymiana dwóch okienek w ma-
szynowni dźwigu bloku przy ul. Okrzei 40.

22. Podłączenie pionu deszczowego do
kanalizacji w węźle cieplnym przy
ul. Kasprzaka 64A.

23. Udrożnienie wentylacji w łazience
jednego z mieszkań budynku przy ul. Kasp-
rzaka 60/62.

24. Wymiana instalacji kanalizacyjnej
w trzech mieszkaniach budynku przy
ul. Kasprzaka 28/34.

Prace nie wykonane w 2014 r.
1. Z uwagi na przedłużające się proce-

dury w U.M.Ł. dotyczące użyczenia tere-
nu pod ustawienie rusztowania i uza-
leżnione od tego uzyskanie pozwolenia na
ocieplenie elewacji ściany budynku 29 przy
ul. Kasprzaka 10 wykonanie tych prac
zostało przeniesione na 2015 r.

Na realizację planu rzeczowo-
-finansowego funduszu remonto-
wego osiedla „Koziny” wydatko-
wano w 2014 r. łącznie 900.000 zł.

Osiedle „Zbiorcza”

I. Roboty ogólnobudowlane
1. Docieplenie półszczytu południo-

wego Gorkiego 10/12, ściany zachodniej
i szczytowej południowej budynku 501
przy ul. Gorkiego 6/8 – prace w trakcie rea-
lizacji.

2. Remont balkonów budynku przy
ul. Zbiorczej 17 (II etap) wraz z częścio-
wym malowaniem elewacji.

3. Remont dźwigu osobowego w dru-
giej klatce schodowej budynku przy ul. Sar-
niej 4.

4. Montaż daszków nad balkonami
ostatniej kondygnacji wraz z wykona-
niem projektu w budynku przy ul. Stylo-
nowej 7.

5. Roboty budowlane polegające na
przygotowaniu pomieszczeń piwnicznych
w budynkach przy ul. Rawskiej 3 i Raw-
skiej 7.do montażu węzłów cieplnych dl
tych budynków.

6. W ramach remontów balkonów na-
prawiono balkony mieszkań 9, 10 w bu-

Ocieplenie bloku przy Al. 1 Maja 76, os. Koziny

Ocieplenie bloku i remont balkonów. Bydgoska 27/29, os. Żubardź

CO ZROBIONO w OSIEDLACH w 2014 r .



5
W bieżącym numerze zamieszczamy
szczegółowe sprawozdania
kierowników poszczególnych administracji osiedlowych
z wykonania planów remontowych na 2014 r.

dynku przy ul. Szczytowa 4/6, mieszkania
3 w budynku przy ul. Górskiej 4, miesz-
kania 59 w budynku przy ul. Rawskiej 3
i mieszkania 21 w budynku przy ul. Gor-
kiego 26.

II. Roboty elektryczne
1.Wymiana domofonów w budynku

przy ul. Stylonowej 7, Zbiorczej 14
i Gołębiej 1/3.

III. Roboty dekarsko-blacharskie
1. Wymiana daszku nad śmietnikiem dla

budynku przy ul. Gołębiej 5 i Zbiorczej 19.

IV. Wymiana okien i drzwi
1. Wymiana drzwi wewnętrznych w we-

jściach do klatek schodowych budynku 503
przy ul. Gorkiego 24, 26, 28.

2. Wykonanie i montaż drzwi w wejś-
ciu na stropodach w pierwszej klatce
schodowej budynku przy ul. Gorkiego
24 i drugiej klatki schodowej budynku przy
ul. Gorkiego 28.

3. Wymiana stolarki okiennej w siedmiu
lokalach mieszkalnych oraz refundacja
kosztów wymiany wykonanej we własnym
zakresie dla trzydziestu sześciu człon-
ków spółdzielni.

V. Roboty terenowo-drogowe
1. Podniesienie wpustu ulicznego przed

budynkiem przy ul. Zbiorczej 17.
2. Utworzenie pasa zieleni wraz z na-

sadzeniami przed budynkiem przy ul. Gor-
kiego 24, 26 oraz pielęgnacja zieleni na te-
renie os. Zbiorcza.

VI. Roboty instalacyjno-sanitarne
1. Wybudowanie odrębnych węzłów

cieplnych, jednofunkcyjnych dla budynków
przy ul. Rawskiej 3 i Rawskiej 7.

2. Płukanie chemiczne instalacji cen-
tralnego ogrzewania i grzejników w bu-
dynkach przy ul. Gorkiego 6/8, 10/12, 24,
26, 28, Zbiorczej 15 i 17.

3. Czyszczenie pionów kuchennych
w blokach przy ul. Zbiorczej 8, 10, 12, 15,
19, 21, 23, 25.

4. Wykonanie przeglądów instalacji
gazowych, kominowych wszystkich bu-
dynków.

5. Wykonanie przeglądów, regulacji
i czyszczenia kotłów gazowych w blokach
przy ul. Górskiej 2, 4, 3/5, 7/9 i Szczyto-
wej 4/6.

VII. Roboty nieprzewidziane
i dodatkowe

1. Wymiana domofonów w pierwszej
klatce schodowej budynku przy ul. Gór-
skiej 7/9.

2. Naprawa elewacji w obrębie miesz-
kania 35, 37 od strony zachodniej budyn-
ku przy ul. Gorkiego 24 oraz uszczelnie-
nie mocowania balustrady balkonu m 21
od strony południowej budynku przy
ul. Gorkiego 28.

3. Odświeżenie pomieszczenia ogól-
nego użytku wraz z wymianą urządzeń sa-
nitarnych w piwnicy pierwszej klatki
schodowej budynku 503 Gorkiego 26.

4. Kontrola sprawności przewodów
wentylacyjnych i spalinowych w 30 miesz-
kaniach.

5. Usprawnienie wentylacji w 18 lo-
kalach mieszkalnych.

6. Wymiana pionu kanalizacyjnego
łazienkowego w lokalu mieszkalnym przy
ul. Zbiorczej 25 m3, Zbiorczej 10 m 29,
Zbiorczej 17 m 19.

7. Wymiana uszkodzonych grzejni-
ków żeliwnych na grzejniki płytowe w lo-
kalach mieszkalnym przy ul. Gorkiego
26 m 45, Gorkiego 10/12 m 9, Gorkiego
24 m 46.

8. Montaż ciepłomierza w węźle ciepl-
nym Zbiorcza 15.

9. Naprawa fragmentu elewacji od
strony południowej budynku przy ul. Sty-
lonowej 7, od strony wschodniej budynku
przy ul. Zbiorczej 23 przy mieszkaniu 22
i od strony zachodniej budynku przy
ul. Sarniej 4 przy mieszkaniu 69.

10. Wymiana styczników elektrycz-
nych prądowych tablic głównych w pierw-

szej klatce schodowej budynku 501 przy
ul. Gorkiego 6/8 i pierwszej i trzeciej klat-
ce schodowej budynku 503 przy ul. Gor-
kiego 24.

11. Oznaczenie żółtą farbą chlorokau-
czukową miejsc niebezpiecznych na tere-
nie osiedla „Zbiorcza”.

12. Zamalowywanie graffiti na ele-
wacjach budynków.

13. Wymiana uszkodzonych drzwi-
czek rewizyjnych do szachtów wodno-
kanalizacyjnych na parterach klatek scho-
dowych w budynku 501 przy ul. Gorkie-
go 6/8 i 10/12.

14. Odświeżenie wejść do klatek scho-
dowych dla budynków przy ul. Zbior-
czej 8, 10, 12, 14.

15. Odświeżenie gazonów od strony
wschodniej budynku 501 przy ul. Gorkiego
6/8/ 10/12.

16. Monitoring przyłączy wodociągo-
wych dla budynków przy ul. Górskiej
2,4, 3/5, 5/7 i Szczytowej 4/6.

17. Wymiana drzwiczek głównych
wyłączników dźwigu wraz z wyłącznika-
mi świateł na parterze budynku 501.

18. Wymiana domofonu analogowego
na domofon cyfrowy wraz z instalacją i uni-
fonami w pierwszej klatce schodowej bu-
dynku przy ul. Rawskiej 3 i w trzech pierw-
szych klatkach schodowych budynku przy
Rawskiej 7.

19. Wymiana pionu kanalizacji de-
szczowej pierwszej klatki schodowej bu-
dynku przy ul. Gorkiego 28.

20. Wymiana drewnianej stolarki okien-
nej na stolarkę PCV, wykonanie instalacji
elektrycznej oraz montaż drzwi metalo-
wych w pomieszczeniu suszarni prze-
kształconej na potrzeby nowego węzła
cieplnego w budynkach przy ul. Rawskiej
3 i Rawskiej 7.

21. Naprawa chodnika z kostki beto-
nowej od strony wschodniej budynku
przy ul. Zbiorczej 7.

Prace nie wykonane w 2014 r.
1. Badania termowizyjne – Gorkiego 24

i Zbiorcza 23 – przeniesiono do planu re-
montowego 2015 r.

2. Wymiana daszku nad śmietnikiem
przy ul. Zbiorczej 23 – remont całego
śmietnika ujęto w planie remontowym
2015 r.

3. Naprawa nawierzchni asfaltowej
przed budynkiem przy ul. Zbiorczej 15 –
zwiększono zakres napraw przed tym blo-
kiem i przeniesiono do planu remontów na
2015 r.

Na realizację planu rzeczowo-
-finansowego funduszu remonto-
wego osiedla „Zbiorcza” wydatko-
wano w 2014 r. łącznie blisko
1.550.000 zł.

Osiedle
Sienkiewiczowskie

I. Roboty ogólnobudowlane
1. Naprawa i malowanie elewacji bu-

dynku przy ul. Ketlinga 26.
2. Naprawa i malowanie elewacji ze-

wnętrznej wraz z remontem czterech bal-
konów od strony zachodniej pionu miesz-
kań nr 2, 5, 8 budynku przy ul. Kmicica 2.

3. Ocieplenie ścian zewnętrznych w ob-
rębie mieszkania nr 9 przy ul. Skrzetu-
skiego 12 od poziomu górnego ościeża
okiennego do blacharki ogniomuru.

4. Ocieplenie narożnika północno-
-zachodniego na całej wysokości budyn-
ku przy ul. Kmicica 15.

5. Ocieplenie ściany południowej i częś-
ci ściany zachodniej pokoju małego pionu
mieszkań 1-9 budynku przy ul. Kmicica 19
wraz z wykonaniem projektu technicznego.

6. Ocieplenie cokołu w obrębie miesz-
kania nr 41 budynku przy ul. Ketlinga 11.

7. Ocieplenie ściany wschodniej bu-
dynku przy ul. Zagłoby 19 wraz z wyko-
naniem projektu technicznego.

8. Ocieplenie narożnika wnęki ściany
od strony wschodniej oraz narożnika na sty-
ku ścian wschodniej i północnej budynku
przy ul. Kmicica 12.

9. Ocieplenie ściany wschodniej po-
między pierwszą i drugą klatką scho-
dową oraz narożnika wnęki ścian za-
chodniej i północnej budynku przy
ul. Kmicica 11 wraz z wykonaniem pro-
jektu technicznego.

10. Ocieplenie narożnika pionowego
przy czwartej klatce schodowej i wnęki po-
między balkonami od strony zachodniej bu-
dynku przy ul. Skrzetuskiego 8.

11. Ocieplenie narożnika wnęki ściany
południowej budynku przy ul. Skrzetu-
skiego 6.

12. Malowanie i remont trzydziestu bal-
konów, attyk oraz wejść do klatek scho-
dowych budynku przy ul. Ketlinga 6.

13. Malowanie elementów attyk bu-
dynków przy ulicach Kmicica 12,14,16.

14. Malowanie i remont czterdziestu
balkonów budynku przy ul. Zagłoby 15.

15. Malowanie klatek schodowych bu-
dynków przy ulicy Kmicica 2, 2a, 2b.

II. Roboty elektryczne
1. Wymiana piętnastu opraw lamp oświe-

tlenia zewnętrznego.

III. Roboty dekarsko-blacharskie
1. Wymiana wyłazów na dach w bu-

dynkach 51, 52, 53, 55, 57, 60 przy ulicach
Zagłoby 14, 16, 18, 20 i Ketlinga 24, 26.

2. Miejscowe uszczelnienie dachów bu-
dynków przy ul. Zagłoby/Skrzetuskiego.

3. Remont dachów wraz z wymianą
wyłazów na dach budynków przy ul. Ket-
linga 5 i Kmicica 16.

IV. Wymiana okien i drzwi
1. W czterech mieszkaniach wymie-

niono okna, a lokatorom dwudziestu dwu
mieszkań zrefundowano 50 procent kosz-

tów dokonanej przez nich wymiany we
własnym zakresie.

2. Wymiana okien na klatkach scho-
dowych budynków przy ul. Rocha Ko-
walskiego 6, Ketlinga 3.

3. Wymiana drzwi wejściowych do
klatek schodowych budynku przy ul. Ket-
linga 6.

4. Wymiana okienek piwnicznych w bu-
dynkach przy ulicach Kmicica 21, Ket-
linga 4, Skrzetuskiego 12, Kmicica 19.

V. Roboty terenowo-drogowe
1. Remont podestu i chodnika przy

piątej klatce schodowej budynku przy
ul. Ketlinga 11 od strony północnej.

2. Remont podestów i schodów przed
wejściami do klatek schodowych budyn-
ku przy ul. Kmicica 15 oraz montaż ba-
lustrad.

3. Wymiana nawierzchni chodnika
przed budynkiem przy ul. Skrzetuskiego 2
od strony zachodnio-północnej od bu-
dynku przy ul. Kmicica 11 do budynku
przy ul. Kmicica 13 od strony północnej.

4. Wykonanie przycinki i pielęgnacji
kilkunastu koron drzew na osiedlu.

VI. Roboty instalacyjno-sanitarne
1. Przegląd instalacji gazowych, ko-

minowych wraz z czyszczeniem i usunię-
ciem usterek w budynkach na osiedlu.

2. Płukanie chemiczne instalacji cen-
tralnego ogrzewania w osiemnastu bu-
dynkach.

3. Czyszczenie przewodów komino-
wych spalinowych i wentylacyjnych w bu-
dynku przy ul. Skrzetuskiego 1.

4. Przegląd, regulacja i czyszczenie
kotła gazowego w budynku przy ul. Fab-
ryczej 9.

5. Wymiana poziomu instalacji zimnej
wody wraz zaworami podpionowymi oraz
wymiana zaworów odcinających piony in-
stalacji ciepłej wody w budynkach przy
ul. Kmicica 4, 4a, 4b, 4c, Kmicica 6.

VII. Roboty nieprzewidziane
i dodatkowe

1. Remont i uszczelnienie podłoży bal-
konów dwunastu mieszkań i izolacja
szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych
sześciu balkonów oraz malowanie pięciu
balkonów.

2. Miejscowe docieplenie cokołu bu-
dynku przy ul. Ketlinga 11.

3. Miejscowa naprawa ścian budynków
S-3÷S-7 przy ul. Kmicica 4, 4a, 4b, 4c, 6
i S-9÷S-11 przy ul. Kmicica 2, 2a, 2b oraz
mocowanie kolców w miejscach przesia-
dywania ptaków.

4. Montaż jedenastu samozamykaczy
w drzwiach wejściowych do klatek scho-
dowych.

5. Zabezpieczenie przed ptactwem wy-
lotów kanałów wentylacyjnych na da-
chach budynków przy ulicach Kmicica 4,
4a, 4b, 4c, Zagłoby 14.

6.Wykonanie badań termowizyjnych
piętnastu ścian budynków na osiedlu.

7. Zamalowanie graffiti na kilkunastu
budynkach na osiedlu.

8. Naprawa i krycie papą daszków nad
wejściami do klatek schodowych budynków
przy ulicach Ketlinga 6 i Kmicica 21.

9. Naprawa i krycie papą termozgrze-
walną zadaszeń balkonów ostatnich kon-
dygnacji w bloku przy ul. Ketlinga 3.

10. Udrożnienie rynien i rur spustowych
wraz z uzupełnieniem brakujących ele-
mentów w budynkach S-1/2÷S-11, przy uli-
cach Skrzetuskiego i Kmicica.

11. Remont kominów wentylacyjnych na
dachu budynku przy ul. Skrzetuskiego 1.

12. Miejscowa naprawa chodników na
osiedlu po okresie zimowym.

13. Remont nawierzchni przed śmiet-
nikiem przy ul. Zagłoby 19.

14. Montaż drzwi metalowych do
śmietnika znajdującego się przed budyn-
kiem przy ul. Zagłoby 14.

15. Wymiana częściowa uszkodzonej
instalacji kanalizacji deszczowej w bu-
dynkach przy ulicach Kmicica 9, 10, 14
i Zagłoby 19.

16. Wymiana ciepłomierzy centralne-
go ogrzewania w węzłach cieplnych bu-
dynków przy ul. Ketlinga 24 i Kmicica 9.

17. Wymiana napędów zaworów regu-
lacyjnych centralnego ogrzewania w węzłach
cieplnych w budynkach przy ul. Zagłoby
21 i 15, Ketlinga 24.

18. Udrożnienie kanałów wentylacyj-
nych oraz zabezpieczenie siatką kominów
wentylacyjnych na dachu budynku przy
ul. Ketlinga 7.

19. Regulacja przewodów wentylacyj-
nych w sześciu mieszkaniach.

20. A ponadto wykonano dodatkowo
wymianę zaworów regulacyjnych i odci-
nających na instalacji ciepłej wody, zim-
nej wody i cyrkulacji w budynkach przy
ulicach Ketlinga 6, Zagłoby 21, Zagłoby 19,

Kmicica 12, Kmicica 16 oraz wymianę in-
stalacji domofonowej z analogowej na cyf-
rową w dwóch klatkach schodowych bu-
dynku przy ul. Kmicica 15 i w dwóch klat-
kach schodowych budynku przy ul. Skrze-
tuskiego 10.

Wszystkie zaplanowane prace
remontowe na 2014 rok zostały
zrealizowane.

Na realizację planu rzeczowo-
-finansowego funduszu remonto-
wego osiedla „Sienkiewiczowskie”
wydatkowano w 2014 r. łącznie
blisko 1.300.000 zł.

Osiedle
„Słowiańskie”

I. Roboty ogólnobudowlane
1. Docieplenie ściany wschodniej

i południowej bloku 101, ul. Zakładowa 52.
2. Docieplenie ściany wschodniej blo-

ku129, ul. Piasta Kołodzieja 21.
3. Docieplenie ściany południowej blo-

ku 142, ul. Ziemowita 17, bloku 143a,
ul. Ziemowita 21, bloku 149, ul. Piasta

Remont balkonów, bl. 10, ul. Ketlinga 6, os. Sienkiewiczowskie

Nowy węzeł cieplny na Rawskiej w os. Zbiorcza
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Wiele prac wykonano w 2014 r. na naszych osiedlach,

ale potrzeb remontowych wciąż jest wiele.
W następnym numerze gazety przedstawimy

zamierzenia remontowe na 2015 r.

Kołodzieja 25, bloku 204, ul. Leszka
Białego 4.

4. Wymiana windy w pierwszej klatce
schodowej bloku 160 przy ul. Henryka
Brodatego 2.

5. Malowanie klatek schodowych (ra-
zem 16 szt.) bloków: nr 105 ul. Ziemowi-
ta 1; nr 118 ul. Dąbrówki 4, nr 120
ul. Dąbrówki 6, nr 156 ul. Zakładowa 60,
nr 205a ul. Kazimierza Odnowiciela 2,
nr 209 ul. Zakładowa 59, nr 211 ul. Lesz-
ka Białego 6.

6. Malowanie wejść do klatek schodo-
wych szt. 16 w budynkach nr: 105 ul. Zie-
mowita 1, nr 109 ul. Ziemowita 11, nr 111
ul. Ziemowita 6, nr 113 ul. Dąbrówki 5,
nr 127 ul. Piasta Kołodzieja 19 i nr 145
ul. Ziemowita 25.

7. Docieplenia części cokołu w bl.
108 ul. Ziemowita 9 i w bloku 148 ul. Pias-
ta Kołodzieja 23.

8. Badania termowizyjne wybranych
mieszkań w budynkach nr nr: 218, 219,
143A, 150, 204, 209, 218A, 139.

9. Izolacja pionowa fundamentów w blo-
kach nr: 114 ul. Dąbrówki 7; 137 ul. Zakłado-
wa 58; 233 ul. Leszka Białego 5.

10. Uszczelnienie i naprawa złączy
międzypłytowych w blokach: 105, 108A,
112. 116, 117, 122, 126, 127, 133, 150, 152,
154, 158.

11. Remont płyt balkonowych, wnętrz
oraz sufitów w 105 mieszkaniach.

12. Remont kominów, osiatkowanie ich
przed ptactwem oraz usprawnianie ciągów
wentylacyjnych na podstawie wykona-
nych opinii oraz ekspertyz dla 45 budyn-
ków.

II Roboty elektryczne
1. wymiana domofonów łącznie 36 szt.

w budynkach nr: 117; 118; 120; 126;
127; 128; 132; 138; 143a; 150; 158; 159;
160; 205; 205a; 217; 220; 221; 221a;
227a; 231; 231a; 233.

2. Wymiana opraw oświetleniowych na
lampy LED przed blokiem 156 i 205a.

3. Remont 41 ulicznych lamp oświet-
leniowych.

III. Roboty dekarsko-blacharskie
1. Remont pokrycia dachowego wraz

z kompleksowym remontem kominów
budynku nr 210 ul. Leszka Białego 8.

2. Remont pokrycia daszków nad
wejściami do klatek schodowych bloku nr:
117 ul. Piasta Kołodzieja 15.

IV. Wymiana okien i drzwi
1. Wymiana okien w trzydziestu dwóch

lokalach i refundacja kosztów dla sześć-
dziesięciu sześciu członków.

2. Wymiana okienek piwnicznych w bu-
dynkach nr: 122; 125; 126; 127; 128; 147;
148; 149; 150; 202; 203; 204; 223; 224;
229;230; 233.

3. Wymiana drzwi wewnętrznych do
klatek schodowych w budynkach nr: 105;
110; 127; 132; 156; 158; 209; 210; 228.

4. Wymiana drzwi zewnętrznych do kla-
tek schodowych w budynkach nr: 153; 217.

V. Roboty terenowo-drogowe
1. Remont chodników przed blokami

nr 139 ul. Zakładowa 54, nr 150
ul. Dąbrówki 20, 156 ul. Zakładowa 60,
nr 218 ul. A. Jagiellonki 1 i nr 214 i 216
Anny Jagiellonki 2 i 4.

2. Remont chodnika wraz z zejściami
do ulicy przed blokiem 218a ul. A. Ja-
giellonki 3.

3. Remont chodnika z dojściem do
czwartej klatki schodowej bloku nr 231a
ul. L. Białego 3.

4. Remont podestów i dojść oraz miej-
scowe naprawy chodnika przed blokiem
231a ul. L. Białego 3.

5. Remont podestu i dojść do klatek
schodowych bloku nr 112 ul. Dąbrówki 3.

6. Remont dwóch podestów i dojścia do
klatek schodowych bloku nr 129 ul. Pias-
ta Kołodzieja 21.

7. Remont podestu przed wejściem do
pierwszej klatki schodowej bloku nr 154
ul. P. Kołodzieja 27.

8. Remont podestów przed pierwsza
i drugą klatką schodową bloku nr 159
ul. H. Brodatego 4.

9. Naprawa nawierzchni jezdni asfal-
towych, nasadzenia, przycinanie drzew
i krzewów oraz wycinka drzew.

10. Urządzenie placów zabaw, montaż
nowoczesnych urządzeń i naprawa ist-
niejących przed blokami 108-119-158/159,
154.

11. Wymiana ogrodzenia i naprawa
sprzętu na placu zabaw przed blokiem
nr 144.

VI. Roboty instalacyjno-sanitarne
1. Wymiana instalacji deszczowej w bu-

dynkach 205, 209, 211.
2. Wymiana pionów kanalizacyjnych

w piwnicach budynków nr 110; 147; 153; 209.
3. Wymiana instalacji poziomej zimnej

wody i zaworów w budynkach nr 108;
108a.

4. Przegląd instalacji gazowych i ko-
minowych na osiedlu.

5. Wyprowadzenie zaworów z piwnic
budynków 128, 146, 149.

6. Wymiana zaworów TCV w budyn-
kach: 105; 106; 109; 110; 112; 145; 146.

7. Montaż zaworów odcinających bu-
dynki: 121; 122; 127; 202; 207; 212; 214.

8. Wymiana zaworów odcinających
zimnej, ciepłej wody i cyrkulacji w bu-
dynkach: 107; 127; 128; 149; 150; 216; 217.

9. Płukanie chemiczne instalacji cen-
tralnego ogrzewania w budynkach: 105;
105; 116; 117; 118; 129; 130; 131; 217;
229; 229a; 230.

VII. Roboty nieprzewidziane
i dodatkowe

1. Docieplenie ściany wschodniej blo-
ku nr 213 ul. Zakładowa 61.

2.Wykonanie izolacji pionowej funda-
mentu od strony północnej bloku 108a na
wysokości lokalu użytkowego.

3. Wymiana przeciekających grzejni-
ków w dwudziestu dwóch lokalach miesz-
kalnych.

4. Oczyszczenie kanałów odwad-
niających i naprawa i częściowa wymiana
orynnowania w kompleksie garaży przy
ul. Zakładowej 32.

5. Malowanie wejść do klatek schodo-
wych bloku nr 158 ul. Ziemowita 10.

6. Wymiana domofonów w blokach
107, 156, i w drugiej klatce schodowej blo-
ku nr 158.

7. Wymiana drzwi zewnętrznych i szyb
w drzwiach i naświetlach w budynku
nr 118 ul. Dąbrówki 4.

8. Wymiana naświetli w wejściach do
klatek schodowych budynku nr 156.

9. Wymiana drzwi wewnętrznych w bu-
dynkach 134, 213, 229.

10. Wymiana okienek piwnicznych
w budynku nr 213.

11. Wymiana drzwi do suszarni bl. 155.
12. Wymiana drzwi zewnętrznych

bl. 112.
13. Remont chodnika od strony północ-

nej bloku 139.
14. Wymiana pionów kanalizacji de-

szczowej w bloku nr 156.
15. Wymiana instalacji poziomej z.w.

w piwnicy bloku 218.
16. Wymiana wyłazów dachowych

w budynkach 210, 156 i 205a.
17. Kompleksowy remont chodnika

na wysokości ściany południowej bloku
143a.

18. Remont daszków nad balkonami
w budynkach: 109, 145, 113, 153.

19. Wymiana drzwi wewnętrznych do
klatek schodowych w budynkach nr 134,
213.

20. Remont chodnika w szczycie blo-
ku 213 przy ul. Zakładowej 61.

21. Remont chodnika przy ul. P. Koło-
dzieja na wysokości bloku 120.

Prace nie wykonane w 2014 r.
1. Izolacja pionowa fundamentu bloku

nr 216 przy ul. A. Jagiellonki 4 – w termi-
nie póżniejszym przewiduje sie realizację
szerszego niż planowano zakresu prac.

2. Wymiana opraw oświetleniowych
LED na blok 213 ul. Zakładowa 61 – środ-
ki przeznaczono na docieplenie szczytu
wschodniego tego budynku.

3. Wymiana i oznakowanie tablic elek-
trycznych w piwnicy bloku 138 ul. Za-
kładowa 56 przeniesiono do planu 2015 r.
po wykonaniu elektrycznych przeglądów
5-letnich.

4. Szlaban przy bloku nr 226a przy
ul. B. Szczodrego 6 – wykonano inne
prace w uzgodnieniu z mieszkańcami.

5. Wykonanie ogrodzenia placu za-
baw przy blokach 141-143 – przy udzia-
le władz przedszkola „Galileo” wykonanie
nowych urządzeń zabawowych i komple-
ksowe ogrodzenie placu zbaw zaplano-
wano na 2015 r.

6. Kompleksowe ogrodzenie terenu
nieruchomości nr 224 zaplanowano na
2015 r.

7. Drzwi wewnętrzne do klatek scho-
dowych bloku nr 214 realizacja nastapi
w 2015 r.

Na realizację planu rzeczowo-
-finansowego funduszu remonto-
wego osiedla „Słowiańskie” wydat-
kowano w 2014 r. łącznie blisko
3.800.000 zł.

Plac zabaw na Olechowie

Z A PROS Z E N I E
N A F E R I E Z IMOWE

Redakcja gazety, w imieniu jednego
z głównych organizatorów XIV Olim-

piady Przedszkolaków, czyli RSM „Ba-
wełna”, serdecznie dziękuje sponsorom,
którzy wsparli tą inicjatywę.

Przedszkolaki otrzymały kredki i tem-
perówki uzyskane od sponsora – firmy
REMISTER oraz książki – malowanki
uzyskane od AMEET Sp. z o.o.

Jesteśmy wdzięczni darczyńcom i za-
chęcamy również innych przedsiębiorców
do naśladowania.

Kontakt
z administratorem
Administratorzy pracują najbliżej mieszkań-
ców. Bezpośrednio opiekują się poszczególnymi
budynkami i starają się rozwiązywać problemy
mieszkańców związane z zamieszkaniem. Oto
wykaz wszystkich administratorów wraz z kon-
taktowymi telefonami komórkowymi i adresami
e-mailowymi:
Administracja osiedla „Słowiańskie”, tel.
42 670 95 03, 42 670 70 42.
Kierownik adm. p. Piotr Sumiński.
Administratorzy:
Alina Kobus administrowane bloki: 100-110
i 116-122, jak również zespół garaży przy ul.
Ziemowita 2b i Zakładowej 32/36, tel. kom. 505
150 863, e-mail: akobus@rsmbawelna.pl.
Małgorzata Krasowska administrowane bloki:
111-114, 125-146, tel. kom. 505 150 842, e-mail:
mkrasowska@rsmbawelna.pl.
Andrzej Szlawski administrowane bloki: 147-
-156, 158-160, 216, 217, 219, 220, 221, 221A,
222A, 226A, tel. kom. 505 150 859, e-mail: asz-
lawski@rsmbawelna.pl.
Beata Jachimczak administrowane bloki: 201-
-214, 218, 218a, 223, 224, 227, 227a, 228, 229,
229A, 230, 231, 231a, 232, 233, tel. kom. 505 131
497, e-mail: bjachimczak@rsmbawelna.pl.

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

Administracja osiedla „Zbiorcza”, tel. 42 674
89 49, tel. 42 676 28 97.
Kierownik adm. p. Andrzej Jaroszczyk.
Administratorzy:
Jolanta Bagińska administrowane budynki:
Gorkiego 6/8, 10/12, 24, 26, 28, tel. kom. 505-
-150-858, e-mail: jbaginska@rsmbawelna.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: elkowalczyk@rsmbawelna.pl.
Aleksandra Czekalska administrowane bu-
dynki: Zbiorcza 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21,
23, 25, Sarnia 4, Stylonowa 7, tel. kom. 505 150
846, e-mail: aczekalska@rsmbawelna.pl.

Administracja osiedli „Żubardź” i „Koziny”,
tel. 42 651 55 24.
Kierownik adm. p. Jolanta Bartoszek.
Administratorzy:
Ewa Bukowska administrowane budynki: 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: ebukowska@rsmbawelna.pl.
Magdalena Gazda administrowane budynki:
Kasprzaka 10, 11, 11a, 28/34, Długosza 1/5, 27,
29/31, 1-go Maja 76, 84/86, Więckowskiego 97, Lo-
rentza 8, Srebrzyńska 45, Włókniarzy 198, tel. kom.
505 150 840, e-mail: mgazda@rsmbawelna.pl.
Jacek Piaseczny administrowane budynki:
Czarnkowska 9/13, Gandhiego 3a, Tatarakowa 15,
Lutomierska 83/101, 103a, 105a, 109a, 111,
Wrześnieńska 67/69, 71/73, Sierakowskiego
1/5, Uniejowska 4, 4a, 6, Turoszowska 5, 16, tel.
kom. 505 150 862, e-mail: jpiaseczny@rsmba-
welna.pl.
Aneta Wyrowska administrowane bloki: Byd-
goska 25, 27/29, 35, 37, Lutomierska 156, 158,
Uniejowska 1/3, Limanowskiego 168, tel. kom.
501 463 291, e-mail: awyrowska@rsmbawelna.pl.
Danuta Lewandowska administrowane bu-
dynki: Bydgowska 40, 42, 44, 46, Klonowa 35/37,
41, tel. kom. 505 150 853, e-mail: dlewan-
dowska@rsmbawelna.pl.

Przyjmowanie i załatwianie interesantów
w spółdzielni odbywa się następująco: sekreta-
riat spółdzielni, Zespół Doradczo-Samorządowy,
Dział Księgowości Eksploatacyjnej Dział Tech-
niczny, Stanowisko ds. Analiz Ekonomicznych
czynne są przez cały tydzień (za wyjątkiem so-
bót i niedziel) w godzinach 8.00-16.30; Dział
Członkowsko-Mieszkaniowy, Dział Czynszów,
Kredytów i Wkładów Mieszkaniowych, Dział Or-
ganizacyjny czynne są w poniedziałki, środy,
czwartki, piatki w godzinach 8.00-16.30, we wtor-
ki w godzinach 8.00-18.00, Administracje osied-
lowe: w okresie od 1.09. do 30.06. przyjmują in-
teresantów w poniedziałki, środy, czwartki
i piątki w godz. 8.00-17.00, we wtorki w godzi-
nach 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.

Ognisko TKKF „Dzikusy” informuje,
że trwają rozgrywki łódzkiej Ama-

torskiej Ligi Siatkówki.
Miło nam poinformować, że drużyny

Dzikusów, którym także „Bawełna” udzie-
la m.in. finansowego wsparcia” zespoły:
Dzikusy II – I Liga osiągają sukcesy.
W dniu 16.01.2015 r. Dzikusy II pokonały
3:0 drużynę ZSO 4, a mężczyźni Dzikusy
Ekstraklasa dnia 17.01.2015 r. pokonały 3:1
drużynę SEW Eurodrive. W XI kolejce
dnia 24.01.2015 r. Dzikusy I pokonały Stal
3:2 i w meczu z TA-NO Dzikusy uzyskały
też wynik 3:2.

Zapraszamy na kolejne mecze, które
rozgrywane są w Szkole Podstawowej
nr 205 przy ul. Dąbrówki 1 na Olechowie
w dniu 21.02.2015 r., godz. 9:30 ŁKSG –
Dzikusy I i 21.02.2015 r., godz. 11:20 Dzi-
kusy – Sokół. K.Sz.

Ognisko TKKF „Dzikusy” i RSM
„Bawełna” serdecznie zapraszają na

dwa dni atrakcji w ramach zorganizo-
wanych ferii zimowych, które odbędą się
w Szkole Podstawowej nr 205 na Ole-
chowie.

12 luty br. (czwartek) to Dzień Spor-
tu, który potrwa od godziny 10:00 do
14:00. W programie przewidziano: tur-
niej szachowy i warcabowy oraz turniej
tenisa stołowego, a także konkurencje
rekreacyjne, takie jak: skakanka, rzuty do
kosza, slalom z piłką, rzuty do tarczy czy
strzały na bramkę.

W piątek 13-ego z pewnością nie bę-
dzie pechowo, bo na ten dzień, o godzi-
nie 16:30, Ognisko „Dzikusy” zaplano-

wało zawody siłowe. Aby wziąć w nich
udział, należy zapisać się na listę, trze-
ba tylko mieć ukończone 18 lat. Oto w ja-
kich konkurencjach będzie można wy-
startować: wyciskanie sztangi, przysia-
dy ze sztangą, pompki na poręczach
oraz tzw. delfin, czyli wielokrotne po-
wtarzanie cyklu następujących po sobie
pozycji gimnastycznych, wykonywa-
nych w ciągu jednej minuty.

Wolne dni w mieście wcale nie
muszą być nudne! Nie potrzebujemy
śniegu, ani pięknej pogody! Wystarczy
nam dobry humor i energia! Nie siedź-
my w domu! Na te dwa dni stańmy się
„dzikusami” ;)

I.G.

Sport to zdrowie
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Spółdzielnia nie tylko ma zagwarantować mieszkania, ale również integrować
swoich mieszkańców. Kiedyś były organizowane, np. wspólne przenoszenie
ognia, które symbolizowało dzielenie się ogniskiem domowym między miesz-
kańcami. Podobne idee są wciąż mieszkańcom potrzebne.

Redakcja: Jakiś czas temu rozpoczęliśmy na
łamach naszej gazety cykl przedstawiający
spółdzielnie mieszkaniowe wydzielone z zaso-
bów budowanych przez RSM „Bawełna”. Na-
szymi rozmówcami byli już prezesi SM im. Ste-
fana Batorego i SM im. B. Chrobrego. Dziś goś-
cimy Pana, chcąc dowiedzieć się co słychać
w SM „Zarzew” – pierwszej wyodrębnionej
w 1980 r. od nas spółdzielni, można powiedzieć,
że naszej córki pierworodnej. Czy pamięta Pan,
jako ówczesny pracownik naszej spółdzielni,
działacz, a także mieszkaniec, czas wydzielania?
Co tym działaniom towarzyszyło, jak przyj-
mowali podział mieszkańcy?

Bogusław Hubert: Wiem, że prowadzicie taki
cykl, ponieważ czytam Waszą gazetę. Nie kryję,
że czekałem na tę rozmowę, bo rzeczywiście ge-
nezy SM „Zarzew” należy szukać w „Bawełnie”.
W wyniku jej podziału, z dniem 1 stycznia
1980 r. rozpoczęła działalność Spółdzielnia Miesz-
kaniowa „Zarzew”, przejmując w administrowa-
nie osiedla Zarzew, Łęczycka – Przędzalniana
i wtedy jeszcze osiedle Dąbrowa, które wyod-
rębniło się w 1991 r. Pyta Pani jak mieszkańcy rea-
gowali na dzielenie się spółdzielni. Myślę, że dla
większości z nich nie było to odczuwalne. Bloki
były te same, z ich mieszkaniami nic się nie działo.
Nawet administracje zostały w tym samym miej-
scu, nie wspominając, że siedziba nowo utworzonej
spółdzielni jeszcze przez wiele lat mieściła się przy
Bawełnie, w tym samym budynku na Przyby-
szewskiego. Podział Spółdzielni zakładający wy-
dzielenie całych osiedli był jakby naturalny.

R.: Pan Prezesem S.M. Zarzew jest od
niedawna, bo dopiero od 1 kwietnia 2013 roku,
ale Pana działania na rzecz tej społeczności były
podejmowane dużo wcześniej. Od lat jest Pan
zaangażowany w życie mieszkańców tej
Spółdzielni. Przez lata pracował Pan w Radzie
Osiedla „Zarzew” – jednostce pomocniczej
Urzędu Miasta Łodzi. Teraz będąc Prezesem
spółdzielni może Pan wykonywać te działania
jeszcze pełniej. Jak doszło do tego, że objął Pan
funkcję Prezesa Spółdzielni?

B.H.: Zgłosiłem się do konkursu ogłoszone-
go przez Radę Nadzorczą SM Zarzew. Odbywało
się 3-etapowe postępowanie kwalifikacyjne i przez
to gęste sito udało mi się przejść zwycięsko. Ale
odnosząc się do pierwszej części Pani pytania, to
rzeczywiście działaczem społecznym jestem prak-
tycznie od początku drogi zawodowej. Zawsze po-
dejmowałem różne inicjatywy, by być blisko lu-
dzi, móc ich integrować Pomagała mi w tym po-
czątkowo praca zawodowa jako instruktora i spe-

cjalisty w dziale społeczno-wychowawczym,
a następnie praca Radnego naszego miasta. Choć
zawsze podkreślam, że jestem działaczem społecz-
nym nie politykiem.

R.: Właśnie zacznijmy od początku. Pana
droga zawodowa i chyba zamiłowania prak-
tycznie obracają się ogólnie mówiąc w sferze
kultury i sportu. Od wczesnych lat 80-tych
uczestniczył Pan w działalności TKKF i to właś-
nie na terenie Zarzewa był Pan instruktorem
TKKF „Zarzewianka”, potem zaś w zarządzie
TKKF.

B.H.: Byłem związany nie tylko z TKKF-em.
Zaczynałem pracę w RSM „Bawełna”, w 1971
roku. Pracowałem tu przez 19 lat i w tym czasie
zajmowałem się przede wszystkim działalnością
społeczno-wychowawczą. Byłem również
głównym specjalistą w dziedzinie rekreacji i spor-
tu. To właśnie dlatego na mojej drodze pojawił się
TKKF, ale również i PTTK, a koło turystyczne
PTTK nr 84 przy RSM „Bawełna” było chyba wte-
dy jednym z najlepszych i największych kół tu-
rystycznych w Łodzi. Byliśmy wtedy jedyną
spółdzielnią w Łodzi, a może nawet i w Polsce,
która miała własną wypożyczalnię sprzętu tury-
stycznego. Dzięki temu, np. każde dziecko wy-
jeżdżające na organizowane przez Spółdzielnię fe-
rie, było wyposażone w narty i buty. Ale były to
wyjazdy nie tylko dla członków, ale również dla
pracowników Spółdzielni, dzięki którym mogli oni
poczuć się jak jedna wielka rodzina. Spływ kaja-
kiem, spanie w stodole na sianie, wycieczki ro-
werowe, weekend nad Pilicą – to momenty, któ-
re dziś wspomina się z rozrzewnieniem. Teraz
ludzie niestety zatracili to poczucie więzi spółdziel-
czej. Staram się to odbudowywać.

R.: I w tym kontekście, jak by Pan ocenił te
prawie już dwa lata urzędowania na stanowisku
Prezesa SM „Zarzew”?

B.H.: Może nie ja powinien je oceniać, tylko
mieszkańcy. Ja oceniam je pozytywnie, ponieważ
bardzo dobrze współpracuje mi się z samo-
rządem, z pracownikami i co najważniejsze,
z mieszkańcami, bo to właśnie z nimi można zrea-
lizować wiele nowych, a czasami wręcz nowa-
torskich pomysłów. Widzę chęć i wolę lokatorów
do przeprowadzania zmian, których dotąd nie było.
Doskonałym przykładem inicjatywy mieszkańców
są wnioski dotyczące zadań inwestycyjnych zlo-
kalizowanych na Zarzewie , a zgłaszane w ramach
Budżetu Obywatelskiego. Dzięki temu w Parku
Podolskim mamy jeden z najładniejszych w Ło-
dzi placów zabaw, siłownię dla dzieci i do-
rosłych, stoły do ping-ponga, nowe ławki i kosze

Córka pierworodna,

osób w wieku 60+. Nawiązałem z nimi kontakt
i dzięki temu przez kolejne pół roku będą pro-
wadzone u nas zajęcia komputerowe w ramach tej
inicjatywy, a prowadzimy też rozmowy, by uczest-
niczyć w kolejnych edycjach.

R.: Z kolei od 1987 roku prowadzicie osied-
lową świetlicę „Smyk” dla dzieci od 6 do 13 lat.
To chyba duże udogodnienie dla pracujących ro-
dziców? Dużo dzieci spędza czas w tej świetlicy?

B.H.: Tak, tutaj również nie mamy już wolnych
miejsc. Świetlica nie działa jednak tylko dla
dzieci. Poszerzyliśmy jej działalność, tak aby i star-
sze osoby znalazły tam coś dla siebie. Dla wielu
osób Dom Kultury „Zarzewie” zlokalizowany
w osiedlu „Zarzew” był zbyt daleko, dlatego po-
stanowiliśmy wyjść im naprzeciw i wzbogacić za-
jęciowo świetlicę mieszczącą się w drugim naszym
osiedlu Łęczycka – Przędzalniana. Świetlica ofe-
ruje więc teraz także kursy językowe, zajęcia
muzyczne, szachowe. Ciekawostką jest fakt do-
tyczący zajęć szachowych. Któregoś dnia przyszedł
do mnie jeden z mieszkańców z jakąś uwagą do-
tyczącą pracy administracji. Podczas rozmowy
okazało się, że Pan jest miłośnikiem szachów i ma
dużą wiedzę w tym temacie. Zaproponowałem mu
prowadzenie zajęć w naszej świetlicy i już od roku
razem współpracujemy. Takie inicjatywy są naj-
cenniejsze.

R.: Dużo Pan mówi o działaniach na rzecz
lokalnej społeczności, ale czy nie jest Pan
w dużej mierze postrzegany jednak jako poli-
tyk? Był Pan i jest radnym, wspiera Pan ini-
cjatywę „Żywa Piotrkowska”.

B.H.: Tak, ale to są właśnie działania społecz-
ne. Ja nigdy siebie nie uważałem za polityka, tyl-
ko za działacza społecznego. Rzeczywiście za-
angażowałem się w inicjatywę „Żywa Piotr-
kowska”, ale to również jest inicjatywa społecz-
na. Piotrkowska ma ogromny potencjał. Jest to
ulica z lat mojej młodości, kiedy Łódź kojarzono
właśnie z tym miejscem. Pozostał mi związany
z Piotrkowską ogromny sentyment. W inicjatywę
zaangażowałem się w momencie, gdy na Piotr-
kowskiej przeprowadzane były remonty, kiedy
kupcy mieli do tego duże zastrzeżenia i gdy na
włosku wisiała sprawa skierowania spraw do sądu
o odszkodowania za utratę zysków. Jednak dzię-
ki odpowiednim mediatorom udało nam się wy-
pracować kompromis, a efekty możemy oglądać
dziś. Piotrkowska zaczęła żyć. Oferuje mnóstwo
atrakcji, jak choćby choinka na Piotrkowskiej, fe-
styny, spotkania, lodowisko, zjeżdżalnia lodowa,
festiwale światła.

R.: Wasza Spółdzielnia również podejmu-
je szereg takich inicjatyw. W 2013 r. organi-
zowaliście konkursy na najładniej ukwiecony
balkon i ogródek przed balkonem. A zimą na
najładniej oświetlony z okazji świąt balkon
i ogródek. Czy w 2014 r. kontynuowaliście te
akcje?
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Ludzie,
których

warto poznać

na śmieci, a myślę, że to jeszcze nie koniec in-
westycji realizowanych przez Miasto na Zarzewie.

R.: A jakie nowe zmiany czy pomysły na
osiedlu ma Pan na myśli?

B.H.: Najbardziej nagłośniona sprawa to mu-
rale na naszym osiedlu, największe malowidła ścien-
ne w Europie. Zanim przystąpiliśmy do realizacji
tego projektu konsultowaliśmy go z mieszkańca-
mi, którzy bardzo chętnie go poparli. Praktycznie
nie było głosów przeciw, może jedna czy dwie
osoby miały wątpliwości typu: co będą przedsta-
wiały te murale, czy nie uszkodzi to elewacji.
W trakcie malowania lokatorzy wiernie nam kibi-
cowali, podglądali, wnosili swoje uwagi czy rady.

R.: Na ilu blokach są te murale?
B.H.: Na dwóch, stojących szczytami do ulicy

Przybyszewskiego, przy Morcinka 2 i 4 (Grota-
-Roweckiego). Proszę zwrócić uwagę na to jak
przemyślany i spójny jest to projekt. Na pierwszym
bloku od strony Widzewa-Wschodu przedstawione
postacie jakby wchodzą w przestrzeń Spółdzielni,
w osiedle, zmierzają w jego stronę. Natomiast na
drugim wychodzą z niego. Wtedy kiedy świeci
słońce, gdy jest jasno, murale są bardzo efektowne.
Aby wieczorem nie traciły swojego uroku pla-
nujemy je podświetlić. Mieszkańcy to akceptują,
musimy jednak tak to przeprowadzić, by było to
jak najmniej dla nich uciążliwe, żeby światła były
ustawione pod odpowiednim kątem i żeby żarówki
pobierały jak najmniej prądu.

R.: Te murale idealnie wpisują się w hasło:
„Łódź bez nienawiści na murach”.

B.H.: Tak, zdecydowanie. Na uwagę zasługu-
je przy tym fakt, że te murale są już kilka miesięcy
i nie ma na tych blokach żadnych bohomazów, czy
wulgarnych napisów. Ludzie chyba szanują nasz
pomysł.

R.: A jak nawiązaliście współpracę z ar-
tystami?

B.H.: Skontaktowałem się z Biurem Promo-
cji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą UMŁ, bo
wiedziałem, że miasto współpracuje z fundacją
Urban Forms. Ich misją jest nasycenie naszego
miasta nowoczesną sztuką, która poprawi obec-
ny wizerunek Łodzi i nada jej artystyczny, ory-
ginalny charakter. Artyści potrzebowali trochę cza-
su, by wypracować pomysł, który zapełni te ok.
1000 mkw. powierzchni. Weźmy też pod uwagę,
że tych pięciu artystów, którzy zajmowali się mu-
ralem to pięć odrębnych indywidualności, które
wcześniej ze sobą nie współpracowały. Udało im
się jednak zgrać doskonale i w dwa miesiące do-
kończyli dzieła.

R.: Czy na tych dwóch blokach skończy się
Wasza przygoda z muralami?

B.H.: Nie. Jesteśmy tak zadowoleni z efektów,
że planujemy już ozdobić kolejny budynek. Tym
razem będzie to wieżowiec przy ul. Śmigłego-Ry-
dza na osiedlu Łęczycka – Przędzalniana. Planu-
jemy też dalszą współpracę z Fundacją Urban
Forms w sprawie kształtowania i zagospoda-
rowania przestrzeni osiedla w otoczeniu między
innymi budynków z muralami.

R.: SM „Zarzew” ma więcej takich inicja-
tyw, które spotykają się z pozytywnym odbio-
rem przez mieszkańców. Widać to chociażby na
przykładzie działającego przy Waszej Spółdziel-
ni Domu Kultury „Zarzewie”, który istnieje
i działa niezmiennie od 1970 roku. Organizo-
wane jest tam całe mnóstwo zajęć, zarówno dla
dzieci i młodzieży, jak i dla dorosłych i senio-
rów: nauka języków, kółka zainteresowań, ta-
niec, aerobic, gimnastyka rekreacyjna dla se-
niorów, punkt biblioteczny i wiele, wiele innych.
I chyba zainteresowanie mieszkańców tego
typu działalnością jest duże, prawda?

B.H.: Bardzo duże, wszystkie miejsca na
tych zajęciach są zawsze zajęte. Wśród uczestni-
ków przeważają seniorzy, a największą popular-
nością cieszą się wśród nich kursy komputerowe.
Szukamy wciąż partnerów do współpracy, bowiem
wszystkie te zajęcia są nieodpłatne. Tutaj warto
wspomnieć o projekcie prowadzonym pod pat-
ronatem Prezydenta Bronisława Komorowskiego
„Latarnicy Polski cyfrowej”, przeznaczony dla

B.H.: Tak, nawet dziś Komisja Społeczna Rady
Nadzorczej będzie rozstrzygała konkurs na najład-
niejszy balkon świąteczny. To bardzo integruje
mieszkańców i tworzy więź ze spółdzielnią
i z sąsiadami. Również siedziba naszej Spółdziel-
ni była w tym roku po raz pierwszy oświetlona łań-
cuchem, a w przyszłości planujemy akcję deko-
rowania na osiedlu choinek przez uczniów szkół
zlokalizowanych na naszym terenie.

R.: Ma Pan głowę pełną pomysłów!?
B.H.: Takie spojrzenie na otaczający świat dało

mi prawie 20 lat pracy w „Bawełnie”. Była to
świetna szkoła życia społecznego i spółdzielcze-
go myślenia. To jest właśnie sedno spółdzielczości
– jest jedna wielka rodzina, a spółdzielnia nie tyl-
ko ma zagwarantować mieszkania, ale również in-
tegrować swoich mieszkańców. Chodzi o wypra-
cowanie więzi. Kiedyś były organizowane takie
akcje, jak np. wspólne przenoszenie ognia, które
symbolizowało dzielenie się ogniskiem domowym
między mieszkańcami. Dziś również trzeba sta-
rać się iść w tym kierunku. Tylko wspólne
działania odnoszą skutki.

R.: To prawda. Na myśl w tej chwili przy-
chodzi nam jeszcze jedna sprawa, wywalczona
staraniem waszej społeczności. Dzięki inicjaty-
wie i zaangażowaniu mieszkańców i Spółdzielni
udało się przywrócić rewir dzielnicowych na
Waszym osiedlu. Kiedy to się stało i co było po-
wodem wszczęcia takiej inicjatywy? Czy działy
się na osiedlu jakieś niepokojące wydarzenia?

B.H.: Przez wiele lat mieliśmy rewir dzielni-
cowych na ul. Wandurskiego. W pewnym mo-
mencie jednak Policja z niego zrezygnowała,
tłumacząc się brakiem funduszy. Staraliśmy się
z nimi negocjować, przekonywać, jednak nie byli
zainteresowani. Mieszkańcy odczuli to bardzo ne-
gatywnie, więc staraliśmy się podjąć działania
mającego przywrócić ten rewir. Przedstawiałem
nawet ten problem jako radny, ale było napraw-
dę trudno. Nie poddawaliśmy się jednak, zresztą
Rada Nadzorcza stała po naszej stronie i w koń-
cu, w zeszłym roku, udało nam się przywrócić re-
wir dzielnicowych i to w dodatku w dużo lepszym
miejscu, bo praktycznie w centrum osiedla.
Chciałbym przy tym podkreślić, że nie jest to po-
sterunek Policji a siedziba dzielnicowych. Mówię
o tym bo zdarza się, że ludzie mają policjantom
za złe, że zdarza się że nikogo nie ma na dyżurze.
Ich dyżur jest po prostu w terenie. Ale tak to nic
niepokojącego u nas na osiedlu się nie dzieje.
SM „Zarzew” ma się dobrze.

R.: Życzymy zatem dalszej pomyślności
naszej „córce” oraz cieszymy się z sukcesów
Pana, tym bardziej miło nam, że, jak to Pan po-
wiedział, Bawełna ukształtowała Pana spółdziel-
cze myślenie.

Dziękujemy za rozmowę.
K.Sz. i I.G.

czyli sedno spółdzielczości
Rozmowa z p. Bogusławem Hubertem
– prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej „Zarzew”.

Zgłoś do działu czynszów Spółdzielni czy
potrzebna ci książeczka do wnoszenia opłat.
Ponawiamy druk wzoru pisma w tej spra-
wie dla osób, które dokonują płatności

przez internet lub za pośrednictwem zlece-
nia stałego w banku. Zgłoszenie nam tego
faktu zaoszczędzi zamówienie niepotrzeb-
nej ilości książeczek.

Zgłoś czy potrzebna
Ci książeczka!

Łódź, dnia ..................................

-..................................

-...................................

RSM „Bawełna”
ul. Przybyszewskiego 163
93-120 Łódź

PODANIE
W związku z dokonywaniem płatności przelewem ban-
kowym/zleceniem stałym proszę o nie drukowanie
książeczki opłat.

-.................................................
podpis



8 Rozerwij się!
POZIOMO: 1. wyraz w rodzaju
Krasnystaw, 6. koniowate z Afryki, 7.
zwięźle o człowieku, 8. autor Wątrób-
ki po warszawsku, 9. mangaba lub ge-
reza, 12. żeński odpowiednik imienia
Anioł, 13. rewizor biletów, 14. typ sil-
nika spalinowego, 18. miasto nad
Narwią, 19. strona, ujęcie, 20. rodzaj
wtyczki, 21. gęś z Mazur, 22. Mládek
lub Miljković.
PIONOWO: 2. u Fredry w parze
z Leonem, 3. żółtobrunatna ochra, 4.
piec odlewniczy, 5. aktor i mistrz
sztuk walki, 9. po andrzejkach, 10.
miotaczka w czerwonym berecie,
11. nacięcie, znak, 15. odległość
między wyrazami, 16. naturalna
żywica do wyrobu farb, 17. ceremo-
nia, obrzęd.

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI
GRUDNIOWEJ

Poziomo: oracz, sztil, odium, Erwin,
amper, Eliasz, gazon, aparat, ospa,
łganie, rasa, Tamara, Baku.
Pionowo: Radom, cruze, czernica,
Zimińska, angloarab, przypisek,
Rena, pogwar, runway, trepan.

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 (nie dotyczy
pracowników RSM „Bawełna”).

K U C H N I A
N A S Z A
CODZIENNA
Po szaleństwie Świąt przy-
szedł czas na proste, pożyw-
ne i tanie potrawy. Proponu-
ję dziś danie szybkie i smacz-
ne. Możemy do niego wyko-
rzystać ziemniaki surowe
lub gotowane poprzedniego
dnia. Choć ja wolę surowe
i na takie przepis podaję po-
niżej. Ziemniaki będą goto-
wane/smażone na patelni
z cebulą i boczkiem lub kieł-
basą. Starszym gospodyniom
przepis ten jedynie przypo-
minam. Młodym polecam, bo
wymaga niewielu składników
i każdy, nawet niewprawiony
kucharz jest w stanie go wy-
konać.

Ludzkość to my, czy nam
się to podoba czy nie.

(Samuel Beckett)

BARAN
Możesz liczyć na udane
posunięcia w sprawach,
którymi przyjdzie Ci się
zajmować w nadcho-
dzącym miesiącu. Tylko
jakieś wiadomości otrzy-

mane w tych dniach nie wzbudzą Twojego za-
chwytu. Na szczęście wszystko inne sprzyjać bę-
dzie Twoim zamierzeniom. Nie rezygnuj jednak
z pomocy Wodnika.

BYK
Sporo powodów do sa-
tysfakcji zawodowej, ale
jednocześnie ktoś Ci za-
proponuje dużo atrak-
cyjniejsze zajęcie. Za-
stanów się jednak, czy

warto teraz zmieniać pracę, abyś nie stracił
tego, co dotychczas zyskałeś. Jakieś urzędowe
sprawy zaniepokoją Wagę, musisz koniecznie
włączyć się z pomocą.

BLIŹNIĘTA
Możesz znacznie lepiej
dogadać się z najbliż-
szymi, jeśli przestaniesz
narzekać z powodu dro-
biazgów zupełnie nie-
istotnych. Wystarczy nie-

co uśmiechu i tolerancji, by skupić wokół sie-
bie grupę przychylnych ludzi. Nie wdawaj się
w długie dyskusje z Baranem. Naprawdę szko-
da na to czasu.

RAK
Najbliższe dni będą dla
Ciebie okazją do spraw-
dzenia uczuć kogoś za-
przyjaźnionego. Sytua-
cja 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
Na początku miesiąca
ważne spotkanie. Musisz
się do niego starannie
przygotować, bo wynik
rozmowy może mieć wpływ
na Twoją dalszą karierę

zawodową. W domu niespodziewani goście
mogą okazać się kłopotliwi. Mimo to cały czas
będzie Ci dopisywał dobry humor. Sprzyja Ci
Koziorożec.

PANNA
Nie zaprzątaj sobie gło-
wy, ani nie zawracaj jej
innym, drobnymi sprawa-
mi pieniężnymi. Ciesz się
życiem, korzystaj z dnia,
innym też pozwól na to

samo. Zmartwienie jest uczuciem, które w tym
niezbyt łaskawym dla Ciebie czasie powinno
być na samym końcu. Taką postawą zyskasz
uznanie Bliźniąt.

WAGA
Twoja gwałtowna reakcja
na jakąś sprawę zdziwi
wiele osób. Problem nie
będzie zasługiwał na ta-
kie zdenerwowanie. Naj-
lepiej sam załagodź wy-

wołane przez siebie napięcie. To najlepsze
wyjście, unikniesz przykrych uwag i potę-
piających słów. Sporo zamętu wywoła nagły
wyjazd do Lwa.

SKORPION
Miesiąc raczej spokojny,
ale tylko z pozoru. Trze-
ba uważać, bo nadal każ-
da, nawet mało istotna
sytuacja, może kryć zalą-
żek nieporozumienia,

spięcia, wręcz kłótni. Staraj się w tych dniach
działać rozważnie i nie dawać powodu do kry-
tyki Twojego postępowania. Zastanawiający
znak - Byk.

STRZELEC
Nie ma sensu się zasta-
nawiać - wyjazd na narty
jest świetnym pomysłem.
Ciepłą kurtkę pożyczysz,
a na krótki urlop nie wy-
dasz majątku. Skorzys-

taj z zaproszenia rodziny lub przyjaciół, nawet
tych niewidzianych od dawna. Zmiana miejsca
i klimatu dobrze Ci zrobi. Rak jakoś przeżyje
to rozstanie.

KOZIOROŻEC
Postaraj się dobrze zor-
ganizować najbliższy
czas, by się nie okazało,
że wziąłeś na swoje bar-
ki zbyt wiele. Bądź stale
gotów do działania, ale

bez przesady. Ta może się okazać przeszkodą
dla Twoich planów. Nie dziel się swymi pro-
blemami ze Skorpionem, on ma własne powo-
dy do frustracji.

WODNIK
Sporo ruchu, spotkań
i rozmów. Niejedna cie-
kawa rzecz może się zda-
rzyć. Niekoniecznie mu-
sisz brać w tym udział,
ale popatrzeć będzie war-

to. Propozycje Strzelca, skierowane wprost do
Ciebie, będą bardzo obiecujące. Sporo zyskasz,
jeśli zorientujesz się na czas, jakie mogą
przynieść korzyści.

RYBY
Oczekuj ważnych wieści
z drugiego krańca Polski.
Wpłyną one na Twoje
dalsze plany. Interesy,
o których myślisz, wnet
przyniosą zyski; naresz-

cie pozbędziesz się długów zaciągniętych
w ubiegłym roku. Rozpętana przez Ciebie bu-
rza domowa ucichnie, jeśli serio potraktujesz
krytyczne uwagi Panny.

H O R O S K O P N A S T Y C Z E Ń

U Ś M I E C H N I J S I Ę
• • •

– Panie doktorze, jak się schylam, to mnie tak okropnie tu boli.
– Nie schylać się, następna proszę!

• • •
– Mamusiu ile lat jesteś żoną tatusia?
– Dziesięć, synku.
– A ile jeszcze musisz?

• • •
Rozmowa kwalifikacyjna:
– Proszę wymienić swoją jedną mocną cechę.
– Jestem wytrwały.
– Dziękuję, skontaktujemy się z panem później.
– Zaczekam tutaj.

Rzekł raz Donald Tusk, tak sobie:
Ja Irlandię z Polski zrobię!
Tu niebawem luksus, praca,
Kto na saksach niech więc wraca.
Tak ogłosił, nie na haju,
Lecz gdy przejął władzę w kraju.
Rządzić zaczął stąd z zapałem.
By się słowo stało ciałem,
By lud wrócił do macierzy,
Aby nie mył już talerzy.

By z pań polskich, no i z chłopca,
Sług nie miała siła obca.

Chciała Tuska nosić brać.
Z kraju było i wstyd wiać!
Tutaj nam umierać, żyć.
Dumnie znów Polakiem być!

Takie słowa bowiem rotą.
Każdy chciał być patriotą.

Stąd w te pędy ten i ów,
Kto nie głuchy na ton słów,
Z emigracji zapiernicza,
Jak w eposie Mickiewicza:
„gdzie… gryka jak śnieg biała”,
Gdzie dobrobyt jest, nie chała.

Więc do Polski, dalej, w pląs…
A tu, kurde!, kurde!, wstrząs!
Tam gdzie miało być już cacy,
Ni luksusu, ani pracy.

W tył zwrot wykonały nogi
I wycofał się lud z drogi.

Zmyka naród wciąż aż dudni,
Wkrótce Polska się wyludni!
Komu jeszcze siły staje,
Ten wyjeżdża w obce kraje.

Emigrują hen ludziska,
Sp…ając, aż żal ściska.

Finał, w głowie się nie mieści,
To część dalsza opowieści,
O premierze – chłop na schwał,
Co Irlandię zrobić chciał:

Gdy plan cały diabli wzięli
Sam wyjechał, do Brukseli.

Inna wersja, dla dorosłych,
Finał brzydki, acz doniosły.
Głoszą go ci, co w niedoli:
On po prostu też sp…ił!

ZZ  ZZIIEEMMII   PPOOLLSSKKIIEEJJ
DDOO  OOBBCCEEJJ

Andrzej Dynkiewicz

Choć droga niedale-
ka, nie dojdziesz, jeśli
do celu nie zmierzasz.

Taka sobie myśl

może dodać też inne przyprawy – czos-
nek, zioła prowansalskie, paprykę, itp.
Pod przykryciem ziemniaczki dusimy
około 15-20 minut, aż będą miękkie. Na
ostatnie 5 min. zdejmujemy pokrywkę,
by nadmiar wody odparował. Wszystkie
składniki powinny ładnie się połączyć.
Przekładamy na talerze, posypujemy
koperkiem i gotowe. Do picia wtedy naj-
lepsza jest maślanka lub kefir.

Smacznego KIM
(źródło: internet) 

Ziemniaczki 
po gospodarsku

Składniki (na trzy osoby):
– 3-5 większych ziemniaków,
– kilka dużych plasterków boczku (pa-

rzonego lub surowego) lub laskę
kiełbasy,

– 1 średnia cebula, 
– sól, pieprz do smaku,
– łyżka smalcu,
– koperek do posypania gotowej potrawy,
– kefir lub maślanka.

Przygotowanie:
Ziemniaki obieramy i kroimy w talarki,
cebulę w piórka a kiełbasę lub boczek
w słupki szerokości ok. 0,5 cm. Wszyst-
ko wrzucamy na patelnię, dodajemy
smalec, przyprawy i zalewamy wodą.
Jeśli ktoś chce bardziej danie urozmaicić
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