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Zaplanowane na rok 2015 roboty z funduszu remontowego zostały wykonane niemal w 100%.
O tym co zrobiono, a czego nie udało się wykonać w 2015 r. kierownicy poszczególnych admi-
nistracji osiedlowych informują w swoich sprawozdaniach z realizacji planów remontów.

W dniach 17 i 18 stycznia br. Janów obchodził 25-lecie. W kościele
na Janowie z tej okazji zamówiono mszę świętą w intencji miesz-
kańców, a drugiego dnia nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej.

NAKŁAD 9000

egzemplarzy

Moim
zdaniem
W ostatnim tygodniu stycznia,

przed obradami Rady Nadzorczej
Związku Rewizyjnego SM RP odbyło
się w siedzibie Krajowej Rady
Spółdzielczej spotkanie z Sekreta-
rzem Stanu w Ministerstwie Infra-
struktury i Budownictwa Kazimierzem
Smolińskim odpowiedzialnym w tym
resorcie za sprawy mieszkalnictwa.
Minister w trakcie spotkania przyznał,
że pobudzenie gospodarki musi na-
stąpić przez szeroki program budowy
mieszkań dla ludzi, którzy nie posia-
dają zdolności kredytowych, mieszkań
na wynajem. Rozwiązanie tego pro-
blemu z pominięciem środowiska
spółdzielczości mieszkaniowej jest
dzisiaj mało możliwe. Dlatego widzi
szansę w szerokiej współpracy z na-
szym środowiskiem i będzie wspierał
spółdzielczość mieszkaniową. Ocze-
kuje propozycji w zakresie naszego
udziału w programie dostarczania
mieszkań dla osób najuboższych, ge-
neralnie na rozwój mieszkalnictwa
w Polsce. Po raz pierwszy od wielu lat,
być może, zapala się zielone światło
dla nas. Przede wszystkim dobrze
się stało, że w tym resorcie powołano
odrębną część związaną z mieszkal-
nictwem, o co apelowaliśmy od daw-
na i na co zwracaliśmy uwagę po-
przednikom, że nie wolno rozwiązy-
wać budowy nowych mieszkań za po-
mocą firm deweloperskich, że muszą
powstawać mieszkania w formie lo-
katorskiej, szczególnie dla ludzi roz-
poczynających życie zawodowe.
A czas pokaże czy rozpoczniemy
wzajemną współpracę i będziemy
traktowani, jak partnerzy, o czym
świadczą spółdzielcze budynki oraz
sposób gospodarowania i zarządzania
nimi.

My zaś jesteśmy po małym skrom-
nym jubileuszu najmłodszego nasze-
go osiedla na Janowie. Jesteśmy tam
jedną z części większej całości, ale bar-
dzo istotną częścią. Bo nikt z miesz-
kających obok nas, bo nikt chyba
w całej Łodzi nie zdaje sobie sprawy,
że to dzięki myśleniu perspektywicz-
nemu, wytrwałości i konsekwencji na-
szych poprzedników, szczególnie
służb inwestycyjnych naszej Spół-
dzielni, został przygotowany w koń-
cówce lat osiemdziesiątych ubiegłego
wieku teren, który stał się jedynym,
zwartym obszarem inwestycyjnym
w zakresie budownictwa mieszka-
niowego. Poza Janowem na terenie na-
szego miasta nie powstało żadne inne,
tak duże; jednolite, ale różniące się ar-
chitektonicznie, nowe osiedle przez
ostatnie 25 lat. To ogromna satysfak-
cja dla jego inicjatorów i twórców.
W dalekosiężnych „bawełnianych”
planach były jeszcze dalsze budowy
mieszkań na nowych osiedlach w paś-
mie wschodnim naszego miasta –
„Mileszki” i „Henryków” i kolej-
nych kilkanaście tysięcy nowych
mieszkań. Być może winniśmy do
nich powrócić w kontekście planów
nowego rządu.

Sylwester Pokorski

Następny numer
ukaże się
25 lutego
2016 r.

Zmiany
do regulaminu
rozliczeń ciepła
Zapisy dotyczące głowic z nastawą +16°C oraz
przypisanie do pionów świecowych w kuch-
niach konkretnych jednostek zużycia ciepła to
najważniejsze zmiany jakie wprowadzono
w grudniu 2015 r. do regulaminu rozliczeń
kosztów ciepła. O przesłankach nowych re-
gulacji piszemy na str. 4.

Zmiany
opłat
Od 1 maja 2016 r. nastąpią podwyżki opłat za
używanie lokali. Zmiany dotyczą stawek eks-
ploatacji, odpisów na remonty i podatku od nie-
ruchomości. Po rozliczeniach ciepła i wody re-
gulacji podlegać będą stawki za centralne
ogrzewanie i zużycie wody. Szerzej o pod-
wyżkach czytaj na str. 4.

Minęło 25 lat od wybudowania w osiedlu Sienkiewiczowskim pierwszego
budynku. Z okazji tej rocznicy u zbiegu ulic Zagłoby i Ketlinga wmurowany
został kamień z okolicznościową tablicą.

Niedzielna msza św. odprawiona w intencji mieszkańców Janowa.

Wdniu 17 stycznia 2016 roku
minęło 25 lat od przekaza-
nia do eksploatacji i za-
mieszkania pierwszego bu-

dynku na osiedlu „Sienkiewiczow-
skie” – bloku nr 18 przy ul. Skrze-
tuskiego 12. Z tej okazji w kościele
św. Papieża Jana XXIII, przy Alei
Hetmańskiej 9 o godz. 13.00 została
odprawiona uroczysta msza święta
w intencji wszystkich mieszkań-
ców osiedla na naszym Janowie,
w szczególności zamieszkałych
w budynkach spółdzielczych. Ce-
lebrował ją Ks. Kanonik Wojciech
Anglart, proboszcz parafii na tym
Osiedlu.

Natomiast w poniedziałek w dniu
18.01.2016 r. o godz. 15.00 u zbiegu
ulic Zagłoby i Ketlinga, odbyło się
uroczyste odsłonięcie pamiątko-
wej tablicy z okazji 25-lecia Janowa,
umieszczonej na dużym, szerokim
głazie. Odsłonięcia dokonali pano-
wie Waldemar Pawelski, przewod-
niczący Rady Nadzorczej oraz An-
drzej Rudnicki, przewodniczący
Rady Osiedla „Sienkiewiczowskie”.
Szerzej o obchodach jubileuszu
piszemy na str. 5.

Po oddaniu gazety do druku stwierdziliśmy,
że do życzeń Świąteczno-Noworocznych za-

mieszczonych w poprzednim numerze wkradł
się błąd. Mimo kilkakrotnego czytania tekstów,
w życzeniach zamiast nowego został stary rok,

zupełnie jakby nie chciał od nas odejść.
Gorąco przepraszamy naszych czytelników,

życząc wszelkiej pomyślności
w Nowym Roku 2016! ☺

JUBILEUSZ 25-LECIA JANOWA
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Co zrobiono
w osiedlach w 2015 r.
O realizacji planów remontów z ubiegłego roku piszemy
na stronach 6, 7 i 8.
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Miło jest dzielić się radością,

okazywać sąsiadowi sympatię i zrozumienie.
Bądźmy dla siebie wyrozumiali i uśmiechnięci.

Świat okaże się lepszy i bardziej kolorowy.2
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Z prac Zarządu Spółdzielni w grudniu 2015 r.
W grudniu 2015 r. posiedzenia Zarządu
RSM „Bawełna” odbyły się w dniach 2,
9, 16 i 22. Na posiedzeniach tych Zarząd
podjął decyzje m.in. w następujących
sprawach:

Sprawy członkowsko-
-mieszkaniowe
Wg stanu na 30.11.2015 r. Spółdzielnia zrze-
szała 8.876 członków, w tym 8.777 człon-
ków zamieszkujących i 99 członków ocze-
kujących. W grudniu 2015 r. przyjęto w po-
czet członków Spółdzielni 23 osoby, a skreś-
lono z rejestru z przyczyn innych niż po-
zbawienie członkostwa – 42 osoby.

Podjęto postępowanie o pozbawienie
członkostwa w Spółdzielni w stosunku do
członka Spółdzielni zalegającego z opłata-
mi za mieszkanie, natomiast wobec innego
członka, który spłacił swoje zadłużenie,
uchwałę o podjęciu postępowania uchy-
lono.

Sprawy terenowo-prawne
Podpisano protokoły z rokowań, przygo-
towane przez Wydział Praw do Nierucho-
mości w Departamencie Gospodarowania
Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi w spra-
wach:
1. przeznaczenia do sprzedaży na rzecz
dotychczasowego użytkownika wieczystego
RSM „Bawełna” nieruchomości gruntowej
(działka nr 39/8), położonej w Łodzi przy
ul. Klonowej 38/40 i będącej własnością
Miasta Łódź.
2. ujednolicenia terminu użytkowania
wieczystego działek gruntu stanowiących
wewnętrzną drogę dojazdową do budynków
mieszkalnych nr 201-205 przy ul. Luto-
mierskiej 83/101-111, będących w użyt-
kowaniu wieczystym Spółdzielni.

W związku z kolejnymi (o wcześniej-
szych pisaliśmy już w informacji z prac Za-
rządu grudniu 2014r.) otrzymanymi z Urzę-
du Miasta Łodzi wypowiedzeniami wyso-
kości dotychczasowej opłaty rocznej za
grunty oddane Spółdzielni w użytkowanie
wieczyste zapoznano się z przygotowaną

przez Dział Techniczny Spółdzielni infor-
macją na temat kosztów i ewentualnych ko-
rzyści z odwoływania się do Samorządo-
wego Kolegium Odwoławczego od decyz-
ji UMŁ o podniesieniu opłat za użytkowa-
nie wieczyste nieruchomości. Biorąc pod
uwagę, iż ewentualna wygrana przed SKO
w niewielkim stopniu obniżyłaby nowe
opłaty, jak również opierając się na doś-
wiadczeniach jednej z łódzkich spółdzielni
mieszkaniowych, która zainwestowała już
w proces odwoławczy znaczne środki fi-
nansowe, a sprawa trwa od kilku miesięcy
i nic nie wskazuje, aby wkrótce miała za-
kończyć się pomyślnie dla odwołującego,
postanowiono nie odwoływać się od otrzy-
manych wypowiedzeń wysokości opłat.

Roboty remontowe i wymiana
stolarki okiennej
Podjęto decyzje o refundacji kosztów wy-
miany okien we własnym zakresie przez
użytkowników mieszkań w kolejności wy-
nikającej z list wymiany/refundacji dla
poszczególnych osiedli:
– dla osiedla „Sienkiewiczowskie” – do-

tyczy ośmiu mieszkań,
– dla osiedla „Żubardź” – dotyczy jed-

nego mieszkania,
– dla osiedla „Zbiorcza” – dotyczy dzie-

więciu mieszkań,
– dla osiedla „Słowiańskie” – dotyczy je-

denastu mieszkań.
Przyspieszono refundację poniesio-

nych kosztów wymiany okien we własnym
zakresie jednej osobie z osiedla „Zbiorcza”
i jednej z osiedla „Słowiańskie” ze wzglę-
du na sytuację życiową tych osób oraz po
uzyskaniu pozytywnych opinii właściwych
Rad Osiedli.

Zatwierdzono protokół z prac komis-
ji powołanej w sprawie wyboru wyko-
nawców na realizację robót remontowych
w zasobach mieszkaniowych RSM „Ba-
wełna” w 2016 roku zgodnie z rekomen-
dacją i ustaleniami komisji zawartymi
w protokóle. Listę wybranych firm za-
mieściliśmy na stronie internetowej RSM

„Bawełna”, a w lutym opublikujemy także
w naszej gazecie.

Zatwierdzono na 2016 rok Cenniki do
sporządzania rozliczeń finansowych
Spółdzielni z członkami w zakresie napraw
wewnątrz lokali w zasobach RSM „Ba-
wełna”.

Przyjmując przedstawione przez po-
gotowie techniczne „USŁUGA” Sp. z o.o.
uzasadnienie podwyższenia cen zaakcep-
towano propozycję wprowadzenia zmiany
cennika usług świadczonych Spółdzielni
przez tę spółkę.

Opłaty i koszty
Przyjęto do wiadomości i zaakceptowano
informację dotyczącą sald bilansu otwarcia
kosztów do rozliczenia centralnego ogrze-
wania i podgrzania wody za 2015 rok.

Uwzględniając argumentację Łódzkiej
Agencji Ochrony Mienia „Security Servi-
ce” wyrażono zgodę na podwyższenie od
1.01.2016 r. wysokości wynagrodzenia ry-
czałtowego za ochronę osobową siedziby
Zarządu Spółdzielni.

Na uzasadniony wniosek członka po-
siadającego mieszkanie w osiedlu „Słowiań-
skie” obniżono stawkę zaliczkową na po-
czet centralnego ogrzewania tego miesz-
kania, ustaloną w oparciu o zużycie ciepła
w 2014 roku.

Udzielono bonifikaty w opłatach za
używanie lokalu użytkowego w osiedlu
„Zbiorcza” za miesiące listopad i grudzień
2015 roku. Bonifikata uzasadniona jest
niemożnością prowadzenia w lokalu działal-
ności w czasie wykonywania przez
Spółdzielnię prac remontowych na terenie
przed wejściem do lokalu.

Omówiono i przyjęto do wiadomości
wyniki ekonomiczne Spółdzielni za okres
styczeń-listopad 2015 roku.

Najem lokali
i dzierżawa terenu
Wynajęto lokal w piwnicy budynku przy
ul. Zakładowej 56 w osiedlu „Słowiańskie”
z przeznaczeniem na prowadzenie działal-
ności gospodarczej.

Wynajęto dwa pomieszczenia piwnicz-
ne w budynkach przy ul. Kmicica 9 i ul. Kmi-
cica 15 w osiedlu „Sienkiewiczowskie”
osobom mieszkającym w tych budynkach,
z przeznaczeniem na dodatkowe komórki.

Działalność
społeczno-wychowawcza
Przyjęto sprawozdanie Zarządu Ogniska
TKKF „Dzikusy” z przeprowadzonej w dniu
5 grudnia 2015 roku w Szkole Podstawowej
Nr 205 w Łodzi XV Olimpiady Przed-
szkolaków – wraz z załączonym do spra-
wozdania rozliczeniem wykorzystania środ-
ków finansowych przekazanych przez RSM
„Bawełna” na organizację tej imprezy.

***
Podpisano kartę uczestnictwa zgłaszając
Spółdzielnię do Ogólnopolskiego Konkursu
Spółdzielni Mieszkaniowych im. dr. Ryszar-
da Jajszczyka, organizowanego przez Związek
Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

Zapoznano się z informacją, iż Prezy-
dent RPAndrzej Duda, doceniając obywa-
telski i społeczny wymiar działalności
spółdzielczej, zdecydował się objąć hono-
rowym patronatem obchody 200 rocznicy
powstania spółdzielczości na ziemiach pol-
skich, które zaplanowano na 2016 rok. O ob-
jęciu patronatem obchodów poinformo-
wał w imieniu Prezydenta RP Sekretarz
Stanu z Kancelarii Prezydenta RP Maciej
Łopiński pismem skierowanym do Prze-
wodniczącego Zgromadzenia Ogólnego
KRS Jerzego Jankowskiego.

Oprac.: E.S.

Jak co roku z okazji Bożego Na-
rodzenia, na wniosek Rad Osiedli
„Żubardź” i „Koziny”, obdarowa-
no najstarszych i samotnych
członków Spółdzielni paczkami
świątecznymi.

Od jednej z mieszkanek osiedla
„Koziny” otrzymaliśmy związany z tą akcją list, którego treść zamieszczamy
poniżej:

„Serdeczne życzenia wielu radosnych doznań z okazji Świąt Bożego Na-
rodzenia, wszystkiego co najlepsze w każdym dniu nadchodzącego Nowego
Roku życzy D.Sz. (imię i nazwisko do wiadomości Redakcji).

Dołączam szczere podziękowania za Świąteczną Paczkę, którą nieocze-
kiwanie zostałam obdarowana. Miło, że Państwo pamiętacie nie tylko o tych,
którzy mają być Przyszłością Narodu, ale również o tych, którzy spowodowali,
że pojawili się na tym świecie.

Zatem: serdeczne dzięki za pamięć o seniorach!”

Bardzo dziękujemy nie tylko za życzenia, ale również za mądre
słowa!

Listy

Z prac
Rady Nadzorczej
W grudniu 2015 roku Rada Nadzorcza RSM „Ba-
wełna” odbyła jedno posiedzenie, na którym:
1. Podjęła uchwałę ws. sprostowania nazwiska
w Uchwale Rady Nadzorczej RSM „Bawełna”
z dnia 29.10.2015 dot. wykreślenia z grona człon-
ków Spółdzielni członka oczekującego.
2. Uchwaliła Ramowy Harmonogram Pracy Rady
Nadzorczej na 2016 rok (harmonogram prezentujemy
na stronie 6).
3. Uchwaliła plan gospodarczo-finansowy RSM
„Bawełna” na 2016 rok.
4. Uchwaliła zmianę stawek opłat jak niżej:
a) podatki i opłaty lokalne – zmiana od
1.01.2016 r.
b) zimna woda i odprowadzanie ścieków – zmia-
na od 1.01.2016 r.
c) stawki eksploatacyjne dla lokali mieszkal-
nych – zmiana od 1.05.2016 r.
d) odpisy na fundusz remontowy – zmiana od
1.05.2016 r.
e) stawki opłat dla garaży wbudowanych włas-
nościowych i wyodrębnionych – zmiana od
1.05.2016 r.
f) stawki opłat dla garaży wolno stojących włas-
nościowych i wyodrębnionych – zmiana od
1.05.2016 r.
5. Uchwaliła zaliczkowe stawki opłat za ciepłą wodę
dla lokali w budynkach przy ul. Tybury 3, ul. Tybu-
ry 10, ul. Bydgoskiej 42 oraz przy ul. Kasprzaka 11.
Termin wprowadzenia opłat – od 1 stycznia 2016 r.
Wprowadzenie zaliczkowych opłat za ciepłą wodę
jest związane z rozbudową węzłów cieplnych w ww.
budynkach o funkcję ciepłej wody użytkowej do-
starczonej do mieszkań.
6. Uchwaliła Aneks nr 6 do Regulaminu zasad
szczegółowego rozliczania kosztów gospodarki za-
sobami mieszkaniowymi w RSM „Bawełna” w za-
kresie wprowadzenia kosztów wspólnych podgrza-
nia ciepłej wody użytkowej w całkowitych kosztach
zmiennych c.w.u. danego budynku /grupy budynków
dla budynków z wybudowanymi do końca 2015 r.
instalacjami centralnej ciepłej wody użytkowej.
7. Uchwaliła Aneks nr 7 do Regulaminu zasad
szczegółowego rozliczania kosztów gospodarki za-
sobami mieszkaniowymi w RSM „BAWEŁNA”
w zakresie:
a) dotyczącym wprowadzenia do eksploatacji
głowic termostatycznych z ograniczeniem minimal-
nej temperatury do + 16°C wraz ze zmianą zasad roz-
liczeń kosztów ogrzewania dla lokali, w których
z przyczyn leżących po stronie lokatora nie doszło do
wymiany głowic oraz w przypadku stwierdzenia ce-
lowego uszkodzenia głowicy termostatycznej,
b) przypisania zużycia ciepła na c.o. (w j.p.k.o.)
dla pionów świecowych w kuchniach,
c) zmiany współczynników kosztów wspólnych
ogrzewania dla budynków, których współczynniki
były zmieniane Aneksem nr 3 z dnia 28.06.2012 r.
oraz Aneksem nr 5 z dnia 18.12.2013 r.
8. Przyjęła do wiadomości informacje człon-
ków Rad Osiedli na temat spraw jakimi zajmowały
się Rady na swych posiedzeniach w okresie od ostat-
niego posiedzenia Rady Nadzorczej.
9. W sprawach wniesionych Rada przyjęła do wia-
domości informacje na temat:
– XV Olimpiady Przedszkolaków, która odbyła się
5.12.2015 r. na terenie SP 205 przy ul. Dąbrówki 1,
– 57 urodzin RSM „Bawełna”, w których uczest-
niczyli członkowie najdłużej zamieszkujący w na-
szych osiedlach,
– planowanej na 17.01.2016 r. (niedziela godz. 13.00)
mszy świętej w intencji mieszkańców Janowa w Koś-
ciele św. Papieża Jana XXIII przyAlei Hetmańskiej 9,
w związku z przypadającym 25-leciem tego osiedla,
– planowanego na 18.01.2016 r. (poniedziałek
godz. 15.00) odsłonięcia kamienia wraz z tablicą pa-
miątkową u zbiegu ulic Zagłoby i Ketlinga z okazji
25-lecia osiedla Janów,
– uchwały nr 22/2015 Zgromadzenia Ogólnego
Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 16.12.2015 r. ws.
zwołania VI Kongresu Spółdzielczości,
– wyborów nowego prezydenta Międzynaro-
dowego Związku Spółdzielczego, którym podczas
Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowego
Związku Spółdzielczego w Antalyi (Turcja) została
p. Monique Leroux z Kanady,
– pisma, jakie wpłynęło do Przewodniczącego
Zgromadzenia Ogólnego KRS p. Jerzego Jankow-
skiego z Kancelarii Prezydenta RP od Sekretarza Sta-
nu p. Macieja Łopińskiego, w którym w imieniu Pre-
zydenta RP p. Andrzeja Dudy informuje, że Pan Pre-
zydent, doceniając obywatelski i społeczny wymiar
działalności spółdzielczej, zdecydował się objąć ho-
norowym patronatem obchody 200 rocznicy po-
wstania spółdzielczości na ziemiach polskich, któ-
re zaplanowano na 2016 rok,
– spotkania, które miało miejsce w dniu
30.11.2015 r. w UMŁ, podczas którego członkowie
Forum Zarządców Nieruchomości spotkali się z Pre-
zydent Łodzi p. Hanną Zdanowską,
– planowanego przez Forum spotkania z parla-
mentarzystami z województwa łódzkiego,
– wystawy dot. 200 rocznicy powołania Towa-
rzystwa Hrubieszowskiego Rolniczego, założonego
przez Stanisława Staszica w 1816 r., która miała miejs-
ce w Muzeum Historii Spółdzielczości w Warszawie,
– pisma, które wpłynęło do Przewodniczącego
Rady Nadzorczej od Prezesa Prawa i Sprawiedliwości
p. Jarosława Kaczyńskiego w odpowiedzi na pro-
pozycję rozważenia powołania Ministerstwa Bu-
downictwa i Mieszkalnictwa,
– życzeń świąteczno-noworocznych, które
wpłynęły do Spółdzielni od Związku Rewizyjnego
SM RP.
10. Następne posiedzenie Rady Nadzorczej pla-
nowane jest na 28.01.2016 r. I.G.

O G Ł O S Z E N I E
Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bawełna” informuje, że posiada do wynajęcia loka-
le mieszkalne poprzez zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu.
• Al. Włókniarzy 198 o pow. 37,80 mkw., IV p., 1 pokój + kuchnia,
• ul. Uniejowska 4 o pow. 45 mkw., II p., 2 pokoje + kuchnia.

Zawarcie umowy najmu okazjonalnego będzie uzależnione od wpłacenia przez przyszłego
najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu okazjonalnego, kosztów
egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu.

Osoby zainteresowane wynajęciem lokali mieszkalnych prosimy o zgłoszenie się do Działu
Członkowsko-Mieszkaniowego Spółdzielni przy ul. Przybyszewskiego 163 w Łodzi, pok. nr 8
lub przesłanie na adres Spółdzielni pisemnej oferty dot. wynajęcia ww. lokalu.

Informacje o możliwości wynajęcia przedmiotowych lokali mieszkalnych można uzyskać
telefonicznie pod numerem 42-641-63-33, wew. 10.

Miłe wiadomości
Pan Stanisław Jakubczyk z osiedla „Koziny”, nasz wieloletni członek,
którego sylwetkę przedstawialiśmy w 72. numerze gazety z grudnia
2014 r. został wyróżniony przez Szefa Urzędu do spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych Medalem ProPatia. Gratulujemy.

W dniu 6 stycznia br. nasz prezes p. Sylwester Pokorski został
dziadkiem. Jego synowa Elżbieta uro-
dziła córkę Wiktorię Elżbietę. Dziecko
i mama czują się dobrze otoczone tros-
kliwą opieką ich ojca i męża Dominika.
Gratulujemy.

Szanowni Państwo, Nasi czytelnicy
Już wcześniej do tego zachęcaliśmy,
dziś ponownie przekazujemy, że umożli-
wiamy czytelnikom łamy naszej gazety dla dzielenia się z innymi swoim
szczęściem, radosnymi wydarzeniami i osiągnięciami. Będziemy to za-
wsze czynić z ogromną sympatią. Zapraszamy.



Planowane na 2016 rok obchody 200. rocznicy powstania spółdzielczości
na ziemiach polskich, zapoczątkowane przez powołanie Hrubieszowskiego
Towarzystwa Rolniczego objął honorowym patronatem Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej p. Andrzej Duda. 3

lestwie Polskim, tereny Towarzystwa podzielono na
dwie gminy. W 1869 r. Towarzystwo straciło włas-
ność ziem miejskich, gdyż majątek Towarzystwa po-
dzielono pomiędzy Hrubieszów i stowarzyszone
wsie. Powyższe wydarzenia i szeroko zakrojona ak-
cja rusyfikacyjna podważyły autonomię Towarzy-
stwa, na czele którego stanął urzędnik carski, de-
legowany przez władze guberni.

Kolejne zmiany nastąpiły już po uzyskaniu nie-
podległości przez Polskę. Zgodnie z dekretem
o fundacjach i zatwierdzaniu darowizn i zapisów
z 1919 r., prezesa mianował Minister Rolnictwa, któ-
ry zastrzegał sobie również prawo nadzoru nad or-
ganami Towarzystwa. W 1921 r. Towarzystwo
zostało objęte przez Ministerstwo Rolnictwa przy-
musowym zarządem, który miał unormować pa-
nujące w nim stosunki gospodarcze oraz pomóc
w pozyskaniu kredytów od państwa. W takiej for-

mie Towarzystwo przetrwało do końca II woj-
ny światowej. W zasadzie Towarzystwo Rol-
nicze Hrubieszowskie przestało istnieć z po-
czątkiem 1945 r. Faktycznie, przez okres paru
lat zamieszkiwali tamte tereny dawni gospo-
darze, stopniowo pozbawiani środków do
życia. Na mocy ustawy o tzw. reformie rolnej
doszło do likwidacji tej organizacji i parcela-
cji jej majątku. W 1946 r. rozpoczęły się na tam-
tych terenach masowe wysiedlenia ludności.
Wywożono ją na tzw. Ziemie Odzyskane, na-
tomiast na tereny fundacji przybywała ludność
ze Wschodu, głównie z Wołynia, którą osied-
lano w powiecie hrubieszowskim. Przejmowała
ona budynki gospodarskie i mieszkalne, młyny,
mleczarnie, sklepy, szkoły, zakłady rzemie-
ślnicze.

Tradycje Towarzystwa Rolniczego Hru-
bieszowskiego, w zakresie propagowania o nim
wiedzy oraz gromadzenia pamiątek, kultywują
współcześnie szkoły i biblioteki z miejscowoś-
ci należących dawniej do Towarzystwa, Urzędy
Gmin w Hrubieszowie i Uchaniach, Towarzystwo Re-
gionalne Hrubieszowskie (od 1960 r.), Muzeum im.
St. Staszica w Hrubieszowie oraz d 1992 r. Stowa-
rzyszenie Miłośników Towarzystwa Rolniczego Hru-
bieszowskiego Fundacji St. Staszica z siedzibą w Ja-
rosławcu k/Uchania. W miejscowościach stowarzy-
szonych odbywają się uroczyste obchody imienin Sta-
nisława Staszica, sesje i seminaria poświęcone TRH,
konkursy wiedzy, rajdy rowerowe i piesze.

Natomiast w dniu 16 grudnia w siedzibie Kra-
jowej Rady Spółdzielczej, w Muzeum Spółdziel-
czości, odbyło się otwarcie wystawy upamięt-
niającej zbliżająca się rocznicę śmierci ks. Stanisława
Staszica, założyciela Hrubieszowskiego Towarzystwa
Rolniczego, które, gdyby polskie państwo funkcjo-
nowało nieprzerwanie, obchodziłoby 200-lecie. Ty-
tuł przygotowanej wystawy, która składa się z 15
plansz obrazujących powstanie i działalność Fundacji

Staszica oraz wybór prac jego autorstwa lub jemu po-
święconych, brzmiał: „Hrubieszowskie Towarzystwo
Rolnicze – Dziełem Stanisława Staszica w służbie
dla społeczeństwa.” Wystawę otworzył Prezes KRS
Alfred Domagalski, przypominając w swoim wy-
stąpieniu idee towarzyszące spółdzielczości.

Niezwykle miło nam również poinformować,
że planowane na 2016 rok obchody 200. rocznicy
powstania spółdzielczości na ziemiach polskich, za-
początkowane przez powołanie Hrubieszowskiego
Towarzystwa Rolniczego, zgodził się objąć hono-
rowym patronatem Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej p. Andrzej Duda, o czym poinformował se-
kretarz stanu jego kancelarii.

Skan tego pisma, które wpłynęło na ręce Prze-
wodniczącego Zgromadzenia Ogólnego Krajowej
Rady Spółdzielczej p. Jerzego Jankowskiego pre-
zentujemy też na tej stronie.

I.G.

Z ziem, lasów i budynków Towarzystwa Sta-
szic wydzielił tzw. własność wspólną, którą prze-
znaczył na budowę szkół oraz szpitala. Utworzył
również urządzenia gospodarcze, oświatowe oraz po-
mocowe dla chorych i starców. Otwarto również
Bank Pożyczkowy Towarzystwa.

Terytorium Towarzystwa nazywane było
„gminą”. Ludność Towarzystwa była wolna i nie-
zależna ekonomicznie od szlachty, co umożliwiło
sprawowanie władzy przez stowarzyszonych. Na
czele Towarzystwa stał Prezes i Rada Gminna,
składająca się z sześciu członków będących dzie-
dzicznymi posiadaczami ziemi. Radnych wskazy-
wali w wyborach pośrednich elektorzy, trzech
z każdej osady, powoływani co sześć lat.

W takim układzie organizacyjnym Towarzy-
stwo działało do lat 60. XIX wieku, kiedy to na mocy
reform administracyjnych wprowadzanych w Kró-

Hrubieszowskie Towarzystwo Rolnicze
Ratowania się Wspólnie w Nieszczęściach

wowe w wysokości 5% w stosunku rocznym. Pa-
miętajmy zatem, aby każdorazowo, ustalając wyso-
kość odsetek zapoznać się z obwieszczeniem co po-
zwoli nam na właściwe ustalenie ich wysokości.

Ponadto omawianą nowelizacją rozróżniono od-
setki za opóźnienie przewidziane w art. 481 Kode-
ksu cywilnego. Przepisy dotychczasowe stanowiły,
że wierzycielowi przysługiwały odsetki ustawowe
i wobec treści art. 359 Kodeksu cywilnego przed
1 stycznia 2016 r. rozróżnienie to nie miało żadne-
go znaczenia. Z uwagi jednak na omawianą nowe-
lizację rozróżnienie to należy uznać za fundamentalne.
W związku bowiem z niewykonaniem zobowiązań
przez dłużnika, określono wysokość należnych od-
setek za opóźnienie, które aktualnie należne są
w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Na-
rodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procen-
towych, o ile stopa odsetek nie była oznaczona i jeżeli
wierzytelność nie jest oprocentowana wg stopy
wyższej. Określono również wysokość odsetek ma-
ksymalnych za opóźnienie wskazując, że odsetki ma-
ksymalne za opóźnienie nie mogą w stosunku rocz-
nym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek
ustawowych za opóźnienie, a ponadto jeśli wysokość
odsetek za opóźnienie przekracza ww. wartość, na-
leżą się odsetki maksymalne za opóźnienie. Również
w odniesieniu do odsetek za opóźnienie ich wysokość
publikowana jest przez Ministra Sprawiedliwości
w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym
RP „Monitor Polski”. Aktualne Obwieszczenie Mi-
nistra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 2016 r. usta-
nawia odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości
7% w stosunku rocznym, a tym samym zgodnie z po-
wyższymi zasadami aktualne maksymalne odsetki
ustawowe za opóźnienie wynoszą 14% w skali
roku.

Drodzy Czytelnicy pamiętajcie również, że
omawiane zmiany weszły w życie 1 stycznia 2016
roku, jednak z uwagi na przepisy przejściowe należy
zwrócić uwagę, iż wszystkie odsetki za okres do dnia
31 grudnia 2015 r. nalicza się wg przepisów obo-
wiązujących przed wejściem w życie nowelizacji. Nie-
zależnie natomiast od daty powstania stosunku
prawnego, odsetki powstałe przed 1 stycznia 2016
roku naliczane są wg przepisów dotychczasowych,
natomiast od 1 stycznia 2016 r. według nowych prze-
pisów. W związku z tym, za każdym razem przy ob-
liczaniu odsetek, należy zwracać szczególną uwagę
na datę powstania obowiązku ich zapłaty, żeby na-
liczyć je w poprawnej wysokości oraz rodzaj nali-
czanych odsetek.

Radca prawny Piotr Andrzejewski
z Kancelarii Radcy Prawnego

Jadwigi Chmielewskiej-Furmankiewicz

ODSETKIUSTAWOWE,
CZYLIJAKIEPOZMIANACH?
Jaki Sylwester, taki cały rok – mówi stare powie-
dzenie. Wielu twierdzi, że to tylko przesądy, jednak
nikt nie chce kusić losu. Dlatego zanim zaczęliśmy
sylwestrowe bale, większość z nas zrobiła porządki
i zapasy oraz spłaciła długi – aby cały rok był spo-
kojny i obfity. Jeżeli natomiast komuś pozostały w no-
wym roku niespłacone zobowiązania winien zwró-
cić szczególną uwagę na rewolucyjne zmiany do-
tyczące sposobu naliczania i wysokości odsetek.

Otwierając zatem tegoroczną serię porad praw-
nych na łamach Mojego Domu w tym numerze po-
staram się pokrótce przedstawić Państwu zmiany ja-
kie weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. w za-
kresie odsetek.

Od 1 stycznia 2016 r. zmieniają się zasady usta-
lania wysokości odsetek ustawowych. Wszytko to za
sprawą ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmia-
nie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach
handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz nie-
których innych ustaw. Powyższa ustawa wprowadziła
zmiany do dwóch przepisów kodeksu cywilnego.
Niby niewiele, jednak jakże znaczące to zmiany.

Na wstępie wyjaśnić należy, że w prawie cy-
wilnym wyróżniamy dwa rodzaje odsetek – kapi-
tałowe i odsetki za opóźnienie.

Odsetki kapitałowe to takie, które pełnią swo-
istą rolę wynagrodzenia za możliwość korzystania
z obcego kapitału (np. pożyczki, lokaty bankowej).
Co do zasady odsetki kapitałowe muszą wynikać
z umowy bowiem w prawie cywilnym obowiązuje
zasada nominalizmu. Oznacza to, że jeżeli przed-
miotem zobowiązania od chwili jego powstania
jest suma pieniężna, spełnienie świadczenia następuje
przez zapłatę sumy nominalnej, chyba, że przepisy
szczególne stanowią inaczej (art. 3581 § 1 Kodeksu
cywilnego). Pamiętać jednak należy, że zgodnie z art.
359 § 1 Kodeksu cywilnego odsetki od sumy pie-
niężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika
z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu
lub z decyzji innego właściwego organu (odsetki ka-
pitałowe). Zatem gdy osoba A udzieli pożyczki
osobie B na określony czas, a strony nie dokonają za-
strzeżenia odsetek kapitałowych, to osoba B może
zgodnie z umową zwrócić pożyczkę w takiej kwo-

cie w jakiej została mu ona udzielona, tj. w wysokości
nominalnej.

Czym innym są natomiast odsetki za opóźnie-
nie. Ich rolą jest dyscyplinowanie dłużnika w ter-
minowym regulowaniu zobowiązań pieniężnych
i jednocześnie stanowią sankcję za brak świadczenia
w ustalonym terminie. W przeciwieństwie do odse-
tek kapitałowych te za opóźnienie swoje źródło mają
najczęściej w przepisach prawa. Zatem w sytuacji,
gdy osoba B nie zwróci osobie A pożyczki w termi-
nie, to choćby strony w umowie nie przewidziały san-
kcji z tego tytułu, to i tak osoba A może za okres
„zwłoki” doliczyć odsetki za opóźnienie. Podstawę
prawną takiego działania stanowić będzie art. 481 § 1
Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym, jeżeli dłużnik
opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężne-
go, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia,
chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby
opóźnienie było następstwem okoliczności, za któ-
re dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Wiedząc już jakiedwarodzaje odsetek wyróżnia Ko-
deks cywilny przejdźmy zatem do zmian jakie nastąpiły
w tym zakresie począwszy od 1 stycznia 2016 roku.

Po pierwsze zmianie uległ artykuł 359 Kodeksu
cywilnego w ten sposób, że zmienił się sposób usta-
lania odsetek od sumy pieniężnej, tzw. odsetek ka-
pitałowych. Dotychczas przepis art. 359 § 2 prze-
widywał jedynie, że „jeżeli wysokość odsetek nie jest
w inny sposób określona, należą się odsetki usta-
wowe”. Obecnie natomiast odsetki ustawowe usta-
lone są w wysokości równej sumie stopy referencyjnej
Narodowego Banku Polskiego (obecnie wynosi
1,5%) i 3,5 punktów procentowych, jeśli wysokość
odsetek nie jest określona w inny sposób. Ponadto
zmienił się też sposób naliczania odsetek maksy-
malnych. Aktualnie maksymalna wysokość odsetek
wynikających z czynności prawnej nie może w sto-
sunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości
odsetek ustawowych (odsetki maksymalne). Przed
zmianą była to czterokrotność stopy kredytu lom-
bardowego NBP.

Jednocześnie wysokość odsetek ustawowych
ogłasza Minister Sprawiedliwości w drodze ob-
wieszczenia w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor
Polski”. Aktualne obwieszczenie wydane zostało
w dniu 7 stycznia 2016 r. i ustanawia odsetki usta-

Z notatnika
prawnika

Często się mówi, że dzieło Stanisława Staszica –
Hrubieszowskie Towarzystwo Rolnicze Ratowania
się Wspólnie w Nieszczęściach, którego 200. rocz-
nicę powstania obchodzimy w 2016 roku – było naj-
starszą w Polsce, a może i na świecie spółdzielnią,
a Staszica nazywamy ojcem polskiej spółdzielczości.
Jego postać przybliżyliśmy Państwu w cyklu „Pio-
nierzy spółdzielczości” w numerze 51-52 z marca-
kwietnia 2013 roku. Pisaliśmy wtedy również
o Towarzystwie Hrubieszowskim, a dziś przypo-
mnimy kilka najważniejszych kwestii z nim związa-
nych.

Dobra hrubieszowskie, w skład których wcho-
dziła część Hrubieszowa oraz pobliskie wsie, Sta-
szic nabył już w 1801 roku. Piętnaście lat później,
w 1816 r. z 329 gospodarzami zawarł tzw. „Kontrakt
Towarzystwa Hrubieszowskiego w zamiarze udo-
skonalenia rolnictwa i przemysłu oraz wspólnego
ratowania w nieszczęściu”. Ten moment można
uznać za początek istnienia Towarzystwa Rolniczego
Hrubieszowskiego.

Ideałami, które przyświecały Towarzystwu
były likwidacja wyzysku i nędzy, w czym pomóc
miało osadzenie na ziemi drobnych właścicieli, któ-
rzy sami zajęliby się jej uprawą, a także idea
wspólnej pracy i wspólnego posiadania.

W dobrach Towarzystwa zniesiono pań-
szczyznę, ziemia nie należała jednak do chłopów,
lecz stanowiła własność grupową. Wieczystym
dzierżawcą gruntu stało się Towarzystwo, a nie jego
poszczególni członkowie, którzy byli jedynie dzie-
dzicznymi użytkownikami ziemi. Takie rozwiąza-
nie przyczyniło się do stworzenia silnej więzi po-
między Towarzystwem a jego członkami.

ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BAWEŁNA”
z siedzibą w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 163

ogłasza nabór firm do utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych
w zasobach mieszkaniowych w RSM „Bawełna” w 2016 r.

Oferta powinna obejmować następujące zakresy robót:

I. Wycinkę i pielęgnację drzew obejmującą:
1. pielęgnację drzew uzależnioną od ich średnicy: do 35 cm, do 50 cm, do 70 cm i powyżej 70,
2. wycinkę drzew uzależnioną od ich średnicy: do 40 cm, do 60 cm i powyżej,
3. frezowanie pniaków uzależnioną od średnicy pnia: do 40 cm, do 60 cm i powyżej,
4. nasadzenia i pielęgnację zieleni.

II. Kompleksową konserwację wytypowanych terenów zielonych obejmującą:
1. projektowanie terenów zieleni i ich zagospodarowanie, nasadzenia roślin,
2. pielęgnację krzewów/ roślin,
3. cięcie i formowanie drzew i krzewów, strzyżenie żywopłotów w zależności od potrzeb,
4. nawożenie roślin i powierzchni trawnikowych w zależności od potrzeb,
5. uzupełnienie brakujących lub uszkodzonych roślin wg potrzeb,
6. uzupełnianie warstwy ściółkowej (kora, kompost),
7. usuwanie roślin niepożądanych z rabat i trawników,
8. wykonywanie oprysków środkami ochrony roślin wszystkich posadzonych roślin oraz wykonywanie

oprysków interwencyjnych oraz profilaktycznych,
9. podlewanie roślin i powierzchni trawnikowych,

10. przygotowywanie roślin do zimy/wiosny,
11. koszenie trawników kosiarkami z natychmiastowym uprzątnięciem trawy,
12. sprawowanie pieczy nad właściwym stanem biologicznym roślin.

III. Oferta winna być przygotowana w podziale na dwie części:
Część ogólna:
1. Informacje o firmie (w tym informacja o doświadczeniu firmy, sprzęcie jakim dysponuje, stanie

zatrudnienia, kondycji finansowej – opinia banku, kopia PIT),
2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej /KRS -u,
3. Aktualne zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłatami i podatkami,
4. Referencje z ostatnich trzech lat dotyczące wykonywanych prac z zakresu pielęgnacji zieleni,
5. Aktualna polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej na co najmniej 50.000 zł.

Część cenowa
Dla wycinki i pielęgnacji drzew podać:
1. cenę pielęgnacji drzew uzależnioną od jego średnicy: do 35 cm, do 50 cm, do 70 cm i po-

wyżej 70,
2. cenę wycinki drzew uzależnioną od jego średnicy: do 40 cm, do 60 cm i powyżej 60 cm,
3. cenę frezowania pniaków uzależnioną od średnicy pnia: do 40 cm, do 60 cm i powyżej 60 cm,
4. cenę nasadzeń i pielęgnacji zieleni.

Dla kompleksowej konserwacji wytypowanych terenów zielonych podać: stawkę r-g z narzu-
tami.

Oferta zawierać będzie propozycję zaprojektowania terenów zieleni, ich zagospodarowania, na-
sadzenia roślin.

Oferent może złożyć ofertę na jeden lub oba zakresy, zachowując jednocześnie podział cenowy
jak wyżej.

Oferent jest związany ofertą do dnia 31.12.2016 r.
Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Pielęgnacja zieleni w RSM Bawełna”

w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Przybyszewskiego 163, p. 113, do dnia 25.02.2016 r. do godz.
12.00. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, prowadzenia negocjacji z oferentami
w zakresie oferowanej ceny oraz odstąpienia od konkursu ofert bez podania przyczyn.

Informacji dodatkowych udziela w godz. 8.00-16.00 p. Agata Ocińska tel.42 641 63 33, wew. 53
lub 505 131 487.



Na swym grudniowym po-
siedzeniu Rada Nadzorcza
RSM „Bawełna” podjęła
dwie uchwały dotyczące
zmian do regulaminu roz-
liczeń ciepła i wody w za-
sobach Spółdzielni.

Pierwsza z nich to Uchwała
nr 5/12/2015, na mocy której ane-
ksem nr 6 wprowadzono zmiany
do załącznika nr 2 do regulaminu.

Załącznik ten określa wysokość kosztów
wspólnych podgrzania wody ciepłej
w całkowitych kosztach zmiennych
ciepłej wody użytkowej (w dalszej części
posługujemy się skrótem c.w.u.). Zmia-
na dotyczy wprowadzenia udziału pro-
centowego kosztów wspólnych dla bu-
dynków, w których nastąpiło dobudo-
wanie do węzła cieplnego modułu do-
starczającego do mieszkań ciepłą wodę
z sieci. Wysokość kosztów wspólnych
c.w.u. w budynku zależna jest od liczby
pionów ciepłej wody przebiegających
w budynku.

Druga z uchwał nr 6/12/2015 dotyczy
wprowadzenia do eksploatacji głowic ter-
mostatycznych z ograniczeniem mini-
malnej temperatury do +16°C oraz przy-
pisania jednostek zużycia ciepła dla pio-
nów świecowych w kuchniach. Kwestie te
reguluje aneks nr 7 do regulaminu.

Wprowadzenie do eksploatacji no-
wych głowic termostatycznych z ograni-
czeniem minimalnej temperatury do +16°C
wiąże się z koniecznością ochrony sub-
stancji mieszkaniowej przed nadmiernym
oszczędzaniem ciepła. Wychładzane lokale
oraz te pozostawione niezamieszkałe i nie-
ogrzewane coraz częściej stawały się przy-
czyną zagrzybienia mieszkań. Narażały po-
nadto sąsiadów na wyższe u nich koszty
ogrzewania – ciepło przenikało przez ścia-
ny do mieszkań z niższymi temperaturami.
Do regulaminu wprowadzono zapisy

o standardowym w naszych zasobach sto-
sowaniu na instalacjach centralnego ogrze-
wania głowic z nastawą +16°C.

Brak wyposażenia lokalu w taką głowi-
cę wiązać się będzie z przyjęciem do roz-
liczeń średniego zużycia jednostek ciepła
w danym budynku/zespole budynków
rozliczanych ze wspólnego węzła ciep-
lnego. W przypadku, gdy zużycie w loka-
lu bez głowicy +16°C będzie wyższe od
średniego zużycia w budynku lokal ten roz-
liczony zostanie z faktycznie zarejestro-
wanych na podzielniku wskazań. Ponad-
to w przypadku braku głowic +16°C nie
uznawane będą reklamacje rozliczeń ciepła
spowodowane niewłaściwym działaniem
starych głowic.

Podobnie traktowane będą lokale,
w których stwierdzone zostanie celowe
uszkodzenie nowych głowic.

Wszystkie te zapisy są w interesie
większości mieszkańców. Nie możemy bo-
wiem jako Spółdzielnia pozwolić na to
by mieszkańcy całego bloku ponosili od-
powiedzialność za tych, którzy nie wyra-
zili zgody na wymianę głowic na nowe czy
za nieprawidłowe użytkowanie głowic po
ich celowym uszkodzeniu.

Przypisanie konkretnego zużycia jed-
nostek do pionów świecowych ma na celu
przywrócenie racjonalnej gospodarki
ciepłem w lokalach. W ostatnich latach
obserwowany był zwłaszcza na Żubardziu
i Kozinach, ale i jednostkowo w innych
osiedlach, wzrost wartości jednostki po-
dzielnikowej. Sytuacja taka występo-
wała szczególnie przy łagodniejszych
zimach i związanym z tym ogólnym
spadkiem kosztów ciepła. Dlaczego?
Mieszkańcy wykorzystywali do ogrze-
wania mieszkań nieopomiarowane piony
świecowe, zakręcając kaloryfery. Szcze-
gólnie wyraźnie anomalie takie zaobser-
wowano w jednym z budynków na Żubar-
dziu. Ciepło do budynku było dostarcza-
ne, ale z uwagi na niewielkie lub zerowe
wskazania podzielników w wielu lokalach
tego budynku mogło być rozliczne tylko
na nieliczną grupę mieszkańców nor-

malnie korzystających z kaloryferów.
Doszło do sytuacji takiej, że w wynaj-
mowanym mieszkaniu tego budynku od-
kręcenie zimą kaloryferów spowodowało
dopłatę po rozliczeniu centralnego ogrze-
wania ponad 10 tysięcy zł. Jednostka
podzielnikowa ciepła osiągnęła w tym bu-
dynku wartość ponad 14 zł. Na bazie tych
przykrych doświadczeń wypracowano
zmiany, które przedstawiono Radzie Nad-
zorczej do rozpatrzenia w grudniu ub.
roku.

Znacząca część zaliczanego do kosztów
wspólnych ciepła generowana jest przez
nieopomiarowane piony świecowe głównie
w kuchni, rzadziej też w przedpokojach
i łazienkach. Wskazane zatem stało się wy-
kazanie kosztów tych urządzeń bezpoś-
rednio w kosztach mieszkań. Do pionów
świecowych w kuchniach przypisano więc
po 300 rozliczeniowych jednostek ciepła.
Dotyczy to budynków z nieopomiarowa-
nymi pionami kuchennymi głównie
w osiedlach „Żubardź” i „Koziny” Skąd ta
ilość? Służby techniczne spółdzielni do tej
zmiany przygotowywały się już od połowy
2014 r. kiedy to pod kuchennymi świeco-
wymi pionami grzewczymi w jednym
z żubardzkich budynków eksperymental-
nie zamontowano podzielniki. Według
ich wskazań za okres od października
2014 do czerwca 2015 r. czyli za cały okres
grzewczy wyliczono roczne zużycie ciepła
przez jeden kuchenny pion grzewczy
właśnie w ilości 300 rozliczeniowych jed-
nostek.

Dzięki temu koszt jednostki będzie
niższy oraz pozwolił na przywrócenie
wskaźników kosztów wspólnych central-
nego ogrzewania w całkowitych kosz-
tach zmiennych ciepła na poziomie przy-
jętym do rozliczeń w 2010 r.

Przypisanie na najbliższy okres rozli-
czeniowy 300 jednostek do rozliczenia
z pionu kuchennego będzie przy tym
bieżąco analizowane przez służby tech-
niczne Spółdzielni.

K.Sz.

Zmiany do Regulaminu rozliczeń ciepła Zmiana opłat
od maja 2016 roku

Jak już informowaliśmy w grudniowym numerze naszej gazety, z dniem 1 maja 2016
roku, zgodnie z . uchwałą Rady Nadzorczej (uchwała nr 3/12/2015) z dnia 17 grud-
nia 2015 roku, zmianie ulegają opłaty dla lokali mieszkalnych i garaży w zakresie
eksploatacji i opłat na fundusz remontowy. Powyższe zmiany zostały wprowadzo-
ne w oparciu o przeprowadzone przez Zarząd analizy kosztów i przychodów, wy-
niki nieruchomości oraz planowane prace remontowe.

Zmiana opłaty eksploatacyjnej dotyczy 65 nieruchomości, przy czym: 11 nieru-
chomości ma opłaty obniżone, a 54 nieruchomości podwyższone.

Obniżką opłaty eksploatacyjnej objęte zostały nieruchomości, które uzyskują wy-
sokie pożytki własne (w szczególności: z tytułu reklam, dzierżawy dachu pod an-
teny telefonii komórkowej, dzierżawy terenu, najmu części wspólnych nieruchomości)
i od kilku lat zamykają się wynikami dodatnimi. Stawki zostały obniżone: o 0,20 zł
dla 1 nieruchomości w os. Słowiańskim (bud 205A) i o 0,50 zł dla 10 nieruchomości,
w tym: 4 w os. Słowiańskim (bud. 101, 102, 103, 137, 138, 139, 155, 156, 160, 213,
214), 2 w os. Zbiorcza (bud. 1, 2, 3, 4S), 2 w os. Żubardź (bud. 46, 205), 1 w os.
Koziny (bud. 29), 1 w os. Sienkiewiczowskim (bud. 1A).

Podwyżką eksploatacji objęte zostały nieruchomości, które nie posiadają pożyt-
ków własnych lub uzyskują niewielkie kwoty, a pobierane opłaty eksploatacyjne są
za niskie w stosunku do ponoszonych kosztów. Opłaty zostały podwyższone o:

– 0,10 zł dla 34 nieruchomości, w tym: 14 w os. Sienkiewiczowskim (14 dom-
ków jednorodzinnych), 8 w os. Zbiorcza (bud. 1R, 3R, 8A, 14, 23, 25, 26, 28),
8 w os. Żubardź (bud. 4W, 5, 30, 77, 202, 203, 204, 222), 2 w os. Słowiań-
skim (bud. 100, 143, 143A), 2 w os. Koziny (bud. 59A, 70),

– 0,20 zł dla 15 nieruchomości, w tym: 7 w os. Zbiorcza (bud. 4, 5, 4G, 22, 27,
29, 30, 31), 4 w os. Żubardź (bud. 64, 201, 220, 221), 2 w os. Sienkiewiczowskim
(bud. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26), 2 w os. Koziny (bud. 48,
Tatarakowa 15),

– 0,30 zł dla 5 nieruchomości w os. Sienkiewiczowskim (bud. 51, 52, 53, 55,
57, 60, od S-1 do S-11).

Po wprowadzeniu zmian, najniższa stawka eksploatacyjna w Spółdzielni wyno-
sić będzie 0,50 zł, a najwyższa 2,20 zł.

Opłata na fundusz remontowy podwyższona zostaje dla 48 nieruchomości, z tego o:
– 0,50 zł dla 24 nieruchomości, w tym: 10 w os. Zbiorcza (bud. 1, 2, 3, 4, 5, 1R,

3R, 3S, 4S, 4G, 22, 23, 503), 5 w os. Żubardź (bud. 5, 92, 93, 94, 95), 5 w os.
Koziny (bud. 3, 16, 18, 76, Tatarakowa 15), 4 w os. Słowiańskim (bud. 101,
102, 103, 137, 138, 139, 155, 156, 160, 213, 214),

– 0,40 zł dla 1 nieruchomości w os. Zbiorcza (bud. 31),
– 0,30 zł dla 2 nieruchomości w os. Zbiorcza (bud. 25 i 501),
– 0,20 zł dla 14 nieruchomości, w tym: 7 w os. Słowiańskim (bud.: 142, 202,

205A, 211, 212, 221A, 229A, 231A), 4 w os. Zbiorcza (bud. 24, 27, 28, 30),
3 w os. Sienkiewiczowskim (bud. od S-3 do S-11, Fabryczna 9 – Andrespol),

– 1,38 zł dla 6 nieruchomości garażowych przy ul. Zbiorczej: 8, 15a, 15b, 17a,
21a, 23b,

– 1,00 zł dla nieruchomości garażowej przy ul. Zbiorczej 17b.
Zwiększenie opłaty podyktowane jest potrzebami remontowymi wynikającymi

z przeglądów technicznych budynków i przeprowadzonych badań termowizyjnych.
W szczególności niezbędnym jest prowadzenie dalszych prac dociepleniowych i ro-
bót im towarzyszących, poprawa estetyki budynków i ich otoczenia oraz kontynuacja
modernizacji instalacji ciepłej wody.

Ponadto, w przypadku niektórych nieruchomości, zachodzi konieczność zabez-
pieczenia środków na spłatę niedoborów wynikających z prowadzonej ewidencji
wpływów i wydatków funduszu remontowego poszczególnych nieruchomości. Za-
kres prac remontowych planowanych do wykonania w 2016 roku publikowany jest
na stronie internetowej Spółdzielni, natomiast na łamach naszej gazety zaprezentu-
jemy go w następnym wydaniu.

Podwyżki opłat na fundusz remontowy zostały zaakceptowane przez poszczególne
Rady Osiedli po szczegółowej analizie potrzeb remontowych.

Po wprowadzeniu zmian, najniższa opłata na fundusz remontowy w Spółdziel-
ni wynosić będzie 1,20 zł, a najwyższa 3,10 zł (dot. budynków mieszkalnych).

Podwyżka opłat za garaże wynika z dostosowania pobieranych stawek do kosz-
tów ponoszonych w nieruchomości, w której się znajdują (eksploatacja, opłaty na
fundusz remontowy).

Wysokość stawek dla poszczególnych nieruchomości obowiązujących od 1 maja
2016 roku podajemy na stronie internetowej Spółdzielni.

Wszystkie stawki podane w niniejszym artykule są stawkami miesięcznymi wy-
rażonymi w złotych na jeden metr kwadratowy powierzchni użytkowej.

Powyższy artykuł jest oficjalnym zawiadomieniem o zmianie opłat, podanym z obo-
wiązującym trzymiesięcznym wyprzedzeniem dla opłat zależnych od Spółdzielni.

Indywidualne wydruki z wysokością opłaty za lokal, jaka będzie obowiązywała
od maja 2016 roku, zostaną każdemu z Państwa doręczone pod koniec kwietnia br.

Informujemy ponadto, że zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2016 roku art.
3 ust. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, właściciele lokali wyodrębnionych
nie będą uiszczać do Spółdzielni podatku od nieruchomości za części wspólne nie-
ruchomości. W zależności od nieruchomości są to, w szczególności: pralnie, suszarnie,
pomieszczenia węzłów, wodomierzy i gazomierzy głównych, wózkownie, po-
mieszczenia gospodarcze i techniczne, komórki lokatorskie w sytuacji, gdy nie sta-
nowią pomieszczeń przynależnych do lokalu. Korekta indywidualnych opłat z tego
tytułu nastąpi w maju br. i będzie obejmować okres od stycznia b.r.

Nadal pobierana będzie opłata z tytułu podatku od nieruchomości i wieczystej
dzierżawy gruntów od lokali wyodrębnionych, które znajdują się w nieruchomoś-
ciach z ustanowionymi służebnościami w prawie przejścia/przejazdu przez wydzielone
drogi wewnętrzne, które nie stanowią części wspólnych nieruchomości

H.M.

Na ostatnim w 2015 r. posiedzeniu Rada Nadzorcza
podjęła wiele uchwał, które dotyczą spółdzielczych finansów.

Rozpatrywano zakresy remontów na 2016 r., wymagane podwyżki opłat
oraz zmiany do regulaminu rozliczeń kosztów ciepła i wody.4

Grafiki reklamowe jakimi
obklejone zostały tyły
pawilonów handlowych

przed budynkiem 155 na Ole-
chowie już z powodzeniem
wkomponowały się w kraj-
obraz ul. Zakładowej. Pod
koniec 2015 r. kolejne pawi-
lony, przed blokiem 138, zys-
kały nowy wygląd.



5Uroczystości na Janowie.
Nasze osiedle obchodziło
25-lecie powstania.

Poniżej prezentujemy treść listu jaki 6 listopada 2015 r. Związek Rewizyjny Spółdzielni Miesz-
kaniowych RP przesłał do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz jego Kancelarii w sprawie
opracowania kompleksowej ustawy o spółdzielniach:

Szanowny Panie Prezydencie,
Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP (ZRSM RP) działający na podstawie art. 240 ustawy z dnia

16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze i będący największą organizacją spółdzielczą zrzeszającą spółdzielnie
mieszkaniowe w Polsce organizuje konferencję poświęconą sytuacji polskiej spółdzielczości mieszkaniowej.

Od połowy lat 90. w Sejmie RP składane są kolejne projekty ustaw spółdzielczych. Większość proponowanych
zmian szkodzi spółdzielniom mieszkaniowym. Większość tych propozycji jest bowiem sprzeczna z Międzyna-
rodowymi Zasadami Spółdzielczości (MZS) i przepisami prawa Unii Europejskiej. Jako przykład wskazać można
naruszenie demokracji w spółdzielniach mieszkaniowych i ograniczenie wpływu członków na zarządzanie spółdziel-
nią oraz ingerencji państwa w spółdzielczą autonomię i samorządność. Niezgodne z definicją spółdzielni jest cho-
ciażby tworzenie wspólnot mieszkaniowych wraz z wyodrębnieniem pierwszego lokalu.

W dniach 2-3 kwietnia 2014 r. z inicjatywy ZRSM RP odbyło się w Warszawie Zgromadzenie Ogólne Mię-
dzynarodowego Związku Spółdzielczego (Cooperatives Europe), podczas którego podjęto generalną uchwałę, wspie-
rającą nowelizację legislacji spółdzielczych w Europie z zastrzeżeniem w stosunku do Polski oraz Turcji.

W uchwale tej stwierdzono: w wielu krajach Europy dokonywany jest przegląd legislacji spółdzielczej. Jest
to pożądany proces w celu stworzenia nowoczesnych i postępowych ustaw wspierających rozwój spółdzielczości
w całej Europie. Jednocześnie, w szeregu krajów europejskich, takich jak np. Polska czy Turcja, niektóre nowe-
lizacje zmierzają do ograniczenia samorządności spółdzielni.

W tej samej uchwale znalazł się także zapis, zgodnie z którym spółdzielnie mieszkaniowe są przedsiębiorstwami,
będącymi własnością ich członków i stosującymi się do siedmiu Zasad Spółdzielczych ustalonych przez Mię-
dzynarodowy Związek Spółdzielczy: Dobrowolnego i otwartego członkostwa; Demokratycznej kontroli człon-
kowskiej; Ekonomicznego uczestnictwa członków; Autonomii i niezależności; Edukacji, szkolenia i informacji;
Współpracy między spółdzielniami, oraz Troski o społeczność lokalną.

Art. 75, ust. 1 Konstytucji RP zawiera zapis, zgodnie z którym wszystkie prawne formy własności mają być
traktowane równorzędnie. Natomiast art. 64 i 21 – poświęcone ochronie własności – mówią o ochronie każdej
własności, w tym spółdzielczej. Nie ma wykluczenia. Te dwa artykuły dowodzą, że zapisy ustawy z dnia 15 grud-
nia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, mówiące o stopniowym wygaszaniu spółdzielni mieszkaniowych
są niezgodne z prawem.

Nowe prawo dla spółdzielni mieszkaniowych jest potrzebne, ale takie, które ma służyć rozwojowi spółdziel-
czości mieszkaniowej. W tej chwili należałoby znaleźć więc ośrodek władzy, który zająłby się przygotowaniem
kompleksowej ustawy w oparciu o szerokie konsultacje ze środowiskiem.

Niestety, poprzedni Prezydent RP pozostał obojętny na problemy polskiej spółdzielczości mieszkaniowej oraz
apele środowiska spółdzielczego, które zwracało uwagę, iż kolejne przedkładane projekty ustaw spółdzielczych
szkodzą polskiej spółdzielczości.

Chciałbym więc skorzystać z zapewnień Pana Prezydenta, że Pałac Prezydencki ma być „otwarty” dla oby-
wateli i poprosić o spotkanie z naszym środowiskiem, aby przybliżyć Panu Prezydentowi problemy spółdzielczości
mieszkaniowej, które mają stać się przedmiotem konferencji organizowanej przez ZRSM RP.

Jeżeli sytuacja polskiej spółdzielczości mieszkaniowej wzbudzi zainteresowanie Pana Prezydenta, przystąpi-
my do tworzenia zespołu ekspertów, który uaktualni wypracowane już rozwiązania i przedstawi je Panu Prezy-
dentowi.

Pismo podpisali: Tomasz Jórdeczka Przewodniczący Rady Nadzorczej ZRSM RP i dr. Jerzy Jan-
kowski Prezes Zarządu ZRSM RP.

JUBILEUSZ 25-LECIA JANOWA
W dniu 17 stycznia 2016 roku minęło 25 lat
od przekazania do eksploatacji i zamiesz-
kania pierwszego budynku na osiedlu
„Sienkiewiczowskie” – bloku nr 18 przy
ul. Skrzetuskiego 12. Z tej okazji w kościele
św. Papieża Jana XXIII, przy Alei Het-
mańskiej 9 o godz. 13.00 została odprawiona
uroczysta msza święta w intencji wszystkich
mieszkańców osiedla na naszym Janowie,
w szczególności zamieszkałych w budyn-
kach administrowanych przez RSM
„Bawełna”, co przyczyniło się do powsta-

nia w tamtym rejonie miasta pięknego
osiedla, a w konsekwencji do powstania
wspólnoty parafialnej, od prawie 15 lat bu-
dującej swoją świątynię. Mszę św. celeb-
rował Ks. Kanonik Wojciech Anglart ,
proboszcz parafii na tym Osiedlu, który
w trakcie homilii podkreślił m.in. szczególną
rolę spółdzielni w kształtowaniu wzajem-
nych dobrosąsiedzkich relacji i pielęg-
nującej tradycje związane z integracją lo-
kalnej społeczności. Kościół był wypełniony
po brzegi, a szczególny charakter tej
mszy św. podkreślił piękny śpiew chóru pa-
rafialnego oraz poprowadzenie modlitwy
wiernych przez p. Andrzeja Rudnickiego.

Następnego dnia, w poniedziałek 18
stycznia br. godz. 15.00 u zbiegu ulic
Zagłoby i Ketlinga, odbyło się uroczyste
odsłonięcie pamiątkowej tablicy, umiesz-
czonej na dużym, szerokim głazie. W spot-
kaniu uczestniczyli członkowie Rady Nad-
zorczej, Rady Osiedla i Zarządu oraz
mieszkańcy. Odsłonięcia tablicy odświęt-
nie okrytej flagą w spółdzielczych, tęczo-
wych barwach dokonali panowie Walde-
mar Pawelski, przewodniczący Rady Nad-

zorczej oraz Andrzej Rudnicki, przewod-
niczący Rady Osiedla „Sienkiewiczow-
skie”. Na tablicy znajduje się napis:

Robotnicza Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Bawełna”

w Łodzi
Dla upamiętnienia 25-lecia
powstania spółdzielczego

osiedla „Sienkiewiczowskie”
na Janowie

Rada Nadzorcza
Łódź, styczeń 2016 roku

Po odsłonięciu tablicy, poświęcenia
kamienia dokonał obecny również na tej
uroczystości Ks. Kanonik Wojciech An-
glart. Podczas krótkich przemówień pod-
kreślano jak bardzo zmieniło się osiedle
przez te wszystkie lata, kiedy to jedyny
wówczas blok nr 18 stał otoczony lasem

i łąkami. Zwrócono również uwagę na to,
że pomniki w Spółdzielni „Bawełna” stają
się już powoli swoistą tradycją. Są też prze-
de wszystkim symbolem integracji, spój-
ności i wspólnoty, która charakteryzuje
wszystkie „bawełniane” osiedla. A z pew-
nością pozostaną miłą pamiątką dla wszyst-
kich mieszkańców. Zwłaszcza dla takich
jak obecny na ceremonii p. Zdzisław Or-
szulak – jeden z pierwszych mieszkańców
najstarszego janowskiego budynku. Jego
wspomnienia możecie Państwo przeczytać
na stronie jedenastej w tym wydaniu ga-
zety.

Takie momenty przypominają nam
o tym, ile lat jesteśmy już razem, miesz-
kamy i żyjemy obok siebie. W takich
chwilach ożywają wspomnienia pierw-
szych chwil na osiedlu, przekręcenia po raz
pierwszy klucza w zamku otrzymanego
mieszkania, narodziny dzieci i spacery po
niezabudowanym jeszcze terenie, ota-
czająca cisza miejsca uważanego wtedy za
koniec naszego łódzkiego świata. Teraz to
osiedle żyje pełnią życia.

S.P. i I.G.

Foto: A. Otwinowski

Foto: Z. Żak

Foto: Z. Żak
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Jak co roku w styczniowym numerze naszej gazety

przedstawiamy szczegółowe sprawozdania
kierowników poszczególnych administracji osiedlowych

z realizacji planów remontowych za 2015 r.

Osiedle „Żubardź”

I. Roboty budowlane
1. Naprawa tynków cokołu z jego pomalo-

waniem i przełożeniem opaski od strony ele-
wacji zachodniej bloku nr 3 przy ul. Lima-
nowskiego 168.

2. Remont balkonów z wymianą ocieplenia
elewacji południowej budynku nr 88 przy
ul. Bydgoskiej 44.

3. Naprawa balkonów w budynkach ul. Lu-
tomierska 158 – 7 szt.; ul. Tybury 3 – 12 szt.

4. Malowanie klatek schodowych pralni su-
szarni oraz węzła c.o. w budynkach nr 26 przy
ul. Uniejowskiej 6 i nr 64 przy ul. Turoszow-
skiej 5 oraz pomalowanie pomieszczeń wodo-
mierza, pralni, suszarni i węzła c.o. w budyn-
ku nr 4 przy ul. Lutomierskiej 158.

5. Naprawa posadzki w węźle ciepłowni-
czym bl. 27 przy ul. Uniejowskiej 4a i nr 46 przy
ul. Turoszowskiej 16.

6. Naprawa tynków czerpni powietrza
w bloku nr 56 ul. Tybury 3.

7. Wykonanie zadaszeń wejść do klatek
schodowych ul. Czarnkowska 9/13.

8. Ocieplenie elewacji wschodniej i za-
chodniej budynku nr 82 przy ul. Klonowej 32.

9. Remont pochylni w zachodnim szczycie
budynku przy ul. Bydgoskiej 35.

10. Wykonanie opaski z płyt betonowych
wzdłuż garaży przy Powstańców Wielkopol-
skich 25.

W ramach prac nieprzewidzianych
wykonano:

– montaż dwóch wyłazów dachowych typu
kominiarczyk w bud. przy ul. Uniejowskiej 6,

– naprawę posadzki dwóch balkonów
bud. przy ul. Czarnkowskiej 9/13,

– projekt docieplenia elewacji budynku
przy ul. Bydgoskiej 42,

– zamalowanie napisów graffiti na bu-
dynkach,

– malowanie wejść do klatek schodowych
budynków 56, 93, 94, 95, 89, 88, 90, 77, 82,

– malowanie przedsionków w klatkach
schodowych bloków nr 4 i 5,

– malowanie wejść do klatek schodo-
wych bl. 220, 221, 222,

– odtworzenie ścianek działowych w piw-
nicy bloków nr 221 i nr 90.

II. Roboty elektryczne
1. Wymiana instalacji domofonowej na

cyfrową w budynkach nr 76 przy ul. Czarn-
kowskiej 9/13 i nr 77 Gandhiego 3a.

2. Wymiana instalacji WLZ wraz z tablicami
elektrycznymi w budynkach nr 77 przy
ul. Gandhiego 3a i nr 204 przy ul. Lutomierskiej
103a.

3. Wymiana oświetlenia w pomieszczeniach
węzłów ciepłowniczych w budynkach nr 4w, 5,
46, 64, 76, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94,
95, 201, 202, 203.

W ramach prac nieprzewidzianych
wykonano:

– montaż naświetlaczy LED oświet-
lających teren przy ul. Klonowej 41 i Bydgo-
skiej 46,

– wymianę oświetlania w węźle budynku
przy ul. Limanowskiego 168,

– wymianę instalacji WLZ wraz z tabli-
cami elektrycznymi w budynku przy ul. Klo-
nowej 35/37 i Lutomierskiej 156.

III. Roboty dekarsko-blacharskie
1. Wymiana koszy deszczowych budynków

nr 86 przy ul. Bydgoskiej 40, nr 87 przy
ul. Bydgoskiej 42, nr 92 przy ul. Bydgoskiej 25,
nr 93 przy ul. Bydgoskiej 27/29 i nr 94 przy
ul. Bydgoskiej 35.

IV. Wymiana okien i drzwi

1. Wymiana okien w sześciu lokalach
mieszkalnych wg. harmonogramu wymian.

2. Wymiana okien w pralniach i suszarni
oraz na ostatnim piętrze budynku nr 50 przy
ul. Tybury 10.

W ramach prac nieprzewidzianych na-
stąpiła wymiana okien w suszarni na parterze
bloku przy ul. Klonowej 28/30 i Klonowej 32.

V. Roboty terenowo-drogowe
1. Remont chodnika i podestów przed bu-

dynkiem nr 201 przy ul. Lutomierskiej 111.
2. Remont chodnika w południowym szczy-

cie budynków 220-222 przy ul. Wrześnieńskiej
67/69,71/73 i Sierakowskiego 1/5.

3. Pielęgnacja terenów zielonych, nasadzenia
i zasiewy, przycinka drzew przy budynkach
nr 87, 93, 221, 6, 27, 30, 64, 76, 93, 4, 4a, 50,
56, 205.

W ramach prac nieprzewidzianych
wykonano:

– naprawę studni odwadniających teren
przy ul. Lutomierskiej 109 i 111,

– wpust przy pierwszej klatce schodowej
bloku przy ul. Limanowskiego 168.

VI. Roboty instalacyjno-sanitarne
1. Wykonanie projektu modernizacji insta-

lacji ciepłej wody użytkowej dla budynków przy
ul. Limanowskiego 168, ul. Tybury 10, Byd-
goskiej 35 i 42.

2. Modernizacja instalacji centralnego ogrze-
wania w budynku przy ul. Uniejowskiej 4a.

3. Modernizacja instalacji ciepłej wody
użytkowej w budynkach przy ul. Tybury 3, Ty-
bury 10, Bydgoskiej 42, Bydgoskiej 35.

4. Prewencyjne czyszczenie pionów kana-
lizacyjnych w budynkach przy ul. Turoszow-
skiej 16, Klonowej 28/30 i Klonowej 32.

5. Wymiana żeliwnych rur deszczowych bu-
dynków przy ul. Tybury 10, Bydgoskiej 25.

6. Przegląd instalacji gazowych, komino-
wych – czyszczenie i usunięcie usterek.

7. Wymiana termostatycznych głowic grzej-
nikowych.

W ramach prac nieprzewidzianych
wykonano:

– wymianę uszkodzonych odcinków pio-
nu kanalizacyjnego w pojedynczych lokalach
w budynkach przy ul. Lutomierskiej 103a, Unie-
jowskiej 4a,Uniejowskiej 6, Limanowskiego
168, Klonowej 28/30,

– wymianę odpływu kanalizacyjnego
w dwóch mieszkaniach bloku przy ul. Bydgo-
skiej 27/29,

– naprawę pionu centralnego ogrzewania
w budynku przy ul. Klonowej 38/40,

– wymianę odcinka pionu kanalizacyjnego
w węźle cieplnym bloku przy ul. Klonowej 32.

Roboty nie zrealizowane:
1. Budowa śmietnika dla budynku przy

ul. Tybury 10.
2. Wymiana chodnika, podestów i cokołu

budynku przy ul. Tybury 10.
Trwa porządkowanie spraw prawno-grun-

towych dla tej nieruchomości. Roboty te zostaną
wykonane po zakończeniu postępowania pro-
wadzonego przez UMŁ.

Z funduszu remontowego na
2015 r. wydatkowano
w os. „Żubardź” łącznie blisko
2.100.000 zł.

Osiedle „Koziny”

I. Roboty budowlane
1. Ocieplenie ściany zachodniej wraz z re-

montem loggii balkonowych budynku nr 72
przy ul. Okrzei 40.

2. Wykonanie projektu ocieplenia ścian
budynku nr 48 przy Al. Włókniarzy 198.

3. Remont elewacji wschodniej i 9 balkonów
segmentu C budynku przy ul. Tatarakowej 15.

4. Naprawa tynków wraz z malowaniem co-
kołów budynków: nr 125 przy ul. Długosza 1/5,

nr 40 przy ul. Długosza 29/31, nr 70 przy
ul. Okrzei 30/36.

W ramach robót nieprzewidzianych
wykonano:

– uszczelnienie gzymsu i montaż wy-
wiewek PCV przy jednym z mieszkań w bu-
dynku nr 27 przy ul. Lorentza 8,

– montaż bocznych ścianek w wejściach
do klatek schodowych bud. nr 13 przy
ul. Długosza 27 i naprawa gzymsu nad lokalem
użytkowym w tym budynku,

– miejscowe uszczelnienie ściany ze-
wnętrznej na wysokości suszarni w budynku
nr 3 przy ul. Kasprzaka 60/62,

– uszczelnienie narożnika ściany bloku
przy Al. Włókniarzy 198,

– wykonanie chodnika z kostki brukowej
w szczycie budynku nr 16 przy ul. Więckow-
skiego 97,

– miejscowa naprawa tynku na elewacji
budynku 76 przy ul. Kasprzaka 64a.

Dodatkowo poza planem wykonano:
– ocieplenie ściany wschodniej, zachod-

niej i południowej budynku nr 29 przy ul. Kasp-
rzaka 10,

II. Roboty elektryczne
1. Remont głównych tablic elektrycznych

i administracyjnych wraz z WLZ w budynkach:
nr 3przy ul. Kasprzaka 60/62; nr 48przy Al.
Włókniarzy 198.

2. Projekt zasilania zapory drogowej przy
bud. nr 18 przy Al. 1 Maja 76.

W ramach robót nieprzewidzianych:
– wykonano i dokonano montażu bramy

wjazdowej w ogrodzeniu budynku przy ul. Ta-
tarakowej 15,

– zamontowano domofon w budynku 59a
przy ul. Kasprzaka 11a,

– wykonano remont głównych tablic elek-
trycznych i administracyjnych wraz z WLZ
w budynku nr 10 przy ul. Kasprzaka 28/34.

III. Roboty dekarsko-blacharskie
Montaż włazów dachowych typu komi-

niarczyk w budynkach: nr 10 przy ul. Kasprzaka
28/34; nr. 48Przy Al. Włókniarzy 198;
nr 125przy ul. Długosza 1/5.

IV. Wymiana okien i drzwi
Dokonano wymiany okien w sześciu loka-

lach mieszkalnych.

V. Roboty terenowo-drogowe
1. Wykonanie i montaż zadaszeń wejść do

klatek schodowych budynku nr 48 przy Al.
Włókniarzy 198.

2. Montaż zapory drogowej do wjazdu na
teren nieruchomości przy Al. 1 Maja 76 i za-
kup pilotów sterujących zaporą.

3. Przebudowa śmietnika wraz z remontem
chodnika – dojścia do śmietnika przy budyn-
ku nr 40 przy ul. Długosza 29/31.

4. Izolacja pionowa ściany fundamentowej
i remont chodnika od strony południowej bu-
dynku nr 18 przy Al. 1 Maja 76.

5. Bieżąca konserwacja terenów zielonych.

Dodatkowo poza planem wykonano:
– remont chodnika od strony północnej

przed budynkiem nr 13 przy ul. Długosza 27,
– nowy śmietnik przy budynku nr 10

przy ul. Kasprzaka 28/34,
– nowe miejsca postojowe dla samocho-

dów przed budynkiem nr 18 przy Al. 1 Maja 76.

VI. Roboty instalacyjno-sanitarne.

1. Modernizacja węzła ciepłowniczego
i instalacji ciepłej wody dla 64 mieszkań bu-
dynku nr 59 przy ul. Kasprzaka 11.

2. Wymiana głowic termostatycznych przy
grzejnikach w mieszkaniach.

3. Wykonanie projektu instalacji ciepłej
wody użytkowej i cyrkulacji dla 40 mieszkań
w budynku nr 48 przy Al. Włókniarzy 198, nr 30
przy ul. Srebrzyńskiej 45.

4. Wykonanie corocznych przeglądów ga-
zowych budynków.

W ramach robót nieprzewidzianych
wykonano:

– montaż podlicznika c.o. w węźle ciepl-
nym bud. nr 40 przy ul. Długosza 29/31.

– wymianę odcinków kanalizacji w bu-
dynkach: nr 59 przy ul. Kasprzaka 11, nr 40 przy
ul. Długosza 29/31, nr 59a przy ul. Kasprzaka
11a, nr 13 przy ul. Długosza 27 i nr121 przy
ul. Okrzei 4/12.

Roboty niezrealizowane:
1. Ogrodzenie bud. nr 29 przy ul. Kasprzaka

10 z uwagi na konieczność wykonania pomia-
rów geodezyjnych na terenie nieruchomości
w celu wytyczenia granic i uzyskaniem zgód na
te prace od właścicieli graniczących nierucho-
mości. Czynności te zgodnie z przepisami
prawa budowlanego są niezbędne do wykona-
nia przed sporządzeniem projektu i zaplano-
waniem miejsc postojowych wraz z odwod-
nieniem.

Z funduszu remontowego
na 2015 r. wydatkowano
łącznie w os. „Koziny” blisko
1.100.000 zł.

Osiedle „Zbiorcza”

I Roboty budowlane
1. Remont windy w drugiej klatce schodo-

wej w budynku 503 przy ul. Gorkiego 24.
2. Ocieplenie szczytu północnego budynku

503 przy ul. Gorkiego 24.
3. Zamknięcie i ocieplenie ośmiu szachtów

w przestrzeni stropodachu budynku 501 przy
ul. Gorkiego 6/8 i 10/12.

4. Docieplenie stropodachu oraz remont pięt-
nastu balkonów – I etap – wraz z malowaniem
szczytu północnego i części elewacji budynku
22 przy ul. Zbiorczej 15.

5. Docieplenie ścian zewnętrznych w ob-
rębie jednego mieszkania bloku nr 14 przy
ul. Zbiorczej 7.

6. Remont przejścia w szczycie południo-
wym Gorkiego 24.

7. Remont balkonów wytypowanych do re-
montu po przeglądzie wiosennym.

8. Zadaszenie balkonów ostatniej kondyg-
nacji budynku 503 przy ul. Gorkiego 28.

9. Remont kominów budynków 25 i 27 przy
ul. Zbiorcza 21, 25.

10. Remont śmietnika przy budynku 26 przy
ul. Zbiorczej 23.

11. Wykonanie ekspertyzy ws. odspajania
się ganku wejściowego do budynku 4S wraz
z wykonaniem projektu przebudowy i uzyska-
niem pozwolenia na budowę Sarnia 4.

12. Remont podestu przed trzecią klatką
schodową budynku 501 Gorkiego 10/12.

13. Naprawa gzymsu od strony wschodniej
budynków 24, 25 przy ul. Zbiorczej 19,21.

14. Naprawa i i malowanie wejść do klatek
schodowych budynków przy ul. Wilczej 2
i Gołębiej 1/3.

15. Malowanie cokołu i wejść do klatek
schodowych budynku nr 22 przy ul. Zbior-
czej 15.

16. Malowanie wejść do klatek schodowych
bloku nr23 przy ul. Zbiorczej 17.

17. Prace związane z poprawą estetyki bu-
dynków: zamalowanie graffiti na budynkach
Gołębia 1/3 i 5 oraz Wilcza 2;odświeżenie farbą
czterdziestu czterech gazonów usytuowanych
między budynkami przy ul. Zbiorczej 15, 17;
oczyszczenie i pomalowanie trzech gazonów
przy ul. Wilczej 2 i Gołębiej 1/3, 5.

Os. Żubardź węzeł z dobudowanym modułem c.w.u.

Os. Koziny, ul. Tatarakowa 15 r

C O Z R O B I O N O w O S I E D L A C H w 2 0 1 5 r .



7Na remonty w 2015 r.
wydatkowano w naszej Spółdzielni
łącznie ponad 10 milionów złotych.

18. Remont posadzki w pomieszczeniu
wodomierza głównego w budynku przy ul. Gór-
skiej 4.

II. Roboty
elektryczne

1. Wymiana elektrycznych tablic głównych,
piętrowych i licznikowych w bud. przy ul. Raw-
skiej 3 (klatki schodowe od czwartej do szós-
tej) i Rawskiej 7 (we wszystkich sześciu klat-
kach schodowych.

2. Wymiana instalacji elektrycznej we-
wnętrznych linii zasilających oraz wymiana
oświetlenia na klatkach schodowych w bu-
dynkach przy ul. Zbiorczej 19, 21, 23, 25.

3. Remont instalacji elektrycznej WLZ
klatek schodowych i piwnic budynków nr 28,
29 przy ul. Zbiorczej 8, 10.

4. Wymiana domofonów w trzech klatkach
schodowych budynku 1R przy ul. Rawskiej 7,
w pięciu klatkach schodowych budynku 3R
przy ul. Rawskiej 3, oraz w budynkach nr 28,

29, 30, 24, 25, 26, 27 przy ul. Zbiorczej 8, 10,
12, 19, 21, 23, 25.

III. Roboty dekarsko-blacharskie
1. Wymiana obróbki blacharskiej nad wejś-

ciem do klatek schodowych wraz z montażem
orynnowania budynków przy ul. Zbiorczej 15, 17.

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

dynkach Zbiorcza 12, 14, Gołębia 1/3.
2. Wymiana drzwi do pomieszczeń admi-

nistracyjnych w budynku 503 ul. Gorkiego 24.
3. Wymiana okien w 7 lokalach.

V. Roboty terenowo-drogowe
1. Przycinka, wycinka, nasadzenia drzew

i krzewów.
2. Częściowe utwardzenie i wyłożenie te-

renu płytami ażurowymi przed blokiem przy
ul. Gorkiego 28.

3. Naprawa chodnika od strony zachodniej
bloku przy Gorkiego 26.

4. Naprawa koszy piwnicznych i opaski od
strony zachodniej bloku nr 23 przy Zbiorczej 17.

5. Naprawa nawierzchni asfaltowej przy bu-
dynkach przy ul. Zbiorczej 15,23.

6. Naprawa i malowanie ławek i ogrodzeń
placów zabaw na terenie os. Zbiorcza.

7. Wymiana trzepaka przy bloku 503 przy
ul. Gorkiego 24.

VI. Roboty instalacyjno-sanitarne
1. Wymiana głowic termostatycznych w lo-

kalach.
2. Przegląd instalacji gazowych, kominowych

w lokalach, czyszczenie i usuwanie usterek.
3. Płukanie chemiczne instalacji centralnego

ogrzewania w budynkach przy ul. Zbiorczej 7
i Gołębiej 5.

4. Przegląd, regulacja i czyszczenie kotłów
gazowych w budynkach na Stokach.

5. Wymiana pionu deszczowego trzeciej
klatki schodowej budynku przy ul. Gorkie-
go 24.

Roboty nieprzewidziane:
– wykonanie indywidualnej wentylacji

w pomieszczeniu kuchni i łazienek dla każde-
go lokalu w pionie mieszkań 3, 6, 9, 12, 15
w budynku przy ul. Zbiorczej 14,

– ułożenie płytek w pomieszczeniu kuch-
ni i łazienki oraz malowanie mieszkania przy
ul. Zbiorczej 14,

– wymiana okienek piwnicznych w bu-
dynku przy ul. Zbiorczej 17,

– wyprowadzenie zaworów odcinających
instalacji ciepłej i zimnej wody oraz cyrkula-
cji z komórki piwnicznej na korytarz piwnicz-
ny wraz z częściową wymianą instalacji wod-
nej w budynku przy ul. Gołębiej 5,

– wymiana odcinka instalacji wodnej
wraz z demontażem i odtworzeniem zabudowy
szachtu technicznego w lokalu mieszkalnym
przy ul. Górskiej 3/5,

– wymiana uszkodzonej kratki ścieko-
wej w pomieszczeniu zsypowym drugiej klat-
ki schodowej budynku przy ul. Gorkiego 10/12
wraz z jej szczelnym podłączeniem do pionu ka-
nalizacyjnego,

– wymiana odcinka pionu kanalizacyjne-
go w piwnicy drugiej klatki schodowej budynku
przy ul. Wilczej 2,

– montaż kolców odstraszających ptaki
wraz z oczyszczeniem zabrudzonej powierzchni
od strony wschodniej budynku przy ul. Gor-
kiego 6/8 i 10/12,

– wymiana kratki wentylacyjnej w prze-
strzeni stropodachu wraz z miejscową na-
prawą elewacji od strony wschodniej budynku
przy ul. Zbiorczej 7,

– wymiana odcinka pionu kanalizacyjne-
go łazienkowego w lokalach mieszkalnych
i pralni budynku przy ul. Zbiorczej 21,

– wymiana uszkodzonego elementu be-
tonowego ściany śmietnika przy bloku przy
Zbiorczej 12,

– naprawa jednego stopnia schodów wraz
z wykonaniem pochylni technicznej przed we-
jściem do drugiej klatki schodowej budynku
przy ul. Gorkiego 28,

– naprawa nawierzchni asfaltowej od
południowej strony budynku przy ul. Gorkie-
go 28,

– naprawa nawierzchni asfaltowej od
wschodniej strony budynku Gorkiego 10/12
przy czwartej klatce schodowej,

– wymiana odcinka pionu kanalizacyjne-
go w kuchni kilku lokali mieszkalnych i w ko-
mórce piwnicznej bloku przy ul. Zbiorczej 15,

– montaż blach na drzwiach śmietników
przy ul. Zbiorczej 7, 8, 12, 15, 17, 19, 21,

– wymiana samozamykaczy drzwi wejś-
ciowych do klatek schodowych wg potrzeb,

– wymiana uszkodzonych grzejników,
– odtworzenie zabudowy szachtu w łazien-

ce oraz malowaniu pomieszczeń kuchni i łazien-
ki w lokalu przy ul. Zbiorczej 14. po pracach
związanych z udrożnieniem wentylacji,

– usunięcie instalacji nawiewnej wraz
z naprawą części ściany wschodniej bloku
przy ul. Zbiorczej 17,

– wymiana części poziomu instalacji
z.w w kotłowni gazowej bloku przy ul. Szczy-
towej 4/6,

– udrożnienie instalacji kanalizacyjnej
metodą hydrodynamiczną wraz z inspekcją in-
stalacji kanalizacyjnej przy użyciu kamery dla
jednego pionu mieszkań w budynku przy
ul. Zbiorczej 21,

– malowanie cokołu budynku przy
ul. Zbiorczej 17,

– remont daszku i sufitu nad wejściem do
trzech klatek schodowych przy ul. Rawskiej 3,

– remont instalacji elektrycznej wraz
z wymianą opraw żarowych na oprawy LED
w piwnicy budynku i węźle cieplnym pierwszej
klatki schodowej bloku przy ul. Zbiorczej 23,

– udrożnienie instalacji kanalizacyjnej
poziomej metodą hydrodynamiczną w budyn-
ku przy ul. Gołębiej 5,

– wymiana odcinka pionu i poziomu in-
stalacji kanalizacyjnej w piwnicy budynku
wraz z wymianą kratki ściekowej w pomiesz-
czeniu zsypowym w pierwszej klatce schodo-
wej budynku przy ul. Gorkiego 6/8 i w czwar-
tej klatce schodowej przy ul. Gorkiego 10/12,

– docieplenie wełną mineralną stropów
dwóch boksów motocyklowych w budynku
przy ul. Zbiorczej 17,

– montaż dwudziestu dwóch słupków
oraz blokady na terenie os. Zbiorcza,

– miejscowa naprawa pokrycia dachu
papą termozgrzewalną wokół szesnastu komi-
nów wentylacyjnych na dachu budynku 503
przy ul. Gorkiego 24, 26, 28,

– wymiana żeliwnego odcinka instalacji
stropowej na instalację pcv w budynku przy
ul. Zbiorczej 19,

– wymiana ciepłomierza dla bloku przy
ul. Zbiorczej 17.

Ponad plan wykonano
(środki z bilansu otwarcia):

1. Ocieplenie ściany zach. pierwszej i dru-
giej klatki schodowej wraz z zadaszeniem
i remontem balkonów ostatniej kondygnacji bu-
dynku przy ul. Rawskiej 3.

2. Przebudowa wejścia do lokalu użytko-
wego w budynku 503 przy ul. Gorkiego 24.

3. Odświeżenie XI kondygnacji bloku przy
ul. Sarniej 4.wraz z wymianą oświetlenia.

Prace nie wykonane z planu
remontowego na 2015 r.

1. Rozbiórka komory wentylacyjnej od
strony zachodniej budynku przy ul. Gorkiego
10/12.

2. Naprawa daszku nad wejściem do pierw-
szej klatki schodowej bloku 501 przy ul. Gor-
kiego 6/8.

Powyższe prace zostaną wykonane w 2016 r.
podczas prac związanych z dociepleniem bu-
dynku.

Z funduszu remontowego na 2015 r.
wydatkowano łącznie
w os. „Zbiorcza” blisko 1.800.000 zł.

Osiedle
„Słowiańskie”

I. Roboty budowlane
1. Docieplenie ściany wschodniej oraz

szczytu południowego wraz z wymianą opaski
i malowaniem cokołu bloku nr 101 + projekt bu-
dowlany.

2. Docieplenie ściany południowej i obu
szczytów bloku 102 wraz z wymianą zadaszeń
nad lokalami użytkowymi + projekt budowla-
ny.

3. Docieplenie szczytu południowego blo-
ku nr 103 + projekt budowlany.

Prace na budynkach 101, 102, 103 zostały
wykonane w szerszym niż planowano zakresie.
Rozszerzenie prac o naprawę ścian i wymianę
zadaszeń nad lokalami użytkowymi wykona-
no ze środków z bilansu otwarcia, tj z niewy-
korzystanych w 2014 r. środków funduszu re-
montowego.

4. Docieplenie szczytu północnego bloku
nr 108 + projekt budowlany.

5. Docieplenie szczytu zachodniego bloku
nr 108A wraz z naprawą cokołu i wymianą za-
daszenia nad lokalem użytkowym w tym blo-
ku + projekt budowlany.

6. Docieplenie szczytu wschodniego + pro-
jekt budowlany wraz z wymianą opaski bloku
nr 113.

7. Docieplenie ściany północnej + projekt
budowlany wraz z malowaniem wejść do kla-
tek schodowych bloku 117.

8. Renowacja szczytów północnych z usu-
nięciem glonów na ścianach bloków nr 130
i 147.

9. Docieplenie szczytu wschodniego bloku
nr 148 + projekt budowlany.

10. Docieplenie szczytu południowego blo-
ku nr 149 – kontynuacja prac z poprzedniego
roku.

11. Docieplenie szczytu wschodniego blo-
ku nr 151+ projekt budowlany.

12. Docieplenie ściany wschodniej bloku
154 wraz z opracowaniem projektu budowla-
nego i kolorystyki wraz z naprawą zakwalifi-
kowanych balkonów.

13. Docieplenie szczytu zachodniego wraz
z cokołem bloku nr 213 + projekt budowlany
wraz z wymianą opaski.

14. Docieplenie wykuszów: południowego
ściany wschodniej i północnego ściany za-
chodniej bloku nr 216 + wykonanie projektu bu-
dowlanego dla całego budynku.

15. Remont balkonów wraz z naprawą
i malowaniem ekranów bloku nr 222.

16. Malowanie pierwszej klatki schodowej
w bloku nr 129.

17. Malowanie wejść i klatek schodowych
w blokach nr 122, 144, 216.

18. Malowanie wejść do klatek schodowych
w budynkach 108, 108A, 202, 207, 208.

19. Kompleksowy remont dwóch śmietni-
ków przy ul. Ziemowita i Dąbrówki 2.

20. Remont zakwalifikowanych płyt bal-
konowych i wnętrz balkonów w blokach: 116,
118, 121.

21. Remont płyt balkonowych oraz ich
wnętrz w jednego pionu bloku nr 212.

22. Remont płyt balkonowych, ich wnętrz
oraz malowanie balustrad i ekranów; malowa-

nie stropodachu; naprawa i malowanie cokołu
wraz z wymianą opaski bloku 206.

23. Remont płyt, czółek i wnętrz balkonów
drugiej i trzeciej klatki schodowej bloku nr 233.

24. Remont zakwalifikowanych balkonów
wg kolejności zgłoszeń i potrzeb.

25. Wykonanie w bloku 226A pięciu zada-
szeń nad balkonami z projektem budowlanym.

26. Remont kominów – usprawnianie
ciągów wentylacyjnych, montaż siatek zabez-
pieczających przed ptactwem, turbowentów wg
zgłoszeń i potrzeb.

27. uszczelnienie złączy międzypłytowych
wytypowanych budynków.

28. Wymiana opasek betonowych przy
ścianach budynków wg potrzeb.

29. Izolacja pionowa fundamentów bloków
nr: 114; 137; 233.

II. Roboty elektryczne
1. Wymiana osiemnastu domofonów w blo-

kach nr: 119, 121, 122, 130, 151, 152.
2. Wymiana opraw oświetleniowych na

klatkach schodowych i w wejściach do klatek
na Ledowe z czujnikami ruchu w blokach
nr 122, 144, 216.

3. Remont ulicznych lamp oświetlenio-
wych niskich i wysokich wg potrzeb.

4. Wymiana i oznakowanie tablic elek-
trycznych w piwnicach budynków wg po-
trzeb.

III. Roboty dekarsko-blacharskie
1. Kompleksowa naprawa kominów z ich

osiatkowaniem,zabezpieczenie wylotów przed
ptactwem, wymiana pokryć kieli dachowej
wraz wymianą wyłazu dachowego oraz naprawa
i malowanie obróbek blacharskich na ognio-
murach bloku nr 207.

2. Remonty pokrycia daszków nad wejś-
ciami do klatek schodowych bloków :
207,208,202,216.

IV. Wymiana okien i drzwi
1. Wymiana okienek piwnicznych w blokach

nr: 101, 103, 108, 108A, 129, 130, 131, 133,
151, 152, 153, 154, 207, 208, 231, 232.

2. wymiana drzwi wewnętrznych w blokach
nr:108, 108A, 112, 113, 122, 125, 144, 145, 149,
158, 202, 207, 208, 216, 220, 223.

3. wymiana drzwi zewnętrznych do bloków
nr: 129, 147, 149.

4. Refundacja stolarki okiennej oraz wy-
miana okien w 20 lokalach na podstawie har-
monogramu oraz przyśpieszeń z uwagi na sy-
tuacje życiowe członków.

V. Roboty terenowo-drogowe
1. Remont chodników przy blokach nr 101-

108A-110.
2. Remont chodnika wzdłuż ogrodzenia pla-

cu zabaw pomiędzy budynkami: 143A-144.
3. Remont chodnika między blokami

144-145.
4. Remont chodnika od strony szczytu

wschodniego bloku nr 148.
5. Remont chodnika od strony klatek scho-

dowych bloku nr 158.
6. Remont chodnika od strony balkonów

bloku nr 159.

7. Remont chodnika od szczytu wschod-
niego bloku 160 do ul. H. Brodatego.

8. Remont chodnika wzdłuż ul. Bolka
Świdnickiego na wysokości szczytu zachod-
niego i ogrodzenia bloku 217.

9. Remont chodnika na wysokości szczytu
północnego bloku nr 220.

10. Ogrodzenie nowego placu zabaw, mon-
taż ławek oraz wykonanie korytowania pod
nowe urządzenia zabawowe przy blokach 208-
209.

11. Naprawa i malowanie ogrodzeń placów
zabaw i urządzeń zabawowych i ławek wg po-
trzeb.

12. Naprawa powierzchni jezdni asfalto-
wych wg potrzeb.

13. Nasadzenia, przycinanie drzew i krze-
wów oraz wycinka drzew na podstawie uzys-
kanych zezwoleń Wydziału. Ochrony Środo-
wiska.

VI. Roboty instalacyjne
1. Wymiana głowic termostatycznych

w mieszkaniach.
2. Wymiana instalacji deszczowej bloków

nr : 112, 126, 216, 229, 233.
3. Wymiana wewnętrznej instalacji pozio-

mej kanalizacji w blokach nr 117, 139, 153.
4. Wymiana pionów kanalizacyjnych w piw-

nicach budynków nr: 105, 112, 122, 134, 147,
152, 154, 219, 221, 233.

Os. Słowiańskie blok 102 po remoncie elewacji

Os. Zbiorcza, ul. Rawska 3 – remont elewacji i balkonów
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ale i tereny przyblokowe.
Wykonane w 2015 r. grafiki na tyłach pawilonów

przy ul. Zakładowej ciekawie ożywiły tę ulicę.

5. Wymiana instalacji poziomej z.w. i za-
worów w blokach nr 107, 119, 145, 211.

6. Przeglądy instalacji gazowych i komi-
nowych.

7. Wymiana grzejników centralnego ogrze-
wania według kwalifikacji i potrzeb.

8. Wymiana zaworów odcinających z.w. c.w
i cyrkulacji w blokach nr: 111, 147, 148, 207,
208, 219, 233.

W ramach prac nieprzewidzianych
wykonano:

– odwodnienie piwnicy na wysokości
trzeciej klatki schodowej w bloku nr 203,

– częściową naprawę pęknięć elewacji bu-
dynków nr: 208, 219, 220,

– wymianę pionu kanalizacyjnego w blo-
ku nr 233,

– wymianę wózków bramy wjazdowej do
garaży przy ul. Zakładowej 32/36,

– udrożnienie pionów kanalizacyjnych
poprzez ich ciśnieniowe czyszczenie,

– naprawę i wymianę instalacji kanalizacji
deszczowej w przestrzeni stropodachu w dru-
giej klatce schodowej bloku nr 216,

– naprawę zdewastowanej instalacji elek-
trycznej na ostatnim piętrze-łączniku – w bu-
dynku 214,

– wymianę całego pionu kanalizacji de-
szczowej w drugiej klatce schodowej bloku nr 216,

– wymianę uszkodzonego odcinka instalacji
kanalizacji deszczowej przed budynkiem 117,

– naprawę części instalacji kanalizacji sa-
nitarnej w trzeciej klatce schodowej bloku 149,

– zamalowywanie „grafitti” na ścianach
budynków i śmietników.

Roboty wykonane poza planem
i zamiennie do zaplanowanych:

1. Naprawa i malowanie cokołu, daszków
nad wejściami oraz wymiana opaski betonowej
bloku nr 21.

2. Usunięcie glonów i pomalowanie szczy-
tów północnego i zachodniego bloków nr:
116 i 117.

3. Wykonanie ogrodzeń skwerów zielonych
pomiędzy klatkami bloków nr: 108, 126.

4. Wykonanie poręczy ułatwiających po-
ruszanie się osobom niepełnosprawnym na
klatkach schodowych oraz w zejściach do
piwnicy wg zgłoszeń.

5. Wymiana oświetlenia na Ledowe z czuj-
nikami ruchu w wejściach i na klatkach scho-
dowych wieżowców: 214, 213 i 160.

6. Wymiana drzwi zewnętrznych: 2 szt. w blo-
ku 148 i w trzeciej klatce schodowej bloku 214.

7. Montaż słupków zabezpieczających przed
dewastacją chodników i terenów zielonych.

8. Naprawa części elewacji ścian zachodnich
budynków: 204, 223.

9. Wymiana ciepłomierzy wraz z filtrami
w węźle cieplnym bloku 130.

10. Wymiana wyłazów dachowych na wyłazy
typu „kominiarczyk” w blokach nr 143A i 143.

11. Montaż amortyzatorów na instalacji cen-
tralnego ogrzewania w bloku nr 117.

12.Kompleksowanaprawabalkonuwrazzwy-
mianąoknabalkonowegowmieszkaniubloku100.

13. Malowanie cokołu łącznie z przełoże-
niem opaski betonowej bloków nr: 108 i 108A.

14. Malowanie frontów wejść do klatek
schodowych i zadaszeń bloku nr 217.

15. Remont płyty balkonowej bloku
nr 143A.

16. Remont wylewki balkonowej w bloku
nr 216.

17. Wymiana domofonu wraz z unifonami
w drugiej klatce schodowej bloku nr 205.

18. Wykonanie i montaż kraty zabezpie-
czającej zejście do lokalu użytkowego w blo-
ku nr 108A.

19. Montaż blach odstraszających ptaki od stro-
ny balkonów w blokach nr: 128, 151, 212, 223.

20. Odpowietrzenie instalacji c.o. metodą
odgazowania w blokach nr 107, 143, 214.

21. Zabezpieczenie otworów wentylacyj-
nych w stropodachach bloków: 149, 150, 151,
152, 218A.

22. Zabezpieczenie dylatacji blachą po-
wlekaną wraz z dociepleniem dylatacji w blo-
ku nr 139.

23. Malowanie wejścia do pierwszej klat-
ki schodowej bloku nr 218.

Prace niezrealizowane
z planu na 2015 r.:

1. Remont latarni niskich na osiedlu –
zgodnie z decyzją Zarządu zamiennie wykonano
wymianę oświetlenia na Ledowe z czujnikami
ruchu na klatkach schodowych i wejściach do
wieżowców.

2. Naprawa kominów z ich osiatkowa-
niem, wymianą pokrycia kieli dachowej oraz
malowanie obróbek blacharskich na ognio-
murach w bloku nr 208 – prace nie zostały wy-
konane z uwagi na rozdysponowanie środków
przy realizacji robót na bloku 207, realizacja
prac w bloku 208 nastąpi w 2016 r.

3. Ogrodzenie placu zabaw + korytowanie
pod urządzenia zabawowe przy blokach 202,
203 – robót nie wykonano, gdyż planuje się
w 2016 r. kompleksową wymianę wszystkich
urządzeń zabawowych.

4. Remont podestu przed pierwszą klatką scho-
dową bloku 131 i dojść do klatek bloków 107 i 122
– prace zostały ujęte do wykonania w 2016 r.

Z funduszu remontowego na
2015 r. wydatkowano łącznie w os.
„Słowiańskie” blisko 4.100.000 zł.

Osiedle „Sienkie-
wiczowskie”

I. Roboty budowlane
1. Naprawa i malowanie elewacji budynku

nr 57 przy ul. Zagłoby 18.
2. Ocieplenie ścian szczytowych budynków

przy ulicach: Kmicica 21 (ściana wschodnia),
Ketlinga 4 (ściana północna), Kmicica 13
(ściana północna) wraz z wykonaniem projek-
tów technicznych.

3. Naprawa i malowanie elewacji od stro-
ny wschodniej budynku przy ul. Ketlinga 7.

4. Naprawa i malowanie elewacji ze-
wnętrznej wraz z remontem 3 szt balkonów od
strony zachodniej, pionu mieszkań nr 3, 6, 9 bu-
dynku przy ul. Kmicica 2.

5. Likwidacja rampy przy I klatce schodo-
wej wraz z remontem cokołu oraz miejscowa
naprawa i malowanie elewacji od str. wschod-
niej budynku przy ul. Ketlinga 3.

6. Malowanie i remont balkonów wraz
z wymianą wylewek i ułożeniem płytek w bu-
dynku przy ul. R. Kowalskiego 6.

7. Malowanie klatki schodowej w budynku
w Andrespolu przy ul. Fabrycznej 9 oraz mon-
taż wyłazu na dach typu „kominiarczyk”.

8. Malowanie przedsionków klatek scho-
dowych 22 budynków przy ulicach: Ketlinga
11, Rocha Kowalskiego 8, Ketlinga 5, Rocha
Kowalskiego 6, Ketlinga 9, Skrzetuskiego 12,
Kmicica 9, Kmicica 12, Kmicica 16, Ketlinga
4, Rocha Kowalskiego 4, Rocha Kowalskie-
go 2, Zagłoby 21, Skrzetuskiego 8, Skrzetu-
skiego 6, Kmicica 10, Kmicica 8, Skrzetuskie-
go 2, Zagłoby 15, Kmicica 21, Kmicica 4b,
Kmicica 4c.

9. Zabezpieczenie kominów wentylacyjnych
przed ptactwem w budynkach przy ulicach: Ket-
linga 4, Skrzetuskiego 10, Kmicica 13, Kmicica
11, Skrzetuskiego 8, Skrzetuskiego 6, Kmici-
ca 9, Kmicica 8, Fabryczna 9.

10. Zabezpieczenie przed ptakami elewacji
budynków przy ulicach: Skrzetuskiego 1, Kmi-
cica 4c, Kmicica 2 oraz boków balkonów bu-
dynków przy ul. Zagłoby 14 i Ketlinga 3.

11. Remont dwóch kominów w budynku
przy ul. Skrzetuskiego 1.

12. Naprawa murków oporowych między
budynkami przy ul. Kmicica 2a i Kmicica 2.

13. Remont i uszczelnienie podłoży balko-
nów dziesięciu mieszkań, naprawa czoła ośmiu

balkonów wraz z wymianą obróbek blachar-
skich, malowanie pięciu balkonów.

14. Naprawa ścian śmietnika przy ul. Skrze-
tuskiego 1.

15. Montaż 12 samozamykaczy w drzwiach
wejściowych do klatek schodowych.

16. Malowanie numerów mieszkań na
drzwiach wejściowych klatek schodowych we
wszystkich budynkach.

17. Zamalowanie graffiti na kilkunastu bu-
dynkach osiedla.

II. Roboty elektryczne
1. Wymiana instalacji domofonowej z ana-

logowej na cyfrową w budynkach przy ulicach:
Ketlinga 5, Rocha Kowalskiego 6, Ketlinga 9,
Skrzetuskiego 10, Kmicica 13, Kmicica 9,
Ketlinga 7, Ketlinga 3, Skrzetuskiego 8.

2. Wymiana wewnętrznej linii zasilania i tab-
licy administracyjnej oraz domofonu na cyfrowy
w budynku w Andrespolu przy ul. Fabrycznej 9.

3. Naprawa trzech bram w ogrodzeniu bu-
dynków S-ek i Z-ek wraz z wymianą napędów
przy ul. Kmicica strona wschodnia, południo-
wa i zachodnia.

4. Wykonanie instalacji elektrycznej i mon-
taż oświetlenia świątecznego przed budyn-
kiem przy ul. Skrzetuskiego 12.

III. Roboty dekarsko-blacharskie
1. Udrażnianie rynien i rur spustowych,

montaż kolców w budynkach S-ek i Z-ek.
2. Wymiana pokrycia dachu nad małym po-

kojem jednego z mieszkań budynku przy
ul. Skrzetuskiego 1.

3. Montaż sufitu podwieszanego w śmiet-
niku wraz z wymianą drzwi o nowej konstrukcji
przy budynkach przy ul. Kmicica 2b, 2a, 2 oraz
uszczelnienie śmietnika przed ptakami przy bu-
dynku przy ul. Skrzetuskiego 1.

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

okna, a lokatorom osiemnastu mieszkań zre-
fundowano 50 procent kosztów dokonanej
przez nich wymiany we własnym zakresie.

2. Wymiana okien na klatkach schodo-
wych trzech budynków przy ulicach: Ketlinga
11, Zagłoby 23, Rocha Kowalskiego 2.

3. Wymiana okienek piwnicznych w dwóch
budynkach przy ulicach: Fabryczna 9, Rocha
Kowalskiego 4.

4. Wymiana wewnętrznych drzwi wejścio-
wych do klatek schodowych w budynku przy
ul. Zagłoby 15.

V. Roboty terenowo-drogowe
1. Remont dojścia do trzeciej i czwartej klat-

ki schodowej budynku przy ul. Rocha Kowal-
skiego 4.

2. Remont chodnika od strony klatek scho-
dowych budynku przy ul. Kmicica 12.

3. Remont schodów chodnika przy pierw-
szej klatce schodowej i remont podestów
czwartej i piątej klatki schodowej budynku przy
ul. Rocha Kowalskiego 2.

4. Remont podestów wraz z dojściami do
klatek schodowych budynków przy ulicach:
Zagłoby 21 i Kmicica 21.

5. Wymiana nawierzchni betonowej na
kostkę betonową między budynkami przy uli-
cach Rocha Kowalskiego 8 i 4.

6. Remont podestu trzeciej klatki schodo-
wej budynku przy ul. Kmicica 10 i podestów
pierwszej i drugiej klatki schodowej budynku
przy ul. Ketlinga 9.

7. Remont schodów przejścia przy budyn-
ku przy ul. Kmicica 10 i Zagłoby 15.

8. Wymiana chodników na kostkę bru-
kową przy budynkach przy ul. Kmicica 4c i 6.

9. Miejscowa naprawa chodników w kilku
miejscach na osiedlu.

10. Naprawa i malowanie urządzeń zaba-
wowych, ogrodzeń placów zabaw i ławek.

11. Montaż słupków stalowych przy bu-
dynku przy ul. Kmicica 14.

12. Wykonanie przycinki – pielęgnacji kil-
kunastu koron drzew na osiedlu.

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

wych wraz z czyszczeniem i usunięciem uste-
rek w budynkach na osiedlu.

2. Kontrola przewodów wentylacyjnych,
sprawdzenie ich szczelności w dwudziestu
mieszkaniach.

3. Wymiana kanału wentylacyjnego w bu-
dynku przy ul. Zagłoby 13f i prace naprawcze
kanałów wentylacyjnych w piętnastu miesz-
kaniach.

4. Płukanie chemiczne instalacji centralnego
ogrzewania w dziesięciu budynkach.

5. Wymiana głowic termostatycznych w lo-
kalach mieszkalnych.

6. Wymiana zaworów podpionowych cw, zw
i cyrkulacyjnych w budynkach przy ulicach:
Skrzetuskiego 2, Zagłoby 15, Kmicica 13,
Kmicica 15.

7. Wymiana poziomu zw oraz zaworów pod-
pionowych cw, zw i cyrkulacyjnych w budyn-
ku przy ul. Rocha Kowalskiego 4.

8. Przegląd, regulacja i czyszczenie kotła ga-
zowego w budynku w Andrespolu przy ul. Fab-
rycznej 9.

9. Wymiana grzejników w pięciu mieszka-
niach.

10. Wymiana pionu kanalizacyjnego
w trzech mieszkaniach i w węźle budynku przy
ul. Kmicica 8.

Z funduszu remontowego na
2015 r. wydatkowano łącznie
w os. „Sienkiewiczowskie”
przeszło 1.300.000 zł.

Os. Sienkiewiczowskie naprawa kominów

Os. Słowiańskie. W tym bloku
przy ul. Zakładowej wykonano
izolację fundamentów

Święta, Święta i po Świętach… Magię minionych
Świąt handlowcy skutecznie budowali już w listo-
padzie. W galeriach handlowych nieustannie brzmiały
kolędy i świąteczne piosenki, znane wszystkim od
lat, a marketowe mikołaje i komercyjne aniołki wy-
chylały się zza każdego niemal rogu ulicy.

I tak w tym świątecznozakupowym szaleństwie
dotrwaliśmy do Bożego Narodzenia, a później do
Sylwestra i Nowego Roku. Mam nadzieję, że te
Święta były takie, jak sobie Państwo wymarzy-
liście, w sercach i domach gościła prawdziwa ra-
dość, miłość i spokój. Bo przecież właśnie tego so-
bie wszyscy życzyliśmy…

Drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia…
Wiadomości, niezależnie od wybranego kanału te-
lewizji a także portale informacyjne w sieci,
podsumowują mijające Święta. Podsumowanie
jeży włos na głowie, a statystyki zmieniają się z go-
dziny na godzinę… Strażacy zanotowali ileś
pożarów, na drogach wydarzyło się ileś bardziej
lub mniej tragicznych wypadków, policja inter-
weniowała w iluś miejscach…

Święta nie wszędzie były spokojne… Sylwe-
ster, choć z przekazu medialnego wyjątkowo
spokojny, również był czasem nie dla wszystkich
bezpiecznym, a pokazy fajerwerków i sztucznych

ogni gdzieniegdzie wiązały się z urazami dłoni czy
innych części ciała uczestników zabawy.

Choć wszyscy pewnie marzyli o czasie
świątecznym radosnym i spokojnym, nie wszyscy
mieli szczęście spokojnie ich doświadczać. Tak, jak
co roku przykre „niespodzianki” niektórym dały się
we znaki. Nowy 2016 rok dla niektórych rozpoczął
się remontem zniszczonego przez pożar dachu, czy
też okopconego bądź znacznie zniszczonego przez
pożar mieszkania. Dla innych wejście w 2016 rok
mogło oznaczać urazy po wypadkach lub wy-
strzałach petard. Urazy, które będą kosztowne
i leczone często miesiącami… Było wiele innych
zdarzeń, przykrych dla zdrowia i mienia, których
przykładów nie będę w tym miejscu mnożyć, bo me-
dia każdego dnia dopełniają nowych statystyk…

Nie wymieniają jednak w żadnym serwisie in-
nych danych… tych dotyczących zawartych ubez-
pieczeń, które przydały się poszkodowanym.
Pożar, spalony dach, to strata rzędu kilkudziesię-
ciu tysięcy złotych. Wyremontowanie zniszczonego

przez pożar i akcje ratowniczą lokum kosztuje pew-
nie podobnie. Skąd wziąć takie pieniądze? Skąd
wziąć takie pieniądze i gdzie się podziać w czasie
remontu? Nie wszyscy mamy chętnych i otwartych
na nasze kilkutygodniowe odwiedziny kuzynów…

Odpowiedź najprostsza jest taka, że pieniądze
wypłaci Ubezpieczyciel. Ubezpieczyciel często
również zapewni komfortowy dach nad głową na
czas remontu. Tylko że... trzeba mieć przyzwoitą
polisę ubezpieczenia domu, mieszkania.

Uszczerbek na zdrowiu skutkujący rehabilitacją,
utratą możliwości zarobkowania, bądź też uza-
leżnieniem się fizycznym i ekonomicznym od oso-
by trzeciej, również przelicza się na konkretne pie-
niądze. Leki, lekarze, zabiegi, brak pracy… Skąd
wziąć na to pieniądze? Najprostsza odpowiedź jest
taka , że z polisy od następstw nieszczęśliwych wy-
padków. Tylko trzeba taka polisę posiadać…

A jeśli niechcąco przyczyniliśmy się do szko-
dy w której ucierpiała osoba trzecia, bądź jej mie-
nie? Na przykład niefortunnie wystrzelona petarda

poparzyła, pokaleczyła stojącą obok osobę? Bądź
uszkodziła auto sąsiada? Szkodę musimy napra-
wić, tylko skąd wziąć na to środki? Z ubezpie-
czenia odpowiedzialności cywilnej w życiu pry-
watnym. Tylko trzeba mieć taką polisę.

W porównaniu z konsekwencjami finansowymi
przykrych zdarzeń, koszt polisy przydatnej w każdej
z przytaczanych tutaj historii jest znikomy… War-
to taką ochronę dla siebie, rodziny i posiadanego mie-
nia posiadać. Warto pomyśleć o zabezpieczeniu sie-
bie i bliskich przed konsekwencjami przykrych zda-
rzeń, które jednak niestety się zdarzają…

W tym nowo rozpoczętym roku, życzę Państwu
samych dobrych i spokojnych dni. Życzę zdrowia, po-
gody ducha, otwartości na wyzwania, ale i przezor-
ności. Mądrości na wyrost, choćby nawet przeryso-
wanej. Pozwólcie Państwo, że zacytuję w tym miej-
scu życzenia pracowników branży ubezpieczeniowej:
Oby żadna z Twoich polis nie była Ci w tym roku po-
trzebna! Wszystkiego Dobrego w 2016!

A. Przybył Uniqa S.A.

Mądry spółdzielca...
przed szkodą
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W tzw. sali parkietowej
Szkoły Podstawowej nr 205 przy ul. Dąbrówki 1
odbyła się uroczysta wigilia
dla mieszkańców osiedli Olechów i Janów.

gości był obecny także pan Tomasz Kacp-
rzak, przewodniczący Rady Miejskiej
w Łodzi, mieszkający na Janowie, dyrek-
torzy szkół i przedszkoli funkcjonujących
na osiedlach, członkowie Zarządu naszej
Spółdzielni, reprezentanci sąsiednich rad
osiedlowych. Spotkanie otworzył p. Piotr
Sumiński, przewodniczący Rady Osiedla,
witając wszystkich zaproszonych i dzię-
kując wszystkim za liczne przybycie. Uro-

czystość przebiegła w bardzo miłej i ser-
decznej atmosferze.

Należy podkreślić udział wszystkich
członków Rady Osiedla Olechów-Janów,
którzy jak przystało na gospodarzy, bardzo
dobrze przygotowali to spotkanie oraz
znakomicie i przyjaźnie je obsłużyli. Była
wspólna modlitwa, poprzedzona odczyta-
niem fragmentu Ewangelii, prowadzona
przez ks. Kanonika Grzegorza Michal-

ZAPROSZENIE
DO WSPÓLNEGO
KOLĘDOWANIA
Jeszcze 30 stycznia będziemy
mieli okazję posłuchać oraz po-
śpiewać kolędy. Jak poinformo-
wała nas p. Bożena Nożewska
mieszkanka Olechowa i nasza
wierna czytelniczka w kościole
na Janowie wystąpią parafialne
chóry: Magnificat z Olechowa
oraz Chór z parafii Świętego Jana
Pawła XXIII na Janowie.

W dniu 24 stycznia oba chóry
wystąpiły w kościele parafii Świę-
tego Jana Ewangelisty na Ole-
chowie.

Serdecznie zapraszamy.

Wigilia na Olechowie

Wdniu 18 grudnia 2015 r.
Rada Osiedla Olechów-
Janów – jednostka po-
mocnicza UMŁ wspólnie

z Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 205
p. Magdaleną Czwartosz-Bujnowicz zor-
ganizowali osiedlową wigilię. W spot-
kaniu wigilijnym wzięło udział blisko 130
osób. W uroczystości uczestniczyli obaj
proboszczowie parafii działających na tym
terenie, czyli ks. kanonik Grzegorz Mi-
chalski z parafii Św. Jana Ewangelisty
oraz ks. kanonik Wojciech Anglart z pa-
rafii Św. Papieża Jana XXIII. Wśród

skiego, który następnie przekazał swoje
przemyślenia na temat wyjątkowości
tych nadchodzących świątecznych dni
związanych z narodzeniem Zbawiciela.
Potem było wspólne łamanie się opłat-

kiem i składanie sobie nawzajem życzeń.
Następnie Przewodniczący Rady Miej-
skiej p. T. Kacprzak złożył wszystkim ser-
deczne życzenia świąteczne.

Pięknym akcentem osiedlowej wigilii
był jasełkowy występ dzieci ze Szkoły
Podstawowej nr 205, który na długo po-
zostanie w pamięci wszystkich uczestni-
ków tej uroczystości. Równie miłe
wspomnienia będą mieli uczestnicy tej
uroczystości po występie chóru para-
fialnego Magnificat z Kościoła na Ole-
chowie pod kierownictwem p. Teresy
Kroc. Po tym występie nastąpiło śpie-
wanie kolęd. I cała sala zaczęła śpiewać.
Pełnym głosem, bez żadnych oporów,
spontanicznie!

Wszyscy wspaniale się czuli i wspól-
nym, pięknym i donośnym śpiewem
wspaniale oddali przesłanie radości wy-
nikające z nadchodzących najpiękniej-
szych w roku Świąt. Spotkanie zakoń-

czyły życzenia przekazane wszystkim
uczestnikom przez prezesa RSM „Ba-
wełna” Sylwestra Pokorskiego oraz prze-
wodniczącego Rady Osiedla Olechów-
Janów Piotra Sumińskiego.

SP
Foto: T. Marczewski
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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 Gwiazda administrowane bloki: 12-15,
17-30, tel. kom. 505 150 851, e-mail: egwiaz-
da@rsmbawelna.pl.
Jerzy Gołębiowski administrowane bloki: 1-11,
51-53, 55, 57, 60, tel. kom. 505 150 848, e-mail:
jgolebiowski@rsmbawelna.pl.

Administracja osiedla „Zbiorcza”, tel. 42 674
89 49, tel. 42 676 28 97.
Kierownik adm. p. Andrzej Jaroszczyk.
Administratorzy:
Agata Jakubczyk-Kaźmierska administrowa-
ne budynki: Gorkiego 6/8, 10/12, 24, 26, 28, tel.
kom. 509 285 342, e-mail: ajakubczykkazmiers-
ka@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:
Renata Psonka-Andrzejczak administrowane
budynki: Tybury 3, 10, Klonowa 28/30, 32, 38/40,
Kasprzaka 60/62, 64a, Okrzei 4/12, 30/36, 40, tel.
kom. 500 268 207, e-mail: rpsonka@rsmbawelna.pl.
Magdalena Gazda administrowane budynki:
Kasprzaka 10, 11, 11a, 28/34, Długosza 1/5, 27,
29/31, 1-go Maja 76, 84/86, Więckowskiego 97, Lo-
rentza 8, Srebrzyńska 45, Włókniarzy 198, tel. kom.
505 150 840, e-mail: mgazda@rsmbawelna.pl.
Jacek Piaseczny administrowane budynki: Czarn-
kowska 9/13, Gandhiego 3a, Tatarakowa 15, Lu-
tomierska 83/101, 103a, 105a, 109a, 111, Wrześ-
nieńska 67/69, 71/73, Sierakowskiego 1/5, Unie-
jowska 4, 4a, 6, Turoszowska 5, 16, tel. kom. 505
150 862, e-mail: jpiaseczny@rsmbawelna.pl.
Aneta Wyrowska administrowane bloki: Byd-
goska 25, 27/29, 35, 37, Lutomierska 156, 158,
Uniejowska 1/3, Limanowskiego 168, 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.

Styczeń w śniegu. Dzieci cieszyły się chyba najbardziej.
Ale i dla organizatorów oraz zawodników takich imprez

jak ta przeprowadzona na Rudzkiej Górze zimowa aura okazała się dobrą zachętą
do zawodów o Mistrzostwo Łodzi w skokach narciarskich.

STYCZEŃ
1. Przyjęcie sprawozdań z działalności

Komisji Rady Nadzorczej-Rewizyjnej,
GZM, Wewnątrzspółdzielczej za 2015
rok.

2. Zatwierdzenie planów pracy Komisji
Rady Nadzorczej-Rewizyjnej, GZM,
Wewnątrzspółdzielczej na 2016 rok.

3. Informacja Zarządu na temat plano-
wanego zwołania Walnego Zgroma-
dzenia RSM „Bawełna”.

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

LUTY
1. Podjęcie uchwały w sprawie zasad za-

liczania członków RSM „Bawełna” do
poszczególnych części zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia w 2016 roku.

2. Przyjęcie sprawozdań z działalności
Rad Osiedli za 2015 rok.

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

MARZEC
1. Podjęcie uchwał w sprawach na-

leżących do kompetencji Rady Nad-
zorczej w związku z planowanym
zwołaniem Walnego Zgromadzenia.

2. Przyjęcie sprawozdania z działalnoś-
ci Spółdzielni za 2015 r. oraz spra-
wozdania finansowego za 2015 r.
Ocena działalności Spółdzielni za
2015 r. – uchwalenie wniosków do
Walnego Zgromadzenia.

3. Przyjęcie sprawozdania z działalności
Rady Nadzorczej za 2015 r.

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

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

KWIECIEŃ
1. Informacja nt. realizacji prac związa-

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

2. Ustalenie stawek opłat zaliczkowych
za c.o. i c.w. obowiązujących od
1.05.2016 r.

3. Sprawy związane z organizacją Wal-
nego Zgromadzenia.

4. Zasady dofinansowania bądź sfinan-
sowania wypoczynku letniego dla
dzieci i młodzieży organizowanego
przez TKKF „Dzikusy” na 2016 rok.

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

MAJ
1. Analiza wyników gospodarczo-

-finansowych Spółdzielni za I kwar-
tał 2016 roku.

2. Przedstawienie wyników rozliczeń
mediów za 2015 rok.

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

4. Podjęcie decyzji w sprawie zlecenia
przeprowadzenia lustracji Spółdzielni
za lata 2013-2015.

CZERWIEC
1. Omówienie przebiegu Walnego Zgro-

madzenia i wdrożenie działań związa-
nych z ewentualną realizacją wniosków
wypływających w trakcie zebrań po-
szczególnych części Walnego Zgro-
madzenia.

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

LIPIEC
1. Informacja nt. realizacji prac związa-

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

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

SIERPIEŃ
1. Analiza wyników gospodarczo-finan-

sowych Spółdzielni za I półrocze 2016 r.
2. Rozpatrzenie wniosków o wykreślenie

lub wykluczenie z grona członków
Spółdzielni.

WRZESIEŃ
1. Wybór firmy do badania sprawozdania

finansowego Spółdzielni za 2016 r.
2. Przedstawienie analizy porównaw-

czej zużycia mediów w zasobach
Spółdzielni za I półrocze 2016 roku
w odniesieniu do roku poprzedniego –
wnioski.

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

PAŹDZIERNIK
1. Wybór członków Rady Nadzorczej do

udziału w pracach Komisji ds. wybo-
ru wykonawców na roboty remontowe
i konserwację terenów zielonych
w 2017 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 wykreślenie
lub wykluczenie z grona członków
Spółdzielni.

LISTOPAD
1. Analiza wyników gospodarczo-

-finansowych Spółdzielni za III kwar-
tały 2016 r.

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

GRUDZIEŃ
1. Uchwalenie ramowego harmonogramu

obrad Rady Nadzorczej na 2017 rok.
2. Uchwalenie planu gospodarczo-

-finansowego RSM „Bawełna” na
2017 rok.

3. Uchwalenie zmiany stawek opłat za
używanie lokali.

Ramowy harmonogram pracy Rady
Nadzorczej RSM „BAWEŁNA” na 2016 rok

Lasy olechowskie
– zima tuż za naszymi osiedlami

Ognisko TKKF „Dzikusy”
było organizatorem III
Mistrzostw Centralnej Pol-

ski w Skokach Narciarskich. Za-
wody odbyły się 17.01.2016 r.
w obiekcie usytuowanym na
Rudzkiej Górze. Zawody finan-
sowane były z funduszy pozys-
kanych z Ministerstwa Sportu
i Turystyki.
Zawodnicy rywalizowali
na dwóch skoczniach:
o punkcie konstrukcyj-
nym 5 metrów oraz 15
metrów. Na każdej z tych
skoczni wystartowało po
20 sportowców. Rywali-
zacja była wyjątkowo za-
cięta, a najmłodsi skocz-
kowie osiągali rezultaty
w okolicach sześciu a na-
wet siedmiu metrów. Naj-
lepsze wyniki w dwóch
seriach otrzymali: na
skoczni 5 m Radek Kuć,
na skoczni 15 m Dawid
Jurga. Gratulujemy!

Dzikusy na
Rudzkiej Górze
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Z okolicy rur ciepłowniczych zobaczyliśmy oświetlony
promieniami słońca czteropiętrowy budynek. Budynek stał
otoczony laskiem, który ciągnął się aż po ul. Rokicińską
– tak pierwszą wizytę na Janowie wspomina p. Zdzisław.

Redakcja: W poniedziałek 18 stycznia
br., u zbiegu ulic Ketlinga i Zagłoby, na-
stąpiło odsłonięcie pamiątkowej tablicy
z okazji 25-lecia osiedla Sienkiewiczow-
skiego. Zaprosiliśmy Pana jako członka
Spółdzielni od początku zamieszkałego na
tym osiedlu, żeby powspominać pierwsze
lata osiedla. Proszę nam opowiedzieć jak
w Pana przypadku nastąpił przydział miesz-
kania na Janowie. Czy nie przerażało Pana
to, że zamieszka Pan na końcu świata „tam
gdzie diabeł mówi dobranoc” – bo tak po-
czątkowo określano ten rejon, który był oto-
czony lasem i łąkami?

Zdzisław Orszulak: 25-lecie osiedla to
w zasadzie też moje 25-lecie mieszkania tu, bo
dostałem przydział właśnie w tym pierw-
szym oddanym do eksploatacji bloku na Ja-
nowie, w budynku nr 18. Jeszcze zanim do-
staliśmy klucze, to przyjechaliśmy zobaczyć
ten budynek, on był wtedy jeszcze wykań-
czany. W tym czasie mieszkaliśmy z żoną
w Słubicach przy zachodniej granicy Polski.
Okolica na Janowie, dalekich peryferiach
Łodzi, trochę nas przeraziła, bo wszędzie
były pola. Przy naszym bloku zlokalizowane
było całe zaplecze budowy. Pomyśleliśmy, że
ładnie wpadliśmy. Na dodatek moja teściowa,
która mieszkała w samym centrum Łodzi,
gdzie było głośno, gwarno i cały czas coś się
działo, słychać było a to przejeżdżający tram-
waj, a to wyrzuty pary wypuszczane przez po-
bliską fabrykę, także nie wyrażała radości
z mieszkania przez nas w tej odległej okolicy.
Gdy dowiedziała się, że dostaliśmy przy-
dział na Janowie, to załamała ręce, mówiąc:
Dzieci, gdzie was tam zesłali? Jak wy tam bę-
dziecie mieszkać?

R.: Jak wyglądało mieszkanie? Otrzy-
maliście przydział na dwa pokoje z kuchnią,
prawda?

Z.O.: Tak, chociaż początkowo chciano
przydzielić nam tylko jeden pokój z kuchnią
na Olechowie. Ale na szczęście, jako woj-
skowemu, przysługiwał mi większy metraż
i udało się dostać M-3. Niestety mieszkania
w tamtych czasach pozostawiały wiele do
życzenia. Zaraz po zasiedleniu musieliśmy
więc zgłosić kilka usterek, m.in. nierówne
podłogi. Klucze odebraliśmy w lutym 1991
roku, ale na stałe zamieszkaliśmy tu dopiero
w maju 1991 r.

R.: Jak się Pan wprowadzał, to blok był
już zamieszkały?

Z.O.: Tak, ale to było zaledwie kilka
osób na cały budynek. W moim pionie na
czwartym piętrze już się ktoś wprowadzał,
a także w pierwszej i trzeciej klatce, a tak to
było jeszcze pusto. Zapamiętałem, że jak się
wprowadzaliśmy, to z 4 piętra spadła nam na
głowę listwa. Pomyśleliśmy, że nieźle się za-
czyna. Sąsiedzi nas nie chcą. Ale tak naprawdę
stosunki sąsiedzkie i życie klatkowe na Jano-
wie było i jest nadal bardzo dobre.

R.: Czy mieszkanie na placu budowy
wiązało się z brnięciem codziennie po wszę-
dzie zalegającym błocie, jak na Widzewie
czy Olechowie, o czym opowiadał nam
przy okazji 25-lecia Olechowa bohater wy-
wiadu z września 2012 r. (nr 42)?

Z.O.: Nie, na Janowie na szczęście było
trochę inaczej. Przy samym budynku już była
obmurówka i ulica, a teren był zagospodaro-
wany. Samochodem dojeżdżałem pod samą
klatkę. Natomiast gorsze było przejście na Ole-
chów, bo błota było po kostki. Na szczęście
można było się tam dostać po kładce. Nie spo-
dziewaliśmy się wtedy, że w tak szybkim tem-

pie osiedle zostanie zagospodarowane. Gdy się
wprowadzałem, stał tylko mój blok. Teraz jest
budynek obok budynku.

R.: Losy osiedla nie były Panu obojętne,
prawda?

Z.O.: Tak, to prawda. Lubiłem się an-
gażować w życie osiedla. Dlatego właśnie roz-
począłem pracę społeczną na jego rzecz w Ra-
dzie Osiedla „Sienkiewiczowskie”. Ale
w spółdzielczości zacząłem się udzielać jesz-
cze w Słubicach, bo po odejściu z wojska
w 1985 roku zatrudniłem się w spółdzielni –
w PSS „Społem” w Słubicach, gdzie najpierw
stacjonowałem jako zawodowy żołnierz, a po-
tem mieszkałem. W Spółdzielni pełniłem
funkcję inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny
pracy, a także zrobiłem kurs specjalistyczny
i zostałem też inspektorem straży pożarnej.
PSS-y w Słubicach były wtedy dość szeroką
instytucją. Zrzeszały ok. 20 sklepów, restau-
racje, kawiarnie, piekarnie, a nawet wytwór-
nię wód gazowanych.

R.: Jako osoba zamieszkująca na Jano-
wie już od ćwierć wieku czy uważa Pan, że
należałoby jeszcze coś zrobić dla poprawy
zamieszkiwania na osiedlu?

Z.O.: Na pewno należałoby wreszcie zrobić
coś z terenem przy ul. Skrzetuskiego, w kierunku
rur, obok Biedronki. Wiem, że jest to teren mias-
ta, co do którego nasza Spółdzielnia nie ma pra-
wa i niewiele może wyegzekwować od gminy
ale boli nas mieszkańców to, że leży zupełnie
niezagospodarowany i szpeci nasze zielone
osiedle. Tam jest istne bagno. Próbowaliśmy roz-
mawiać w tej sprawie nawet z radą samorządową
osiedla. Niestety dotychczas nic się nie zmieniło.
Poza tym niczego chyba osiedlu nie potrzeba.
Nawet tramwaj teraz już mamy.

R.: Proszę nam pokrótce opowiedzieć
o sobie. Urodził się Pan w Łodzi, ale później,
jako wojskowy, został Pan przeniesiony aż
na granicę z Niemcami. Mieszkał Pan
w Krośnie Odrzańskim, Żarkach Wiel-
kich i w Słubicach nad Odrą.

Z.O.: Tak, urodziłem się w Łodzi na
osiedlu Kuraki. W Łodzi zdobyłem wy-
kształcenie zawodowe. I jednego razu do
szkoły przybyli żołnierze zachęcający do
podjęcia nauki w Szkole oficerskiej. Dla nas
szesnastolatków ich mundury, postawa i roz-
taczane przed nami życie żołnierza było wy-
starczającą rekomendacją do podjęcia szkolenia
wojskowego. Pojechałem z grupą swoich ko-
legów do Kętrzyna do Szkoły Oficerskiej
Wojsk Pogranicza. Szkołę tę ukończyłem
w 1954 r. i wróciłem do Łodzi. Rok później
ożeniłem się i z żoną trafiliśmy na tzw. ziemie
odzyskane, spędzając na zachodzie Polski
ok. 25 lat! Stacjonowałem najpierw w Kroś-
nie Odrzańskim, potem byłem z-cą komen-
danta strażnicy w Żarkach Wielkich w gminie
Żary, potem w Rybocicach, Kunowicach i na
koniec w Słubicach. Pamiętam, że gdy sta-
cjonowałem przy samej granicy, cały ten od-
cinek ogrodzony był drutem kolczastym, wy-
sokim na dwa metry. Zdarzały się bowiem pró-
by nielegalnego przekraczania granicy, np. któ-
regoś razu zatrzymaliśmy trzech mężczyzn,
uciekinierów z więzienia. Ale pamiętam też
historię, gdy szukaliśmy z psami tropiącymi
dwóch osób kręcących się po okolicy, ale zu-
pełnie nie mogliśmy wpaść na ich ślad. Prze-
szliśmy półtora kilometra w jedną, półtora ki-
lometra w drugą stronę i nic. Dopiero w któ-
rymś momencie usłyszeliśmy trzask gałązki.
Patrzymy, a oni siedzą wysoko na jednym ze
świerków. Gdyby nie ten traf zmuszeni byli-
byśmy zrezygnować z poszukiwań.

R.: Słubice to także okres Pana działal-
ności .w Radzie Narodowej oraz moment
odznaczenia Pana Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski.

Z.O.: Odznaczenie to otrzymałem w 1983 r.
na krótko przed odejściem na emeryturę.
W 1988 r. zaś zostałem wybrany na Radnego
Rady Narodowej Miasta i Gmi-
ny Słubice. Kadencja pracy rady
została, wskutek przemian
w kraju, skrócona. Wybrany
zostałem na następną ka-
dencję i jako najstarszy
Radny współuczestni-
czyłem w pierwszym his-
torycznym posiedzeniu
nowo wybranej Rady Na-
rodowej. O tym można
przeczytać obecnie w pod-
ręcznikach do historii.

R.: Jak widać przeżył Pan
bardzo dużo ciekawych momentów
w swoim życiu. Ale i jako emeryt żyjący
w Łodzi ma Pan osiągnięcia, ale już
w zupełnie innej dziedzinie.

Z.O.: Moją pasją jest zbieranie mate-
riałów i pisanie kroniki rodzinnej, lubię też fo-
tografować. Swoją przygodę z fotografią roz-
począłem jeszcze w Żarkach w czasie służby
wojskowej. Po sprowadzeniu się na Janów za-
cząłem fotografować wtedy całą Łódź, bu-
dynki, ulice. Żałuję tylko, że nie porobiłem
wtedy zdjęć mojego osiedla, bo to byłaby te-
raz znakomita pamiątka. Ale to wtedy były pus-
te pola. Fotografuję cały czas. Jesteśmy z żoną
podróżnikami. Całą zachodnią i północną
Polskę poznaliśmy bardzo dokładnie. Mam też
za sobą sukcesy sportowe, o których chcę na-
pisać w formie kroniki z mojego życia.
W młodości dużo się bowiem udzielałem
w klubie sportowym Gwardia Zielona Góra.
Byłem w kadrze zawodowej strzelców i nawet
mam mistrzostwo straży granicznej z 1983
roku jako strzelec wyborowy. Ale najbar-
dziej wartościowym dla mnie było zajęcie się
genealogią, czyli stworzenie kroniki rodzinnej
i badanie więzi rodzinnych.

R.: Chyba jest Pan nawet bardzo zaan-
gażowany w to hobby, prawda?

Z.O.: Istotnie. Mam nawet założoną stronę
internetową mojej rodziny (orszulak.page.tl). Są
tam opisane dzieje całego rodu. Prowadzę ją rów-
nież w wersji papierowej. Jeden z tomów zaty-
tułowałem „Okruchy wspomnień”, a drugi
„Kronika rodzinna”. Moje osiągnięcia sporto-
we chcę zawrzeć w tomie pt. „Wyczyny spor-
towe”. Gromadzeniem materiałów do historii
mojej i mojej rodziny zająłem się po przyjeździe
do Łodzi, czyli w 1991 roku, ale uważam, że tro-
chę za późno, ponieważ starzy członkowie ro-
dziny już poumierali, a młodzi albo nie pamię-
tają, albo nie wiedzą nic o naszej przeszłości.
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R.: Ale najdłużej stacjonował Pan chy-
ba w okolicach Słubic. Czy i tam miewał Pan
ciekawe zdarzenia?

Z.O.: Tam otarłem się o historyczne wy-
darzenia i miałem okazje spotkać osoby z życia
politycznego. Przypominam sobie np. taką his-
torię, która zdarzyła się pod Słubicami. Byłem
zastępcą w pododdziale do ochrony torów ko-
lejowych i przejść granicznych. Wojsko ochra-
niało trasę kolejową od Berlina przez Frank-
furt nad Odrą aż do Poznania, a na stacji w Ku-
nowicach kontrolowało się pociągi przekra-
czające granicę. Teren od stacji kolejowej aż
do Odry ogrodzony był z dwóch stron wyso-
kimi podkładami kolejowymi, tworząc coś na
kształt tunelu. Któregoś razu przyjechał pociąg
z wieloma oficjelami, wśród których był m.in.
sam Nikita Chruszczow. Gdy zobaczył ten tu-
nel, kazał go rozebrać, tłumacząc, że bratnie
państwo nie może być tak osłonięte. Podkłady
rozebrano w ciągu jednego dnia. Pracowałem
też w Granicznej Placówce Kontrolnej w Ku-
nowicach przy kontroli podróżnych w po-
ciągach do Frankfurtu nad Odrą i Berlina.
Żołnierze mieli najbardziej niewdzięczne za-
danie, szukając poukrywanych towarów, nie-
zgłoszonych do odprawy. Szczególnie dużo
było ich gdy zaistniała możliwość przekro-
czenia granicy do NRD na podstawie dowodów
osobistych z odpowiednim stemplem. Jedne-
go razu, gdy zważyliśmy znalezione podczas
kontroli towary, waga pokazała 6 ton. By
umożliwić sprzedaż i zakup towarów w krót-
kim czasie za zgodą odpowiednich władz po-
wstało w Słubicach duże targowisko, na któ-
re licznie przybywali na zakupy mieszkańcy
Frankfurtu. Zaopatrzenie było wyśmienite.

R.: Ale na swej drodze spotkał Pan też
inne historyczne postacie, prawda?

Z.O.: Tak. Miałem to szczęście uczestni-
czyć w historycznym wydarzeniu, kiedy to
most łączący Słubice i Frankfurt stał się
tzw. mostem przyjaźni. To było 8 listopada
1990 roku. Jako członek Rady Narodowej
byłem tam, gdy ten most graniczny przekra-
czał Premier Tadeusz Mazowiecki wraz z kan-
clerzem Niemiec Helmutem Kohlem. Wi-
tałem ich i miałem zaszczyt zaprowadzić do
restauracji „Odra”. To właśnie tam obaj poli-
tycy rozmawiali o szczegółach polsko-nie-
mieckiego traktatu granicznego. Przypomina
o tym tablica pamiątkowa, która wisi na ścia-
nie restauracji. Wcześniej we Frankfurcie
premier polskiego rządu i kanclerz Niemiec
omawiali kwestie traktatu dotyczącego granicy
zachodniej, który został wkrótce po tym pod-
pisany przez oba rządy. Był to przełom w sto-
sunkach polsko-niemieckich.

Dlatego miałem po drodze trochę trudności ze
skompletowaniem wszystkich informacji. Na-
wet ja sam nie wiedziałem w jakiej miejscowości
urodził się mój ojciec. Bardzo dużo dokumen-
tów, na które natrafiałem, było napisanych cy-
rylicą, po rosyjsku, co przysporzyło mi sporo do-
datkowej pracy, m.in. z tłumaczeniem tekstów.
Zwiedziłem chyba ze 30 parafii, żeby poznaj-
dywać dane. Ale mogę się obecnie pochwalić,
że znalazłem wzmianki o moich przodkach już
z końca lat 80. XVIII w.

R.:Aczy cały czas odnajduje Pan jakichś
nowych krewnych?

Z.O.: Powiem Państwu, że właśnie przed-
wczoraj nawiązałem kontakt z jedną z nie-
znanych dotąd krewnych, która odnalazła
mnie właśnie dzięki mojej stronie interneto-
wej. A w zeszłym roku odezwała się do mnie
rodzina z Australii i ze Szwecji.

R.: Jakich rad udzieliłby Pan osobom,
które chciałyby podobnie jak Pan poznać
historię swojej rodziny?

Z.O.: Najprościej to włączyć internet
i tam znaleźć strony, które praktycznie krok po
kroku przeprowadzą nas przez utworzenie na-
szego drzewa genealogicznego, czy pozwolą
poznać historię naszej rodziny (np. są to stro-
ny: „MyHeritage” – program genealogiczny
do bezpłatnego pobrania, „Strony rodzinne –
drzewa genealogiczne” czy „Szukaj rodzinę”
– dopisek redakcji). Przy tego typu pracach za-
lecam jednak dużo cierpliwości, systema-
tyczności i niezrażanie się niepowodzeniami.

R.: Dziękujemy za rozmowę i życzymy
Panu dalszych sukcesów w uzupełnianiu
drzewa genealogicznego.

K.Sz. I.G.

Blok 102 na Olechowie w połowie
ubiegłego roku został docieplony i po-
malowany, w wyniku czego jego ele-
wacja nabrała wyraźnych, ciepłych,
miłych dla oka barw. Ale niedługo cie-
szyliśmy się z remontu, bo pseudokibice
Widzewa uznali, że z ich napisami
ściana wyglądać będzie chyba lepiej.
Cały parter budynku upstrzono niepo-
trzebnymi napisami. Dlaczego? Czy
nikt nie widział wandali? Dlaczego nie
reagujecie Państwo na takie sytuacje
niszczenia mienia? Przecież to jest
Wasze wspólne mienie, za które wspól-
nie ponosicie koszty napraw. W tym
przypadku zamalowanie napisów kosz-
tować będzie ok. 2.500 zł.

Strzelec wyborowy na Janowie
czyli okruchy wspomnień

fo
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2500 zł wyrzucone w błoto

Rozmowa ze Zdzisławem Orszulakiem jednym z pierwszych
mieszkańców osiedla „Sienkiewiczowskie”.



12 Rozerwij się!
POZIOMO: 1. kondycja sportowca,
6. często na bani, 7. boginie życia
i śmierci, 8. rozdrabnianie pokarmu,
9. nazwisko rodowe żony Mozarta,
12. ukraińskie miasto z muzeum
A. Suworowa, 13. Rozalia Kiepska,
14. filozof rzymski, wychowawca Ne-
rona, 18. reprezentacyjne sale, 19.
frotka na ręce, 20. Epifania lub Ma-
kryna, 21. partia Viktora Orbána,
22. tragikomedia K. Zanussiego.
PIONOWO: 2. miasto z Wróblinem,
3. Arafura lub Tasmana, 4. psotne
dziecko, 5. inna nazwa lina, 9. szczęś-
ciarz, 10. żeglarz portugalski, 11. po-
szarpane wybrzeże morskie, 15. sieć
butików odzieżowych, 16. wybryk,
wyskok, 17. Indianie z westernu.

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI
Z POPRZEDNIEGO NUMERU
Poziomo: koźlę, gdera, rynna, bajda,
gamza, klekot, rygor, Amanda, osty,
żłobek, Łyna, oktawa, kieł.
Pionowo: ohyda, lincz, Ndżamena,
Bradford, garkotłuk, migotanie, Akra,
małpka, nabiał, Anklam.

Pierwsze trzy osoby, które
w ciągu 10 dni od wydania gazety
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
Przed nami ostatnie półtora
tygodnia karnawału. 4 lutego
w tym roku przypada tłusty
czwartek, a 9 lutego Ostatki.
Proponuję przygotować na te
słodkie dni serowe ciasteczka.
Dobre dla nas, naszych gości
i przebierańców zachodzących
do nas w Ostatki.

Przepis na pyszne oponki
z serem białym (przepis spraw-
dzony) znalazłam na stronie
Wielkie żarcie. Ciacha są bar-
dzo smaczne, lekkie i pulchne,
podczas smażenia ładnie
rosną.

BARAN
Ważne teraz będzie do-
trzymanie wszystkich ter-
minów. Spóźnienie lub za-
pomnienie o sprawach
bieżących może Ci za-
szkodzić. Szczególnie tych,

na których Ci bardzo zależy. Działaj spokojnie
i z rozwagą. Pamiętaj też o zaległej korespon-
dencji. Wodnik się niecierpliwi!

BYK
Czyjeś postępowanie,
zwłaszcza wobec Ciebie
bezpośrednio, sprawi, że
odczujesz zawód. Sytuacja
wyda Ci się po prostu
niezrozumiała. Spróbuj

spokojnie przeanalizować ostatnie wydarzenia,
a zrozumiesz w czym rzecz. Wszystko to wpłynie
na ochłodzenie kontaktów, co najmniej do koń-
ca miesiąca. Chyba, że poprosisz o pomoc
Wagę.

BLIŹNIĘTA
Sporo gadaniny i zbęd-
nych słów, jakieś próby
intryg w końcu miesiąca.
Wszystko to negatywnie
wpłynie na Twój nastrój
i samopoczucie. Będzie

potrzebne energiczne działanie z Twojej strony
by uspokoić wzburzone fale. Byle nie nerwowo.
Niech każdy zauważy Twoje starania. W intere-
sach uważaj na Koziorożca.

RAK
Czyjeś krytyczne uwagi
należy wziąć pod uwagę.
Na pewno pomogą w dal-
szym postępowaniu. Po-
ważna rozmowa w szer-
szym gronie sprawi, że na

niektóre sytuacje spojrzysz zupełnie nowym
okiem. Dużo troski i dbałości w doprowadzeniu
wszystkiego do ładu wykaże Lew.

LEW
Miły uśmiech i słodkie
słowa niech Cię nie zmylą.
Musisz postarać się do-
ciec, co się za tym kryje,
a dopiero potem podjąć
odpowiednie rozmowy o po-

ważniejszym charakterze. Jeśli postąpisz odpo-
wiednio elastycznie i taktownie możesz nawet
wiele zyskać. Rak będzie potrzebował Twojej
pomocy.

PANNA
Rozpoczniesz miesiąc ra-
czej w ponurym nastroju,
bo wyda Ci się nagle, że
po upływie większej częś-
ci pierwszego miesiąca
roku nadal nie masz „wy-

strzałowego” pomysłu na życie. Przypomnij
sobie, ile razy już przeżywałeś podobne na-
stroje. Samopoczucie podniesie Ci bardzo miłe
spotkanie ze Strzelcem.

WAGA
Będziesz odczuwać wra-
żenie, że wiele spraw się
gmatwa, komplikuje, nie
wiąże w całość, na jakiej
by Ci zależało. Zmień swo-
je postępowanie, odrzuć

upór, a być może wszystko pójdzie w zapom-
nienie. Nie licz przy tym na wyrozumiałość
partnera lub rodziny. Nie zapomnij o zobo-
wiązaniach wobec Byka, czeka już dość długo.

SKORPION
Przed Tobą jakieś proble-
my z porozumiewaniem
się i to zarówno w pracy
jak i na gruncie prywat-
nym. Tylko nie wściekaj
się, że nikt Cię nie rozu-

mie. Możesz przy tym popełnić jakiś błąd. Dla-
tego za wszelką cenę wyjaśnij sam sobie, o co
naprawdę Ci chodzi. Nie licz na wyrozumiałość
Panny.

STRZELEC
Spokojniejszy miesiąc.
Znajdziesz czas na spot-
kanie odkładane od daw-
na. Może mieć teraz miejs-
ce rozmowa prywatna,
której znaczenie docenisz

dopiero później. Nowe posunięcia o znaczeniu
dość istotnym dla Twoich finansów. Ciesz się,
ale nie mów o tym za wiele, żeby nie zapeszyć…
Unikaj Bliźniąt.

KOZIOROŻEC
Spór na tematy zawodowe
padnie cieniem na wszyst-
kie sprawy tego miesiąca.
Staraj się więc możliwie
szybko sprawę wyjaśnić
i cały ten powstały pro-

blem szybko doprowadzić do normalnego stanu.
Nawet gdyby Cię miało to kosztować pójście na
pewne ustępstwa. Usłyszysz słowa uznania od
Skorpiona.

WODNIK
Będzie Ci dopisywało
zdrowie i dobry nastrój.
Wykorzystaj tę sytuację
na przebywanie wśród lu-
dzi. Masz szansę na suk-
cesy towarzyskie i na to,

żeby być w centrum uwagi, na zdobycie sobie
sympatii nowych znajomych. Staraj się tak
postępować, by cała rzecz trwała jak najdłużej.
Intrygujący będzie Baran.

RYBY
Możesz liczyć na poprawę
swoich interesów i bez ry-
zyka działać na ważnym
dla Ciebie polu. Będą to
korzystne dla Ciebie moż-
liwości, postaraj się je

właściwie wykorzystać. W kontaktach z kimś za-
przyjaźnionym staraj się nie okazywać swego nie-
zadowolenia z niektórych posunięć. Jeśli pry-
watka – to z drugimi Rybami.

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

U Ś M I E C H N I J S I Ę
• • •

Ale zima. Amerykanie zakładają swetry.
Mieszkańcy Miami włączają ogrzewanie. +10°C…

• • •
Bacę zaproszono w karnawale na bal przebierańców.
Pytają go znajomi, za co się przebrał.
– A za łoscypka.
A jak to, baco, za oscypka?
– A siadne se w kąciku i bede śmierdział.

• • •
Sierżant pyta rekruta:
Słyszałem, że lubicie muzykę? A co najbardziej?
– Melduję, że najbardziej lubię sygnały na posiłki! ***

Słynny włoski śpiewak Enrico Caruso jechał pewnego razu na występy za
granicę. Gdy ulokował się już wygodnie w przedziale, a pociąg za chwilę miał
ruszyć, wpadł do wagonu zziajany krawiec teatralny, wręczając śpiewakowi
pokaźnych rozmiarów paczkę.
– To jest korona – rzekł. – Zapomnieliśmy zapakować ją do walizki.
Artysta opróżnił więc pudło na kapelusze i schował do niego ten rekwizyt.
Na granicy wchodzi do przedziału celnik pytając, czy jest coś do oclenia.
– Nie – odpowiada Caruso.
– A co jest w pudle?
– Proszę zobaczyć – śpiewak uchylił wieczko, a wówczas celnik ujrzał mie-
niącą się złocistym blaskiem koronę.
– Wasza Królewska Mość raczy wybaczyć! – rzekł i kłaniając się pokornie
opuścił przedział.
***
Enrico Caruso chorował. Po wyzdrowieniu zapytał lekarza, ile wynosi na-
leżność za kurację.
– Dwieście dolarów, mistrzu – odpowiada medyk.
– Coś podobnego! – przeraził się wielki tenor – więc byłem chory aż tak po-
ważnie?
***
Caruso, w czasie swego pobytu w Ameryce, został zaproszony do willi pew-
nego miliardera, gdzie otrzymał propozycję zaśpiewania kilku arii. Honora-
rium było wprost bajeczne. Artysta zjawił się o wyznaczonej godzinie i ze
zdziwieniem ujrzał, że w domu jest tylko gospodarz i kilka psów.
Na życzenie pana domu Caruso zaczął śpiewać. Ledwie zabrzmiały pierw-
sze takty arii, jeden z psów zawył. Rozgniewany śpiewak przerwał występ,
lecz gospodarz z przyjaznym uśmiechem wręczył mu czek na umówioną
sumę i powiedział:
– Proszę się nie gniewać mistrzu i więcej nie trudzić. Wie pan, jak bardzo
lubię śpiewać, ale ile razy zacznę, ten pies zaczyna wyć. Chciałem się prze-
konać, czy wyje także wtedy, gdy zaśpiewa wielki Caruso.

(źródło internet)

AANNEEGGDDOOTTYY  ZZ   ŻŻYYCCIIAA
SSŁŁAAWWNNYYCCHH  LLUUDDZZIIGdy styczeń jasny

i biały, w lecie by-
wają upały.

Taka sobie myśl

Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru przysłali:
p. Sylwia Moczulska z osiedla „Sienkiewiczowskie” i p. Bogusław
Rychlik z osiedla „Słowiańskie”. Obie osoby otrzymały nagrody
książkowe. Gratulujemy!

Składniki:
• 500 g sera półtłustego
• 500 g mąki pszennej
• 100 g cukru
• 2 łyżeczki cukru waniliowego
• 4 żółtka
• 1 łyżeczka sody oczyszczonej
• 1 łyżeczka octu
• 250 ml kwaśnej śmietany
• tłuszcz do smażenia
• cukier puder do posypania

Sposób przygotowania:
1. Ser przecisnąć przez praskę.
2. Mąkę wysypać na blat, dodać ser, cuk-
ry, żółtka, sodę, ocet i śmietanę. Zagnieść
ciasto. Gotowe ciasto oprószyć jeszcze
mąką i rozwałkować na posypanym mąką
blacie na grubość ok. 1-1,5cm.
3. Z ciasta wykrawać szklanką kółka.
Kolejno na środku wykroić małą dziurkę
kieliszkiem lub zakrętką. Kulki powstałe po
wycięciu kieliszkiem można ponownie za-
gnieść i od nowa wyciąć oponki lub je po
prostu usmażyć jako małe pączuszki.
4. Smażyć na rozgrzanym tłuszczu (z do-
datkiem spirytusu) w dużym garnku z obu
stron, na złoty kolor.
5. Oponki układać na ręcznikach papie-
rowych, aby tłuszcz ociekł.
6. Lekko ciepłe posypać cukrem pudrem.
Najsmaczniejsze są świeże, od razu po
usmażeniu.

Smacznego! KIM

Serowe oponki na tłusty
czwartek i Ostatki
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