
Dnia 29 grudnia ubiegłego roku Minister Środowiska wydał Rozporzą-
dzenie w sprawie szczegółowego selektywnego zbierania wybranych 
frakcji odpadów. Chodzi o wprowadzenie obowiązku selektywnej zbiórki 
surowców wtórnych. Dotychczas – tak też jest w naszych zasobach 
– możliwe było zbieranie wszystkich odpadów surowcowych w jeden 
pojemnik i w drugi osobny odpadów BIO.

Według nowych zasad segregacja odpadów surowcowych odbywać 
się będzie z rozdzieleniem na trzy frakcje. Do osobnych pojemników 
będziemy wrzucać: papier, szkło, metale i plastik oraz utrzymano na 
dotychczasowych zasadach, osobny pojemnik na odpady ulegające 
biodegradacji. Tym samym pojemniki na odpady zbierane selektywnie 
będą oznaczane w czterech różnych kolorach. Oczywiście był i zostaje 
zachowany osobny pojemnik na odpady komunalne zmieszane.

Rozporządzenie wchodzi w życie od 1 lipca 2017 r. Zmiany nie będą 
jednak obowiązywały już od tego dnia. Uwzględniono bowiem okresy 
przejściowe.

Do 31 grudnia 2017 r. należy oznakować pojemniki na odpady zbie-
rane selektywnie odpowiednim napisem (PAPIER, SZKŁO, METALE 

I TWORZYWA SZTUCZNE, BIO). Na wymianę pojemników na te we 
właściwych kolorach będzie pięć lat, tj. do 30 czerwca 2022 r.

Bardziej skomplikowanym problemem jest wyznaczenie miejsc pod 
ustawienie tylu pojemników. W śmietnikach dodatkowe pojemniki nie 
zmieszczą się. Ciasna zabudowa zaś nie pozwala na ustawienie obok 
siebie trzech pojemników – typu dzwon – jeden obok drugiego. W tym 
zakresie więc Miasto zwróciło się do Zarządców budynków o pomoc 
z wyszukaniem odpowiednich miejsc w obrębie administrowanych bu-
dynków. Wiemy też już, że wyznaczone jedno miejsce służyć będzie 
kilku nieruchomościom. Nasze służby temat już wstępnie rozpatrzyły 
– dokonały rozeznania miejsc pod pojemniki i przypisania do nich kon-
kretnych nieruchomości.

Moim 
zdaniem 
W dniu ukazania się poprzedniego wyda-

nia naszej gazety odbyło się kolejne zebranie 
naszej Rady Nadzorczej, z którego relację, jak 
zwykle, prezentujemy na drugiej stronie. Pod 
koniec odbyła się długa dyskusja na temat złego 
i tendencyjnego przedstawiania spółdzielczo-
ści mieszkaniowej w mediach – prasie i przede 
wszystkim w telewizji w kontekście audycji 
w ramach cyklu Studio Polska, o którym to pi-
sałem w poprzednim numerze „RSM Bawełna 
– Mój Dom”. Nasi  radni  zaaprobowali  po-
mysł wystąpienia z apelem do Krajowej Rady 
Spółdzielczej i Związku Rewizyjnego SM RP 
o podjęcie zdecydowanych i zorganizowanych 
działań w celu zapobiegania szkalowaniu spół-
dzielczości mieszkaniowej przez media i po-
lityków oraz sprzeciwienia się kreowaniu jej 
negatywnego wizerunku w oparciu o incyden-
talne zdarzenia albo poprzez przedstawianie 
„alternatywnych faktów”.

Rejestrując  doniesienia  medialne  oraz 
słysząc  wypowiedzi  niektórych  polityków 
przeciętny obywatel może źle oceniać spół-
dzielczość mieszkaniową, bowiem do opinii 
publicznej idzie jednostronny przekaz złożony 
głównie z nieprawdziwych, stronniczych infor-
macji bądź wiadomości nadmiernie wyolbrzy-
miających jednostkowe negatywne zdarzenia 
w  jednej bądź drugiej  spółdzielni na ponad 
3600 funkcjonujących wszystkich spółdzielni 
mieszkaniowych. Sto, dwieście, maksymalnie 
trzysta osób ciągle przewijających się przez 
media, cóż znaczą wobec 4,2 milionów wszyst-
kich  członków spółdzielni mieszkaniowych 
w Polsce, nie mówiąc o ogólnej ilości ponad 
10 milionów mieszkających w budynkach spół-
dzielczych. Po kilkudniowych konsultacjach, 
uzgodniono treść dokumentu, który podpisał 
przewodniczący Rady p. Waldemar Pawelski 
i wysłano do adresatów. Zachęcamy wszystkich 
członków do zapoznania się z jego treścią we 
właściwej administracji osiedla, bowiem nie-
stety Apel  ten ze względów objętościowych 
nie zmieścił się w tym wydaniu Gazety. Zgod-
nie z naszą  już ośmioletnią  tradycją w luto-
wym wydaniu zamieszczamy Plan remontów 
na 2017 rok, prosząc jednocześnie wszystkich 
mieszkańców o uważne zapoznanie się z nim, 
zgłaszanie nam swoich uwag  i  spostrzeżeń, 
bądź propozycji prac do umieszczenia w planie 
remontów w przyszłym roku.

Mamy małą satysfakcję, że uspokoiliśmy 
część rodziców dzieci mieszkających na naszych 
najmłodszych  osiedlach  prezentując  w  wy-
wiadach z dyrektorami szkół, w poprzednim 
i obecnym wydaniu, kwestie wdrażania refor-
my oświaty. Nie powinno być żadnych zagrożeń 
i problemów. Wręcz przeciwnie, wszyscy bę-
dziemy się bardzo cieszyć z rozbudowy Szkoły 
Podstawowej (może Powszechnej?) Nr 141.

A  na koniec  jeszcze  jedno  moje  spo-
strzeżenie. Topniejący przez ostatni  tydzień 
śnieg ukazał naszym oczom straszliwy obraz 
chodników, a szczególnie trawników z nimi są-
siadujących. Obraz świadczący o większości 
właścicieli psów i palaczy papierosów.

  Sylwester Pokorski

Szczegółowe informacje na temat segregacji surowców wtórnych dostępne są na stro-
nie internetowej Ministerstwa Środowiska: https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/
news/abc-segreg
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Miasto przygotowuje się do kolejnych zmian w zakresie 
segregacji odpadów. Surowce zbierać będziemy do czte-
rech różnych pojemników.

Na stronach 4–5 drukujemy roboty do wykonania w ra-
mach zatwierdzonych na 2017 r. planów remontowych 
osiedli.

Następny numer 
ukaże się  
23 marca  
2017 r. NAKŁAD 9000 

egzemplarzy

Z kartą stałego klienta 
10% taniej.

Surowce wtórne 
do segregacji

Dnia 2 lutego 2017 r. w siedzibie RSM „Ba-
wełna” odbyło się spotkanie z wykonawca-
mi robót remontowych na 2017 r. Relacja ze 
spotkania na stronie 6.

Nowe zasady selektywnego zbierania odpadów.

Zamierzenia remontowe na 2017 r.
W poprzednim wydaniu gazety zamieściliśmy wykaz wszyst-
kich wykonanych w 2016 r. robót remontowych. W bieżącym 
numerze drukujemy zaś roboty jakie wynikają z planu remon-
tów na rok 2017. Zamierzenia remontowe czytaj na stronie 4–5.
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Jak w wielu tego typu przypadkach  

– pożar powstał wskutek nieumyślnego zaprószenia ognia.  
Dobrze, że nikt nie ucierpiał.  

Choć straty szacujemy na ok. 10 tys. złotych.

W styczniu 2017 r. posiedze‑
nia Zarządu RSM „Bawełna” 
odbyły się w dniach 4 i 18, 
a między posiedzeniami w ra‑
zie potrzeb Zarząd podejmował 
decyzje w tzw. trybie roboczym. 
W styczniu 2017 roku Zarząd 
podjął decyzje m.in. w następu‑
jących sprawach:

Sprawy członkowsko
‑mieszkaniowe
W dniu 31.12.2016 r. Spółdzielnia 
liczyła 8.713 członków, w tym 8.688 
członków  zamieszkujących  i  25 
członków oczekujących. W stycz-
niu 2017 r. w poczet członków Spół-
dzielni przyjęto 6 osób, a skreślono 
z rejestru 13 członków.

Określono  na 80  zł  wysokość 
kwoty  należnej  od członków ocze-
kujących z tytułu kosztów manipu-
lacyjnych za 2017 rok.

Podjęto postępowania o pozba-
wienie  członkostwa  w  Spółdzielni 
w stosunku do trzech osób zalegają-
cych z opłatami za mieszkania, na-
tomiast wobec członka, który spłacił 
swoje  zadłużenie uchylono podjętą 
wcześniej uchwałę o wszczęciu  ta-
kiego postępowania.

Sprawy terenowo prawne
Realizując uchwałę nr 9/1/2016 Wal-
nego Zgromadzenia RSM „Baweł-
na” wystąpiono do Urzędu Miasta 
Łodzi Departamentu Gospodarowa-
nia Majątkiem Wydziału Zbywania 
i Nabywania Nieruchomości o częś-
ciowe  rozwiązanie  umów użytko-
wania  wieczystego  dla  gruntów 
leżących w pasach drogowych ulic 
Zygmunta Lorentza, Jana Augusty-
niaka i Przędzalnianej.

Roboty remontowe, 
wymiana stolarki okiennej
Zaktualizowano  wg  stanu  na 31 
grudnia  2016  r.  listy  określające 

kolejność  wymiany  bądź  refunda-
cji  kosztów wymiany we własnym 
zakresie okien i drzwi balkonowych 
w mieszkaniach na poszczególnych 
osiedlach. Listy zawierają:
–    w  osiedlu  „Koziny”  –  737  po-

zycji,
–    w osiedlu „Żubardź” – 1321 po-

zycji,
–    w osiedlu „Zbiorcza” – 958 po-

zycji,
–    w osiedlu „Słowiańskie” – 1770 

pozycji  (+  jedna  już  z  2017 
roku), 

–    w osiedlu „Sienkiewiczowskie” 
– 572 pozycje + osobna lista dla 
budynku przy ul. Fabrycznej 9 
w Andrespolu – 8 pozycji.
Listy  są do wglądu  dla  człon-

ków  Spółdzielni  w  biurze  Zarządu 
Spółdzielni  pok.  121  oraz  dla  da-
nego  osiedla  –  w Administracjach 
Osiedli.

Uchwalono  plany  rzeczowo-
-finansowe  funduszu  remontowego 
dla poszczególnych osiedli na 2017 
rok.  Plany  zamieszczone  są na na-
szej stronie internetowej oraz w tym 
numerze  „Mój  Dom  –  RSM  „Ba-
wełna” na str. 4–5.

Przyjęto do wiadomości opinie 
Kierowników  Działów  Spółdzielni 
na temat  wywiązywania  się  w  IV 
kwartale 2016 roku z umów stałych 
przez  firmy  obsługujące  Spółdziel-
nię.

Opłaty i koszty
Zaakceptowano  zmianę  sposo-
bu  wnoszenia  opłat  (z  rocznych 
na kwartalne)  przez  firmę  LNET, 
której Spółdzielnia udostępnia swoje 
nieruchomości na wykonanie, eks-
ploatację  i  konserwację  instalacji 
transmisji danych.

Przyjęto do wiadomości i zaak-
ceptowano skorygowaną informację 
dotyczącą  sald  bilansu  otwarcia 
kosztów  do rozliczenia  centralne-
go  ogrzewania  i  podgrzania  wody 
za 2016 rok.

Omówiono  i  przyjęto  do wia-
domości wyniki ekonomiczne Spół-
dzielni  za okres  styczeń–listopad 
2016 roku.

Na pisemne wystąpienia  firm 
ochroniarskiej i sprzątającej w spra-
wie podniesienia ryczałtów za świad-
czone Spółdzielni usługi, biorąc pod 
uwagę przedstawiane uzasadnienie, 
iż od 1.01.2017 r. wzrosła płaca mi-
nimalna oraz wprowadzona została 
minimalna stawka godzinowa, wy-
rażono zgodę na podwyższenie ry-
czałtu za sprzątanie wraz z terenem 
przyległym pawilonów 47, 47A i 49 
oraz tymczasowo za ochronę fizycz-
ną siedziby Zarządu Spółdzielni – 
sposób ochrony jest weryfikowany 
w celu obniżenia ponoszonych przez 
Spółdzielnię  kosztów do poziomu 
sprzed wzrostu stawek. 

Najem lokali i powierzchni 
użytkowych
Wynajęto trzy lokale użytkowe - dwa 
w  osiedlu  „Słowiańskie”  i  jeden 
w osiedlu „Żubardź”. Jeden z tych 
lokali, mieszczący  się w  budynku 
nr 216 na Olechowie wynajęty został 
na prowadzenie działalności kultu-
ralnej przez Ośrodek Kultury Górna 
w ramach projektu „Strefa Kultury 
Otwartej”.

Wynajęto pomieszczenie  piw-
niczne w budynku nr 13 w osiedlu 
„Sienkiewiczowskie”  mieszkance 
tego budynku.

Wyrażono  zgodę  na zawarcie 
umowy najmu  terenu pod  jednym 
z pawilonów handlowych murowa-
nych  w  osiedlu  „Sienkiewiczow-
skie” z osobą, która nabyła pawilon 
od poprzedniego właściciela.

Określono warunki,  na jakich 
udostępniono firmie Orange Polska 
S.A.  nieruchomości  Spółdzielni 
w osiedlach „Słowiańskie” i „Sien-
kiewiczowskie” pod budowę, eks-
ploatację  i konserwację  sieci  tele-
komunikacyjnej  światłowodowej 
FTTH.

Działalność społeczno
wychowawcza
Przeznaczono kwotę 1.500 zł na nagro-
dy, napoje i słodycze dla uczestników 
Dnia Sportu organizowanego przez 
Ognisko w dniu 20.01.2017 r. w Szko-
le Podstawowej Nr 205 w Łodzi. Re-
lację  z  tej  imprezy mogli  Państwo 
przeczytać w styczniowym wydaniu 
gazety „Mój Dom – RSM „Bawełna”.

Sprawy różne
Uaktualniono wykaz  nieruchomo-
ści RSM „Bawełna” w części dot. 
osiedla  „Słowiańskie”  z  uwagi 
na wyodrębnienie  jednego z  lokali 
użytkowych.

W związku z Uchwałą nr 7/2015 
Komitetu Standardów Rachunkowo-
ści w sprawie przyjęcia stanowiska 
Komitetu w sprawie wykazywania 
przez  spółdzielnie  mieszkaniowe 
w sprawozdaniu finansowym fundu-
szów własnych oraz ustalania wyni-
ku finansowego dokonano wyboru 
obowiązującego w RSM „Bawełna” 
wariantu Rachunku Zysków i Strat, 
zgodnie  z  którym  wyniki  za rok 
obrotowy ukazywane będą łącznie 
z  rozliczeniem  w  rachunku  ciąg-
nionym nadwyżki/niedoboru za rok 
ubiegły.

Przyjęto  do  wiadomości, 
iż Urząd Miasta  Łodzi  wypowie-
dział obowiązującą dotychczas 1% 
stawkę opłaty rocznej z tytułu użyt-
kowania wieczystego nieruchomości 
gruntowych przeznaczonych na inne 
cele  niż mieszkaniowe  i  od 2017 
roku ustalił nową w wysokości 3% 
wartości  użytkowanej  nierucho-
mości.  Dotyczy  to gruntów  pod 
garażami  wolno  stojącymi,  grun-
tów pod pawilonami oraz gruntów, 
na których  prowadzona  jest  dzia-
łalność gospodarcza. Wzrost opłat 
za wieczyste użytkowanie gruntów 
nie był uwzględniony w planie go-
spodarczo-finansowym Spółdzielni 
na 2017  rok,  ponieważ wypowie-
dzenia  wpłynęły  do Spółdzielni 
w grudniu 2016 roku. Roczna opłata 
za wieczyste użytkowanie gruntów, 
jaką Spółdzielnia zobowiązana jest 
uiścić do Gminy z  tytułu podwyż-
szonej stawki procentowej w 2017 
roku wzrosła o 139.000 zł. Sprawa 
skierowana  została  do Rady Nad-
zorczej.

  Oprac.: E.S.

Z prac  
Rady Nadzorczej 
W styczniu 2017 roku Rada Nadzorcza RSM „Bawełna” odbyła jedno posiedzenie, 

na którym:
1.   W ramach spraw dotyczących stosunku członkostwa podjęła uchwałę w sprawie wykreślenia 

z grona członków Spółdzielni członka oczekującego, który nie dokonywał opłat tytułem 
kosztów manipulacyjnych. Członek nie zgłosił się na posiedzenie Rady.

2.   Zatwierdziła bez uwag przedłożone przez Komisje Rady Nadzorczej: Rewizyjną, GZM i We-
wnątrzspółdzielczą plany pracy tych Komisji na 2017 rok.

3.   Rozpatrzyła wniosek ws. zmiany stawek opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i podjęła 
uchwałę ws. zmiany opłat za lokale w RSM „Bawełna”.

–   dla lokali mieszkalnych, lokali użytkowych własnościowych i wyodrębnionych oraz garaży 
stawki zgodnie z załącznikiem nr 1 do wniosku – zmiana stawek od 1 maja 2017 r.,

–   dla garaży wolno stojących przy ul. Bydgoskiej 25a i ul. Powstańców Wielkopolskich 25 stawki 
zgodnie z załącznikiem nr 2 do wniosku – zmiana stawek od 1 lutego 2017 r.

4.   Uchwaliła zaliczkowe stawki opłat za ciepłą wodę dla lokali w budynku nr 95 przy ul. Byd-
goskiej 37.

Wprowadzenie zaliczkowych opłat za ciepłą wodę związane jest z rozbudową węzła cieplnego 
w ww. budynku o funkcję ciepłej wody użytkowej dostarczanej do mieszkań.

Termin wprowadzenia opłat – od 1 lutego 2017 roku.
5.   Zapoznała się z informacją na temat wstępnych ustaleń podjętych przez Zarząd nt. pla-

nowanego w dniach 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, i 31 maja 2017 r. Walnego Zgromadzenia. 
Po szczegółowym omówieniu przedłożonego kalendarium WZ na lutowych posiedzeniach 
poszczególnych Komisji Rady Nadzorczej, Rada ponownie rozpatrzy przedmiotową Informację 
na swoim lutowym posiedzeniu.

6.   Zapoznała się z materiałami dotyczącymi struktury zasiedlenia mieszkań, przydziału lokali 
użytkowych i garaży wg stanu na dzień 31.12.2016 r. oraz z informacją dotyczącą ilości 
złożonych wniosków i zawartych umów w Spółdzielni w sprawie przeniesienia własności 
lokali wg stanu na 31.12.2016 r. i przyjęła je bez uwag do wiadomości.

7.   Przyjęła do wiadomości informacje członków Rad Osiedli „Słowiańskie”, „Zbiorcza”, „Żubardź” 
i „Koziny” na temat spraw jakimi zajmowały się Rady na swych posiedzeniach w okresie 
od ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej. Rada Osiedla „Sienkiewiczowskie” nie miała 
w tym czasie posiedzenia.

Przewodniczący Rady p. Waldemar Pawelski zwrócił uwagę na fakt niewystarczająco efektywnego 
odśnieżania zasobów Spółdzielni. O wszelkich zauważonych nieprawidłowościach należy jak 
najszybciej informować Spółdzielnię, a Rady Osiedli będą oceniać bieżąco pracę firm obsługu-
jących osiedla.

8.  W sprawach wniesionych przyjęła do wiadomości informacje na temat:
–   organizacji ferii zimowych, które dla dzieci zorganizowało Ognisko TKKF „Dzikusy”, Szkoła 

Podstawowa nr 205 oraz RSM „Bawełna”,
–   Jubileuszu 20-lecia Łódzkiej Amatorskiej Ligi Siatkówki – największej ligi w Polsce, 
–   zmiany od 1 stycznia br. taryfowych opłat za ciepło od firmy Veolia – nie przewiduje się 

podwyżek za dostawę ciepła, tylko obniżki,
–   wydanego przez Ministra Środowiska rozporządzenia ws. szczegółowego sposobu selektyw-

nego zbierania wybranych frakcji odpadów,
–   ukonstytuowaniu się władz Krajowej Rady Spółdzielczej, która na swoim posiedzeniu 

10.01.2017 r. dokonała ich wyboru. Przewodniczącym Prezydium Zgromadzenia Ogólnego 
KRS został wybrany p. Jerzy Jankowski ze spółdzielczości mieszkaniowej,

–   kontrowersji wokół planowanej rewolucji w miejskiej siatce komunikacyjnej, która będzie mia-
ła miejsce od 2 kwietnia br. Jej efektem jest protest mieszkańców Janowa, którzy w mediach 
społecznościowych organizują akcję „NIE dla pętli osiedlowej Janów Łódź”. Kwestia dotyczy 
przedłużenia linii autobusów przejeżdżających przez to osiedle. Według nowych planów 
pojazdy MPK będą jechać według trasy: Al. Hetmańska – Zagłoby – Podbipięty – Juranda 
ze Spychowa – Maćka z Bogdańca – Zagłoby. Mieszkańcy nie chcą, aby autobusy 58B i 72 
krążyły pod ich oknami,

–   apelu, jaki Rada Nadzorcza wystosuje do Krajowej Rady Spółdzielczej i Związku Rewizyjnego 
SM RP o większe ich zaangażowanie się w obronę spółdzielczości i wzrost ich aktywności 
na forum publicznym,

–   całkowitej spłaty zadłużenia przez małżeństwo z osiedla „Słowiańskie”, którego sprawę wy-
kreślenia z grona członków Rada odłożyła 29.10.2015 r. do bieżącego monitorowania spłaty 
zaległości.

9.  Następne posiedzenie Rady Nadzorczej planowane jest na 23.02.2017 r.
 I.G.

RSM Bawełna – ,,Mój dom” – pismo Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna”. Redaktor Naczelny Sylwester Pokorski, redaktor Katarzyna Szczepaniak i Izabela Gwardys. Adres 
redakcji 93-120 Łódź, ul. Przybyszewskiego 163, pok. 117. Telefon 42 6416333, w. 35, e-mail: mojdom@rsmbawelna.pl.  Skład i łamanie Agencja Wydawnicza PAJ-Press. Ogłoszenia przyjmują: 
redakcja  w godz. 8.00-15.00 – Łódź, ul. Przybyszewskiego 163, pok. 117, ADM „Słowiańskie” Łódź, ul. Piasta Kołodzieja 21, ADM „Sienkiewiczowskie” Łódź, ul. Skrzetuskiego 12, ADM 
„Żubardź” – „Koziny” Łódź, ul. Klonowa 39, ADM „Zbiorcza” Łódź, ul. Zbiorcza17. Wszystkie ADM-y ogłoszenia przyjmują w godzinach 800 - 1700. Materiałów nie zamówionych redakcja nie 
zwraca. Rozpowszechnianie wszelkich materiałów redakcyjnych bez zgody Wydawcy jest zabronione. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. Druk ODDI Poland.

Z PRAC ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI  
W STYCZNIU 2017 R.

POŻAR ŚMIETNIKA NA „ŻUBARDZIU”
27.01.2017 r. w  godzinach rannych 
do administracji osiedli „Żubardź” i „Ko-
ziny” wpłynęło zgłoszenie o  płonącym 
śmietniku przy ul. Bydgoskiej 46. Na-
tychmiast została wezwana Straż Pożar-
na, która przyjechała po 10 minutach, 
a nasi pracownicy administracji już tam 
byli.

Stwierdzono, że powodem naj-
prawdopodobniej było nieumyślne za-
prószenie ognia.

Na skutek oddziaływania wyso-
kiej temperatury uszkodzone zostało 
całe poszycie wiaty śmietnika, a  także 
stalowa konstrukcja. Całkowitemu spa-
leniu uległy wszystkie cztery pojemniki 
na odpady.

Administracja podstawiła pojemnik 
zastępczy, a także poinformowała miesz-
kańców o  lokalizacji śmietników, które 
znajdują się przy sąsiednich budynkach, 
z których lokatorzy mogą na razie korzy-
stać. Na chwilę obecną administracja po-
dejmuje działania zmierzające do naprawy 
śmietnika i zakupu nowych pojemników.

Pożar naprawdę był duży, co mogą 
Państwo zobaczyć na zdjęciach. Dlatego 
tak ważne jest, byśmy wszyscy zwracali 
uwagę na to co wyrzucamy, bo nawet 
zwykły niedopałek może nie tylko na-
razić nas na straty, ale w  niektórych 
przypadkach wręcz stanowić poważne 
zagrożenie. Pamiętajmy o tym.

 I.G.

Ogłoszenie!
RSM „Bawełna” Administracja Osiedla „Słowiańskie” 
informuje, że od dnia 1.04.2017 r. będzie do wynajęcia 
lokal nr 34B/214 o powierzchni 16,98 m² w bloku 214 
przy ul. Anny Jagiellonki 2 usytuowany w parterze bu-
dynku od strony al. Hetmańskiej.

Wszelkich dodatkowych informacji dla zaintereso-
wanych udziela Administracja Osiedla „Słowiańskie” 
przy ul. Piasta Kołodzieja 21, tel. 42 670 95 03 lub 
42 670 99 78.

Oferty należy składać do 20.03.2017 r. w sekretaria-
cie RSM „Bawełna” w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 
163.
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Do Cechu Rzemiosł Budowlanych, Drzewnych i Mineralnych  
– Sekcja kominiarzy wystąpiliśmy z ogłoszeniem o naborze firm kominiarskich  
do wykonywania prac kominiarskich w zasobach naszej Spółdzielni.  
Na oferty czekamy do 17.03.2017 r. 

Kontynuujemy „spacer” po osied-
lu „Sienkiewiczowskie”, przybli-
żając  Państwu  bohaterów  po-
wieści  Henryka  Sienkiewicza. 
W poprzednim numerze towarzy-
szyły nam postacie z „Trylogii”, 
dziś pora na „Krzyżaków”. I cho-
ciaż nasze bloki nie znajdują się 
na ulicach związanych z tym dzie-
łem, to jednak trudno byłoby nie 
wspomnieć parę słów o ulubionej 
książce Sienkiewicza.

Ta powieść  z 1900  r.,  dzie-
jąca się w czasach Władysława 
II Jagiełły, w latach 1399–1410, 
początkowo ukazywała się w od-
cinkach. Do jej napisania Sien-
kiewicz przygotowywał się bar-
dzo skrupulatnie, studiując m.in. 
kroniki  Jana  Długosza  i  Jana 
z Czarnkowa, znanego jako Janko 
z Czarnkowa, który w II połowie 
XIV w. był czynnym politykiem 
i  pełnił  m.in.  funkcję  podkan-
clerza  koronnego.  Sienkiewicz 
przeglądał  mapy,  odpisy  ksiąg 
i opracowania historyczne. Sze-
roką wiedzę, jaką zdobył podczas 
tych badań, dało się odczuć za-
równo w klimacie, jak i stylizo-
wanym  na dawną  polszczyznę 
języku utworu,  którym krytycy 
byli zachwyceni.

Jak  zawsze  u  Sienkiewicza, 
bardzo dużą rolę odgrywa w po-
wieści  tło  historyczne,  którym 
w  tym  przypadku  jest  konflikt 
Polski  z  zakonem  krzyżackim. 
Jego  kulminacją  jest  bitwa  pod 
Grunwaldem, której przebieg i fi-
nał zna chyba każde polskie dzie-
cko, łącznie z datą wpajaną nam 
w szkole – dlatego nie będziemy 
się na tym skupiać. Przejdziemy 
za to do postaci, których losy śle-
dzimy w tej scenerii  i z których 
część  została wybrana na patro-
nów ulic na „Janowie”.

Głównym,  najważniejszym 
i  chyba  najbardziej  tragicznym 
bohaterem jest z pewnością Ju-
rand ze Spychowa. Kiedyś czło-
wiek wesoły i towarzyski, po tra-
gicznej śmierci żony, która zmarła 
na atak  serca  podczas  najazdu 
Krzyżaków, staje się ich zagorza-
łym przeciwnikiem, pełnym nie-
nawiści  i żądzy zemsty. W jego 
życiu jest  tylko jeden świetlisty 
punkt – ukochana córka Danusia. 
Lecz i  ją odbiorą mu Krzyżacy. 
Na darmo Jurand, chcąc ją odzy-
skać, daje się upokorzyć i okale-
czyć – Niemcy oślepiają go, wy-
rywają mu język i obcinają prawą 
dłoń.  Danusia,  porwana  przez 

Krzyżaków, traci zmysły i w re-
zultacie umiera z wycieńczenia. 
Jurand nie  jest  już w stanie żyć 
po jej śmierci.

Nieco innym bohaterem po-
wieści jest Maćko z Bogdańca – 
rycerz w sile wieku, zahartowany 
i  szczycący  się żelaznym zdro-
wiem. Jego marzeniem jest odbu-
dowa rodzinnego Bogdańca i roz-
kwit rodu. Liczy, że to wszystko 
uda się dzięki bratankowi Zbysz-
kowi,  którego  kocha  jak  syna 
i  w  którym  pokłada  wszelkie 
nadzieje.  Maćko  jest  człowie-
kiem prawym  i  odważnym,  ale 
jednocześnie  zawziętym  i  pa-
miętliwym. Nie wybacza krzywd 
uczynionych jego rodzinie i szu-
ka  zadośćuczynienia.  Wśród 
znajomych uchodzi za świetnego 
towarzysza  i  sympatycznego, 
pełnego  ciepła  kompana.  Sien-
kiewicz stworzył go jako postać 
niezwykle pozytywną, choć nie 
pozbawioną  tak  przyziemnych 
wad, jak chociażby zachłanność 
i  skłonność  do wiary  w  gusła 
i zabobony. Zbyszko, po śmierci 
ukochanej Danusi, przekonuje się 
po jakimś czasie do zalet  i cnót 
swojej sąsiadki Jagienki – patron-
ki kolejnej ulicy na „Janowie”. 

Jagienka Zychówna pochodzi 
z wsi sąsiadującej z Bogdańcem 
– ze Zgorzelic i już od najmłod-
szych  lat  potrafi  zadbać  o  go-
spodarstwo,  na którym  zostaje 
sama  z  ojcem  i  młodszym  ro-
dzeństwem. Jest silna i zaradna, 
harda i odważna. Stanowi zupełne 
przeciwieństwo wątłej  i delikat-
nej Danusi, ale mimo to również 
w niej odnajdujemy wewnętrzną 
wrażliwość i dobre serce. Szanuje 
drugiego człowieka, z litością po-
chyla się nad cierpieniem innych 
i służy wsparciem. Początkowo 

odtrącona  przez Zbyszka,  pod-
czas pobytu na dworze księżnej 
Aleksandry zmienia się. Dojrze-
wa,  staje  się  bardziej  ułożona, 
a jej dzikość i śmiałość ustępują 

miejsca  stonowaniu,  powadze 
i większej skromności, co spra-
wia, że udaje jej się zdobyć serce 
Zbyszka.

Wydanie „Krzyżaków” w 1900 
roku zbiegło się z 25-leciem pracy 
Henryka Sienkiewicza. Z tej oka-
zji otrzymał on od narodu majątek 
ziemski w Oblęborku pod Kielca-
mi, w którym utworzył dom dzie-
cka. Pięć  lat później, 10 grudnia 
1905 r., jako pierwszy polski pisarz, 
odebrał Nagrodę Nobla w dziedzi-
nie literatury, za całokształt twór-
czości. W wielu źródłach błędnie 

podawane jest, że nagrodę tę otrzy-
mał za „Quo vadis”. Sienkiewicz 
zmarł 15 listopada 1916 r. w Szwaj-
carii.

Ze względu  na antyniemie-
cką wymowę, to właśnie „Krzy-
żacy” byli pierwszą książką wy-
daną  w  Polsce  po zakończeniu 
II wojny  światowej, w  sierpniu 
1945 r. Na ekrany powieść zosta-
ła przeniesiona w 1960  r.  przez 
Aleksandra Forda  i co ciekawe, 
pierwszy publiczny pokaz filmu 
miał  miejsce  15  lipca  1960  r., 
czyli w 550. rocznicę bitwy pod 
Grunwaldem  i  to nie  gdzie  in-
dziej tylko w naszej łódzkiej Hali 
Sportowej! W role główne wcieli-
li się: Andrzej Szalawski (Jurand 
ze Spychowa), Aleksander Fogiel 
(Maćko z Bogdańca), Urszula Mo-
drzyńska (Jagienka), Mieczysław 
Kalenik (Zbyszko), Grażyna Sta-
niszewska (Danusia) i oczywiście 
niezapomniany  Emil  Karewicz 
jako król Władysław Jagiełło.

Na koniec,  jako  ciekawost-
kę, przekazuję informację o tym, 
że w 2010 r. ukazała się również 
rock opera  „Krzyżacy”.  Jednak 
autorka tego tekstu, która miała 
okazję  być  na przedstawieniu, 
uważa,  że nie warto  poświęcić 
mu większej uwagi (może z ma-
łym wyjątkiem, a mianowicie rolą 
Macieja Balcara z grupy Dżem, 
który wcielił się w postać Juran-
da. Ale jedna osoba spektaklu nie 
uratuje.)

A  już  w  kolejnym  numerze 
przeniesiemy się na inne osiedle.

  I.G.

PATRONI NASZYCH ULIC  
– OSIEDLE „SIENKIEWICZOWSKIE” cd.

W naszej okolicy przy ul. Kmicica 15 
pojawił się nowy pięknie wyposażony 
Gabinet Psich Fryzur „Artystea”. Właści-
cielka Pani Monika Szeligowska zapra-
sza małe i duże czworonogi na zabiegi 
upiększające. 

Jak się dowiadujemy fryzjer zwie-
rząt – groomer (to od niedawna uznany 
zawód) wymaga bardzo dużej wiedzy 
z zakresu znajomości psich ras, anato-
mii, fizjologii oraz umiejętności rozpo-
znawania psich zachowań. 

Jest ponad 300 ras psów oficjalnie 
uznanych przez Międzynarodową Fede-
rację Kynologiczną (FCI). Rasy te mają 
najróżniejsze zastosowanie użytkowe, 
zostały wyhodowane do celów myśliw-
skich, pasterskich, obrończych czy po 
prostu dla towarzystwa i urody, różnią 
się wielkością proporcjami ciała, umasz-
czeniem i gatunkiem szaty. Zadaniem 
groomera jest zastosowanie właściwej 
techniki pracy w zależności od gatunku 
futra np. rasy miękkowłose wymagają 
strzyżenia a szorstkowłose należy try-
mować, czyli usuwać martwy włos, aby 
nie liniały i zachowały elegancką formę. 
Stałej higienicznej pielęgnacji wymaga-
ją wszystkie psiaki nie tylko ekskluzyw-
ne rasowce. 

Pani Monika odbyła szkolenie oraz 
staż w jednym z najlepszych polskich 
salonów w Warszawie, prywatnie jest 
miłośniczką i hodowczynią psów rasy 
pomeranian. 

Gabinet będzie czynny od 1 mar-
ca, a na uroczyste otwarcie Pani 
Monika zaprasza 4 marca w so-
botę na godz. 14.00.

ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
„BAWEŁNA”

z siedzibą w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 163

ogłasza nabór firm do realizacji robót kominiarskich  
w zasobach mieszkaniowych spółdzielni

I.   Oferta wraz z podaniem cen netto powinna obejmować następu-
jący zakres robót:

 –   sprawdzenie szczelności przewodów (próba dymna) – cena 
za 1 przewód,

 –   wykonanie przeglądów przewodów spalinowych i wentyla-
cyjnych kamerą – cena za 1 przewód,

 –   udrożnienie kanałów z opisem technologii – cena za 1 kanał,
 –   przedłużenie przewodów wentylacyjnych rurą z blachy kwa-

soodpornej (rura pojedyncza/dwupłaszczowa, średnica rury) 
– cena za 1 mb. przewodu + koszt robocizny,

 –   montaż turbowentów na przewodzie/kominie średnica turbo-
wentu – cena za 1 szt. + koszt robocizny,

 –   uszczelnienie kominów z opisem technologii – cena za 1 mb. 
przewodu,

 –   inwentaryzację przewodów kominowych z wykonaniem opi-
nii kominiarskiej – cena za 1 przewód,

 –   zabezpieczenie wylotów kominów siatką – cena za 1 wylot – 
siatka 30×30×3 mm,

 –   usuwanie ptasich gniazd /cena do 10 szt. /cena pow. 10 szt.
II.   Do oferty prosimy dołączyć informacje o firmie zawierającą prze-

de wszystkim: stan zatrudnienia (posiadane uprawnienia komi-
niarskie), polisę ubezpieczeniową, informacje o posiadanym 
sprzęcie do wykonywania robót, referencje z ostatnich trzech lat 
oraz okres gwarancji na wykonane usługi.

III.   Oferent jest związany ofertą do dnia 31.03.2018 r.
IV.   Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Roboty 

kominiarskie w RSM „Bawełna” w 2017 r.”, ul. Przybyszewskie-
go 163, p. 113 w sekretariacie Spółdzielni do dnia 17.03.2017 r. 
do godz. 12.00. Oferty, które wpłyną po tym terminie, nie będą 
rozpatrywane.

V.   Informacji dodatkowych udziela Dział Techniczny, tel. 42 641 63 
33, wew. 13 w godz. 8.00 – 16.00.

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

Nowe SPA dla psa!
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Z przyczyn technicznych nie drukujemy w tym nu-
merze tekstu „Z notatnika prawnika”. Do artykułów 
prawniczych wrócimy w następnym numerze.
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Planowana wartość  

remontów w 2017 r.  
w RSM „Bawełna” wynosi  

blisko 11 milionów złotych.

Zamierzenia remontowe na 2017 r.
Osiedle „Żubardź”
I. Roboty budowlane
1.   Docieplenie  elewacji  południowej  bu-

dynku ul. Uniejowska 4 wraz z opraco-
waniem projektu budowlanego.

2.   Docieplenie elewacji zachodniej i szczy-
tu  północnego  budynku  przy  ul.  Turo-
szowskiej 16 wraz z opracowaniem pro-
jektu budowlanego.

3.   Docieplenie ściany północnej i szczytów 
budynku nr 87 przy ul. Bydgoskiej 42.

4.   Naprawa  ścianki  i  ubytków w posadzce 
w  piwnicy  budynku  przy  ul.  Uniejow-
skiej 6.

5.   Naprawa  posadzki  w  piwnicy  budyn-
ku  przy  pomieszczeniu  wodomierza 
głównego  w  budynku  przy  ul.  Turo-
szowska 16.

6.   Opracowanie  projektu  docieplenia  ele-
wacji  budynków:  ul.  Uniejowska  4a, 
Tybury  10, Wrześnieńska  67/69,  71/73, 
Sierakowskiego 1/5.

7.   Poprawa estetyki osiedla wg potrzeb.

II. Roboty elektryczne
1.   Wymiana  instalacji  oświetlenia  piwnicy 

w budynku przy ul. Uniejowskiej 4 i 4a.
2.   Wymiana  WLZ,  tablic  elektrycznych, 

instalacji  oświetlenia  piwnicy  i  klatek 

schodowych na LED w budynku ul. Tu-
roszowska 16.

3.   Wymiana  instalacji  oświetlenia  piwnicy 
i  klatki  schodowej  na LED w  budynku 
ul. Tybury 10.

4.   Wymiana  WLZ  i  tablic  elektrycznych 
oraz  instalacji  oświetlenia  piwnicy  bu-
dynku przy ul. Turoszowskiej 5.

III. Roboty dekarskoblacharskie
1.   Montaż  wyłazów  dachowych  typu  ko-

miniarczyk  w  budynkach:  Uniejowska 
1/3, 4, 4a, Turoszowska 16, Tybury 3, 10, 
Bydgoska 40, 42, Klonowa 41, Bydgoska 
25.

2.   Wymiana drabin do wyłazów dachowych 
wg potrzeb.

IV. Wymiana okien i drzwi
1.   Wymiana  okien  w  lokalach  mieszkal-

nych i refundacje kosztów.
2.   Wymiana  drzwi  do klatek  schodowych 

w budynkach Uniejowska 1/3 i Uniejow-
ska 4.

V. Roboty terenowodrogowe
1.   Wymiana nawierzchni pochylni do bok-

sów motocyklowych w budynku ul. Unie-
jowska 4a.

2.   Projekt drogi pożarowej przy budynkach: 
ul. Lutomierska 111, 109a, 105a.

3.   Budowa  drogi  pożarowej  przy  budyn-
kach ul. Lutomierska 103a, 83/101.

4.   Pielęgnacja terenów zielonych.

VI. Roboty instalacyjnosanitarne
1.   Budowa  instalacji  ciepłej wody  użytko-

wej z przygotowaniem projektu ul. Byd-
goska 25, 44, i Klonowa 35/37.

2.   Przegląd  instalacji  gazowych,  komino-
wych  w  mieszkaniach  osiedla  –  czysz-
czenie i usunięcie usterek.

Planowana kwota na remon‑
ty w osiedlu „Żubardź” wynosi 
1.900.000 zł 

Osiedle „Koziny”
I. Roboty budowlane
1.   Kontynuacja remontu elewacji południo-

wej wraz  z  balkonami  segmentu B,  bu-
dynku ul. Tatarakowa 15.

2.   Ocieplenie  ściany  szczytowej  południo-
wej  i  północnej  wraz  z  wykonaniem 
projektu  budowlanego  oraz  renowacja 
i malowanie wejść do klatek schodowych 
i  cokołu  wokół  całego  budynku  przy 
ul. Okrzei 4/12.

3.   Uszczelnienie ściany zewnętrznej na po-
ziomie  piwnicy  od strony  południowej 
budynku Kasprzaka 60/62.

4.   Remont  i  malowanie  elewacji  ściany 
szczytowej od strony północnej budynku 
przy ul. Kasprzaka 28/34.

5.   Remont  i malowanie murku oporowego 
wraz z remontem zjazdu do boksu w bu-
dynku przy ul. Długosza 29/31.

6.   Remont śmietnika przy budynku ul. Ka-
sprzaka 11.

7.   Wykonanie projektu ocieplenia budynku 
przy ul. Okrzei 30/36.

8.   Poprawa estetyki budynków wg potrzeb.

II. Roboty elektryczne
1.   Remont  tablic  elektrycznych  głównych 

i  administracyjnych wraz z WLZ w bu-
dynku przy ul. Długosza 1/5.

III. Roboty dekarskoblacharskie
1.   Montaż włazów  dachowych  typu  komi-

niarczyk w budynkach przy ul. Kasprza-
ka 11, 60/62, Długosza 27, 29/31.

IV. Wymiana okien i drzwi
1.   Wymiana okien w lokalach mieszkalnych 

i refundacje kosztów.
2.   Wymiana  okienek  na strychu  budynku 

ul. Długosza 27.

V. Roboty terenowodrogowe
1.   Wykonanie dojścia do śmietnika przy bu-

dynku ul. Kasprzaka 28/34.
2.   Wykonanie  podłoża  z  kostki  betonowej 

w śmietniku przy budynku ul. Kasprzaka 11.
3.   Rekultywacja terenu w szczycie od stro-

ny  północno-zachodniej  budynku  przy 
ul. Okrzei 30/36.

4.   Pielęgnacja terenów zielonych.

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

wych  w  mieszkaniach  –  czyszczenie 
i usunięcie usterek i wad w przewodach 
kominowych.

2.   Modernizacja  węzła  ciepłowniczego 
i montaż instalacji ciepłej wody użytkowej 
wraz z cyrkulacją w mieszkaniach budyn-
ków przy ul. Kasprzaka 28/34 i 60/62.

Planowana kwota na remon‑
ty w osiedlu „Koziny” wynosi 
1.151.000 zł 

Osiedle „Zbiorcza”
I. Roboty budowlane
1.   Docieplenie  ściany  zachodniej  budynku 

ul. Gorkiego 24, 26.
2.   Docieplenie ściany wschodniej budynku 

ul. Górska 4.
3.   Docieplenie  ściany  południowej  budyn-

ku ul. Stylonowa 7.
4.   Remont balkonów: dwudziestu w budyn-

ku ul. Gołębia 1/3  i Sarnia 4, dwunastu 
w  budynku  ul.  Zbiorcza  15,  dziesięciu 
w budynku ul. Gołębia 5, czterech w bu-
dynku  ul.  Górska  4,  po trzy  balkony 
w budynkach: ul. Zbiorcza 19, 21, 25.

5.   Likwidacja koszy piwnicznych przy bu-
dynku ul. Gorkiego 10/12.

6.   Odświeżenie  wejść  do klatek  schodo-
wych w budynkach ul. Rawska 3 i 7.

7.   Odświeżenie klatek schodowych po wy-
mianie instalacji elektrycznych WLZ w bu-
dynku ul. Zbiorcza 15.

8.   Termowizja ścian budynków ul. Gołębia 
1/3, 5 i Wilcza 2.

9.   Poprawa estetyki osiedla wg potrzeb.

II. Roboty elektryczne
1.   Wymiana  oświetlenia  przed  klatkami 

schodowymi budynków: ul. Rawska 3, 7, 
Górska 2, 3/5, 7/9, Szczytowa 4/6.

2.   Wymiana  domofonów  w  budynku  przy 
ul. Gorkiego 10/12.

3.   Wymiana  elektrycznych  tablic  głównych 
w budynkach ul. Gołębia 1/3 i Stylonowa 7.

4.   Wymiana WLZ w pierwszej klatce scho-
dowej budynku przy ul. Gorkiego 6/8.

5.   Wymiana  elektrycznych  tablic  piętro-
wych w budynku ul. Górska 4 i w drugiej 
klatce schodowej budynku przy ul. Gór-
skiej 2.

III. Roboty dekarskoblacharskie
1.   Wymiana poszycia dachu wraz z naprawą 

części kominów budynku ul. Wilcza 2.
2.   Wymiana  daszku  nad  śmietnikiem  przy 

budynku ul. Zbiorcza 21.

IV. Wymiana okien i drzwi
1.   Wymiana i refundacja okien i drzwi bal-

konowych w lokalach mieszkalnych.

V. Roboty terenowodrogowe
1.   Remont  dojścia  do śmietnika  budynku 

ul. Zbiorcza 7.
2.   Remont  piaskownicy  wraz  z  malowa-

niem ogrodzenia przy bloku ul. Stylono-
wa 7.

3.   Remont  nawierzchni  przed  garażami 
budynków  ul.  Zbiorcza  8a,  15a,  15b 
i ul. Zbiorcza 17a.

4.   Naprawa schodów przy bloku ul. Zbior-
cza 25, prowadzących do parku.

5.   Pielęgnacja  terenów  zielonych  wg  po-
trzeb.

VI. Roboty instalacyjnosanitarne
1.   Wymiana poziomów zimnej wody w bu-

dynku przy ul. Zbiorczej 10.
2.   Wyprowadzenie  zaworów ciepłej  i  zim-

nej wody z komórek lokatorskich budyn-
ku ul. Gołębia 5.

3.   Przeglądy  instalacji  gazowych,  komi-
nowych  w  mieszkaniach  –  czyszczenie 
i usuwanie usterek.

4.   Przeglądy,  regulacja  i  czyszczenie  kot-
łów gazowych w budynkach na Stokach: 
ul. Górska 2, 4, 3/5, 7/9, Szczytowa 4/6.

Planowana kwota na remon‑
ty w osiedlu „Zbiorcza” wynosi 
2.054.000 zł 

Osiedle „Słowiańskie”
I. Roboty budowlane
1.   Docieplenie  ściany  południowej  z  wy-

konaniem dokumentacji projektowej bu-
dynku nr 100 ul. Ziemowita 2.

2.   Docieplenie  szczytów:  wschodniego 
i zachodniego z wykonaniem dokumen-
tacji projektowej budynków nr 106 i 107 
ul. Ziemowita 3, 5.

3.   Docieplenie szczytu południowego z wy-
konaniem dokumentacji projektowej bu-
dynku nr 108 ul. Ziemowita 9.

4.   Docieplenie szczytu wschodniego z wy-
konaniem dokumentacji projektowej bu-
dynku nr 108a ul. Ziemowita 7.

5.   Docieplenie  szczytów:  północnego  i  połu-
dniowego z wykonaniem dokumentacji pro-
jektowej budynku nr 112 ul. Dąbrówki 3.

6.   Docieplenie  szczytu  północnego  z  wy-
konaniem dokumentacji projektowej bu-
dynku nr 126 ul. Księżnej Kingi 2.

7.   Docieplenie ściany północnej oraz szczy-
tów:  wschodniego  i  zachodniego  z  wy-
konaniem dokumentacji projektowej bu-
dynku nr 127 ul. Piasta Kołodzieja 19.

8.   Docieplenie  szczytu  północnego  z  wy-
konaniem dokumentacji projektowej bu-
dynku nr 128 ul. Dąbrówki 12.

9.   Docieplenie  ściany  wschodniej  oraz 
szczytu  południowego  z  wykonaniem 
zadaszeń nad balkonami ostatniej kon-
dygnacji  wraz  z  opracowaniem  doku-
mentacji  projektowej  budynku  nr 130 
ul. Dąbrówki 16.

10.  Docieplenie szczytu wschodniego z wy-
konaniem dokumentacji projektowej bu-
dynku nr 131 ul. Dąbrówki 14.

11.  Docieplenie szczytów: północnego i po-
łudniowego z wykonaniem dokumentacji 
projektowej budynku nr 132 ul. Dąbrów-
ki 13.

Os. „Żubardź”, ul. Lutomierska 111

Os. „Zbiorcza” 501 w remoncie

Sprostowanie
W poprzednim numerze gazety RSM Bawełna „Mój Dom” w artykule „Co zro-
biono w osiedlach w 2016 r.” w pierwszej pozycji robót budowlanych wykona-
nych w os.  „Żubardź”  uwzględniono  omyłkowo docieplenie  bloku  nr 87  przy 
ul. Bydgoskiej 42. Przy czym dwie kolumny dalej od góry te same prace ujęto 
jako niewykonane z powodu braku uruchomienia środków unijnych. 

Przypomnijmy zatem, że w planie remontowym osiedla „Żubardź” na 2016 r. za-
bezpieczono kwotę 42.000 zł, stanowiącą 20% kosztów niezbędnych do docieple-
nia elewacji bloku nr 87. Pozostałe środki miały być udziałem programu termo-
modernizacji objętego wsparciem ze środków Unii Europejskiej, finansowanego 
przez Zarząd Województwa Łódzkiego. Niestety w 2016 r., mimo wcześniejszych 
zapowiedzi objęcia spółdzielni mieszkaniowych tym programem, faktycznie spół-
dzielnie nie znalazły się wśród podmiotów mogących starać się o środki unijne.

Zatem zaplanowana w 2016 r. kwota 42.000 zł podlega kumulacji z odpisami 
uzyskanymi w 2017 r. i za te pieniądze wykonane zostanie w br. docieplenie ściany 
północnej i szczytów budynku nr 87. (patrz: poz. 3 robót budowlanych w os. „Żu-
bardź” wykazanych na tej stronie gazety). Elewacja południowa zostanie wyko-
nana po zgromadzeniu niezbędnych środków finansowych z odpisów na fundusz 
remontowy tej nieruchomości.

  J.B.

Os. „Koziny”, ul. Długosza 27



5
Planowane roboty  
do wykonania w 2017 r.  
w poszczególnych osiedlach  
przedstawiamy w artykule poniżej. 

12.  Docieplenie  szczytów:  południowego 
i północnego z wykonaniem dokumenta-
cji projektowej budynku nr 146 ul. Zie-
mowita 27.

13.  Docieplenie ściany północnej z wykona-
niem dokumentacji projektowej budynku 
nr 150 ul. Dąbrówki 20.

14.  Docieplenie  szczytów:  południowego 
i północnego z wykonaniem dokumenta-
cji projektowej budynku nr 154 ul. Piasta 
Kołodzieja 27.

15.  Docieplenie  szczytu  wschodniego  bu-
dynku nr 155 ul. Zakładowa 62.

16.  Docieplenie ściany zachodniej oraz szczy-
tu południowego z wykonaniem zadaszeń 

nad balkonami ostatniej kondygnacji po-
przedzonych wykonaniem dokumentacji 
projektowej budynku nr 158 ul. Ziemo-
wita 10.

17.  Docieplenie szczytu wschodniego z wy-
konaniem dokumentacji projektowej bu-
dynku nr 159 ul. Henryka Brodatego 4.

18.  Docieplenie szczytu południowego z wy-
konaniem dokumentacji projektowej bu-
dynku nr 160 ul. Henryka Brodatego 2.

19.  Docieplenie  szczytu  zachodniego  z wy-
konaniem dokumentacji projektowej bu-
dynku nr 208 ul. Zakładowa 57.

20.  Docieplenie szczytów: wschodniego i za-
chodniego z wykonaniem dokumentacji 
projektowej budynku nr 218A ul. Anny 
Jagiellonki 3.

21.  Docieplenie  szczytu  zachodniego  z wy-
konaniem dokumentacji projektowej bu-
dynku nr 229 ul. Leszka Białego 7.

22.  Docieplenie  szczytu  południowego 
z  wykonaniem  dokumentacji  projek-
towej  budynku  nr 230  ul.  Bolesława 
Szczodrego 1.

23.  Malowanie wejść do klatek schodowych 
od wewnątrz  i  wymiana  poliwęglanów 
w  drzwiach  na szyby  w  budynkach 
nr 109 i 110 ul. Ziemowita 11 i 13.

24.  Malowanie wejść do klatek schodowych 
budynku nr 132 ul. Dąbrówki 13.

25.  Wykonanie dylatacji w docieplonej ścia-
nie południowej oraz wymiana zadasze-
nia nad lokalami użytkowymi wraz z re-
nowacją  ściany  klinkierowej w  parterze 
budynku nr 138 ul. Zakładowa 56.

26.  Naprawa  tynku,  usunięcie  glonów 
ze szczytu północnego budynku nr 158 
ul. Ziemowita 10 i szczytu zachodni ego 
budynku nr 159 ul. H. Brodatego 4.

27.  Malowanie  klatek  schodowych  wraz 
z malowaniem wejść do klatek i wymia-
ną wyłazu dachowego na „kominiarczyk” 
w budynku nr 205 ul. Leszka Białego 2.

28.  Remont kolejnych balkonów w budynku 
nr 205a ul. Kazimierza Odnowiciela 2.

29.  Remont balkonów w budynkach nr 207, 
208, 209 221a, ul. Zakładowa 55, 57, 59 
i  221a  i  229 ul. Leszka Białego 13A,  7 
i nr 230 ul. Bolesława Szczodrego 1 oraz 
inne wg potrzeb.

30.  Malowanie wejść do klatek schodowych 
budynek nr 229 ul. Leszka Białego 7.

31.  Malowanie  wejścia  i  klatki  schodowej 
wraz  wymianą  oświetlenia  LED  w  bu-
dynku nr 229a ul. Leszka Białego 7A.

32.  Wg  potrzeb  naprawa  ścian  i  zadaszeń 
śmietników murowanych, naprawa pęk-
nięć w elewacji ścian, uszczelnienie złącz 
międzypłytowych,  remont  kominów, 
usprawnianie  ciągów  wentylacyjnych, 
montaż  zabezpieczeń  przed  ptactwem; 
ekspertyzy kominiarskie, zabezpieczenie 
wylotów w stropodachach poprzez mon-
taż  kratek  zabezpieczających,  badania 
termowizyjne ścian, wymiana poliwęgla-
nów na szyby w drzwiach zewnętrznych.

II. Roboty elektryczne
1.   Wymiana  oświetlenia  na LED  z  czujni-

kiem  zmierzchu  w  wejściach  do klatek 

schodowych budynków: na ul. Zakłado-
wej  (bloki  nr 155,  201,  202,  207,  208); 
ul.  Dąbrówki  blok  nr 132);  ul.  Ziemo-
wita  (bloki  nr 109,  110,  111,  133,  142, 
144, 145, 146); ul. Leszka Białego (bloki 
nr 205,  219,  223,  229,  233);  ul.  Piasta 
Kołodzieja (bloki nr 117, 121, 127, 129, 
148)  oraz  ul.  Anny  Jagiellonki  (blok 
nr 217).

2.   Wymiana  domofonów  i  naprawa  lamp 
niskich i wysokich wg potrzeb.

III. Roboty dekarskoblacharskie
1.   Naprawa  pokrycia  dachu  w  kieli  wraz 

z  naprawą  ścian  kominów  budynku 
nr 233 ul. Leszka Białego 5.

2.   Wymiana wyłazów dachowych na wyła-
zy typu „kominiarczyk” wg potrzeb.

3.   Remont  pokrycia  daszków nad wejścia-
mi do klatek schodowych i nad balkona-
mi  oraz  naprawa  obróbek  blacharskich 
na ogniomurach wg potrzeb.

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

dynkach: nr 106, 107, 109 ul. Ziemowita 
3, 5, 11, nr 114 ul. Dąbrówki 7, nr 132, 
134, 135 ul. Dąbrówki 13, 9 i 11, nr 156 
ul. Zakładowa 60, nr 158–159 ul. Ziemo-
wita 10, H. Brodatego 4, nr 211 ul. Lesz-
ka Białego 6, 227–228, B. Szczodrego 3 
i 5.

3.   Wymiana drzwi wewnętrznych do klatek 
schodowych w budynkach 109 Ziemowi-
ta 11, nr 155 ul. Zakładowa 62, 205 ul. 
Leszka Białego 2, nr 231 ul. Leszka Bia-
łego 3.

V. Roboty terenowodrogowe
1.   Remont  chodnika  z  jego  poszerzeniem 

do 1,5 m  na długości  20 m  przy  bloku 
nr 101 przy ul. Zakładowej 52.

2.   Remont chodników od strony balkonów 
budynków nr 108–110, ul. Ziemowita 9 
i 13.

3.   Naprawa chodników wraz korytowanie 
podłoża  pod  urządzenia  zabawowe  dla 
dzieci.  Demontaż  zużytych  urządzeń 
zabawowych przy budynkach: 125–128; 
148–150; 231–233.

4.   Naprawa  pieszo–jezdni  asfaltowej  wraz 
z  odprowadzeniem  wody  przed  budyn-
kami nr 147–148–149 ul. Dąbrówki 18, 
Piasta Kołodzieja 23 i 25.

5.   Remont nawierzchni od szczytu północ-
nego bloku 160 do ul. H. Brodatego.

6.   Naprawa chodnika z jego poszerzeniem, 
wymianą  podestów  przed  wejściami 
do klatek  schodowych  oraz  naprawą 
dojść do klatek schodowych wraz z wy-
konaniem nasadzeń i rekultywacją terenu 
przy budynku nr 213 ul. Zakładowa 61.

7.   Utworzenie  sześciu  miejsc  parkingo-
wych  w  miejscu  istniejącego  chodnika 
przy budynkach ul. Leszka Białego 7 i 5.

8.   Naprawa chodników od strony balkonów 
bloku nr 231 wraz z zejściem do ul. Kazi-
mierza Odnowiciela.

9.   Naprawa  i  malowanie  ogrodzeń  pia-
skownic  oraz  renowacja  urządzeń  za-
bawowych,  pielęgnacja  terenów  zielo-
nych.

VI. Roboty instalacyjnosanitarne
1.   Wymiana  instalacji  deszczowej  w  pio-

nie  i  w  poziomie  od parteru  do pozio-
mu w  piwnicy  budynków  nr:  101,  108, 
108A, 109, 114, 116, 120, 121, 125, 130, 
131, 133, 138, 154, 201, 207, 208, 212, 
213, 217, 218.

2.   Wymiana  kanalizacji  deszczowej w  bu-
dynku nr 205.

3.   Wymiana  odcinków  pionów  kanaliza-
cyjnych w piwnicach budynków nr: 101, 
102, 107, 108, 108A, 109, 110, 112, 114, 
116, 119, 120, 122, 134, 141, 149, 151, 
201, 205, 210, 212, 213, 214, 218.

4.   Wymiana  instalacji  poziomej  zimnej 
i ciepłej wody i zaworów podpionowych 
w budynkach nr: 110, 132, 138, 151, 152, 
158, 231, 232.

5.   Wymiana  zaworów  odcinających,  kulo-
wych,  na regulacyjne  na rozdzielaczach 
w węzłach cieplnych budynków nr: 102, 
107,  108,  110,  111,  116,  130,  138,  143, 
153, 155, 160, 201, 213, 214, 218, 220, 
227, 229, 231.

6.   Montaż zaworów odcinających instalacji 
ciepłej  i  zimnej wody w  budynkach  nr: 
106, 122, 126, 135, 148, 149, 154, 209, 
224, 228, 232.

7.   Wyprowadzenie  zaworów  z  piwnic  bu-
dynków nr 149, 230.

8.   Wymiana instalacji poziomej centralnego 
ogrzewania od strony wschodniej budyn-
ku nr 214.

9.   Wymiana grzejników wg zgłoszeń  i po-
trzeb oraz przeprowadzonych komisji.

Planowana kwota na remonty 
w osiedlu „Słowiańskie” wynosi 
4.336.000 zł

Osiedle  
„Sienkiewiczowskie”
I. Roboty budowlane
1.   Docieplenie  ściany  szczytowej  wschod-

niej  budynku  nr 2  przy  ul.  Zagłoby  23 
z wykonaniem projektu budowlanego.

2.   Docieplenie ściany szczytowej południo-
wej budynku nr 3 przy ul. Rocha Kowal-
skiego 8 z wykonaniem projektu budow-
lanego.

3.   Docieplenie  ściany  szczytowej  północ-
nej  budynku  nr 4  przy  ul.  Rocha  Ko-
walskiego  4  z  wykonaniem  projektu 
budowlanego.

4.   Docieplenie  ściany  szczytowej  zachod-
niej budynku nr 5 przy ul. Rocha Kowal-
skiego 2 z wykonaniem projektu budow-
lanego.

5.   Docieplenie ściany szczytowej południo-
wej  budynku  nr 17  przy  ul.  Ketlinga  4 
z wykonaniem projektu budowlanego.

6.   Docieplenie  ściany  szczytowej  wschod-
niej budynku nr 18 przy ul. Skrzetuskie-
go 12 z wykonaniem projektu budowla-
nego.

7.   Docieplenie  ściany  szczytowej  zachod-
niej budynku nr 19 przy ul. Skrzetuskie-
go 10 z wykonaniem projektu budowla-
nego.

8.   Remont  elewacji  strona  północna  bloku 
S-7 ul. Kmicica 6.

9.   Malowanie elewacji na poziomie garaży 
budynku S-10 ul. Kmicica 2a.

10.  Docieplenie  ściany  wschodniej  przy 
pierwszej  klatce  schodowej  łącznie 
z wnęką od strony zachodniej budynku 
nr 25 przy ul. Skrzetuskiego 6.

11.  Docieplenie cokołu budynku nr 9 Ketlin-
ga 9 od strony północnej i południowej.

12.  Montaż  wiatrołapu  w  pierwszej  klatce 
schodowej  budynku nr 17 przy ul. Ket-
linga 4.

13.  Remont kominów na budynkach Zagłoby 
16, 18.

14.  Remont  balkonów  i  ocieplenie  zimnych 
ścianek  balkonowych w  budynku  nr 20 
ul. Kmicica 13.

15.  Remont balkonów wg potrzeb.
16.  Zabezpieczenie  kominów  wentylacyj-

nych  przed  ptactwem  w  budynkach: 
ul.  Kmicica  10,  15,  19,  21,  Ketlinga  4, 
26,  Skrzetuskiego  12,  Zagłoby  14,  15, 
16, 18, 20.

17.  Naprawa  kominów  na budynkach  S-ek 
i Z-ek wg potrzeb.

18.  Wykonanie szablonu i malowanie nume-
rów budynków na elewacji wg potrzeb.

19.  Uszczelnienie  złączy  międzypłytowych 
wg potrzeb.

20.  Badania  termowizyjne  ścian  budynków 
wg potrzeb.

21.  Poprawa estetyki przedsionków – malo-
wanie wg potrzeb.

II. Roboty elektryczne
1.   Wymiana domofonów na cyfrowe w bu-

dynkach: nr 1 ul. Ketlinga 11, nr 5 ul. Ro-
cha Kowalskiego 2, nr 25 ul. Skrzetuskie-
go 6,  i  nr 29 ul. Skrzetuskiego 2, nr 28 
i 27 ul. Kmicica 8, 10.

2.   Wymiana  zabezpieczeń  przedliczniko-
wych  mieszkań  na zabezpieczenia  typu 
„S”  w  budynkach  przy  ul.  Kmicica  11, 
Skrzetuskiego 2, 6 i 8, Kmicica 8, 9, 10, 
2, Zagłoby 15.

3.   Wymiana  oświetlenia  na klatkach  scho-
dowych  na lampy  typu  LED  w  budyn-
kach: ul. Kmicica 13, 15, 19.

4.   Wymiana lamp ulicznych wg potrzeb.
5.   Remont słupów niskich oświetlenia ulicz-

nego wg potrzeb.

III. Roboty dekarskoblacharskie
1.   Wymiana  pokrycia  dachu  z  montażem 

kominiarczyka  budynek  nr 8  ul.  Rocha 
Kowalskiego 6.

2.   Wymiana wyłazu na dach typu kominiar-
czyk  w  budynkach:  ul.  Ketlinga  6,  11, 
Zagłoby 23, Rocha Kowalskiego 4, 8.

3.   Udrażnianie rynien i rur spustowych wg 
potrzeb na budynkach S-ki Z-ki.

4.   Wymiana uszkodzonych rynien i rur spu-
stowych wg potrzeb  na budynkach S-ki 
Z-ki.

5.   Miejscowe  uszczelnienie  dachów  S-ek 
i Z-ek wg potrzeb.

6.   Krycie zadaszeń wejść do klatek schodo-
wych i zadaszeń balkonów wg potrzeb.

IV. Wymiana okien i drzwi
1.   Wymiana okien w mieszkaniach i refun-

dacje.
2.   Wymiana  zewnętrznych  drzwi  do kla-

tek  schodowych  budynku  przy  ul.  Za-
głoby 18.

3.   Wymiana   ok ienek   p iwnicznych 
w  budynkach  przy  ul.   Ketlinga  9 
i Zagłoby 15.

V. Roboty terenowodrogowe
1.   Remont  chodników  przy  piątej  klatce 

schodowej budynku nr 5 i przy pierwszej 
klatce schodowej budynku nr 4 przy ul. 
Rocha Kowalskiego.

2.   Remont chodnika w przejściu przez plac 
zabaw przy Rocha Kowalskiego 2 i Ket-
linga 5.

3.   Remont  dojścia  i  podestu  do pierwszej 
klatki  schodowej budynku przy ul. Ket-
linga 4.

4.   Remont  chodnika  od strony wschodniej 
i północnej oraz  remont dojść do klatek 
schodowych budynku nr 27 przy ul. Kmi-
cica 10.

5.   Remont  chodnika  od strony  północnej 
budynku przy ul. Zagłoby 15.

6.   Remont  podjazdu  przy  bramie  wjazdo-
wej  do budynku  w Andrespolu  ul.  Fa-
bryczna 9.

7.   Przycinka drzew i uzupełnienie nasadzeń 
wg potrzeb.

8.   Naprawa i malowanie urządzeń zabawo-
wych,  ogrodzeń  placów  zabaw  i  ławek 
w osiedlu.

VI. Roboty instalacyjnosanitarne
1.   Przegląd  instalacji  gazowych  i  komi-

nowych  w  mieszkaniach  –  czyszczenie 
i usunięcie usterek.

2.   Przegląd,  regulacja  i  czyszczenie  kotła 
gazowego w budynku przy Fabrycznej 9 
w Andrespolu.

3.   Chemiczne płukanie instalacji centralnego 
ogrzewania w budynkach: przy ul. Ketlin-
ga 24, 26, Zagłoby 14, 16, 18, 20.

4.   Wymiana poziomu zimnej wody i zawo-
rów  podpionowych  zimnej wody w  bu-
dynkach: Rocha Kowalskiego 2, Ketlinga 
3, Skrzetuskiego 8, 12 i Kmicica 4.

5.   Wymiana odcinka pionu deszczowego bu-
dynków: przy ul. Zagłoby 15, 19, Skrze-
tuskiego 10.

6.   Wymiana  zaworów  podpionowych  cen-
tralnego  ogrzewania  w  budynku  przy 
ul. Ketlinga 11.

7.   Wymiana zaworów grzejnikowych w bu-
dynkach:  Kmicica  8,  Skrzetuskiego  2, 
Zagłoby 15.

8.   Wymiana odcinków pionów i części po-
ziomów  kanalizacyjnych  w  piwnicach 
budynków: Rocha Kowalskiego  2, Ket-
linga 9, Zagłoby 21, Kmicica 12, Skrze-
tuskiego 6, 8, 12, Kmicica 8, 13.

Planowana kwota na remonty 
w osiedlu „Sienkiewiczowskie” wy‑
nosi 1.392.000 zł

Os. „Słowiańskie”

Os. „Sienkiewiczowskie”. Remont balkonów, bl. 20 w 2016 r.
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Co roku  

rozmawiamy z wykonawcami o tym,  
jakie są nasze wspólne oczekiwania  

co do wykonywanych prac.

K o n t a k t 
z administratorem
Oto wykaz wszystkich administratorów wraz 
z  kontaktowymi 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.
Agata Jakubczyk-Kaźmierska administro-
wane bloki: 147-156, 158-160, 216, 217, 219, 
220, 221, 221A, 222A, 226A, tel. kom. 509 
285 342, e-mail: ajakubczykkazmierska@
rsmbawelna.pl.
Beata Nykiel 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: bnykiel@rsmbawelna.pl.

Administracja osiedla „Sienkiewiczow-
skie”, 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: 
egwiazda@rsmbawelna.pl.
Jerzy Gołębiowski administrowane bloki: 
1-11, 51-53, 55, 57, 60, tel. kom. 505 150 848, 
e-mail: jgolebiowski@rsmbawelna.pl.

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

Administracja osiedli „Żubardź” i „Kozi-
ny”, tel. 42 651 55 24.
Kierownik adm. p. Jolanta Bartoszek.
ADMINISTRATORZY:
Renata Psonka-Andrzejczak administro-
wane budynki: Tybury 3, 10, Klonowa 28/30, 
32, 38/40, Kasprzaka 60/62, 64a, Okrzei 4/12, 
30/36, 40, Bydgoska 40, 42, 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, Więckowskie-
go 97, Lorentza 8, Srebrzyńska 45, Włókniarzy 
198, Bydgoska 44, 46, tel. kom. 505 150 840, 
e-mail: mgazda@rsmbawelna.pl.
Jacek Piaseczny administrowane budynki: 
Czarnkowska 9/13, Gandhiego 3a, Tatarako-
wa 15, Lutomierska 83/101, 103a, 105a, 109a, 
111, Wrześnieńska 67/69, 71/73, Sierakow-
skiego 1/5, Uniejowska 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, Klonowa 
35/37, 41, tel. kom. 501 463 291, e-mail: awy-
rowska@rsmbawelna.pl.

Spotkanie z wykonawcami
Za nami kolejne corocz-
ne spotkanie z firmami, 
które zostały wybrane 
do Banku Wykonaw-
ców i będą współpra-
cowały z RSM „Baweł-
na” w 2017 roku.
Spotkanie odbyło się 2 lutego, a ot-
worzył je prezes Spółdzielni p. Syl-
wester Pokorski, witając wszystkich 
obecnych,  tj. przedstawicieli firm 
oraz  pracowników  naszej  Spół-
dzielni ze wszystkich administracji 
osiedli oraz Działu Technicznego.

Następnie głos zabrał p. Tade-
usz Szymański – Z-ca Prezesa ds. 
Eksploatacyjnych,  przekazując, 
że wśród  zebranych  pojawiły  się 
nowe  twarze,  bowiem Spółdziel-
nia  była  zmuszona  pożegnać  się 
z  firmami,  które w  zeszłym  roku 
zawiodły  i nie spełniły wymagań, 
jakie stawia RSM „Bawełna”.

Na kilka firm zostały nałożone 
kary  umowne, m.in.  za niedotrzy-
manie  terminów  i  za złą  organi-
zację  pracy oraz bałagan na placu 
budowy. W  RSM  „Bawełna”  nie-
dopuszczalnym  jest,  by  firma  nie 
była w  stanie  zrealizować na czas 
robót,  których  się  podjęła,  a  nale-
ży pamiętać, że dla nas niezwykle 
ważna  jest  solidność  wykonania 
prac  oraz  jakość  użytych materia-
łów.

Z-ca Prezesa p. Szymański za-
pytał  zebranych  jakie  mogły  być 
powody, dla których doszło w tych 
wykluczonych  firmach  do takich 
sytuacji jak w ubiegłym roku. Czy 
winę  za to ponosi  brak  pracowni-
ków?  Czy  może  ma  to związek 
z wprowadzeniem kwoty minimal-
nej wynagrodzenia i czy w związ-
ku z tym nie ma zagrożenia, że wy-
brane na 2017 r. firmy nie zatrudnią 
z tego powodu wystarczającej licz-
by pracowników?

Jako  pierwszy  głos  zabrał 
p. Waldemar Siuda z firmy „Tibex” 
wyjaśniając, że na kłopoty z niektó-
rymi wykonawcami  z  pewnością 
wpływ mogła  mieć  ogólna  sytu-
acja na rynku oraz presja mediów 
i rządu w temacie podniesienia mi-
nimalnej stawki za godzinę. Z tego 
powodu nie wszystkie firmy mogły 
sobie pozwolić na zatrudnienie od-
powiedniej  liczby  pracowników. 
Wpływ  na braki  w  zatrudnieniu 
najprawdopodobniej  w  pewnym 
stopniu miało także wejście w życie 
programu „500+”, a co za tym idzie 
rezygnacja z pracy wielu osób, któ-
re stwierdziły, że w takiej sytuacji 
mogą nie pracować. Pan W. Siuda 
poruszył także kwestię form zabez-
pieczeń, jakie stosuje Spółdzielnia 
na wypadek niewłaściwego wyko-
nania  prac  przez  firmy,  proponu-
jąc  rozważenie  stosowania  m.in. 
gwarancji ubezpieczeniowych. Jak 
wyjaśniła kierownik Działu Tech-

nicznego p. Katarzyna Szczepaniak, 
Spółdzielnia  rozważała wszystkie 
możliwości i najprostszym i najtań-
szym wariantem dla obu stron jest 
zatrzymanie  kaucji  gotówkowej, 
czyli  metoda,  którą  Spółdzielnia 
stosowała do tej pory.

Pan  Piotr  Walczak  z  Zakładu 
Instalacji  Elektrycznych  i  Odgro-

mowych  zauważył,  że w  jego  fir-
mie są pracownicy, którzy przepra-
cowali z nim 25  lat. Obecnie, aby 
przeszkolić  nową  kadrę,  potrzeba 
przynajmniej  5  lat,  a  i  tak  często 
zdarza  się  tak,  że po tym  okresie 
osoby  odchodzą  albo  wyjeżdżają 
z kraju. Jednocześnie p. P. Walczak 
poprosił,  by  lokatorzy  spojrzeli 
na wykonawców  bardziej  przy-
chylnym okiem i nie utrudniali im 
wejść  do mieszkań  w  sytuacjach, 
gdy prowadzone prace tego wyma-
gają. Wspomniał także o tzw. pro-
tokołach konieczności,  jednak,  jak 

podkreślił Z-ca Prezesa p. T. Szy-
mański,  do ich  spisywania  może 
dochodzić  wyłącznie  w  wyjątko-
wych  sytuacjach,  firmy  bowiem 
muszą  tak  pracować,  by  umieć 
przewidywać  i wszystko  starannie 
sobie  rozplanować  – wtedy  spisy-
wanie protokołów konieczności nie 
będzie potrzebne.

Również p. Marek Martynow-
ski z firmy Budimark zwrócił uwagę 
na fakt, że na łódzkim rynku budow-
lanym nie ma ludzi do pracy, co cza-
sem może skutkować opóźnieniami 
w realizacji robót.

Jak  powiedział  p. Stanisław 
Cuprjak z Zakładu Instalacji Elek-
trycznych, pierwsze pytanie osoby 
zgłaszającej  się  do pracy  brzmi: 
„za ile?”.  To nieważne,  że taka 
osoba nic nie umie – chce od razu 
bardzo dużo zarobić! Dlatego  też 
coraz trudniej zbiera się nowe ka-
dry.  Pan Grzegorz Witoń  z firmy 

Zakład  Instalacyjno-Budowlany 
zwrócił uwagę na fakt, że młodzi 
ludzie po prostu nie chcą fizycznie 
pracować, bo praca fizyczna to dla 
nich ujma na honorze.

Jednak na pełne niepokoju pyta-
nie Z-cy Prezesa p. T. Szymańskie-
go: czy w takim razie RSM „Baweł-
na” ma się obawiać, że zatrudnione 
przez  nią  firmy  mają  niewystar-
czające zasoby kadrowe, wszyscy 
zgodnie  odpowiedzieli,  że nie. 
Wobec tego p. T. Szymański poin-
formował zebranych, że do końca 
marca br. wszyscy otrzymają zakre-
sy robót i pakiety zadań do wyko-
nania. Życzył im sukcesów i takiej 
owocnej  pracy,  by  w  przyszłym 
roku móc  spotkać  się  w  tym  sa-
mym gronie. Spotkanie zakończył 
Prezes  Pokorski,  przypominając, 
że Spółdzielnia to żywy organizm, 
którego  najważniejszym  składni-
kiem  są mieszkający  członkowie 
Spółdzielni. Pracujące dla nas firmy 
muszą pamiętać, że są pod czujną 
obserwacją i kontrolą mieszkańców 
i w związku z tym Prezes zaapelo-
wał o ukierunkowanie się na jak naj-
lepsze wykonywanie robót. Jedno-
cześnie obiecał, że na łamach naszej 
gazety będziemy uczulać lokatorów, 
by ze swojej strony byli bardziej ot-
warci na ułatwianie przedstawicie-
lom firm dostępu do mieszkań, gdy 
wymaga tego sytuacja – co niniej-
szym czynimy.

  I.G.

Mądry spółdzielca... przed szkodą
Sylwia wyszła  z windy,  taszcząc 
dwie  wielkie  torby  zakupów. 
W weekend córka Sylwii, Magda 
kończy  piętnaście  lat,  więc  z  tej 
okazji  Karnowscy  zaplanowali 
uroczyste spotkanie rodzinne. Syl-
wia postawiła torby przed drzwiami 
i  jak co dzień rozpoczęła poszuki-
wania kluczy w swojej przepastnej, 
skórzanej torbie. W końcu udało się 
je znaleźć  i Sylwia podjęła próbę 
wejścia do mieszkania. Dokładnie 
tak – podjęła próbę, ponieważ klucz 
włożony do zamka ani drgnął, tkwił 
bez ruchu, nie dając się przekręcić 
ani w jedną, ani w drugą stronę. Syl-
wia nerwowo poluzowała apaszkę. 

–  No  jeszcze  tylko  tego  mi 
brakowało  –  pomyślała...  W  tor-
bach  z  zakupami  były  mrożonki 
warzywne i  lody, które już przele-
żały w plusowej temperaturze czas 
transportu ze sklepu...

–  Szkoda,  że nie  wzięłam 
na zakupy torby termoizolacyjnej – 
pomyślała Sylwia, jednak za chwi-
lę  wróciła  myślami  do głównego 
kłopotu,  czyli  kwestii  dostania  się 
do własnego  mieszkania.  Kolejne 
próby  przekręcania  klucza  w  za-
mku  nie  wnosiły  niczego  w  tej 
przykrej sytuacji. Klucz wyjmowa-
ny i wkładany kilkakrotnie, za każ-
dym  razem  pozostawał  dosłownie 
niewzruszony.

Sylwia zadzwoniła do Magdy, 
licząc na to iż drugi klucz, którym 
dysponuje  córka  bez  problemu 
otworzy  zamek.  Magda  właśnie 
skończyła lekcje i ustaliła z mamą, 
że najpóźniej za dziesięć minut bę-

dzie na miejscu. Za chwilę z windy 
wyłoniła się dziewczynka, trzyma-
jąc już naszykowany klucz w ręku. 
Obie  z  nadzieją  włożyły  klucz 
do zamka. Nic. To samo, ani drgnął. 
Nie dał się ruszyć w żadną ze stron. 

–  No  to mamy  niezły  pasz-
tet – pomyślała Sylwia. Pozostaje 
jeszcze klucz Romka,  czyli męża 
Sylwii, ale tutaj raczej opcja próby 
otwarcia pozstanie bez szans na te-
sty. Romek miał wrócić z Warsza-
wy, gdzie pracował w tygodniu, naj-
wcześniej przed dwudziestą drugą. 
Sylwia, mimo nieprzyjemnych oko-
licznosci starała się uspokoić i ze-
brać myśli. Pierwsze, co przyszło 
Jej do głowy, to pozostawienie roz-
mrażających się zakupów u sąsiadki 
Irenki, z którą była w doskonałych 
relacjach. Irenka pilnowała wnucz-
ki, więc z dużym prawdopodobień-
stwem o tej godzinie powinna być 
u siebie w mieszkaniu.

Sylwia z Magdą zjechały więc 
na szóste  piętro  do sąsiadki,  li-
cząc że zastaną Ją u siebie. Irenka 
rzeczywiście  była w  domu  i  już 
za chwilę wszystkie trzy siedziały 
przy herbacie i rozmawiały o tym, 
co się przydarzyło Sylwii. Ta była 
już prawie całkiem spokojna, tym 
bardziej  że zakupy  bezpiecznie 
wylądowały w zamrażarce. Panie 
próbowały  znaleźć  rozwiązanie. 
W sposób oczywisty nasuwała się 
konieczność szybkiej wizyty ślu-
sarza. Nagle Irenka, przełknąwszy 
herbatę, spytała z tajemniczą miną:

–  Macie  ubezpieczone  miesz-
kanie?

Sylwia, nie do końca rozumie-
jąc  co ma  kwestia  ubezpieczenia 
mieszkania  do zepsutego  zamka, 
oczywiście potwierdziła fakt posia-
dania polisy. Mieszkanie to w zasa-
dzie  jedyny  poważny majątek,  ja-
kim dysponowała  rodzina, Romek 
dbał zatem, żeby było dobrze ubez-
pieczone.  Pilnował  tego  osobiście 
i od lat.

Irenka  uśmiechnęła  się  trium-
falnie i powiedziała do Sylwii:

–  Jeśli  macie  dobrą  polisę 
ubezpieczenia mieszkania,  z  pew-
nością  będzie  ona  posiadać  opcję 
assistance, a ta na ogół zawsze ma 
usługę ślusarza w zakresie.

Magda w internecie, na swoim 
smartfonie sprawdziła telefon kontak-
towy na infolinię do Ubezpieczyciela. 
Nie minął kwadrans od czasu, kiedy 
Irenka znalazła rozwiązanie, a Syl-
wia już rozmawiała z konsultantem, 
podając swoje dane, do wyszukania 
polisy w systemie. Po wysłuchaniu 
historii, konsultant przyjął zgłosze-
nie Sylwii i poprosił, żeby oczekiwała 
na telefon w sprawie. Niebawem miał 
zadzwonić ktoś od Ubezpieczyciela 
i powiadomić w jaki sposób, w jakim 
czasie i przez kogo zostanie zlikwi-
dowana usterka. Rzeczywiście, nie 
dalej niż za pół godziny, do Sylwii 
zadzwonił  pracownik Ubezpieczy-
ciela  i powiadomił Ją, że w czasie 
około dwóch godzin na miejsce do-
jedzie pracownik firmy ślusarskiej, 
z  którym Ubezpieczyciel ma  pod-
pisaną umowę o świadczenie usług 
assistance.  Przekazał  jednocześnie 
Sylwii namiary do tej firmy. Sylwia 

dopiła herbatę i podziękowała Iren-
ce za pomoc. Obie z Magdą uznały, 
że korzystając z czasu w którym będą 
oczekiwać na ślusarza, zrobią jeszcze 
drobne zakupy na jutrzejszą uroczy-
stość w  okolicznych,  osiedlowych 
pawilonikach.

Po około półtorej godziny, były 
znowu przed drzwiami mieszkania, 
gdzie miły ślusarz zakładał nowy za-
mek. Po dłuższej chwili matka z cór-
ką w końcu dostały się do wnętrza 

mieszkania.  Sylwia  podziękowała 
fachowcowi  za pomoc.  Ze zdzi-
wieniem dowiedziała  się  również, 
że usługa i dojazd były nieodpłatne. 
Uregulować musi jedynie rachunek 
za nowy komplet kluczy.

–  Dobrze  mieć  dobre  ubez-
pieczenie  i  dobrych  sąsiadów  – 
pomyślała  Sylwia,  jadąc  windą 
po pozostawione u Irenki w lodów-
ce zakupy.

  A. Przybył

KONCERT KOLĘD  
W KOŚCIELE NA OLECHOWIE
Parafianie  kościoła  św.  Jana  Ewan-
gelisty na Olechowie, którzy po nie-
dzielnej mszy wieczornej w dniu 29 
stycznia  2017  r.  zostali  w  kościele, 
uczestniczyli w niecodziennym kon-
cercie kolęd  i pieśni patriotycznych. 
Występ  chóru  Magnificat  i  dźwięki 
kościelnych  organów  na długo  roz-

brzmiewały  w  uszach  zebranych. 
Z wielką przyjemnością uczestniczy-
łam w tym wydarzeniu, przedłużają-
cym nastrój świąteczny.

Redakcja  serdecznie  dziękuje 
p. Bożenie Nożewskiej za zaprosze-
nie na ten wspaniały koncert.

  K.Sz.

Zdjęcie chóru podczas gru-
dniowego występu na spotka-
niu wigilijnym na Olechowie

Uwaga! 
Zmiany na stanowiskach administratorów.
W  administracji os. „Żubardź” i „Koziny” na 
emeryturę przeszła p. Danuta Lewandowska – 
administrowane przez nią bloki przejęły panie 
Aneta Wyrowska, Magdalena Gazda i Renata 
Psonka-Andrzejczak – zwiększone im zakresy 
zostały wytłuszczone.
Ponadto w  związku z  długoterminowym 
zwolnieniem lekarskim p. Anety Wyrowskiej 
przyporządkowane jej budynki administrują: 
bloki przy ul. Uniejowskiej 1/3 i Limanowskiego 
168 – p. Jacek Piaseczny,
bloki przy ul. Bydgoskiej 35 i 37 oraz Lutomier-
skiej 156 i 158 – p. Magdalena Gazda,
bloki przy ul. Bydgoskiej 25, 27/29 oraz Klono-
wej 35/37 i 41 – p. Renata Psonka-Andrzejczak.
W administracji osiedla Słowiańskie, w związku 
z przejściem na emeryturę p. Andrzeja Szlaw-
skiego, do pracy w tej administracji przesunięto 
z adm. os. „Zbiorcza” p. Agatę Jakubczyk-Kaź-
mierską.
Do administracji os. „Zbiorcza” wróciła po urlo-
pie wychowawczym p. Jolanta Bagińska przej-
mując w nadzór administracyjny bloki, którymi 
opiekowała się p. Agata Jakubczyk-Kaźmierska.
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Było wiele pomysłów jak szkoły i w jakim układzie powinny 
funkcjonować po wprowadzeniu reformy. Ponadto można było 
wypowiedzieć się na specjalnie stworzonym forum dyskusyjnym 
w internecie i tam też głosować w temacie proponowanych zmian.

Ludzie,  
których 

warto poznać  
na nowo

Redakcja: Kontynuujemy, za‑
początkowany w poprzednim mie‑
siącu w naszej gazecie, temat refor‑
my oświaty, temat ważny i chyba 
niepokojący wielu naszych miesz‑
kańców. Same, jako matki dzieci 
w wieku szkolnym, chciałybyśmy 
wiedzieć co nas i nasze dzieci już za 
parę miesięcy czeka. Temat dotyczy 
bowiem wszystkich dzieci uczących 
się, nie tylko, jak zwykło się myśleć, 
tegorocznych szóstoklasistów czy 
gimnazjalistów. Reforma obejmuje 
już teraz nawet obecnych pierwszo‑
klasistów, bo tworzy się nową siatkę 
szkół, od której zależy gdzie dzie‑
cko po 1 września 2017 r. będzie się 
uczyć. I właśnie, czy już coś więcej 
na ten temat wiadomo? Co będzie 
z Waszą szkołą?

Adam Szadkowski: Cieszę się, 
że temat reformy w naszym mieście 
został poddany bardzo szerokim kon-
sultacjom społecznym. Od 9 do 13 
stycznia  organizowane  były  otwar-
te  spotkania  przedstawicieli  UMŁ 
z  reprezentantami  szkół  i  samymi 
mieszkańcami. Każde takie spotkanie 
przebiegało burzliwie. Było wiele po-
mysłów jak szkoły i w jakim układzie 
powinny funkcjonować po wprowa-
dzeniu reformy. Ponadto można było 
wypowiedzieć się na specjalnie stwo-
rzonym forum dyskusyjnym w inter-
necie i  tam też głosować w temacie 
proponowanych zmian. Z satysfakcją 
muszę  powiedzieć,  że  uzyskaliśmy 
zgodę na rozbudowę naszej szkoły. Je-
stem bardzo szczęśliwy, że wreszcie, 
bo latach zabiegania, będziemy mieli 
przestrzeń do realizacji naszych pla-
nów i zamierzeń, a nasze dzieci będą 
miały zapewnione zdecydowanie lep-
sze warunki do nauki.

R.: Jeszcze niespełna miesiąc 
temu, gdy rozmawiałyśmy z p. Mag‑
daleną CzwartoszBujnowicz, dyr. 
SP nr 205, mowa była o dwóch wa‑
riantach wprowadzenia reformy: 
wygaszaniu wszystkich 36 gimna‑
zjów w Łodzi lub w drugim wa‑
riancie wygaszeniu tylko 9 z nich, 
a reszta w różnych konfiguracjach 
zostałaby przyłączona do szkół 
podstawowych. Na początku lu‑
tego wiceprezydent Łodzi Tomasz 
Trela zapowiedział już, że zostanie 
wprowadzony wariant trzeci, który 
jak wynika z tego co Pan mówi staje 
się faktem. To dobrze, że mimo tak 
krótkiego czasu na wprowadzenie 
zmian, zachowano rozwagę i głosy 
rodziców, nauczycieli liczyły się 
przy podejmowaniu ostatecznych 
decyzji.

A.Sz.: Tak. To  było widać  już 
na wcześniejszych etapach rozmów 
– w zmianach, które budziły większe 
kontrowersje  wśród  mieszkańców, 
decyzje nie były podejmowane zbyt 
pochopnie  i poddawano je większej 
rozwadze. Na konsultacje społeczne 

poszedłem  wyposażony  w  bardzo 
mocne  argumenty,  wiedziałem  do-
kładnie ile będę miał uczniów w przy-
szłym roku szkolnym i ile zakładam 
w kolejnych. Z moich obliczeń wyni-
kało, że za dwa lata, w szkole będzie 
aż 18 oddziałów, a w budynku mieści 
się tylko 8 pracowni! W takim ukła-
dzie za dwa lata uczniowie kończyli-
by zajęcia około godziny 20-stej. Nie 
chciałem do tego dopuścić. Decyzja 
Miasta o rozbudowie szkoły to  tak-
że wyjście naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców  Osiedla  Olechów-
-Janów.

R.: Gratulujemy. To rzeczywi‑
ście dobra wiadomość dla okolicz‑
nych mieszkańców i samych dzieci 
tu uczących się.

A.Sz.: Tak, zdecydowanie, bo ta 
rozbudowa wiele zmienia w naszym 
nastawieniu  i  w  naszych  planach. 
Potwierdza  się  to,  że  nie warto  re-
zygnować z marzeń, zwłaszcza gdy 
spojrzy się na to z perspektywy tego, 
że jeszcze kilka lat  temu chciano tę 
szkołę w ogóle zlikwidować.

R.: Ale wróćmy jeszcze na chwi‑
lę do reformy. Wszystkie formal‑
ności związane z wprowadzeniem 
reformy oświaty muszą zakończyć 
się do końca marca. Czy jest to 
w ogóle, realny termin? Czy, jak to 
zwykle bywa, każda szkoła zostanie 
z problemem wprowadzania refor‑
my sama i będzie musiała poradzić 
sobie z tym wyzwaniem?

A.Sz.: Ten  termin  jest obowią-
zujący, ponieważ wynika z ustawy. 
Nie ma więc co do tej kwestii żadnej 
dyskusji. Ale rzeczywiście to wszyst-
ko dzieje się bardzo szybko. Jednak 
zagadnienia dotyczące zmian, które 
teraz zostają dobrze przemyślane dają 
szansę na powodzenie. Oczywiście 
proces dostosowywania się szkół do 
nowych realiów spoczywa już na sa-
mej administracji szkół.

R.: A jak wyglądają nastroje 
społeczne w związku z tą reformą? 
Zna Pan z pewnością opinie nauczy‑
cieli, rodziców i samych uczniów. 
Co mówią?

A.Sz.: Na pewno jest  to  trudny 
czas dla nauczycieli, bo mimo wszyst-
ko jest to dla nich jakaś niepewność. 
Natomiast jeśli chodzi o naszą szkołę, 
to powiem szczerze, że u nas nie ma 
żadnych złych nastrojów. Jedyne co 
wzbudzało nasze obawy, to jak pora-
dzimy sobie z tak dużą liczbą uczniów. 
Teraz gdy zapadła decyzja o rozbu-
dowie, jesteśmy pewni, że będziemy 
w stanie stworzyć bezpieczne miejsce 
dla wszystkich obecnych i przyszłych 
uczniów.

R.: Czy będziecie musieli za‑
trudnić nowych nauczycieli, którzy 
zajmą się edukacją klas 7–8?

A.Sz.: Moi  nauczyciele  mają 
kwalifikacje  do  nauki  także  tych 
przedmiotów, które dochodzą w 7 kla-

sie, czyli biologia, geografia, fizyka 
i  chemia.  Zwiększenie  liczby  klas, 
a co za  tym idzie  liczby godzin za-
jęć, może spowodować konieczność 
zatrudnienia  nowych  nauczycieli. 
Szczególnie będę miał na względzie 
dobrych nauczycieli, którzy stracili 
pracę lub mają niepełne zatrudnienie.

R.: Pan sam zapewne chodził 
do 8letniej szkoły podstawowej. 

Czy uważa Pan, że powrót do tam‑
tego systemu jest dobrym rozwią‑
zaniem?

A.Sz.: Trudno teraz nad tym dys-
kutować. Mam dobre zdanie o gim-
nazjach.  Widziałem,  odwiedzając 
zaprzyjaźnione szkoły, że dzieci się 
tam dobrze czują. Szkoły przez te lata 
zdobyły doświadczenie, mają swoje 
osiągnięcia, dzieci wybierały patro-
nów dla swojej szkoły, utożsamiają 
się z nią. Z drugiej jednak strony po-
doba mi się również pomysł powrotu 
do 8-letniej podstawówki, bo myślę, 
że ma on szansę sprawdzić się wycho-
wawczo. 

R.: Powiedział Pan, że w pla‑
nach jest rozbudowa szkoły, ale 
zanim jednak to nastąpi, to proszę 
nam powiedzieć jakie są zalety ta‑
kiej kameralnej szkoły, jak 141, któ‑
ra, musimy to powiedzieć, robi wra‑
żenie rodzinnej atmosfery i nasuwa 
skojarzenie do szkoły obserwowanej 
w filmie „Gliniarz w przedszkolu”?

A.Sz.: Zaletą z pewnością jest to, 
że mając około 300 uczniów ja prawie 
wszystkich znam po imieniu. Dzięki 
temu dzieci nie czują się anonimowo, 
bardziej wiążą się z miejscem, w któ-
rym wszyscy  po  prostu  dobrze  się 
znają. Po drugie z pewnością poziom 
bezpieczeństwa w takiej szkole  jest 
wyższy niż w dużych szkołach. Wy-
padki u nas praktycznie zdarzają się 
wyłącznie  incydentalnie Uczniowie 
klas I–III są przekazywani sobie z rąk 
do rąk przez nauczycieli  i nie poru-

szają się po szkole sami. Są pod stałą 
opieką nauczycieli. Natomiast myślę, 
że największą zaletą jest atmosfera tej 
szkoły – absolutnie niepowtarzalna. 

R.: Dodajmy, że na korytarzach 
szkolnych są estetyczne szafki z za‑
mkami kodowanymi dla uczniów 
rodem z filmów amerykańskich, sale 
lekcyjne z przeszklonymi drzwia‑
mi, co właśnie kieruje myśli do szkół 

amerykańskich. Ale ta nowoczes‑
ność zderza się też tu z wieloletnimi 
tradycjami szkoły. Była to pierwsza 
szkoła na Olechowie. Jakie były jej 
początki? 

A.Sz.: Rozpoczynając tutaj pra-
cę, chyba jak każdy na moim miejscu, 
chciałem jak najlepiej poznać szkołę, 
jej pracowników, uczniów oraz histo-
rię. I  tak udokumentowane początki 
szkoły to lata po I wojnie światowej. 
Zachowała się nawet pełna lista ucz-
niów na dokumencie, jaki został wy-
słany do amerykańskiego Kongresu 
z  okazji  rocznicy  proklamowania 
Deklaracji  niepodległości  Stanów 
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Ognisko TKKF „Dzikusy” było 
organizatorem IV Mistrzostw 
Centralnej Polski w skokach nar-
ciarskich. Środki na organizację 
imprezy pozyskano z Minister-
stwa Sportu i Turystyki. Zawody 
odbyły się 5 lutego 2017 r. w Ska-
wicy na skoczni narciarskiej K 20. 
Zawodnicy reprezentujący Ogni-
sko TKKF „Dzikusy” walczyli o pu-
chary ufundowane przez TKKF. 
W eliminacjach do mistrzostw 
wzięło udział 129 zawodników, 
do finału weszło 30 zawodników.

 W kategorii o mistrza Łodzi 
toczyła się zacięta walka do sa-
mego końca, a o zwycięstwie 
w ostatecznej klasyfikacji przy 
takiej samej ilości punktów prze-
sądził młodszy wiek zawodnika. 
Mistrzem w skokach narciarskich 
został Jakub Mirowski. Drugie 
miejsce (z taką samą ilością wy-
skakanych punktów) zdobył Da-
wid Jurga.

Gratulujemy!
 K.Sz.

Rozmowa z dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 141 
na  Olechowie p. Adamem Szadkowskim.

Centrum Polski na 
skoczni narciarskiej

Zjednoczonych. Na  tym terenie za-
mieszkiwała ludność polska i niemie-
cka. Lekcje prowadzone były w tych 
dwóch językach. Wtedy szkoła mieś-
ciła się jeszcze gdzie indziej, bo obec-
ny budynek szkoła zajmuje od 1958 r. 
Placówka nasza może pochwalić się 
wieloletnią tradycją, którą dzieciom 
często  na  lekcjach  przedstawiamy. 
Cieszymy się, że możemy korzystać 
w tym względzie z prywatnych zdjęć 
oraz wspomnień naszego wieloletnie-
go pracownika. Pani Zofia Pawełczyk 
jest z nami 42 lata i jest nie tylko ce-
nionym pracownikiem, przyjacielem 
wielu pokoleń dzieci,  ale  i  swoistą 
skarbnicą wiedzy o szkole.

R.: Nietypowy jest też patron 
szkoły: generał Mariusz Zaruski. 
Proszę nam przybliżyć jego postać 
i wyjaśnić genezę wyboru go na pa‑
trona łódzkiej szkoły.

A.Sz.: To była  inicjatywa pani 
dyrektor Barbary Leszczyńskiej, która 
zarządzała tu przez 30 lat! Wybór aku-
rat tej postaci był ściśle związany z jej 
zainteresowaniami – była członkiem 
Ligii Morskiej i Rzecznej, a generał 
Mariusz Zaruski to pionier polskiego 

żeglarstwa i wychowania morskiego. 
Pani dyrektor interesowała się również 
górami, a nasz patron to taternik i za-
łożyciel Tatrzańskiego Ochotniczego 
Pogotowania Ratunkowego. Ale jest 
to patron trudny w odbiorze dla dzieci 
żyjących w dzisiejszej rzeczywisto-
ści, bo nie dość, że w środku Polski 
mają patrona związanego z morzem 
i górami, to na dodatek generała, czyli 
postać dla nich trochę odległą. Ale sta-
ramy się im przybliżać jego osobę, jak 
i również całą historię naszej szkoły. 
Staramy się to pielęgnować.

R.: Pana historia w tej szkole 
zaczyna się od 2011 r. Prawda?

A.Sz.: Jestem  dyrektorem  tej 
szkoły od 1.09.2011 r., czyli 5 i pół 
roku. Wcześniej  przez  7  lat  praco-
wałem jako nauczyciel wychowania 
fizycznego w SP nr 139 na Stokach 
i kolejne 7 lat w XXIII LO. Mam na-
dzieję, że tu zabawię dłużej niż 7 lat.

R.: Prywatnie Pan biega. Bie‑
rze Pan udział w różnych eventach 
z tym związanych, jak np. City Trial 
czy Bieg Sylwestrowy. Jak zaczęła 
się ta przygoda? Skąd ta pasja 
w Panu?

A.Sz.: To jest związane z moimi 
sportowymi zainteresowaniami. Jak 
mówiłem już wcześniej, przez 14 lat 
pracowałem  jako  nauczyciel  wf-u, 
a  i  teraz,  jako  dyrektor  tej  szkoły, 
również prowadzę z uczniami lekcje. 
Trenowałem  też dosyć  intensywnie 
piłkę  nożną,  ale  niestety  kontuzja 
dość szybko zakończyła moją karie-
rę. Ciekawostką jest  to, że  ja nigdy 
nie  lubiłem biegać, wręcz nienawi-
dziłem. Ale wszystko  jest w naszej 
głowie. Chcąc, jakiś czas temu, zrzu-
cić parę kilo zacząłem chodzić. Ale 
ponieważ w zasadzie to mnie nudziło, 
więc zacząłem trochę podbiegać. I tak 
po trochu złapałem bakcyla i potrafię 
przebiec całą Łódź, jak się zapędzę. 
Zmieniło  to całe moje życie. Sport, 
a właściwie aktywność fizyczna nie 
tylko utrzymuje w formie, ale  i od-
pręża. Te półtorej czy dwie godziny 
kiedy można pobyć samemu ze sobą 
sprawia, że człowiek ma czas, by prze-
myśleć różne sprawy.

R.: A czy zachęca Pan do biega‑
nia także swoich uczniów?

A.Sz.: Tak,  zapisujemy  nasze 
dzieciaki na City Trial  i co miesiąc 
około 20–30 uczniów bierze w nim 
udział. Ale  to nie wszystkie sporto-
we aktywności  jakie wprowadziłem 
do  tej  szkoły,  bo m.in.  staramy  się 
tu popularyzować grę w kule, dosyć 
niszową,  ale  bardzo  popularną  na 
świecie, a zwłaszcza we Francji, pod 
nazwą petanque. Na terenie zewnętrz-
nym mamy nawet wybudowany ku-
lodrom (bulodrom), czyli około 110 
metrów do gry. Wspólnie z klubem 
UPKS  BULA  i  XXXI  LO  organi-
zujemy  szkolne mistrzostwa Łodzi 
w kule, w których bierze udział nawet 
250 uczniów. Najbliższe odbędą się 
w maju lub czerwcu tego roku. Gramy 
też w warcaby i w tym zakresie  też 
organizowane są szkolne mistrzostwa 
Łodzi. Dzieci bardzo chętnie uczest-
niczą w takich rywalizacjach, a my 
staramy się w nich tę chęć współza-
wodnictwa rozwijać i jak najczęściej 
udostępniać pole do rozgrywek.

Dziękujemy za rozmowę i życzy-
my wielu sukcesów.

  K.Sz. i I. G.

Pan dyrektor wśród uczniów jednej z klas

SZKOŁA  
Z PRZYSZŁOŚCIĄ



8 Rozerwij się!
Poziomo: 1. rzeka nad którą leżą Pyskowi-
ce, 6. hinduski asceta, 7. pisemne uznanie 
długu, 8. proszalny lub kalwaryjski, 9. stan 
w USA, graniczący na północy z Kanadą, 
12.  żydowska  modlitwa  za  zmarłych,  13. 
arbuz  zwyczajny,  14.  księżycowa  misja 
z 1969 r., 18. bawół w piekarni, 19. miesz-
ka w Maskacie, 20. numer kompozycji, 21. 
kapelusz z międzywojnia, 22. natarcie.
Pionowo: 2. bardzo miękki metal, 3. turnia 
w Dolinie Jałowieckiej, 4. kamień szlifier-
ski,  5.  najważniejsze miasto  portowe Cy-
pru, 9. talent, zdolności, 10. badacz głębin 
podwodnych,  11.  wychodzą  na  ulicę,  15. 
potrzebna  przy  nauce  języków,  16.  delta 
albo stratos, 17. słodki deser na Chanukę.

Poziomo: Oskar, bobry, Tanew, Joyce, Ri-
jad,  Anatol,  Jemen,  Abadan,  lasy,  septet, 
syty, buduar, algi.
Pionowo: ssaki, Atena, Jokohama, precjoza, 
rojalista, jumpsztag, Dana, Bieżuń, Datsun, 
natura.

Pierwsze trzy osoby, które w ciągu 
10 dni od ukazania się gazety nadeślą 
prawidłowo rozwiązaną krzyżówkę na 
adres: RSM „Bawełna” 93120 Łódź, 
ul. Przybyszewskiego 163, z dopiskiem 
na kopercie „Krzyżówka”, otrzyma‑
ją nagrody (nie dotyczy pracowników 
RSM „Bawełna”).

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI 
Z POPRZEDNIEGO NUMERU

Bez niego organizm ludzki nie jest w stanie rozwijać się prawidłowo. Zwłasz-
cza zimą, gdy dni są krótkie i pochmurne często doskwiera nam brak słońca. 
Cierpimy  nie  mogąc  pławić  się  w  jego  promieniach,  dopadają  nas  depresje 
i niezadowolenie. Przez lata nauczyliśmy się czerpać z niego energię dla polep-
szenia swojego życia. Ale nie tylko tę, która wpływa na nasz nastrój. 
  Ludzie od zawsze wykorzystywali promienie słoneczne. Na początku słoń-
ce pomagało w suszeniu produktów żywnościowych oraz do rozniecania og-
nia. Do tego ostatniego celu starożytnym Grekom (już 400 lat p.n.e.) służyła 
wypełniona  wodą  szklana  kula,  skupiająca  promienie  słoneczne,  Chińczycy 
200 lat p.n.e., wykorzystywali zakrzywione zwierciadła do skupiania promie-
ni słonecznych. Z czasem energię Słońca rozpoczęto wykorzystywać do pro-
dukcji energii cieplnej. Już w roku 1897, w miejscowości Pasadena koło Los 
Angeles właśnie w ten sposób ogrzewano aż 30% domów. Najpóźniej zaczę-
to wykorzystywać energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej. Choć 
efekt fotowoltaiczny, umożliwiający produkcję prądu bezpośrednio z promie-
niowania słonecznego został zaobserwowany już w XIX wieku, na szeroką ska-
lę wykorzystano go dopiero w latach 50. ubiegłego stulecia, w amerykańskich 
satelitach i statkach kosmicznych. Obecnie największym producentem ogniw 
fotowoltaicznych na świecie jest Japonia. Dzięki wprowadzeniu nowego prawa 
dotyczącego zakupu energii i 50% dotacji rządowej w 1997 roku zainstalowano 
tam 9400, a rok później około 14000 systemów fotowoltaicznych.
  Nasze  drogie  słoneczko. Wspominamy  je i  jest  już milej  i  cieplej.  Byle 
do wiosny!!!

Opracowano na podstawie książki Briana J. Brinkwortha: Energia słoneczna 
w służbie człowieka.

K.Sz.

BARAN 21 III  20 IV
Wszystkie  wydarzenia  mogą 
rozwijać  się niemal niezależ-
nie od Twoich intencji. Musisz 
energicznie przeciwdziałać nie czekając na 
dalsze komplikacje. W sprawach serca po-
czątkowo wrażenie, że grunt usuwa się spod 
nóg, a potem sygnały zwiastujące powodze-
nie i porozumienie. Tymczasem Ryby liczą 
na Twoją pomoc…

BYK 21 IV  21 V
Niepokojące sygnały od bliskiej 
osoby, która znalazła się w tara-
patach.  Prawdopodobnie  trzeba 
będzie zmienić plany nie tylko na najbliższy mie-
siąc w imię pomocy i solidarności. Na szczęście 
Twoja rodzina w pełni poprze te przedsięwzięcia. 
Pod koniec miesiąca propozycja Skorpiona, która 
zaskoczy nawet mocno wierzących w swoje racje.

BLIŹNIĘTA 22 V  20 VI
Niespodziewane  komplikacje 
w sprawach zdawałoby się od 
dawna znanych. Staraj się nie 
okazywać swego zaskoczenia. W ogóle le-
piej  nie mówić o własnych  zamierzeniach 
w  związku  z  nową  sytuacją.  Powodzenie 
pewne,  ale  działaj  ostrożnie.  Uważaj  na 
zdrowie, które ostatnio bardzo niepokoi Ko-
ziorożca.

RAK 21 VI  22 VII
Oczekujesz  w  tych  dniach 
ostatecznego dopięcia różnych 
spraw,  wcześniej  zaplanowa-
nych. Jeśli chcesz, by wszystko zakończyło 
się  sukcesem,  nie  żałuj  czasu  ani wysiłku. 
A wtedy satysfakcja murowana, choć bliscy 
(głównie Panna) woleliby Cię częściej widzieć 
w domu i nie w takim obłędnym pośpiechu.

LEW 23 VII  22 VIII
Sprawy uczuć, i to poważnych, 
będą  w  tych  dniach  domino-
wać  nad  wszystkimi  Twoimi 
poczynaniami. Tak bardzo ta sytuacja zajmie 
Twoją uwagę, że zajdzie niebezpieczeństwo 
poważnych komplikacji w innych sprawach. 
Ale czy wiadomo, co w takiej sytuacji  jest 
najważniejsze? Poradź się lepiej Wagi.

PANNA 23 VIII  22 IX
Przed Tobą sporo nowości. I to 
w kręgu  zainteresowań  zawo-
dowych,  jak  i  w  prywatnych. 
Terminy będą krótkie, a sprawy dość istotne. 
Miej własne zdanie o tym, jak należy postą-
pić. Czyjeś rady udzielane w najlepszej wierze 
mogą Cię zaprowadzić na manowce. Przychyl-
ne będą Rak i Baran.

WAGA 23 IX  23 X
Czyjaś uwaga i zbyt natarczy-
wie okazywana sympatia staną 
się  uciążliwe.  Trudno  będzie 
taktycznie położyć temu tamę. Taka rozterka 
potrwa kilka dni, ale w końcu miesiąca przyj-
dą wydarzenia, które odsuną na bok ten prob-
lem. Zyskasz w oczach bliskich i  to będzie 
prawdziwa satysfakcja. Niepewny tylko Byk.

SKORPION 24 X  21 XI
Nowa  sytuacja. Niełatwa,  ale 
interesująca.  Przez  jakiś  czas 
zechcesz  się  zastanowić  -  co 
i  jak  dalej. Czasu  jednak  będzie mało,  bo 
sprawy okażą się pilne. Konkurencja w oso-
bie Lwa nie śpi! Zresztą i tak w miarę szyb-
ko weźmiesz się za wszystko, co wpadnie Ci 
w ręce. Czas dobrych szans prze Tobą.

STRZELEC 22 XI  21 XII 
Nowy pomysł zajmie Ci głowę 
i  czas.  Postaraj  się  go  jednak 
zweryfikować  u  kogoś  obda-
rzonego  zaufaniem.  Rozsądna  rada  może 
się  w  tej  sytuacji  przydać.  Później  nowa 
znajomość (Wodnik?) czarująca, całkowicie 
zakłóci  bieg  spraw. Może  i  dobrze. Takie 
odwrócenie uwagi od wszystkiego okaże się 
bardzo na czasie.

KOZIOROŻEC 22 XII  19 I
Sprawa, którą załatwiasz od ja-
kiegoś czasu i która niełatwo po-
suwa się do przodu, teraz może 
ruszyć z miejsca. Zaczniesz szybko finiszować. 
Uważaj tylko, żeby nie przeliczyć się z wydat-
kami. Możesz łatwo przekroczyć próg własnych 
możliwości, a tym samym sprawić srogi zawód 
Bliźniętom.

WODNIK 20 I  18 II
Trzeba przygotować się na to, 
że osobiste sprawy zaczną się 
komplikować. Tłem mogą być 
uczucia, z którymi nagle nie będziesz wie-
dzieć, co robić dalej. Aby uniknąć dalszego 
gmatwania się sytuacji,  trzeba będzie szyb-
ko podjąć decyzję - niełatwą - ale konieczną! 
Dobrą radę znajdziesz u Strzelca.

RYBY 19 II  20 III
Wcześniejsze zobowiązania, za 
którymi kryją się spore wydatki 
teraz najpewniej  trzeba będzie 
realizować. Nie przyjdzie to łatwo, ale wyco-
fać się też będzie trudno, a właściwie prawie 
niemożliwe. Możesz  jedynie  liczyć na nie-
spodziewanie korzystne okoliczności dzięki 
pomocy Lwa. Ten, niestety, jest dość daleko.

HOROSKOP NA MARZEC

Taka sobie myśl:
Jeśli jest noc, musi być 
dzień, jeśli łza – uśmiech.
 Jan Twardowski 

UŚMIECHNIJ SIĘ
***

Spotyka się dwóch znajomych:
– Widzisz, i wygrałem tę sprawę o przekroczenie prędkości.
– Ale jak?
– Mój adwokat udowodnił,  że przy 200 km/h nie widać znaku ograniczenia 
do czterdziestu.

***
–  Tato,  chciałam  ci powiedzieć,  że jestem  zakochana.  Adama  poznałam 
na eDarling, potem zostaliśmy przyjaciółmi na Facebooku, często gadaliśmy 
na WatsApp, teraz oświadczył mi się na Skype.
– Córciu, wobec tego weź ślub na Twitterze, dzieci kupcie na eBay, a po kilku 
latach, jak ci się mąż znudzi, to wystaw go na Allegro.

***
– Zosiu, jaki ten twój piesek chudy. Jak się wabi?
– Anoreksio.

KUCHNIA 
NASZA  

CODZIENNA

Po tłustym czwartku wcho-
dzimy w okres postu i zde-
cydowanie lżejszych potraw. 
Proponowane przez nas cia-
steczka gryczane (mogą być 
też owsiane) są świetnym 
rozwiązaniem, kiedy dopa-
da człowieka ochota na coś 
słodkiego, ale zdrowego. Na 
dodatek robi się je bardzo 
szybko i łatwo.
 A co najważniejsze z tren-
dami jakie panują teraz 
w kuchni. 

CIASTECZKA GRYCZANE

Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru 
nadesłała p. Elżbieta Jachimek z os. Słowiańskie. Nagrodę 
stanowiła płyta z kolekcji „Koncerty Mistrzów”. Gratulujemy!

NASZE DROGIE SŁONECZKO

Składniki:
 ▪ 1,5 szklanki mąki pszennej,
 ▪ 1,5  szklanki  mąki  gryczanej  (lub 
płatków owsianych),

 ▪ 0,75 szklanki cukru,
 ▪ 1 łyżeczka proszku do pieczenia,
 ▪ 250 g tłuszczu,
 ▪ Pestki  dyni,  słonecznika  czy  ro-
dzynki lub inne bakalie wg uznania 
można zmieszać z ciastem lub róż-
ne nasionka użyć tylko do dekoracji 
ciastek.

Przygotowanie:
Obie mąki mieszamy  ze sobą,  z  prosz-
kiem  i  cukrem.  Dorzucamy  do tego 
tłuszcz (może być margaryna  lub masło 
ale i olej zależnie od upodobań). Wszyst-
ko  zagniatamy.  Jak  już  mamy  w miarę 
jednolitą masę to dokładamy (ale nieko-
niecznie) bakalie i zagniatamy, tak by na-
sze dodatki pojawiały się w całej masie. 
Dalsza  obróbka  zależna  jest  już  od na-
szej  wyobraźni:  formujemy  ciasteczka. 
Mamy już wymarzony kształt to piecze-
my w 175°C ok. 20 minut.
Na zdrowie!
  Przepis z internetu


