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Jakich remontów możemy się spodziewać w 2016 r.? Pełne zakresy
rzeczowe planów remontowych poszczególnych osiedli przedsta-
wiamy na stronach 4–5.

Dbajmy o siebie, nie dajmy się chandrze i przeziębieniom.
Jak radzić sobie z tymi przypadłościami radzi dr Grażyna
Leder-Niewiadomska na stronie 7.

NAKŁAD 9000

egzemplarzy

Moim
zdaniem
Żyjemy w bardzo niespokojnych

czasach. Pomimo dobrobytu, którego
nie jesteśmy świadomi do końca, jes-
teśmy bardzo często niezadowoleni
z otaczającej nas rzeczywistości.
Oczywiście zaraz mi się od P.T. Czy-
telników dostanie, że piszę o dobro-
bycie, którego nie ma. A tak stosun-
kowo niedawno mieliśmy końcówkę
lat osiemdziesiątych, kartki na mięso,
trudności zaopatrzeniowe, mało kto
posiadał samochód, na telefon w domu
czekało się kilkanaście lat itp., itp. By-
liśmy jednak wtedy bardziej uśmiech-
nięci i życzliwi dla siebie, a zazdrość
czy zawiść nie była tak powszechna,
jak teraz. Myślę, że do takiego naszego
stanu przede wszystkim doprowa-
dziły nas media; wszechogarniający
napływ informacji, złych informacji
czyli afery, przekręty, nowo odkryte
teczki, katastrofy, wypadki i przede
wszystkim niekończące się dyskusje
przeciwników politycznych, często
przeradzające się w kłótnie, bądź bru-
talne ataki słowne, zahaczające o po-
mówienia. Sensacja goni sensację,
przysparzając poszczególnym sta-
cjom radiowym i telewizyjnym czy re-
dakcjom dzienników i tygodników,
w oparciu o słupki oglądalności czy
słuchalności ogromnych dochodów
z reklam. Budząc się rano jesteśmy już
od razu karmieni złymi wiadomoś-
ciami. I w takim nastroju funkcjonu-
jemy praktycznie cały dzień. Często
sami jesteśmy bardzo agresywni w sto-
sunku do spotykanych ludzi, bądź
po powrocie do domu zapominamy,
że mieszkamy w budynkach wielo-
rodzinnych i nie przestrzegamy zasad
współżycia społecznego zakłócając
spokój sąsiadom. Zapatrzeni w siebie
nie dostrzegamy również problemów
naszych najbliższych znajomych,
często mieszkających tuż obok, któ-
rzy potrzebują pomocy, wsparcia lub
po prostu miłego spojrzenia, uśmiechu
bądź odrobiny serdeczności. W tym
wydaniu naszej Gazety na stronie 2 i 3
próbujemy Państwa zainteresować
wspomnianymi problemami.

Mam jednak nadzieję, że zacznie-
my zmieniać swoją rzeczywistość na
bardziej kolorową i radosną. Być
może pomogą nam w tym obchody
1050. rocznicy Chrztu Polski, zaini-
cjowane przez polski Episkopat i pla-
nowane za półtora miesiąca od 14 do
16 kwietnia br. Będą one miały cha-
rakter Państwowo-Kościelny. Żyjemy
w pięknym kraju, mającym wspa-
niałą, ale skomplikowaną historię
tworzoną przez znakomitych naszych
przodków. Cieszmy się, że my mie-
liśmy szczęście żyć w czasach naj-
większego Polaka; naszego papieża
Jana Pawła II, m.in. dzięki któremu
mamy wolny kraj. Mam nadzieję, że
wkrótce kraj ludzi szczęśliwych, życz-
liwych i zadowolonych. Mając to
szczęście, że na największym obecnie
naszym osiedlu „Słowiańskim” na
Olechowie patronami ulic są postaci
rzeczywiste bądź legendarne związa-
ne z początkami naszej państwowości
rozpoczynamy cykl przybliżający syl-
wetki tychże patronów.

Sylwester Pokorski

Następny numer
ukaże się

24 marca 2016 r.
– tuż przed świętami.

Przepisy świąteczne
Święta Zmartwychwstania Pańskiego już za
miesiąc. Zachęcamy do podzielenia się
z nami i wszystkimi czytelnikami ciekawymi
i smacznymi przepisami wielkanocnymi.
Mogą to być przepisy na ciasta, przystawki
lub dania na świąteczny niedzielny obiad.
Czekamy do piątku 18 marca. Najciekawszy
przepis zamieścimy w gazecie. Mile wi-
dziane będzie zdjęcie osoby i zgoda na
upublicznienie imienia i nazwiska.
Zastrzegamy sobie swobodny wybór prze-
pisu. Nadesłanych materiałów nie będziemy
zwracać.

Uniwersytet Łódzki
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Instytut Socjologii
90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 41/43, Polska
ZAPRASZA OSOBY URODZONE W 1986 R.

DO UDZIAŁU W BARDZO WAŻNYM BADANIU
SOCJOLOGICZNYM.

Szczegóły na str. 3

Wreszcie tak wyczekiwane i wskazywane przez wielu,
także przez nas, zmiany w budżecie obywatelskim zaak-
ceptowała Prezydent miasta p. Hanna Zdanowska. W tym
roku będziemy wybierać i głosować projekty osiedlowe
nie dzielnicowe. To dla naszej spółdzielczej społeczności
duże wyzwanie. Nie zmarnujmy tego.

W tym roku zmienione zostają zasady budżetu obywatelskiego. Wydzielona
w budżecie miasta kwota 40 milionów złotych, pozostająca już czwarty rok
do rozdysponowania przez łodzian, od tego roku dzielona będzie na osiedla.
Do tej pory stosowany był podział na dzielnice. Teraz w miejsce pięciu list dziel-
nicowych wprowadzone zostaną osiedlowe.

W Łodzi wydzielonych jest 36 osiedli i każdemu z nich przydzielona zo-
stanie kwota zależna od liczby zameldowanych w osiedlu mieszkańców.

Kolejna zmiana dotyczy sposobu składania wniosków. Przede wszystkim
uproszczony został sam wniosek, by można było zgłosić pomysł na jednej
kartce formularza. Głosowanie zostało wydłużone do 40 dni, a zgłoszenia będą
przyjmowane od 7 marca do 20 kwietnia.

Lista projektów złożonych do budżetu obywatelskiego zostanie ogłoszona
26 lipca. Głosować na nie będzie można do 28 września – jeśli oddajemy głos
w wersji papierowej oraz do 9 października – przez internet.

My zaś już teraz o tym piszemy, by zwrócić Państwa uwagę na możliwości,
jakie ze zmianami pojawiają się dla naszych osiedli. Dotychczas, na co zwra-
caliśmy uwagę na łamach naszej gazety, tylko duże osiedla w dzielnicy miały
szansę przeforsować swoje projekty. Teraz każdy nawet najmniejszy, ale do-
tyczący naszej najbliższej okolicy, projekt ma dużo większe szanse na rea-
lizację. Dajemy więc to pod rozwagę Rad osiedli, społeczników oraz każde-
go naszego mieszkańca. Pomyślcie Państwo co należałoby przy udziale środ-
ków z budżetu miejskiego wykonać na Waszym terenie – zgłoście swoje pro-
jekty, a potem wspólnie z sąsiadami głosujcie na nie. To się opłaci!

Do tematu wrócimy jeszcze w jednym z kolejnych numerów naszej gazety.

BUDŻET
OBYWATELSKI
NA OSIEDLA

ZAMIERZENIA
REMONTOWE NA 2016 R.

IV edycja budżetu obywatelskiego
z rewolucyjnymi zmianami.

W bieżącym numerze prezentujemy plany remontów po-
szczególnych osiedli. Zachęcamy do uważnej lektury. Przy-
pomnijmy, że są one przedstawione także na stronie
internetowej naszej Spółdzielni – w części po zalogowaniu.
W osiedlach prace, które mogą być wykonywane zimą są
już podejmowane. Są to malowania klatek schodowych, wy-
miana domofonów, prace instalacyjne i płukanie instalacji
centralnego ogrzewania. Jakie prace będą jeszcze wyko-
nane w najbliższym otoczeniu czytaj na stronach 4 i 5.
Ogółem ich koszt w skali całej Spółdzielni wynosi
10.617.000 zł. Zachęcamy też do współtworzenia planów re-
montów na kolejne lata i przedstawiania swoich propozycji
koniecznych robót do wykonania Radom Osiedli i kierowni-
kom administracji. Bądźmy gospodarzami i osobami kształ-
tującymi najbliższe swoje otoczenie. Zapraszamy do szerokiej
aktywności.
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Mówi się „wolnoć Tomku w swoim domku”,

ale jeśli mieszkamy w bloku,
który dzieli z nami cała rzesza innych lokatorów,

to musimy tak się zachowywać, by „nie wadzić nikomu”.2
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Z prac Zarządu Spółdzielni w styczniu 2016 r.
W styczniu 2016 r. posiedzenia Zarządu
RSM „Bawełna” odbyły się w dniach 7,
20 i 27. Na posiedzeniach tych Zarząd
podjął decyzje m.in. w następujących
sprawach:

Sprawy członkowsko-
-mieszkaniowe
W dniu 31.12.2015 r. Spółdzielnia liczyła
8.851 członków, w tym 8.756 członków za-
mieszkujących i 95 członków ocze-
kujących. W styczniu 2016 r. w poczet
członków Spółdzielni przyjęto 14 osób,
a skreślono z rejestru 25 członków.

Określono wysokość kwoty należnej od
członków oczekujących z tytułu kosztów ma-
nipulacyjnych za 2016 rok – utrzymana zos-
tała na poziomie ub. roku i wynosi 60 zł.

Podjęto postępowania o pozbawienie
członkostwa w Spółdzielni w stosunku do
dwóch osób zalegających z opłatami za
mieszkania.

Ogłoszone zostały przetargi ograni-
czone i nieograniczone na trzy mieszkania
znajdujące się w osiedlach „Żubardź”,
„Słowiańskie” i „Zbiorcza” oraz przetarg
nieograniczony na mieszkanie przy
ul. Bydgoskiej utworzone poprzez prze-
budowę lokalu użytkowego. Ogłoszenia
o przetargach ukazały się w Dzienniku
Łódzkim, na naszej stronie internetowej
i w biurach Spółdzielni.

Rozważano wynajęcie mieszkań, któ-
re pozostają w dyspozycji Spółdzielni
i nie można ich sprzedać w przetargach, bo-
wiem dla budynków, w których znajdują
się te mieszkania nie można jeszcze podjąć
uchwał określających przedmiot odrębnej
własności. W poprzednim wydaniu ga-
zety „Mój Dom” ukazało się ogłoszenie,
że Spółdzielnia ma mieszkania do wyna-
jęcia i zgłaszają się już zainteresowani naj-
mem tych mieszkań.

Określanie przedmiotu
odrębnej własności lokali
Podjęto uchwałę w sprawie określenia
przedmiotu odrębnej własności lokali
w budynku mieszkalnym wielorodzin-
nym nr 28 przy ul. Zbiorczej 8 w Łodzi.

Roboty remontowe, wymiana
stolarki okiennej
Zaktualizowano wg stanu na 31 grudnia
2015 r. listy określające kolejność wymiany
bądź refundacji kosztów wymiany we
własnym zakresie okien i drzwi balkono-
wych w mieszkaniach na poszczególnych
osiedlach. Listy zawierają:
– w osiedlu „Koziny” – 727 pozycji,
– w osiedlu „Żubardź” – 1311 pozycji,
– w osiedlu „Zbiorcza” – 953 pozycje,
– w osiedlu „Słowiańskie” – 1744 po-

zycje,
– w osiedlu „Sienkiewiczowskie” – 558

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

Spółdzielni w biurze Zarządu Spółdzielni
pok. 121 oraz dla danego osiedla – w Ad-
ministracjach Osiedli.

Z przyczyn technicznych przyspie-
szono wymianę okien w pokoju i kuchni
jednego z mieszkań w osiedlu „Koziny”
(połowę kosztów wymiany poniesie lo-
kator).

Uchwalono plany rzeczowo-finanso-
we funduszu remontowego dla poszcze-
gólnych osiedli na 2016 rok. Plany za-
mieszczone są na naszej stronie interne-
towej oraz w tym numerze gazety „Mój
Dom – RSM „Bawełna” na str. 4–5.

Przyjęto do wiadomości opinie Kie-
rowników Działów Spółdzielni na temat
wywiązywania się w IV kwartale 2015 roku

z umów stałych przez firmy obsługujące
Spółdzielnię.

Opłaty i koszty
Odstąpiono od naliczenia odsetek człon-
kowi Spółdzielni od wniesionej po termi-
nie dopłaty z tytułu rozliczenia centralne-
go ogrzewania mieszkania.

Skorygowano przyjętą do naliczania
opłat powierzchnię jednego z mieszkań
w osiedlu „Zbiorcza” i wprowadzono
zmianę naliczeń opłat w latach 2013–
2015.

Podjęto decyzje w sprawach zadłużeń
powstałych wskutek niepłacenia:
– czynszu przez byłego najemcę jedne-

go z garaży na Olechowie (umowa naj-
mu rozwiązana została w 2006 roku,
a egzekucja komornicza od lat jest nie-
skuteczna),

– nie płacenia opłat za mieszkanie przez
byłego mieszkańca osiedla „Żubardź”
(prawo do mieszkania zlicytowane
zostało w 2007 roku, a w ub.r. dłużnik
zmarł).
Zarząd zapoznał się z informacją

o przebiegu postępowań egzekucyjnych
przeciwko dłużnikom zalegającym z opła-
tami za spółdzielczy własnościowy lokal
użytkowy w osiedlu „Żubardź”, a następ-
nie postanowił utworzyć odpisy aktuali-
zacyjne w ciężar kosztów tego oraz innych
trudnych do odzyskania zadłużeń przed-
stawionych w wykazie sporządzonym
przez Dział Czynszu, Kredytu i Wkładów
Mieszkaniowych.

Zmieniono wysokość opłat za wywóz
śmieci, należnych od niektórych użyt-
kowników lokali użytkowych i jednego
z dzierżawców terenu pod pawilon hand-
lowo-usługowy – w związku ze zmianą
ilości osób zatrudnionych w tych loka-
lach.

Sprawy różne
Ustalono zasady wyboru firm do utrzy-
mania i pielęgnacji terenów zielonych
w zasobach mieszkaniowych RSM „Ba-
wełna”. Ogłoszenia o naborze firm umiesz-
czone zostały w Dzienniku Łódzkim, na
stronie internetowej Spółdzielni, na tabli-
cach ogłoszeń w Administracjach Osiedli
i siedzibie Spółdzielni oraz w styczniowym
numerze gazety „Mój Dom – RSM „Ba-
wełna”.

Na wniosek osób posiadających spół-
dzielcze lokatorskie prawo do jednego
z mieszkań w osiedlu „Słowiańskie” wy-
rażono zgodę na prowadzenie w części tego
mieszkania działalności gospodarczej
(sklep internetowy).

W miejsce dotychczasowych dwóch
umów zawarto z firmą ista Polska nową
umowę porządkującą, tj. ujednolicającą
umowne postanowienia dla całości zaso-
bów RSM „Bawełna”.

Przyjęto do wiadomości informację od
firmy Veolia Energia Łódź S.A. o otrzy-
maniu świadectw efektywności energe-
tycznej, tzw. „białych certyfikatów”, wy-
danych przez Urząd Regulacji Energety-
ki i przyznaniu z tego tytułu rekompensa-
ty dla Spółdzielni w wysokości 22.674 zł.

Wyrażono zadowolenie z przebiegu ob-
chodów 25-lecia osiedla „Sienkiewi-
czowskie”, z okazji którego to jubileuszu
postawiono kamień upamiętniający rocz-
nicę i odsłonięto umieszczoną na nim
tablicę pamiątkową. Zarząd podziękował
w szczególności Księdzu Kanonikowi
Wojciechowi Anglartowi z parafii św. Pa-
pieża Jana XXIII na Janowie za przyłącze-
nie się do obchodów poprzez odprawienie
mszy w intencji osiedla oraz poświęcenie
tablicy pamiątkowej.

Oprac.: E.S.

Uciążliwi sąsiedzi
Do Spółdzielni, nie pierwszy już zresztą raz, wpłynął list poruszający problem stosun-
ków międzysąsiedzkich. Lokatorzy bloku na Olechowie skarżą się na uciążliwość, na-
ruszanie domowego miru, a także na agresję (!) ze strony swoich sąsiadów.

Zwracają m.in. uwagę na bardzo głośną muzykę, zwłaszcza w sobotnie wieczory, podczas których nagłośnienie jest tak wielkie,
że aż trudno przebywać w tym czasie w swoich mieszkaniach.

Próby zwrócenia uwagi kończą się nie tylko słownymi atakami, ale także niszczeniem mienia sąsiadów, czego dowodem mogą być
wgniecenia w drzwiach wejściowych do mieszkania lokatora, który prosił o ściszenie muzyki.

Sprawą zajęła się już administracja osiedla, która przeprowadziła rozmowę ze stwarzającymi kłopoty mieszkańcami, zapoznając ich
jednocześnie z Regulaminem używania lokali oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców.

Nasza Redakcja również nie zamierza pozostać bezczynna i w związku z tym przypominamy, że WSZYSTKICH członków Spółdzielni
obowiązują te same prawa i obowiązki, a także zasady współżycia w budynkach wielomieszkaniowych. Są one jasno określone w po-
wyższym Regulaminie. Tym, którym te zapisy są obce, przypominamy, że z pełną treścią Regulaminu mogą się zapoznać w siedzibie
Zarządu i w administracjach osiedli, a także na stronie internetowej www.rsmbawelna.pl

Wynika z niego wyraźnie m.in. co następuje:
§ 11. Osoby przebywające na terenie nieruchomości obowiązane są do zachowania się w sposób niepowodujący uciążliwości dla współmiesz-
kańców, a w szczególności dotyczy to nadmiernego hałasu.
§ 12. W godzinach od 22.00 do 6.00 na terenie nieruchomości obowiązuje cisza nocna.

Podobną sytuację opisywał na początku stycznia br. Dziennik Łódzki, w którym mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojeziers-
ka” przedstawili problem z jednym z lokatorów, z mieszkania którego notorycznie dobiegały niezwykle uciążliwe hałasy. Kilkukrotnie in-
terweniował dzielnicowy i policja. W stosunku do sprawcy zakłócania porządku prowadzone było postępowanie w sprawie o wykrocze-
nie związane z zakłócaniem spokoju i spoczynku nocnego, zakończone skierowaniem wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego.

Mówi się „wolnoć Tomku w swoim domku”, ale jeśli już mieszkamy w bloku, który dzieli z nami jeszcze cała rzesza innych lokato-
rów, to musimy tak się zachowywać, by „nie wadzić nikomu”. Inaczej powinniśmy się liczyć z poważnymi konsekwencjami.

Inny aspekt tego tematu prezentujemy w bieżącym cyklu „Z notatnika prawnika” na str. 3. I.G.

Listy

Z prac
Rady Nadzorczej
W styczniu 2016 roku Rada Nadzorcza
RSM „Bawełna” odbyła jedno posie-
dzenie.
1. W ramach spraw dotyczących stosunku
członkostwa Rada Nadzorcza podjęła uchwałę.
w sprawie wykreślenia z grona członków
Spółdzielni członka, który w związku z roz-
wodem i podziałem majątku utracił prawo do
lokalu na osiedlu „Słowiańskie”.
2. Uchwaliła stawki opłat za ciepłą wodę dla
lokali w budynku przy ul. Bydgoskiej 35.
Wprowadzenie zaliczkowych opłat za ciepłą
wodę związane jest z rozbudową węzła ciep-
lnego w tym budynku o funkcję ciepłej wody
użytkowej dostarczanej do mieszkań.
Termin wprowadzenia opłat – od 1 lutego 2016
roku.
3. Uchwaliła zmiany podatków i opłat lo-
kalnych dla lokali w RSM „Bawełna”. Zmia-
na ma na celu zaniechanie pobierania opłat z ty-
tułu podatku od nieruchomości od właścicieli
lokali wyodrębnionych za części wspólne nie-
ruchomości stanowiące współwłasność (pral-
nie, suszarnie, pomieszczenia węzłów cieplnych
i inne powierzchnie zaliczane do części wspól-
nych).
4. Podjęła Uchwałę ws. wyrażenia przez
Spółdzielnię, jako współwłaściciela nierucho-
mości obejmującej działkę 195/6 w osiedlu
„Sienkiewiczowskie”, zgody na ustanowienie
odpłatnej służebności przesyłu w zakresie po-
siadanego udziału w nieruchomości wspólnej.
5. Przyjęła przedłożone przez Komisje Rady
Nadzorczej: Rewizyjną, GZM i Wewnątrz-
spółdzielczą sprawozdania z działalności za
2015 rok, ustalając, że Rada Nadzorcza wró-
ci do sprawozdania Komisji Rewizyjnej, któ-
re zostanie uzupełnione o wnioski, po zakoń-
czeniu badania sprawozdania z działalności
Spółdzielni za 2015 rok.
6. Zatwierdziła bez uwag przedłożone przez
Komisje Rady Nadzorczej: Rewizyjną, GZM
i Wewnątrzspółdzielczą plany pracy tych Ko-
misji na 2016 rok.
7. Rozpatrzyła wniosek Zarządu o uhono-
rowanie odznaką honorową „Zasłużony dla
RSM Bawełna” członka z osiedla „Żubardź”
oraz wniosek Rady Nadzorczej o uhonorowa-
nie odznaką honorową „Zasłużony dla RSM
Bawełna” członka z osiedla „Zbiorcza” i jed-
nogłośnie zdecydowała o nadaniu tym osobom
przedmiotowej odznaki.
8. Rada Nadzorcza przyjęła bez uwag in-
formację na temat wstępnych ustaleń podjętych
przez Zarząd co do porządku obrad, terminów
i miejsc odbycia poszczególnych części Wal-
nego Zgromadzenia w 2016 roku, przy za-
łożeniu podziału Walnego Zgromadzenia na
8 części, łącząc część „Oczekujący” z częścią
„Gorkiego”.
9. Przyjęła do wiadomości informacje człon-
ków Rad Osiedli na temat spraw jakimi zaj-
mowały się Rady na swych posiedzeniach
w okresie od ostatniego posiedzenia Rady
Nadzorczej.
10. W sprawach wniesionych Rada przyjęła do
wiadomości informacje na temat:
– przebiegu obchodów 25-lecia Janowa:
msza święta w intencji mieszkańców i odsłonię-
cie kamienia wraz z tablicą pamiątkową,
– wystąpienia jednego z autorów propozy-
cji zmian do Statutu Spółdzielni o udostępnienie
treści protokołu z posiedzenia Komisji Statu-
towej z jego udziałem,
– pism jakie wpłynęły od Krajowej Rady
Spółdzielczej i Związku Rewizyjnego SM RP
ws. planowanego na IV kwartał 2016 r. VI Kon-
gresu Spółdzielczości. Rada wróci do tematu
na lutowym posiedzeniu,
– pomysłu uregulowania odpowiednim zna-
kiem drogowym możliwości prawidłowego
wjazdu pod siedzibę Spółdzielni,
– Regionalnego Programu Operacyjnego
województwa łódzkiego i planów Spółdzielni
na wykorzystanie dostępnych możliwości do-
finansowania, wg informacji uzyskanych
z Urzędu Marszałkowskiego nic nie wska-
zuje, aby w najbliższym czasie spółdzielczość
mieszkaniowa miała możliwość pozyskać
środki unijne,
– spotkania zorganizowanego przez Związek
Rewizyjny SM RP w dniu 26 stycznia br.
z wiceministrem Infrastruktury i Budownictwa,
sekretarzem stanu p. Kazimierzem Smolińskim,
– ilości złożonych wniosków i zawartych
umów w Spółdzielni w sprawie przeniesienia
własności lokali, a także struktury zasiedlenia
oraz ilości członków – stan na 31.12.2015 r.
11. Następne posiedzenie Rady Nadzorczej
planowane jest na 25.02.2016 r.

Oprac.: I.G.

Interweniujcie!
Drodzy Państwo,
jeśli zauważycie na swoim piętrze
niepalącą się żarówkę – dzwoń-
cie do swojej administracji czy też
swojego administratora.

Jeśli na klatce schodowej
jest brudno – zgłaszajcie to.

Jeśli widzicie jakiekolwiek nie-
prawidłowości w Waszym budynku
czy na terenie obok – interwe-
niujcie.

Numery telefonów do admi-
nistracji i właściwych administra-
torów znajdują się na tablicach
informacyjnych w każdej klatce
schodowej, a także zamiesz-
czamy je w każdym numerze ga-
zety.

Pamiętajcie, że zgłaszając
jakąkolwiek usterkę czy uwagę,
należy zapisać sobie nazwisko
osoby przyjmującej zgłoszenie
oraz numer pod którym została
ona zarejestrowana oraz dzień
i godzinę.

Jeżeli służby administracji nie
zareagują w ciągu 3-4 dni – dzwoń-
cie do naszej redakcji! Zajmiemy
się każdą sprawą!

I.G.



Czy znamy pochodzenie nazw ulic na naszych osiedlach?
Proponujemy Państwu
cykl „Patroni naszych ulic”.
Zacznijmy od Olechowskich Słowian. 3

W czasach PRL-u imieniem „Piast” chrzczono
okręty, statki, huty, kopalnie, kluby sportowe,
spółdzielnie pracy, szkoły i różnego rodzaju towa-
rzystwa.

Nie mogło go również zabraknąć w literaturze.
Pojawia się w „Starej baśni” Józefa Ignacego Kra-
szewskiego. Jest też bohaterem wiersza Kornela Ma-
kuszyńskiego „Za króla Piasta Polska wyrasta”. Piast
jest też głównym bohaterem luźno opartej na fak-
tach historycznych powieści dla dorosłych Zbig-
niewa Nienackiego Dagome Ludex (lub w innym
wydaniu „Historia Sekretna”) przedstawiającej
życie Piasta, podboje oraz zjednoczenie krain
ówczesnych plemion.

Nawet w Rocie – nieoficjalnym hymnie naro-
dowym Polski, którego autorką tekstu jest Maria Ko-
nopnicka, śpiewamy: „Polski my naród, polski
lud, królewski szczep piastowy”.

Piast doczekał się również swojego pomnika –
od 1957 roku stoi on w Złotowie, w województwie
wielkopolskim. I.G.

czył siedem lat przechodził pod opiekę ojca i od tego
czasu to on odpowiadał za jego wychowanie. Dziec-
ku obcinało się wówczas pukiel włosów i oficjalnie
nadawano imię. Piast, chcąc uczynić honor swoim
gościom, poprosił ich o dokonanie postrzyżyn.
Nieznajomi nadali dziecku imię Siemowit i powie-
dzieli rodzicom, że ich syna czeka wielka przyszłość,
a i imię samego Piasta Kołodzieja będzie po wieki
wieków sławne. Po ich odejściu w domu Piasta za-
panował dobrobyt, a on sam wyrósł na króla i stał
się protoplastą nie tylko dynastii panującej, ale całego
narodu polskiego. Inna z legend głosi z kolei, że czte-
ry pokolenia przed Mieszkiem istniał na dworze Po-
pielów urząd opiekuna popularnie zwanego Piastu-
nem. Dokonując zamachu stanu Piastun pozbawił tro-
nu panującego władcę i sam przejął władzę. Przez
lata określenie Piastun ewaluowało do słowa Piast,
zostając uznanym za imię słowiańskiego założycie-
la rodu. Jak było naprawdę nie wiemy, bo nawet
większość badaczy przez długi okres spierała się o to
czy Piast Kołodziej był postacią historyczną czy fik-
cyjną. Kwestia ta pozostaje dyskusyjna, aczkolwiek
coraz większą wagę przywiązuje się jednak do re-
lacji Galla Anonima i daje się im wiarę. Jakby jed-
nak na to nie patrzeć, to Piast został wręcz zakodo-
wany w naszej polskiej świadomości. Jest symbo-
lem tego co rodzime, swojskie i bezpieczne.

Można powiedzieć, że swoista „moda” na Pias-
ta zaczęła się już w dobie królów elekcyjnych, okre-
sie Złotego wieku (XVI w.), kiedy to szlachta za-
częła się domagać „króla – Piasta” rozumianego jako
najlepszy kandydat z jej własnego grona.

Pod koniec XIX wieku, gdy na pierwszy plan
wysunęło się chłopskie pochodzenie Piasta, zaczęło
się z nim utożsamiać chłopstwo. Imię „Piast” tra-
fiło wtedy na zielone sztandary najpotężniejszych
partii ludowych.

Patroni naszych ulic – Piast Kołodziej

Relacje sąsiedzkie. Czy jeszcze na pewno
jesteśmy spółdzielcami?
W ramach bieżącego dyżuru chciałabym odnieść się do
zagadnienia wzajemnych relacji sąsiedzkich jakie wy-
stępują w naszych nieruchomościach. Na dyżur zgłosił
się członek spółdzielni, przerażony groźbami sąsiadów,
iż zostanie wyrzucony z mieszkania, ponieważ jego za-
mieszkiwanie jest uciążliwe dla sąsiadów. Uciążliwość
ta polega na gromadzeniu w lokalu przez członka nad-
miernej ilości zbędnych rzeczy i ogólnym bałaganie we-
wnętrznym w lokalu. Bałagan ten nie powoduje jednak
żadnych uciążliwości zewnętrznych w postaci zanie-
czyszczenia klatki, wydzielanego fetoru, insektów itp.
Nie jest również związany z przechowywaniem rzeczy
zagrażających bezpieczeństwu (na przykład benzyna, pa-
liwa płynne) ani odpadów higienicznie zagrażających bez-
pieczeństwu. Samotny człowiek (kilka lat temu zmarła
żona) nie radzi sobie z istniejącą sytuacją i stara się z na-
gromadzonych rzeczy poprzez ich rynkową sprzedaż uzu-
pełniać miesięczny budżet i przeznaczać również środ-
ki na opłaty za lokal. Z czego wywodzą sąsiedzi adre-
sowane do członka zagrożenia?

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych przewi-
duje w art. 1710, że w przypadku długotrwałych zaległości
z zapłatą opłat, o których mowa w art. 4, ust. 1, 11 i 5,
rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzys-
tającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządko-
wi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej
osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub nie-
ruchomości wspólnej uciążliwym, przepis art. 16 usta-
wy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali stosu-
je się odpowiednio. Artykuł 16 natomiast stanowi,
że jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą
należnych od niego opłat lub wykracza w sposób rażący
lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządko-
wi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie
czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości
wspólnej uciążliwym, wspólnota mieszkaniowa może
w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji
na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywil-
nego o egzekucji z nieruchomości. Z żądaniem, o któ-
rym mowa w tym przepisie, występuje Zarząd
Spółdzielni na wniosek Rady Nadzorczej.

Jak wynika z powyższych zapisów warunkiem
skorzystania przez Spółdzielnię z uprawnienia przy-

znanego na podstawie ww. artykułu jest wystąpienie jed-
nej z wymienionych w nim przesłanek oraz podjęcie
uchwały przez Radę Nadzorczą. Ponieważ nasz członek
nie zalega z opłatami, zatem jedyną przesłanką, którą
można byłoby oceniać może być występowanie rażące-
go (ciężkiego) lub uporczywego (powtarzającego się) wy-
kraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko po-
rządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania
tej osoby, czyniącego korzystanie z innych lokali lub nie-
ruchomości wspólnej uciążliwym (jeżeli osobie takiej
można przypisać winę). Nasz Regulamin używania lo-
kali oraz porządku domowego i współżycia mieszkań-
ców obliguje członka do utrzymywania zajmowanego lo-
kalu i przynależnych pomieszczeń we właściwym sta-
nie sanitarnym i porządkowym, jednak ocena tego sta-
nu musi być obiektywna. Samo stworzenie wewnętrz-
nego nieładu w mieszkaniu czy też komórce nie może
jednoznacznie wskazywać na naruszenie obiektywnie
obowiązujących norm. Pamiętajmy, iż prawo spółdziel-
cze wskazuje na szczególny charakter podmiotu jakim
jest spółdzielnia podkreślając integracyjność członków
na zasadzie wspólnego zamieszkiwania co wskazy-
wałoby, iż wzajemne relacje członków winny podlegać
również wzajemnemu wspieraniu w potrzebie. Służą temu
nie tylko uchwalone regulaminy, ale również statut
Spółdzielni jako akt wewnętrzny. Nie w każdym zatem
przypadku, kiedy indywidualny charakter członka nie od-
powiada powszechnym regułom, należy podejmować
działania służące do wyeliminowania takiej osoby spoś-
ród członków spółdzielni. Może warto zastanowić się nad
przyczynami takiego zjawiska i starać się w ramach
wspólnego zamieszkiwania odpowiedzieć sobie na py-
tanie czy my jako sąsiedzi możemy pomóc a nie wyko-
rzystywać zaistniałe zdarzenie jako podstawę do ataków.
Prawo bowiem może być wykorzystywane wyłącznie
w sytuacji zawinionego i uporczywego naruszania
norm, a nie w sytuacji wywołanej na przykład chorobą,
potrzebą podjęcia leczenia albo niezaradnością życiową.
Pamiętajmy zatem, że interpretacja przedmiotowego prze-
pisu musi być dokonywana ściśle i w bardzo wyjątko-
wych okolicznościach.

Radca prawny
Jadwiga Chmielewska-Furmankiewicz

z Kancelarii Radcy Prawnego
obsługującego RSM „Bawełna”

Z notatnika
prawnika

Rozpoczynamy nowy cykl, w którym bę-
dziemy Państwu przybliżać sylwetki pat-
ronów ulic znajdujących się w zasobach
naszej Spółdzielni.

Często nie zwracamy uwagi albo nie zastana-
wiamy się nad tym kim była osoba, której nazwi-
sko uświetnia naszą ulicę. Dzięki tej rubryce, gdy
kolejny raz będziecie mijać tabliczkę z nazwą uli-
cy, będziecie Państwo mogli pomyśleć: Aaaaa tak,
znam tę postać!

Mając na uwadze zbliżające się obchody
1050. rocznicy Chrztu Polskiego zaczniemy od
osiedla „Słowiańskiego”, w którym nazwy ulic na-
wiązują do Polski średniowiecznej.

Na terenach Polski mieszkało wiele plemion
słowiańskich, m.in. Wiślanie, Polanie, Goplanie czy
Lędzianie. Wiele z nich zaczęło się jednoczyć, lecz
największy sukces odnieśli Polanie.

Postać jednego z Polan przybliżymy Państwu
dzisiaj.

Piast Kołodziej, znany również jako Piast Oracz,
uznawany jest za protoplastę rodu Piastów, czyli
pierwszej historycznej dynastii panującej w Polsce
od ok. 960 do 1370 roku. O samym Piaście wiemy
bardzo niewiele, a cała ta wiedza pochodzi z kronik
Galla Anonima lub z opowiadanych przez pokole-
nia legend. Według jednej z nich, niedaleko Krusz-
wicy, grodu, o którym władał cieszący się złą sławą
książę Popiel, mieszkał Piast ze swoją żoną Rzepichą
i dziećmi. Piast był kołodziejem, czyli rzemieślni-
kiem zajmującym się głównie wyrobem kół, a po-
wodzenie swoje i swojego syna Siemowita (Zie-
mowita) zawdzięczał przepowiedni dwóch niezna-
nych wędrowców, których głodnych i zmęczonych
ugościł pod swoim dachem w dzień postrzyżyn swo-
jego 7-letniego syna. W okolicach Kruszwicy pa-
nował zwyczaj, zgodnie z którym, gdy chłopiec koń-

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 następujący zakres robót:
– kontrolę przewodów wentylacyjnych i spalinowych / cena za 1 lokal mieszkalny,
– sprawdzenie szczelności przewodów (próba dymna) / cena za 1 przewód,
– wykonanie przeglądów przewodów kominowych i wentylacyjnych kamerą / cena za 1 prze-

wód,
– udrożnienie kanałów z opisem technologii / cena za 1 kanał,
– przedłużenie przewodów wentylacyjnych rurą z blachy kwasoodpornej (rura pojedyn-

cza/dwupłaszczowa) / cena za 1 mb przewodu + robocizna,
– montaż turbowentów na przewodzie/kominie / cena za 1 szt. + robocizna,
– uszczelnienie kominów z opisem technologii / cena za 1 mb. przewodu,
– inwentaryzację przewodów kominowych z wykonaniem opinii kominiarskiej / cena za

1 przewód,
– zabezpieczenie wylotów kominów siatką / cena za 1 wylot – siatka o oczkach 30x30 mm,
– usuwanie ptasich gniazd / cena za 1 szt.

II. Do oferty prosimy dołączyć informacje o firmie zawierającą przede wszystkim: stan zatrudnienia
(posiadane uprawnienia kominiarskie), 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 31.03.2017 r.

IV. Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Roboty kominiarskie w RSM „Ba-
wełna” w 2016 r.”, ul. Przybyszewskiego 163, p. 113 w sekretariacie Spółdzielni do dnia
7.03.2016 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. 53 lub 37
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 poda-
nia przyczyn.

Bank Wykonawców na 2016 r.
I. Roboty ogólnobudowlane
1. Firma Handlowo-Usługowa „Brat-Bud” Piotr Bratuszewski
2. „OLIMP” Maciej Matuszczak
3. P.P.H.U. „DAJMOS” Maciej Jarmółkiewicz
4. P.P.H.U. „ALAN” Albert Kosiacki
5. P.B. „BUDISTAN” Stanisław Martynowski
6. Usługi Komunalne Mariusz Laskowski
7. „Wald-Bud” Zakład Robót Budowlanych Waldemar Kosiacki
8. Usługi Komunalne Jan Izydorczyk
9. Zakład Instalacyjno-Budowlany Grzegorz Witoń

10. Zakład Remontowo-Budowlany Andrzej Czubak

II. Roboty dekarsko-blacharskie
1. Przedsiębiorstwo Budowlane „Castor” Stefaniak, Włodarczyk, Kędzia Sp.J.
2. Zakład Instalacyjno-Budowlany Grzegorz Witoń

III. Roboty terenowo-drogowe
1. Transport Drogowy Towarowo-Osobowy Zbigniew Gołąb
2. „Wald-Bud” Zakład Robót Budowlanych Waldemar Kosiacki
3. Firma Handlowo-Usługowa „Brat -Bud” Piotr Bratuszewski
4. Zakład Remontowo-Budowlany Andrzej Czubak

IV. Roboty ślusarskie
1. P.P.H.U. „Zeta” Zygmunt Rośniak
2. Zakład Instalacyjno-Budowlany Grzegorz Witoń

V. Roboty instalacyjne, sanitarne wod.-kan., c.o. i gaz
1. Zakład Instalacyjno-Budowlany Grzegorz Witoń
2. Zakład Instalacji Sanitarnych CO i Gaz Jacek Krawczyk
3. „OMBUH” Włodzimierz Mróz
4. Tibex Sp. z o.o.

VI. Roboty elektryczne, w tym wymiana domofonów
1. Zakład Instalacji Elektrycznych Stanisław Cuprjak
2. „Remedium” Piotr Szkopiński
3. Zakład Instalacji Elektrycznych i Odgromowych – Pomiary Piotr Walczak
4. Zakład Instalacyjno-Budowlany Grzegorz Witoń
5. VOLTEA Lighting Małgorzata Bancerz

VII. Wykonanie i wymiana okien drewnianych na PCV
1. „Studio Okno” sp. z o.o.
2. P.P.H.U. „Petecki” Ignacy Petecki

VIII. Wykonanie i wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych
1. ASSA ABLOY Mercor Doors Sp. z o.o.

IX. Uszczelnienie i malowanie złącz międzypłytowych techniką alpinistyczną
1. „OLIMP” Maciej Matuszczak

X. Usługi dezynsekcji, deratyzacji, dezynfekcji i czyszczenia zsypów.
1. „Protectum” Krzysztof Wojciechowski
2. „Be Insekt” Mariola Napieraj Specjalistyczny Zakład Dezynsekcji, Dezynfekcji

i Deratyzacji Usługi Porządkowe
3. WDS Serwis Sebastian Tyślik

XI. Udrożnienia instalacji kanalizacji sanitarnej
1. WDS Serwis Sebastian Tyślik
2. Zakład Instalacyjno-Budowlany Grzegorz Witoń

XII. Badania termowizyjne
1. P.P.H.U. „DAJMOS” Maciej Jarmółkiewicz

Uniwersytet Łódzki
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Instytut Socjologii
90-214 Łódź,

Rewolucji 1905 r. 41/43, Polska

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU
W BARDZO WAŻNYM BADANIU

Dla każdego młodego człowieka wchodze-
nie w dorosłość wiąże się z podejmowaniem
bardzo ważnych wyborów dotyczących klu-
czowych wymiarów życia: edukacji, kariery
zawodowej, zakładania rodziny. Usamo-
dzielnienie się i opuszczenie domu rodzin-
nego jest najpoważniejszym wyzwaniem
tej fazy życia.

Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego
w ramach projektu badawczego finanso-
wanego przez Narodowe Centrum Nauki
prowadzi badania na temat wchodzenia
w dorosłość przez młodych Łodzian.

Zależy nam na poznaniu doświadczeń
młodych dorosłych mieszkańców Łodzi: ich
problemów i barier, z którymi się stykali i sty-
kają, ich oczekiwań i potrzeb. Zapraszamy
więc młode kobiety i mężczyzn, którzy
chcieliby porozmawiać o sytuacji swojej
i swoich rówieśników, do udziału w dyskus-
jach grupowych (fokusach), które odbędą się
w Łodzi w marcu – kwietniu 2016 roku. Za-
proszenie kierujemy do osób, które:
– Urodziły się w 1986 r.,
– Aktualnie (od przynajmniej roku) miesz-

kają w Łodzi,
– Mieszkały w Łodzi w wieku co najmniej

14-18 lat lub w tym wieku i wcześniej lub
dłużej.

Jeśli spełniacie Państwo wskazane wyżej
trzy warunki łącznie, to możecie być naszymi
ekspertami. Wszystkie Państwa spo-
strzeżenia i refleksje są dla nas bardzo
ważne. Tylko w ten sposób, traktując Pań-
stwa uwagi jako poufne, tzn. wykorzystane
wyłącznie do celów naukowych, możemy
sformułować wnioski, a na ich podstawie re-
komendacje dla władz lokalnych i rządu do-
tyczące zmian w polityce na rzecz młodego
pokolenia Polaków.

Wszystkich Państwa, którzy chcieliby po-
dzielić się z nami swoimi doświadczeniami
i wiedzą prosimy o kontakt telefoniczny
do sekretariatu Instytutu Socjologii UŁ
(42-635-52-51) lub mailowy na adres mlo-
dzidorosli@interia.pl

Organizatorzy pokrywają koszty dojazdu
do miejsca badania oraz upominki dla
wszystkich uczestniczek i uczestników
badania.
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Zakresy finansowe remontów Rada Nadzorcza zatwierdziła

w grudniu ubiegłego roku. Zarząd, zgodnie z opiniami Rad Osiedli, przyjął zakresy
rzeczowe planu remontów. Planowane roboty do wykonania

w poszczególnych naszych osiedlach przedstawiamy w artykule poniżej.

Osiedle „Żubardź”

Roboty budowlane
1. Docieplenie elewacji budynków nr 87*

przy ul. Bydgoskiej 42, elewacji wschodniej
z opracowaniem projektu dla budynków
nr 202 i 203 przy ul. Lutomierskiej 109a i 105a.

2. Zlecenie opracowania projektów ocie-
plenia elewacji budynków nr 56 przy ul. Ty-
bury 3, nr 92 przy ul. Bydgoskiej 25, nr 94 przy
ul. Bydgoskiej 35, nr 95 przy ul. Bydgoskiej 37.

3. Malowanie wejść do klatek schodowych
w budynku przy ul. Uniejowskiej 1/3.

4. Naprawa ścian pod pasem rynnowym
budynku nr 50 przy ul. Tybury 10.

5. Naprawa posadzek balkonowych w bu-
dynku przy ul. Czarnkowskiej 9/13.

6. Remont balkonów w budynku nr 77 przy
ul. Gandhiego 3a.

7. Poprawa estetyki ścian klatki schodowej
i korytarzy w budynkach nr 78, 82, 83 przy
ul. Klonowej 28/30, 32, 38/40.

8. Likwidacja zsypu w budynku nr 83 przy
ul. Klonowej 38/40.

9. Oczyszczenie północnego szczytu bu-
dynku nr 220 przy ul. Wrześnieńskiej 67/69.

10. Renowacja zadaszeń wejść do klatek
schodowych, naprawa tynków cokołu bloków
nr 220, 221 i 222 przy ul. Wrześnieńskiej 67/69
i 71/73 i Sierakowskiego 1/5.

Roboty elektryczne
1. Wymiana instalacji domofonowej w bu-

dynkach przy ul. Uniejowskiej 1/3 i 4, Klo-
nowej 41.

2. Wymiana instalacji WLZ oraz tablic
elektrycznych w budynkach przy ul. Unie-
jowskiej 1/3, Klonowej 38/40 i 41, Bydgo-
skiej 40 i Klonowej 41.

3. Wymiana oświetlenia klatek schodowych
na LED-owe w budynkach przy ul. Uniejow-
skiej 4 i 4a.

Roboty dekarsko-blacharskie
1. Remont pokrycia dachu budynku przy

ul. Czarnkowskiej 9/13.
2. Montaż wyłazu dachowego typu komi-

niarczyk w: czwartej klatce schodowej bu-
dynków przy ul. Lutomierskiej 105a, 109a,
83/101, w trzeciej klatce schodowej budynków
przy ul. Wrześnieńskiej 67/69, 71/73 i Siera-
kowskiego 1/5 oraz w drugiej klatce schodo-
wej bloku przy ul. Lutomierskiej 103a.

Wymiana okien i drzwi
1. Realizacja harmonogramu wymiany

okien i drzwi balkonowych.
2. Wymiana okienek w piwnicy budynków

nr 5 przy ul. Lutomierskiej 156 i nr 90 przy
ul. Klonowej 35/37.

3. Wymiana okien w suszarni wraz z oknem
w śmietniku w parterze budynków 78 i 82 przy
ul. Klonowej 28/30 i 32.

Roboty terenowo-drogowe
1. Kontynuacja wymiany chodnika na

kostkę brukową w szczycie południowym
budynku przy ul. Lutomierskiej 83/101.

2. Remont śmietnika wraz z wymianą po-
sadzki dla budynków przy ul. Lutomierskiej
156, 158.

3. Wymiana pochylni betonowej zjazdu do
boksu w budynku przy ul. Lutomierskiej
109a.

4. Opracowanie projektu budowy drogi
pożarowej przy bloku ul. Lutomierska 103a.

5. Remont podestów i renowacja wejść do
klatek schodowych budynku przy ul. Luto-
mierskiej 103a.

6. Wymiana nawierzchni drogi dojazdowej
do śmietników przed budynkami 220, 221, 222
przy ul. Wrześnieńskiej 67/69, 71/73 i Siera-
kowskiego 1/5.

7. Pielęgnacja terenów zielonych wg po-
trzeb.

Roboty instalacyjno-sanitarne
1. Modernizacja instalacji ciepłej wody

użytkowej w budynkach: Limanowskiego
168 i Lutomierskiej 158 oraz kontynuacja prac
w bloku przy ul. Tybury 10.

2. Modernizacja instalacji ciepłej wody
użytkowej wraz z przygotowaniem projektu dla
budynków przy ul. Bydgoskiej 37, 46.

3. Opracowanie projektu modernizacji in-
stalacji ciepłej wody użytkowej w budynku
nr 92 przy ul. Bydgoskiej 25.

4. Prewencyjne czyszczenie pionów ka-
nalizacyjnych: w budynkach nr 46 przy ul. Tu-
roszowskiej 16, Klonowej 28/30 i 32.

5. Przegląd instalacji gazowych, komino-
wych w mieszkaniach – czyszczenie i usunięcie
usterek.
Planowana kwota na remonty
w osiedlu „Żubardź” w 2016 r. wynosi
1.879.000 zł.

Osiedle „Koziny”
Roboty budowlane

1. Kontynuacja docieplenia – elewacja od
strony zachodniej budynku przy ul. Okrzei 40.

2. Remont elewacji południowej wraz
z balkonami segment B ul. Tatarakowa15.

3. Malowanie klatek schodowych w bu-
dynku przy ul. Kasprzaka 64A.

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

5. Prace wg potrzeb poprawiające estety-
kę budynków.

Roboty elektryczne
1. Remont tablic elektrycznych głównych

i administracyjnych wraz z WLZ-ami w bu-
dynkach:

Al. 1 Maja 84/86 – trzy klatki schodowe,
ul. Więckowskiego 97 – cztery klatki scho-
dowe.

Roboty dekarsko-blacharskie
1. Montaż włazów dachowych typu ko-

miniarczyk w budynkach przy ul. Srebrzyń-
skiej 45, Okrzei 4/12 i 30/36.

Wymiana okien i drzwi
1. Wymiana okien w lokalach mieszkalnych

i wypłaty refundacji wg harmonogramu.

Roboty terenowo-drogowe
1. Pielęgnacja terenów zielonych wg po-

trzeb.
2. Wykonanie projektu technicznego i ogro-

dzenia wraz z rekultywacją terenu dla budynku
przy ul. Kasprzaka 10.

3. Budowa śmietnika przy budynku nr 121
przy ul. Okrzei 4/12.

Roboty instalacyjno-sanitarne
1. Modernizacja węzła ciepłowniczego

i instalacji ciepłej wody użytkowej wraz

z cyrkulacją w budynkach przy ul. Srebrzyń-
skiej 45, Al. Włókniarzy 198 i Lorentza 8.

2. Wykonanie projektu instalacji ciepłej
wody użytkowej i cyrkulacji dla budynków
przy ul. Kasprzaka 28/34 i Al. 1 Maja 84/86.

3. Przegląd instalacji gazowych, komino-
wych w mieszkaniach – czyszczenie i usunięcie
usterek i wad w przewodach kominowych.
Planowana kwota na remonty
w osiedlu „Koziny” w 2016 r. wynosi
1.125.000 zł.

Osiedle „Zbiorcza”
Roboty budowlane

1. *Termomodernizacja bud. 503 przy
ul. Gorkiego 24, 26, 28.

2. Ocieplenie ściany wschodniej i półszczy-
tu północnego budynku nr 501 przy ul. Gor-
kiego 6/8.

3. Ocieplenie ściany południowej wraz
z wykonaniem projektu dla całego budynku
przy ul. Stylonowej 7.

4. Ocieplenie ściany zachodniej wraz z re-
montem balkonów pierwszej i drugiej klatki
schodowej i ociepleniem cokołu od trzeciej do
szóstej klatki schodowej bloku 1 R przy
ul. Rawskiej 7.

5. Ocieplenie ściany wschodniej wraz z ma-
lowaniem szczytów budynku przy ul. Górskiej 4.

6. Remont balkonów: dwunastu w bloku
przy ul. Zbiorczej 15, czterech w bloku przy
ul. Zbiorczej 21 i dwóch w bloku przy
ul. Zbiorczej 25.

7. Ocieplenie cokołu od strony południowej
i północnej bloku nr 5 W przy ul. Wilczej 2.

8. Naprawa i malowanie ścian garaży przy
ul. Zbiorczej 7a, 8a, 15a, 15b, 17a, 21a, 23b.

9. Badania termowizyjne ścian.
10. Prace wg potrzeb poprawiające estetykę

budynków.

Roboty elektryczne
1. Wymiana WLZ w budynkach: Zbiorcza

15, 17 oraz Sarnia 4 – pierwsza i druga klat-
ka schodowa.

2. Wymiana tablic piętrowych w budyn-
kach; przy ul. Gorkiego 6/8, przy ul. Górskiej
3/5 i 7/9 i przy ul. Szczytowej 4/6.

3. Wymiana tablicy głównej w budynku
przy ul. Zbiorczej 19.

4. Wymiana tablic piętrowych i oświetle-
nia klatek schodowych na LED-owe w bu-
dynku przy ul. Stylonowej 7.

5. Wymiana tablic głównych i administra-
cyjnych, instalacji w piwnicy wraz z oświet-
leniem LED oraz instalacji elektrycznej od za-
bezpieczeń przedlicznikowych w budynku
przy ul. Zbiorczej 23.

6. Wymiana instalacji domofonowej wraz
z unifonami w budynku przy ul. Zbiorczej 7.

Roboty dekarsko-blacharskie
1. Ocieplenie dachu budynku 3 R przy

ul. Rawskiej 3.
2. Montaż orynnowania nad wejściem do

klatek schodowych budynków przy ul. Zbior-
czej 19, 21, 23, 25.

3. Wymiana daszków nad śmietnikami przy
blokach nr 22 i nr 14 przy ul. Zbiorczej 15 i 7.

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

konowych w lokalach mieszkalnych według
harmonogramu.

2. Wymiana okienek piwnicznych w bu-
dynkach przy ul. Zbiorczej 8 i 10.

3. Wymiana drzwi do maszynowni dźwi-
gów w budynku przy ul. Sarniej 4.

Roboty terenowo-drogowe
1. Remont chodnika przed budynkiem

nr 3 R przy ul. Rawskiej 3.

2. Remont zejścia do boksów motocyklo-
wych w budynku przy ul. Zbiorczej 17.

3. Przebudowa części chodnika przy bu-
dynku 503 przy ul. Gorkiego 24.

4. Remont podestu przed pierwszą klatką
schodową budynku 501 ul. Gorkiego 10/12.

5. Wycinka, przycinka, nasadzenia drzew
i krzewów wg potrzeb.

6. Naprawa i utwardzenie części parkingu
przy ul. Zbiorczej 15.

Roboty instalacyjno-sanitarne
1. Płukanie chemiczne instalacji central-

nego ogrzewania w budynkach Sarnia 4,
Zbiorcza 8, 10, 12, 14, 19, 21, 23, 25.

2. Wymiana grzejników na klatkach scho-
dowych bloku przy ul. Zbiorczej 8, 10, 12, 14.

3. Wymiana zaworów na pionach gazo-
wych w budynku 503 przy ul. Gorkiego 24,
26, 28.

4. Wymiana pionu zimnej wody w drugiej
klatce schodowej budynku przy ul. Gorkie-
go 26.

5. Wymiana pionów deszczowych w pierw-
szej klatce schodowej przy Gorkiego 24 i dru-
giej klatce schodowej przy Gorkiego 28.

6. Przeglądy, regulacja i czyszczenie
kotłów gazowych w budynkach na Stokach.

7. Usuwanie usterek stwierdzonych pod-
czas 5-letniego przeglądu instalacji wod.-
kan. i centralnego ogrzewania.

8. Przeglądy instalacji gazowych, komi-
nowych – czyszczenie i usuwanie usterek.
Planowana kwota na remonty
w osiedlu „Zbiorcza” w 2016 r. wynosi
1.957.000 zł.

Osiedle
„Słowiańskie”

Roboty budowlane
1. Docieplenie ściany zachodniej bloku

nr 103 ul. Zakładowa 48 wraz z remontem bal-
konów i ułożeniem opaski – dokończenie in-
westycji związanej z dociepleniem budynków
102 – 103 przy ul. Zakładowej.

2. Docieplenie szczytu północnego
i południowego łącznie z wykonaniem projektu
budowlanego oraz wykonaniem opaski przy
cokole bloku nr 105 przy ul. Ziemowita 1.

3. Docieplenie szczytu łącznie z wykona-
niem projektu budowlanego i naprawą opaski
przy cokole bloków: nr 113 przy ul. Dąbrów-
ki 5 – szczyt zachodni, blok nr 116 przy
ul. Dąbrówki 2 – szczyt południowy, nr 118
przy ul. Dąbrówki 4 – szczyt wschodni i za-
chodni, blok nr 147 przy ul Dąbrówki 18 –
szczyt południowy.

4. Docieplenie ściany wschodniej oraz
szczytu północnego łącznie z wykonaniem pro-
jektu budowlanego i kolorystyki oraz na-

prawą opaski przy cokole bloku nr 122 przy
ul. Księżnej Kingi 1.

5. Docieplenie szczytu zachodniego i ścia-
ny północnej łącznie z wykonaniem projektu
budowlanego i kolorystyki wraz z naprawą
opaski przy cokole bloku nr 129 przy
ul. Piasta Kołodzieja 21.

6. Docieplenie ściany wschodniej i mon-
taż zadaszeń balkonów na ostatniej kondyg-
nacji + projekt budowlany i kolorystyki blo-
ku nr 149 przy Piasta Kołodzieja 25.

7. *Docieplenie ściany południowej
i północnej oraz szczytu wschodniego i za-
chodniego łącznie z wykonaniem projektu bu-
dowlanego i kolorystyki wraz z naprawą
i malowaniem klinkieru i zadaszeń nad loka-
lami użytkowymi. Wymiana drzwi we-
wnętrznych łącznie z wymianą okien w naś-
wietlach oraz okien przejściu na ostatniej
kondygnacji. Wymiana oświetlenia na LED
w wejściach i na klatkach schodowych bloku
155 przy ul. Zakładowej 62 – I etap prac.

8. Naprawa miejscowa ściany północnej na
wysokości klinkieru w miejscach jego od-
spojenia bloku 155 przy ul. Zakładowej 62.

9. Naprawa dźwigów osobowych w blo-
kach 155 i 213 przy ul. Zakładowej 62 i 61.

10. Docieplenie szczytu północnego wraz
z uskokiem ściany zachodniej oraz wykona-
niem projektu budowlanego i kolorystyki
blok 212 ul. Zakładowa 53.

11. Docieplenie ściany północnej wraz
z dociepleniem cokołu i wymianą opaski
przy cokole oraz wykonanie projektu bu-
dowlanego i kolorystyki bloku nr 213 przy
ul. Zakładowej 61.

12. Docieplenie szczytów: północnego
i południowego oraz ściany wschodniej łącznie
z naprawą i malowaniem klinkieru, naprawą
daszków nad lokalami użytkowymi i wyko-
naniem zadaszeń nad balkonami ostatniej
kondygnacji + projekt kolorystyki – blok
216 przy ul. Anny Jagiellonki 4.

13. Docieplenie szczytu wschodniego
łącznie z wykonaniem projektu budowlanego
oraz naprawą opaski przy cokole – blok
nr 217 przy ul. Anny Jagiellonki 6.

14. Remont schodów do przedszkola w bu-
dynku nr 224 przy ul. Bolesława Szczodrego 2.

15. Malowanie ogrodzenia wokół budyn-
ku nr 100 przy ul. Ziemowita 2 wraz z naprawą
wybranych elementów.

16. Malowanie wejść do klatek schodo-
wych od wewnątrz w blokach: nr 107 ul. Zie-
mowita 5, 119. ul. Dąbrówki 8.

17. Malowanie wejść do klatek schodo-
wych od wewnątrz i z zewnątrz bloku nr 201
przy ul. Zakładowej 47.

18. Malowanie klatek schodowych wraz
z malowaniem wejścia od wewnątrz oraz
wymianą wyłazu dachowego bloku nr 231a
przy ul. Kazimierza Odnowiciela 4 – jedna
klatka, w bloku nr 232 Leszka Białego 1 – dwie
klatki schodowe.

19. Naprawa balkonów: w bloku 205A przy
ul. Kazimierza Odnowiciela 2, w bloku nr 221
przy ul. Leszka Białego 15, w trzeciej klatce
schodowej bloku 209 przy ul. Zakładowej 59,
w pierwszej klatce schodowej bloków nr 219

Os. Słowiańskie, bl. 213 – ściana
przewidziana do docieplenia
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Os. Zbiorcza – w 2016 r.
podobny wygląd będzie miała
kolejna ściana bloku
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Remont balkonów
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ZAMIERZENIA REMONTOWE



5Planowana wartość prac
do wykonania w 2016 r.
przekroczy 10,5 miliona złotych.

przy ul. Leszka Białego 11 i nr 233 przy
ul. Leszka Białego 5 oraz balkonów jednego
pionu mieszkań w blokach: nr 108 przy
ul. Ziemowita9, nr 111 przy ul. Ziemowita 6
i nr 116 przy ul. Dąbrówki 2.

20. Remont wybranych wylewek i wnętrz
balkonów oraz naprawa czoła balkonów (kon-
tynuacja prac z 2015 r.) w pierwszej i drugiej
klatce schodowej bloku nr 212 przy
ul. Zakładowej 53.

21. Naprawa czoła balkonów w bloku
nr 128 przy ul. Dąbrówki 12.

22. Rozbiórka starego śmietnika, przy-
gotowanie podłoża i budowa nowego śmiet-
nika przy bloku 129 przy ul. Piasta Koło-
dzieja 21.

Ponadto wg potrzeb wykonywane będą na-
prawy pęknięć w elewacji, uszczelnienia
złączy międzypłytowych, zabezpieczenie wy-
lotów w stropodachach przed ptactwem, re-
mont kominów, usprawnienia ciągów wenty-
lacyjnych, zabezpieczenie przed ptactwem,
ekspertyzy kominiarskie oraz badania ter-
mowizyjne budynków i mieszkań.

Roboty elektryczne
1. Wymiana domofonów w pierwszej

i drugiej klatce schodowej bloku nr 206 przy
ul. Zakładowej 45.

2. Wymiana oświetlenia na LED w wejś-
ciu do klatek schodowych budynków:
nr 107 przy ul. Ziemowita 5, nr 119 przy
ul. Dąbrówki 8.

3. Wymiana oświetlenia na LED na klatach
schodowych i w wejściu do budynków nr 231
A przy ul. Kazimierza Odnowiciela 4 i nr 232
przy ul. Leszka Białego 1.

4. Wymiana opraw lamp ulicznych, niskich
i wysokich.

Roboty dekarsko-blacharskie
1. Naprawa pokrycia dachu bloku nr 208

przy ul. Zakładowej 57 wraz z naprawą ko-
minów i ich osiatkowaniem.

2. Wymiana wyłazów dachowych i remont
pokrycia daszków nad wejściami do klatek
schodowych i nad balkonami wg potrzeb.

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

dynkach nr 119, 120, 121, 144, 201, 212.
2. Wymiana drzwi zewnętrznych w bu-

dynkach nr 113, 154, 159.
3. Wymiana drzwi wewnętrznych w bu-

dynkach nr 107, 116, 119, 135, 145, 201, 224.
4. Wymiany okien i refundacje kosztów wg

harmonogramu.

Roboty terenowo drogowe
1. Remont chodników: od ul. Ziemowita do

klatki schodowej budynku nr 103 przy
ul. Zakładowej 48, od strony szczytu południo-
wego i północnego bloku 105 przy ul. Zie-
mowita 1, przejście między blokami 106 i 107,
od strony szczytów/przejścia bloków 109 – 110
od ul. Ziemowita, na wysokości szczytu za-
chodniego budynku nr 129 przy ul. Piasta
Kołodzieja 21, od strony szczytu wschodnie-
go bloku 148 przy ul. Piasta Kołodzieja 23, od
strony szczytu północnego bloku nr 149 przy
Piasta Kołodzieja 25, od strony szczytu północ-
nego oraz od strony ściany wschodniej, bal-
konowej wraz z odtworzeniem naświetli przy
bloku 160, dokończenie chodnika przy bloku
nr 150 i 151 w kierunku ul. Piasta Kołodzieja
, remont chodników dojściowych – skosy – od
ul. Ziemowita do Dąbrówki przy blokach
152, 153, 146, remont chodnika od strony ścia-
ny południowej – balkonowej oraz chodnika po-
między ogrodzeniem piaskownicy i placem za-
baw przy bloku 223 przy Leszka Białego 9.

2. Remont ogrodzenia rampy dla wózków
inwalidzkich wraz z remontem podestu i chod-
nika pomiędzy rampą, a trzecią klatką scho-
dową bloku nr 114 przy ul. Dąbrówki 7.

3. Remont dojść do klatek schodowych
wraz z remontem podestów przed blokiem 122
przy ul. Księżnej Kingi 1.

4. Remont dojść do przychodni CEREO-
MED oraz trzech podestów i dojść do drugiej
i trzeciej klatki schodowej bloku nr 131 przy
ul. Dąbrówki 14.

5. Modernizacja placu zabaw przed blo-
kami nr 132 – 135 oraz remont chodników
wraz z przygotowaniem podłoża pod nowe
urządzenia oraz demontaż starych urządzeń za-
bawowych wraz z naprawą piaskownicy. Bu-
dowa dodatkowego ogrodzenia zabezpie-
czającego kompleksowo zmodernizowany
plac zabaw.

6. Przygotowanie podłoża pod nowe
urządzenia zabawowe wraz z demontażem sta-
rych urządzeń zabawowych przy przedszko-
lu w bloku 144 ul. Ziemowita 23.

7. Przycinka, wycinka, nasadzenia, re-
kultywacja terenu.

Roboty instalacyjno-sanitarne
1. Chemiczne płukanie instalacji central-

nego ogrzewania 116, 117, 118, 129, 130, 131,
231, 231A, 232.

2. Wymiana instalacji deszczowej w pio-
nie i w poziomie od parteru do poziomu
w piwnicy bloków 106, 110, 117, 119, 129,
147, 150, 154, 217, 216.

3. Wymiana części pionów kanalizacyjnych
w piwnicach budynków 107, 114, 119, 126,
129, 137, 138, 149, 151, 154, 155, 158, 210,
211, 220, 204.

4. Wymiana instalacji poziomej zimnej
wody i zaworów podpionowych w budynkach
231, 232, 132, 110.

5. Wyprowadzenie zaworów z piwnic bu-
dynków 153, 149, 230.

6. Wymiana zaworów odcinających zim-
nej i ciepłej wody i cyrkulacji w budynkach
132, 143, 143A, 144, 156, 141, 218, 218A, 220,
221, 222, 227.

7. Montaż zaworów odcinających instala-
cji cieplej i zimnej wody w budynkach 109,
112, 114, 133, 151, 159, 218A, 221, 220, 230.

8. Przegląd instalacji gazowych i komi-
nowych oraz wymiana grzejników wg zgłoszeń
i potrzeb.
Planowana kwota na remonty
w osiedlu „Słowiańskie” w 2016 r. wy-
nosi 4.270.000 zł.

Osiedle „Sienkiewi-
czowskie”

Roboty budowlane
1. Docieplenie ścian budynków z uprzed-

nim opracowaniem projektu budowlanego:
ściany szczytowej zachodniej bloku 2 przy
Zagłoby 23, ściany wschodniej bloku 5 przy
ul. Rocha Kowalskiego 5, ściany północnej
i zachodniej pomiędzy balkonami bloku 22
przy ul. Kmicica 19, fragmentu ściany za-
chodniej i północnej bloku 13 przy ul. Kmi-
cica 12, fragmentu ściany północnej, zachod-
niej i południowej bloku nr 24 przy ul. Skrze-
tuskiego 8.

2. *Docieplenie bloku 9 przy ul. Ketlinga 9
– etap I prac.

3. Częściowe docieplenie loggi balkono-
wych bloku nr 20 przy ul. Kmicica 13.

4. Malowanie dwudziestu balkonów blo-
ku nr 17 przy ul. Ketlinga 4.

5. Malowanie klatki schodowej bloku S 3
przy ul. Kmicica 4.

6. Remont elewacji bloku nr S 4 przy
ul. Kmicica 4a.

7. Naprawa i malowanie elewacji ze-
wnętrznej wraz z remontem trzech balkonów:
od strony południowej bloku S 9 przy ul. Kmi-
cica 2 b i od strony zachodniej bloku S 11 przy
ul. Kmicica 2.

8. Naprawa kominów na budynkach S-ek
i Z-ek

Ponadto wg potrzeb wykonywany będzie
remont wylewek na balkonach i zabezpieczanie
kominów wentylacyjnych przed ptactwem,
uszczelnianie złącz międzypłytowych i bada-
nia termowizyjne ścian budynków.

Roboty elektryczne
1. Wymiana domofonów na cyfrowe: w bl.

nr 15 przy ul. Kmicica 16, nr 16 przy ul. Kmi-
cica 21 – trzy klatki schodowe, w bl. 17 przy
ul. Ketlinga 4 – dwie klatki schodowe, w bl.
22 przy ul. Kmicica 19 – dwie klatki schodo-
we, w bl. 23 przy ul. Kmicica 11 – dwie klat-
ki schodowe, w bl. 30 przy ul. Zagłoby 15 –
cztery klatki schodowe.

2. Wymiana zabezpieczeń przedliczniko-
wych mieszkań w blokach od nr 1 do nr 9 na
zabezpieczenia typu „S”.

3. Wymiana lamp ulicznych i pomiary
słupów wg potrzeb.

Roboty dekarsko-blacharskie
1. Wymiana pokrycia dachów budynków:

nr 13 przy ul. Kmicica 12, bl. 51 przy ul. Ket-
linga 24.

2. Miejscowe uszczelnienie dachów wraz
z udrażnianiem rynien i rur spustowych na bu-
dynkach S-ek i Z-ek.

3. Krycie zadaszeń wejść do klatek scho-
dowych i zadaszeń balkonów wg potrzeb.

Wymiana okien i drzwi
1. Wymiany i refundacje wy harmonogramu.
2. Wymiana zewnętrznych drzwi wejś-

ciowych do klatek schodowych budynków:
nr 11 ul. Zagłoby 21, nr 12 przy ul. Zagłoby
19, nr 14 przy ul. Kmicica 14, nr 15 przy
ul. Kmicica 16, nr 21 przy ul. Kmicica 15, nr 13
przy ul. Kmicica 12 – pierwsza klatka scho-
dowa, nr 17 ul. Ketlinga 4 – druga latka scho-
dowa.

3. Wymiana wewnętrznych drzwi w klat-
kach schodowych budynków nr 27-28-29
przy ul. Kmicica 10,8 i Skrzetuskiego 2.

4. Wymiana okienek piwnicznych w bu-
dynkach nr 1 ul. Ketlinga 11, nr 7 ul. Ket-
linga 5.

Roboty terenowo-drogowe
1. Remonty chodników: przy blokach 27-

28-29 Kmicica 10,8 i Skrzetuskiego 2, od trze-
ciej do piątej klatki schodowej bloku nr 5 przy
ul. Rocha Kowalskiego 2 jako kontynuacja
prac z 2015, przed czwartą klatką schodową
bloku nr 1 przy ul. Ketlinga 11, od strony
północnej bloków nr 2 przy ul. Zagłoby 23, nr 4
przy ul. Rocha Kowalskiego 4, nr 7 przy
ul. Ketlinga 5, nr 11 – 12 przy Zagłoby 21, 19,
nr 23, 26 przy ul. Kmicica 11, 9; od strony za-
chodniej bloku nr 19 przy ul. Skrzetuskiego 10.

2. Remont dojść do klatek schodowych blo-
ku nr 3 przy ul. Rocha Kowalskiego 8, dojś-
cia do pierwszej klatki schodowej bloku nr 17
przy ul. Ketlinga 4.

3. Remont podestów przed wejściem do

klatek schodowych: do pierwszej klatki scho-
dowej bloku nr 28 przy ul. Kmicica 8.

4. Remont podjazdu przy bramie wjazdo-
wej do budynku wAndrespolu ul. Fabryczna 9.

5. Remont podjazdów do garaży przy
ul. Zagłoby.

6. Przycinka drzew i uzupełnienie nasadzeń
w osiedlu.

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

Roboty instalacyjno-sanitarne
1. Coroczny przegląd instalacji gazo-

wych, kominowych – czyszczenie i usunię-
cie usterek.

2. Chemiczne płukanie instalacji central-
nego ogrzewania w budynkach nr 2 przy
Zagłoby 23, nr 3 przy ul. Rocha Kowalskie-
go 8, nr 4 i 5 przy ul. Rocha Kowalskiego 4, 2,
nr 7, 8, 9 przy ul. Ketlinga 5, Rocha Kowal-
skiego 6, Ketlinga 9, nr 21-20 przy Kmicica
13, 15, nr 22 – 16 przy Kmicica19, 21.

3. Wymiana poziomu instalacji zimnej
wody i zaworów podpionowych ciepłej i zim-
nej wody wraz z zaworami cyrkulacyjnymi
w budynkach nr 1 Ketlinga 11, nr 3 Rocha Ko-
walskiego 8 i nr 10 przy ul. Ketlinga 6.

4. Wymiana zaworów podpionowych cen-
tralnego ogrzewania w bloku nr 24 przy
ul. Skrzetuskiego 8.

5. Wymiana odcinków pionów i części po-
ziomów kanalizacyjnych w piwnicach w blo-
kach 10, 11, 12 ul. Ketlinga 6, Zagłoby 21, 19.

6. Przegląd, regulacja i czyszczenie kotła
gazowego w budynku przy Fabryczna 9.
Planowana kwota na remonty
w osiedlu „Sienkiewiczowskie”
w 2016 r. wynosi 1.386.000 zł.

* Prace oznaczone gwiazdką typowane
są przez administracje osiedli do wyko-
nania ze środków unijnych. Będą podjęte
o ile takie dofinansowanie spółdzielnia
uzyska.

Os. Sienkiewiczowskie, bl. 3 –
remont dojść do klatek schodo-
wych
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Sezon narciarski w pełni i choć zima narciarzy
w Polsce nie rozpieszcza, wielu z nas korzysta
z uroków alpejskich stoków. Także Marta posta-
nowiła jak co roku odwiedzić francuski kurort,
żeby nacieszyć się białym szaleństwem. Marta jeź-
dzi na nartach od dziecka i świetnie sobie radzi,
a znajomi są zachwyceni urokiem i stylem jazdy
dziewczyny. Jest jak zawsze pewna swojej tech-
niki i atutów na stoku. Nie kupuje ubezpieczenia
turystycznego, bo uznaje je za dodatkowe ob-
ciążenie kosztami i tak nie najtańszego pobytu we
Francji. Dziś Marta przyznaje „byłam po prostu
głupia”… W trakcie tegorocznej eskapady, pod-
czas powrotu z lodowca Marta niefortunnie,
można wręcz powiedzieć – niczym początkujący
narciarz, bardzo pechowo najeżdża na muldę
i traci równowagę, łamiąc przy upadku nogę w kil-

ku miejscach. Połamana czeka na pomoc ponad
półtorej godziny, aż w końcu przylatuje po nią he-
likopter ratunkowy by przetransportować dziew-
czynę do szpitala. Tam zostaje otoczona opieką
i zoperowana. W szpitalu pozostaje jeszcze czte-
ry doby. Dziś opowiada tę historię z płaczem po-
kazując rachunki za akcję ratunkową i pobyt
w szpitalu. Rachunki, które opiewają na piętna-
ście tysięcy euro… Nie ma pomysłu skąd wziąć
pieniądze. Przerażeni rodzice wysupłali wszyst-
kie oszczędności, żeby pomóc córce, ale do
opłacenia rachunku i tak brakuje prawie dziesięć
tysięcy euro. Dlaczego nie kupiłam tego ubez-
pieczenia? Płacząc powtarza Marta. Koszto-
wałoby to niedużo, kilkadziesiąt złotych… A dziś
miałabym spokój. Teraz, nie dość że potrzebuję
środków na rehabilitację i powrót do zdrowia, od-

chodzę od zmysłów skąd wziąć pieniądze na fran-
cuskie faktury… Sześćdziesiąt tysięcy złotych to
przecież bardzo dużo pieniędzy!!! Niewyob-
rażalna ilość pieniędzy dla Marty, studentki dru-
giego roku socjologii, która na wyjazd zbierała do-
rabiając sobie na przedświątecznych akcjach pro-
mocyjnych w hipermarkecie. Rodzicom też raczej
się nie przelewa, mama nauczycielka języka nie-
mieckiego w gimnazjum, a tata pracownik jednego
z multipleksów – nigdy nie zarabiali kokosów.
Marty wyjazdy na narty to jeden z nielicznych „lu-
ksusów” dostępnych rodzinie…

„Bez względu na rodzaj planowanych podczas
wypoczynku aktywności, warto zadbać o odpo-
wiednie ubezpieczenie turystyczne” – radzi, jak
co roku Polska Izba Ubezpieczeń (PIU). Niestety,
nie zawsze chcemy pamiętać, że białe szaleństwo
to oprócz rozrywki większe ryzyko wszelkich ura-
zów. Polisa ubezpieczenia wyjazdu turystyczne-
go to znikomy wydatek, ale rzecz absolutnie nie-
zbędna. Nie dajmy się zwieść własnym umiejęt-
nościom, sprawności i nieomylności. Przed
każdym sezonem zewsząd słyszymy mnóstwo
ostrzeżeń, że nawet ostrożna jazda nie zagwa-
rantuje pełnego bezpieczeństwa. Nikt nigdy i nig-

dzie nie zapewni nam żadnej gwarancji bezkoli-
zyjnej jazdy na stoku. Bez względu na to, jak
dobrzy z nas narciarze, lepiej zaopatrzyć się
w ochronę od następstw nieszczęśliwych wy-
padków, ponoszenia kosztów leczenia związanych
z uprawianiem sportu, a także ochronę od odpo-
wiedzialności cywilnej. Bo może się też zdarzyć
sytuacja, w której z naszej winy dojdzie na stoku
do kolizji. Za odniesione przez poszkodowanego
obrażenia i zniszczenia drogiego sprzętu trzeba bę-
dzie zapłacić. Jeśli już taka przykra sytuacja się
zdarzy, lepiej żeby koszty pokryła polisa, niż gdy-
by miały obciążać naszą kieszeń. Stosowne In-
stytucje przypominają turystom również jak sko-
rzystać z publicznych świadczeń medycznych za
granicą. Pamiętajmy, że trzeba posiadać ze sobą
Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego
(EKUZ), wystawianą bez dodatkowej dopłaty
przez polski NFZ. Tutaj warto jednak wiedzieć,
że taka karta jest ważna jedynie na terenie krajów
UE/EFTA, a zakres pomocy udzielany w jej ra-
mach często jest bardziej ograniczony, niż możemy
przypuszczać. Posiadacze karty EKUZ mogą
mieć nadzieję na zwrot kosztów leczenia jedynie
w zakresie objętym świadczeniami systemu pub-

licznego danego kraju. W niektórych krajach
obowiązują dopłaty do niektórych procedur me-
dycznych i wtedy uzyskanie pomocy musi być
częściowo sfinansowane z kieszeni pacjenta.
Warto zwrócić uwagę, że koszty ratownictwa me-
dycznego, a także bardzo drogi transport medyczny
do kraju zamieszkania pacjenta, najczęściej nie są
finansowane przez system świadczeń publicznych
wielu krajów. Najdroższy transport lotniczy,
z opieką medyczną na pokładzie to koszt już nie
kilkudziesięciu, lecz nawet kilkuset tysięcy
złotych. Można więc śmiało powiedzieć, że w swo-
im pechu nasza bohaterka miała jednak trochę
szczęścia. Była zdolna wrócić do kraju normalnym
transportem prywatnym. Gdyby było inaczej,
koszty przerażałyby dużo bardziej. Mili Pań-
stwo, pamiętajmy, że każda aktywność fizyczna
może skończyć się kontuzją. Bez względu na to,
jak sprawni jesteśmy my, czy nasze dzieci, które
wysyłamy na śnieżne wojaże by poznawały świat
i cieszyły się zimą – kupmy porządne ubezpie-
czenie turystyczne. To kropla w morzu wydatków
związanych z wyjazdem. A znaczy bardzo wiele.

A. Przybył Uniqa S.A.

Mądry spółdzielca...
przed szkodą
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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.

Pierwsze koty za płoty. Pierwsza edycja konkursu na najefektowniej udekorowany balkon
na święta została rozstrzygnięta. Liczymy, że w następnych edycjach będziecie Państwo

liczniej uczestniczyli w tego typu zabawach. Obok jeden z wyróżnionych
poza konkursem balkonów – w bloku 102 na Olechowie.

Komisje konkursowe Rad Osiedli podjęły już de-
cyzje odnośnie wyboru najefektowniej udekoro-
wanych świątecznych balkonów.

Przypomnijmy, że do zimowej edycji konkursu
zgłosiło się w sumie 10 osób, po dwie z „Żubar-
dzia” i „Kozin” i 6 z osiedla „Słowiańskie”.

Wybory poprzedzone zostały dwoma prze-
glądami balkonów, pierwszy miał miejsce przed
Wigilią, a drugi przed świętem Trzech Króli.

W osiedlu „Żubardź” pierwsze miejsce zajęły
ex aequo dwie Panie z bloku nr 91 przy ul. Klono-
wej 41: p. Dorota Tręda oraz p. Magdalena Jaca-
szek. Przypomnijmy, że p. Jacaszek była również

laureatką letniej edycji konkursu na najładniej
ukwiecony balkon.

W osiedlu „Koziny” zwyciężyła p. Renata Dzi-
wulska z bloku nr 125 przy ul. Długosza 1/5.

A w osiedlu „Słowiańskie” Komisja konkur-
sowa zdecydowała o zorganizowaniu konkursu
w podziale na grupy budynków, tj. na 100-tki i 200-
-tki. Na Setkach palmę pierwszeństwa wywalczył
p. Piotr Pokrętowski z bl. 117 przy ul. Piasta
Kołodzieja, a na Dwusetkach p. Helena Głowacka
z bl. 214 przy ul. Anny Jagiellonki. Zdjęcia balko-
nów, które wygrały w naszym konkursie prezentu-
jemy obok.

Zwycięzcy zostaną uhonorowani podczas po-
szczególnych części Walnego Zgromadzenia
w maju br.

Komisja konkursowa Rady Osiedla „Słowiańskie”
zdecydowała również o przyznaniu wyróżnień na-
stępującym osobom: p. Halinie Nowogrodzkiej
z bl. 128 przy ul. Dąbrówki, p. Mirosławie Misztal
z bl. 155 przy ul. Zakładowej, pp. Elżbiecie i Jerzemu
Bednarkom z bl. 102 przy ul. Zakładowej i p. Ma-
rianowi Kobalczykowi z bl. 127 przy ul. Piasta
Kołodzieja.

I.G.

Konkurs
na najefektowniej udekorowany
balkon w okresie świąteczno-
-noworocznym rozstrzygnięty!

Długosza 1-5, balkon p. Dziwulskiej Klonowa 41, balkony: z lewej p. Trędy i z prawej p. Jacaszek

Os. Słowiańskie, bl. 117, balkon p. Pokrętowskiego Os. Słowiańskie, bl. 214, balkon p. Głowackiej



Rozmowa z Panią Grażyną Leder-Niewiadomską – Prezesem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdro-
wotnej CEREO-MED Sp. Z O.O jak również lekarzem i mieszkanką Olechowa.
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Oprócz higieny organizmu, co nie ulega wątpliwości jest bardzo ważne przy zakażeniach,
musimy dbać o higienę życia. Dobrze wysypiać się. Ładować nasze akumulatory.
A gdy czujemy się gorzej – czujemy, że bierze nas przeziębienie powinniśmy zostać
w domu, nie iść do pracy i rozsiewać dalej zarazki.

Mój Dom: Z naszym osiedlem na Olechowie jest
Pani związana praktycznie od początku. Tu Pani
mieszka i tu znajduje się Przychodnia Lekarska,
którą Pani współorganizowała. Jak trafiła Pani na
Olechów?

G.L.-N.: Jestem mieszkańcem napływowym Wi-
dzewa. Pochodzę z Widawy w województwie Łódz-
kim. Z Widzewem Wschodem związała mnie praca le-
karza w poradni, tu blisko pacjenta otrzymaliśmy miesz-
kanie rotacyjne na Widzewie-Wschodzie. Dopiero po-
tem przeprowadziliśmy się na Olechów i mieszkamy
tu już 25 lat. Miałam okazję obserwować jak osiedle
nasze rozrasta się i rozwija infrastrukturę. Tutaj rów-
nież w parterze bloku mieszkalnego 131 przy
ul. Dąbrówki 14 powstał, po likwidacji ZOZ-u Widzew,
NZOZ CEREO-MED SP. Z O.O.

Red.: I tym sposobem, można powiedzieć, dba
Pani o zdrowie naszych członków zamieszkałych nie
tylko na Olechowie, ale i w Osiedlu „Zbiorcza”, bo
do tego osiedla organizacyjnie przypisane są dwa
wieżowce – blok 501 i 503 przy ul. Gorkiego. Jakie
były początki Pani pracy zawodowej? Co skłoniło
Panią do wybrania właśnie tego zawodu?

G.L.-N.: Ukończyłam liceum w klasie o profilu
biologiczno-chemicznym a organizm człowieka jego
fizjologia były tak fascynujące, że postanowiłam da-
lej to zgłębiać studiując medycynę.

Poznałam doskonały, samoregulujący się organizm
człowieka, ale i przyczyny zaburzenia jego równowagi
a więc choroby. Nabytą wiedzą pragnę służyć naszym
mieszkańcom.

Red.: Porozmawiajmy zatem o naszym zdro-
wiu. Szczególnie w okresie jesienno-zimowym do-
pada nas chandra, pozbawiająca energii do życia.
Jak z nią walczyć? Jaką terapię Pani najczęściej po-
leca swoim pacjentom, jaką sama stosuje na te
ciężkie pochmurne dni? Co jest najlepsze, naj-
skuteczniejsze?

G.L.-N.: Przede wszystkim trzeba zacząć już la-
tem ładować nasze wewnętrzne baterie. Lato i aktywny
wypoczynek to najlepsza inwestycja w nasz organizm.
Jesienią w pochmurne dni, gdy brakuje słońca a dzień
staje się krótszy a my nie równoważymy pracy i od-
poczynku prowokujemy wyczerpanie możliwości
adaptacyjnych. Jesień, wietrzna i wilgotna pogoda,
z krótszym dniem sprzyja przeziębieniom, obniżeniu
nastroju, co powoduje spadek naturalnej odporności.
W okresie wzmożonej pracy, przygotowania się do ce-
lebracji najwspanialszego święta Bożego Narodzenia
zapominamy, że możliwości naszego organizmu też
są ograniczone, przeforsowujemy się.

Przez okres świąt trzyma nas jeszcze dobre je-
dzenie, entuzjazm spotkań rodzinnych. Baterii wy-
starcza, ale tuż po świętach następuje załamanie i za-
chorowania związane atakiem bakterii i wirusów. Dy-
namiczne zmiany klimatyczne uniemożliwiają naszym
organizmom szybką adaptację termoregulacyjną
i utrzymanie równowagi wewnętrznej co jest warun-
kiem naszej odporności. Dlatego tak ważne jest rów-
noważenie pracy i odpoczynku a z drugiej strony hi-
gieny i odżywiania organizmu. Brak słońca w połącze-
niu ze stresem i przemęczeniem plus wahania tem-
peratur i wiatr czyni nas podatnymi na „łapanie” prze-
ziębień, infekcji i ich powikłań.

Jak radzić sobie z zagrożeniami? Oczywiście pro-
filaktyka – zdrowe, urozmaicone przygotowywanie po-
traw sporządzanych z rodzimych i globalnych warzyw,
owoców, mięsa, ryb oraz rozgrzewających przypraw
np. imbiru, cynamonu itp. Poza ty regularne spożywa-
nie posiłków w ciągu dnia.

Następnym nieodzownym warunkiem prozdro-
wotnym jest utrzymanie dobrej, zrównoważonej kon-
dycji psychofizycznej do czego nieodzowne jest in-
tegrowanie naszej społeczności, zarówno młodzież jak
i dorosłych w infrastrukturze osiedlowej dbającej o na-
szą aktywność fizyczną i kulturę w tym zdrowotną.

Zadbajmy o naszych mieszkańców.

Tu widzę ogromne walory różnego typu świetlic,
domów kultury, sal z fitnessem czy basenów dostęp-
nych w osiedlu. Wiem, że takich obiektów, zwłaszcza
kierowanych do starszych osób jest ciągle za mało, choć
sytuacja ta sukcesywnie się zmienia. To co możemy
zrobić we własnym zakresie to za wszelką cenę wy-
chodzić z domu, być aktywnym. Mobilizować orga-
nizm. Spacerować. Teraz modny i tani jest nordic wal-
king – bardzo polecam.

Dużą uwagę przykładam też do stosowania zdro-
wego żywienia. W niepotrzebnym pośpiechu zada-
walamy się półproduktami, by szybko coś zjeść.
Niestety nie służy to nam i naszemu organizmowi. Na-
tomiast bardzo pozytywnie odbieram, również jako
mieszkanka osiedla powstanie barów z daniami obia-
dowymi. Będą one wpływały na stan naszej odporności
a w konsekwencji zdrowsze, zadowolone społeczeń-
stwo.

Zimą starajmy się zjadać gotowane posiłki, aby nie
tracić energii wewnętrznej na trawienie a raczej na
utrzymanie równowagi organizmu, który jest perfek-
cyjnym ustrojem więc pozwólmy mu się regenerować
się, wysypiajmy się. Wiem, że czasy mamy teraz inne,
tego czasu brakuje na odpoczynek i domowy posiłek.
Ale próbujmy choć w dni wolne od pracy zachować
nasze dobre tradycje, po prostu dla zdrowia.

Red.: Chandra to jedno, ale w okresie dużych
wahań temperatur dopadają nas różne paskudne
choróbska. Na co w tym czasie powinniśmy szcze-
gólnie uważać? Czy odizolowanie się od chorych wy-
starczy? Czy możemy zaryzykować tezę, że zmia-
na klimatu, brak zim powoduje częstsze obecnie in-
fekcje, choroby?

G.L.-N.: Wpływu na czynniki chorobotwórcze: wi-
rusy i bakterie nie mamy. Wpływ mamy na profilak-
tykę. I na nią powinniśmy położyć nacisk. W więk-
szości przypadków chorobami płacimy za stres, brak
racjonalnego wykorzystania czasu – powinniśmy
rozgraniczyć czas na pracę, wypoczynek, relaks i sen.
Oprócz higieny organizmu, co nie ulega wątpliwości
jest bardzo ważne przy zakażeniach, musimy dbać o hi-
gienę życia. Dobrze wysypiać się. Ładować nasze aku-
mulatory.A gdy czujemy się gorzej – czujemy, że bie-
rze nas przeziębienie powinniśmy zostać w domu, nie
iść do pracy i rozsiewać dalej zarazki. Musimy zdać
sobie sprawę, i zdania te kieruję głównie do praco-
dawców, że dwa pierwsze dni od zakażenia jesteśmy
jeszcze w stanie skutecznie obronić się przed rozwo-
jem choroby. Wystarczy nie iść do pracy, zostać
w domu. Kurować się napojami i posiłkami rozgrze-
wającymi. Mogą to być napoje z imbirem, naturalnymi
sokami, ziołami takimi jak tymianek, lukrecje dziu-
rawiec, kasze, gorące zupy. Przeleżeć pierwsze obja-
wy stosując kuracje np. ziołami – to uważam za naj-
ważniejsze. Pomagamy w ten sposób sobie i nie na-
kręcamy spirali epidemiologicznej zarażając kolegów
w pracy, ludzi w tramwaju czy autobusie.

Jest jeszcze jedna ważna kwestia, którą zaobser-
wowałam i staram się nagłaśniać jak i gdzie tylko mogę.
Przy budowanych pięknych, kolorowych placach za-
baw, jakie powstają w mieście – np. na naszym osied-
lu w Parku u Źródeł Olechówki brak jest zaplecza sa-
nitarnego. Zaznaczam, że plac jest oddalony od sied-
lisk mieszkaniowych i przyjeżdżają rodzice, dziadkowie
tramwajem i samochodami. W XXI wieku wydaje mi
się to nieprzemyślane. Postulujmy do miasta o odpłat-
ny np. wrzutowy sanitariat. Takie działania posłużą
ograniczeniu szerzenia się chorób.

Red.: Jeszcze parę lat temu „modne” były szcze-
pionki przeciw grypie teraz o nich nie słychać. Czy
to była tylko moda, czy okazały się one złe, nie-
skuteczne? Czy może grypa tak się zmienia, że nie
można nadążyć z dobrą szczepionką?

G.L.-N.: Duże migracje ludności, mieszanie się
nacji, a nawet same nasze wakacyjne wycieczki do od-
ległych krajów powodują napływ nowych, wcześniej
nieznanych wirusów, bakterii i pierwotniaków. Bazą

R e d . :
I odwiecz-
ne pytanie:
k t ó r y
m a g n e z
w y b r a ć ?
I czy magnez
jest najważnie-
jszy, bo to on ma
nieskończenie wiele
różnych reklam, od-
mian?

G.L.-N.: I tu też jesteśmy manipu-
lowani przez reklamę. Oczywiście magnez
jest tak samo potrzebny jak każdy inny minerał
czy witamina. Tylko zbilansowana ilość różnych
pierwiastków w organizmie pozwala na zachowa-
nie zdrowia. Dlaczego magnez? Specjaliści od re-
klamy, np. powiązali częste teraz picie kawy z utratą
właśnie tego pierwiastka i stąd nacisk na magnez. Kawę
pije teraz każdy niemal przez cały dzień, a więc po-
trzeba jego odtwarzania jest wysoka i trafia do szero-
kiego grona odbiorców. Skala reklam i różnorodność
oferowanych specyfików tylko potwierdzają popu-
larność zakupu magnezu.A przecież możemy go do-
starczać w sposób naturalny wypijając kubek kakao,
autentycznej czekolady, a nie słodkich wyrobów cze-
kolado podobnych z niską zawartością kakao i różnych
kombinacji kulinarnych.

Red.: Czytałam ostatnio, że zmieniła się pira-
mida żywienia. Najważniejsze miejsce w produk-
tach spożywczych zajmują teraz warzywa (wcześ-
niej art. zbożowe), większą wagę niż wcześniej przy-
wiązuje się do aktywności fizycznej będącej pod-
stawą piramidy. Czy jest to odzew na stwierdzoną
i podkreślaną w Polsce, np. otyłość u dzieci? Czy
rzeczywiście Polacy tyją i źle się odżywiają?

G.L.-N.: Zmiana zaleceń żywieniowych i propa-
gowanie aktywnego trybu życia jest adekwatna do cza-
sów w jakich żyjemy: siedzący tryb życia w biurach,
dzieci spędzające wolny czas przy komputerach. Jak
już wielokrotnie wspominałam ważna jest profilaktyka
i temu służy nagłaśnianie i nawoływanie do zmiany
trybu życia i aktywności fizycznej.

Red.: W grudniowym numerze naszej gazety
przedstawiliśmy kalendarz zalecanych okresowo ba-
dań. Jakimi słowami przekonałaby Pani naszych
czytelników o tym, żeby poddawali się takim ba-
daniom profilaktycznym?

G.L.-N.: Zacznijmy od najprostszej profilaktyki,
niekoniecznie tej wskazywanej w tym kalendarzu. Pro-
szę Państwa profilaktyka może odbywać się już
w domu dbajmy o spożywaniu dopuszczalnej ilości
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których

warto poznać

do tworzenia szczepionki są wirusy sezonowe, które
już wystąpiły wcześniej. Ani lekarze ani firmy far-
maceutyczne nie zagwarantują stu procentowej sku-
teczności szczepionek w aktualnym sezonie, a takiej
skuteczności oczekuje pacjent. „Zaszczepiłem się
a jednak zachorowałem” – mawiają pacjenci, a co bar-
dziej przedsięwzięci są nastawieni roszczeniowo.

Szczepienia są dobrodziejstwem nauki i techno-
logii. Zostawmy to jednak epidemiologom i aktualnym
rekomendacjom Ministerstwa Zdrowia.

Red.: Grypa, w ogóle od jakiegoś czasu przed-
stawiana jest jako podstępna choroba, która może
nawet zabić. Skąd tyle teraz odmian tej dawniej
mało groźnej, wydawałoby się, choroby?

G.L.-N.: Tak jak wcześniej już powiedziałam. Roz-
wój i związane z ,tym zanieczyszczenie środowiska,
globalizacja. Możliwość łatwego przemieszczania
się z kontynentu na kontynent. Migracje ludności. To są
przyczyny coraz to nowych, czasem groźnych feno-
typów wirusa wcześniej nie notowanych w naszej stre-
fie klimatycznej czy niespotykanych dotychczas,
na które nasze organizmy nie wypracowały mecha-
nizmów obronnych.

Red.: Jak najprościej odróżnić zakażenie bak-
teryjne od wirusowego?

G.L.-N.: Grypa atakuje znienacka i charakteryzuje
się gwałtownymi objawami z gorączką trwającą
dobę, dwie doby, bólami kostno-mięśniowymi, kasz-
lem, katarem. Zakażenie bakteryjne często poprzedzone
jest potocznym przeziębieniem czy innym zachwia-
niem równowagi kwasowo zasadowej organizmu
np. u chorych przewlekle. Stany podgorączkowe,
pogarszające się samopoczucie wymaga konsultacji
pielęgniarką i lekarzem opieki podstawowej.

Red.: Czy wierzyć w cudowne specyfiki rekla-
mowane w TV? Czy rzeczywiście mogą nas wyle-
czyć z grypy czy chorób wątroby, żołądka czy jed-
nak tylko przynoszą ulgę?

G.L.-N.: Oczywiście, że działają tylko objawowo
lub jako suplement diety, nie lek. Proszę zwrócić uwa-
gę, żepodczaskażdej reklamyczytana jest formułkaoko-
nieczności konsultacji z lekarzem.Wszystko obecnie ma
aspekt komercyjny.Wskazywanie nam coraz to nowych
cudownych specyfików jest zabiegiem marketingowym
zwiększającym ich popularność, a więc sprzedaż.
Pewnie, że dobrze zażyć tabletkę od bólu, gorączki by
go zmniejszyć czy wyeliminować, ale na pewno nie na-
leży objawów bólu bagatelizować. Jeśli pojawia się częs-
to należy skonsultować to z lekarzem. Proszę pamiętać
aby nie brać z dostępnych leków wielu tabletek na raz,
bo chcemy szybko być zdrowi, to niestety jest działanie
nakrótko iosłabia siłyobronnenaszegoorganizmu.Lecz-
my się powoli i rozsądnie.

Nasza redakcja, na zgłoszenie telefo-
niczne mieszkańca bloku 40 przy
ul. Długosza, podjęła interwencję w za-
kresie uciążliwego dla użytkowników

parkingu – mieszkańców naszego bloku- uszkodzenia terenu. Pokaźnych roz-
miarów wyrwa w ziemi groziła uszkodzeniem auta lub przewróceniem się osób
przechodzących przez parking. Po wyjaśnieniu sprawy okazało się, że teren,

na którym parkowane są samochody, znaj-
dujący się naprzeciw bloku nr 40, nie należy do
RSM „Bawełna”. Właścicielem działki jest Wy-
dział Gospodarki Komunalnej UMŁ.
Mimo wielokrotnie prowadzonych wcześniej te-
lefonicznych rozmów administracji osiedla
z Dyżurnym Miasta, gminne służby nie reago-
wały lub wysyłany przez nich pracownik zasy-
pywał dziurę zaledwie prowizorycznie i na krót-
ko. I problem powracał.

Po telefonie lokatora my również skontaktowaliśmy się z Wydziałem Gospo-
darki Komunalnej, gdzie przyjęto od nas zgłoszenie, zapewniając nas, że pracownicy pojadą na miejsce, obfotografują je i za-
interweniują. I o dziwo sprawa znalazła szybko swój finał. Zadziałał redakcyjny/dziennikarski autorytet. Dziura została wypełniona
cementem, o czym zawiadomił nas uradowany mieszkaniec, dziękując za interwencję. My cieszymy się, że mogliśmy pomóc.

Dbajmy o siebie
Zwalczajmy wczesne symptomy choroby
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Udana interwencja redakcji

konserwantów. Kalendarz jest wskazówką na co na-
leży zwrócić uwagę w odczuciach organizmu. Wczes-
ne symptomy są najistotniejsze w zapobieganiu i le-
czeniu. To na co powinniśmy zwrócić uwagę możli-
we jest do zrobienia we własnym zakresie – kontrola
wagi, pomiar ciśnienia a nawet cukru. Jeśli nie
w domu to chociażby w aptekach są takie urządzenia
ogólnie dostępne. Jeśli mówimy o badaniach profi-
laktycznych to chciałabym podkreślić bardzo rolę pie-
lęgniarki środowiskowej podstawowej opieki zdro-
wotnej. Można te porady uzyskać bez zapisywania się
na wizytę do lekarza. Państwa pielęgniarka może wy-
konać podstawowe badania diagnostyczne takie jak po-
miar wagi, wzrost,cukier, ciśnienie a nawet uzyskać
konsultacje w zakresie diety dostosowanej do wieku
i zachowań prozdrowotnych. Często nie uświadamiamy
sobie roli takiej pielęgniarki lub pielęgniarza a osoby
te są naprawdę kompetentne i gotowe pomóc.

Red.: Czyli podsumowując naszą rozmowę jaki
jest przepis na zdrowie?

G.L.-N.: Higiena, higiena i jeszcze raz higiena jako
środek profilaktyczny.A ponadto aktywność ruchowa,
wzmacnianie ciepła wewnętrznego, ubieranie się sto-
sownie do pogody, okrywanie szczególne w czasie wiat-
ru głowy i gardła. Pamiętajmy, że organizm człowieka
jest inteligentnym bytem, systemem współdziałających
układów, który cechuje się zdolnością samoregulacji.
Zaufajmy naszym odczuciom i sygnałom naszego
ciała. Dbajmy o siebie.

Przychodnie CEREO-MED służą Państwu na Ole-
chowie przy ul. Dąbrówki 14, na Widzewie Wscho-
dzie, ul. Gorkiego 21Aoraz na Stokach, ul. Zbocze 18A.

Życzę wszystkim Państwu zdrowia i pogody
ducha.

Bardzo dziękujemy za życzenia i rozmowę.
K.Sz.



8 Rozerwij się!
POZIOMO: 1. mieszkaniec Blanska,
6. lizus, pochlebca, 7. gromada mię-
czaków, 8. ogniwo, element, 9. odli-
czenie z jednego konta na drugie, 12.
objaśnia sny, 13. pracownicy, repre-
zentacja, 14. miasto nad Silnicą, 18.
biadania, narzekania 19. wstępują
w progi, 20. obraz Edwarda Maneta,
21. dozorca z lasu, 22. samochód dla
zawałowca.
PIONOWO: 2. droga z góry, 3.
kleszczyki, 4. przesadne schlebianie
komuś, 5. był nim „Titanic”, 9. de-
zynfekowanie, 10. jeśli azotu to gaz
rozweselający, 11. rzęsorek rzeczek,
15. prot dla wodoru, 16. autor Kar-
mazynowego poematu, 17. wolny od
pracy.

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI
Z POPRZEDNIEGO NUMERU
Poziomo: forma, pijak, Mojry, żucie,
Weber, Izmaił, babka, Seneka, aule,
opaska, imię, Fidesz, Cwał.
Pionowo: Opole, morze, bisurman,
kaliniak, wybraniec, bąbelnica, rias,
Esprit, eksces, Apacze.

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
Smak smażonego ciasta

ziemniaczanego zna chyba

każdy. Tu trochę inne –

wzbogacone, inaczej przy-

rządzone placuszki ziem-

niaczane. Z dodatkiem śmie-

tany, wędzonego łososia(,

kawioru i koperku. Trudno

znaleźć lepiej oddające ten

smak słowa, jak po prostu:

NIEBO W GĘBIE!

BARAN
Miesiąc dość pracowity,
ale pełen miłych wrażeń.
Wprawdzie trzeba będzie
dać z siebie wszystko, ale
opłaci się. A przy okazji
można poznać kogoś bar-

dzo ważnego. Ostrożnie jednak z wypowiedziami
- nie każdy w Twoim otoczeniu tak dobrze Ci życzy,
jak stara się to okazać. Zwłaszcza Waga.

BYK
Otrzymana w tym miesiącu
propozycja zmiany stano-
wiska pracy, a nawet śro-
dowiska zawodowego
i miejsca zamieszkania,
tylko z pozoru okaże się

ciekawa i finansowo atrakcyjna. Po bliższym
rozpatrzeniu bilans może wypaść niezbyt ko-
rzystnie. Lepszy jest chyba wróbel w garści…
I rozsądna Panna u boku.

BLIŹNIĘTA
Okres dobrej passy trwa
nadal - szansa na zbiera-
nie pochwał, dobre słowa,
docenienie Ciebie i Twojej
pracy. Ale w finansach nie
najlepiej, zaplanowany do-

chód może okazać się mniejszy lub w ogóle nie doj-
dzie do skutku. Dla niektórych szykuje się uroczy
wieczór - może późne popołudnie - w towarzystwie
Lwa.

RAK
Miesiąc będzie pod zna-
kiem małych niepokojów
o różne niezbyt ważne, ale
denerwujące sprawy. Rze-
czą najważniejszą w tych
dniach powinna być więc

cierpliwość i jeszcze raz cierpliwość. A także oka-
zanie taktu wobec osób, które zachowują się
w sposób niewłaściwy. Uważaj głównie na Byka.

LEW
Miesiąc zapowiada się cał-
kiem nieźle - w pracy nie
będzie specjalnych proble-
mów, a jeżeli nawet coś
wyniknie, doskonale sobie
z tym poradzisz. W życiu

osobistym też w miarę dobrze, ale to będzie za-
leżało od Ciebie, przede wszystkim od Twojego wy-
czucia sytuacji. Sympatyczny będzie Wodnik.

PANNA
Niektóre wydarzenia za-
skoczą Cię i zdziwią. Trze-
ba będzie się poważnie za-
stanowić. Taka decyzja
może mieć znaczenie na
dłuższą metę. Sporo wy-

datków pod koniec miesiąca. Będą konieczne
i trudno będzie się od nich uchylić, bo grożą do-
datkowymi odsetkami. Z pomocą przyjdzie Rak.

WAGA
Na początku miesiąca
możliwe dni dość burzliwe
w kontaktach z bliskimi.
Jeśli jednak będziesz
działać rozważnie, skoń-
czy się to nawet sielanką.

Może tu i ówdzie będzie jeszcze grzmiało, ale
będą to tylko znikające resztki napięć i sporów.
Baran pomoże Ci dobrą atmosferę utrzymać jak
najdłużej.

SKORPION
Rozmowa w ważnej spra-
wie, prowadzona między
Tobą a kimś zaprzyjaźnio-
nym, może zakończyć się
nieporozumieniem. Brak
zrozumienia dla Twoich

racji bardzo Cię zdenerwuje i może sprowokować
wszystko, w kierunku nie tym najwłaściwszym.
I to z obu stron! Dobrym mediatorem będzie
Strzelec.

STRZELEC
Pomysły, z którymi ze-
tkniesz się w tym miesiącu,
warte będą uwagi. Nie lek-
ceważ ich, przyjrzyj się im
dokładnie i pomyśl, który
jednak przydałby się do

realizacji w przyszłości. Nawet, gdyby z tym
związane były pewne komplikacje. Nie wchodź
w drogę Bliźniętom, one mają konkurencyjne
plany.

KOZIOROŻEC
Możliwa odmiana w spra-
wach uczuciowych. W oto-
czeniu pojawi się osoba
warta Twojego zaintereso-
wania. A Ty będziesz jesz-
cze wspominać ubiegłoty-

godniowe spotkanie…. Wybór na dłużej, czy prze-
lotny flirt - zdecyduj sam, co ważniejsze. Finan-
sowo miła niespodzianka za sprawą Skorpiona.

WODNIK
Nowe obowiązki przed
Tobą. Perspektywy będą
się rysować bardzo ład-
nie. Warto jeszcze dowie-
dzieć się na jak długo za-
mierzone jest przedsię-

wzięcie. Od tego powinna zależeć Twoja decyzja.
Przeprowadzona w tych dniach rozmowa z Ko-
ziorożcem powinna wiele wyjaśnić. Nie uchylaj się
od niej.

RYBY
W tym miesiącu najlep-
szym towarzystwem dla
Ciebie będą właśnie drugie
Ryby. Są szanse na podję-
cie się wspólnej działal-
ności gospodarczej i to ro-

kującej niezłe zyski. Trzeba tylko dobrze prze-
kalkulować swoje zasoby finansowe i możliwoś-
ci zbytu. Odrobina ryzyka też potrzebna.

H O R O S K O P N A M A R Z E C

U Ś M I E C H N I J S I Ę
• • •

Dwaj znajomi spotykają się na ulicy.
– Cześć, skąd idziesz?
– Od dentysty.
– Ile ci wyrwali?
– Trzysta złotych.

• • •
Salowa pyta pacjenta:
– Czy życzy pan sobie kaczkę?
– Tak, ale dobrze przypieczoną i najlepiej z frytkami.

• • •
– Dziś kaszle pani o wiele lepiej niż wczoraj...
– Tak, panie doktorze, bo ja przez całą noc trenowałam! CHAPLIN Charles Spencer

***
Pewnego razu zapytano Chaplina, dlaczego tak często bywa w kinach.
Na to Chaplin odpowiedział:
– Kino jest wyjątkową okazją do oglądania cudów, które w życiu spotyka się
bardzo rzadko.
Na przykład, ogromnie się cieszę, gdy widzę kobiety, które otwierają usta i...
nic nie mówią.
Było to oczywiście w okresie filmu niemego.
***
Charlie Chaplin na własnym przykładzie radził palaczom jak zwalczać nałóg.
– Zanim wyciągnę papierosa, zapalam zapałkę. Następnie sięgam po pa-
pierosa i gaszę zapałkę. Potem odkładam zapałkę do pudełka i zapalam
nową zapałkę, wyjmuję papierosa, gaszę zapałkę i odkładam papierosa.
Wszystkie te czynności powtarzam aż do chwili, kiedy zaczyna mnie
to złościć i ciskam papierosa razem z zapałkami na ziemię...
***
Pewnego dnia Chaplin szedł na przechadzkę z ulubionym pieskiem. Po dro-
dze spotkał znajomą, odznaczającą się niebywałą wprost smukłością. Ura-
dowana dama z daleka skinęła na artystę i przyzywała go do siebie.
Podrażniony tym gestem pies, rzucił się na znajomą.
Chaplin przepraszał:
– Proszę wybaczyć pieskowi, ale pokusa dla niego była zbyt wielka. On nigdy
nie widział naraz tyle kości!
***
Kiedy w prasie nie zamieszczano jeszcze reklam, pewna fabryka kapeluszy
wpadła na genialny pomysł, że będzie reklamować swe wyroby przy pomocy
Charlie Chaplina.
Za jakiś czas pojawiły się olbrzymie plakaty głoszące: „Nasze kapelusze nosi
również Charlie Chaplin”.
Jednakże na drugi dzień wszystkie plakaty posiadały już drobne „uzupełnie-
nia”: były nalepione na nich wąskie paski papieru, na których konkurencyjna
firma wydrukowała napis: „Dlatego śmieje się z niego cały świat”.

AANNEEGGDDOOTTYY  ZZ   ŻŻYYCCIIAA
SSŁŁAAWWNNYYCCHH  LLUUDDZZIIKto pyta, wstydzi się

tylko raz, a kto wstydzi
się zapytać, ponosi
konsekwencje swojej
niewiedzy wielokrotnie.

Taka sobie myśl

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

Składniki:
• 4 duże ziemniaki,
• 1 cebula lub ząbek czosnku (jak kto

woli),
• 2 całe jaja,
• 3 dkg drożdży,
• szklanka mąki (pszennej, ale może

być też, np. gryczana),
• sól, 
• pieprz,
• olej do smażenia,

• kilka plastrów łososia wędzonego, 
• śmietana 18%,
• pęczek koperku lub szczypiorku lub na-

tki pietruszki (jak kto woli),
• opcjonalnie kawior.

Przygotowanie:
Ziemniaki i cebulę utrzyj na drobnej tarce
(czosnek przeciśnij przez praskę). Dodaj roz-
czyn drożdżowy (drożdże, ciepła woda, cu-
kier), jaja, mąkę, sól i pieprz świeżo mielony.
Ciasto dobrze zmieszaj i odstaw na ok. go-
dzinę, aby drożdże zrobiły swoje. Smaż małe
placuszki na rozgrzanym oleju.

Na każdy placuszek nałóż łyżką kleks
gęstej śmietany i udekoruj wąskimi pa-
seczkami łososia, koperkiem, szczypior-
kiem, natką pietruszki lub kawiorem.
Gotowe! Pycha!

Smacznego! KIM

Bliny z łososiem
wędzonym
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