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Wzorem lat ubiegłych, przed przedstawieniem planów remontowych 
na 2021 r., co uczynimy w wydaniu lutowym Gazety, na wewnętrznych 
stronach tego numeru drukujemy remonty wykonane w roku poprzednim.

W styczniu i lutym opłaty za śmieci jeszcze po staremu czyli w Łodzi 24 zł 
od osoby. Burza śmieciowa jest jednak wciąż w powietrzu. Nie milkną 
dyskusje i spotkania w zakresie wprowadzenia zmiany opłat.

NAKŁAD 9000 

egzemplarzy

Szybko i dziwnie minął okres świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku ze względu na panu-
jącą pandemię. Ograniczenia w przemieszczaniu 
się oraz zakaz większych spotkań rodzinnych 
czy przyjacielskich, brak zabaw sylwestrowych 
spowodował, że można się było poczuć, jak 
w czasach pierwszych dni i tygodni stanu wo-
jennego. Ostrzegano nas bowiem, że mogą być 
kontrole, nawet w domach. Co prawda potem 
komentowano, że to były tylko zalecenia, to jed-
nak w naszych sercach pozostał duży niesmak. 
Dla wielu obecnych czterdziestokilkulatków był 
to taki pierwszy okres świąteczno-noworoczny 
w ich życiu; szczególnie ostatni dzień roku czyli 
Sylwester. Przyłączyła się do tego panująca 
w Łodzi mgła, tak że nie było praktycznie widać 
wystrzeliwanych licznie fajerwerków, pomimo 
ofi cjalnego zakazu ich używania.

W tym trudnym czasie, w którym każde 
informacje czy wiadomości nam przekazywane 
rozpoczynają się informacjami z „frontu walki 
z koronawirusem”, czy też z awantur w naszym 
parlamencie oraz w światowej polityce, pozwa-
lam sobie na podkreślenie znaczenia szczególne-
go dnia, bo ten numer naszej Gazety ukazuje się 
równo tydzień po bardzo ważnym święcie jakim 
jest Dzień Babci, a zaraz potem Dzień Dziadka. 
Są to święta mające zaledwie 55-letnią historię, 
ale zdobyły sobie uznanie praktycznie w całym 
naszym społeczeństwie.

Pomysł utworzenia święta w Polsce pojawił 
się w tygodniku „Kobieta i Życie” w 1964 roku. 
Już rok później święto to zaczął popularyzować 
„Express Poznański”; a w roku 1966 „Express 
Wieczorny” ogłosił właśnie dzień 21 stycznia 
Dniem Babci. Później powstała również trady-
cja obchodzenia Dnia Dziadka. „Dziadkowie” 
są nieodłączną częścią każdej rodziny i trudno 
sobie wyobrazić życia bez nich. Bycie Babcią 
czy Dziadkiem to niepowtarzalne doświadcze-
nie. Pojawienie się dziecka na świecie w rodzinie 
u syna bądź córki oznacza wejście w nowe role. 
Nagle pojawia się mały człowiek, którego nale-
ży ukształtować, przekazać mu wiedzę, a także 
nauczyć rodzinnych zwyczajów oraz zapoznać 
z rodzinną tradycją. Od tego są przede wszystkim 
rodzice. Ale jako Babcia i Dziadek, którzy już 
przeżyli zdecydowanie więcej lat, mają bardzo 
dużo do przekazania wnukom, dzieląc się swoją 
wiedzą, doświadczeniem, pozytywnym nasta-
wieniem do życia, na co często rodzicom nie 
starcza czasu oraz tak potrzebnej cierpliwości. 
I za to wszyscy tak kochaliśmy czy kochamy 
nasze uwielbiane Babcie oraz  szanowanych 
Dziadków.

Jak zwykle w pierwszym numerze n/Gaze-
ty w każdym nowym roku zachęcam do uważnej 
lektury zakresu prac remontowych wykonanych 
w ubiegłym roku w całej naszej Spółdzielni. 
Zachęcam również do korzystania w jeszcze 
większym zakresie z aplikacji „iMieszkaniec”, 
która od półtora roku ułatwia nam wszystkim za-
łatwianie wszelkiego rodzaju zgłoszeń i awarii, 
pozwalając na szybkie, zdecydowanie szybsze 
niż tradycyjna forma, załatwianie wszelkie-
go rodzaju zgłoszeń i awarii. Od półtora roku 
również naszą gazetę zdobi na górnym „lidzie” 
znak COOP, godło Międzynarodowego Związ-
ku Spółdzielczego, czyli symbol naszej wielkiej 
rodziny spółdzielczej, do której należymy jako 
członkowie RSM „Bawełna”. I… cieszymy się 
bardzo, że to godło kolejny już 4-ty rok jest 
prezentowane w trakcie transmisji z zawodów 
Pucharu Świata w biegach narciarskich.

 Sylwester Pokorski

Moim zdaniemPodejmowane w trakcie roku działania remontowe wynikają z opracowywanych wcześniej planów remontowych. 
Jako priorytet traktujemy wypełnienie założeń planowych, choć nie wszystkie sytuacje da się przewidzieć.

Mimo pandemii rok remontowy 2020 możemy uznać za udany.

Jak co roku w pierwszym, 
w nowym roku, wydaniu Gazety 
dokonujemy podsumowania 
realizacji planu remontowego. 
Mimo, że rok 2020 był rokiem trudnym 
pod każdym względem, 
nie wpłynął u nas znacząco na zmiany 
w realizacji planowanych remontów. 
Choć w ciągu roku 
musieliśmy bieżąco dostosowywać się 
do dynamicznej sytuacji 
i wprowadzanych obostrzeń 
w zakresie pracy wykonawców 
i utrudnionego dostępu do lokali, 
udało się większość prac wykonać.
Szczegółowe sprawozdania kierowników osiedli 
z wypełnienia planów z 2020 r. 
zamieszczamy na stronach 4–5–6.

Co zrobiono w osiedlach Co zrobiono w osiedlach 
w 2020 r.w 2020 r.

Bonifi katy od opłat jednorazowych 
przedłużone
W 2021	r.	właściciele	wyodrębnionych	notarialnie	na	włas-ność	mieszkań,	którzy	dotychczas	nie	otrzymali	z	Urzę-
du	Miasta	 Łodzi	 zaświadczeń	 o	 przekształceniu	 prawa	wie-
czystego	użytkowania	gruntu	w	prawo	własności	tego	gruntu	
będą	 mogli	 skorzystać	 z	 60%	 bonifi	katy	 przy	 jednorazowej	
opłacie	przekształceniowej.	Taką	Uchwałę	podjęła	Rada	Miej-
ska	m.	Łodzi.	Szerzej	o	tym	na	str.	7.	 K.Sz.

Nie zostawiliśmy członków samych
Kierownicy	administracji	osiedli	złożyli	Zarządowi	coroczny	

meldunek	dotyczący	usterek	i	awarii	w	okresie	świąteczno-
-noworocznym.

Na	osiedlu	„Słowiańskie”	Pogotowie	Mieszkaniowe	„PRYM”	
interweniowało	aż	7	razy.	Zgłoszenia	dotyczyły	braku	ciepłej	
wody	lub	niedziałającego	centralnego	ogrzewania	w	mieszka-
niach,	przecieku	z	grzejnika	i	uciążliwego	hałasu	na	instalacji	
c.o.	 Z	 kolei	Dźwig	Service	 potrzebny	 był	w	 sprawie	 głośnej	
pracy	windy	w	jednym	z	bloków.

Na	osiedlach	„Żubardź”	i	„Koziny”	PRYM	był	wzywany	3	razy	
w	sprawach	hydraulicznych	(przeciek	w	komórce	lokatorskiej,	
zapchany	pion	 łazienkowy	 i	kuchenny	 i	brak	c.w.)	 i	2	razy	do	
usterek	elektrycznych	(brak	napięcia	w	dwóch	blokach).	Dźwig	
Service	pomagał	uruchomić	windę	w	budynku	na	Żubardziu.

Windy	sprawiały	kłopoty	także	na	osiedlu	„Zbiorcza”,	gdzie	
trzeba	było	wzywać	serwis	dwukrotnie	(uszkodzony	przycisk	
w	kabinie	i	stojąca	winda).	Dodatkowo	jedna	usterka	dotyczyła	
niedomykających	się	drzwi	do	klatki	schodowej.	

Na	 „Sienkiewiczowskim”	dwa	 razy	wystąpiły	awarie	elek-
tryczne	 (brak	 napięcia),	 a	 także	 usterka	 hydrauliczna,	 doty-
cząca	niedrożnej	kanalizacji	i	ciepłownicza	(brak	c.o.	i	c.w.).	

Nie	 zostawiliśmy	 naszych	 członków	 samych.	 Wszystkie	
zgłoszone	usterki	udało	się	szybko	rozwiązać.	 I.G.
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Oszczędzanie ciepła jest bardzo ważne dla naszej kieszeni,  

przecież ok. 70% opłaty to właśnie koszty ogrzewania.  
Jednym z elementów tej oszczędności  

jest umiejętne wietrzenie pomieszczeń.
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W grudniu 2020 r. Rada Nadzorcza odbyła jedno posie-
dzenie, częściowo w formie wideokonferencji, a częścio-
wo przy obecności bezpośredniej w siedzibie Spółdzielni, 
z zachowaniem reguł obowiązujących w okresie epide-
mii. Na posiedzeniu Rada:

1.   Uchwaliła Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali, pobierania 
opłat za c.o. i podgrzanie wody oraz Regulamin rozliczeń z tytułu dostaw wody 
i odprowadzania ścieków.

2.   Uchwaliła Aneks nr 10 do Regulaminu szczegółowych zasad rozliczania 
kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

3.   Podjęła uchwałę ws. ustalenia opłat za wywóz nieczystości stałych dla lokali 
w zasobach RSM „Bawełna” od 01.01.2021 r.

4.   Rozpatrzyła wniosek ws. wyrażenia zgody na przyjęcie na koniec 2020 roku 
ujemnego wyniku na funduszu remontowym osiedla „Sienkiewiczowskie” 
i zaopiniowała go pozytywnie.

5.  Uchwaliła plan gospodarczo-finansowy RSM „Bawełna” na 2021 rok.
6.   Uchwaliła Ramowy Harmonogram Pracy Rady Nadzorczej na 2021 rok 

i prezentujemy go na stronie 7.
7.  W sprawach wniesionych Rada przyjęła do wiadomości informacje nt.:
–   działań podejmowanych przez Spółdzielnię w związku z Uchwałą Rady Miej-

skiej w Łodzi z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie wyboru metod ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek 
tej opłaty,

–   wprowadzenia od 01.01.2021 r. przez Veolia Energia Łódź S.A. nowych cen 
i stawek za ciepło dostarczane w wodzie gorącej, a także nadchodzących 
podwyżek cen prądu i wody,

–  remontowania przez Miasto chodników przy ul. Ziemowita i Zakładowej,
–   przebiegu XX Olimpiady Przedszkolaków organizowanej przez Ognisko TKKF 

„Dzikusy”,
–   życzeń z okazji Świąt Bożego Narodzenia, które wpłynęły do Spółdzielni 

od Rady Nadzorczej i Zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkanio-
wych RP.

8.  Następne posiedzenie zaplanowano na 21.01.2021 r.
 Oprac.: I.G.

Z prac Rady Nadzorczej 

W grudniu 2020 r. po-
siedzenia  Zarządu 
odbyły  się  w  dniach 
2, 8, 16 i 23. Na posie-
dzeniach  tych  Zarząd 
podjął  decyzje  m.in. 
w wymienionych niżej 
sprawach:

Sprawy członkowsko
mieszkaniowe

Wg stanu na 30 listopada 
2020 r. Spółdzielnia zrzeszała 
10.253 członków. W grudniu 
2020 r. przyjęto w poczet człon-
ków Spółdzielni 5 osób, które 
posiadają odrębną własność 
lokalu w zasobach Spółdziel-
ni i wystąpiły o członkostwo. 
Ponadto do rejestru członków 
wpisano 24 osoby, które naby-
ły członkostwo z mocy prawa, 
a skreślono z rejestru członków 
Spółdzielni 31 osób, których 
członkostwo ustało.
 Zatwierdzono protokół ko-
misji przetargowej i zgodnie 
z jej rekomendacją rozstrzyg-
nięto przetarg nieograniczony 
na mieszkanie w osiedlu „Sło-
wiańskie”.

Sprawy remontowe

Podjęto decyzję o refunda-
cji kosztów wymiany stolarki 
okiennej dokonanej we włas-
nym zakresie przez członków 
Spółdzielni w dwudziestu jeden 
mieszkaniach z osiedla „Sło-
wiańskie”.

Uchwalono plany rzeczo-
wo-finansowe funduszu remon-
towego dla poszczególnych 
osiedli (w podziale na rodza-
je robót i na nieruchomości) 
na 2021 rok. Plany te zamiesz-
czone są na naszej stronie in-
ternetowej oraz w przyszłym 
miesiącu w naszej gazecie „Mój 
Dom – RSM „Bawełna”.

Zatwierdzono wykaz firm 
rekomendowanych do Banku 
Wykonawców robót remon-
towych w RSM „Bawełna” 
na 2021 rok wg procedury i za-
sad przyjętych jednorazowo 
w związku z odejściem od komi-
syjnego wyboru z uwagi na pan-
demię, o czym informowaliśmy 
naszych czytelników w grud-
niu. Wykaz firm, które wybrano 
na ten rok, publikujemy w tym 
wydaniu naszej gazety na stro-
nie 3, a ponadto wykaz umiesz-
czony jest na naszej stronie 
internetowej i na tablicach in-
formacyjnych w biurach Zarzą-
du i administracji osiedlowych.

Zaakceptowano ustaloną 
na podstawie kosztorysu wyso-
kość należności za wykonanie 
prac remontowych w pomiesz-
czeniu gospodarczym w piw-
nicy budynku przy ul. Tata-
rakowej 15 (naprawa tynków 
wewnętrznych i izolacji prze-
ciwwodnej ściany zewnętrznej).

Rozszerzono zakres planu 
remontowego osiedla „Zbior-
cza” na 2020 rok o remont chod-
nika od strony północnej budyn-
ku przy ul. Stylonowej 7 wraz 
z remontem podestów do klatek 
schodowych I–IV w tym budyn-
ku – prace finansowane ze środ-
ków bilansu otwarcia funduszu 
remontowego osiedla na 2020 
rok.

Zatwierdzono na 2021 rok 
Cenniki do sporządzania roz-
liczeń finansowych Spółdzielni 
z członkami w zakresie napraw 
wewnątrz lokali w zasobach 
RSM „Bawełna”.

Sprawy ekonomiczne

Przyjęto do wiadomości wy-
niki ekonomiczne Spółdzielni 
za okres od stycznia do paź-
dziernika 2020 r. 

Monitorowano na bieżą-
co i podejmowano działania 
przeciwko uzależnieniu przez 

Gminę wysokości opłat za wy-
wóz śmieci od ilości zużywanej 
wody, czyli przeciw rozwią-
zaniu przyjętemu przez Radę 
Miejską w Łodzi (pisaliśmy 
o tej sprawie szeroko w po-
przednich wydaniach naszej ga-
zety – w listopadzie i grudniu 
ub.r.) Zarząd z zadowoleniem 
przyjął decyzję Regionalnej 
Izby Obrachunkowej o uchyle-
niu Uchwały nr XXXII/1053/20 
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 
19 listopada 2020 roku w spra-
wie wyboru metod ustalenia 
opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi oraz usta-
lenia stawek tej opłaty. Wskutek 
uchylenia uchwały Rady Miej-
skiej nie weszły w życie podję-
te przez Radę Nadzorczą Spół-
dzielni w dniu 17 grudnia 2020 
roku: Uchwała Nr 3/12/2020 
w sprawie uchwalenia Aneksu 
nr 10 do Regulaminu szcze-
gółowych zasad rozliczania 
kosztów gospodarki zasobami 
mieszkaniowymi oraz częś-
ciowo Uchwała Nr 4/12/2020 
Rady Nadzorczej RSM „Baweł-
na” w sprawie ustalenia opłat 
za wywóz nieczystości, których 
wejście w życie było uzależnio-
ne od obowiązywania uchwały 
Rady Miejskiej.

Na wniosek właściciela 
firmy uzasadniony wzrostem 
najniższego wynagrodze-
nia za pracę wyrażono zgodę 
na podwyższenie ryczałtu dla 
firmy ochroniarskiej za świad-
czone usługi ochrony pawilo-
nu 47 przy ul. Przybyszewskie-
go 163.

Przyjęto do wiadomości 
i zaakceptowano informację 
dotyczącą sald bilansu otwar-
cia kosztów do rozliczenia 

Z PRAC ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI  
w grudniu 2020 r. 

Jak wietrzyć mieszkanie 
w sezonie grzewczym?
Przytaczamy fragment pisma z jakim zwróciła się do Spół
dzielni mieszkanka Kozin:

„Szanowni Państwo,
W  latach poprzednich, jak również obecnie wielo-

krotnie interweniowałam w  sprawie nieprawidłowego 
funkcjonowania centralnego ogrzewania w moim mieszka-
niu ul…….( mieszkanie szczytowe i  na parterze) do Ad-
ministracji os. Żubardź-Koziny.(…) W  czasie wietrzenia 
pomieszczeń, kaloryfery – mimo że są zakręcone (pokrętła 
są na pozycję „2”) zaczynają grzać pełną parą i to bez względu na temperaturę zewnętrzną 
powietrza (tak dzieje się przy temp., np. -10, -5,+2, +7 stopni). Kaloryfery załączają się albo 
tylko w 1 pokoju, albo w 2 pomieszczeniach albo we wszystkich pokojach. Dział techniczny 
os. Koziny nie ma żadnego rozwiązania na tę sytuację...”

Wielokrotnie już na łamach naszej gazety zajmowaliśmy się tym tematem, zwłaszcza 
w  latach 2014–2015, po wyposażeniu mieszkań w  przygrzejnikowe głowice termosta
tyczne zapobiegające spadkom temperatur w  mieszkaniach poniżej 16°C – głowice 
z  nastawą od „2”. Niektórzy z  naszych mieszkańców zgłaszali nam wtedy, że zdarza się, 
że głowice samoczynnie załączają się i nagrzewają grzejniki. Z ich obserwacji działo się tak 
najczęściej podczas wietrzenia mieszkań.

Z tym samym mamy do czynienia właśnie u Pani, która do Spółdzielni napisała. Wizyty 
kontrolne w  lokalu nie potwierdzają usterek czy nieprawidłowości w  funkcjonowaniu 
zarówno instalacji c.o. jak i  głowicy termostatycznej. Ponadto wskazane w  piśmie uru
chamianie się instalacji podczas wietrzenia potwierdza prawidłowy stan rzeczy. Niestety 
problem tkwi w braku właściwego w sezonie zimowym wietrzenia mieszkania.

O  tym, że regularne wietrzenie mieszkań jest 
konieczne i ważne tak samo latem, jak i zimą nie musimy 
przekonywać i bynajmniej nie namawiamy do rezygnacji 
z  tego. Powinniśmy wymieniać powietrze w  po-
mieszczeniach nawet w najmroźniejsze dni, zwłasz-
cza teraz gdy chronimy się przed koronawirusem. 
Jednak zimą musimy to robić umiejętnie, pamiętając 
by  nie wychłodzić zbytnio mieszkań i  nie powodować 
strat ciepła. Musimy też mieć świadomość działania gło
wicy termostatycznej na grzejniku. Jej istota działania po
lega właśnie na tym, by przy zmniejszeniu temperatury 
w pomieszczeniu poniżej 16°C włączyło się nagrzewanie 
grzejników. Aby mieć to jednak pod kontrolą należy stoso
wać efektywne sposoby przewietrzenia.

Najbardziej zalecanym, optymalnym sposobem 
wietrzenia domu w  zimie jest szerokie otwarcie okien na krótki, kilkuminutowy 
czas. Dzięki temu wymiana powietrza nastąpi szybciej, a  straty ciepła będą mniejsze. 
Oczywiście otwarcie okien poprzedzamy zakręceniem grzejników. Dobrze jest planując 
wietrzenie odczekać kilkanaście minut po zakręceniu grzejników. Wietrzenie mieszkań 
przy włączonych grzejnikach, jest błędne, nieekonomiczne. Działania takie mo
żemy powtórzyć 2–3 razy dziennie, najlepiej rano (po nocy), po południu i wieczorem 
(godzinę przed snem).

Dobrą praktyką jest wietrzenie pomieszczeń pojedynczo – zamykamy drzwi 
prowadzące do danego pomieszczenia i otwieramy w nim okno.

 K.Sz.

centralnego ogrzewania i pod-
grzania wody za 2020 rok.

Sprawy najmu lokali 
i terenów

Na prośbę użytkownika jednego 
z lokali użytkowych w osiedlu 
„Zbiorcza” obniżono na trzy 
miesiące czynsz za najem po-
wierzchni przed i na budynku 
na reklamę działalności prowa-
dzonej w lokalu.

Wyrażono zgodę na zawar-
cie umowy najmu lokalu użyt-
kowego w osiedlu „Słowiań-
skie” z osobą, która będzie 
kontynuowała dotychczas pro-
wadzoną w tym sklepie działal-
ność.

Odstąpiono od naliczenia 
odsetek najemcy terenu pod jed-
nym z pawilonów handlowych 
na Olechowie za opóźnienie 
w zapłacie należności z tytu-
łu podatku od nieruchomości 
za wynajmowany teren.

Odmówiono obniżenia 
czynszu za najem, o co wnosili 
najemcy dwóch lokali w ze-
spole pawilonów usługowo-
-handlowych przy ul. Brzechwy 
i Przybyszewskiego. Obniżo-
no natomiast na trzy miesiące 
czynsz za najem terenu pod jed-
nym z pawilonów handlowych 
w osiedlu „Sienkiewiczowskie” 

oraz na dwa miesiące czynsz 
za najem jednego z lokali użyt-
kowych w osiedlu „Żubardź”, 
uwzględniając argumenty przed-
stawione przez występujących 
o obniżkę najemców.

Wyrażono zgodę na wy-
dzierżawienie terenu przed jed-
nym z pawilonów handlowych 
w osiedlu „Słowiańskie” właś-
cicielowi tego pawilonu na eks-
pozycję i sprzedaż towaru.

Sprawy kulturalno
oświatowe

Podjęto decyzję o przekaza-
niu Ognisku TKKF „Dzikusy” 
kwoty 2.400,– zł na organizację 
XX Mini Olimpiady Przedszko-
laków. Tegoroczna Olimpiada 
odbyła się w zmienionej formie 
– z uwagi na występujące za-
grożenie w związku z pandemią 
poszczególne konkurencje prze-
prowadzone zostały na terenie 
Przedszkoli „Witaminka”, „Ga-
lileo” i Miejskiego Nr 4 z Jano-
wa oraz Przedszkoli „Galileo” 
i Miejskiego Nr 234 z Olecho-
wa. Podobnie jak w ubiegłych 
latach, mali zawodnicy dostali 
medale i słodycze, a dodatkowo 
– przedszkola otrzymały talony 
na zakup sprzętu sportowego.

 Oprac.: E.S.

Listy
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Aż do końca XVIII wieku Zelów 
funkcjonował jako typowa wieś 
szlachecka. Punktem zwrotnym 
okazał się rok 1802, kiedy to ma-
jątek Zelów, ówczesna własność 
Józefa Świdzińskiego, został za-
kupiony przez przybyłych do Pol-
ski Czechów. 

Skąd w ogóle Czesi w Pol-
sce? Otóż w 1547 roku przybyli 
tu Bracia Czescy – chrześcijańska 
wspólnota religijna, która na sku-
tek prześladowań religijnych była 
zmuszona do opuszczenia swoje-
go kraju. Podczas masowych emi-
gracji trafili m.in. do Wielkopolski 
i na Śląsk, gdzie zaczęli tworzyć 
zwarte ośrodki. To właśnie po-
tomkowie czeskich emigrantów 

ze Śląska kupili ziemię w Zelowie. 
W 1825 roku założyli parafię, któ-
ra szybko stała się ważnym ośrod-
kiem czeskiego życia narodowego, 
bowiem nabożeństwa prowadzone 
były w języku czeskim.

W 1845 w mieście zamiesz-
kiwało 1264 Czechów, należą-
cych do Kościoła ewangelicko -
-reformowanego i tylko 64 
Polaków wyznania katolickiego 
oraz 19 Niemców – luteranów.

Czescy osadnicy sprowadzili 
na nasze ziemie inne zwycza-
je budowlane. Do dziś Zelów 
to jedyne miejsce w Polsce, 
gdzie spotyka się tradycyjną 
czeską zabudowę ludową. Wy-
posażeni w krosna i kołowrotki 

i prezentujący rzadkie wówczas 
na naszych terenach umiejętności 
tkackie, zapoczątkowali tu także 
przemysł włókienniczy, skupiając 
się głównie na rękodzielnictwie 
tkackim, produkcji satyny, kreto-
nu i pluszu. Zelów słynął także 
z tkaniny wsypowej na pierzy-
ny i poduszki.  Przywieźli także 
czeskie smaki kulinarne: knedle 
kudłate, buchty domowe (czyli 
kluski na parze, pampuchy), sta-
roczeskie ciasto z marchwią oraz 
wiele ciekawych obyczajów, 
m.in. zamiłowanie do gromadne-
go śpiewania – obecnie w mia-
steczku działa kilka chórów.

Przez ponad 100 lat zelow-
scy Czesi dominowali w tej 

osadzie. Dopiero po zakończeniu 
I wojny światowej i utworzeniu 
Czechosłowacji zaczęli powra-
cać do swojej ojczyzny, a na ich 
miejsce w Zelowie pojawili się 
Polacy, Niemcy i Żydzi. To spo-
wodowało, że charakter Zelowa 
zmienił się na wielonarodowy, 
a obok siebie rozwijały się rów-
nolegle różne wyznania religijne.

W 1954 roku Zelów otrzymał 
prawa osiedla, a trzy lata później 
(1957) prawa miejskie. 11 marca 
1998 Zelów odwiedził ówczesny 
prezydent  Republiki Czeskiej  
Václav Havel.

Do dziś, mimo dawnych kon-
fliktów na tle narodowym i religij-
nym oraz postępującej polonizacji, 
Zelów nie stracił swego dawnego 

charakteru. Pozostaje najsilniej-
szym ośrodkiem mniejszości 
czeskiej w środkowej Polsce 
oraz centrum prężnie działające-
go kościoła ewangelicko-refor-
mowanego. Nadal kultywowane 
są tu cztery wyznania: rzymsko-
-katolickie, ewangelicko-refor-
mowane, chrześcijan baptystów 
i ewangelicko-augsburskie.

Będąc w Zelowie warto 
zobaczyć drewniane domy tka-
czy i kamieniczki z XIX wieku, 
kościół baptystów z 1893–1896, 
kościół katolicki z 1933 roku 
w stylu polskiego modernizmu 
oraz zabytkowy kościół ewange-
licko-reformowany, zbudowany 
w latach 1821–25 według pro-
jektu architekta Jana Zille, stano-
wiący pierwszą monumentalną 
budowlę w Zelowie. We wnę-
trzu tego ostatniego znajdziemy 
ciemne tablice pamiątkowe z in-
skrypcjami w języku czeskim, 
ku czci Jana Husa, Jana Kalwi-
na, Jana Łaskiego i Jana Amosa 
Komenskyego. Kościół jest poza 
tym pozbawiony jakichkolwiek 
innych dekoracji. 

Na poddaszu kościoła mieści 
się Muzeum w Zelowie – Ośro-
dek Dokumentacji Dziejów Braci 
Czeskich, a w nim archiwum pa-
rafialne, które przetrwało II wojnę 
światową jako jedyne na ziemiach 
polskich XIX-wieczne archiwum 
różnowiercze. 

Miłośnicy malarstwa z pew-
nością docenią stałą ekspozycję 
obrazów współczesnego sceno-
grafa i reżysera teatralnego Wal-
demara Krygiera, przedstawia-
jącą portrety najwybitniejszych 
kompozytorów polskich. 

Obok kościoła leży cmentarz, 
na którym zachowały się nagrob-
ki i pomniki z napisami w języku 
czeskim.

Miłośników pieszych i rowe-
rowych wędrówek z pewnością 
skusi przejazd niebieskim szla-
kiem „Osady Braci Czeskich” 
Widawa – Łask Kolumna, który 
wiedzie m.in. przez miejscowo-
ści związane z osadnictwem braci 
czeskich: Zelów, Faustynów, 
Pożdżenice i Zelówek.

 I.G.

Rzeczowe plany remontowe zostały już zatwierdzone  
przez Zarząd Spółdzielni – zaprezentujemy je w następnym numerze Gazety. 
Bank Wykonawców na 2021 r. także jest już przyjęty  
i gotowy do realizacji robót.

Do kiedy możemy 
śpiewać kolędy?
Za nami święto Trzech Króli, 

większość z nas rozebrała już 
choinki (oby jednak nie wyrzucali 
tak jak zrobił to jeden z mieszkań-
ców bloku 501 – zdjęcie powyżej) 
i zapomniała o Bożym Narodze-
niu. I gdy zdawać by się mogło, 
że pozostaje nam tylko westchnąć: 
„święta, święta i po świętach”, 
to okazuje się, że jeszcze trochę 
tej wyjątkowej atmosfery możemy 
utrzymać śpiewając kolędy.

Ktoś powie: „Ale jak to? 
Kolędy śpiewamy tylko w oko-
licy Bożego Narodzenia”. Nie-
prawda.

Więc w jakim okresie może-
my kolędować? 

Po raz pierwszy kolędy 
w kościele można usłyszeć 
w trakcie Mszy Pasterskiej, 
czyli w nocy z 24 na 25 grudnia 
i zwyczaj ten można celebrować 
do pierwszej niedzieli po święcie 
Trzech Króli, do Niedzieli Chrztu 
Pańskiego, która w 2021 roku 
przypadała 10 stycznia. W pol-
skiej tradycji dopuszczalne jest 
śpiewanie kolęd do święta Ofia-
rowania Pańskiego, znanego rów-
nież jako święto Matki Boskiej 
Gromnicznej, czyli do 2 lutego.

Dziś kolędy to dla nas pieśni 
opisujące przyjście na świat Je-
zusa Chrystusa. Niektóre z nich 
skoczne i radosne, inne wzru-
szające i ckliwe. Ale w staro-
żytności kolędy związane były 
z czczeniem nowego roku – sło-
wo kolęda wywodzi się z łaciń-
skiego określenia calendae, czyli 
„pierwszy dzień miesiąca”. 

W chrześcijaństwie przyj-
muje się, że pierwszą kolędę 
stworzył św. Franciszek z Asyżu, 
natomiast za najstarszą polską 
kolędą uważa się pieśń „Zdrów 
bądź, królu anjelski” z 1424 
roku. W Polsce istnieje około 
500 kolęd i pastorałek.

Jak wiele z nich Państwo 
znacie?

 I.G.

Z uwagi na panującą pandemię Spółdzielnia nie ogłaszała w IV kwartale ubie-
głego roku, jak to czyni niezmiennie od wielu lat, naboru firm do nowego Banku 
Wykonawców. Po bieżącej ocenie dotychczasowych firm i analizie ich kondycji 
finansowej Zarząd Spółdzielni, w porozumieniu z Radą Nadzorczą, zdecydował 
o utrzymaniu na rok 2021 całego ubiegłorocznego Banku Wykonawców. Przy 
czym z uwagi na planowane na ten rok prace nie realizowane w roku poprzed-
nim wynikła konieczność uzupełnienia Banku o trzy nowe firmy: w pierwszej 
kategorii przyjęto do Banku firmę Stolbau Eko Sp. z o.o. do wykonania plano-
wanych dociepleń stropodachów, w poz. 2 firmę PB Castor, głównie do napra-
wy dachów stromych w os. „Sienkiewiczowskie” oraz w kategorii 8 dodatkowej 
firmy do wymiany drzwi do klatek schodowych.   K.Sz.

Bank Wykonawców na 2021 r.
1.   Roboty ogólnobudowlano-remontowe:

	 1.		 P.P.H.U.	„ALAN”	Albert	Kosiacki
	 2.		 Przedsiębiorstwo	 Remontowo-Budowlane	

„BUDOMAL”	Artur	Leśniak
	 3.		 P.P.H.U.	„DAJMOS”	Maciej	Jarmółkiewicz
	 4.		 Wald-Bud”	Zakład	Robót	Budowlanych	Waldemar	

Kosiacki
	 5.		 Zakład	Remontowo-Budowlany	Andrzej	Czubak
	 6.		 Usługi	Komunalne	Mariusz	Laskowski
	 7.		 Zakład	Instalacyjno-Budowlany	Grzegorz	Witoń
	 8.		 „Olimp”	Maciej	Matuszczak
	 9.		 Stolbau	Eko	Sp.	z	o.o.

2.   Roboty dekarsko-blacharskie
	 1.		 Przedsiębiorstwo	 Remontowo-Budowlane	

„BUDOMAL”	Artur	Leśniak
	 2.		 Zakład	Instalacyjno-Budowlany	Grzegorz	Witoń
	 3.		 Przedsiębiorstwo	budowlane	Castor	s.	jawna

3.   Roboty terenowo-drogowe
	 1.		 Transport	Drogowy	Towarowo	Osobowy	Zbigniew	

Gołąb
	 2.		 Przedsiębiorstwo	 Remontowo-Budowlane	

„BUDOMAL”	Artur	Leśniak
	 3.		 Zakład	Remontowo-Budowlany	Andrzej	Czubak
	 4.		 „Wald-Bud”	Zakład	Robót	Budowlanych	Waldemar	

Kosiacki
4.   Roboty ślusarskie

	 1.		 Zakład	Instalacyjno-Budowlany	Grzegorz	Witoń
	 2.		 P.P.H.U.	„ZETA”	Zygmunt	Rośniak
	 3.		 Przedsiębiorstwo	 Remontowo-Budowlane	

„BUDOMAL”	Artur	Leśniak
5.    Roboty instalacyjne, sanitarne wod.-kan., c.o. i gaz

	 1.		 OMBUH	Włodzimierz	Mróz
	 2.		 Zakład	Instalacyjno-Budowlany	Grzegorz	Witoń
	 3.		 Tibex	Sp	z	o.o.
	 4.		 Zakład	 Instalacji	 Sanitarnych	CO	 i	Gaz	 Jacek	

Krawczyk

6.    Roboty elektryczne, w tym wymiana domofonów:
	 1.		 Voltea	Lighting	Małgorzata	Bancerz
	 2.		 Zakład	Instalacyjno-Budowlany	Grzegorz	Witoń
	 3.		 Zakład	Instalacji	Elektrycznych	Stanisław	Cuprjak
	 4.		 Zakład	Instalacji	Elektrycznych	 i	Odgromowych	

Piotr	Walczak
7.    Wykonanie i wymiana okien drewnianych na PCV

	 1.		 „Studio	Okno”	sp.	z	o.o.
	 2.		 PETECKI	ENTERPRISES	sp.	z	o.o.

8.    Wykonanie i wymiana drzwi zewnętrznych 
i wewnętrznych
	 1.		 ASSA	ABLOY	Mercor	Doors	sp.	z	o.o.
	 2.		 AM-BUD	Usługi	Remontowo-Budowlane	Justyna	

Frejlichowska
9.    Uszczelnienie i malowanie złącz międzypłytowych 

techniką alpinistyczną
„OLIMP”	Maciej	Matuszczak

10.    Inwentaryzacja, projektowanie i konserwacja 
zieleni wysokiej i niskiej (przycinki, wycinki drzew 
i krzewów, frezowanie pniaków), nasadzenia.
	 1.		 Zakład	Zieleni	J.K.K.	Wojtczak
	 2.		 Usługi	Komunalne	Mariusz	Laskowski
	 3.		 Transport	Drogowy	Towarowo-Osobowy	Zbigniew	

Gołąb
	 4.		 Zieleń	Pawlak	sp.	j.

11.    Usługi dezynsekcji, deratyzacji, dezynfekcji 
i czyszczenia zsypów.
	 1.		 „Protectum”	Krzysztof	Wojciechowski
	 2.		 Sebastian	Tyślik	Piotr	Krysiak	WDS	Serwis	s.c.

12.    Udrożnienia instalacji kanalizacji sanitarnej
	 1.		 Zakład	Instalacyjno-Budowlany	Grzegorz	Witoń
	 2.		 Sebastian	Tyślik	Piotr	Krysiak	WDS	Serwis	s.c.

13.   Badania termowizyjne
	 P.P.H.U.	Dajmos	Maciej	Jarmółkiewicz

Poznaj okolice Łodzi – ZELÓW
W dzisiejszym numerze miejsce niezwykłe – Zelów, czyli prawdziwe małe 
Czechy w samym centrum Polski. Ten najsilniejszy ośrodek mniejszości 
czeskiej w naszym kraju jest położony w powiecie bełchatowskim. Jego 
zalążkiem była, założona w XIII wieku, osada o nazwie Szelyów, później 
znana jako Zeliów. Pierwsze wzmianki historyczne o tym miejscu odnaj-
dziemy w 1402 roku w księdze „Liber Beneficiorum” Jana Łaskiego.

Nie wszystkim, jak wi-
dać na zdjęciu, po dro-

dze do śmietnika. Niestety 
wciąż  jest  to  na  naszych 
osiedlach dość częsty wi-
dok po świętach. Nie po-
chwalamy takiego zacho-
wania – tym razem mówimy 
to mieszkańcowi bloku 501, 
gdzie  porzuconą  choinkę 
sfotografowaliśmy.

Ferie zimowe 2021
Brak	 wyjazdów,	 brak	 zgro-
madzeń	oraz	połączenie	 ferii	
świątecznych	 z	 zimowymi	
dla	dzieci	z	całej	Polski	–	tak	
w	 tym	 roku	 realnie	 przebie-
gały	 ferie	 na	 zakończenie	
pierwszego	 semestru	 roku	
szkolnego.	 Na	 pocieszenie,	
przynajmniej	 najmłodszych	
uczniów,	spadł	chociaż	śnieg	
i	dzięki	zniesieniu	zakazu	wy-
chodzenia	dzieci	poniżej	16	lat	
bez	opieki	dorosłych	 te	 ferie	
nie	 były	 do	 końca	 stracone.	
Okoliczne	górki	już	po	pierw-
szym	 dniu	 opadów	 śniegu	
przyciągnęły	 spragnione	 ru-
chu	i	zabaw	na	śniegu	dzieci.	

Rosły	 jak	grzyby	po	deszczu	
śniegowe	bałwany.	Ruszyły,	
choć	bardzo	„nieśmiało”	pół-
kolonie,	bo	nic	wcześniej	nie	
można	było	tak	naprawdę	pla-
nować.	Nie	małą	atrakcję	dla	
dzieciaków	przygotowało	w	te	
ferie	(i	wiemy	już	że	przedłu-
żono	po	feriach)	łódzkie	ZOO.	
Akcja	 „Nocne	 marki”	 czyli	
wieczorne	 zwiedzanie	 ZOO	
i	 „podglądanie”	 jego	miesz-
kańców	okazało	się	tegorocz-
nym	hitem.

A	 po	 feriach	 większość	
dzieci,	poza	klasami	I–III,	wró-
ciła	do…	zdalnej	nauki.	Oby	
jednak	nie	na	długo.	 K.Sz.

Tekst z „Notatnika prawnika” przedstawimy 
w numerze lutowym.
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Co roku na remonty  

naszych zasobów mieszkaniowych  
wydatkowanych jest  

ponad 11 milionów złotych.

CO ZROBIONO W OSIEDLACH w 2020 r.
Osiedle „Żubardź”
I. Roboty budowlane
1.   Docieplono elewację zachodnią bu-

dynku nr 50 przy ul. Kutrzeby 10 
a także elewacje północne budynków 
nr 94 przy ul. Bydgoskiej 35 i nr 95 
przy ul. Bydgoskiej 37,

2.   Wyremontowano 36 balkonów w bu-
dynku nr 4 przy ul. Lutomierskiej 158,

3.   wykonano projekt instalacji oddymia-
jącej w budynku wysokim nr 83 przy 
ul. Klonowej 38/40,

4.   Naprawiono ubytki w posadzce ko-
rytarzy piwnicy budynku nr 205 przy 
ul. Lutomierskiej 83/101,

5.   Wykonano ogrodzenia przy zejściach 
do boksów motocyklowych w budyn-
kach 201, 202, 203, 205 przy ul. Lu-
tomierskiej.

Dodatkowo, poza planem wyko
nano:

1.   Projekt obudowy śmietnika przy bu-
dynku nr 50 przy ul. Kutrzeby 10,

2.   Uzupełnienie ubytków izolacji ter-
micznej i zabezpieczenie otworów 
wentylacyjnych stropodachów w bu-
dynkach nr 3 ul. Limanowskiego 168 
i nr 4 w przy ul. Uniejowskiej 1/3,

3.   Słupki ograniczające przy placu mane-
wrowym drogi pożarowej przy ul. Lu-
tomierskiej 103a,

4.   Nową izolację płyty balkonowej 
wraz z naprawą płytek na balkonach 
czterech lokali w budynku nr 76 przy 
ul. Czarnkowskiej 9/13,

5.   Wymieniono liny nośne, koło cierne 
i zawieszenie przeciwwagi w dźwigu 
osobowym budynku nr 83 przy ul. Klo-
nowej 38/40 i koło cierne z urządze-
niem UPS w dźwigu osobowym bu-
dynku nr 82 przy ul. Klonowej 32.

Nie wykonano: 
–   zaplanowanego malowania przedsion-

ka klatki schodowej na parterze w bu-
dynku nr 78 przy ul. Klonowej 28/30 
oraz miejscowych napraw tynków su-
fitu klatki schodowej budynku nr 82 
przy ul. Klonowej 32. Wykonanie tych 
prac nastąpi w 2021 roku.

II. Roboty elektryczne
1.   Wymieniono osprzęt oświetlenia kla-

tek schodowych i instalację oświet-
lenia piwnic w budynkach przy ul.: 
Limanowskiego 168, Lutomierskiej 
158 i 156, Klonowej 28/30 i 38/40, 
Bydgoskiej nr 40, 44, 25 i 37,

2.   Wymieniono wewnętrzne linie zasi-
lania wraz z tablicami elektrycznymi 
w budynkach przy ul. Klonowej 28/30 
oraz ul. Bydgoskiej 44, 25 i 37,

3.   Zamontowano nową instalację oświet-
lenia piwnic budynku nr 89 przy 
ul. Bydgoskiej 46.

Dodatkowo wykonano:
–   Wymianę elektroniki domofonu w bu-

dynku nr 203 przy ul. Lutomierskiej 109a, 

2   Nową instalację oświetlenia komórek 
w piwnicy budynku nr 5 przy ul. Lu-
tomierskiej 156,

3.   Zewnętrzne oświetlenie LED przy bu-
dynkach nr 83, 89, 202, 205.

III. Roboty dekarskoblacharskie
Nie wykonano zaplanowanej naprawy 
tynków i montażu obróbek blacharskich 
na kominach budynku nr 91 przy ul. Klo-
nowej 41. Wykonanie tych prac nastąpi 
w 2021 rok.

IV. Wymiana okien i drzwiach
1.   Wymieniono okna w trzech lokalach 

mieszkalnych oraz zrefundowano 
koszty wymiany okien we własnym 
zakresie przez członków dla pięciu 
lokali,

2.   Wymieniono drewniane okienka 
w piwnicy na pcv w budynku nr 5 przy 
ul. Lutomierskiej 156,

3.   Wymieniono drzwi do klatek scho-
dowych w budynku nr 220 przy 
ul. Wrześnieńskiej 67/69,

4.   Wymieniono drzwi do boksów mo-
tocyklowych w budynku nr 30 przy 
ul. Uniejowskiej 4.

Dodatkowo wykonano:
–   Wymianę okienek w piwnicy budyn-

ku nr 90 przy ul. Klonowej 35/37 – 
roboty planowane, ale nie wykonane 
w 2019 r. 

V. Roboty terenowo drogowe
1.   Naprawiono chodniki przy budynkach 

nr 78 i 82 przy ul. Klonowej 28/30 
i 32,

2.   Wyremontowano podesty przed bu-
dynkiem nr 90 przy ul. Klonowej 
35/37,

3.   Wyremontowano chodnik wraz 
z wjazdem do zatoki postojowej 
w północnym szczycie budynku nr 91 
przy ul. Klonowej 41,

4.   Wyremontowano betonową pochylnię 
zjazdu do boksów motocyklowych 
w budynku nr 205 przy ul. Lutomier-
skiej 83/101.

Dodatkowo wykonano:
1.   Wycięcie korzeni i naprawę nierów-

ności chodników przy budynkach 
nr 91 przy ul. Klonowej 41, nr 86 przy 
ul. Bydgoskiej 40 i nr 90 przy ul. Klo-
nowej 35/37,

2.   Wykonano naprawę nawierzchni 
asfaltowej przy wjeździe na drogę 
pożarową przy budynku nr 204 przy 
ul. Lutomierskiej 103a.

VI. Roboty instalacynosanitarne
1.   Przeprowadzono przeglądy instalacji 

gazowej i przewodów kominowych 
we wszystkich budynkach osiedla.

Dodatkowo wykonano:
1.   Chemiczne czyszczenie instalacji 

centralnego ogrzewania i grzejni-
ków w budynku nr 91 przy ul. Klo-
nowej 41,

2.   Udrożnienie kanału wentylacyjnego 
w jednym lokalu przy ul. Klonowej 32,

3.   Wymianę odcinków instalacji kanali-
zacyjnej w budynkach 203, 30, 5 i 26,

4.   Wymianę odcinków instalacji central-
nego ogrzewania w budynkach nr 205 
i 27,

5.   Sprawdzono instalację gazową w czte-
rech lokalach mieszkalnych,

6.   Udrożniono instalację kanalizacyjną 
w budynkach nr 203, 76, 222.

Nie wykonano:
–   wymiany żeliwnych odcinków pionów 

deszczowych w budynkach nr 26 przy 
ul. Uniejowskiej 6 i bud. nr 204 przy 
ul. Lutomierskiej 103a. Wykonanie 
tych prac nastąpi w 2021 rok.

Na roboty remontowe wykonane 
w 2020 r. wydatkowano w os. „Żu
bardź” łącznie ponad 1.700.000 zł.

Osiedla „Koziny”
I. Roboty budowlane
1.   Dokończono docieplenie ściany za-

chodnio-południowej budynku przy 
ul. Srebrzyńskiej 45,

2.   Uzupełniono fragment docieplenia 
na ścianie szczytowej wschodniej 
na wysokości czwartego piętra bu-
dynku przy ul. Kasprzaka 64a,

3.   Wykonano remont 12 balkonów 
od strony wschodniej budynku przy 
ul. Tatarakowej 15 choć planowano 
pierwotnie remont 6 balkonów,

4.   Wymieniono konstrukcję obudowy 
śmietnika przy ul. Lorentza 8,

5.   Wykonano ogrodzenia pochylni wejść 
do boksów motocyklowych w budyn-
kach przy ul. Lorentza 8, Długosza 1/5 
i 29/31 oraz Okrzei 4/12,

6.   Pomalowano wejścia do klatek scho-
dowych budynku przy ul. Długosza 
1/5 oraz dodatkowo budynków przy 
ul. Więckowskiego 97, 1 Maja 84/86 
oraz Lorentza 8,

7.   Zabezpieczono i uzupełniono koryta 
płyt żelbetowych pod dachem na ścia-
nie wschodniej i zachodniej budynku 
przy ul. Kasprzaka 11,

8.   Wykonano remont zadaszeń nad wej-
ściami do budynku przy ul. Długosza 27,

9.   Zmodernizowano dźwig osobowy nr 2 
w budynku Okrzei 40,

10.   Wyremontowano schody zewnętrzne 
od strony zachodniej budynku przy 
ul. Okrzei 40 prowadzące do Apteki 
w tym budynku oraz nowe schody 
wraz z barierkami do przychodni 
medycznej ANNIMEDICUS w tym 
samym budynku.

Dodatkowo wykonano:
1.   Hydroizolację ściany fundamentowej 

pomiędzy IX a X klatką budynku przy 
ul. Tatarakowej 15,

2.   Algosanację i renowację ściany szczy-
towej północnej segmentu A budynku 
Tatarakowa 15,

3.   Malowanie pomieszczenia pralni 
w budynku przy al. 1 Maja 76,

4.   Montaż siatek przeciw ptakom na ele-
wacji budynku przy ul. Okrzei 40,

5.   Odświeżenie wiat śmietnikowych przy 
budynkach: przy al. Włókniarzy 198, 
Kasprzaka 11a, 1 Maja 84/86 oraz 
Okrzei 40,

6.   Przemurowanie ścian pomieszczeń 
piwnicznych w trzeciej klatce schodo-
wej budynku przy ul. Kasprzaka 64a,

7.   Uzupełnienie kratek wentylacyjnych 
na ścianach szczytowych budynków 
przy ul. Lorentza 8 oraz al. Włóknia-
rzy 198,

8.   Wymianę świetlików poliwęglano-
wych na szyby w drzwiach wejścio-
wych klatek schodowych budynków 
przy ul. Kasprzaka 64a, Długosza 1/5, 
Kasprzaka 11, Lorentza 8 oraz 
al. 1 Maja 84/86,

9.   Naprawę nadproża jednego balkonu 
w budynku przy ul. Kasprzaka 11,

10.   Naprawę posadzki komórek pod scho-
dami budynku przy ul. Lorentza 8,

11.   Remont obudowy śmietnika przy 
ul. Tatarakowej 15,

12.   Projekt docieplenia budynku oraz in-
stalacji ciepłej wody i cyrkulacji przy 
ul. Więckowskiego 97,

13.   Bieżące zamalowywanie graffiti 
na budynkach.

Nie wykonano (poniższe roboty zostały 
przesunięte na kolejne lata):
1.   Docieplenia elewacji północnej bu-

dynku przy ul. Więckowskiego 97, 
środki zarezerwowane na docieplenie 
zostaną wykorzystane w 2021 r. na bu-
dowę instalacji ciepłej wody użytko-
wej i cyrkulacji w tym budynku,

2.   Docieplenia ściany szczytowej pół-
nocnej budynku przy ul. Kasprzaka 
28/34 – wykonanie robót zostało prze-
sunięte na kolejne lata,

3.   Remontu zejścia do lokali użytkowych 
w szczycie budynku segmentu C bu-
dynku przy ul. Tatarakowej 15. 

II. Roboty elektryczne
1.   Wymieniono oświetlenie klatek scho-

dowych oraz piwnic na nowe LED 
w budynku przy ul. Kasprzaka 11, 
Lorentza 8 oraz Długosza 1/5,

2.   Wymieniono instalację domofonową 
z analogowej na cyfrową w budynku 
przy ul. Tatarakowej 15.

Dodatkowo wykonano:
1.   Wymianę rozłączników bezpieczni-

kowych w tablicach elektrycznych 
węzłów c.o. w budynkach przy 
al. 1 Maja 76, 1 Maja 84/86 oraz Ka-
sprzaka 10,

2.   Montaż naświetlacza LED na budynku 
przy ul. Kasprzaka 60/62,

3.   Dwukrotnie w 2020 r. naprawy bramy 
wjazdowej przy ul. Tatarakowej 15,

4.   Wymieniono rygle blokujące drzwi 
szybowe dźwigu osobowego w bu-
dynku przy ul. Okrzei 40,

5.   Nowe oświetlenie klatek schodowych 
– od szóstej do dziesiątej – w budynku 
przy ul. Tatarakowej 15.

III. Roboty dekarskoblacharskie
1.    Naprawiono tynki na kominach w bu-

dynkach przy ul. Więckowskiego 97 
oraz al. 1 Maja 84/86.

Dodatkowo wykonano:
–   Usunięcie dodatkowych zadaszeń bal-

konów w budynku przy ul. Okrzei 40.

IV. Wymiana okien i drzwi
1.   Zrefundowano koszty wymiany okien 

we własnym zakresie przez członków 
dla 4 lokali,

2.   Wymieniono okienka piwniczne w bu-
dynku przy ul. Lorentza 8 oraz okna 
strychowe na PCV w budynku przy 
ul. Kasprzaka 11.

V. Roboty terenowodrogowe
1.   Wykonano nowy ciąg pieszy od strony 

północnej, południowej oraz od szczy-
tu zachodniego budynku przy ul. Ka-
sprzaka 64a,

2.   Wykonano piesze dojścia do bloku 
przy ul. Więckowskiego 97,

3.   Wykonano nową podbudowę pod 
śmietnik przy budynku ul. Lorentza 8.

Dodatkowo wykonano:
1.   Utwardzenie drogi dojazdowej do bu-

dynku przy ul. Kasprzaka 10,

2.   Naprawę opaski z płyt chodnikowych 
wzdłuż budynku przy ul. Tatarakowej 15,

3.   Naprawę fragmentu chodnika z kost-
ki brukowej wokół kratki wpustowej 
pomiędzy pierwsza i drugą klatką 
schodową budynku przy ul. Sre-
brzyńskiej 45.

VI. Roboty instalacyjnosanitarne
1.   Wykonano montaż instalacji ciepłej 

wody dla mieszkań w budynku przy 
al. 1 Maja 84/86 wraz z modernizacją 
węzła cieplnego,

2.   Dokonano okresowych rocznych prze-
glądów instalacji gazowych i komino-
wych w mieszkaniach wraz z usunię-
ciem stwierdzonych usterek.

Dodatkowo wykonano:
1.   Chemiczne płukanie instalacji cen-

tralnego ogrzewania w budynku przy 
ul. Kasprzaka 28/34,

2.   Doszczelnienie instalacji gazowej 
od pionu do gazomierza w pierw-
szej klatce schodowej budynku przy 
ul. Kasprzaka 10,

3.   Ciśnieniowe czyszczenie przykanali-
ka instalacji kanalizacyjnej w budynku 
przy ul. Srebrzyńskiej 45,

4.   Montaż ciepłomierza i wodomierza 
w węźle c.o. na potrzeby prawidłowe-
go rozliczenia ciepłej wody użytkowej 
oraz centralnego ogrzewania w budyn-
ku przy al. 1 Maja 84/86,

5.   Usunięcie awarii instalacji kana-
lizacyjnej w budynkach przy ul.: 
Więckowskiego 97, Długosza 1/5, 
Okrzei 30/36, 1 Maja 84/86, Srebrzyń-
skiej 45 oraz Okrzei 4/12,

6.   Przeniesienie zaworów podpiono-
wych z węzła centralnego ogrzewa-
nia na korytarz piwniczny w budynku 
przy ul. Kasprzaka 60/62,

7.   Instalację ciepłej wody użytkowej 
w lokalu użytkowym w budynku przy 
ul. Długosza 27,

8.   Inspekcję przewodów kominowych, 
wentylacyjnych kamerą w poszuki-
waniu powstałej niedrożności kanału 
w budynku przy ul. Tatarakowej 15,

9.   Wymianę poziomej instalacji zimnej 
wody w piwnicy budynku przy ul. Ta-
tarakowej 15.

Na roboty remontowe wykonane 
w 2020 r. wydatkowano w os. „Ko
ziny” łącznie blisko 1.100. 000 zł.

Osiedle „Zbiorcza”
I. Roboty budowlane
1.   Docieplono ścianę wschodnią budyn-

ku nr 501 przy ul. A. Sacharowa 10/12,
2.   Docieplono ścianę północną budynku 

nr 503 przy ul. A. Sacharowa 28,
3.   Docieplono ścianę wschodnią budyn-

ku przy ul. Górskiej 2 wraz z naprawą 
ściany po demontażu wcześniej komi-
na kotłowni gazowej,

4.   Docieplono ścianę zachodnią, zada-
szono balkony ostatniej kondygnacji, 
wyremontowano część balkonów oraz 
zdemontowano komin po kotłowni ga-
zowej wraz z naprawą ściany budynku 
nr 1 przy ul. Szczytowej 4/6,

5.   Docieplono szczyt wschodni budynku 
nr 3 przy ul. Stylonowej 7,

6.   Wyremontowano dźwig osobowy 
w szóstej klatce schodowej budynku 
nr 501 przy ul. A. Sacharowa 10/12,

7.   Wymieniono wyprawę elewacyj-
ną na wysokości od III do V klatki 

Żubardź, Bydgoska 25 – tablice 
elektryczne po remoncie
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Nadal największa kwota wydatków 

z funduszu remontowego 
przeznaczana jest na docieplenia 

ścian budynków.

CO ZROBIONO W OSIEDLACH w 2020 r.

schodowej wraz z remontem 19 bal-
konów i ociepleniem cokołów w bu-
dynku nr 8 przy ul. Gołębiej 5,

8.   Wyremontowano 20 balkonów w bu-
dynku nr 5 przy ul. Wilczej 2 oraz 
3 balkony w budynku nr 27 przy 
ul. Zbiorczej 25,

9.   Wykonano projekt dostosowania bu-
dynku nr 501 przy ul. Sacharowa 6/8 
i 10/12 do przepisów ppoż.,

10.   Wykonanie ekspertyzy technicznej 
odspajających się wejść do klatek 
schodowych budynku nr 4 przy 
ul. Sarniej 4,

11.   Odświeżono wejścia do klatek schodo-
wych w budynku przy ul. Zbiorczej 17.

Dodatkowo wykonano:
1.   Docieplenie wełną mineralną maszy-

nowni windy w drugiej klatce schodo-
wej budynku nr 4 przy ul. Sarniej 4,

2.   Malowanie pomieszczeń piwnicy 
czwartej klatki schodowej budynku 
nr 23 przy ul. Zbiorczej 17,

3.   Wymianę uszkodzonego wyłazu 
na dach w piątej klatce schodowej bu-
dynku nr 501 przy ul. A. Sacharowa 
10/12 oraz w drugiej klatce schodowej 
bud. nr 503 przy ul. A. Sacharowa 26.

Nie wykonano:
1.   Malowania ściany osłonowej wschod-

niej i dwóch szczytów budynku przy 
ul. Gołębiej 5, wykonano jedynie 
ocieplenie cokołów, pozostałe prace 
przeniesiono na 2021 r.,

2.   Wzmocnienia (miniowania) funda-
mentów zespołu garażowego przy 
ul. Zbiorczej 17B – prace zostaną wy-
konane w 2021 r.

3.   Zdemontowania kominów po kotłow-
niach gazowych w budynkach przy 
ul. Górskiej 3/5 i 7/9, prace będą wy-
konane przy docieplaniu bloków,

4.   Badań termowizyjnych ścian budyn-
ków.

II. Roboty elektryczne (mimo, że nie 
planowano w tej pozycji prac wykonano):
1.   Wymianę oświetlenia drugiej klatki 

schodowej na LED w budynku nr 503 
przy ul. A. Sacharowa 28,

2.   Wymianę skorodowanej instalacji 
odgromowej w budynku nr 5 przy 
ul. Górskiej 2.

III. Wymiana okien i drzwi
1.   Zrefundowano koszty wymiany okien 

poniesione we własnym zakresie przez 
członków dla 5 lokali mieszkalnych 
oraz wymieniono okna w 3 lokalach 
mieszkalnych,

Dodatkowo wymieniono drzwi 
do piwnicy w pierwszej klatce 
schodowej w budynku przy 
ul. Zbiorczej 10.

IV. Roboty terenowodrogowe
1.   Wyremontowano podesty w wejściach 

do czterech klatek schodowych budyn-
ku nr 5 przy ul. Wilczej 2 oraz podest 
w wejściu do szóstej klatki schodowej 
budynku nr 501 przy ul. A. Sacharowa 
10/12.

Dodatkowo wykonano:
1.   Remont chodników od strony wejść 

do pierwszej, trzeciej i piątej klatki 
schodowej budynku nr 8 przy ul. Go-
łębiej 5,

2.   Remont chodnika wraz z wejściami 
do klatek schodowych budynku nr 3 
przy ul. Stylonowej 7,

3.   Remont podestów przed wejściami 
do klatek budynków przy ul. Gór-
skiej 2, 3/5 i ul. Szczytowej 4/6.

Nie wykonano:
–   Montażu słupków zabezpieczających 

trawnik od strony zachodniej budyn-
ku przy ul. Rawskiej 7 – od prac od-
stąpiono.

V. Roboty instalacyjnosanitarne
1.   Wykonano chemiczne płukanie insta-

lacji centralnego ogrzewania w budyn-
ku nr 8 ul. Gołębiej 5 oraz w budynku 
nr 14 przy ul. Zbiorczej 7,

2.   Wymieniono poziomy zimnej wody 
w budynkach przy ul. Zbiorczej 10, 
12, 14, 19, 21, 23 i 25,

3.   Dokonano podłączenie instalacji 
c.w.u. dla pionu mieszkań 28, 32, 35, 
38 w budynku nr 14 przy ul. Zbior-
czej 7,

4.   Wykonano przeglądy instalacji gazo-
wej i kontrolę przewodów wentylacyj-
nych w lokalach osiedla,

5.   Wymieniono skorodowaną część 
instalacji c.o. w budynku nr 4 przy 
ul. Górskiej 2 i skorodowaną część 
instalacji z.w. w budynkach nr 1 i 4 
przy ul. Górskiej 3/5 i ul. Górskiej 4.

Dodatkowo wykonano:
1.   Wymianę odcinka pionu instalacji z.w. 

i c.w. w dwóch mieszkaniach w bu-
dynku przy ul. Sarniej 4,

2.   Wymianę uszkodzonych odcinków 
pionów kanalizacyjnych w 7 lokalach 
mieszkalnych,

3.   Wymianę 6 szt. skorodowanych grzej-
ników w mieszkaniach,

4.   Mechaniczne odpowietrzenie instala-
cji c.o. w budynkach przy ul. Gołębiej 
1/3, 5 i ul. A. Sacharowa 24,

5.   Wymianę uszkodzonych pomp c.o. 
w węzłach cieplnych budynku nr 501 
przy ul. A. Sacharowa 28 i nr 14 przy 
ul. Zbiorczej 7,

6.   Wymianę uszkodzonych pionów insta-
lacji kanalizacji deszczowej w budyn-
ku przy ul. Górskiej 7/9, ul. Szczyto-
wej 7 i ul. A. Sacharowa 26.

Na roboty remontowe wyko
nane w 2020 r. wydatkowano 
w os. „Zbiorcza” łącznie ponad 
2.300.000 zł.

Osiedle „Słowiańskie”
I. Roboty budowlane
1.   Docieplono ścianę południową bloku 

nr 119,
2.   Docieplono szczyty południowe wraz 

z wykonaniem dokumentacji technicz-
nej bloków 122 i 126,

3.   Docieplono szczyty zachodnie wraz 
z wykonaniem dokumentacji technicz-
nej bloków 131, 210 i 219,

4.   Docieplono ścianę północną i szczyt 
zachodni wraz z wykonaniem doku-
mentacji technicznej i projektu kolo-
rystyki bloku 145,

5.   Docieplono ścianę zachodnią wraz 
z wykonaniem dokumentacji technicz-
nej i projektu kolorystyki bloku 214,

6.   Docieplono ścianę południową wraz 
z wykonaniem dokumentacji technicz-
nej i projektu kolorystyki oraz malowa-
niem szczytu zachodniego bloku 217,

7.   Docieplono szczyt południowy wraz 
z wykonaniem dokumentacji technicz-
nej dla bloku 220,

8.   Docieplono szczyt wschodni wraz 
z wykonaniem dokumentacji technicz-
nej bloku 221,

9.   Docieplono szczyt północny wraz 
z wykonaniem dokumentacji technicz-
nej bloku 222,

10.   Docieplono ścianę południową wraz 
z wykonaniem dokumentacji i projek-
tu kolorystyki bloku 223,

11.   Pomalowano wejścia do klatek scho-
dowych budynku nr 114,

12.   Pomalowano klatkę schodową wraz 
z wyjściem z loku 229A,

13.   Wykonano projekt oddymiania gra-
witacyjnego klatek – od pierwszej 
do czwartej – bloku 213 oraz montaż 
drzwi w klasie odporności ogniowej 
EIS 30 w wejściach do piwnic oraz 
szybów windowych, 

14.   Wykonano kompleksową termomo-
dernizację ściany południowej i szczy-
tu północnego wraz z wykonaniem 
dokumentacji technicznej i projektu 
kolorystyki oraz remontem balkonów 
bloku 226a – był to I etap robót,

15.   Wykonano remont wytypowanych 
w przeglądach balkonów bloków 105, 
120, 121, 128, 148, 149, 220.

Dodatkowo wykonano:
1.   Zabezpieczenie otworów wentylacyj-

nych stropodachów przed ptactwem 
w wytypowanych budynkach,

2.   Remont dojścia do trzeciej klatki scho-
dowej bloku 151,

3.   Naprawę pionowych pęknięć elewacji 
przy narożnikach bloków 220, 221, 222,

4.   Montaż drzwi do komórki lokatorskiej 
w bloku 214,

5.   Uszczelnienie złączy między płytami 
na elewacji bloku 120, 122 w obrębie 
pojedynczych lokali,

6.   Napisy z numerem bloku na budyn-
kach 113, 118, 149,

7.   Montaż samozamykaczy w drzwiach 
do budynków: 111, 134, 150, 135, 138, 
153, 217, 226a, 207, 209,

8.   Dokonano odkrycia i naprawiono pęk-
nięcia na ścianie północnej i południo-
wej bloku 233,

9.   Nowe płytki na balkonie jednego 
z mieszkań w bloku nr 108a,

10.   Pomalowano cokół pomiędzy budyn-
kami 143–143A,

11.   Naprawiono i pomalowano ganek 
trzeciej klatki schodowej w bloku 143 
oraz w trzeciej klatce schodowej bloku 
nr 229,

12.   Skosy na ścianie bocznej balkonów 
bloku 105.

Nie wykonano (poniższe prace będą 
zrealizowane w 2021 r.):
1.   Malowania pierwszej i drugiej klatki 

schodowej bloku 155 wraz z wejścia-
mi do bloku,

2.   Docieplenia narożnika ścian bloków 
203–204,

3.   Naprawy cokołu budynku 221A,
4.   Wykonania izolacji fundamentów 

na wysokości pierwszej i drugiej klatki 
schodowej bloku 233,

5.   Remontu zaplanowanych na 2020 r. 
balkonów w budynkach nr: 207, 209, 
219, 228, 232.

II. Roboty elektryczne
1.   Wymieniono słupy lamp niskich 

i oprawy na LED przed budynkami 
125 i 134,

2.   Wymieniono lampy wysokie i oprawy 
na LED przed budynkiem 226A,

3.   Wymieniono oświetlenie na LED 
w wejściach do klatek schodowych 
wraz z zamontowaniem czujników 
zmierzchu i ruchu w budynkach: 100, 
220, 221, 222, 218A, 128, 130, 131.

Dodatkowo wykonano:
1.   Wymianę paneli domofonu wraz z za-

silaczami oraz unifony w wytypowa-
nych mieszkaniach bloków: 110 kl. IV, 
bl. 112 kl. III, bl. 114 kl. I, bl. 120 kl. I, 
bl. 135 kl. II, bl. 138 kl. II, III i VI, 
bl. 142 kl. II, bl. 149 kl. II, bl. 155 kl. II 
i IV, bl. 201 kl. I, bl. 208 kl. II i bl. 229 
kl. III,

2.   Wymianę napędu bramy wjazdowej 
do bloku nr 100, 

3.   Wymianę opraw na klatkach scho-
dowych bloków: 105 w drugiej klat-
ce schodowej, bl. 144 w pierwszej 
drugiej i trzeciej klatce schodowej, 
bl. 155W drugiej klatce schodowej, 
bl. 213 w drugiej, trzeciej klatce scho-
dowej i w bloku 214 w drugiej klatce 
schodowej,

4.   Wymianę lampy oświetlenia zewnętrz-
nego przy bloku 229.

Nie wykonano: 
–   Wymiany oświetlenia na LED w wej-

ściach do klatek schodowych wraz 
z zamontowaniem czujników zmierz-
chu i ruchu w budynkach: 141, 153, 
135, 134, 153. Prace przeniesiono 
do planu na rok 2021 a w 2020 za-
miennie prace wykonano w innych 
blokach.

III. Roboty dekarskoblacharskie
1.   Naprawiono poszycie kieli dachowej 

bloków: 107, 143A,
2.   Naprawiono daszki nad wejściami 

do klatek schodowych i nad balkonami 
bloków: 116 i 120.

Dodatkowo wykonano:
1.   Montaż dwóch nasad kominowych 

tupu „Turbovent” na wylocie kanału 
wentylacyjnego kuchni i łazienki – 
po jednym mieszkaniu w bloku 214 
i 227 oraz montaż nasady kominowej 
tupu „Turbovent” na kanale zbiorczym 
dwóch mieszkań w tych blokach,

2.   Udrożnienie przewodu wentylacyjne-
go wraz z rozbiórką czapy betonowej 
oraz udrożnienie kanału wentylacyjne-
go w bloku nr 211.

Nie wykonano:
1.   Naprawy poszycia dachowego kieli 

dachowej bloku 128,
2.   Wymiany wyłazów dachowych w bu-

dynkach: 102, 137, 141, 202, 203, 
233 – prace przeniesiono na kolejne 
lata, a w 2020 r. w zamian wykonano 

wymianę wyłazów w blokach: 114, 
147, 148, 207, 208, 212),

3.   Z uwagi na pilniejsze przeglądy 
i konieczność miejscowych napraw 
dachów i ogniomurów z wymianą 
wpustów deszczowych zrezygnowa-
no z realizacji prac na blokach od 101 
do 107 i od 201 do 207 i wykonano 
ww. prace zgodnie z bieżącymi potrze-
bami w innych blokach: 100, 111, 116, 
131, 160, 213.

4.   Montażu nasad kominowych w budyn-
kach nr 147, 148, 149 220, 221, 222 – 
przeniesiono do realizacji w roku 2021.

IV. Wymiana okien i drzwi
1.   Zrefundowano koszty wymiany okien 

poniesione przez członków we włas-
nym zakresie dla 38 lokali i wymie-
niono okna w 2 lokalach zgodnie 
z harmonogramem wymian,

2.   Wymieniono drzwi wewnętrzne 
i zewnętrzne do klatek schodowych 
w bloku 114 oraz drzwi zewnętrzne 
do klatek schodowych budynków: 
126, 160, 216, 218A, 229A.

Dodatkowo wykonano:
1.  Drzwi metalowe w bloku 214,
2.   Naprawę drzwi metalowych drugiej 

klatki schodowej bloku 213 oraz 
w pierwszej i trzeciej klatce schodo-
wej bloku 111,

3.   Demontaż starych i montaż nowych 
drzwi do pomieszczenia pozsypowe-
go w drugiej klatce schodowej w boku 
155,

Nie wykonano:
–   Wymiany okienek piwnicznych w blo-

kach 100, 102, 110 oraz naświetli 
drzwi w bloku 155.

Żubardź, Bydgoska 37 – elewacja północna po dociepleniu

Wygodnie dodawaj 
zgłoszenia dotyczące usterek

i spraw bieżących, 
ze smartfona lub komputera

oraz bądź na bieżąco 
z ich postępem.

Otrzymuj powiadomienia
w smartfonie, e-mail

lub SMS o istotnych sprawach 
dotyczących

Twojego mieszkania 
np. przerwie w dostawie

prądu, wody i inne.

Załóż konto na
rsmbawelna.imieszkaniec.pl

Ściągnij na swój 
telefon aplikację

Elektroniczny 
system obsługi 

mieszkańca

Szczegółowy sposób 
uruchomienia aplikacji 

znajdziecie Państwo 
na tablicy ogłoszeń w swojej 

klatce schodowej.
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Mimo panującej pandemii oraz wielu obostrzeń 

przy normalnym funkcjonowaniu udało się 
w znaczącej większości zrealizować 

zaplanowane na 2020 r. roboty remontowe.

Kontakt z nami
Administracja osiedla „Słowiańskie”, 
tel. 42 670 99 78.
P.o. kierownika adm. p. Julita Marcin-
kowska.
TECHNICY:
Andrzej Piętal, tel. 503 029 115, email: apie
tal@rsmbawelna.pl, budynki nadzorowane: od 
nr 101 do nr 160.
Robert Wojtkiewicz, tel. 505 150 847, 
email: rwojtkiewicz@rsmbawelna.pl, budynki 
nadzorowane: 100, 201233 oraz zespół garaży 
przy bl. 100 i przy ul. Zakładowej 3236.
ADMINISTRATORZY:
Alina Kobus administrowane bloki: 100122, 
jak również zespół garaży przy ul. Ziemowi
ta 2b i Zakładowej 32/36, tel. kom. 505 150 
863, email: akobus@rsmbawelna.pl
Małgorzata Krasowska administrowane 
bloki: 132150, tel. kom. 505 150 842, email: 
mkrasowska@rsmbawelna.pl
Beata Nykiel administrowane bloki: 201212  
219233, tel. kom. 505 131 497, email: bny
kiel@rsmbawelna.pl
Wiesława Maślak administrowane budynki: 
151160, 213218a, tel. 505 150 840, email: 
wmaslak@ rsmbawelna.pl

Administracja osiedla „Sienkiewiczow-
skie”, tel. 42 670 66 64.
Kierownik adm. p. Dominik Różycki
TECHNIK
Sebastian Janaczyk, tel. 505 150  848, 
email: sjanaczyk@rsmbawelna.pl
ADMINISTRATORZY:
Sabina Cebula administrowane bloki: 1626, 
1 i 1a, 2, 51, 52, 53, 55, 57, 60, Wspólnoty 
Mieszkaniowe bl. 54, 56, 58, tel. kom. 505 150 
859, email: scebula@rsmbawelna.pl
Izabela Rutkowska administrowane budyn
ki 1015, 2730, S1/2 do S11, Z1/17, Z217, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oraz budynek w Andrespolu. 
Tel. 505 150 851, email: irutkowska@rsmba
welna.pl

Administracja osiedla „Zbiorcza”, 
tel. 42 674 89 49.
Kierownik adm. p. Andrzej Jaroszczyk.
TECHNIK:
Zbigniew Stysiński, tel. 505 150 849, email: 
zstysinski@rsmbawelna.pl
ADMINISTRATORZY:
Elżbieta Kowalczyk administrowane budyn
ki: Górska 2, 4, 3/5, 7/9, Szczytowa 4/6, Rawska 
3, 7, Wilcza 2, Gołębia 1/3, 5, A. Sacharowa 24, 
26, 28, tel. kom. 505 150 845, email: elkowal
czyk@rsmbawelna.pl
Aleksandra Czekalska administrowane bu
dynki: Zbiorcza 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 
23, 25, Sarnia 4, Stylonowa 7, A. Sacharowa 
6/8, 10/12, tel. kom. 505 150 846, email: 
aczekalska@rsm bawelna.pl
Joanna Witulska administrowane budynki 
501 i 503, ul. A. Sacharowa 6/8, 10/12, 24, 
26, 28, tel. 501 463 186, email: jwitulska@
rsmbawelna.pl

Administracja osiedli „Żubardź” i „Kozi-
ny”, tel. 42 651 55 24 - bez zmian.
Kierownik adm. p. Jolanta Bartoszek.
TECHNIK DLA BUDYNKÓW OSIEDLA „ŻUBARDŹ”:
Jakub Paprocki, tel. 509 330 825, email: 
jpaprocki@rsmbawelna.pl
TECHNIK BUDYNKÓW OSIEDLA „KOZINY”:
Jakub Olczak, tel. 505 150  853, email: 
jaolczak@rsmbawelna.pl
ADMINISTRATORZY:
Jacek Piaseczny administrowane budynki: 
Gandhiego 3a, Tatarakowa 15, Lutomierska 
83/101, 103a, 105a, 109a, 111, Wrześnieńska 
67/69, 71/73, Sierakowskiego 1/5, ul. Kutrzeby 
3 i 10, Czarnkowska 9/13, tel. kom. 505 150 862, 
email: jpiaseczny@rsmbawelna.pl
Aleksandra Marcinkowska-Wrońska ad
ministrowane bloki: Bydgoska 25, 27/29, 35, 
37, Lutomierska 156, 158, Uniejowska 1/3, 4, 
4a, 6, Limanowskiego 168, Turoszowska 5, 16, 
dwa zespoły garaży przy ul. Bydgoskiej 25a i Po
wstańców Wielkopolskich 25, tel. 505 150 852, 
email: amarcinkowskawronska@rsmbawelna.pl
Aneta Wyrowska administrowane budynki: 
ul. Klonowa 28/30, 32, 38, 40, Okrzei 30/36, 
40, 4/12, Długosza 1/5, Kasprzaka 11, 11a, 
1  Maja 76, 84/86, Więckowskiego 97, al. 
Włókniarzy 198, garaże przy al. 1 Maja 76 A, 
tel. 501 463 291, email: awyrowska@rsmba
welna.pl
Beata Kaźmierczak administrowane budynki: 
ul. Bydgoska 40, 42, 44, 46, Klonowa  35/37, 41, 
ul. Kasprzaka 60/62, Kasprzaka 64a, 10, 28/34, 
Długosza 27, 29/31, Lorentza 8, Srebrzyńska 45, 
email: bkazmierczak@rsmbawelna.pl
CZYNSZE SPÓŁDZIELNI:
Alina Kita – czynsze os. Koziny i os. Sien
kiewiczowskie, tel. 42 641 63 33, wew. 33, 
email: akita@rsmbawelna.pl
Joanna Olszewska – czynsze os. Zbiorcza 
i os. Żubardź, tel. 42 641 63 33, wew. 66, 
email: jolszewska@rsmbawelna.pl
Olga Malec – czynsze os. Słowiańskie, 
tel. 42 641 63 33, wew. 67, email: omalec@
rsmbawelna.pl
Barbara Hreczanik – Zca Głównego 
Księgowego, koordynator, tel. 42 641 63 33, 
wew. 19, email: bhreczanik@rsmbawelna.pl
SEKRETARIAT SPÓŁDZIELNI:
tel. 42 641 63 33, w. 18 i 49

Zgłaszanie awarii po godzinach pracy administracji: PRYM PPHU Grzelka 
and Grzelka Pogotowie Mieszkaniowe, tel. 42 640 41 05, 42 640 41 06, 
601 880 504.

V. Roboty terenowo
drogowe

1.   Zrealizowano budowę chodni-
ka wzdłuż ściany balkonowej 
bloku 143A.

Dodatkowo wykonano:
1.   Naprawę śmietnika przy bloku 

150 i 213,
2.   Naprawę wiaty śmietnikowej 

przy bloku 160,
3.   Podstawy z kostki brukowej 

pod ławkami wraz z monta-
żem ławek przy blokach: 102, 
103, 121, 132,

4.   Naprawę znaku drogowego 
przy bloku 226a oraz wyko-
pano i wywieziono drenę za-
kopaną przy bloku 207 kl. III,

5.   Naprawę ubytków w pieszo-
-jezdni przy blokach: 226A, 
224, 213 i 214,

6.   Naprawę płyt ażurowych za-
bezpieczających teren zielony 
przed osunięciem przy bloku 
220,

7.   Oznakowanie miejsca dla in-
walidy oraz wymianę znaków 
drogowych przy blokach 129 
i 131,

8.   Na prośbę mieszkańców likwi-
dację 3 „kopert” dla niepełno-
sprawnych oraz oznakowanie 
nowego pełnowymiarowego 
miejsca postojowego pomię-
dzy blokami 147–149,

9.   Modernizację czterech miejsc 
postojowych dla niepełno-
sprawnych i ich dostosowanie 
do obowiązujących przepisów 
oraz ustawienie znaku zatrzy-
mywania się i postoju przy 
bloku 218,

10.   Dojście do tablicy informacyj-
nej oraz opaskę z płyt chodni-
kowych pod muralem na bloku 
213,

11.   Naprawę chodnika z kostki 
brukowej przy bloku 138,

12.   Podłoże z kostki betonowej 
pod dzwony na selektywną 
zbiórkę odpadów oraz dojścia 
do śmietnika zlokalizowanego 
w szczycie bloku nr 209,

13.   Podjazd oraz nowe podłoże 
w śmietniku przy bloku nr 227,

14.   Odnowienie „kopert” do par-
kowania dla lokali użytko-
wych przed blokiem 138,

15.   Montaż słupków przy blokach 
207 i 211.

Nie wykonano (poniższe prace 
będą zrealizowane w 2021 r.):
1.   Naprawy chodników w rejonie 

bloków: 132, 141, 142, 143, 
151, 152,

2.   Przejścia z chodnika na par-
king pomiędzy pawilonem 
nr 29 a Piekarenką przy bloku 
102,

3.   Remontu chodników w en-
klawie bloków 129, 130, 131, 
128,

4.   Koryta pod huśtawki przy blo-
ku 131.

VI. Roboty instalacyjno
sanitarne

1.   Wykonano czyszczenie che-
miczne instalacji centralnego 
ogrzewania w bloku nr 160 

oraz czyszczenie chemiczne 
i ciśnieniowe wymienników 
w 46 węzłach cieplnych,

2.   Wymieniono instalację desz-
czową w stropodachu bloku 
160,

3.   Wymieniono instalację desz-
czową oraz części instalacji 
kanalizacyjnej w blokach: 
141, 205,

4.   Wymieniono części poziomów 
i pionów instalacji kanaliza-
cyjnej w blokach: 116, 143, 
147, 202, 207, 208, 229,

5.   Wymieniono skorodowane 
grzejniki centralnego ogrze-
wania w wytypowanych 
mieszkaniach,

6.   Dokonano przeglądu insta-
lacji gazowych i przewodów 
kominowych w budynkach 
osiedla.

Dodatkowo wykonano:
1.   Wymianę części pionu kanali-

zacyjnego w bloku 219 w ob-
rębie dwóch mieszkań,

2.   Mechaniczne odgazowanie 
instalacji c.o. w blokach 216 
i 219,

3.   Wymianę ciepłomierza w węź-
le cieplnym w bloku 116,

4.   Wymianę napędu zaworu 
w węzłach cieplnych bloków 
153 i 160,

5.   Mechaniczne odpowietrzanie 
instalacji c.o. w blokach 107, 
143, 214,

6.   Wymianę napędu c.w. wraz 
z czujkami w węźle cieplnym 
bloku 223,

7.   Montaż amortyzatorów na in-
stalacji c.o. w dwóch lokalach 
bloku 103 i w piwnicy bloku 
160,

8.   Wymieniono grzejnik w Przed-
szkolu Miejskim Nr 234 
mieszczącym się w bloku 244,

9.   Wymianę pionu instalacji ka-
nalizacji deszczowej od parte-
ru w drugiej klatce schodowej 
bloku 116,

10.   Częściową wymianę instala-
cji kanalizacyjnej w jednym 
mieszkaniu bloku 150,

11.   Usunięcie awarii pionu kanali-
zacji w bloku 231A,

12.   Wymianę kanalizacji deszczo-
wej w drugiej klatce schodo-
wej bloku 131,

13.   Wymianę części kanalizacji 
deszczowej pionu i części po-
ziomu w blokach 111 i 218,

14.   Wymianę części poziomu ka-
nalizacji deszczowej w prze-
strzeni międzystropowej 
w pierwszej klatce schodowej 
bloku 100,

15.   Wymianę części pionu i po-
ziomu instalacji kanalizacji 
w piwnicy bloku 116 oraz 
w piwnicy bloku 121,

16.   Ekspertyzy kominiarskie 
w wytypowanych lokalach 
mieszkalnych.

Nie wykonano (poniższe prace 
będą zrealizowane w 2021 r.):
1.   Czyszczenia chemicznego in-

stalacji centralnego ogrzewania 
w blokach: 155, 156 – odstą-
piono od wykonania ww. prac 
w roku 2020, prace wykonane 
zostaną w kolejnym roku,

2.   Wymiany instalacji deszczowej 
w piwnicy bloku 102,

3.   Wymiany pionu instalacji 
deszczowej w pierwszej klatce 
schodowej bloku 107,

4.   Wymiany instalacji desz-
czowej pionowej od parte-
ru w klatkach od pierwszej 
do piątej w bloku 138,

5.   Wymiany instalacji desz-
czowej od parteru do piwnic 
w drugiej i trzeciej klatce scho-
dowej bloku 155,

6.   Wymiany części poziomów 
i pionów instalacji kanalizacyj-
nej w blokach: 106, 119, 210,

7.   Wymiany instalacji kanaliza-
cyjnej poziomej w bloku 152,

8.   Wymiany instalacji poziomej 
zimnej wody w piwnicach bu-
dynków: 107, 112, 142, 233.

Na roboty remontowe wy
konane w 2020 r. wydatko
wano w os. „Słowiańskie” 
łącznie blisko 3.900.000 zł.

Osiedle 
„Sienkiewiczowskie”
I. Roboty budowlane

1.   Docieplono ścianę wschodnią 
wraz z remontem balkonów 
budynku przy ul. Rocha Ko-
walskiego 4, 

2.   Docieplono ścianę północną 
budynku przy ul. Skrzetuskie-
go 8,

3.   Docieplono ścianę szczyto-
wą północną budynku przy 
ul. Skrzetuskiego 6,

4.   Docieplono ścianę południową 
wraz z remontem balkonów 
budynku przy ul. Kmicica 8,

5.   Docieplono dolną część bu-
dynku przy ul. Kmicica 11 
od strony zachodniej w obrę-
bie mieszkania nr 11,

6.   Pomalowano klatki schodowe 
budynków przy ul. Kmicica 14 
i 4C,

7.   Wyremontowano część z wy-
typowanych do planu balko-
nów,

8.   Dokonano remontu 2 kominów 
kompleks Zetek i ul. Skrzetu-
skiego 1,

9.   Usprawniono ciągi wentyla-
cyjne w budynkach wg zgło-
szeń lokatorów.

Dodatkowo wykonano: 
–   Izolację posadzki wraz z uło-

żeniem płytek w garażu w bu-
dynku S9 przy ul. Kmicica 2B.

II. Roboty elektryczne
1.   Wymieniono oświetlenie żaro-

we na LED w budynkach przy 
ul. Kmicica 14 i 4C,

2.   Dokonywano bieżących 
napraw latarni wysokich i ni-
skich na terenie osiedla.

Dodatkowo wykonano:
1.   Częściową wymianę oświet-

lenia przed garażami w kom-
pleksie budynków „S”,

2.   Wymianę oświetlenia żarowe-
go na LED w budynku 57 przy 
ul. Zagłoby 19,

3.   Wymianę oświetlenia żarowe-
go na LED w budynku S9 przy 
ul. Kmicica 2B,

4.   Częściową wymianę oświet-
lenia żarowego na LED w bu-
dynku S1/2 przy ul. Skrze-
tuskiego 1.

III. Roboty dekarsko
blacharskie

1.   Dokonano punktowych na-
praw na budynkach „S”,

2.   Wymieniono orynnowanie 
i udrożniono elementy odpły-
wowe na budynkach po ich 
bieżącej kontroli,

3.   Zamontowano budki dla pta-
ków na bloku nr 5, 23 i 28.

Dodatkowo wykonano:
–   Naprawę poszycia dachowego 

budynku S3 przy ul. Kmicica 4,

Nie wykonano:
1.   Wymiany poszycia dachowe-

go wraz z remontem komi-
nów na budynku nr 22 przy 
ul. Kmicica 19 – wykonano 
jedynie punktowych napraw.

IV. Wymiana okien i drzwi
1.   Zrefundowano koszty za wy-

mianę okien przez członków 
dotyczące 18 lokali.

V. Roboty terenowo
drogowe

1.   Wyremontowano place zabaw 
– położono kostkę brukową 
i usunięto stare urządzenia za-
bawowe,

2.   Wyremontowano podest przed 
blokiem przy ul. Ketlinga 4 
od strony północnej,

3.   Zamontowano stojak na rowery 
na podbudowie z kostki bruko-
wej i z ławką przed budynkiem 
przy ul. J. Skrzetuskiego 12.

Dodatkowo wykonano:
–   Wymianę podłoża pod wiatę 

śmietnikową po spaleniu przy 
budynkach 29/30.

VI. Roboty instalacyjno
sanitarne

1.   Wymieniono zawory cyrkula-
cyjne mtcv w budynkach przy 
ul. Ketlinga 5 i 9 oraz Rocha 
Kowalskiego 6,

2.   Wymieniono zawory na roz-
dzielaczach w budynkach przy 
ul. J. Skrzetuskiego 10, Kmi-
cica 15 i 19,

3.   Dokonano corocznych prze-
glądów instalacji gazowych 
i przewodów kominowych 
w budynkach.

Dodatkowo wykonano:
1.   Naprawę instalacji centralne-

go ogrzewania w budynku 17 
przy ul. Ketlinga 4,

2.   Naprawę kanału spalinowego 
w budynku S1/2 przy ul Skrzetu-
skiego 1,

3.   Wymianę poziomu kanaliza-
cji przed budynkiem 28 przy 
ul. Kmicica 8,

Na roboty remontowe wyko
nane w 2020 r. wydatkowano 
w os. „Sienkiewiczowskie” 
łącznie przeszło 2.100.000 zł.

Konkurs na balkon
Zakończył się konkurs na 

najefektowniej udekoro-
wany balkon w okresie świą-
teczno-noworocznym.

Na osiedlu „Zbiorcza” na-
grodzony został p. Jarosław 
Chojnacki z  bloku 8a, a  na 
osiedlu „Słowiańskie” p. Jerzy 
Bednarek z bl. 102.

Komisja konkursowa Rady 
Osiedla „Słowiańskie” posta-
nowiła także przyznać jedno 
wyróżnienie, które otrzymała 
p. Dominika Kobus z bl. 106.

Niestety w  tym sezonie 
nie wpłynęły żadne zgłosze-
nia z  osiedli „Żubardź”, „Ko-
ziny” i „Sienkiewiczowskie”. 

Może ich mieszkańcy wezmą 
udział w  letnim konkursie 
na najładniej ukwiecony bal-
kon. Zachęcamy! 

A  tymczasem prezentu-
jemy Państwu zdjęcia doce-
nionych balkonów w  zimo-
wej odsłonie. Nagrodzonym 
uczestnikom gratulujemy!

Dominika Kobus 
– wyróżnienie, 
os. Słowiańskie, bl. 106

Jerzy Bednarek  – 
zwycięzca, os. Słowiańskie, 
bl. 102

Jarosław Chojnacki, 
os. Zbiorcza, bl. 8a



7
Niewątpliwie na czele li-

sty naszych bohaterów 
są teraz lekarze i cały 

personel medyczny. Nie ma 
co na ten temat dyskutować. 
To im należy się teraz wielki 
pokłon i szacunek.

Ale zastanówmy się czy 
wokół nas nie ma więcej, może 
mniejszych rangą, ale tak samo 
niezbędnych w codziennym 
życiu osób, które pozwalają 
na prawidłowe i w miarę nor-
malne funkcjonowanie miast, 
osiedli. Myślę tu o całej liście 
zwykle niedocenianych przez 
nas, mieszkańców, zawodów, jak 
motorniczy tramwaju, kierowca 
autobusu, pani zza sklepowej 
lady, a bliżej nas konserwatorów 
czy gospodarzy domów.

Piszę o tym, gdyż z admi-
nistracji osiedla „Słowiańskie” 
otrzymaliśmy wspaniałą laur-
kę, inspirowaną zgłoszeniami 

mieszkańców, dla sześciu go-
spodarzy domów, którzy, jak na-
pisała do nas pełniąca obowiąz-
ki kierownika osiedla p. Julita 
Marcinkowska: „w godny wy-
różnienia sposób opiekują się 
powierzonymi rejonami. Zarów-
no z obserwacji służb admini-
stracyjnych, jak i mieszkańców 
tereny zewnętrzne oraz klatki 
schodowe są czyste i codziennie 
przygotowane do bezpiecznego 
po nich przemieszczania się”. 
Pamiętajmy bowiem, że pan-
demia koronawirusa wymusiła 
nie tyko częstsze zwyczajowe 
sprzątanie klatek schodowych, 
ale też dezynfekowanie po-
wierzchni najczęściej używa-
nych przez mieszkańców. Mimo 
obostrzeń i potrzeby dystansu 
wyróżnieni gospodarze domów 
mają dobry kontakt z mieszkań-
cami, są na nich otwarci i chętni 
do pomocy i współpracy.

Poznajcie Państwo 
naszych lokalnych 
bohaterów:
1.  Piotrowska Grażyna – go-

spodarz domu, bl. 116, 117, 
118, 120;

2.  Przyłęcki Marcin – gospo-
darz domu, bl. 106, 107, 
108, 108A;

3.  Kąkol Andrzej – gospodarz 
domu, bl. 202, 203, 204, 
212;

4.  Kowalczyk Zbigniew – go-
spodarz domu, bl. 216, 217, 
218, 218A;

5.  Staroń Feliks – gospodarz 
domu, bl. 221A, 226A;

6.  Szatkowski Krzysztof – 
gospodarz domu, bl. 147, 
149, 150.

Te drobne wyrazy uznania i wy-
różnienia naszych mieszkańców 
dla pracy gospodarzy są naprawdę 

na wagę złota w tych trudnych 
czasach. Doceniajmy się nawza-
jem, bądźmy mili dla siebie.

A swoją drogą ciekawi jeste-
śmy jak współpraca na linii ad-
ministracja osiedla – gospodarz 

domu – mieszkaniec układa się 
na innych naszych osiedlach.

 K.Sz.

Bohaterowie naszych czasówBohaterowie naszych czasów

Zbigniew Kowalczyk

Feliks Staroń
Marcin Przyłęcki

Andrzej Kąkol
Grażyna Piotrowska

Krzysztof Szatkowski 

 ZASZCZEPIĘ SIĘ 
 przeciw COVID-19 

Jak	ważny	społecznie	
jest	 to	 teraz	problem	
nie	 musimy	 chyba	

przekonywać.	W	rok	2021,	
dzięki	dostępnej	już	szcze-
pionce,	 weszliśmy	 pełni	
nadziei	na	powrót	do	nor-
malności.	Ale	pamiętajmy	
im	więcej	z	nas	podda	się	

szczepieniu	 tym	 prędzej	
pokonamy	wirusa	 i	wróci-
my	do	normalności.
	 Prosimy	zatem	o	dopi-
sanie	do	pożądanych	indy-
widualnych	Państwa	dzia-
łań	w	2021	r.	szczepienia	
przeciw	COVID-19!
	 K.Sz.

Rzeczy, które przed rokiem 2020 wydawały się całkowicie naturalne, 
nad którymi się nie zastanawialiśmy, bo były niejako wtopione 
w naszą egzystencję, w pandemii nabierają zupełnie innego, 
większego znaczenia.

UWAGA 
WŁAŚCICIELE MIESZKAŃ –
60% bonifi kata od opłaty 

jednorazowej za przekształcenie 
prawa użytkowania wieczystego 

gruntu w prawo własności 
przedłużona do końca 2021 r.

Rada	Miejska	w	Łodzi	24	grudnia	2020	r.	podjęła	Uchwa-
łę	Nr	XXXIV/1121/20	przedłużającą	możliwość	uzyska-
nia	60%	bonifi	katy	przy	jednorazowym	uiszczeniu	opłaty	
przekształceniowej.

Jest	 to	 konsekwencja	 opóźnień	 ze	 strony	miasta	
w	wydawaniu	 zaświadczeń	 o	 przekształceniu	 prawa	
użytkowania	wieczystego	gruntów	w	prawo	ich	własno-
ści.	Aczkolwiek	temat	przekształceń	i	wydawanych	za-
świadczeń	miał	być,	zgodnie	z	ustawą	z	dnia	20	 lipca	
2018	r.	o	przekształceniu	prawa	użytkowania	wieczy-
stego	gruntów	zabudowanych	na	cele	mieszkaniowe	
w	prawo	własności	tych	gruntów,	zakończony	w	2019	r.	
wiele	z	podmiotów	i	osób	uprawnionych	do	otrzymania	
takiego	zaświadczenia,	mimo	upływu	dwóch	lat,	wciąż	go	
nie	uzyskało.	Otrzymane	zaświadczenie	było	zaś	podsta-
wą	ubiegania	się	w	pierwszym	roku	po	przekształceniu,	
po	zgłoszeniu	gotowości	wniesienia	 jednorazowo	całej	
opłaty	 przekształceniowej	 najwyższej,	 przewidzianej	
odrębną	Uchwałą	 organu	 samorządu	 terytorialnego,	
bonifi	katy.	U	nas	Uchwała	Rady	Miejskiej	przewidywała	
60%	bonifi	katę	w	pierwszym	roku	po	przekształceniu.	
Teraz	wspomnianą	na	wstępie	 uchwałą	 przedłużono	
obowiązywanie	60%	bonifi	katy	dla	trzech	kolejnych	lat	
po	ustawowym	przekształceniu.		 K.Sz.

Harmonogram  Rady  Nadzor-
czej, zatwierdzony na posiedze-
niu w dniu 17.12.2020 r., został 
opracowany  przy  założeniu, 
że będzie możliwa organizacja 
Walnego Zgromadzenia w maju 
2021  roku,  wszystko  jednak 
uzależnione  jest  od  rozwoju 
pandemii koronawirusa i Rada 
Nadzorcza swoje działania bę-
dzie dostosowywała do bieżą-
cej sytuacji.

STYCZEŃ:
1.  Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady 

Nadzorczej – Rewizyjnej, GZM, Wewnątrz-
spółdzielczej na 2021 rok.

2.  Informacja Zarządu na temat planowane-
go zwołania Walnego Zgromadzenia RSM 
„Bawełna”.

3.  Uchwalenie programu działalności spo-
łecznej na 2021 rok, w zakresie uchwalenia 
Regulaminu konkursów na najładniej ukwie-
cony balkon w okresie letnim oraz na naje-
fektowniej udekorowany balkon w okresie 
świąteczno -noworocznym.

4.  Informacja nt. stanu zadłużeń lokali miesz-
kalnych i użytkowych.

LUTY:
1.  Podjęcie uchwały w sprawie zasad zaliczania 

członków RSM „Bawełna” do poszczegól-
nych części zwyczajnego Walnego Zgroma-
dzenia w 2021 roku.

2.  Przyjęcie sprawozdań z działalności Ko-
misji Rady Nadzorczej: Rewizyjnej, GZM, 
Wewnątrzspółdzielczej za 2020 rok.

3.  Przyjęcie sprawozdań z działalności Rad 
Osiedli za 2020 rok.

4.  Zasady dofi nansowania bądź sfi nansowania 
wypo czynku letniego dla dzieci i młodzieży 

organizowanego przez TKKF „Dzikusy” 
na 2021 r.

MARZEC:
1.  Podjęcie uchwał w sprawach należących 

do kompetencji Rady Nadzorczej w związku 
z planowanym zwołaniem Walnego Zgroma-
dzenia.

2.  Przyjęcie sprawozdania z działalności Spół-
dzielni za 2020 r. oraz sprawozdania fi nan-
sowego za 2020 r. Ocena działalności Spół-
dzielni za 2020 r. – uchwalenie wniosków 
do Walnego Zgromadzenia.

3.  Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady 
Nadzorczej za 2020 r.

KWIECIEŃ:
1.  Informacja nt. realizacji prac związa-

nych z wykonaniem postanowień ustaw: 
o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 
15.12.2000 r. w przedmiocie wyodrębnienia 
nieruchomości oraz ustawy z dnia 20 lipca 
2018 roku o przekształceniu prawa użytko-
wania wieczystego gruntów zabudowanych 
na cele mieszkaniowe w prawo własności 
tych gruntów.

2.  Ustalenie stawek opłat zaliczkowych za c.o. 
i c.w. obowiązujących od 1.05.2021 r.

3.  Sprawy związane z organizacją Walnego 
Zgromadzenia.

MAJ:
1.  Analiza wyników gospodarczo-fi nansowych 

Spółdzielni za I kwartał 2021 roku.
2.  Przedstawienie wyników rozliczeń mediów 

za 2020 rok.
3.  Sprawy związane z organizacją Walnego 

Zgromadzenia.

CZERWIEC:
1.  Sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej.
2.  Omówienie przebiegu Walnego Zgromadze-

nia i wdrożenie działań związanych z ewen-
tualną realizacją wniosków wypływających 
w trakcie zebrań poszczególnych części 
Walnego Zgromadzenia.

LIPIEC:
1.  Informacja nt. realizacji prac związa-

nych z wykonaniem postanowień ustaw: 
o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 
15.12.2000 r. w przedmiocie wyodrębnienia 
nieruchomości oraz ustawy z dnia 20 lipca 
2018 roku o przekształceniu prawa użytko-
wania wieczystego gruntów zabudowanych 
na cele mieszkaniowe w prawo własności 
tych gruntów.

2.  Informacja nt. stanu zadłużeń lokali miesz-
kalnych i użytkowych.

SIERPIEŃ:
1.  Analiza wyników gospodarczo-fi nansowych 

Spółdzielni za I półrocze 2021 r.

WRZESIEŃ:
1.  Przedstawienie analizy porównawczej zu-

życia mediów w zasobach Spółdzielni 
za I półrocze 2021 roku w odniesieniu do roku 
poprzedniego – wnioski.

PAŹDZIERNIK:
1.  Wybór członków Rady Nadzorczej do udziału 

w pracach Komisji ds. wyboru wykonawców 
na roboty remontowe w 2022 roku.

2.  Informacja nt. realizacji prac związanych z wy-
konaniem postanowień ustaw: o spółdzielniach 
mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 r. w przed-
miocie wyodrębnienia nieruchomości oraz 
ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o prze-
kształceniu prawa użytkowania wieczystego 
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe 
w prawo własności tych gruntów.

3.  Informacja nt. stanu zadłużeń lokali miesz-
kalnych i użytkowych.

LISTOPAD:
1.  Analiza wyników gospodarczo-fi nansowych 

Spółdzielni za III kwartały 2021 r.

GRUDZIEŃ:
1.  Uchwalenie ramowego harmonogramu obrad 

Rady Nadzorczej na 2022 rok.
2.  Uchwalenie planu gospodarczo-fi nansowego 

RSM „Bawełna” na 2022 rok. Oprac.: I.G.

Harmonogram prac 
Rady Nadzorczej na 2021 rok

Po
zn

ajm
y s

ię



8 Rozerwij się!
BARAN 21 III  20 IV
Wyniknie jakaś sytuacja wy-
magająca od Ciebie dużej 
odwagi - trudno nawet powie-
dzieć o jakim charakterze - tylko fi zycznej, 
czy też cywilnej. Sprawdzisz się jednak 
i zaimponujesz komuś, kto nie doceniał Cię 
pod tym względem. Nawet zwykle krytycz-
ny Wodnik też wyrazi swoje uznanie.

BYK 21 IV  21 V
Możesz niespodziewanie 
poczuć się jak maszynka do 
robienia pieniędzy, która 
ma już dosyć. Twoje interesy idą dobrze, 
ale wszystko wskazuje na to, że masz 
za mało czasu, by korzystać ze swobo-
dy fi nansowej. Pracoholiku, więcej luzu! 
Inaczej ktoś inny porwie Ci Pannę sprzed 
nosa.

BLIŹNIĘTA 22 V  20 VI
Najbliższy miesiąc powinien 
natchnąć Cię optymizmem. 
Pewna sprawa, prowadzona 
od dłuższego czasu, zakończy się sukce-
sem. Otrzymasz też interesujące propozy-
cje współpracy. W domu ktoś planuje miłą 
niespodziankę. Uważaj na zaprzyjaźnio-
nego Barana. Chyba nie jest do końca 
szczery.
RAK 21 VI  22 VII
Bardzo przyjemny miesiąc. 
Sprawy fi nansowe, które Cię 
ostatnio niepokoją, częściowo 
rozwiążą się same, częściowo przy pomo-
cy przyjaciół, zwłaszcza tych spod znaku 
Skorpiona. Chociaż wir towarzyski w pełni 
karnawału pochłonie Cię bez reszty, nadal 
analizuj na bieżąco stan portfela.

LEW 23 VII  22 VIII
Czas ostrej  rywalizacji 
w interesach. Będzie Ci to 
odpowiadało, bo lubisz ta-
kie sytuacje i dobrze się w nich czujesz. 
Ale nie wypuszczaj inicjatywy z rąk. W ten 
sposób możesz osiągnąć wiele, nawet 
więcej niż przypuszczasz. Nie przejmuj 
się tym, że Twoja taktyka Rybom będzie 
nie w smak.
PANNA 23 VIII  22 IX
Sporo pracy. Jeśli nawet po-
dejmiesz ją niechętnie, szybko 
zdasz sobie sprawę, jak bar-
dzo jest potrzebna i korzystna. Nie rezyg-
nuj więc. Warto ożywić miłe, ale ostatnio 
rzadkie, kontakty towarzyskie z Bliźnię-
tami. Mogą Ci sprawić wiele niespo-
dzianek, w dobrym znaczeniu tego słowa.

WAGA 23 IX  23 X
Powoli zacznie się rysować 
jaśniejszy obraz Twojej nie-
ciekawej ostatnio sytuacji, 
szczególnie w sferze osobistej. Jeszcze 
trochę wiary i cierpliwości, a wszystko 
ułoży się wspaniale. Zasługujesz na to. 
Rozważ uważnie propozycję, jaką przed-
stawi Ci Byk. Może to być początek do-
brej passy.
SKORPION 24 X  21 XI
Długa, ważna i poważna 
rozmowa. Tylko nie daj się 
sprowokować do kłótni. Po-
winno Ci cały czas zależeć na spokojnym 
prze biegu tej dyskusji. W kontaktach to-
warzyskich zajdą jakieś zmiany. Czy rze-
czywiście na tyle interesujące, na ile je 
ocenisz? Posłuchaj, co na ten temat powie 
Ci Koziorożec.

STRZELEC 22 XI  21 XII
Małe nieporozumienie w kon-
taktach z kimś zaprzyjaźnio-
nym. Zazdrość będzie grała 
najpewniej główną rolę. Jak taką sytuację 
załagodzić? Najlepiej odczekać, samo 
przejdzie. Tymczasem pomyśl o Lwie, 
który od dawna czeka na wiadomość 
od Ciebie. Odezwij się, bo kontakt może 
się całkiem urwać.
KOZIOROŻEC 22 XII  19 I
Najpierw będziesz musiał iść 
pod wiatr. Nawarstwiające się 
obowiązki i niecierpliwość 
najbliższych mogą potęgować uczucie 
osamotnienia mimo tłumu osób krążą-
cych wokół Ciebie. W trudnych chwilach 
nie pozostaniesz sam. We wszystkim (poza 
fi nansami!) wspierać Cię będzie życzliwy 
Rak.

WODNIK 20 I  18 II
Tydzień zapowiada się niezbyt 
pomyślnie i trochę niespokoj-
nie. W najmniej oczekiwanym 
momencie pojawią się jakieś trudności 
w pracy. Może podlegli pracownicy będą 
dopominać się podwyżki? Unikaj zbędnych 
dyskusji, one mogą tylko zaognić spory. 
Właściwe ścieżki dyskretnie podpowie Ci 
Waga.
RYBY 19 II  20 III
Małe, niezamierzone spot-
kanie ze Strzelcem okaże się 
bardzo miłe i rokujące nadzie-
ję na przyszłość. Skoro tak, to nie zasy-
piaj gruszek w popiele. Aktywnie przejdź 
do ataku i przejmij inicjatywę. Niech 
nie ma czasu na nic innego jak rozmyślanie 
o Tobie, kontakty z Tobą i tylko z Tobą...

HOROSKOP NA LUTY

***
Wyszedł facet wyrzucić śmieci w dresiku i kapciach. Spotkał 
sąsiada. Wraca nad ranem kompletnie ubzdryngolony. Żona mu 
otwiera drzwi, a on mówi:
– Noooeee… nieee… maszzz pojęęęciaaaa Jadźkaaaa… gdzieeee 
oni nam teee konteeeeeneeeryy na śmieci poprzestaaaawiaaali…

Składniki na 10 ciastek:

■ 150 g serka mascarpone,
■ paczka biszkoptów lub herbatni-

ków min. 150 g,
■ 100 g masła orzechowego,
■ 200 g czekolady wg uznania mlecz-

nej lub gorzkiej,
■ 1 łyżka stołowa oleju kokosowego,
■ 2 łyżki stołowe płatków migda-

łowych,
■ posypki do ciast,
■ 2 łyżki stołowe wiórków kokoso-

wych.

Przygotowanie:

Serek mascarpone dokładnie miesza-
my z masłem orzechowym. Następnie 

dodajemy pokruszone ciastka i wszyst-
ko dokładnie mieszamy aż masa za-
cznie się do siebie kleić. Gotową masę 
wkładamy na kwadrans do zamrażarki. 
Wyciągamy ciasto z zamrażarki i for-
mujemy z niego niewielkie kulki, które 
układamy na formie wyłożonej papie-
rem tak, aby się nie dotykały. Kulki 
chłodzimy przez kolejne 15 min. 
W tym czasie czekoladę z olejem 
roztapiamy w kąpieli wodnej. Każdy 
patyczek zanurzamy w czekoladzie 
i wbijamy do połowy kulki z ciasta. 
Powstałego „lizaka” chłodzimy przez 
kolejne 15 min. 
 Pozostałą czekoladę ponownie 
rozpuszczamy. Zanurzamy w niej 
każdego cake popsa tak, aby cały był 
pokryty czekoladą. Gdy z „lizaka” ob-
cieknie nadmiar polewy, obtaczamy go 

Zachęcamy do  zabawy w  kuchni. 
CAKE POPS są proste w przygotowa-
niu i nie wymagają wielu składników. 
Czas ich przygotowywania to świetna zabawa dla całej rodziny. 
Przepis na te lizaki z ciasta można w dowolny sposób modyfi kować 
według swoich i dzieci upodobań. Słodkie i w dodatku urocze kulki 
na patyku robi się w mgnieniu oka bez pieczenia.

w wybranej posypce. Cake pops prze-
chowujemy w lodówce.

Smacznego i wyśmienitej zabawy!

 K.Sz.

Taka sobie myśl!
Nie pozwól, by smutek 
z przeszłości lub obawa 
o przyszłość zabrały Ci 

radość dnia dzisiejszego.

W OCZEKIWANIU 
NA WIELKIE WYJŚCIE 

Obecnie	niewiele	mamy	okazji	do	zakładania	eleganckiego	
stroju.	Choć	przyszedł	czas	karnawału	na	wielkie	wyjścia	
i	 huczne	 bale	musimy	 jeszcze	 poczekać.	Warto	 jednak	

w	wolnej	chwili,	nie	tylko	dla	zachowania	kondycji	potańczyć	przed	
telewizorem,	ale	i	może	czegoś	nowego,	związanego	z	wielką	galą,	
nauczyć	się.	Może	...wiązania	krawata	na	początek?

Poniżej	korzystając	ze	strony	internetowej	stressfree.pl	przed-
stawiamy	krok	po	kroku	jak	zawiązać	węzeł	klasyczny	Windsor.

I	na	razie	na	wyjścia	i	spotkania	online	też	może	się	ta	umiejęt-
ność	przydać.	Powodzenia!	 K.Sz.

CIASTO 
NA PATYKU

Na	zawarty	w	gru-
dniowym	wydaniu	

Gazety	 konkurs	 do	
redakcji	wpłynęły	trzy	
pomalowane	choinki.	
Jedną	z	nich	prezen-
tujemy	obok	–	proszę	
spojrzeć	gwiazda	na	
choince	 błyszczy	
się	 –	 super	 prawda.	
Nagrody	 przekaza-
liśmy	 a	 w	 zamian	
dostaliśmy	od	 jednej	
uczestniczki	 takiego	
wzruszającego	 e-
-maila:	

„Dziękuję	serdecznie	
za	prezent.	Dzisiaj	do-
stałam!	Ale	niespo-
dzianka!	 Super	
pomysły	macie.	
Wspaniałych	
Świąt!!!
A l i n a 
Sa iko ,
10	lat”

Cieszymy	się,	że	mo-
gliśmy	zrobić	Alince	

niespodziankę.	
Pozdrawia-
my.

K.Sz.

CAKE POPS -


