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W bieżącym numerze znajdą Państwo sprawozdania poszczegól-
nych kierowników administracji osiedli z realizacji ubiegłorocznych 
remontów. Zobacz „Co zrobiono w osiedlach w 2019 r.”

Segregujemy odpady – w numerze przedstawiamy kilka tematów z tym 
związanych wynikających z obserwacji naszych służb oraz rozmawiamy 
z Dyrektorem Wydziału Komunalnego UMŁ p. Ewą Jasińską.

Następna gazeta 
ukaże się 20 lutego 

2020 r. NAKŁAD 9000 

egzemplarzy

Moim
zdaniem
Szybko minął najpiękniejszy okres 

każdego roku, czas świąt Bożego Naro-
dzenia, Nowego Roku i następujących 
praktycznie zaraz po nich, zimowych 
ferii szkolnych. Dla dzieci i młodzieży 
najlepiej by było, gdyby jeszcze było bar-
dzo dużo śniegu. Śnieg i niewielki mróz 
to konieczne okoliczności, aby ferie były 
bardzo udane. Zresztą nie tylko ferie, ale 
czas po zajęciach szkolnych. Pamiętam, 
że nie tak dawno nic nie mogło rywalizo-
wać z sankami i łyżwami, i czas spędzany 
na powietrzu był najważniejszym tema-
tem podczas przerw między lekcjami. 
Niestety aura nas nie rozpieszcza. Od kil-
ku już dobrych lat nie ma zimy. A brak 
śniegu bardzo niekorzystnie się odbija, nie 
tylko na dzieciach i młodzieży. Na nich 
szczególnie, bo się nie mogą wyszaleć. 
Na nas zaś, bo otacza nas świat szary, bury 
przez 16-17 godzin dziennie. Nawet jak 
w tym okresie świeci słońce, to jednak 
pozostała część dnia jest niezadowalają-
ca. Wyglądając przez okno wieczorem nic 
nie widzimy poza szarościami. Nie jest 
to optymistyczne. Brakuje bieli śniegu. 
Co prawda duże jego opady są zmorą dla 
każdego administratora i zarządzającego 
nieruchomościami, ale po jego uprzątnię-
ciu z wszystkich ciągów komunikacyj-
nych, jakże miło się chodzi nawet późną 
nocą, widząc dookoła wszystko i słysząc 
pod stopami chrzęst zgniatanego śniegu. 
Również na ulicach, pomimo zwiększo-
nych niedogodności z powodu opadów, 
jest lepiej dla kierowców wszystkich 
samochodów. Dlaczego? Otóż lepiej jest 
widać każdego pieszego zbliżającego się 
do krawędzi jezdni. Jest szansa wcześ-
niejszego zareagowania, bowiem teraz 
bardzo wielu przechodniów „zlewa się” 
z szarym otoczeniem i jest praktycznie 
niewidoczna dla kierowców. Przy okazji, 
jako kierowca, zauważam niestety bardzo 
zły nawyk pieszych przechodzących przez 
jezdnię. Otóż „wykorzystując” przepis, 
że piesi mają praktycznie bezwzględne 
pierwszeństwo, zauważam, że ponad 80, 
nawet 90% pieszych nie zwraca uwagi 
na to co się dzieje wokół nich, idąc dość 
szybko, mając założony kaptur na głowę 
i rozmawiając przez telefon, wkracza bez-
względnie na przejście dla pieszych. Nie 
zdają sobie sprawy, że mogą być po pro-
stu niewidoczni, szczególnie o tej porze 
roku, dla nadjeżdżających samochodów. 
Nie zdają sobie sprawy, że samochód jest 
co najmniej kilkunastokrotnie cięższy 
od nich i żaden pieszy nie ma dużych 
szans w takim zderzeniu, nawet jak samo-
chód porusza się z niewielką prędkością. 
Korzystajmy jako piesi ze swoich praw 
rozsądnie. Zawsze jako pieszy, zatrzymuję 
się przed jezdnią, patrzę w lewo, potem 
w prawo i jeszcze raz w lewo, tak jak mnie 
nauczono w 6-tym roku życia, i dopiero 
przechodzę.

Zachęcam, w tym numerze n/Ga-
zety, do uważnej lektury zakresu prac 
remontowych wykonanych w ubiegłym 
roku w całej naszej Spółdzielni. Zachę-
cam również do instalowania w swoich 
telefonach aplikacji „iMieszkaniec.pl”, 
która pozwala na szybkie, zdecydowanie 
szybsze niż tradycyjna forma, załatwia-
nie wszelkiego rodzaju zgłoszeń i awarii. 
A od tego numeru nasza Gazeta ukazuje 
się w nowym formacie.

 Sylwester Pokorski

 Wzorem lat ubiegłych, przed przedstawieniem planów remontowych 
na bieżący rok, co zrobimy w lutowej Gazecie, drukujemy remonty wykonane 
w roku poprzednim.
Remonty w naszych zasobach to koszt około 11 milionów złotych rocznie.

Co roku opracowywane są 
szczegółowe plany remontowe 
dla nieruchomości na dany rok. 
Jako priorytet traktujemy 
wypełnianie założeń planowych, 
jednak nie zawsze możliwa jest pełna ich realizacja. 
Niestety nie da się zaplanować każdej sytuacji, 
usterki czy awarii. 
Bywa, że zaplanowane na jakiś cel środki 
muszą być w ciągu roku szybko rozdysponowane 
na inne potrzeby remontowe. Właśnie dlatego 
dużo miejsca w naszej gazecie 
poświęcamy planom remontowym 
i ich realizacji. W tym numerze na str. 4, 5 i 6 
zamieszczamy sprawozdania kierowników 
z wypełnienia planów z 2019 r. A w najbliższym numerze 
przedstawimy plany remontów na 2020 r.  
Plany dla poszczególnych budynków już niebawem 
znajdą się też na stronie internetowej Spółdzielni. 

Wigilia na Olechowie
13 grudnia 2019 r. o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej Nr 205 
przy ul. Dąbrówki 1 odbyło się spotkanie wigilijne dla mieszkań-
ców Olechowa i Janowa. Relację z tego wydarzenia zamiesz-
czamy na str. 8.

ZAPRASZAMY NA SPACERY PO ŁODZI 
I WYCIECZKI W POLSKĘ – czytaj na str. 2

Zmiany w podatku od sprzedaży 
nieruchomości nabytej w drodze spadku
Od 1 stycznia 2019 r. ustawodawca wprowadził istotne zmiany w zasadach 
opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fi zycznych odpłatnego zby-
cia, nabytych w drodze spadku nieruchomości. Zmianie uległ sposób liczenia 
5-letniego terminu, po upływie którego nie powstaje zobowiązanie PIT, a tym sa-
mym zaistniała możliwość zbycia nieruchomości nabytej w spadku przed upły-
wem 5 lat od daty jej nabycia w wyniku spadkobrania bez konieczności zapłaty 
podatku dochodowego.

Dotychczasowe przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodo-
wym od osób fi zycznych stanowiły (art. 10 ust. 1 pkt 8 a), iż źródłem przychodu 
podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fi zycznych jest 
odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości je-
żeli nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane 
przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym na-
stąpiło nabycie lub wybudowanie.  Czytaj „Z notatnika prawnika” na str. 3.

Co zrobiono w osiedlach Co zrobiono w osiedlach 
w 2019 r.w 2019 r.

ZMIANA OPŁAT
Bieżący numer ukazuje się tydzień później niż zapowiadano na 
łamach ostatniego wydania, co związane jest z drukiem w ga-
zecie zmiany opłat, które uchwalane były na posiedzeniu Rady 
Nadzorczej 23 stycznia 2020 r.
 Od 1 maja 2020 r. nastąpi w naszej Spółdzielni zmiana opłat 
eksploatacyjnych – tabelaryczne zestawienie zmienionych 
stawek drukujemy na str. 7.
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Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

określa zadania gminy dotyczące gospodarki odpadami.  
Rada gminy, w drodze uchwały, może zwolnić w całości  

lub części z opłaty za śmieci.
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Z prac 
Rady Nadzorczej 
W  grudniu 2019 roku Rada 

Nadzorcza RSM „Bawełna” odby-
ła jedno posiedzenie, na którym:

1.  Uchwaliła plan gospodarczo-finansowy 
RSM „Bawełna” na 2020 rok, uznając go za do-
brze i precyzyjnie opracowany i zabezpiecza-
jący potrzeby Spółdzielni i jej członków. Plan 
uwzględnia planowane przez rząd wzrosty cen 
na różnych płaszczyznach.

2.  Uchwaliła zaliczkowe stawki opłat 
za ciepłą wodę dla lokali w budynku nr 18 
przy Al. 1 Maja 76/78. Wprowadzenie zalicz-
kowych opłat za ciepłą wodę związane jest 
z rozbudową węzła cieplnego w ww. budynku 
o funkcję ciepłej wody użytkowej dostarczanej 
do mieszkań.

Termin wprowadzenia opłat – od 1 stycznia 
2020 roku.

3.  Uchwaliła Regulamin zasad i trybu roz-
liczenia środków zgromadzonych na funduszu 
remontowym oraz Regulamin zasad gospo-
darki finansowej, dostosowane do zapisów 
Statutu Spółdzielni oraz do obowiązujących 
przepisów.

4.  Uchwaliła stawki opłaty przekształce-
niowej z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2020 r.

Z dniem 1 stycznia 2019 r., na podstawie 
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształce-
niu prawa użytkowania wieczystego gruntów 
zabudowanych na cele mieszkaniowe w pra-
wo własności gruntów, prawo użytkowania 
wieczystego gruntu przekształca się w prawo 
własności gruntu. Właściciel gruntu pono-
si na rzecz dotychczasowego właściciela 
gruntu opłatę przekształceniową. Wysokość 
opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej 
z tytułu użytkowania wieczystego i będzie 
wnoszona przez okres 20 lat. W związku 
z tym zaistniała konieczność wprowadzenia 
od 1.01.2020 r. w opłatach za lokale opłaty 
przekształceniowej w miejsce dotychczaso-
wej opłaty z tytułu wieczystego użytkowania 
gruntu.

5.  Przyjęła Informację nt. gospodarki od-
padami komunalnymi i selektywnej zbiórki 
odpadów w zasobach Spółdzielni, doceniając 
zaangażowanie Zarządu i pracowników Spół-
dzielni w przygotowanie zasobów Spółdziel-
ni do zmian w gospodarowaniu odpadami 
i uznając, że RSM „Bawełna” jest bardzo dobrze 
przygotowana do prowadzenia selektywnej 
zbiórki odpadów.

6.  Uchwaliła Ramowy Harmonogram Pra-
cy Rady Nadzorczej na 2020 rok i prezentujemy 
go Państwu na stronie 4.

7.  Przyjęła do wiadomości informacje 
członków Rad Osiedli „Żubardź”, „Koziny”, 
„Zbiorcza”, „Słowiańskie” i „Sienkiewiczowskie” 
na temat spraw, jakimi zajmowały się Rady 
na swych posiedzeniach w okresie od ostat-
niego posiedzenia Rady Nadzorczej.

8.  W sprawach wniesionych Rada przyjęła 
do wiadomości informacje nt.:

–  przebiegu wymiany legalizacyjnej wo-
domierzy i podzielników kosztów c.o.

–  posiedzenia Forum Zarządców Nieru-
chomości Spółdzielczych z dnia 2.12.2019 r., 
którego gościem była posłanka Koalicji Obywa-
telskiej p. Agnieszka Hanajczyk. Tematem spot-
kania była gospodarka odpadami komunalnymi 
i selektywna zbiórka odpadów. W planach jest 
zaproszenie na podobne spotkanie posła Prawa 
i Sprawiedliwości.

–  konieczności wyboru przedstawicieli 
Spółdzielni na zjazd przedkongresowy, który 
wyłoni delegatów na VII Kongres Spółdziel-
czości, który odbędzie się w 2020 roku. Rada 
Nadzorcza dokona wyboru przedstawicieli 
na swoim lutowym posiedzeniu.

–  lustracji RSM „Bawełna” za lata 2016–
2018, która rozpocznie się w dniu 19.12.2019 r.

–  przebiegu 61. urodzin Spółdzielni, które 
zorganizowano w dniu 5.12.2019 r.

 Oprac.: I.G.

W grudniu 2019 r. po-
siedzenia Zarządu RSM 
„Bawełna” odbyły się 
w dniach 4, 17, 18 i 19. 
Na posiedzeniach tych 
Zarząd podjął decyzje 
m.in. w następujących 
sprawach:

Sprawy członkowsko‑ 
‑mieszkaniowe

Wg stanu na 30.11.2019 r. Spół-
dzielnia zrzeszała 10.309 człon-
ków. W grudniu 2019 r. przyjęto 
w poczet członków Spółdzielni 
6 osób, które posiadają odręb-
ną własność lokalu w zasobach 
Spółdzielni i wystąpiły o człon-
kostwo, a także wpisano do re-
jestru członków 22 osoby, które 
nabyły członkostwo z mocy 
prawa. W tym samym czasie 
skreślono z rejestru członków 
Spółdzielni 29 osób, których 
członkostwo ustało z mocy pra-
wa z różnych przyczyn (głównie 
z powodu zgonu albo sprzedaży 
mieszkania).

Organizacja Walnego 
Zgromadzenia

Wstępnie ustalono terminy 
i miejsca odbycia zebrań po-

szczególnych części Walne-
go Zgromadzenia zakładając, 
że odbędzie się ono w ośmiu 
częściach, jak to miało miejsce 
w ostatnich latach. Zaplano-
wano, że zebrania odbędą się 
w okresie 18–27 maja 2020 
roku i polecono Kierownikom 
Administracji Osiedli już zare-
zerwować sale na obrady.

Przypominamy, że tegorocz-
ne zwyczajne Walne Zgromadze-
nie będzie zebraniem nie tylko 
sprawozdawczym, ale również 
wyborczym, bowiem w tym roku 
upływa obecna kadencja Rady 
Nadzorczej i Rad Osiedli.

Sprawy terenowo‑
‑prawne

Właścicielom nieruchomo-
ści zabudowanej budynkiem 
nr 92 przy ul. Bydgoskiej 25 
w Łodzi w osiedlu „Żubardź” 
postanowiono przedstawić 
do podjęcia uchwałę (w try-
bie indywidualnego zbierania 
głosów) w sprawie wyrażenia 
RSM „Bawełna” jako zarządcy 
nieruchomości następczej zgody 
na wykonanie robót budowla-
nych polegających na moder-
nizacji instalacji ciepłej wody 
użytkowej w III i IV klatce 
budynku nr 92 przy ul. Bydgo-
skiej 25 przez firmę „TIBEX” 
Sp. z o.o. zgodnie z opracowa-
nym i zaakceptowanym przez 
Spółdzielnię projektem budow-

lanym z kwietnia 2017 roku 
i zawarcie z tą firmą stosownej 
umowy. Spółdzielnia będąca 
współwłaścicielem nierucho-
mości głosowała za podjęciem 
powyższej uchwały.

Roboty remontowe 
i wymiana stolarki 
okiennej

Postanowiono (w kolejności 
wynikającej z list określających 
kolejność wymiany/refundacji) 
zrefundować część kosztów wy-
miany okien osobom, które wy-
mieniły je we własnym zakresie:
–  w dziesięciu mieszkaniach 

w osiedlu „Słowiańskie”,
–  w siedmiu mieszkaniach 

w osiedlu „Sienkiewiczow-
skie” i

–  w dwóch mieszkaniach 
w osiedlu „Żubardź”.
Zatwierdzono na 2020 rok 

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

Zatwierdzono protokół 
z prac komisji powołanej 
w sprawie wyboru wykonaw-
ców na realizację robót remon-
towych w zasobach mieszkanio-
wych RSM „Bawełna” w 2020 
roku zgodnie z rekomendacją 
i ustaleniami komisji zawartymi 
w protokóle i poszerzając skład 
Banku Wykonawców o jedną 
firmę do robót elektrycznych. 
Lista firm zamieszczona jest 
w biurach Zarządu i Admini-
stracji Osiedli, na stronie inter-
netowej RSM „Bawełna” oraz 
w tym wydaniu gazety „Mój 
Dom” na stronie 3.

Sprawy  
ekonomiczne

Przyjęto do wiadomości wy-
niki ekonomiczne Spółdzielni 
za okres od stycznia do paź-
dziernika 2019 r.

Na wnioski firm sprzątają-
cych (dot. wszystkich osiedli 
wchodzących w skład zasobów 
mieszkaniowych naszej Spół-
dzielni) oraz firmy świadczącej 
usługi konserwacji i usuwania 
usterek (dot. osiedli: „Słowiań-
skie”, „Sienkiewiczowskie” 
i „Zbiorcza”), uwzględniając 
przedstawione przez właścicieli 
tych firm uzasadnienia i prze-
prowadzone z nimi rozmowy 
negocjacyjne – podwyższono 
kwoty miesięcznych ryczał-
tów za świadczone na rzecz 
Spółdzielni usług. Za podnie-
sieniem wynagrodzeń dla tych 
firm przemawiał głównie wzrost 
minimalnego wynagrodzenia 
za pracę, jako że w przypadku 
tych firm wynagrodzenie pra-
cowników jest podstawowym 
elementem ich kosztów. Zaak-
ceptowano również podwyżkę 
cen za konserwację dźwigów 
w zasobach Spółdzielni do wy-
sokości ustalonej w wyniku ne-
gocjacji z firmą świadczącą nam 
usługi w tym zakresie. Wszyst-
kie opisane wyżej podwyżki 
zostały przewidziane w pla-
nie gospodarczo-finansowym 
na 2020 rok.

Postanowiono odstąpić 
od prowadzenia postępowania 
komorniczego, wymagalności 
kosztów i naliczania odsetek 
w stosunku do jednego z dłuż-
ników Spółdzielni – wykonaw-
cy, który przed laty nienależycie 
wykonał powierzoną mu robotę, 
za co został przez Spółdzielnię 
obciążony kosztami poprawek. 
Dotychczasowa egzekucja 
tych kosztów okazała się jed-
nak bezskuteczna, a czynności 
komornicze nie doprowadziły 
do ujawnienia majątku dłużni-
ka (firma już nie istnieje), wobec 
czego komornik umorzył postę-
powanie egzekucyjne, a w ślad 

za tą decyzją Spółdzielnia odstą-
piła od dochodzenia swoich na-
leżności, nie widząc perspektyw 
na ich wyegzekwowanie.

Sprawy najmu lokali 
i terenów

Wyrażono zgodę na zawar-
cie umowy najmu terenu przy 
ul. A. Sacharowa 6/8 z przezna-
czeniem na kiosk oraz terenu 
przy ul. Zakładowej 51 z nowym 
właścicielem stojącego na tym 
terenie pawilonu handlowego.

Zmieniono umowę najmu 
terenu pod pawilonem handlo-
wym przy ul. J. Skrzetuskiego 
– zmiana dotyczyła adresu pa-
wilonu i wynikała z dokonanej 
przez UMŁ zmiany numeru 
w adresie posesji.

Wynajęto teren przy ul. 
Zakładowej przed blokami 
101/102 na sprzedaż choinek 
w okresie od 14 do 24 grudnia 
2019 roku.

Działalność społeczno‑
‑wychowawcza

Przyjęto sprawozdanie Zarzą-
du Ogniska TKKF „Dzikusy” 
z przeprowadzonej w dniu 
7 grudnia 2019 roku w Szkole 
Podstawowej Nr 205 w Łodzi 
XIX Olimpiady Przedszkola-
ków – wraz z rozliczeniem 
wykorzystania środków finan-
sowych przekazanych przez 
RSM „Bawełna” na organizację 
Olimpiady.

***
Na posiedzeniu z udziałem 
Przewodniczącej Rady Nadzor-
czej oraz lustratora, który z upo-
ważnienia Związku Rewizyjne-
go Spółdzielni Mieszkaniowych 
RP rozpoczął badanie lustracyj-
ne działalności Spółdzielni w la-
tach 2016–2018 omówiono za-
kres badania lustracyjnego oraz 
sprawy organizacyjne związane 
z prowadzeniem czynności lu-
stracyjnych.

 Oprac.: E.S.

Z PRAC ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI  
w grudniu 2019 r. 

 UWAGA WYCIECZKA! 
W tym roku chcielibyśmy, 

w ramach integracji 
osiedli, spotykać się z Pań-
stwem na organizowanych 

wspólnie z PTTK wycieczkach 
po Łodzi i nie tylko. Pierwsza 
z nich odbyłaby się 21 mar-
ca 2020 r. Byłby to spacer 

po Parku Staromiejskim i Ma-
nufakturze „Śladami rzeźb”. 
Szczegóły wycieczki podamy 
w następnym numerze gazety.

OGŁOSZENIE!
„Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bawełna” informuje, że posiada do 
wynajęcia lokale użytkowe o powierzchni 71 m2 i 112 m2 w pawilonie nr 49 
w Łodzi przy ul. Brzechwy7A (pierwsze piętro).

Informacji o lokalach udziela Dział Organizacyjny pod numerem telefonu: 
42 641-63-33 wew. 45 lub 51, e-mail wsierakowski@rsmbawelna.pl lub oso-
biście Łódź, ul. Przybyszewskiego 163, pokój 121.

CZY 
SĄ ZNIŻKI 
W OPŁATACH 
ZA ŚMIECI?
Temat segregacji śmieci i wysokich opłat 
za ich wywóz wciąż budzi wiele wąt-
pliwości i  rodzi coraz to nowe pytania. 
W tym numerze przedstawiamy pytanie 
nadesłane elektronicznie prze mieszkankę 
osiedla „Sienkiewiczowskie”. Pani pyta: „czy 
w naszej Spółdzielni jest zniżka na wywóz 
nieczystości z tytułu posiadania Karty Du-
żej Rodziny?”.

Odpowiadając, informujemy, że Spółdziel-
nia nie udziela ani nie nalicza żadnych 

zniżek w tym zakresie. Spółdzielnia jest 
jedynie inkasentem i płatnikiem opłat. 
Wysokość opłaty za wywóz odpadów wy-
nika z Uchwały Rady Miejskiej. Jak Państwo 
wiecie od 2013 r. gospodarka odpadami 
jest zadaniem gmin. W ustawie o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach z dnia 
13 września 1996 r. (kilkakrotnie już no-
welizowanej – ostatnia zmiana z 19 lipca 
2019 r.) w art 6k pkt 4 czytamy, że Rada 
gminy, w drodze uchwały, może zwolnić 
w całości lub części z opłat za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy, w  części dotyczącej gospo-
darstw domowych, w których dochód nie 
przekracza kwoty uprawniającej do świad-
czeń pieniężnych z pomocy społecznej lub 
rodziny wielodzietne. Na ten moment 
Rada Miejska naszego miasta takiej 
uchwały nie podjęła.

Listy
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Według legendy w warowni miało kiedyś istnieć podziemne 
przejście, które łączyło zamek w Oporowie z klasztorem oo. Paulinów. 
Tunel był ponoć miejscem potajemnych schadzek 
zakochanej w przeorze kasztelanki.

W poprzednim nume-
rze zachęcaliśmy Pań-
stwa  do  odwiedzenia 
Łęczycy,  dziś  zapra-
szamy do miejsca hi-
storycznie związanego 
z ziemią łęczycką, czy-
li do znajdującego się 
w  powiecie  kutnow-
skim  Oporowa  i  jego 
słynnego zamku.
Najstarsza źródłowa wzmianka 
o Oporowie pochodzi z 1363 
roku. Znajdowała się tam wów-
czas siedziba rodu Oporow-
skich, którzy ziemie te otrzy-

mali od króla Kazimierza III 
Wielkiego.

Sam zamek, który stał się 
rezydencją rodową, wybudował 
Władysław Oporowski – najwy-
bitniejszy przedstawiciel rodzi-
ny. Wykształcony na uniwer-
sytecie w Padwie, posiadający 
tytuł profesora prawa zdobyty 
na Uniwersytecie Krakowskim, 
Władysław Oporowski był jed-
nym z najważniejszych współ-
pracowników króla Władysława 
II Jagiełły i jego doradcą w poli-
tyce zagranicznej. Stał również 
na czele kościoła polskiego, 
pełniąc funkcję prymasa Polski 
i arcybiskupa gnieźnieńskiego.

Zamek wzniesiono około 
1440 roku, na umocnionej ka-
mieniami polnymi sztucznej 
wyspie, usypanej pośrodku 

jednej z odnóg rzeki Słudwi. 
Wyspę otacza fosa, ponad którą 
przebiega murowany most. Za-
budowa skupiona wokół czwo-
robocznego dziedzińca składa 
się z domu mieszkalnego, wieży 
i baszty z kaplicą, połączonych 
murem obronnym. Całość utrzy-
mana została w stylu późnogo-
tyckim.

Na początku XVII wieku 
zamek stał się własnością rodzi-
ny Tarnowskich, a w XVIII w. 
rodziny Sołłohubów. W XIX w. 
kilkukrotnie zmieniał właści-
cieli, a od 1932 r. należał do ro-
dziny Karskich. W wyniku re-
formy rolnej obiekt został im 
odebrany w 1944 r. i przeszedł 
w ręce powiatu kutnowskiego. 
W 2014 r. spadkobiercy rodziny 
Karskich wygrali w sądzie ba-

talię o zwrot mienia. Zgodzili 
się jednak, by w budynku na-
dal działało, powołane w 1949 
roku, muzeum.

Zamek, wraz z otaczają-
cymi go zabudowaniami i par-
kiem, dostępny jest dla tury-
stów przez cały rok. Zwiedzanie 
rozpoczyna się od sieni wejścio-
wej, wyposażonej m.in. w meb-
le w stylu biedermeier z XIX 
wieku, fortepian z 1845 r., kla-
sycystyczne lustra z 1820 r., 
stanowiące autentyczne wy-
posażenie zamku oraz kilimy 
i kobierce. Na parterze znajduje 
się skarbczyk, z gotyckimi skle-
pieniami oraz sala z oryginalną 
posadzką z czasów przebudowy 
wnętrz z XVII wieku. Na piętrze 
obejrzeć możemy mały salonik, 
z XIX wiecznym kominkiem 

i piecem, jadalnię z rokokowym 
lustrem owalnym z 1760 roku, 
największą komnatę na zamku, 
czyli salę rycerską z bogatą ko-
lekcją portretów właścicieli za-
mków oraz sypialnię. Zbiory za-
wierają dzieła sztuki z różnych 
epok, tylko nieliczne eksponaty 
związane są z historią obiektu.

Zamek otoczony jest 
10-hektarowym parkiem krajo-
brazowym, założonym w I poło-
wie XIX wieku.

Drzewostan jest tu zróżnico-
wany, spacerując natrafi my za-
równo na aleję kasztanową, jak 

i piękne lipy i graby. W parku 
znajdują się dwie budowle: dom 
ogrodnika, w którym dziś znaj-
duje się gminna biblioteka oraz 
tzw. domek szwajcarski, który 
obecnie pełni funkcję hotelu.

Zamek wielokrotnie był 
wykorzystywany jako filmo-
wa scenografia, odbywają się 
w nim także koncerty i wieczo-
ry poetycko-muzyczne. Warto 
tam pojechać, gdyż jest to jeden 
z niewielu tego typu zabytków 
w Polsce.

 I.G.

cd. ze str. 1

Przegląd wybranych 
zmian w podatku 
od sprzedaży nierucho‑
mości nabytej w drodze 
spadku i nie tylko

Od 01.01.2019 r. w odniesieniu 
do spadkobrania wprowadzony 
został do ustawy o podatku docho-
dowym od osób fi zycznych ust. 5 
modyfikujący sposób obliczania 
terminu 5-letniego w odniesieniu 
do zbycia, nabytych w drodze 
spadku nieruchomości. Do koń-
ca 2018 roku przez datę nabycia 
rozumieć należało datę otwarcia 
spadku tj. chwilę śmierci spadko-
dawcy. Od 01.01.2019 r. pięciolet‑
ni termin liczony jest od końca 
roku kalendarzowego, w którym 
nastąpiło nabycie lub wybudo‑
wanie tej nieruchomości przez 
spadkodawcę.

Wprowadzenie ww. zmia-
ny oznacza, iż pięcioletni okres, 
po upływie którego można 
sprzedać odziedziczoną nieru-
chomość bez obowiązku zapłaty 
podatku dochodowego ustalany 
jest w oparciu o datę jej nabycia 
lub wybudowania przez spadko-
dawcę (od końca roku kalenda-
rzowego), nie zaś tak jak miało 
to miejsce dotychczas w oparciu 
o datę nabycia przez spadkobier-
cę. Np: sprzedaż przez spadko-
biercę w kwietniu 2020 r. nabytej 
w drodze dziedziczenia w marcu 
2020 r. nieruchomości zakupionej 
przez spadkodawcę w 2010 r. nie 
będzie wiązała się z obowiązkiem 
zapłaty podatku dochodowego, bez 
względu na cel, na który przezna-
czone zostaną środki ze sprzedaży 
ww. nieruchomości.

Z notatnika 
prawnika

Można zadać sobie jednak 
pytanie? Co w sytuacji gdy spad-
kodawca był właścicielem nieru-
chomości przez okres krótszy niż 
5 lat? W takim przypadku okres 
posiadania nieruchomości przez 
spadkodawcę zmniejszy propor-
cjonalnie wymagany 5-letni okres 
dla spadkobiercy. 

Bywa jednak i tak, że doko-
nujemy przy spadkobraniu działu 
spadku. Ze zwolnienia w zakresie 
podatku dochodowego nie będzie 
korzystał ten ze spadkobierców, 
który otrzyma w ramach działu 
przysporzenie ponad udział spad-
kowy. Zgodnie bowiem z prze-
pisem art. 10 ust. 7 ww. ustawy 
nie będzie stanowić nabycia lub 
odpłatnego zbycia nieruchomości 
(będącego źródłem przychodu pod-
legającemu opodatkowaniu) naby-
cie albo odpłatne zbycie w drodze 
działu spadku nieruchomości, 
do wysokości przysługującego 
udziału w spadku.

Korzystniejszym rozliczeniom 
podlegać będzie także rozliczanie 
kosztów uzyskania przychodów 
w sytuacji, w której obowiązek 
podatkowy w zakresie podatku 
dochodowego powstanie. Zgodnie 
ze zmianami do art. 22 ust. 6d usta-
wy PIT możliwe jest obecnie od-
liczenie kosztów uzyskania przy-
chodu z tytułu odpłatnego zbycia 
nieruchomości nabytych w drodze 
spadku, które zostały poniesione 
przez spadkodawcę na nabycie lub 
wytworzenie nieruchomości a tak-
że odliczenie długów i ciężarów 
spadkowych, do których zalicza 
się także roszczenie o zachowek.

Przy sprzedaży innych nieru-
chomości niż nabytych w drodze 
spadku nowela do ww. ustawy 
wydłużyła okres, w którym podat-
nik może wydatkować uzyskane 
ze sprzedaży nieruchomości środki 
na cele wskazane w ustawie. Przy 
tzw. uldze mieszkaniowej tj. upraw-
nienia do zwolnienia od podatku 
dochodowego od osób fi zycznych 
przy sprzedaży nieruchomości 
w przypadku przeznaczenia – w od-
powiednim terminie – środków 

uzyskanych ze sprzedaży na cele 
mieszkaniowe ustawodawca wy-
dłużył dotychczasowy 2-letni ter-
min na wydatkowanie uzyskanych 
ze sprzedaży środków do 3 lat wska-
zując w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy 
PIT, iż wolne od podatku dochodo-
wego są dochody z odpłatnego zby-
cia nieruchomości, jeżeli począw-
szy od dnia odpłatnego zbycia, nie 
później niż w okresie 3 lat od końca 
roku podatkowego, w którym na-
stąpiło odpłatne zbycie, przychód 
uzyskany ze zbycia nieruchomości 
został wydatkowany na własne cele 
mieszkaniowe określone w ustawie. 
Jakkolwiek pojęcie celu obejmuje 
liczne zdarzenia prawne to z uwagi 
na obszerność zagadnienia odsyła-
my do treści aktu.

W myśl art. 16 ustawy zmienia-
jącej nowe zasady opodatkowania 
– z pewnymi wyłączeniami – sto-
suje się do dochodów (przychodów) 
uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 
r., co oznacza iż korzystne zmiany 
obejmą również osoby, które na-
były nieruchomość przed dniem 
1 stycznia 2019 r. – kwestią zasad-
niczą jest bowiem termin uzyskania 
przychodu.

Korzystne zmiany objęły 
także sprzedaż nieruchomości by-
łych małżonków po rozwodzie. 
Od 01.01.2019 r. 5-letni okres, 
po upływie którego nie powstaje 
zobowiązanie w zakresie podatku 
dochodowego liczy się od końca 
roku, w którym nastąpiło nabycie 
nieruchomości do majątku wspól-
nego. W świetle obecnych interpre-
tacji podział majątku po rozwodzie 
nie powoduje nowego nabycia 
i w związku z tym nie następuje 
konieczność ponownego kolejnego 
naliczania 5-letniego okresu wycze-
kiwania. Należy jednak podkreślić, 
że powyższa interpretacja nie do-
tyczy małżonków między którymi 
istniał ustrój rozdzielności majątko-
wej ale to już temat na inny artykuł.

r.pr. Olga Ferensztajn-Tokarska
współpracująca z Kancelarią 
r.pr. Jadwigi Chmielewskiej-

-Furmankiewicz

Poznaj okolice Łodzi –

ZAMEK W OPOROWIEZAMEK W OPOROWIE
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W bieżącym roku remonty w osiedlach wykonywać będą u nas fi rmy uję-
te w  poniższym wykazie.  Firmy  do Banku Wykonawców wybrane  zostały 
w drodze postępowania konkursowego prowadzonego w listopadzie ubie-
głego roku przez specjalnie w tym celu powołaną komisję.

Bank Wykonawców na 2020 r.
1.   Roboty ogólnobudowlano-remontowe:

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

DOMAL” 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

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

DOMAL” Artur Leśniak
 2.  Zakład Instalacyjno-Budowlany Grzegorz Witoń

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

Gołąb
 2.  Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „BU-

DOMAL” 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 „BU-

DOMAL” 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

ASSA ABLOY Mercor Doors sp. z o.o.
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

Narodowy Spis Powszechny Ludności w 2021 r.
Zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 
2019 r. o narodowym spisie po-
wszechnym ludności i mieszkań w 
2021 r. (załącznik nr 2 do ustawy) 
Spółdzielnia objęta jest obowiąz-

kiem przekazania do Głównego 
Urzędu Statystycznego danych 
jednostkowych o osobach, którym 
przysługują spółdzielcze prawa 
do lokalu mieszkalnego. Przed-

miotem przetwarzania jest adres, 
nr Pesel i status zajmowanego lo-
kalu spółdzielczego. Jako admini-
strator Państwa danych osobowych 
informujemy o ich przetwarzaniu.
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W 2019 r. w os. „Zbiorcza” w budynkach na Stokach przeprowadzona została 
potężna inwestycja, na szczęście niemal w całości finansowana przez Veolię. 

Koszty funduszu remontowego to likwidacja kotłów gazowych dostarczających 
ciepło do budynków i przygotowanie pomieszczeń pod węzły cieplne.

Osiedle „Żubardź”
I. Roboty budowlane
1.  Docieplono ścianę zachodnią budynku 

przy ul. Uniejowskiej 6, a także dwa 
szczyty budynku przy ul. Uniejowskiej 4a.

2.  Docieplono elewację i wyremontowano 
balkony na ścianie wschodniej budynku 
przy ul. Kutrzeby 3 i na ścianie zachodniej 
budynku przy ul. Wrześnieńskiej 71/73.

3.  Naprawiono posadzkę w korytarzach piw-
nicy a także w węźle cieplnym budynku 
przy ul. Uniejowskiej 4 oraz kl. 4 i 5 bu-
dynku przy ul. Limanowskiego 168.

4.  Zamontowano ogrodzenie zejścia do bok-
sów motocyklowych w budynku przy ul. 
Lutomierskiej 158.

5.  Zlecono ekspertyzę z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej dla budynku wysokie-
go przy ul. Klonowej 38/40.

Dodatkowo wykonano:
koncepcję zagospodarowania terenu wokół 
garaży przy ul. Powstańców Wielkopol-
skich 25.

Nie wykonano:
projektu instalacji oddymiającej klatkę scho-
dową w budynku przy ul. Klonowej 38/40 – 
wykonanie tych prac przełożono na 2020 rok.

II.  Roboty elektryczne
1.  Wymieniono instalacje oświetlenia 

na LED w piwnicach budynków przy ul. 
Uniejowskiej 6 i ul. Kutrzeby 3.

2.  Wyremontowano tablice elektryczne i li-
nię zasilania oraz wymieniono osprzęt 
oświetlenia klatki i instalację oświetlenia 
piwnic na LED budynków przy ul. Luto-
mierskiej 105a i 111.

3.  Wymieniono instalacje oświetlenia w piw-
nicach i osprzęt oświetlenia klatek scho-
dowych na nowe LED w budynkach przy 
ul. Lutomierskiej 83/101 i 103a.

Dodatkowo wykonano:
montaż zewnętrznej oprawy oświetlającej 
teren przed budynkiem przy ul. Lutomier-
skiej 105a.

Nie wykonano:
remontu tablic elektrycznych i linii zasilania 
oraz wymiany osprzętu oświetlenia klatki 
i instalacji oświetlenia piwnic na LED w bu-
dynku przy ul. Lutomierskiej 109a – realizację 
robót przesunięto na 2020 rok.

III. Roboty dekarskie
1.  Naprawiono tynki na kominach i zamon-

towano siatki przeciw ptactwu w budyn-

kach przy ul. Lutomierskiej 109a, 105a, 
103a, 83/101.

2.  Wykonano renowację tynków na komi-
nach i zabezpieczenie papą termozgrze-
walną budynku przy ul. Bydgoskiej 42.

Dodatkowo wykonano:
renowację tynków na kominach i zabezpie-
czenie papą termozgrzewalną w budynkach 
przy ul. Bydgoskiej 40 przy ul. Klonowej 
38/40.

IV. Wymiana okien
1.  Zrefundowano koszty wymiany okien 

we własnym zakresie przez członków dla 
5 lokali.

Nie wykonano:
wymiany okienek w piwnicy budynku przy ul. 
Klonowej 35/37 – roboty przesunięto do reali-
zacji na 2020 rok.

V. Roboty terenowo‑drogowe
1.  Wyremontowano zewnętrzną betonową 

pochylnię zjazdu do boksów motocyklo-
wych w budynkach przy ul. Kutrzeby 3 
i przy ul. Lutomierskiej 111.

Dodatkowo wykonano: 
1.  Uzupełnienie ubytków w jezdni asfaltowej 

przy budynkach 201, 202, 203, 204, 205.
2.  Remont chodnika w północnym szczycie 

budynku przy ul. Klonowej 41.

VI. Roboty instalacyjno‑sanitarne
1.  Zlecono chemiczne czyszczenie instala-

cji centralnego ogrzewania i grzejników 
w budynkach przy ul. Uniejowskiej 4a 
i ul. Wrześnieńskiej 71/73.

2.  Wykonano budowę instalacji ciepłej wody 
użytkowej w budynku przy ul. Bydgoskiej 
27/29.

3.  Przeprowadzono przeglądy instalacji 
gazowej i przewodów kominowych we 
wszystkich budynkach osiedla.

Dodatkowo wykonano:
1.  Wymianę odcinków instalacji kanalizacyj-

nej w budynkach 82, 202, 3w, 203, 76, 93, 
46, 50, 221.

2.  Wymianę odcinków instalacji centralnego 
ogrzewania w budynkach 4, 83, 26, 4w.

3.  Wymianę odcinków instalacji wodociągo-
wej w budynkach 203, 26.

Nie wykonano:
wymiany pionu kanalizacyjnego, kuchennego 
w budynku przy ul. Klonowej 28/30 – roboty 
zostały wstrzymane ze względu na brak do-

stępu do wszystkich lokali w pionie objętych 
projektem wymiany instalacji. Próba wykona-
nia robót będzie kontynuowana w 2020 r.

Na roboty remontowe wykonane 
w 2019 r. wydatkowano w os. „Żu‑
bardź” łącznie ponad 2.100.000 zł.

Osiedle „Koziny”
I. Roboty budowlane
1.  Pomalowano klatki schodowe i piwnice 

budynku przy ul. Kasprzaka 60/62.
2.  Uszczelniono ścianę zewnętrzną na pozio-

mie piwnicy od strony południowej i za-
chodniej budynku przy ul. Kasprzaka 60/62.

3.  Dokonano naprawy i uszczelnienia podło-
ża w piwnicy w pierwszej i czwartej klatce 
schodowej budynku przy ul. Srebrzyńskiej 
45 i pierwszej klatki schodowej budynku 
przy Al. Włókniarzy 198.

4.  Docieplono ścianę zachodnią budynku 
przy ul. Srebrzyńskiej 45.

5.  Wykonano przedłużenie obróbek bla-
charskich balkonów od strony zachodniej 
w budynku przy ul. Okrzei 40.

6.  Docieplono ścianę szczytową wschodnią 
budynku przy ul. Długosza 1/5.

Dodatkowo wykonano:
1.  Bieżące zamalowywanie graffiti na bu-

dynkach.
2.  Docieplenie cokołu ściany wschodniej 

budynku przy ul. Kasprzaka 10.
3.  Naprawę płyty balkonowej jednego 

mieszkania w budynku przy ul. Okrzei 
4/12.

4.  Naprawę i renowację ścian wyłazu da-
chowego w pierwszej klatce schodowej 
w budynku przy al. 1 Maja 76.

5.  Naprawę i malowanie ściany pomiesz-
czenia węzła cieplnego w budynku przy 
al. 1 Maja 76.

6.  Zabetonowano kanał posadzki węzła ciep-
lnego budynku przy ul. Kasprzaka 10.

II. Roboty elektryczne
1.  Wymieniono oświetlenie klatek schodo-

wych oraz piwnic na nowe LED w budyn-
ku przy ul. Kasprzaka 60/62 oraz Okrzei 
4/12.

2.  Wymieniono tablice elektryczne główne 
i administracyjne oraz WLZ-y w budynku 
przy ul. Kasprzaka 10.

Dodatkowo wykonano:
1.  Naprawę zapory drogowej przed budyn-

kiem al. 1 Maja 76.
2.  Badanie gniazd wtykowych w piwnicy 

budynku przy ul. Kasprzaka 64a oraz 
al. 1 Maja 76.

3. Uporządkowanie instalacji elektrycznej 
w pomieszczeniu węzłów cieplnych bu-
dynków Okrzei 40 oraz 1 Maja 76.

III. Roboty dekarsko‑blacharskie
1.  Dokonano montażu wyłazów dachowych 

typu Kominiarczyk w budynkach przy ul. 
Więckowskiego 97 oraz al. 1 Maja 84/86.

IV. Wymiana okien i drzwi
1.  Zrefundowano członkowi spółdzielni kosz-

ty za wymianę okien w jego mieszkaniu.

Nie wykonano:
Wymiany okien strychowych na PCV przy 
ul. Kasprzaka 11 – wymiana została przełożo-
na na rok 2020 r.

V. Roboty terenowo‑drogowe
1.  Wyremontowano podest przed wejściem 

do pierwszej klatki schodowej budynku 
przy ul. Lorentza 8.

Dodatkowo wykonano: 
1.  Utwardzenie terenu pod miejsca parkingo-

we wraz z wykonaniem trawników przed 
budynkiem przy ul. Tatarakowej 15.

2.  Naprawę ubytków w nawierzchni asfalto-
wej wjazdu na posesję przy al. 1 Maja 76.

3.  Z zaoszczędzonych środków finansowych 
w 2018 r. wymieniono uszkodzoną kost-
kę w ciągu pieszo-jezdnym od czwartej 
do dziesiątej klatki schodowej budynku 
przy ul. Tatarakowej 15.

VI. Roboty instalacyjno‑sanitarne
1.  Wykonano montaż instalacji ciepłej wody 

dla mieszkań w budynkach przy ul. Ka-
sprzaka 64a oraz al. 1 Maja 76 wraz z mo-
dernizacją węzłów cieplnych.

2.  Wykonano płukanie chemiczne instala-
cji centralnego ogrzewania w budynkach 
przy ul. Lorentza 8 oraz Włókniarzy 198.

3.  Dokonano okresowych rocznych prze-
glądów instalacji gazowych, komino-
wych w mieszkaniach wraz z usunięciem 
stwierdzonych usterek.

Dodatkowo wykonano: 
1.  Montaż w węzłach cieplnych podlicz-

ników c.o. i wodomierzy na potrzeby 
prawidłowego rozliczenia ciepłej wody 
użytkowej oraz centralnego ogrzewania 
w budynkach przy al. 1 Maja 76, ul. Ka-
sprzaka 64a oraz ul. Kasprzaka 10 po do-
budowaniu w węźle modułu c.w.u.

2.  Udrożnienie wewnętrznej instalacji kana-
lizacyjnej budynku przy ul. Długosza 1/5.

3.  Naprawę fragmentu instalacji poziomej 
centralnego ogrzewania w piwnicy budyn-
ku przy ul. Kasprzaka 60/62.

4.  Usunięcie awarii instalacji kanalizacyj-
nych w budynkach: Kasprzaka 60/62, 
al. Włókniarzy 198, Okrzei 4/12, Lo-
rentza 8.

5.  Rozbudowę na potrzeby ciepłej wody 
użytkowej węzła w budynku przy 
al. 1 Maja 76.

6.  Dokumentację projektową instalacji cie-
płej wody użytkowej dla budynku przy 
ul. Kasprzaka 10.

7.  Montaż zewnętrznego czujnika tempera-
tury na potrzeby prawidłowej pracy węzła 
ciepłowniczego w budynku przy ul. Ka-
sprzaka 10.

8.  Usunięcie awarii odcinka pionu instalacji 
ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w bu-
dynku przy ul. Okrzei 40.

9.  Doszczelnienie instalacji gazowej 
na czwartej klatce schodowej budynku 
przy ul. Kasprzaka 11.

Na roboty remontowe wykonane 
w 2019 r. wydatkowano w os. „Ko‑
ziny” łącznie ponad 1.300.000 zł.

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

501 przy ul. A. Sacharowa 10/12 – etap I.
2.  Docieplono szczyt wschodni budynku 

przy ul. Zbiorczej 14.
3.  Wyremontowano balkony: 30 szt. w bu-

dynku przy ul. Wilczej 2, 30 szt. w budyn-
ku przy ul. Gołębiej 1/3, 27 szt. w budyn-
ku przy ul. Zbiorczej 7, 11 szt. w budynku 
przy ul. Sarniej 4, 1 szt. w budynku przy 
ul. A. Sacharowa 28, 2 szt. w budynku 
przy ul. Zbiorczej 21, 3 szt. w budynku 
przy ul. Zbiorczej 23.

4.  Wymieniono wyprawę elewacyjną 
wraz z remontem 19 szt. balkonów 
i ociepleniem cokołu od  trzeciej 
do piątej klatki schodowej budynku 
przy ul. Gołębiej 5.

5.  Docieplono ścianę zachodnia budynku 
przy ul. Górskiej 3/5 wraz z wymianą 
przegród balkonowych, remontem części 
balkonów, zadaszeniem balkonów ostat-
niej kondygnacji.

6.  Wykonano ekspertyzę techniczną z zakre-
su ochrony przeciwpożarowej dla budyn-
ku przy ul. A. Sacharowa 6/8, 10/12.

7.  Zamontowano poręcz w zejściach do piw-
nic w budynku przy ul. Wilczej 2.

8.  Zlikwidowano kotłownie gazowe i przy-
gotowano pomieszczenia dla nowych 
węzłów centralnego ogrzewania w bu-
dynkach na Stokach ul. Górska 2, 3/5, 4, 
7/9 i Szczytowa 4/6.

9.  Oznaczono żółtą farbą miejsca niebez-
pieczne na terenie osiedla „Zbiorcza”.

10.  Wykonano badania termowizyjne dla 
dwóch lokali.

Dodatkowo wykonano:
1.  Ocieplenie wełną przestrzeni stropodachu 

nad jednym mieszkaniem w budynku przy 
ul. Sacharowa 28.

2.  Odświeżenie farbą 136 szt. gazonów i 11 
słupków przy budynkach osiedla.

3.  Awaryjną naprawę z podnośnika koszo-
wego czółka balkonu mieszkania nr 16 
w budynku przy ul. Sacharowa 28.

Nie wykonano:
1.  Projektu instalacji oddymiającej klatki 

schodowe w budynku 501 przy ul. A. Sa-
charowa 6/8,10/12 – projekt zostanie wy-
konany w 2020 r.

2.  Remontu balkonu jednego mieszkania 
w budynku przy ul. A. Sacharowa 26 
z uwagi na odmowę lokatora; prace prze-
widziano do realizacji w 2020 r.

Os. Koziny, bl. 40, ul. Długosza 29–31. Docieplenie ściany południowej

Podłączenie budynków na Stokach do sieci ciepłowniczej Veolii
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Co roku  
na remonty naszych zasobów mieszkaniowych  
wydatkowanych jest ok. 11 milionów złotych  
z tego tylko w osiedlu Słowiańskie ponad 4 miliony.

3.  Remontu wejść do klatek schodowych bu-
dynku przy ul. Sarniej 4 – stwierdzono po-
pękanie ścian, przed remontem konieczne 
jest wykonanie ekspertyzy technicznej, 
która zlecona zostanie w 2020 r.

II.  Roboty elektryczne
1.  Wymieniono lampy sodowe na lampy LED 

przed budynkami przy ul. Zbiorczej 7, 10, 
14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, Rawska 3, 7.

2.  Wymieniono tablice główne i admini-
stracyjne w budynkach przy ul. Zbior-
czej 21, 25.

3.  Wymieniono oświetlenie klatek schodo-
wych i piwnic na oświetlenie LED w bu-
dynku przy ul. Zbiorczej 12.

4.  Wymieniono instalację i oświetlenie piw-
nic na oświetlenie LED w budynkach przy 
ul. Zbiorczej 19, 21, 25.

Dodatkowo wykonano:
1.  Wymianę domofonowych modułów 

z czytnikiem pastylek do pomieszczeń 
zsypowych w budynku 501.

2.  Wymianę dziewięciu lamp oświetlenio-
wych na lamy LED z czujnikiem ruchu 
nad drzwiami do pomieszczeń zsypowych 
w budynku 501.

3.  Wymianę instalacji elektrycznej zasilającej 
węzły cieplne w budynkach na Stokach.

III. Roboty dekarsko‑blacharskie
1.  Wymieniono poszycie dachu na styropapę 

wraz z naprawą części kominów budynku 
przy ul. Zbiorczej 17.

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

i drzwi balkonowych w lokalach miesz-
kalnych wg harmonogramu wymian.

2.  Wymieniono okienka piwniczne w budyn-
kach przy ul. Zbiorczej 19, 21, 25.

3.  Wymieniono drzwi wewnętrzne do klatek 
schodowych w budynku przy ul. Szczyto-
wej 4/6.

4.  Wymieniono drzwi w piwnicy czwartej 
klatki schodowej w budynku przy ul. 
Zbiorczej 17.

Nie wykonano:
wymiany okien w 4 wytypowanych do wymia-
ny z harmonogramu lokalach – prace zostaną 
zrealizowane w I kwartale 2020 r.

V. Roboty terenowo‑drogowe
1.  Wyremontowano podesty w wejściach 

do klatek schodowych budynków przy 
ul. Zbiorczej 8, 10, 12, 14.

2.  Utwardzono część terenu od strony 
wschodniej przed budynkiem przy ul. 
Zbiorczej 17.

3.  Wyremontowano schody w szczycie 
wschodnim budynku 503 przy ul. A. Sa-
charowa 28.

4.  Prowadzono bieżącą pielęgnację zieleni 
na osiedlu.

5.  Przełożono chodnik z kostki brukowej 
przed budynkami Zbiorcza 10 i Zbiorcza 
17.

2.  Naprawiono nawierzchnię asfaltową 
na drodze przed budynkami przy ul. Sa-
charowa 6/8,10/12 i 28.

Dodatkowo wykonano:
1.  Malowanie nawierzchni, dostosowując 

do obecnie obowiązujących przepisów, 
pod cztery miejsca postojowe dla osób 
niepełnosprawnych przed budynkiem 503 
ul. A Sacharowa 24, 26, 28.

2.  Miejscową naprawę opaski przy budynku 
Wilcza 2.

Nie wykonano:
1.  Utwardzenia terenu pod pojemniki na odpa-

dy selektywne przy budynkach: Wilcza 2, 

A. Sacharowa 24, 26, 28, Rawska 3, 7 – 
rezygnacja z wykonania prac – rozważana 
przebudowa lub rozbudowa śmietników.

VI. Roboty instalacyjno‑sanitarne
1.  Wykonano chemiczne płukanie instala-

cji centralnego ogrzewania w budynkach 
przy ul. A. Sacharowa 6/8, 10/12, 24, 26, 
28, Zbiorcza 15, 17.

2.  Wykonano mechaniczne odpowietrzenie 
instalacji centralnego ogrzewania w bu-
dynku przy ul. A. Sacharowa 6/8, 24.

3.  Prowadzono bieżące przeglądy instalacji 
gazowej i kontrolę przewodów wentyla-
cyjnych w budynkach osiedla.

4.  Wykonano przeglądy, regulację i czysz-
czenie kotłów gazowych na Stokach 
(przegląd wiosna 2019 r. przed likwidacją 
kotłów).

5.  Wymieniono pion deszczowy w dru-
giej klatce schodowej budynku nr 503 
ul. A. Sacharowa 24.

6.  Podłączono, poprzez rozbudowę węzła 
cieplnego o moduł c.w.u., centralnie do-
starczaną ciepłą wodę do budynku przy 
ul. Zbiorczej 7 – prace w budynku są kon-
tynuowane.

Dodatkowo wykonano:
1.  Przywrócenie właściwego działania kana-

łów kominowych: wentylacyjnego i spa-
linowego w kuchni oraz wentylacyjnego 
w łazience w dwóch mieszkaniach: jeden 
lokal w budynku ul. Zbiorcza 21 i drugi 
w budynku ul. Zbiorcza 19.

2.  Wymieniono uszkodzone odcinki pionów 
kanalizacyjnych w 14 lokalach mieszkal-
nych w osiedlu.

3.  Wymieniono elektrody jonizacyjne w kot-
łowniach gazowych w budynkach na Sto-
kach.

4.  Naprawiono zestaw urządzeń hydrofo-
ru w węźle cieplnym w budynku przy 
ul. Sarniej 4.

5.  Wymieniono uszkodzona pompę w węź-
le cieplnym w budynku przy ul. Sacha-
rowa 24.

Na roboty remontowe wyko‑
nane w 2019 r. wydatkowano 
w os. „Zbiorcza” łącznie ponad 
2.100.000 zł.

Osiedle Słowiańskie
I. Roboty budowlane
1.  Docieplono ścianę północną, po uprzed-

nim wykonaniu projektu technicznego 
oraz wymieniono blachy trapezowe na bu-
dynku nr 100 ul. Ziemowita 2.

2.  Docieplono ścianę południową, po uprzed-
nim wykonaniu projektu technicznego 
i kolorystyki; wyremontowano balkony, 
wymieniono opaskę oraz dokonano reno-
wacji szczytu wschodniego bloku 108a 
ul. Ziemowita 7 wraz z malowaniem attyki 
bloku 108 ul. Ziemowita 9.

3.  Docieplono ścianę północną, po uprzed-
nim wykonaniu projektu technicznego 
i kolorystyki oraz wymieniono opaskę 
przy bloku nr 113 ul. Dąbrówki 5.

4.  Docieplono szczyt wschodni, po uprzed-
nim wykonaniu projektu technicznego 
oraz wykonano nową opaskę przy bloku 
nr 133 ul. Ziemowita 8.

5.  Docieplono szczyt wschodni po uprzed-
nim wykonaniu projektu technicznego, 
budynku nr 117 ul. Piasta Kołodzieja 15.

6.  Docieplono szczyt zachodni po uprzed-
nim wykonaniu projektu technicznego 
oraz wykonano opaskę przy bloku nr 150 
ul. Dąbrówki 20.

7.  Docieplono ścianę zachodnią, po uprzed-
nim wykonaniu dokumentacji technicz-
nej i projektu kolorystyki oraz wykonano 
zadaszenia nad balkonami i opaskę przy 
bloku nr 152 ul. Dąbrówki 15.

8.  Wykonano docieplenie ściany zachodniej 
i szczytu północnego, po uprzednim wy-
konaniu dokumentacji technicznej oraz 
wymieniono opaskę przy bloku nr 137 
ul. Zakładowa 58.

9.  Docieplono szczyt północny, po uprzed-
nim wykonaniu dokumentacji technicznej 
i wymieniono opaskę przy bloku nr 160 
ul. Henryka Brodatego 2.

10.  Docieplono szczyty: wschodni i zachodni, 
po uprzednim wykonaniu dokumentacji 
technicznej i wymieniono opaskę przy 
bloku nr 211 ul. Leszka Białego 6.

11.  Docieplono ścianę zachodnią wraz z za-
daszeniem balkonów na ostatniej kon-
dygnacji, po uzyskaniu dokumentacji 
technicznej i projektu kolorystyki; wy-
konano opaskę wzdłuż modernizowanej 
ściany oraz wykonano renowację szczytu 
północnego (odglonowanie) bloku nr 218 
ul. Anny Jagiellonki 1.

12.  Docieplono szczyt zachodni, po uprzed-
nim wykonaniu dokumentacji technicznej 
i wymieniono opaskę wzdłuż modernizo-

wanego szczytu bloku nr 219 ul. Leszka 
Białego 11.

13.  Docieplono szczyty: wschodni i zachodni, 
po uprzednim wykonaniu dokumentacji 
technicznej oraz wymieniono opaskę 
wzdłuż modernizowanych ścian bloku 
nr 223 ul. Leszka Białego 9.

14.  Docieplono szczyty: południowy i pół-
nocny, po uprzednim wykonaniu doku-
mentacji technicznej i wymieniono opas-
kę wzdłuż modernizowanych ścian bloku 
nr 224 ul. Bolesława Szczodrego 2.

15.  Docieplono ścianę zachodnią, po uprzed-
nim wykonaniu dokumentacji technicznej 
i projektu kolorystyki wraz z wykonaniem 
zadaszeń nad balkonami ostatniej kon-
dygnacji; wyremontowano wytypowane 
balkony oraz wykonano opaskę wzdłuż 
modernizowanej ściany bloku nr 230 
ul. Bolesława Szczodrego 1.

16.  Wykonano ekspertyzę p. pożarową dla 
bloku nr 213 ul. Zakładowa 61.

17.  Zamontowano nasady kominowe na ko-
minach budynków nr: 117, 120, 128, 127, 
129.

18.  Prowadzono remont balkonów w budyn-
kach nr: 106, 107, 108, 110, 111, 114, 120, 
133, 138, 141, 145, 152, 202, 203, 210, 
220, 232.

19.  Wyremontowano wytypowane tarasy bal-
konowe w budynkach nr: 214, 216,

Dodatkowo wykonano:
1.  Naprawę śmietnika po pożarze przed blo-

kiem nr 138 ul. Zakładowa 56 i wyremon-
towano śmietnik przed blokiem 137.

2.  Remont komórek lokatorskich w bloku nr: 
150 i 202.

3.  Wymianę kratek w otworach stropoda-
chów zapobiegających gniazdowaniu 
ptaków – wg potrzeb.

4.  Remont wytypowanych płyt balkonowych 
i wnętrz balkonów w budynkach: 203, 
205, 211, 210, 212, 208.

5.  Wykonanie dokumentacji technicznej 
do docieplenia szczytu południowego 
bloku nr 212 ul. Zakładowa 53.

6.  Dokonano termomodernizacji cokołu 
od strony zachodniej wraz z naprawą 
opaski betonowej budynku nr 202 ul. Za-
kładowa 49.

7.  Wykonano poręcze ułatwiające poru-
szanie się osobom niepełnosprawnym 
na klatkach schodowych oraz w zejściach 
do piwnicy – wg zgłoszeń.

8.  Remont schodów prowadzących do Przed-
szkola nr 234 w bloku 224 ul. Bolesława 
Szczodrego 2.

A ze środków bilansu otwarcia:
9.  Docieplenie cokołu wraz z naprawą 

opaski wokół remontowanych ścian 
bloku 227a ul. Kazimierza Odno-
wiciela 6.

10.  Remont wytypowanych balkonów 
w budynku nr 108a ul. Ziemowita 7.

11.  Remont wybranych tarasów balko-
nowych bloków: 214, 216.

12.  Naprawę śmietników przy bloku 
138 i 137 ul. Zakładowa 56 i 58.

13.  Remont placu przy bloku nr 160 
od strony szczytu wschodnie-
go do ul. Henryka Brodatego 
z uwzględnieniem wykonania par-
kingu i jego oznakowania.

14.  Ogrodzenie przy placu zabaw „Wio-
ska Urwisów” z jednoczesną naprawą 
siedzisk i montażem ławek w miej-
scach wcześniej utwardzonych.

15.  Wymianę uszkodzonych samozamykaczy.
16.  Montaż siatki pod zadaszeniami 

eliminującej gniazdowanie ptaków 
w budynkach: 102, 138,

Nie wykonano:
1.  Docieplenia ściany południowej bloku 

nr 119 ul. Dąbrówki 8 (środki na ten cel 
przesunięto na realizację termomoderniza-
cji ściany południowej wraz z komplekso-
wym remontem balkonów bloku 108a).

2.  Projektu p.poż na oddymianie klatek scho-
dowych bloku nr 213 ul. Zakładowa 61 
(projekt zrealizowany zostanie w I kwar-
tale 2020 r.).

3.  Malowania wejść do klatek schodowych blo-
ków nr: 210, 227, 233, 121 (prac nie wykona-
no ze względu na konieczność dokończenia 
prac termomodernizacyjnych przez wyko-
nawców oraz już nie sprzyjające warunki 
atmosferyczne – prace zostaną wykonane 
w 2020 r. ze środków bilansu otwarcia).

4.  Śmietnika na terenie nieruchomości bloku 
100 ul. Ziemowita 2 (prace będą wyko-
nane w 2020 r.).

II. Roboty elektryczne
1.  Wymieniono oprawy oświetleniowe 

na LED z czujnikami ruchu i zmierzchu 
w wejściach do klatek schodowych blo-
ków nr: 106, 112, 113, 120, 135, 150, 152, 
206, 224, 227, 228, 230, 231.

2.  Wyremontowano lampy oświetleniowe ni-
skie i wysokie przed blokami: 116, 122, 
126, 128, 154, 153, 114.

Dodatkowo wykonano:
1.  Wymianę słupów lamp niskich wraz 

z oprawami świetlnymi, których stan tech-
niczny nie kwalifikował ich do naprawy, 
a stanowiły zagrożenie dla mieszkańców.

2.  Wymieniono domofony w budynkach nr: 
114, 214, 217.

III. Roboty dekarsko‑blacharskie
1.  Zamontowano nowe wyłazy dachowe 

w budynkach: 122, 127, 128, 129, 130, 131.
2.  Docieplono wybrane kominy na budyn-

kach: 119, 114, 129, 148, 132, 112, 135, 
154, 218, 229, 223, 224, 230.

Dodatkowo wykonano:
1.  Montaż zabezpieczeń uniemożliwiających 

bytowaniu ptactwa na ogniomurach bu-
dynków: 131, 137, 218a, 222, 232.

IV. Wymiana okien i drzwi
1.  Wymieniono drzwi zewnętrzne do klatek 

schodowych bloku nr 214 ul. Anny Jagiel-
lonki 2.

2.  Wymieniono drzwi wewnętrzne w wej-
ściach do klatek schodowych budynków: 
117, 121, 203, 204, 206, 227, 221, 222.

3.  Zrefundowano koszty wymiany okien 
dokonane przez członków we własnym 
zakresie oraz wymieniono okna zgodnie 
z harmonogramem wymian i wnioskami 
członków o przyspieszenie wymian.

Nie wykonano:
1.  Wymiany okienek piwnicznych w budyn-

kach nr: 117, 121, 105, 116, 118, 206, 205a 
(prace zostaną wykonane w 2020 r. z bi-
lansu otwarcia).

V. Roboty terenowo‑drogowe
1.  Naprawiono pieszo jezdnię przy blokach: 

126, 128, 132, 134.
2.  Zmodernizowano plac zabaw dla dzieci 

przy bloku 154 ul. Piasta Kołodzieja 27.
3.  Naprawiono siedziska w piaskownicy 

przy bloku 144.
4.  Wykonano kompleksową naprawę dojść 

do klatek schodowych bloku nr 130.
5.  Naprawiono chodnik oraz zlikwidowano 

stare urządzenia zabawowe porządkując 
teren przy blokach 211/212.

6.  Prowadzono bieżące nasadzenia, przy-
cinanie drzew i krzewów oraz wycinkę 
drzew na podstawie uzyskanych zezwoleń 
z Wydziału Ochrony Środowiska według 
zgłoszeń i potrzeb.

Dodatkowo wykonano:
1.  Malowanie i naprawę ławek na osiedlu 

wg zgłoszeń i potrzeb.
2.  Miejscowa naprawa chodników przed blo-

kami: 101, 125, 151.

Nie wykonano:
1.  Naprawy chodnika przy bloku nr 203 – 

skos w podwórku – odstąpiono od tego 
zadania na prośbę mieszkańców.

2.  Naprawy chodników przy blokach 101/110, 
107 – odstąpiono od realizacji zadania 
ze względu na konieczność dokończenia 
rozpoczętych zadań terenowo drogowych 
na osiedlu, tj. realizacji budowy parkingu 
przy ul. Henryka Brodatego oraz naprawy 
chodników przy ul. Ziemowita.

3.  Remontu chodnika przed blokiem 218 
(wykonano tylko miejscowe naprawy).

VI. Roboty instalacyjno‑sanitarne
1.  Wymieniano grzejniki zakwalifikowane 

komisyjnie do wymiany w wybranych 

Os. Słowiańskie, bl. 202 – remont balkonów

Cd. na str. 6
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Na remonty w Osiedlu „Sienkiewiczowskim” 

– najmłodszym z naszych osiedli 
przeznaczono w 2019 r. 

blisko 1.300 tysięcy złotych.

Elektroniczny system obsługi mieszkańca

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 Jak uzyskać dostęp do iMieszkaniec.pl
Pierwszym krokiem do korzystania z platformy iMieszkaniec.pl jest 
założenie konta. Podajemy krok po kroku jak to zrobić na komputerze 
i jak ściągnąć aplikację na telefon.

Przeglądarka internetowa:
1.  Odwiedź stronę internetową (wpisz adres strony internetowej): 

www.imieszkaniec.pl
2.  Użyj przycisku po prawej stronie: Zaloguj/Zarejestruj
3.  Wybierz miasto – Łódź
4.  Wybierz Spółdzielnię – RSM BAWEŁNA
5.  Użyj przycisku Zarejestruj
6.  Postępuj dalszą instrukcją dostępną na stronie:
Wypełnij wszystkie niezbędne pola: imię, nazwisko, nr telefonu komórkowe-
go, adres e-mail, nr mieszkania, relację.
Zapoznaj się i zaakceptuj: regulaminy, zgodę na przetwarzanie danych oraz 
politykę prywatności i klauzulę informacyjną.
7.  Użyć przycisku: Utwórz konto.
Zgłoszenie o założenie konta trafi a do Sp-ni. Po pozytywnej weryfi kacji kon-
to zostaje utworzone i mieszkaniec może w pełni korzystać z serwisu.

Sklep Google Play i App Store:
1.  Otwórz sklep Google Play lub App Store
2.  Wyszukaj aplikację imieszkaniec i ją pobierz – kliknij przycisk zainstaluj
3.  Użyj przycisku: Utwórz konto
4.  Wybierz miasto – Łódź
5.  Wybierz Spółdzielnię – RSM BAWEŁNA
6.   Postępuj z dalszą instrukcją dostępną na stronie:
Wypełnij wszystkie niezbędne pola: imię, nazwisko, nr telefonu komórkowe-
go, adres e-mail, nr mieszkania, relację.
Zapoznaj się i zaakceptuj: regulaminy, zgodę na przetwarzanie danych oraz 
politykę prywatności i klauzulę informacyjną.
7.  Użyj przycisku: Utwórz konto
Zgłoszenie o założenie konta trafi a do Sp-ni. Po pozytywnej weryfi kacji kon-
to zostaje utwo rzone i mieszkaniec może w pełni korzystać z serwisu.

mieszkaniach bloków: 151, 154, 145, 221, 
205, 206, 233, 219, 203.

2.  Wymieniono instalację deszczową w bu-
dynkach: 102, 108, 108a, 118, 145, 146, 
211, 217, 218, 224.

3.  Wymieniono częściowo wewnętrzną in-
stalację poziomej i pionowej kanalizacji 
w piwnicach budynków: 102, 111, 122, 
131, 141, 146, 149, 203, 205, 212, 212, 
220, 223.

4.  Wykonano chemiczne płukanie instalacji 
c.o. i grzejników w budynkach: 109, 110, 
116, 117, 118, 129, 131.

5.  Wymieniono fragmenty instalacji poziomej 
zimnej wody i zaworów w budynkach: 106, 
120, 137, 139, 220, 223, 230, 233.

6.  Prowadzono bieżące przeglądy instalacji 
gazowych i kominowych we wszystkich 
budynkach na osiedlu.

7.  Wymieniono śrubunki przy grzejnikach 
w mieszkaniach budynku nr 213.

8.  Wymieniono zawory podpionowe z.w. 
c.w oraz cyrkulacji w budynkach: 141, 
143, 143a, 201, 202, 216, 217.

9.  Wymieniano zawory, w tym regulacyjne 
w węzłach cieplnych w budynkach: 102, 
116, 153, 128, 126, 158, 201, 216, 227.

10.  Dokonano ciśnieniowego czyszczenia 
kanalizacji w budynkach: 102, 108a, 127, 
138, 150, 155, 214, 218.

Dodatkowo wykonano:
1.  Odpowietrzenie instalacji centralnego 

ogrzewania w budynkach: 107, 143, 214.
2.  Kompleksowe chemiczne czyszczenie 

wymienników ciepła w blokach 153 i 214.
3.  Udrożnienie kanalizacji w blokach: 

210, 229, 208, 114, 139, 214, 207, 218, 
205, 219.

4.  Częściową wymianę instalacji deszczowej 
w budynkach: 130, 131, 160, 216.

5.  Wymianę instalacji centralnego ogrze-
wania oraz c.w.u pomiędzy budynkami: 
134, 135.

6.  Wymianę nieszczelnych zaworów gazo-
wych na podstawie zgłoszeń oraz ujaw-
nionych podczas przeglądu.

7.  Zamalowywanie grafi tti na ścianach bu-
dynków i śmietnikach.

Na roboty remontowe wyko‑
nane w 2019 r. wydatkowano 
w os. „Słowiańskie” łącznie ponad 
4.400.000 zł.

Osiedle 
Sienkiewiczowskie
I. Roboty budowlane
Najważniejszym segmentem robót były prace 
polegające na dociepleniu ścian poszczegól-
nych budynków jak również remonty balko-
nów, które są jednym z kluczowych zadań 
w realizacji tutejszej Administracji – przezna-
czone środki na ten cel stanowiły 1/10 całości 
funduszu remontowego osiedla.

Zrealizowano następujące prace:
1.  W ramach etapu II – robót rozpoczętych 

w 2018 r. wykonano ocieplenie fragmentu 
ściany północnej i zachodniej przy 5 klat-
ce schodowej bud. 1 przy ul. Ketlinga 11.

2.  Docieplono fragment ściany północnej 
i oraz ściany zachodniej i wnęki 5 klatki 
budynku nr 5 przy ul. Rocha Kowalskiego 
2.

3.  Docieplono ścianę balkonową wraz z re-
montem balkonów budynku nr 7 przy ul. 
Ketlinga 5.

4.  Dokończono docieplenie ściany zachod-
niej – szczytowej budynku nr 15 przy 
ul. Kmicica 16.

5.  Docieplono ścianę południową wraz z za-
daszeniami balkonów budynku nr 16 przy 
ul. Kmicica 21.

6.  Docieplono ścianę północną – szczytową 
wraz z dokończeniem fragmentów docie-
pleń budynku nr 23 przy ul. Kmicica 11.

7.  Docieplono ścianę wschodnią – szczytową 
budynku nr 26 przy ul. Kmicica 21.

8.  Dokończono docieplenia ściany zachod-
niej – szczytowej budynku nr 28 przy 
ul. Kmicica 8.

9.  Wykonano remont części elewacji seg-
mentu wraz z remontem balkonów bu-
dynku S10 przy ul. Kmicica 2a.

10.  Wymieniono zadaszenia z poliwęglanów 
wraz z remontem czół balkonowych bu-
dynku nr 52 przy ul. Zagłoby 20.

11.  Kompleksowo wyremontowano ogrodze-
nie betonowe kompleksu budynków „S” 
i „Z”.

12.  Sukcesywnie dokonywano remontów 
wytypowanych balkonów – naprawiano 
wylewki, wnętrza, sufi ty i czoła balkonów.

13.  Naprawiono komin w kompleksie budyn-
ków „S” i „Z”.

W ramach środków z bilansu otwarcia, czyli 
środków pozostałych z funduszu remontowe-
go roku 2018 zrealizowano remont przedsion-
ków – wejść do klatek schodowych budynku 
nr 25 przy ul. Skrzetuskiego 6, wraz z kryciem 
papą oraz wymianą orynnowania.

II. Roboty elektryczne
1.  Wymieniono stare domofony analogowe 

na nowe urządzenia cyfrowe w budynkach 
nr 4,10, 11, 12, 13, 18.

2.  Wymieniono zabezpieczenia przedliczni-
kowe w budynkach 13, 14, 15.

3.  Wymieniono dwa skorodowane słupy 
latarni niskich oraz dokonano wymiany 
starych opraw.

4.  Wymieniono oświetlenie żarowe 
na oświetlenie LED w poszczególnych 
budynkach S4, S5, S7 oraz S1/2.

5.  Dodatkowo wymieniono oświetlenie 
wpływające na poprawę bezpiecznego 
poruszania się po zmroku w łączniku 
S1/2, w szczycie budynku 17 oraz 18 – 
19, a także przy budynku 30 od strony 
południowej.

III. Roboty dekarsko‑blacharskie
1.  Wymieniono zdegradowane poszycie da-

chowe na budynku nr 17 przy ul. Ketlinga 4.
2.  W kompleksie budynków „S” kontynu-

owano wymianę pionów i orynnowania 
na większe średnice oraz systematycznie 
udrażniano je w wyniku zapchania ptasimi 
odchodami.

3.  Wymieniono wyłaz dachowy w budynku 
nr 11 przy ul. Zagłoby 21.

IV. Wymiana okien i drzwi
1.  Wymieniono drzwi wejściowe do klatek 

schodowych budynków nr 23 przy ul. 
Kmicica 11 oraz bud. nr 26 przy ul. Kmi-
cica 9.

2.  Wymieniono okienka piwniczne o łącznej 
liczbie 120 sztuk w 5 budynkach, tj. blo-
kach nr: 14, 15, 27, 28, 29.

3.  Zrefundowano koszty wymian okien 
dokonane w poprzednich latach przez 
samych członków – refundacje następują 
zgodnie z zatwierdzonymi w administra-
cjach osiedlowych harmonogramach wy-
mian.

4.  Wymieniono okna w jednym mieszkaniu 
na osiedlu.

V. Roboty terenowo‑drogowe
1.  Prowadzono bieżące prace pielęgnacyjne 

zieleni wraz z przycinka drzew i krzewów.
A ponadto:
2.  Wyremontowano ogrodzenie stalowe 

kompleksu budynków „S” i „Z”.
3.  Wyremontowano schody, naświetla i po-

desty przed budynkiem nr 6 przy ul. Ket-
linga 3. 

4.  Zmieniono układ stopni i wykonano pod-
jazd od strony północnej do kompleksu 
„S” i „Z” do furtki.

5.  Wyremontowano podesty przed klatkami 
schodowymi budynku nr 20 przy ul. Kmi-
cica 13. 

6.  Wyremontowano plac zabaw przy budyn-
kach 7, 8, 9 przy ul. Ketlinga 5 i 9 oraz 
Rocha Kowalskiego 6.

VI. Roboty 
instalacyjno‑sanitarne

1.  Dokonano wymiany zaworów podpiono-
wych w budynku nr 11 przy ul. Zagłoby 
21.

2.  Wykonywano bieżące udrożnienia pozio-
mów i pionów kanalizacyjnych w budyn-
kach.

3.  Prowadzono wymiany nieszczelnych, po-
pękanych grzejników centralnego ogrze-
wania.

4.  Zgodnie z przepisami prawa budowlanego 
wykonano coroczne przeglądy instalacji 
gazowych oraz ciągów wentylacyjnych 
w budynkach.

Na roboty remontowe wyko‑
nane w 2019 r. wydatkowano 
w os. „Sienkiewiczowskie” łącznie 
ponad 1.600.000 zł.

Cd. ze str. 5

Os. Sienkiewiczowskie. Docieplenie 
ścian bl. 5, ul. Rocha Kowalskiego
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Rada Nadzorcza RSM „Bawełna”  
na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2020 r.  
podjęła Uchwałę o zmianie z dniem 1 maja 2020 r.  
opłat eksploatacyjnych za lokale.

Lp.
Symbol 
nieru-

chomo-
ści

Adres budynku
Stawka  

eksploatacji 
od  

1.05.2020 r.
1 2 3 4

  Osiedle „ZBIORCZA”

1 Z  001
bl. 1, ul. Szczytowa 4/6

1,50bl. 2,, ul. Górska 7/9
bl. 3, ul. Górska 3/5

2 Z  004
bl. 4, ul. Górska 4

2,70
bl. 5, ul. Górska 2

3 Z  01R bl. 1, ul. Rawska 7 2,10
4 Z  03R bl. 3, ul. Rawska 3 2,40
5 Z  03S bl. 3, ul. Stylonowa 7 2,40
6 Z  04S bl. 4, ul. Sarnia 4 1,10
7 Z  04G bl. 4, ul. Gołębia 1/3 2,40
8 Z  05W bl. 5, ul. Wilcza 2 2,20
9 Z  008 bl. 8A, ul. Gołębia 5 2,30

10 Z  014 bl. 14, ul. Zbiorcza 7 2,40
11 Z  022 bl. 22, ul. Zbiorcza 15 2,70
12 Z  023 bl. 23, ul. Zbiorcza 17 2,60
13 Z  024 bl. 24, ul. Zbiorcza 19 2,40
14 Z  025 bl. 25, ul. Zbiorcza 21 2,20
15 Z  026 bl. 26, ul. Zbiorcza 23 2,30
16 Z  027 bl. 27, ul. Zbiorcza 25 2,70
17 Z  028 bl. 28, ul. Zbiorcza 8 2,70
18 Z  029 bl. 29, ul. Zbiorcza 10 2,70
19 Z  030 bl. 30, ul. Zbiorcza 12 2,70
20 Z  031 bl. 31, ul. Zbiorcza 14 2,70
21 Z  501 bl. 501, ul. A. Sacharowa 6/8, 10/12 2,30
22 Z  503 bl. 503, ul. A. Sacharowa 24, 26, 28 1,60

Osiedle „Słowiańskie”

1 S  100 bl. 100, ul. Ziemowita 2 2,70

2 S  101
bl. 101, ul. Zakładowa 52

0,50bl. 102, ul. Zakładowa 50
bl. 103, ul. Zakładowa 48

3 S  105 bl. 105, ul. Ziemowita 1 2,50
4 S  106 bl. 106, ul. Ziemowita 3 2,20
5 S  107 bl. 107, ul. Ziemowita 5 2,60

6 S  108
bl. 108, ul. Ziemowita 9

2,30
bl. 108A, ul. Ziemowita 7

7 S  109 bl. 109, ul. Ziemowita 11 1,70
8 S  110 bl. 110, ul. Ziemowita 13 1,90

9 S 111
bl. 111, ul. Ziemowita 6

2,50
bl. 114, ul. Dąbrówki 7

10 S 112 bl. 112, ul. Dąbrówki 3 2,60
11 S 113 bl. 113, ul. Dąbrówki 5 2,40

12 S 116

bl. 116, ul. Dąbrówki 2

2,60

bl. 117, ul. P. Kołodzieja 15
bl. 118, ul. Dąbrówki 4
bl. 119, ul. Dąbrówki 8
bl. 120, ul. Dąbrówki 6
bl. 121, ul. P. Kołodzieja 17
bl. 122, ul. Ks. Kingi 1

13 S 125

bl. 125, ul. Dąbrówki 10

2,40

bl. 126, ul. Ks. Kingi 2
bl. 127, ul. P. Kołodzieja 19
bl. 128, ul. Dąbrówki 12
bl. 129, ul. P. Kołodzieja 21
bl. 130, ul. Dąbrówki 16
bl. 131, ul. Dąbrówki 14

14 S  132

bl. 132, ul. Dąbrówki 13

2,40
bl. 133, ul. Ziemowita 8
bl. 134, ul. Dąbrówki 9
bl. 135, ul. Dąbrówki 11

15 S  137
bl. 137, ul. Zakładowa 58

0,50bl. 138, ul. Zakładowa 56
bl. 139, ul. Zakładowa 54

16 S  141 bl. 141, ul. Ziemowita 15 2,50
17 S  142 bl. 142, ul. Ziemowita 17 2,60

18 S  143
bl. 143, ul. Ziemowita 19

2,70
bl. 143A, ul. Ziemowita 21

19 S  144 bl. 144, ul. Ziemowita 23 2,40
20 S  145 bl. 145, ul. Ziemowita 25 2,00
21 S  146 bl. 146, ul. Ziemowita 27 2,70

22 S 147

bl. 147, ul. Dąbrówki 18

2,50
bl. 148, ul. P. Kołodzieja  23
bl. 149, ul. P. Kołodzieja 25
bl. 150, ul. Dąbrówki 20

23 S  151

bl. 151, ul. H. Brodatego 1

2,60
bl. 152, ul. Dąbrówki 15
bl. 153, ul. Dąbrówki 17
bl. 154, ul. P. Kołodzieja 27

24 S  155
bl. 155, ul. Zakładowa 62

0,50bl. 156, ul. Zakładowa 60
bl. 160, ul. H. Brodatego 2

25 S 158
bl. 158, ul. Ziemowita 10

2,60
bl. 159, ul. H. Brodatego 4

26 S  201 bl. 201, ul. Zakładowa 47 2,50
27 S  202 bl. 202, ul. Zakładowa 49 2,50

28 S  203
bl. 203, ul. Zakładowa 51

2,50
bl. 204, ul. L. Białego 4

29 S  205
bl. 205, ul. L. Białego 2

2,50
bl. 206, ul. Zakładowa 45

30 S205A bl. 205A, ul. Odnowiciela 2 1,50
31 S  207 bl. 207, ul. Zakładowa 55 2,40
32 S  208 bl. 208, ul. Zakładowa 57 1,70

33 S  209
bl. 209, ul. Zakładowa 59

2,50
bl. 210, ul. L. Białego 8

34 S 211
bl. 211, ul. L. Białego 6

2,30
bl. 212, ul. Zakładowa 53

35 S  213
bl. 213, ul. Zakładowa 61

1,00
bl. 214, ul. A. Jagiellonki 2

36 S  216
bl. 216, ul. A. Jagiellonki 4

2,40
bl. 217, ul. A. Jagiellonki 6

37 S  218
bl. 218, ul. A. Jagiellonki 1

2,60
bl. 218A, ul. A. Jagiellonki 3

38 S  219 bl. 219, ul. L. Białego 11 2,50

39 S  220
bl. 220, ul. L. Białego 17

2,20bl. 221, ul. L. Białego 15
bl. 222, ul. L. Białego 13

40 S 221A bl. 221A, ul. L. Białego 13A 2,60

41 S 223
bl. 223, ul. L. Białego 9

2,50
bl. 224, ul. B. Szczodrego 2

42 S226A bl. 226A, ul. B. Szczodrego 6 2,50

43 S  227
bl. 227, ul. B. Szczodrego 5

2,40
bl. 228, ul. B. Szczodrego 3

44 S227A bl. 227A, ul. K. Odnowiciela 6 1,80

45 S  229
bl. 229, ul. L. Białego 7

2,00
bl. 230, ul. B. Szczodrego 1

46 S229A bl. 229A, ul. L. Białego 7A 2,30

47 S  231
bl. 231, ul. L. Białego 3

2,50
bl. 232, ul. L. Białego 1

48 S231A bl. 231A, ul. K. Odnowiciela 4 2,70
49 S  233 bl. 233, ul. L. Białego 5 2,60

Osiedle „Sienkiewiczowskie”

1 J 001

bl. 1, ul. Ketlinga 11

2,50

bl. 2, ul. O. Zagłoby 23
bl. 3, ul. R. Kowalskiego 8
bl. 4, ul. R. Kowalskiego 4
bl. 5, ul. R. Kowalskiego 2
bl. 6, ul. Ketlinga 3
bl. 7, ul. Ketlinga 5
bl. 8, ul. R. Kowalskiego 6
bl. 9, ul. Ketlinga 9

2 J  01A bl. 1A, ul. Ketlinga 7 1,70

3 J 010

bl. 10, ul. Ketlinga 6

2,20

bl. 11, ul. O. Zagłoby 21
bl. 12, ul. O. Zagłoby 19
bl. 13, ul. Kmicica 12
bl. 14, ul. Kmicica 14
bl. 15, ul. Kmicica 16

4 J 016

bl. 16, ul. Kmicica 21

2,50

bl. 17, ul. Ketlinga 4
bl. 18, ul. Skrzetuskiego 12
bl. 19, ul. Skrzetuskiego 10
bl. 20, ul. Kmicica 13
bl. 21, ul. Kmicica 15
bl. 22, ul. Kmicica 19

5 J 023

bl. 23, ul. Kmicica 11

2,70
bl. 24, ul. Skrzetuskiego 8
bl. 25, ul. Skrzetuskiego 6
bl. 26, ul. Kmicica 9

6 J 027

bl. 27, ul. Kmicica 10

2,50
bl. 28, ul. Kmicica 8
bl. 29, ul. Skrzetuskiego 2
bl. 30, ul. O. Zagłoby 15

7 J 051

bl. 51, ul. Ketlinga 24

2,70
bl. 52, ul. O. Zagłoby 20
bl. 57, ul. O. Zagłoby 18
bl. 60, ul. Ketlinga 26
Czynsz dzierżawny 0,30

8 J 053
bl. 53, ul. O. Zagłoby 14

2,70
bl. 55, ul. O. Zagłoby 16
Czynsz dzierżawny 0,30

9 J  S01 bl. S1-2, ul. Skrzetuskiego 1 2,80

10 J S03

bl. S3, ul. Kmicica 4

2,70
bl. S4, ul. Kmicica 4a
bl. S5, ul. Kmicica 4b
bl. S6, ul. Kmicica 4c
bl. S7, ul. Kmicica 6

11 JS09
bl. S9, ul. Kmicica 2b

2,80bl. S10, ul. Kmicica 2a
bl. S11, ul. Kmicica 2

12 JZ1/1 Z 1, ul. O. Zagłoby 13f 2,40
13 JZ1/2 Z 1, ul. O. Zagłoby 13e 2,40
14 JZ1/3 Z 1, ul. O. Zagłoby 13d 2,40
15 JZ1/4 Z 1, ul. O. Zagłoby 13c 2,40
16 JZ1/5 Z 1, ul. O. Zagłoby 13b 2,40
17 JZ1/6 Z 1, ul. O. Zagłoby 13a 2,00
18 JZ1/7 Z 1, ul. O. Zagłoby 13 2,30
19 JZ2/1 Z 2, ul. Skrzetuskiego 3f 2,40
20 JZ2/2 Z 2, ul. Skrzetuskiego 3e 2,40
21 JZ2/3 Z 2, ul. Skrzetuskiego 3d 2,40
22 JZ2/4 Z 2, ul. Skrzetuskiego 3c 2,40
23 JZ2/5 Z 2, ul. Skrzetuskiego 3b 2,20
24 JZ2/6 Z 2, ul. Skrzetuskiego 3a 2,40
25 JZ2/7 Z 2, ul. Skrzetuskiego 3 2,40
26 J A09 ul. Fabryczna 9, Andrespol 2,00

Osiedle „Żubardź”

1 B 003 bl. 3, ul. Limanowskiego 168 2,20
2 B 004 bl. 4, ul. Lutomierska 158 1,90
3 B 004W bl. 4, ul. Uniejowska 1/3 2,00
4 B  005 bl. 5, ul. Lutomierska 156 2,00
5 B  026 bl. 26, ul. Uniejowska 6 2,20
6 B  027 bl. 27, ul. Uniejowska 4a 1,80
7 B  030 bl. 30, ul. Uniejowska 4 2,00
8 B  046 bl. 46, ul. Turoszowska 16 1,20
9 B  050 bl. 50, ul. Kutrzeby 10 1,90

10 B  056 bl. 56, ul. Kutrzeby 3 2,20
11 B  064 bl. 64, ul. Turoszowska 5 2,50
12 B  076 bl. 76, ul. Czarnkowska 9/13 2,00
13 B  077 bl. 77, ul. Gandhiego 3a 2,30
14 B  078 bl. 78, ul. Klonowa 28/30 2,50
15 B  082 bl. 82, ul. Klonowa 32 2,50
16 B  083 bl. 83, ul. Klonowa 38/40 2,40
17 B  086 bl. 86, ul. Bydgoska 40 2,30
18 B  087 bl. 87, ul. Bydgoska 42 2,50
19 B  088 bl. 88, ul. Bydgoska 44 2,40
20 B  089 bl. 89, ul. Bydgoska 46 2,30
21 B  090 bl. 90, ul. Klonowa 35/37 2,40
22 B  091 bl. 91, ul. Klonowa 41 2,30
23 B  092 bl. 92, ul. Bydgoska 25 2,30
24 B  093 bl. 93, ul. Bydgoska 27/29 2,10
25 B  094 bl. 94, ul. Bydgoska 35 2,30
26 B  095 bl. 95, ul. Bydgoska 37 1,90
27 B  201 bl. 201, ul. Lutomierska 111 2,10
28 B  202 bl. 202, ul. Lutomierska 109a 2,20
29 B  203 bl. 203, ul. Lutomierska 105a 2,30
30 B  204 bl. 204, ul. Lutomierska 103a 2,30
31 B  205 bl. 205, ul. Lutomierska 83/101 1,70
32 B  220 bl. 220, ul. Wrześnieńska 67/69 2,40
33 B  221 bl. 221, ul. Wrześnieńska 71/73 2,30
34 B  222 bl. 222, ul. Sierakowskiego 1/5 2,40

Osiedle „Koziny”

1 K  003 bl. 3, ul. Kasprzaka 60/62 2,60
2 K  010 bl. 10, ul. Kasprzaka 28/34 2,40
3 K  013 bl. 13, ul. Długosza 27 2,20
4 K  015 bl. 15, Al. 1-go Maja 84/86 1,80
5 K  016 bl. 16, ul. Więckowskiego 97 2,20
6 K  018 bl. 18, Al. 1-go Maja 76 1,90
7 K  027 bl. 27, ul. Lorentza 8 2,20
8 K  029 bl. 29, ul. Kasprzaka 10 1,70
9 K  030 bl. 30, ul. Srebrzyńska 45 2,00

10 K  040 bl. 40, ul. Długosza 29/31 2,20
11 K  048 bl. 48, Al. Włókniarzy 198 2,60
12 K  059 bl. 59, ul. Kasprzaka 11 2,20
13 K 059A bl. 59A, ul. Kasprzaka 11a 2,70
14 K  070 bl. 70, ul. Okrzei 30/36 2,20
15 K  072 bl. 72, ul. Okrzei 40 1,90
16 K  076 bl. 76, ul. Kasprzaka 64A 2,20
17 K  121 bl. 121, ul. Okrzei 4/12 2,40
18 K  125 bl. 125, ul. Długosza 1/5 2,20
19 KT 15 ul. Tatarakowa 15 2,10

Stawka opłaty eksploatacyjnej dla osób nie będących członka-
mi Spółdzielni jest wyższa o 0,34 zł/m².

Jak już informowaliśmy w gru-
dniowym numerze gazety w arty-
kule „Opłaty w 2020 r.”, z dniem 
1 maja 2020 roku, zmianie ule-

gają wysokości opłaty eksploatacyjnej 
i opłaty za dźwigi.

Zdajemy sobie sprawę, iż podwyż-
ki opłat nie są ani miłymi ani łatwymi 
decyzjami. Działając jednak w oparciu 
o rachunek ekonomiczny i chcąc do-
brze zarządzać powierzonym mieniem 
decyzje takie w aktualnej sytuacji stają 
się niestety konieczne.

Przeprowadzona w IV kwarta-
le ubiegłego roku, przez wszystkie 
służby Spółdzielni, analiza kosztów 
i przychodów wskazywała wyższe 
niż w roku ubiegłym koszty do po-
niesienia w 2020 r. na wielu płaszczy-
znach działalności. Uwzględniono 
je w przedłożonym Radzie Nadzorczej 
na grudniowe posiedzenie planie go-
spodarczo-finansowym. Wyższe koszty 
związane są między innymi ze wzro-
stem inflacji, wzrostem minimalnego 
wynagrodzenia oraz zapowiadaną 
podwyżką kosztów energii elektrycz-
nej o 30%.

Podwyżką eksploatacji objętych 
zostało 130 nieruchomości, które nie 
posiadają pożytków własnych lub uzy-
skują z nich niewielkie kwoty, a pobie-
rane opłaty eksploatacyjne są za niskie 
w stosunku do ponoszonych kosztów. 
Stawki eksploatacji zostały podwyż-
szone o:
–  0,10 zł/m² dla 8 nieruchomości,
–  0,20 zł/m² dla 7 nieruchomości,
–  0,30 zł/m² dla 15 nieruchomości,
–  0,40 zł/m² dla 15 nieruchomości,
–  0,50 zł/m² dla 85 nieruchomości.

Wysokości stawek opłaty eksploatacyj-
nej, jakie będą obowiązywały od 1 maja 
2020 roku dla poszczególnych nieru-
chomości podane zostały w tabeli (wg 
adresów budynków).

Dla budynków posiadających 
dźwigi nowa opłata wyniesie 12,00 zł/
osobę dla osób mieszkających powy-
żej I piętra oraz 6,00 zł/osobę dla osób 
mieszkających na I piętrze.

Niniejszy artykuł jest oficjalnym 
zawiadomieniem o zmianie opłat, po-
danym z obowiązującym trzymiesięcz-
nym wyprzedzeniem dla opłat zależ-
nych od Spółdzielni.

Indywidualne wydruki z wysokoś-
cią opłaty za lokal, jaka będzie obo-
wiązywała od 1 maja 2020 roku, zosta-
ną doręczone Państwu w kwietniu br. 
wraz z nowymi opłatami zaliczkowy-
mi za centralne ogrzewanie oraz zimną 
i ciepłą wodę.

Mamy nadzieję, iż rok 2020 nie 
przyniesie nam wszystkim więcej in-
formacji, które mogłyby skutkować 
ewentualnymi zmianami w opłatach, 
czego wszystkim i sobie życzymy ser-
decznie.

 A.K.

Zmiana 
opłat 
od 1 maja 
2020 roku
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Na Olechowie i Janowie działa 

Rada Osiedli Olechów-Janów – jednostka samorządowa Urzędu Miasta Łodzi. 
Efektem jej działań jest m.in. corocznie organizowana 

Wigilia dla mieszkańców.

 31.01.2020 r., 
godz. 17:00‑18:00 – Koncert 
w karnawałowym nastroju
Adres: Dom Kultury „Widok”, 
al. Piłsudskiego 133, tel. 574 255 
542, 574 190 659.
Opis: Wystąpi zespół wokalno-
instrumentalny „Cantare”, 
działający w Domu Kultury 
„Widok”. Zapisy nie są wymagane. 
Udział bezpłatny.
 31.01.2020 r., godz. 17:00 – 
Koncert dla Babci i Dziadka
Adres: Dom Kultury „Ariadna”,, 
ul. Niciarniana 1/3,, tel. 574 
256 258.
Opis: Koncert z okazji Dnia 
Babci i Dziadka w wykonaniu 
muzykujących, śpiewających 
i tańczących dzieci uczestniczących 
w zajęciach w Domu Kultury 
„502”. Zapisy nie są wymagane. 
Wstęp wolny.
 9.02.2020 r., godz. 18.00 – 
Spektakl „Tischner – Filozofi a po 
góralsku”

Adres: Dom Kultury „Ariadna”, 
ul. Niciarniana 1/3, tel. 574 256 
258.
Opis: Filozofi a po góralsku, 
bestseller księdza Józefa 
Tischnera, to kopalnia teatralnych 
anegdot i scen, kalejdoskop 
niezwykle dowcipnie, acz ciepło 
sportretowanych postaci. Ksiądz 
Tischner, sam znakomity fi lozof, 
jak nikt znał realia mieszkańców 
polskich gór. Wstęp wolny.
 14.02.2020 r., godz. 18.00 – 
Koncert piosenek Krzysztofa 

Krawczyka i Elvisa Presleya
Adres: Dom Kultury „502”, 
ul. A. Sacharowa 18, tel. 574 190 
682.
Opis: Koncert pt.: „Na pięciolinii 
wspomnień”, podczas którego 
piosenki Krzysztofa Krawczyka 
i Elvisa Presleya” wykonywać 
będzie Krzysztof Igor Krawczyk. 
Wstęp wolny.
 18.02.2020 r., godz. 11.00
– „W kręgu teatru. Teatralna 
historia Łodzi” – wykład
Adres: Dom Kultury „Widok” Al. 

J. Piłsudskiego 133, tel. 574 255 
542, 574 190 659.
Opis: Od lutego w Domu Kultury 
„Widok” rusza cykl wykładów 
„W kręgu teatru…”, które będą 
poświęcone łódzkiemu życiu 
teatralnemu oraz znanym i mniej 
znanym twórcom teatralnym 
związanym z Łodzią. Pierwszy 
wykład zostanie poświęcony 
początkom działalności teatralnej 
w Łodzi. Wstęp wolny.
 21.02.2020 r., godz. 17.00 – 
Koncert „W cygańskim taborze”

Adres: Dom Kultury „Widok”, 
Al. J. Piłsudskiego 133, tel. 574 
255 542, 574 190 659.
Opis: W lutym w ramach cyklu 
koncertów „Spotkajmy się…” 
wystąpi Towarzystwo Śpiewacze 
„Anna” działające przy Domu 
Kultury „Widok”. Zespół wykona 
utwory zawierające motywy 
cygańskie. Usłyszymy m.in.: 
„My Cyganie”, „Dziś prawdziwych 
cyganów już nie ma”, „Jadą wozy 
kolorowe”.
Wstęp wolny.
 26.02.2020 r., godz. 11.00 – 
„W kręgu sztuki” – spotkania 
z historią sztuki dla seniorów
Adres: Dom Kultury „Ariadna”, 
ul. Niciarniana 1/3, tel. 574 256 
258.
Opis: Zajęcia koncentrują się 
głównie na zagadnieniach ze sztuki 
XIX i XX wieku. Podczas spotkań 
uczestnicy poznają podstawowe 
kierunki, nauczą się analizy dzieła 
sztuki, pogłębią wrażliwość 

emocjonalną i estetyczną. 
Na najbliższym spotkaniu 
zagłębimy się w twórczość 
Stanisława Wyspiańskiego, Józefa 
Mehoffera, Wojciecha Weissa 
i Witolda Wojtkiewicza.
Zapisy i informacje: 510-313-310. 
Wstęp wolny.
------------------------------------------
Informacje powyższe opracowano 
na podstawie nadesłanych do 
redakcji planowanych wydarzeń, 
w tym na podstawie tzw. Tytki 
seniora przygotowywanej przez 
UMŁ. 
Redakcja nie odpowiada za 
ewentualne zmiany terminów 
czy odwołanie przedstawionych 
imprez. 
Prosimy, każdorazowo przed 
udaniem się na wybrane 
wydarzenie, o potwierdzenie go 
w danej instytucji – nr telefonu 
podano przy adresie instytucji 
organizującej imprezę. I.G.

AKTYWNY 
SENIOR

Wigilia na Olechowie

13grudnia 2019 r. w sali gimnastycznej Szkoły Pod-
stawowej nr 205 przy ul. Dąbrówki 1, Rada Osiedla 
Olechów-Janów, jednostka pomocnicza Urzędu Mia-

sta Łodzi, przy współpracy z dyrekcją szkoły, zorganizowała 
wigilię dla mieszkańców tych osiedli. Na wigilię przybyło blisko 
100 osób. Wśród zaproszonych ofi cjalnych gości byli Ksiądz 
kanonik Wojciech Anglart z parafi i Św. Papieża Jana XXIII na 
Janowie. pełnomocnik p. Prezydent miasta p. Paweł Jędracho-
wicz, Z-ca Prezesa RSM „Bawełna” p. Tadeusz Szymański, 
przedstawiciele instytucji rekreacyjno-kulturalnych pracujących 
na osiedlach: Strefa Kultury Otwartej z p. Agatą Dawidowicz 
wraz współpracownikami, Ognisko TKKF „Dzikusy” z preze-
sem p. Władysławem Stępniem.

Ksiądz Wojciech pięknie mówił o radości przeżywania 
świąt, miłości, by na koniec życzyć zebranym i ich rodzinom 
Wspaniałych Świąt.

Jak przystało na wieczerzę wigilijną było dzielenie się opłat-
kiem, życzenia dla mieszkańców wygłoszone przez zaproszo-
nych gości, spożywanie tradycyjnych potraw świątecznych, 
choinka oraz śpiewnie kolęd. Wszystko odbyło się w miłej, iście 
rodzinnej atmosferze.

Uroczystość, jak co roku, znakomicie uświetnił występ 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 205. Przed oczami zebra-
nych młodzież odegrała przedstawienie: „Dziewczynka z za-
pałkami”. Nie jednemu z widzów pojawiła się łezka w oczach 
ze wzruszenia. Brawo szkolni artyści!

Jeszcze jedno, oprócz ich gry aktorskiej, ważne jest pod-
kreślenia. Ku zaskoczeniu uczestników wigilii przedstawienie 
zaprezentowano w dwóch językach: po polsku i fragmentami 
po angielsku.

To było naprawdę imponujące widowisko. Wieczór ten, 
jeszcze na tydzień przed Bożym Narodzeniem, wprowadził 
wszystkich w świąteczny, grudniowy nastrój.

Dziękujemy Radzie Osiedla za możliwość wspólnego prze-
żywania świąt. K.Sz.
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Segregujemy odpady,  
ale nie tak miał wyglądać widok przy śmietnikach.  
Zdjęcie nadesłane z osiedla „Słowiańskie”  
przeczy dobrym praktykom i samej ekologii.

Harmonogram pracy Rady Nadzorczej RSM „BAWEŁNA” na 2020 rok
STYCZEŃ
1.  Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Nadzorczej-Rewizyjnej, 

GZM, Wewnątrzspółdzielczej na 2020 rok.
2.  Informacja Zarządu na temat planowanego zwołania Walnego Zgro-

madzenia RSM „Bawełna”.
3.  Uchwalenie programu działalności społecznej na 2020 rok, w zakresie 

uchwalenia Regulaminu konkursów na najładniej ukwiecony balkon 
w okresie letnim oraz na najefektowniej udekorowany balkon w okre-
sie świąteczno-noworocznym.

4.  Informacja nt stanu zadłużeń lokali mieszkalnych i użytkowych.

LUTY
1.  Podjęcie uchwały w sprawie zasad zaliczania członków RSM „Baweł-

na” do poszczególnych części zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
w 2020 roku.

2.  Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Rady Nadzorczej: Rewi-
zyjnej, GZM, Wewnątrzpółdzielczej za 2019 rok.

3.  Przyjęcie sprawozdań z działalności Rad Osiedli za 2019 rok.
4.  Zasady dofinansowania bądź sfinansowania wypoczynku letnie-

go dla dzieci i młodzieży organizowanego przez TKKF „Dzikusy” 
na 2020 r.

5.  Wybór dwóch przedstawicieli na zjazd przedkongresowy w celu wybo-
ru delegatów na VII Kongres Spółdzielczości.

MARZEC
1.  Podjęcie uchwał w sprawach należących do kompetencji Rady Nad-

zorczej w związku z planowanym zwołaniem Walnego Zgromadzenia.
2.  Przyjęcie sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2019 r. oraz 

sprawozdania finansowego za 2019 r. Ocena działalności Spółdzielni 
za 2019 r. – uchwalenie wniosków do Walnego Zgromadzenia.

3.  Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019 r.

KWIECIEŃ
1.  Informacja nt. realizacji prac związanych z wykonaniem 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 przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabu-
dowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

2.  Ustalenie stawek opłat zaliczkowych za c.o. i c.w. obowiązujących 
od 1.05.2020 r.

3.  Sprawy związane z organizacją Walnego Zgromadzenia.

MAJ
1.  Omówienie przez lustratora przebiegu i wyników lustracji Spółdzielni 

za lata 2016-2018.
2.  Analiza wyników gospodarczo-finansowych Spółdzielni za I kwartał 

2020 roku.
3.  Przedstawienie wyników rozliczeń mediów za 2019 rok.
4.  Sprawy związane z organizacją Walnego Zgromadzenia.

CZERWIEC
1.  Sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej.
2.  Omówienie przebiegu Walnego Zgromadzenia i wdrożenie działań 

związanych z ewentualną realizacją wniosków wypływających w trak-
cie zebrań poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.

LIPIEC
1.  Informacja nt. realizacji prac związanych z wykonaniem 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 przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabu-
dowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

2.  Informacja nt. stanu zadłużeń lokali mieszkalnych i użytkowych.

SIERPIEŃ
1.  Analiza wyników gospodarczo-finansowych Spółdzielni za I półrocze 

2020 r.

WRZESIEŃ
1. Wybór firmy do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni 

za 2020 r.
2. Przedstawienie analizy porównawczej zużycia mediów w zasobach 

Spółdzielni za I półrocze 2020 roku w odniesieniu do roku poprzed-
niego – wnioski.

PAŹDZIERNIK
1.  Wybór członków Rady Nadzorczej do udziału w pracach Komisji 

ds. wyboru wykonawców na roboty remontowe w 2021 roku.
2.  Informacja nt. realizacji prac związanych z wykonaniem 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 przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabu-
dowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

3.  Informacja nt. stanu zadłużeń lokali mieszkalych i użytkowych.

LISTOPAD
1.  Analiza wyników gospodarczo-finansowych Spółdzielni za III kwar-

tały 2020 r.

GRUDZIEŃ
1.  Uchwalenie ramowego harmonogramu obrad Rady Nadzorczej 

na 2021 rok.
2.  Uchwalenie planu gospodarczo-finansowego RSM „Bawełna” 

na 2021 rok.

ZYSKUJ

SEGREGOWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH JEST OBOWIĄZKOWE

Nie o taką segregację 
chodziło
Niestety wywiązywanie się z obowiązku segregacji wymaga 
od nas wszystkich konkretniejszych działań niż wyniesienie 
śmieci pod śmietnik. Kartony winny być zgniecione, pocięte 
i wrzucone do  tzw.  dzwona,  a  nie  pozostawione pod nim. 
Pamiętajmy,  że  sprzęt  wielkogabarytowy  –  meble  wysta-
wiamy w najbliższym dniu przewidzianym do  ich wywozu. 
Terminy wywozu gabarytów ustalane są w umowach miasta 
z firmami wywozowymi. W 2020 r. wywozy dużych odpadów 
odbywać się będą 3 razy w każdym miesiącu. Szczegółowe 
dni ich wywozu wywieszone zostaną na tablicach ogłoszeń 
w klatkach schodowych budynków. Informacji w tym zakre-
sie udzieli też administrator budynku.

Nie o taką segregację chodziło.   Foto: Jadwiga AntosikSelektywna zbiórka 
także w śmietnikach
Administracje osiedli dokonu-
ją bieżącego przeglądu śmiet-
ników pod kątem możliwości 
zmiany pojemników. Z uwagi 
na szybko przepełniające się 
dzwony, do których trafia su-
rowiec wtórny, w śmietnikach 
zmniejszana jest ilość pojemni-
ków dla odpadów zmieszanych 
(tych po segregacji) a dostawia-
ne są pojemniki do selektywnej 
zbiórki odpadów. Są one z re-
guły mniejsze, bo 240 lub 360 
litrowe, ale powinny w jakimś 
stopniu rozładować problem.

Nowe pojemniki pojawi-
ły się w tym roku już w kilku 
śmietnikach na os. „Zbiorcza”, 
w budynkach przy ul. Rawskiej, 
Zbiorczej i Stylonowej.

Działania takie obejmują 
wszystkie nasze osiedla.

Prosimy przy tym o zacho-
wanie czystości w śmietnikach 
i nie wrzucanie śmieci na za-
mknięte pojemniki, co uniemoż-
liwia korzystanie z nich przez 
innych i powoduje bałagan.

 K.Sz.
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W tym roku ferie zimowe przypadły bardzo wcześnie. 

Szkoda, że śnieg nie dopisał, by kojarzyły się większości naszych dzieci z zimą. 
Ale i tak było fajnie, jak wynika ze sprawozdania „Dzikusów”. 

O feriach w mieście piszemy poniżej.

K o n t a k t
z administracją

Administracja osiedla „Słowiańskie”, 
tel. 42 670 99 78.
Kierownik adm. p. Piotr Sumiński.

TECHNICY:
Andrzej Piętal, tel. 503 029 115, e-mail: apie-
tal@rsmbawelna.pl, budynki nadzorowane: od 
nr 101 do nr 160.
Paweł Flasz, tel. 505 150 847, e-mail: pfl asz@
rsmbawelna.pl, budynki nadzorowane: 100, 
201-233 oraz zespół garaży przy bl. 100 i przy 
ul. Zakładowej 32-36.
ADMINISTRATORZY:
Alina Kobus administrowane bloki: 100-122, 
jak również zespół garaży przy ul. Ziemowi-
ta 2b i Zakładowej 32/36, tel. kom. 505 150 
863, e-mail: akobus@rsmbawelna.pl.
Małgorzata Krasowska administrowane 
bloki: 132-150, tel. kom. 505 150 842, e-mail: 
mkrasowska@rsmbawelna.pl.
Beata Nykiel administrowane bloki: 201-212  
219-233, tel. kom. 505 131 497, e-mail: bny-
kiel@rsmbawelna.pl.
Julita Marcinkowska administrowane bu-
dynki: 151-160, 213-218a, tel. 500 268 192, 
e-mail: jmarcinkowska@rsmbawelna.pl

Administracja osiedla „Sienkiewiczow-
skie”, tel. 42 670 66 64.
KIEROWNIK ADMINISTRACJI:
Dominik Różycki, tel. 505 150 844, e-mail: 
drozycki@rsmbawelna.pl.
ADMINISTRATORZY:
Sabina Cebula administrowane bloki: 
16-26, Wspólnoty Mieszkaniowe bl. 54, 56, 
58, tel. kom. 505 150 859, e-mail: scebula@
rsmbawelna.pl.
Jerzy Gołębiowski administrowane bloki: 
1-9, 51-53, 55, 57, 60, ul. Fabryczna 9 – An-
drespol, tel. kom. 505 150 848, e-mail: jgole-
biowski@rsmbawelna.pl.
Izabela Rutkowska administrowane bu-
dynki 10-15, 27-30, S1/2 do S11, Z1/1-7, Z2-
1-7. Tel. 505 150 851, e-mail: irutkowska@
rsmbawelna.pl.

Administracja osiedla „Zbiorcza”, 
tel. 42 674 89 49.
Kierownik adm. p. Andrzej Jaroszczyk.
TECHNIK:
Zbigniew Stysiński, tel. 505 150 849, e-mail: 
zstysinski@rsmbawelna.pl.
ADMINISTRATORZY:
Jolanta Bagińska administrowane budynki: 
Sacharowa (Gorkiego) 6/8, 10/12, 24, 26, 28, 
tel. kom. 505 150 858, e-mail: jbaginska@
rsmbawelna.pl.
Elżbieta Kowalczyk administrowane budyn-
ki: Górska 2, 4, 3/5, 7/9, Szczytowa 4/6, Rawska 
3, 7, Wilcza 2, Gołębia 1/3, 5, tel. kom. 505 150 
845, e-mail: elkowalczyk@rsmbawelna.pl.
Aleksandra Czekalska administrowane 
budynki: Zbiorcza 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 
21, 23, 25, Sarnia 4, Stylonowa 7, tel. kom. 505 
150 846, e-mail: aczekalska@rsm bawelna.pl.

Administracja osiedli „Żubardź” i „Kozi-
ny”, tel. 42 651 55 24 - bez zmian.
Kierownik adm. p. Jolanta Bartoszek.
TECHNIK DLA BUDYNKÓW OSIEDLA „ŻUBARDŹ”:
Jakub Paprocki, tel. 509 330 825, e-mail: 
jpaprocki@rsmbawelna.pl.
TECHNIK BUDYNKÓW OSIEDLA „KOZINY”:
Jakub Olczak, tel. 505 150  853, e-mail: 
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, 
e-mail: 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 Powstańców Wielkopolskich 25, tel. 505 
150 852, e-mail: 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. Włók-
niarzy 198, garaże przy al. 1 Maja 76 A, tel. 501 
463 291, e-mail: awyrowska@rsmbawelna.pl
Renata Psonka-Andrzejczak administrowa-
ne budynki: ul. Bydgoska 40, 42, 44, 46, 35/37, 
Klonowa 41, ul. Kasprzaka 60/62, Kasprzaka 
64a, 10, 28/34, Długosza 27, 29/31, Lorentza 8, 
Srebrzyńska 45 tel. 500 268 207, e-mail: rpson-
ka@rsmbawelna.pl.

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.

Chcąc Państwu zaprezen-
tować polskich laureatów 
nagrody Nobla w  chronolo-
gicznym porządku, dziś czas 
na Henryka Sienkiewicza – 
pisarza, publicystę i działacza 
społecznego, który zdobył dla 
naszego kraju pierwszego 
Nobla w dziedzinie literatury.

Urodził się 5.05.1846 roku 
w Woli Okrzejowskiej na Pod-
lasiu, w rodzinie zubożałej 
szlachty, noszącej herb Oszyk.

Kształcił się w Warsza-
wie, nie osiągając jednak edu-
kacyjnych sukcesów. Mimo 
że próbował zarówno studiów 
lekarskich, jak i prawniczych 
i filologiczno-historycznych, 
w rezultacie nie ukończył żad-
nych z nich i w 1871 roku zre-
zygnował z dalszej nauki.

Jednak jeszcze za czasów 
szkolnych dał o sobie znać, 

odziedziczony po matce, ta-
lent pisarski Henryka i mimo 
że rodzina przestrzegała: „Kra-
szewskim przecież nie będziesz. 
I z pióra nie wyżyjesz.”, on jed-
nak marzył o pisaniu. Pierwszą, 
niezachowaną niestety, książką 
H. Sienkiewicza była, stworzona 
jeszcze w gimnazjum, „Ofi ara”, 
natomiast pierwszą, która uka-
zała się drukiem, była powieść 
obyczajowa o życiu studenckim 
„Na marne” (1872 r.) W kolej-
nych latach H. Sienkiewicz 
nawiązał współpracę z redak-
cjami warszawskich gazet, dla 
których pisał felietony, repor-
taże oraz publikował teksty 
literackie. Jako korespondent 
Gazety Polskiej w 1876 roku 
wyjechał do Stanów Zjedno-
czonych. Z tamtego okresu 
pochodzą m.in. „Listy z po-
dróży do Ameryki” i „Szkice 
węglem”, a wpływ tej podróży 
widać w tak dobrze wszystkim 

znanym „Latarniku” czy no-
weli „Za chlebem”. Po powrocie 
z USA Sienkiewicz pomieszki-
wał w Anglii i Francji, co za-
owocowało poznaniem i wyko-
rzystaniem w swojej twórczości 
naturalizmu – nowego nurtu 
w sztuce, w którym ludzkie ży-
cie było odzwierciedlone nie-
zwykle dokładnie, z podkreśle-
niem także jego ciemnych stron, 
cierpień, okrucieństwa i nie-
właściwych zachowań. Swoją 
niezwykłą wrażliwość na ten 
aspekt problematyki społecznej 
Sienkiewicz ukazał w ogromnie 
poruszającym „Janku Muzy-
kancie” – historii uzdolnionego 
muzycznie wiejskiego dziecka, 
które za swoją miłość do skrzy-
piec płaci najwyższą cenę.

Dopiero w latach 80-tych 
XIX Henryk Sienkiewicz 
zwrócił się w stronę twórczo-

ści „ku pokrzepieniu serc”, 
a światło dzienne ujrzały jego 
najznamienitsze dzieła: trylogia 
„Ogniem i mieczem”, „Potop” 
i „Pan Wołodyjowski”, a także 
„Krzyżacy”. W tym niezwykle 
pracowitym okresie w życiu pi-
sarza powstały także „Rodzina 
Połanieckich” i „Quo vadis”.

Twórczość Henryka Sien-
kiewicza została doceniona 
przez Szwedzką Akademię, 
która w 1905 roku przyznała 
mu nagrodę Nobla w dziedzinie 
literatury „za wybitne osiągnię-
cia w dziedzinie eposu i rzadko 
spotykany geniusz, który wcie-
lił w siebie ducha narodu”. 
W swoim odczycie noblowskim 
laureat podkreślił, że zaszczyt 
ten jest cenny dla wszystkich, 
ale szczególnie dla syna Polski, 
gdyż: „głoszono Ją umarłą, 
a oto jeden z tysiącznych do-
wodów, że Ona żyje. Głoszo-
no Ją niezdolną do myślenia 
i pracy, a oto dowód, że działa. 
Głoszono Ją pobitą, a oto nowy 
dowód, że umie zwyciężać.”

Do ważniejszych utworów, 
powstałych już po otrzymaniu 
Nobla, zaliczyć można mającą 
być zaczątkiem nowej trylogii 
powieść historyczną z czasów 
króla Jana Sobieskiego „Na polu 

chwały” oraz zaliczane dziś 
do klasyki literatury młodzieżo-
wej „W pustyni i w puszczy”, 
które znów przyniosły autorowi 
rozgłos i uznanie.

Sienkiewicz był niezwy-
kle popularny zarówno pośród 
swoich rodaków, jak i we Fran-
cji, Anglii, Włoszech, Niem-
czech, Rosji i Ameryce. Z ozna-
kami uwielbienia spotykał się 
na każdym kroku. Jednak był 
nie tylko stałym bywalcem 
warszawskich salonów, gdzie 
brylował na spotkaniach litera-
ckich, ale także angażował się 
w działalność publiczną i spo-
łeczną, m.in. był jednym z za-
łożycieli Towarzystwa Polskiej 
Macierzy Szkolnej, czyli orga-
nizacji kulturalno-oświatowej, 
a podczas I wojny światowej, 
razem z Ignacym Paderewskim, 
organizował w Szwajcarii po-
moc dla polskich ofi ar wojny. 
Pisarz nie doczekał jednak od-
zyskania niepodległości przez 
Polskę i zmarł w Szwajcarii 
15.11.1916 roku. Osiem lat 
później jego prochy przenie-
siono do Warszawy i złożono 
w specjalnie przygotowanej 
krypcie w podziemiach katedry 
św. Jana, obok grobu Gabriela 
Narutowicza. I.G.

Polscy nobliści – 
Henryk Sienkiewicz

Ferie zimowe  z „Dzikusami” 
Zarząd  Ogniska  TKKF 
„Dzikusy”  we  współ-
pracy z Ministerstwem 
Sportu i Turystyki oraz 
Dyrekcją  Szkoły  Pod-
stawowej  Nr  205  zor-
ganizowali  dla  dzieci 
z osiedli Olechów i Ja-
nów  aktywny  wypo-
czynek  w  pierwszym 
tygodniu  ferii  zimo-
wych  tj.  w  dniach  13-
-17.01. 2020 r.
Choć śniegu w tegoroczne fe-
rie niestety nie było wspólnie 
spędzony czas należy uznać 
za całkiem udany. Organizato-
rzy postarali się by było weso-
ło, aktywnie i sportowo.

W dniu 13.01.2020 r. o godz. 
10.30 na terenie Szkoły Podsta-
wowej Nr 205 w ramach „Ferii 
Zimowych w mieście” przepro-
wadzono zawody w zbijaka. 
Startowało 9 zespołów 10-oso-
bowych. Wygrała drużyna, któ-
ra nadała sobie nazwę „Nor-
malni Ludzie”.

W dniach 14 i 15 stycz-
nia w dwóch grupach zorga-
nizowane zostały wyjazdy 
do Podklasztorza w Sulejowie. 
W wyjazdach wzięło udział 
blisko 100 uczestników oraz 
kadra pedagogiczna i instruk-
torska. Po zwiedzaniu zamku 
uczestnicy wycieczek mieli 

zaplanowane zajęcia w Sulejo-
wie – w ośrodku „Dzikusów”, 
gdzie przy ognisku i pieczeniu 
kiełbasek zorganizowano gry 
sprawnościowe na powietrzu 
oraz grę terenową pt. „zgady-
wanka terenowa”. Dla zwy-
cięzców, jak zawsze, Prezes 
Ogniska p. Władysław Stępień 
przygotował drobne upominki, 
które wręczał wraz z członkiem 
zarządu Ogniska TKKF ,,Dzi-
kusy p. Sylwestrem Pawlakiem.

Bardzo miłą niespodziankę 
45 dzieciom, które przebywa-
ły w dniu 15.01. br. na feriach 
w Sulejowie sprawiła przedsta-
wicielka Rady Osiedla „Sło-
wiańskie” p. Jadwiga Antosik, 
która upiekła ciasto i częstowa-
ła nim uczestników wycieczki.

W dniu 16.01.2020 r. w Szko-
le Podstawowej Nr 205 prze-
prowadzono turniej szachowy 
i turniej w warcaby. W turnieju 
szachowym w kategorii dziew-
cząt pierwsze miejsce zajęła 
Masza Legczylina, a w konku-
rencji chłopców najlepszy był 
Mikołaj Łaniewski.

W turnieju w warcaby 
pierwsze miejsce zajęli: w ka-
tegorii dziewcząt – Antonina Ła-
niewska, a w kategorii chłopców 
– Filip Karkocha.

W dniu 17.01.2020 r. – zno-
wu na terenie Szkoły Podstawo-
wej Nr 205, rozegrano turniej 
tenisa stołowego. I tu w katego-
rii dziewcząt pierwsze miejsce 
zajęła Lena Skrzypczak, a w ka-
tegorii chłopców najlepszy był 
Adam Ozorowski. Oprócz tur-
nieju tego dnia prowadzone były 

też inne konkurencje rekreacyj-
ne: rzuty piłką do kosza, strzały 
na mini bramkę, skoki na piłce. 
Zawody rozegrane zostały dla 
dziewcząt i chłopców. Łącznie 
w konkurencjach rekreacyj-
nych wzięło udział około 95 
dzieci, 5 instruktorów Ogniska 
TKKF „Dzikusy”, 6 opiekunów 
ze Szkoły Podstawowej Nr 205 
oraz kierownik szkolnych pół-
kolonii Krystyna Rzadkowol-
ska.

Tego dnia ok. godz. 15.00 
nastąpiło oficjalne podsumo-
wanie Tygodnia Sportu z „Dzi-
kusami”. Nagrody ufundowane 

przez RSM „Bawełna” wrę-
czali: Prezes RSM „Bawełna” 
Sylwester Pokorski, Prezes Og-
niska TKKF „Dzikusy” Wła-
dysław Stępień, członek Rady 
Nadzorczej Lucjan Kołada, 
Przewodniczący Rady Osiedla 
„Słowiańskie” Bogusław Ko-
wal. Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali napoje i pączki.

Ognisko TKKF „Dzikusy” 
na przeprowadzenie ferii zimo-
wych w mieście pozyskało środ-
ki fi nansowe od Ministerstwa 
Sportu i Turystyki na wynajem 
obiektów, transport, obsługę 
i wyżywienie oraz od RSM 
„Bawełna” na nagrody oraz 
słodycze.

 K.Sz.

 XIX  Olimpiada Przedszkolaków 
2019

Uwaga! Zmiana nr telefonów 
do naszych administracji.
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Już na łamach Państwa gazety pragnę zaapelować do miesz-
kańców: wyrzucając śmieci pamiętajmy, by odkręcać korki
i zgniatać butelki, puszki, kartony. Zgnieciona butelka 
zajmuje 7-krotnie mniej miejsca niż niezgnieciona.

Ale my musimy zacząć już teraz. Za-
nim będzie za późno.

R.: Przejdźmy jeszcze na 
chwilę do tematu nieruchomości 
niezamieszkałych. Wobec takich 
nieruchomości wymagana jest sa‑
modzielnie zawarta umowa bezpo‑
średnio z fi rmą wywozową. Dowia‑
dujemy się jednak od najemców 
naszych terenów, że próbowali 
w Remondisie podpisać umowy, 
i o ile w grudniu Remondis ich jesz‑
cze przyjmował, to teraz są odsyłani 
z kwitkiem. Czy miasto wie o tym 
i dlaczego tak jest?

E.J.: Pytaliśmy oczywiście fi rmy 
o taki stan rzeczy. Remondis teraz nie 
podpisuje umów, bo po prostu nie na-
dążają z wpisywaniem nowych kon-
trahentów w swój system – a jest ich 
bardzo dużo. Bez tego nie mogą ruszyć 
z logistyką. Każda z tych fi rm zrobiła 
nabory na nowych kierowców. Trzeba 
się więc uzbroić w cierpliwość. MPO 
zaś w pierwszej kolejności musiała 
przejąć wszystkie instytucje podległe 
miastu, a które na mocy zmienionych 
przepisów wyszły z systemu, a więc 
szkoły, przedszkola MOSiR-y, insty-
tucje podległe wydziałowi kultury. 
Sytuacja ta już pomału normuje się.

R.: Często najemcy terenów 
pod pawilony handlowo usługo‑
we nie chcą podpisywać umów na 
5 frakcji odpadów tłumacząc to 
tym, że oni sami czy ich pracow‑
nicy w pawilonach nie wytwarzają 
odpadów komunalnych i oczekują 
zwolnienia z tego obowiązku. Czy 
zasadnie?

E.J.: Absolutnie. Wszędzie 
i wszystkich obowiązuje selektywna 
zbiórka odpadów w podziale na pięć 
frakcji.

R.: Gdyby od Pani zależała 
gospodarka śmieciami, to co Pani 
by zrobiła?

E.J.: Na pewno nie wyszłabym 
z nieruchomości niezamieszkałych, 
wzięłabym wszystkich pod jedne 
skrzydła. Dałabym też zielone świat-
ło na budowanie jak największej ilo-
ści instalacji komunalnych, dawniej 
zwanych Ripokami. Nie zrezygno-
wałabym ze spalarni odpadów, bo te-
renów pod składowiska jest coraz 
mniej. Musimy być w tym zakresie 
jak najprędzej zabezpieczeni, musimy 
szybciej w tym zakresie działać.

R.: Więc tego Pani życzymy. 
Dziękujemy za rozmowę.

 K.Sz. i I.G.

Redakcja: Od grudnia ubie‑
głego roku czyli od wprowadzenia 
nowych stawek za wywóz śmieci dla 
mieszkańców i, co nie mniej kontro‑
wersyjne, od wyłączenia z systemu 
gospodarowania odpadami nieru‑
chomości niezamieszkałych temat 
śmieci nie schodzi z ust mieszkań‑
ców. Jak samo Miasto radzi sobie 
z tym tematem?

Ewa Jasińska: Znowelizowana 
ustawa o utrzymaniu porządku i czy-
stości w gminach rzeczywiście wpro-
wadziła wiele zmian, ale musimy mieć 
świadomość, że wszystkie one były 
tak naprawdę zasadne i konieczne. 
No może poza wyjściem z systemu 
nieruchomości niezamieszkałych, 
bo uważam, że jeśli gminy sprawują 
gospodarkę odpadami na swoich te-
renach to powinny to robić komplek-
sowo. Choć trzeba wiedzieć, że decy-
zja ta wynikała stricte ze względów 
finansowych. Gdybyśmy utrzymali 
poprzedni porządek, na co ustawa 
właściwie zezwala, mieszkańcy na-
szego miasta musieliby do tej opłaty 
24 zł dodać jeszcze 6 zł na pokrycie 
nieruchomości niezamieszkałych. 
Władze miasta zadecydowały więc, 
że nie będziemy obciążać mieszkań-
ców kosztami nieruchomości nieza-
mieszkałych. I w tej chwili w systemie 
zostały nieruchomości zamieszkałe, 
nieruchomości mieszane, czyli takie, 
w których w budynkach są lokale 
mieszkalne i użytkowe oraz domki 
wykorzystywane na cele letniskowo-
-rekreacyjne. Wyszły nam z systemu 
nieruchomości niezamieszkałe czyli 
wyodrębnione działki terenu, na któ-
rych posadowione są pawilony i bu-
dynki zajmowane na cele handlowo-
-usługowe oraz ogródki działkowe. 
I właśnie z grupą właścicieli nieru-
chomości, które wyszły z systemu jest 
teraz coraz więcej dyskusji.

R.: Zostańmy jednak jeszcze 
przy nieruchomościach zamieszka‑
łych i samych mieszkańcach. Staw‑
ka 24 zł od osoby to wysoka opłata, 
a gdy w perspektywie jest jeszcze 
groźba zastosowania podwyższonej 
opłaty za stwierdzony brak segre‑
gacji, chociażby czyniła to jedna 
osoba w budynku, to powstaje pe‑
wien problem. W spółdzielniach 
osoby zamieszkałe już aktualizują 
składane wcześniej oświadczenia 
o ilości osób zamieszkujących loka‑
le. Tam gdzie np. deklarowano do 
zamieszkania 3 osoby, nagle z no‑
wego oświadczenia wynika, że lokal 
zamieszkuje tylko 1 osoba. Zwykle 
dzieje się tak, by płacić mniej.

E.J.: Zdajemy sobie z tego spra-
wę. Wg wstępnych analiz w tym za-
kresie i porównania różnych ewidencji 

brakuje nam w pobieranych opłatach 
blisko 80 tysięcy osób zameldowa-
nych na terenie naszego miasta a nie 
wnoszących opłat. Stąd na wniosek 
pani prezydent będziemy się przymie-
rzać do naliczania opłat inną metody-
ką, np. zastosowania opłaty liczonej 
od metra kwadratowego zajmowanego 
lokalu. Rozważane jest też przyjęcie 
do naliczania opłat ilości zużywanej 
wody lub wprowadzenie systemu 
mieszanego, chyba najbardziej w tym 
zakresie sprawiedliwego. Chodzi bo-
wiem o takie skalkulowanie opłat, 
żeby nie było sytuacji, w których czte-
ry osoby zamieszkujące na 50 m2 będą 
płacić mniej niż cztery osoby mieszka-
jące na powyżej 100 m2, bo przecież 
zdajemy sobie sprawę z tego, że ilość 
śmieci wytworzona przez obie rodziny 
będzie porównywalna.

R.: A co z karą za brak segrega‑
cji? W śmietnikach niektórych na‑
szych nieruchomości fi rma Remon‑
dis przykleiła złowieszczo brzmiące 
naklejki „ Uwaga nieprawidłowa se‑
gregacja”. Czy mamy spodziewać 
się już kary?

E.J.: Ta nalepka to sygnał dla 
mieszkańców i zarządcy tej nieru-
chomości, że należy przyłożyć się 
do segregacji, obserwować jak ona 
jest dokonywana. Jednak do końca 
stycznia nie będą nakładane z naszej 
strony podwyższone opłaty. Dajemy 
wszystkim czas na oswojenie się z te-
matem i przygotowujemy konkretne, 
ujednolicone dla wszystkich fi rm wy-
wozowych procedury działań, których 
efektem będzie wydanie przez Prezy-
dent miasta decyzji administracyjnej 
o nałożeniu podwyższonej opłaty. 
Obecnie upoważnione służby dokonu-
ją kontroli, czy zarządcy zapewnili po 
5 pojemników do gromadzenia odpa-
dów i czy segregacja jest prowadzona.

R.: Z obserwacji naszych służb 
administracyjnych, ale i naszych 
osobistych przy gromadzeniu od‑
padów w domach widzimy bardzo 
wymierny spadek odpadów zmie‑
szanych czyli tych po segregacji. 
Do pojemników na odpady reszt‑
kowe trafi a już obecnie dużo mniej 
śmieci, a coraz więcej wrzucamy do 
dzwonów. I tu napotykamy wiele 
trudności, bo śmieci segregowane 
są wywożone zbyt rzadko. Dzwony 
szybko się przepełniają i nie ma gdzie 
pozostawiać swoich odpadów. Często 
obserwujemy bardzo nieestetyczne 
widoki, gdzie przy dzwonach zalega 
cała masa śmieci, które nie zmieściły 
się do pojemników. Czy nie czas by 
tę częstotliwość zmienić?

E.J.: My też oczywiście to wi-
dzimy, stąd zorganizowaliśmy spot-
kanie z fi rmami i zdecydowaliśmy, 

o zwiększeniu częstotliwość wywozu 
odpadów segregowanych. Pamiętajmy 
jednak, że te częstotliwości wynikają 
z podpisanych na okresy trzyletnie 
umów z fi rmami, a one z przyjętych 
wcześniej warunków przetargowych. 
Więc tak naprawdę nie ma obecnie 
zbyt dużych możliwości zmian w tym 
zakresie. Zmieniliśmy więc, że tam 
gdzie do tej pory 4 razy w tygodniu 
były wywożone odpady zmiesza-
ne, a dwa razy surowcowe, to teraz 
i jedne i drugie odbierane będą 3 razy 
w tygodniu. Nie możemy wyjść poza 
wcześniej ustaloną częstotliwość, 
ale możemy zrobić właśnie taką we-
wnętrzną roszadę, zwiększając liczbę 
wyjazdów po odpady selektywne, 
kosztem odbioru zmieszanych.

Należy też pamiętać, że firma 
nie odbierze odpadów pozostawio-
nych obok dzwonów. Nie ma takiej 
możliwości, gdyż wywożą je specja-
listyczne wozy z dźwigiem. Można 
ewentualnie na okres, powiedzmy 
przejściowy, zanim wszystko się 
unormuje, obok dzwonów dostawić 
1100-litrowe pojemniki, takie jak 
posiadacie Państwo w śmietnikach. 
Będą one na pewno także zabrane 
przez fi rmę.

R.: Ludzie buntują się też przed 
osobną segregacją bioodpadów. Wo‑
leliby wrzucać je do zmieszanych, 
zwłaszcza, że one często przecieka‑
ją, a latem stają się jeszcze bardziej 
problematyczne. Dlaczego musimy 
bio wyrzucać oddzielnie i jak mamy 
to robić? Czy możemy je wyrzucać 
w foliowych torebkach?

E.J.: Odpady mokre, biodegrado-
walne to ważny surowiec i odzysku-
jemy go naprawdę sporo. Wyrzucając 
bio teoretycznie powinniśmy torebkę 
rozerwać, wysypać odpady, a foliów-
kę wyrzucić do pojemnika na plastik, 
bo wtedy to ma sens. Takie bioodpady 
pójdą na kompostownię, gdzie będą 
odpowiednio przerobione na kompost. 
Gdy zdarzy się jednak pojedyncza to-
rebka, nie martwmy się maszyna ją 
rozerwie, a później w wysokiej tempe-
raturze stopi. Oczywiście nie powinno 
się to zdarzać zbyt często – najlepszy 
surowiec w każdej frakcji to ten czy-
sty, niezabrudzony innymi odpadami.

R.: O segregacji w Polsce mó‑
wimy praktycznie od 1991 roku, 
od początku transformacji, nagmin‑
nie od 1996 roku, ale do szerszej 
świadomości ludzi zaczęła trafi ać 
dopiero po 2013 r. Czy nie należa‑
łoby zrobić szerokiej współpracy 
miasta z przedszkolami i szkołami, 
by od małego już wpajać dzieciom 
potrzebę dbania o środowisko?

E.J.: Jest prowadzona edukacja 
przez fi rmy wywozowe w szkołach 
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Rozmowa z Dyrektorem Wydziału Komunalnego Urzędu 
Miasta Łodzi Panią Ewą Jasińską.

i przedszkolach, w ramach których 
między innymi organizowane są 
konkursy edukacyjne. Ostatnio dużą 
popularnością cieszył się konkurs na 
rzeźbę zrobioną z odpadów. MPO 
z kolei ma przygotowaną na sortowni 
całą ścieżkę dydaktyczną, gdzie dzie-
ci poprzez zabawę uczą się selekcji. 
Patrol ekologiczny Straży Miejskiej 
również przeprowadza odpowiednie 
prelekcje dla dzieci, są prowadzone 
zbiórki makulatury, baterii, nakrętek, 
tak więc z wielu stron staramy się do 
dzieci trafi ać. Ta ekologia również jest 
zapewniona przez Wydział Edukacji. 
UMŁ także prowadzi szeroką akcję 
uświadamiania nie tylko dzieciom ale 
i dorosłym zasad prawidłowej segre-
gacji. Już kilkakrotnie łodzianie otrzy-
mali ulotki i broszurki wskazujące nie 
tylko jak segregować, ale jakie przy-
nosi to korzyści dla mieszkańców i ca-
łej planety. Następna kampania, jaką 
będzie promować UMŁ, dotyczyć 
będzie gniecenia opakowań, zarówno 
tych plastikowych, jak i kartonowych. 
Dzięki temu w pojemnikach zmieści 
się więcej odpadów. Dlatego już na 
łamach Państwa gazety pragnę zaape-
lować do mieszkańców: wyrzucając 
śmieci pamiętajmy, by odkręcać kor-
ki i zgniatać butelki, puszki, kartony. 
Zgnieciona butelka zajmuje 7-krot-
nie mniej miejsca niż niezgnieciona. 
Po drugie, wyrzucając opakowanie po 
jogurcie albo puszkę, należy usunąć 
z niej resztki jedzenia. Nie chcę po-
wiedzieć, że trzeba myć pojemniki, 
bo to nie zawsze jest działanie eko-
logiczne i przynoszące oszczędności, 
zważywszy, np. na zużycie wody, 
ale ja przy zmywaniu naczyń w zmy-
warce wszystkie plastikowe opakowa-
nia także tam wrzucam. W praktyce 
nic mnie to nie kosztuje.

R.: Ale mieszkańcy denerwu‑
ją się, że coraz więcej obowiązków 
jest przerzucanych na nich. Kiedyś 
po prostu szło się wyrzucić śmieci 
i człowiek nad niczym się nie musiał 
zastanawiać. Dziś, najpierw trzeba 
opakowanie umyć, potem zgnieść, 
a na koniec jeszcze pamiętać do ja‑
kiego kosza wrzucić.

E.J.: Jeśli chcemy zadbać o na-
szą planetę, zamiast tonąc w stertach 
odpadów, to musimy zmienić swoje 
nastawienie i nauczyć się ekologicz-
nego sposobu życia. Tę edukację war-
to więc zaczynać już w przedszkolu 
i szkole. Jak pokazują obserwacje to 
właśnie dzieci są najlepszymi strażni-
kami dbania o odpowiednią segrega-
cję i często z radością pouczają swo-
ich rodziców i dziadków jak należy 
prowadzić selekcję. To bardzo do-
brze, bo to właśnie kolejne pokolenia 
będą miały w tym największy udział. 

Ludzie, 
których

warto 
poznać
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Jak minęły Święta 
w naszych zasobach?
Kierownicy administracji osiedli
złożyli Zarządowi meldunki 
dotyczące usterek i awarii, 
jakie miały miejsce w okresie 
świateczno-noworocznym. Wy-
nika z nich, że w tym, wolnym 
od pracy czasie, zanotowano 
tylko trzy interwencje Pogoto-
wia Mieszkaniowego „PRYM”. 
Dwie z nich dotyczyły osiedla 
„Żubardź” i jedna, związana 
z głośną pracą instalacji cen-
tralnego ogrzewania, osiedla 
„Zbiorcza”.

W osiedlach: „Słowiańskie”, 
„Sienkiewiczowskie” i Koziny” 
w okresie świateczno-nowo-
rocznym nie zarejestrowano 
żadnej awarii.

Świadczy to o prawidło-
wym funkcjonowaniu i przygo-
towaniu zasobów do okresu 
świątecznego oraz o skutecz-
ności firmy „PRYM” podczas 
świadczenia usług na naszych 
osiedlach.

 K.Sz.

S E G R E G U J E M YS E G R E G U J E M Y
D B A M Y  O  N A S Z Ą D B A M Y  O  N A S Z Ą 
P L A N E T ĘP L A N E T Ę
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BARAN 21 III ‑ 20 IV
Doskonała passa, okres dobry 
nieomal na wszystko i dla 
wszystkich. Osoby rozpoczy-
nające nową pracę będą zadowolone. Droga 
będzie trudna czasem, wyboista i pod górkę, 
ale cel będzie widoczny i do osiągnięcia. 
Będzie to też okres trudnych rozmów z Bliź-
niętami. 

BYK 21 IV ‑ 21 V
Nadchodzące dni mogą być 
pod znakiem zwrotu w całym 
tego słowa znaczeniu. Odwró-
cą się od Ciebie sprawy, które były trudne 
i kłopotliwe. Zachowaj tylko więcej ostroż-
ności w kontaktach z ludźmi. Nie można im 
mówić od razu za wiele, bo wiadomo jak to 
się kończy. Miły będzie Skorpion.

BLIŹNIĘTA 22 V ‑ 20 VI
Bardzo udany miesiąc. Wszyst-
ko będzie szło jak z płatka. 
Możesz teraz załatwić spra-
wy, które wydawały się nie do załatwienia, 
a także przeprowadzić rozmowy, których 
się obawiałeś. Drobne trudności podczas 
załatwiania spraw urzędowych, z którymi 
dasz sobie radę sam. Niespodzianka od Ryb.

RAK 21 VI ‑ 22 VII
Jeśli chcesz, żeby Twoje 
plany na najbliższy okres 
powiodły się, musisz przede 
wszystkim wytoczyć trafne argumenty na 
potwierdzenie tego, co zamierzasz zrobić. 
Błyskotliwe słowa nie poparte konkretami 
na wiele się nie zdadzą. Pamiętaj o zobo-
wiązaniach wobec Wagi, która zaczyna się 
niecierpliwić. 

LEW 23 VII ‑ 22 VIII
W układach rodzinnych może 
dojść do spięć. Tło będzie na 
szczęście na tyle błahe, że nie 
zaważy w sposób istotny na tych kontak-
tach. Trzeba tylko właściwie pokierować 
emocjami i nastrojami, by nie dopuścić do 
większych zadrażnień. Wodnik pomoże roz-
ładować napiętą atmosferę. 

PANNA 23 VIII ‑ 22 IX
Zapowiada się miesiąc nie 
wykonanych zadań. Częścio-
wo dzięki Twojemu gapiostwu 
i częściowo przez nie najlepsze okoliczno-
ści. Uda Ci się nareszcie i to przez przy-
padek skontaktować się z osobą, na której 
bardzo Ci zależy. Bądź otwarty i szczery, 
a zyskasz pełne zaufanie. Sprzyja Ci Skor-
pion.

WAGA 23 IX ‑ 23 X
W tym miesiącu bardzo ważne 
będzie, abyś umiał jasno i pre-
cyzyjnie przedstawić swoje 
argumenty osobie, która stara się zamącić 
w Twoich sprawach zawodowych. Bardzo 
pomocny w swoich radach będzie ktoś 
spod znaku Lwa. Posłuchaj go. W domu 
zaś wszystko jak należy.

SKORPION 24 X ‑ 21 XI
Burzliwe rozmowy i liczne 
kontakty. Wszystko w napię-
tej atmosferze. Jeśli na czas 
nie zapanujesz nad tym żywiołem albo 
dasz się w to wszystko wciągnąć, nic 
dobrego taka sytuacja nie wróży. Szukaj 
szybko pomocy u kogoś spokojniejszego 
i bardziej opanowanego. Nie będzie to 
Baran.

STRZELEC 22 XI ‑ 21 XII
Cenne okażą się słowa, któ-
re w tych dniach usłyszysz 
od kogoś zaprzyjaźnionego. 
Może nie wszystkie będą miłe dla ucha, 
ale na pewno warte uwagi. Seria drobnych 
niepowodzeń może teraz zdenerwować, ale 
krzywdy większej ze sobą nie przyniesie. 
Ciekawa propozycja Byka.

KOZIOROŻEC 22 XII ‑ 19 I
W pracy możliwe jakieś nie-
porozumienie ze wspólnikiem. 
Dobrze byłoby nie dopuszczać 
do takich sytuacji, ale gdy tłem dyskusji jest 
podważanie Twoich kompetencji, możesz 
nerwowo nie wytrzymać. Więc przynaj-
mniej panuj nad nerwami i słowami. Cze-
kają Cię miłe chwile z Panną. 

WODNIK 20 I ‑ 18 II
Trzeba będzie w tym mie-
siącu stosować różne uniki. 
A wszystko po to, by nie dać 
się wciągnąć w jakieś skomplikowane plany 
i interesy, co do których nie będziesz prze-
konany. I słusznie, bo sprawa wcale nie 
będzie warta zachodu, tylko szumu koło 
niej będzie za dużo. Znak warty uwagi - 
Bliźnięta.
RYBY 19 II ‑ 20 III
Początek miesiąca zapowiada 
się korzystnie pod znakiem fi -
nansowym. Nareszcie pojawią 
się pieniądze, na które czekasz od dawna. 
Nie przepuść ich natychmiast. Może naj-
pierw zainwestuj w siebie. Czeka Cię za to 
niemiła rozmowa z Rakiem. Zastanów się, 
czy rzeczywiście nie ma racji?

HOROSKOP NA LUTY

Rozerwij się!

– Babciu masz cukiereczki?
– Oczywiście Jasiu, daj rączkę, to Ci nasypię.
– A możesz nasypać na rączkę tatusiowi?
– Jasiu, jak Ty bardzo kochasz tatusia!
– Kocham, bo tatuś ma większą rączkę! 

Hej kolęda, kolęda!
Słowo kolęda pochodzi z łaciny – calendae i oznacza pierwszy dzień miesiąca. Juliusz 

Cezar w 45 p.n.e. przeprowadził reformę kalendarza i calendae styczniowe rozpoczy-
nały nowy rok oraz okres urzędowania nowego konsula. W tradycji starożytnego Rzy-

mu było odwiedzanie się w pierwszych dniach nowego roku, składanie życzeń i ofi arowywa-
nie prezentów. Zwyczaj ten wędrował wraz z cywilizacją rzymską, docierając w VI-VII wieku 
do ludów słowiańskich.

Warto też wspomnieć, że przed calendae nasi przodkowie kultywowali podobny 
zwyczaj, nazywany Godowym Świętem lub Szczedrymi Godami.

Kolędowanie miało początkowo inny sens, niż dzisiaj. Kolędą dziękowało się swojemu 
panu, u którego się służyło, za opiekę, za pracę, za wynagrodzenie. Chodziło też trochę 
o przymilanie się mu, bo za to dostawało się datki. Pierwotnie kolędy były to pieśni towarzy-
szące odwiedzinom. W treści były formuły powitalne i pochwalne domu i gospodarza oraz 
same życzenia.

Kolędy nie od razu były więc utworami pobożnymi. Czasem zakazywano ich śpiewania 
w kościele, bo miały charakter zbyt świecki, zbyt luźny. Ludzie potrafi li głośno się roześmiać 
w czasie nabożeństwa, zwłaszcza gdy te pieśni towarzyszyły pokazom szopek ruchomych. 
Szopki przedstawiały często scenki nie związane z religią, np. jakieś kłótnie, bójki itp. przez 
co zakazano ich urządzania w kościołach.

Dopiero z czasem nabrały one charakteru religijnego.
Najstarsza zachowana polska religijna kolęda pochodzi z 1424 roku i zapisana była 

w bożonarodzeniowym kazaniu Jana Szczekny, spowiednika królowej Jadwigi. Kolęda 
ta zaczyna się od słów „Zdrów bądź, Królu anielski”. Tej kolędy w kościele raczej się już 
nie śpiewa. Co ciekawe w utworach z tamtego okresu obecny jest wszechmocny Bóg i jego 
dostojeństwo.

W dawnych kolędach pojawiało się również słowo „Alleluja”, nawiązujące do wykrzy-
kiwanego przez Żydów „chwalcie Jahwe”. Z czasem to także zanikło w kulcie bożonaro-
dzeniowym.

Obecnie w polskim dorobku kulturalnym zachowało się ponad 500 kolęd i pastorałek. 
I co ciekawe 

teksty kolęd pisali często bardzo znani twórcy, tak jak chociażby Adam Mickiewicz 
czy Juliusz Słowacki. Kolędą, która świetnie się u nas przyjęła i śpiewana jest do dziś, jest 
ta, napisana przez Piotra Skargę, czyli „W żłobie leży”. Inną, nie mniej popularną „Bóg się 
rodzi” napisał poeta Franciszek Karpiński. Twórcami kolęd byli także między innymi Mikołaj 
Sęp Szarzyński i Andrzej Morsztyn, w XIX w Zygmunt Noskowski, a na początku XX w Fe-
liks Nowowiejski. Kolędę „Lulajże, Jezuniu” Fryderyk Chopin zacytował w środkowej części 
scherza h-moll op. 20.

Zwykle autorzy melodii są anonimowi, ale często są to przerobione utwory wcześniej 
już znane, np. mazurki, kujawiaki, obertasy, jakieś hymny czy pieśni. Dlatego potem kolędy, 
które powstały na ich bazie, stawały się tak bliskie zwykłym ludziom. Wystarczyło tylko 
podłożyć do nich tekst.

W XIX wieku rozpoczęto na większą skalę zbieranie kolęd i pastorałek, a punktem 
odniesienia jest wydany w 1843 zbiór „Pastorałki i kolędy z melodiami czyli piosnki wesołe 
ludu w czasie świąt Bożego Narodzenia po domach śpiewane” autorstwa księdza Michała 
Mioduszewskiego.

 Na podstawie internetu oprac. K.Sz.

Nowy  Rok  to  nowe możliwości, 
dlatego  robimy  postanowienia 
i składamy obietnice, życzymy so-
bie i bliskim szczęścia i pomyślno-
ści. A może by tak pomóc losowi? 
Na całym świecie podczas sylwe-
strowej nocy  ludzie  zajadają się 
słodkościami, które według prze-
sądów  i wierzeń, mają zapewnić 
dobrobyt.

Choć  po  nocy  sylwestrowej 
zostały  już  tylko  wspomnienia, 
nic  nie  stoi  na  przeszkodzie  by 
jeszcze teraz, dla zapewnienia so-
bie pomyślności na nadchodzące 
miesiące, zjeść coś co być może 
przyniesie szczęście.

W wersji dla  leniuszków war-
to  zjeść  12 winogron,  które, wg 
wierzeń ludów hiszpańskich, mają 
osłodzić każdy z 12 miesięcy nad-
chodzącego roku.

Tym,  którzy  lubią  pichcić 
przedstawiam przepis na greckie 
okrągłe  ciasto, w  którym ukryty 
jest  pieniążek.  Ten  kto  go  znaj-
dzie, nie będzie narzekał na brak 
szczęścia w nadchodzącym roku.

Składniki :
■ 400 g mąki tortowej,
■ 3 jajka,
■ 170 g roztopionego masła,
■ 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 
■ 250 g cukru,
■ 50 ml czystej wódki,

■ 1 szklanka świeżego soku poma-
rańczowego,

■ 1 łyżka skórki pomarańczowej,
■ 1 łyżeczka wanilii,
■ garść migdałów – wiórki lub płatki
■ garść sezamu
■ cukier puder do posypania lub gę-

sty syrop/likier do polania ciasta.

Przygotowanie:
1.   Cukier i masło ucieramy na kremo-

wą masę.
2.   Do uzyskanej masy dodajemy sok 

pomarańczowy, alkohol, skórkę 
z pomarańczy i wanilię, mieszamy 
wszystko 2 minuty.

3.   W drugim naczyniu ubijamy całe 
jajka, po czym łączymy je z wcześ-
niej przygotowaną masą i miesza-
my kolejne 2 minuty.

4.   Do przygotowanej masy wsypuje-
my stopniowo mąkę z proszkiem 
do pieczenia.

  Gotowa masa powinna mieć lekko 
płynną konsystencję.

5.   Spód tortownicy o średnicy 24-25 cm 

wykładamy papierem do pieczenia. 
Do tak przygotowanego naczynia 
przelewamy ciasto, a następnie wci-
skamy monetę zawiniętą w folię 
aluminiową. Wierzch wygładzamy 
łopatką.

6.   Przygotowane ciasto wkładamy 
do piekarnika nagrzanego do tem-
peratury około 175°C. Ciasto pie-
czemy ok. 45 minut.

7.   Gotowe ciasto odstawiamy 
do ostygnięcia Po wyjęciu z formy 
dekorujemy je wg uznania cukrem 
pudrem, syropem i posypujemy 
migdałami i sezamem.

Smacznego i na szczęście.
Źródło: internet

GRECKIE CIASTO
NOWOROCZNE

Gdzie ta zima?Gdzie ta zima?

Pani Jadwiga Antosik z osied-
la „Słowiańskie” przysłała nam 
zdjęcia zrobione z okna swojej 
kuchni, które pokazują jak zmienia 
się klimat. Coraz rzadziej może-
my cieszyć się śniegiem, a zimy, 
dawniej mroźne i białe, częściej 
dziś przypominają szarą jesień.

Pani Jadwiga pisze: „Szkoda, 
że nie mogę w tym roku podziwiać 
takiego krajobrazu z okna mojej 
kuchni. I że mój ukochany wnu-
czek Eryk nie może zrobić orła 
w śniegu.”

Może jednak się uda, bo 29 
stycznia nieźle sypało. Foto J. Antosik


