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Niestety piąta fala pandemii jest już w Polsce mocno odczu-
walna. Dla zachowania daleko idącej ostrożności od 24 stycz-
nia nasza Spółdzielnia jest zamknięta dla interesantów.

Jak co roku styczniowy numer naszej Gazety poświęcamy 
przedstawieniu robót wykonanych w ramach realizacji planów 
remontowych za rok ubiegły.

NAKŁAD 9000 

egzemplarzy

Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy 
gotowi. Są słowa, które zawsze wywoływać 
będą morza łez. I są takie osoby, na myśl, o któ-
rych zawsze zasypie nas lawina wspomnień. 
To są zdania wypowiedziane w trakcie uroczy-
stości pogrzebowych ś.p. Jolanty Bartoszek 
długoletniej kierowniczki Osiedli „Żubardź” 
i „Koziny”; naszej bardzo dobrej koleżanki, 
wspaniałej przyjaciółki, bardzo sympatycznej 
znajomej, wymagającej, ale również wyrozu-
miałej szefowej, bardzo zaangażowanej w swojej 
pracy na rzecz całej „bawełnianej” społeczności 
na tych dwóch najstarszych naszych Osiedlach. 
W mej pamięci pozostanie na zawsze Jej ofiar-
ność, zdecydowanie i poświęcenie wielu, wielu 
godzin w zakresie pomocy dla poszkodowanych 
mieszkańców budynku przy ul. Lutomierskiej, 
w którym, w jednym z mieszkań, wybuchł gaz, 
niszcząc inne lokale. Wspomnienie o Niej pre-
zentujemy na str. 3-ciej. Takie chwile powodują, 
że zastanawiamy się nad naszym życiem, wzajem-
nymi relacjami międzyludzkimi, teraźniejszością 
czy przyszłością; oceniamy również nasze doko-
nania. I przypomniało mi się ABC Społecznej 
Krucjaty Miłości ogłoszone w czerwcu 1967 
przez Stefana kardynała Wyszyńskiego, które, 
szczególnie w okresie Jego śmierci i pogrzebu 
w maju 1981 roku, jak również w trakcie procesu 
beatyfikacyjnego w ostatnich latach było często 
podkreślane. Oto jej 10 punktów:

1. Szanuj każdego człowieka… Bądź wraż-
liwy na drugiego człowieka, twojego brata. 
2. Myśl dobrze o wszystkich - nie myśl źle 
o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć 
coś dobrego. 3. Mów zawsze życzliwie o dru-
gich - nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę 
wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między 
ludźmi. 4. Rozmawiaj z każdym językiem miło-
ści. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób 
przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj 
dobroć. 5. Przebaczaj wszystko, wszystkim. Nie 
chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciąg-
nij rękę do zgody. 6. Działaj zawsze na korzyść 
bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, 
aby tobie tak czyniono. Nie myśl o tym, co tobie 
jest kto winien, ale co Ty jesteś winien innym. 
7. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie 
spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem. 8. Pra-
cuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają 
inni, jak Ty korzystasz z pracy drugich. 9. Włącz 
się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się 
ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się 
dostrzec potrzebujących wokół siebie. 10. Módl 
się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.

Są to uniwersalne stwierdzenia. Jest to pro-
gram, a przekazuję to za Instytutem Prymasow-
skim, odnowy życia codziennego, to zaproszenie 
do oddziaływania miłością w rodzinie, w domu, 
w pracy, wśród przyjaciół, na wakacjach, wszę-
dzie. Tak, aby zacząć przemieniać świat od sie-
bie, od najbliższego otoczenia. Przekładając 
to na nasz grunt spółdzielczego zarządzania nie 
byłoby wtedy problemów: - z hałasami, głośną 
muzyką, szczekaniem psów itp. przeszkadzają-
cym najbliższym sąsiadom; - z wpuszczaniem 
do swojej klatki schodowej nieznanych osób, 
a potem narzekając na brud, zanieczyszczenia, 
pomalowane bazgrołami ściany, zniszczone 
drzwi wewnętrzne, zaśmiecone ulotkami pod-
łogi parterów itp., itp. Być może należałoby 
zacząć mówić „Dzień dobry” czy „Dobry wie-
czór” każdemu przechodzącemu obok naszego 
budynku, uśmiechając się do spotykanej w ten 
sposób osoby. Jako społeczeństwo szybko się 
starzejemy i wiele osób staje się samotnymi i nie-
poradnymi. Jako sąsiedzi, czyż nie powinniśmy 
sobie wzajemnie pomagać? Te problemy winny 
być tematem naszych rozmów sąsiedzkich, spot-
kań oraz przede wszystkim konkretnych działań 
zgodnie z wytycznymi naszego wielkiego Rodaka, 
prymasa Tysiąclecia!

 Sylwester Pokorski

Moim zdaniem  Rygorystyczne przestrzeganie przez wszystkich, nawet tych zaszczepionych, zasady MDD (maseczki, 
dystans, dezynfekcja), a także częste wietrzenie pomieszczeń i bezwzględne poddanie się regule „masz 
infekcję – zostań w domu” to niezbędne działania, które mogą wyhamować skalę zakażeń.

Piąta fala związana z Omikronem dziesiątkuje Polaków.

Piąta fala pandemii rozpędza się z niespotykaną szybkością. Z przekazy
wanych przez lekarzy oraz Ministerstwo Zdrowia komunikatów liczba 
wykrywanych infekcji w szczycie fali, który spodziewany jest już w po

łowie lutego, ma  przekroczyć 100  tys. dziennie, a  może sięgnąć nawet 
130–140 tys. zakażeń dziennie. Należy się przy tym spodziewać, że rzeczy
wistych zakażeń, tych nietestowanych, może być 68krotnie więcej.

Stąd ze  wszystkich stron napływają apele o  powrót do  klasyki obrony 
przed wirusami: zakrywania nosa i ust maseczkami, częstego mycia rąk, 
zachowania dystansu oraz szczepień, które choć wciąż nie dają gwarancji 
na uniknięcie zachorowania, są utrudnieniem dla Omikrona i innych warian
tów wirusa, co daje nam większą szansę na łagodne przebycie zakażenia. 
Z dostępnych statystyk wynika, że pełny cykl szczepień w Polsce ma za sobą 
dopiero ok. 58,7 proc. z nas.

W najbliższym czasie większość urzędów, zakładów i  instytucji będzie się 
zamykała. Wróci najprawdopodobniej zdalna praca.

W trosce o  bezpieczeństwo pracowników oraz członków Spółdzielni 
od 24 stycznia Biura RSM „Bawełna” zostały zamknięte dla interesantów. 
Prosimy o kontakt telefoniczny, emailowy lub poprzez platformę interne
tową iMieszkaniec.

Wszystkie niezbędne nr  telefonów, adresy emailowe i  instrukcję zało
żenia konta w  iMieszkańcu podajemy w każdym numerze naszej gazety, 
na stronie internetowej Spółdzielni oraz na tablicach ogłoszeń w klatkach 
schodowych budynków. Niezbędne kontakty teleadresowe zawiera też nasz 
kalendarz przekazany Państwu z grudniowym numerem Gazety.

 K.Sz.

COVID COVID 
ATAKUJEATAKUJE

Ściągnij na swój telefon aplikację
Elektroniczny system obsługi mieszkańca

Szczegółowy sposób uruchomienia aplikacji  
znajdziecie Państwo na tablicy ogłoszeń w swojej klatce schodowej.

Załóż konto na 
rsmbawelna.imieszkaniec.pl

Co zrobiono w osiedlach Co zrobiono w osiedlach 
w 2021 r.w 2021 r.

Sprawozdania z realizacji planów remontowych 
z 2021 r. przygotowały do Gazety poszczególne admi-
nistracje  osiedli.  Wykazy  wszystkich  wykonanych 
remontów przedstawiamy na stronach 4–5–6.
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Dziwne wysypisko 
na Olechowie – 
ZDiT wyjaśnia

Śledzimy dla Państwa sytuację dotyczącą gromadzenia materiałów 
(typu gruz, żwir) między Aleją Książąt Polskich a ul. Dąbrówki 
pomiędzy osiedlami Olechów i Janów. Temat opisywaliśmy 
w poprzednim numerze gazety.

Otrzymaliśmy pismo od Zarządu Dróg i Transportu, w którym 
potwierdzają, że plac, na którym składowany jest tzw. destrukt, sta-
nowi własność Miasta Łódź, a władającym jest ZDiT. Słowem destrukt 
określamy materiały o charakterze odpadu, nadające się do ponownego 
wykorzystania. Materiał ten jest składowany czasowo przez wyko-
nawców wykonujących prace na zlecenie ZDiT i będzie sukcesywnie 
zabierany z przedmiotowego placu do naprawy dróg na terenie mia-
sta. Tymczasowo został zeskładowany w miejscu dawnego parkingu, 
a teren, na którym się znajduje, jest utwardzony. Znaczna ilość groma-
dzonych odpadów, którą Państwo zaobserwowali, jest spowodowana 
dużym zakresem robót, z których jest on pozyskiwany.

Jednocześnie poinformowano nas, że Zarząd Dróg i Trans-
portu wstrzymał dalsze zwożenie destruktu w przedmiotowe miej-
sce. Obok prezentujemy aktualne zdjęcia obrazujące sytuację, 
apelując, byście Państwo zawsze byli czujni i nas informowali 
o niepokojących zdarzeniach i incydentach na Waszych osiedlach, 
a my będziemy dociekać i wyjaśniać. I.G.

Listy

Dzikie wysypisko  
jakie zaobserwowali mieszkańcy Olechowa i Janowa w grudniu ub.r.  

okazało się tymczasowym miejscem składowania odpadów  
z nawierzchni asfaltowych do ponownego ich wykorzystania.
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W  grudniu  2021  r. 
posiedzenia odbyły się 
w dniach 1, 2, 10 i 22. 
Na posiedzeniach oraz 
w tak zwanym „trybie 
roboczym”  między 
posiedzeniami Zarząd 
podjął  decyzje  m.in. 
w następujących spra-
wach:

Sprawy członkowsko
mieszkaniowe

Wg stanu na 30 listopada 
2021 r. Spółdzielnia zrzeszała 
10.175 członków. W grudniu 
ub.r. przyjęto w poczet członków 
Spółdzielni 9 osób posiadających 
odrębną własność lokalu w zaso-
bach Spółdzielni, które wystąpiły 
o członkostwo. Ponadto do reje-
stru członków wpisano 29 osób, 
które nabyły członkostwo z mocy 
prawa, a skreślono z rejestru człon-
ków Spółdzielni 44 osoby, których 
członkostwo ustało.

Rozstrzygnięto przetarg 
nieograniczony na mieszkanie 
w osiedlu „Słowiańskie”, zatwier-
dzając wybór oferty wskazanej 
przez komisję przetargową.

Sprawy terenowoprawne 
i określanie przedmiotu 
odrębnej własności lokali

Podjęto uchwałę w sprawie okre-
ślenia przedmiotu odrębnej włas-
ności lokali w nieruchomości 
zabudowanej budynkami miesz-
kalnymi wielorodzinnymi nr 111 
przy ul. Ziemowita 6 i nr 114 przy 
ul. Dąbrówki 7 w Łodzi.

Postanowiono przedstawić 
do podjęcia w trybie indywidual-
nego zbierania głosów uchwały:

–  współwłaścicielom nie-
ruchomości zabudowanej budyn-
kiem nr 13 przy ul. Długosza 27 
w osiedlu „Koziny” uchwałę 
w zakresie wyrażenia zgody na uży-
czenie części wspólnej nierucho-
mości w postaci powierzchni ele-
wacji zewnętrznej o pow. ok. 1 m² 
oraz użyczenie części wspólnych 
w budynku celem zainstalowania 
urządzeń systemu monitoringu 
miejskiego przez Miasto Łódź 
reprezentowane przez Straż Miej-
ską w Łodzi,

–  współwłaścicielom nieru-
chomości zabudowanej budynkiem 
nr 78 przy ul. Klonowej 28/30 
w osiedlu „Żubardź” uchwałę 
w zakresie wyrażenia zgody 
na udostępnienie części wspólnych, 
tj. gruntu pod budowę sieci gazo-
wej Spółce PSG Sp. z o.o.

W obydwu powyższych 
sprawach Spółdzielnia będąca 
współwłaścicielem nieruchomo-
ści głosowała za podjęciem tych 
uchwał.

Przyjęto do wiadomości 
informacje Administracji Osiedli 
„Żubardź” i „Koziny” oraz Admi-
nistracji Osiedla „Słowiańskie” 
o wynikach zbierania podpisów 
współwłaścicieli nieruchomości:

–  j e d n o b u d y n k o w e j 
zabudowanej budynkiem nr 82 
przy ul. Klonowej 32 w osiedlu 
„Żubardź” pod uchwałą w sprawie 
zgody na sprzedaż prawa własno-
ści części nieruchomości ozna-
czonej jako działka ewidencyjna 
nr 33/13 o powierzchni 138 m² 
w obrębie B-45 – właścicielowi 
przyległej nieruchomości położo-
nej przy ul. Powstańców Wielko-
polskich 13,

–  dwubudynkowej zabudo-
wanej budynkami nr 227 i nr 228 
przy ul. Bolesława Szczodrego 5 
i 3 w osiedlu „Słowiańskie” pod 
uchwałą w sprawie wyrażenia 
zgody na udostępnienie części 
wspólnych, tj. gruntu pod przebu-
dowę sieci gazowej Spółce PSG 
Sp. z o.o. na warunkach określo-
nych w przedmiotowej uchwale.

Obie uchwały podjęte zostały 
w trybie indywidualnego zbierania 
głosów, przy czym w pierwszym 
przypadku, aby możliwa była 
sprzedaż działki, potrzebna jest 
jeszcze zgoda Walnego Zgroma-
dzenia RSM „Bawełna”.

Sprawy remontowe  
i gzm

Postanowiono (w kolejności wyni-
kającej z list określających kolej-
ność wymiany/refundacji) zrefun-
dować część kosztów wymiany 
okien osobom, które wymieniły 
je we własnym zakresie w pięciu 
mieszkaniach w osiedlu „Zbior-
cza” i w szesnastu mieszkaniach 
w osiedlu „Słowiańskie”. Ponadto 
przyspieszono refundację części 
kosztów wymiany stolarki w jed-
nym z mieszkań w osiedlu „Sło-
wiańskie” z uwagi na sytuację 
życiową osoby otrzymującej refun-
dację i po uzyskaniu pozytywnej 
opinii Rady Osiedla „Słowiańskie” 
w tej sprawie.

Zatwierdzono wykaz firm 
przyjętych do banku wykonawców 
robót remontowych w Spółdzielni 
w 2022 roku przygotowany przez 
Dział Techniczny zgodnie z usta-
loną przez Zarząd procedurą; 
o decyzji o odstąpieniu ze względu 
na pandemię od przeprowadza-
nia komisyjnego naboru firm 
do banku wykonawców pisaliśmy 

Z PRAC ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI  
w grudniu 2021 r.

w grudniowym wydaniu naszej 
gazety. Wykaz wybranych firm 
opublikujemy w następnym wyda-
niu naszej gazety.

Na wniosek zleceniobiorcy 
umotywowany przyczynami oso-
bistymi część zleconych mu prze-
glądów budowlanych (37 budyn-
ków w osiedlu „Słowiańskie”) 
powierzono innemu zleceniobiorcy, 
wyłonionemu w drodze zapytania 
ofertowego.

W ślad za zmianami na sta-
nowiskach techników dokonano 
zmian w zakresie udzielonych upo-
ważnień do prowadzenia książek 
obiektu budowlanego dla budyn-
ków w osiedlach „Słowiańskie”, 
„Sienkiewiczowskie” i „Zbiorcza”.

Zatwierdzono na 2022 rok 
Cenniki do sporządzania rozliczeń 
finansowych Spółdzielni z człon-
kami w zakresie napraw wewnątrz 
lokali w zasobach RSM „Bawełna”.

Na wnioski właścicieli wysta-
wiono pozytywne referencje pięciu 
firmom, które wykonywały roboty 
remontowe w zasobach Spółdzielni 
w 2021 roku.

Sprawy ekonomiczne

Omówiono i przyjęto do wia-
domości wyniki ekonomiczne 
Spółdzielni za okres od stycznia 
do października oraz od stycznia 
do listopada 2021 r. i pomimo 
bardzo dobrej oceny osiągniętych 
wyników zalecono kierownikom 
komórek organizacyjnych jak 
najdalej posuniętą oszczędność 
i racjonalne gospodarowanie finan-
sami, mając na względzie realia 
gospodarcze i ogólną sytuację 
gospodarczą w kraju.

Przyjęto do wiadomości i zaak-
ceptowano informację dotyczącą 
sald bilansu otwarcia kosztów 
do rozliczenia centralnego ogrze-
wania i podgrzania wody za 2021 
rok.

Uwzględniając wnioski o pod-
wyżkę przewidzianych w umowach 
ze Spółdzielnią ryczałtów za usługi 
oraz argumenty o wzroście kosztów 
pracy i materiałów przedstawione 
przez właścicieli firm: Z.I.B. 
G. Witonia, Usługi Komunalne 

M. Laskowskiego i Łódzkiej 
Agencji Ochrony Mienia „Security 
Service” wyrażono zgodę na pod-
wyższenie miesięcznych ryczałtów 
za konserwację i usuwanie usterek 
w zasobach Spółdzielni w osied-
lach „Słowiańskie”, „Sienkiewi-
czowskie” i „Zbiorcza”, za sprząta-
nie budynków i terenów w osiedlu 
„Zbiorcza”, sprzątanie pawilonów 
wraz z przyległym terenem przy 
ul. Przybyszewskiego 163 i przy 
ul. Brzechwy 7A oraz za usługi 
ochroniarskie w biurze przy 
ul. Przybyszewskiego 163 do usta-
lonych po negocjacjach kwot.

Na prośbę najemcy lokalu 
użytkowego w osiedlu „Słowiań-
skie” rozłożono na raty jego zadłu-
żenie w opłatach za lokal.

Spisano w koszty Spółdzielni 
należności z tytułu rozliczenia 
kosztów centralnego ogrzewania 
i wody przypadającego dla 6 lokali 
(4 mieszkalne i 2 pomieszczenia 
po działalności gospodarczej) 
za okresy, w których lokale pozo-
stawały w dyspozycji Spółdzielni 
w 2020 roku, jak również spisano 
w koszty nieściągalne naliczenia 
(z różnych tytułów) odnoszące się 
do innych 5 lokali.

Sprawy najmu lokali 
i terenów

W dwóch przypadkach skorygo-
wano wysokość opłat za wynajmo-
waną pod reklamę powierzchnię 
ścian dwóch budynków w osiedlu 
„Słowiańskie”, gdyż najemcy przez 
pewien okres nie mogli korzystać 
z przedmiotu najmu, bo wykony-
wane były prace ociepleniowe ścian.

Wynajęto na czas nieokreślony 
teren przed jednym z pawilonów 
handlowych przy ul. Zakładowej 
w osiedlu „Słowiańskie” właści-
cielce pawilonu z przeznaczeniem 
na ekspozycję i sprzedaż towarów, 
którymi handluje w pawilonie.

Zmieniono postanowienia 
umowy najmu terenu pod jed-
nym z pawilonów handlowych 
w osiedlu „Słowiańskie” w zakre-
sie powierzchni wewnątrz pawi-
lonu (zmniejszono) po dokona-
nych przez Administrację Osiedla 
pomiarach z natury.

Zaakceptowano zmianę 
najemcy jednego z lokali użyt-
kowych w osiedlu „Słowiańskie” 
w związku z połączeniem samorzą-
dowych instytucji kultury (w tym 
najemcy lokalu) w jedną, która 
została nowym najemcą lokalu 
na dotychczasowych warunkach.

Sprawy społeczne 
i kulturalnooświatowe

Przeznaczono kwotę 1.520,- zł 
na świąteczne paczki okolicznoś-
ciowe dla dziewiętnastu członków 
Spółdzielni z osiedla „Słowiań-
skie” wytypowanych przez Radę 
Osiedla do obdarowania paczkami 
przy zastosowaniu takich samych 
kryteriów, jak osoby wskazane 
przez Rady Osiedli „Żubardź” 
i „Koziny”.
 Oprac.: E.S.

Z prac Rady 
Nadzorczej
W grudniu 2021 roku Rada Nad-

zorcza odbyła jedno posiedzenie 
w  formie videokonferencji, 
na którym:

1.  Uchwaliła plan gospodarczo-
-finansowy RSM „Bawełna” 
na 2022 rok.

2.  Uchwaliła Ramowy Harmo-
nogram Pracy Rady Nadzorczej 
na 2022 rok, który prezentujemy 
na stronie 6.

3.  Wróciła do rozpatrzenia 
pisma lokatorki z osiedla „Sło-
wiańskie”, dot. m.n. jej nieza-
dowolenia wynikającego z prze-
kazania kwoty 1 tysiąca złotych 
Bibliotece Miejskiej w Łodzi 
na zakup nowości wydawni-
czych dla Filii nr 58 na Olecho-
wie. Po dyskusji Rada udzieliła 
zainteresowanej odpowiedzi.

4.  Podjęła uchwałę ws. zmiany 
Uchwały Rady Nadzorczej 
Nr 4/11/2021 z dnia 25 listopada 
2021 roku ws. wyrażenia zgody 
na zmianę warunków najmu 
lokalu użytkowego nr 17/138 
przy ul. Zakładowej 56, będą-
cego własnością RSM „Bawełna”. 
Zmiana dotyczy zgody na wyna-
jem lokalu na czas określony 
wynoszący 11 lat i 9 miesięcy.

5.  Przyjęła do wiadomości 
informację przedstawioną przez 
Prezesa Spółdzielni p. Sylwestra 
Pokorskiego na temat organizacji 
Walnego Zgromadzenia w 2021 
roku. Sytuacja pandemiczna nadal 
nie pozwala na organizację Wal-
nego Zgromadzenia.

6.  Przyjęła informację nt. dzia-
łalności Rad Osiedli „Słowiań-
skie” i „Sienkiewiczowskie” 
w okresie od ostatniego posie-
dzenia Rady Nadzorczej. Rady 
Osiedli „Zbiorcza”, „Żubardź” 
i „Koziny” nie miały w tym czasie 
posiedzeń.

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

–   zatwierdzenia przez Zarząd 
Spółdzielni listy wykonaw-
ców wybranych do Banku 
Wykonawców na 2022 r.,

–   planowanego podpisania 
umowy między firmą ista 
Polska Sp. z o.o. a podwy-
konawcami ws. wymiany 
wodomierzy radiowych 
(dot. wodomierzy, które 
nie były wymieniane oraz 
tych, które nie mają modułów 
radiowych). Termin realizacji 
do 14 marca 2022 r.,

–   planowanej w 2022 r. wymiany 
ciepłomierzy mieszkanio-
wych i w węzłach cieplnych 
budynków,

–   podziękowań dla Rad Osiedli 
za przygotowanie paczek 
świątecznych dla najbardziej 
potrzebujących mieszkańców 
Spółdzielni.

8.  Kolejne posiedzenie Rady 
Nadzorczej zaplanowano na 25 
stycznia 2022 roku.

 Oprac.: I.G.
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„Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania. 
Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem  
  smucić… 
tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania, 
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić”

Te słowa poety trafnie oddają to, 
co się wydarzyło 14 stycznia 2022 
roku – tego dnia odeszła od nas 
Jolanta Bartoszek – nasza kole-
żanka, przyjaciółka, znajoma, kie-
rowniczka Administracji Osiedli 
„Żubardź” i „Koziny”. 

Pożegnaliśmy Ją w miniony 
piątek na Cmentarzu Rzymskoka-
tolickim pw. Wszystkich Świętych 
w Łodzi. Dla wielu osób informa-
cja o Jej śmierci wywołała najpierw 
szok i niedowierzanie, a później 
smutek i refleksję nad nieprzewi-
dywalnością ludzkiego losu.

Jola była naszą koleżanką 
ze Spółdzielni, ale też przyja-
ciółką, podwładną, szefową. Nie-
liczni mogą powiedzieć, że praco-
wali w RSM „Bawełna” jeszcze 
przed Nią. Pracę w Spółdzielni 
rozpoczęła w 1989 roku od sta-
nowiska referenta w kancelarii 
podawczej, skąd szybko awan-
sowała do sekretariatu Zarządu, 
a w kilka lat później została 
Kierownikiem Administracji 
Osiedla, najpierw osiedla „Sien-
kiewiczowskie” na Janowie, gdzie 
pokazała, że doskonale nadaje się 
na to stanowisko. W międzyczasie 

uzupełniała wykształcenie: naj-
pierw uzyskała licencjat, a następ-
nie w 2006 roku – tytuł magistra 
w Wyższej Szkole Kupieckiej 
na wydziale Zarządzania i Marke-
tingu. W 2006 roku dostała więc 
trudniejsze zadanie – kierowanie 
osiedlami „Koziny” i „Żubardź”. 
A trzeba pamiętać, że w tamtym 
czasie w „Żubardziu” bywało 
burzliwie i nie każdy by sobie 
poradził z wyzwaniami, jakie stały 
przed kierownikiem tego osiedla, 
ale Jola Bartoszek sprawdziła się 
tam znakomicie. Zawsze była 
bardzo zaangażowana w sprawy 
Spółdzielni, zawsze bardzo 
oddana pracy i lojalna wobec swo-
ich przełożonych, ukierunkowana 
na realizowanie ustalonych celów, 
zależnie od potrzeb potrafiła 
działać i zespołowo i indywidu-
alnie. Dostępna dla mieszkańców 
zawsze, gdy jej potrzebowali, nie 
ograniczała się do wyznaczonych 
godzin pracy.

Płaciła za to stresem i ciągłym 
życiem w biegu, bo musiała prze-
cież znaleźć jeszcze czas na życie 
prywatne. Miała przecież rodzinę, 
która bardzo jej potrzebowała, 

miała przyjaciół i liczne grono 
znajomych, bo lubiła się bawić, 
lubiła spotkania towarzyskie. 
Jakim cudem udawało Jej się 
godzić wszystkie obowiązki 
i zajęcia? Ale się udawało, jak 
zresztą wszystko, co sobie posta-
nowiła i do czego dążyła.

Rodzina była dla niej bardzo 
ważna, nigdy nie pozwalała sobie 
na zaniedbywanie obowiązków 
wobec rodziny. Nie tylko wobec 
męża i syna, dla których dbała 
o to, by dom był prawdziwie 
rodzinnym domem, w którym jest 
ciepło, miłość, ale także codzien-
nie obiad. Poza tym miała jeszcze 
liczne obowiązki wobec rodziców, 
teściów, rodzeństwa mamy. Oni 
wiedzieli, że zawsze i w każdej 
sprawie mogą na nią liczyć.

Chciała, by bliscy byli z niej 
dumni, więc pięła się coraz wyżej 
w pracy, podnosiła wykształce-
nie, dyplomem magistra sprawiła 
wielką radość swojemu Tacie, 
który zawsze marzył, by skoń-
czyła wyższe studia. Robiła 
to też dla siebie, bo była bardzo 
ambitna, miała charakter lidera. 
Zarówno w pracy, jak i prywatnie. 
Bardzo energiczna, pełna poświę-
cenia dla spraw, których się pod-
jęła, od innych oczekiwała tego 
samego, potrafiła stawiać żądania 
i je egzekwować. Wymagająca 
i stanowcza, a jednocześnie opie-
kuńcza i troskliwa.

Każdy, kto znał Jolę, wie-
dział, że jeśli poprosi Ją o pomoc 

(a czasem i bez proszenia), zawsze 
tę pomoc otrzyma. Wiedzieliśmy 
o tym wszyscy, jej przyjaciele, 
bliscy i znajomi. I trzeba przy-
znać, że wielu z nas z tego 
korzystało. Z czasu, którego 
miała tak niewiele dla siebie, 
z kontaktów, jakie posia-
dała dzięki swojej bezpo-
średniości i otwartości, 
a czasem nawet z jakiegoś 
materialnego wsparcia, 
bo i na takie bliscy mogli 
liczyć, nie pytani, czy 
i kiedy oddadzą. Zresztą 
nie tylko bliscy i znajomi, 
ale też obcy, przypad-
kowi ludzie doświadczali Jej 
empatii, bo uważała, że trzeba 
wyciągnąć rękę do człowieka, 
który jest w potrzebie i bez waha-
nia to robiła.

Jola to była osoba o złotym 
sercu, ale i o twardym charakte-
rze, z wielką ambicją, nie było 
dla niej rzeczy niemożliwych. 
Nie odpuszczała, dopóki nie 
osiągnęła celu. Czasem 
bywało bardzo trudno, ale 
nigdy się nie dawała prze-
ciwnościom. Jej śmierć 
przyszła tak szybko, po trwają-
cej raptem pół roku, strasznej 
i bolesnej chorobie, która przez 
pewien czas osnuta była aurą 
niedomówień, trzymana w tajem-
nicy, bo tego Jola sobie życzyła, 
nie chciała opowiadać o tym, 
co Jej dolega. Jednak nie dlatego 
jej odejście jest tak nierealne 

Podstawową formą testamentu  
jest testament własnoręcznie napisany i podpisany.  
Ale form sporządzenia ważnego testamentu jest o wiele więcej.  
Poznajmy je – temat przybliża naszym czytelnikom radca prawny Spółdzielni.

Rozrządzenia 
na wypadek śmierci  
– kilka słów 
o testamencie i jego 
formach, cz. I

W niniejszym wydaniu gazety, 
w ślad za artykułem poświę-
conym odrzuceniu spadku 
i zrzeczeniu się dziedzicze-
nia, w związku z dużym zain-
teresowaniem Czytelników 
tą tematyką, co wynikać może 
z obecnie panującej sytuacji, 
jak również z częstym występo-
waniem w praktyce tej tematyki 
pozostajemy w sferze prawa 
spadkowego. Mianowicie, ana-
lizie poddana zostanie instytu-
cja testamentu i jego form.

I tak, w pierwszej kolejności 
wskazać należy, że majątkiem 
na wypadek śmierci rozrządzić 
można jedynie przez testament, 

Z notatnika 
prawnika

który – aby był ważny – może 
zawierać rozrządzenia tylko 
jednego spadkodawcy i który 
należy tłumaczyć w taki spo-
sób, aby zapewnić jak najpeł-
niejsze urzeczywistnienie woli 
spadkodawcy, a jeżeli testament 
może być tłumaczony na różne 
sposoby, to należy przyjąć taką 
wykładnię, która pozwala utrzy-
mać rozrządzenia spadkodawcy 
w mocy oraz nadać im rozsądną 
treść.

Warto także wiedzieć, 
że testamentu nie można spo-
rządzić przez przedstawiciela. 
Co więcej, może to zrobić tylko 
osoba posiadająca pełną zdol-
ność do czynności prawnych, 
świadoma i działająca swo-
bodnie, nie znajdująca się pod 
wpływem błędu czy groźby.

Wymóg działania osobi-
stego i posiadania pełnej zdol-
ności do czynności prawnych 
dotyczy także odwołania testa-
mentu. Tak, testament można 
bowiem odwołać i to w każ-
dej chwili. Odwołanie może 
przy tym obejmować zarówno 
cały testament, jak i poszcze-
gólne jego postanowienia. Jak 

odwołać testament? Można 
to zrobić na kilka sposobów. 
Po pierwsze, można sporzą-
dzić nowy testament. Po dru-
gie, można testament zniszczyć 
lub pozbawić go cech, które 
decydują o jego ważności. 
Po trzecie, można dokonać 
w testamencie zmian, z których 
wynikać będzie wola odwołania 
jego postanowień. Należy przy 
tym jednak pamiętać, że jeżeli 
spadkodawca sporządził nowy 
testament, ale nie zaznaczył 
w nim, że poprzedni odwołuje, 
to odwołaniu ulegają tylko 
te postanowienia poprzedniego 
testamentu, których nie da się 
pogodzić z treścią nowego testa-
mentu.

Przejdźmy teraz do form 
testamentu. W tym miejscu 
w pierwszej kolejności wska-
zać należy, że wyróżniamy 
testamenty zwykłe i szcze-
gólne. Wśród tych zwykłych 
z kolei możemy się spotkać 
z testamentem holograficz-
nym, notarialnym i allograficz-
nym. Z kolei wśród testamen-
tów szczególnych wyróżnimy 
ustny, podróżny oraz wojskowy. 

Poniżej pokrótce omówione 
zostaną podstawowe wymogi 
tychże form.

Testament holograficzny 
można by określić mianem roz-
rządzenia majątkiem na wypa-
dek śmierci poprzez spisanie 
testamentu w całości pismem 
ręcznym, podpisanie go i opa-
trzenie datą. Wymóg spisania 
testamentu w całości pismem 
ręcznym bywa przy tym nie-
kiedy zapominany. Zapamię-
tajmy zatem, że testamentu nie 
można spisać na komputerze, 
wydrukować i podpisać. Musi 
on być spisany pismem ręcznym 
w całości. A co gdy zabraknie 
daty? Otóż, brak daty nie sta-
nowi o nieważności testamentu 
własnoręcznego, ale tylko 
w określonych przypadkach. 
Jest tak, o ile brak daty nie 
wywołuje wątpliwości w odnie-
sieniu do zdolności spadko-
dawcy do sporządzenia testa-
mentu, w odniesieniu do treści 
testamentu lub wzajemnego 
stosunku kilku testamentów.

Testament  notar ia lny 
to z kolei testament sporządzony 
w formie aktu notarialnego.

Testament allograficzny 
to testament sporządzony 
w ten sposób, że w obecności 
dwóch świadków oświadcza 
się swoją ostatnią wolę ustnie 
wobec wójta (burmistrza, pre-
zydenta miasta), starosty, mar-
szałka województwa, sekretarza 
powiatu albo gminy lub kierow-
nika urzędu stanu cywilnego. 
Oświadczenie spadkodawcy 
spisuje się w protokole, podając 
datę jego sporządzenia. Protokół 
następnie odczytuje się spadko-
dawcy w obecności świadków. 
Protokół taki powinien być 
podpisany przez spadkodawcę, 
przez osobę, wobec której 
wola została oświadczona, oraz 
przez świadków. Może się przy 
tym zdarzyć, że spadkodawca 
nie może podpisać protokołu. 
Wówczas, należy to zazna-
czyć w protokole ze wskaza-
niem przyczyny braku podpisu 
spadkodawcy. Należy przy tym 
wiedzieć, że testamentu w ten 
sposób nie mogą sporządzić 
osoby głuche lub nieme. Jako 
ciekawostkę można przy tym 
wskazać Postanowienie Sądu 
Najwyższego z dnia 9 września 

2021 r. wydane w sprawie ozna-
czonej sygn. akt V CSKP 117/21 
(LEX nr 3253704), zgodnie 
z którym nieważność testa-
mentu allograficznego spowo-
dowana zamieszczeniem w nim 
rozporządzeń dwóch spadko-
dawców nie stanowi przeszkody 
do uznania oświadczeń woli 
złożonych przez tych spadko-
dawców za dwa oddzielne testa-
menty ustne. Sąd Najwyższy 
w swoich rozważaniach uznał 
bowiem, że jedynie forma spo-
rządzenia protokołu uwzględ-
niająca oświadczenia dwóch 
spadkodawców nie może być 
uznana za wspólne oświadcze-
nie bowiem w praktyce doszło 
do złożenia dwóch odrębnych 
oświadczeń woli.

Ponieważ problematyka 
form testamentu jest dość 
obszerna na tym kończę cz. I 
a w kolejnym artykule zostaną 
przedstawione pozostałe formy 
testamentów. 

r.pr. Ewa Gorąca 
współpracująca z Kancelarią 

Radcy Prawnego
Jadwigi Chmielewskiej-

-Furmankiewicz

i niewiarygodne, że nie byliśmy 
uprzedzeni wcześniej, co się może 
stać, ale dlatego, że Jola zawsze 
zwyciężała, zawsze osiągała cel. 
I teraz też wierzyła, że przezwy-
cięży chorobę, a my wierzyliśmy 
razem z nią. A jednak odeszła, 
wierzymy, że poszła do lepszego 
świata, a nam pozostały żal 

po Niej i piękne wspomnienia 
wspólnych chwil.

Jolu,  będzie  nam  Cię 
brakowało,  już  nam  
Ciebie brakuje.

Koleżanki i koledzy z Robotniczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna”

WSPOMNIENIE WSPOMNIENIE 
o Joli Bartoszek
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Mimo panującej pandemii coronawirusa  

plan remontowy 2021  
należy uznać  

praktycznie za zrealizowany w całości.

CO ZROBIONO W OSIEDLACH w 2021 r.
Osiedle „Żubardź”
I. Roboty budowlane
1.  Docieplono elewację południową 

budynku nr 27 przy ul. Uniejowskiej 
4a, oraz elewację wschodnią i szczyt 
północny w budynkach nr 201 przy 
ul. Lutomierskiej 111 i nr 205 przy 
ul. Lutomierskiej 83/101,

2.  Wykonano modernizację dźwigu oso-
bowego w budynku nr 78 przy ul. Klo-
nowej 28/30,

3.  Wykonano ogrodzenia przy zewnętrz-
nych pochylniach do boksów moto-
cyklowych budynków nr 76 przy 
ul. Czarnkowskiej 9/13, nr 30 przy 
ul. Uniejowskiej 4 i nr 27 przy 
ul. Uniejowskiej 4a,

4.  Naprawiono ubytki w betonowej 
posadzce korytarzy w piwnicy 
budynku nr 26 przy ul. Uniejowskiej 6.

Dodatkowo, poza planem, wykonano:
1.  Wymianę podłoża oraz ścianek piwni-

czych trzech komórek w budynku nr 3 
przy ul. Limanowskiego 168, i dwóch 
komórek przy ul. Turoszowskiej 16,

2.  Malowanie ścian parteru klatki scho-
dowej budynków 78 przy ul. Klono-
wej 28/30 i nr 83 przy ul. Klonowej 
38/40,

3.  Likwidację betonowych gazonów 
przed budynkami nr 201 przy ul. Luto-
mierskiej 111 i nr 91 przy ul. Klono-
wej 41.

Nie wykonano:
1.  Budowy śmietnika przy ul. Kutrzeby 

10 ze względu na nabycie praw 
do zajęcia terenu dopiero pod koniec 
roku 2021 r., a także trwające roz-
mowy z sąsiednią Wspólnotą Miesz-
kaniową o partycypacji w kosztach 
inwestycji. Wykonanie tych prac prze-
łożono na 2022 rok,

2.  Naprawy izolacji dwóch płyt balkono-
wych w budynku nr 78 przy ul. Klo-
nowej 28/30 i 6 szt. w budynku nr 82 
przy ul. Klonowej 32. Realizacja tych 
prac nastąpi podczas docieplenia 
elewacji południowej zaplanowanej 
w kolejnych latach,

3.  Budowy instalacji oddymiającej klatkę 
schodową w budynku nr 83 przy 
ul. Klonowej 38/40, Roboty zostały 
przesunięte do realizacji na kolejne 
lata ze względu na termin budowy 
przyłącza rezerwowego zasilania 
do budynku, który będzie gotowy pod 
koniec 2022 r. Przyłącze rezerwowe 
jest zasadniczym elementem składo-
wym całej instalacji,

4.  Naprawy tynków na przybudówce, 
malowania barierek na dachu budynku 

nr 83 przy ul. Klonowej 38/40. Wyko-
nanie tych prac przełożono na 2022 rok.

II. Roboty elektryczne
1.  Wymieniono osprzęt oświetle-

nia klatek schodowych i instalacji 
oświetlenia piwnic w budynkach 
nr 77 przy ul. Gandhiego 3a, nr 94 
przy ul. Bydgoskiej 35, nr 220 przy 
ul. Wrześnieńskiej 67/69, nr 221 przy 
ul. Wrześnieńskiej 71/73 i nr 222 przy 
ul. Sierakowskiego 1/5.

Dodatkowo wykonano:
1.  Montaż oświetlenia komórek lokator-

skich zgodnie z wnioskiem mieszkań-
ców budynku nr 4 przy ul. Lutomier-
skiej 158,

2.  Uzupełniono skradzione oprawy 
oświetleniowe w budynku nr 3w przy 
ul. Limanowskiego 168.

III. Roboty dekarskoblacharskie
Nie wykonano 
zaplanowanych prac dotyczących 
wymiany drabin wyłazów dachowych 
z uwagi na brak firmy, która podjęłaby się 
ich wymiany.

IV. Wymiana okien i drzwi
1.  Realizując harmonogram wymiany 

okien i refundacji zlecono wymianę 
okien w dwóch mieszkaniach i zre-
fundowano koszty wymiany okien 
we własnym zakresie przez członków 
dla trzech lokali,

2.  Wymieniono drewniane okienka 
w piwnicy na nowe pcv w bud. nr 3 
przy ul. Limanowskiego 168,

3.  Wykonano wymianę drzwi do klatek 
schodowych oraz do piwnicy budynku 
nr 5 przy ul. Lutomierskiej 156 (pozostałe 
3 klatki) i nr 91 przy ul. Klonowej 41.

Dodatkowo wykonano:
1.  Wymianę drzwi do piwnicy w budynku 

nr 64 przy ul. Turoszowskiej 5.

V. Roboty terenowo drogowe
Nie wykonano:
1.  Utwardzenia terenu pod śmietnik przy 

ul. Kutrzeby 10 – przyczyny opisano 
w robotach budowlanych.

2.  Napraw nawierzchni wg potrzeb.

Dodatkowo wykonano:
1.  Montaż stalowych słupków ograni-

czających wzdłuż pasa pieszo jezd-
nego przy budynkach 220, 221 przy 
ul. Wrześnieńskiej i 222 przy ul. Sie-
rakowskiego.

VI. Roboty instalacyjnosanitarne
1.  Zlikwidowano nieczynne zasobniki 

ciepłej wody użytkowej w węzłach 
cieplnych budynków nr 201, 202, 203, 
204 przy ul. Lutomierskiej,

2.  Wymieniono poziom instalacji wody 
ciepłej i zimnej wraz z zaworami 

podpionowymi w budynku nr 222 przy 
ul. Sierakowskiego 1/5,

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

Dodatkowo wykonano:
1.  Budowę ciepłej wody użytkowej 

i cyrkulacji dla dziewięciu lokali 
w budynku nr 92 ul. Bydgoska 25,

2.  Wymianę odcinków instalacji kana-
lizacyjnej, w ramach usuwania miej-
scowych awarii, w budynkach przy 
ul. Lutomierskiej 105a i 156, Wrześ-
nieńskiej 67/69, Turoszowskiej 16, 
Bydgoskiej 25 i 37, Uniejowskiej 4a, 
Gandhiego 3a, Klonowej 28/30, Turo-
szowskiej 5, Limanowskiego 168,

3.   Inspekcję kamerą pionu kanalizacyj-
nego przy ul. Klonowej 28/30,

4.  Wymianę zaworu bezpieczeństwa 
i reduktora w węźle cieplnym budynku 
nr 202 przy ul. Lutomierskiej 109a,

5.  Wymianę odcinków pionów deszczo-
wych w budynkach przy ul. Lutomier-
skiej 103a, ul. Kutrzeby 3 i ul. Unie-
jowskiej 6.

Nie wykonano:
1.  Wymiany jednego pionu kanalizacyj-

nego w budynku nr 78 przy ul. Klono-
wej 28/30 – brak dostępu do mieszkań 
uniemożliwił określenie zakresu prac 
oraz uzyskanie zgody mieszkańców 
na wykonanie robót.

2.  Chemicznego czyszczenia instalacji 
c.o. i grzejników w budynkach nr 86 
przy ul. Bydgoskiej 40 i nr 89 przy 
ul. Bydgoskiej 46. Wykonanie prac 
zostało wstrzymane w celu określenia 
innej metody dostosowanej do instala-
cji w naszych budynkach.

Na roboty remontowe wykonane 
w 2021 r., wydatkowano w os. Żu
bardź łącznie ok. 2.000.000 zł.

Osiedle „Koziny”
I. Roboty budowlane
1.  Docieplono ścianę zachodnią wraz 

z remontem balkonów budynku przy 
ul. Okrzei 4/12,

2.  Pomalowano ogrodzenie parkingu 
od strony północnej wraz z latarniami 
na terenie wewnętrznym przy ul. Tata-
rakowej 15.

Dodatkowo wykonano:
1.  Przemurowanie ścianek działowych 

przy komórkach lokatorskich w klatce 
I budynku przy ul. Kasprzaka 60/62,

2.  Przeprowadzono renowację i naprawę 
ścian oraz stropu w schronach w budyn-
kach przy ul. Kasprzaka 10 i 11,

3.  Pomalowano ściany w pomieszczeniu 
pralni przy ul. Kasprzaka 10,

4.  Uszczelniono fragment płyty balkono-
wej w budynku przy al. 1 Maja 76.

II. Roboty elektryczne
1.  Wymieniono oświetlenie klatek scho-

dowych oraz piwnic na nowe LED 
w budynku przy Al. Włókniarzy 198 
oraz Długosza 27.

Dodatkowo wykonano:
1.  Wymianę instalacji elektrycznej 

w węźle c.o. w budynku przy ul. Wię-
ckowskiego 97,

2.  Wymianę tablicy administracyjnej 
elektrycznej w drugiej klatce chodo-
wej budynku przy ul. Tatarakowej 15,

3.  Wymianę oświetlenia na LED oraz 
instalacji elektrycznej w pomieszcze-
niach gospodarczych budynku przy 
al. 1 Maja 76,

4.  Wymianę oświetlenia na LED w piw-
nicy oraz na klatkach schodowych I–V 
w budynku przy ul. Tatarakowej 15,

5.  Dwukrotnie w 2021 naprawiano 
szlaban stanowiący zabezpieczenie 
wjazdu na parking przy al. 1 Maja 76.

III. Wymiana okien i drzwi
1.  Dokonano wymiany okien na klat-

kach schodowych od strony parkingu 
w klatce I–X budynku przy ul. Tatara-
kowej 15,

2.  Zrefundowano koszty wymiany okien 
w jednym z lokali przy ul. Tatarakowej 15.

Dodatkowo wykonano:
1.  Wymianę parapetów okiennych 

w pralni i suszarni na ostatniej kon-
dygnacji budynku przy ul. Okrzei 40,

2.  Wymianę witryny sklepowej 
w budynku przy ul. Długosza 27,

3.  Wymianę drzwi wejściowych do kla-
tek schodowych budynku przy 
ul. Kasprzaka 10.

IV. Roboty terenowodrogowe
1.  Uzupełniono i naprawiono dojście 

do śmietnika oraz wokół budynku przy 
ul. Długosza 27.

Dodatkowo wykonano:
1.  Projekt budowlany drogi wewnętrznej 

przy ul. Tatarakowej 15,
2.  Ciąg pieszy od strony północnej 

budynku przy ul. Długosza 27,
3.  Likwidację donic betonowych i pia-

skownicy przed budynkiem przy 
ul. Więckowskiego 97 oraz donice 
betonowych przed budynkiem przy 
ul. Kasprzaka 64.

V. Roboty instalacyjnosanitarne
1.  Wykonano montaż instalacji ciepłej 

wody dla mieszkań w budynku przy 
ul. Więckowskiego 97 wraz z moder-
nizacją węzła cieplnego,

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

Dodatkowo wykonano:
1.  Usunięcie z przewodu wentylacyj-

nego pozostałości wkładu aluminio-
wego w pierwszej klatce schodowej 
budynku przy ul. Srebrzyńskiej 45,

2.  Doszczelnienie instalacji gazowej 
od pionu do gazomierza w czwar-
tej klatce schodowej budynku przy 
ul. Kasprzaka 64a,

3.  Wymianę odcinka pionu instalacji 
gazowej w trzeciej klatce schodowej 
budynku przy ul. Długosza 29/31,

4.  Usunięcie awarii na instalacji cen-
tralnego ogrzewania w budynkach: 
Kasprzaka 28/34, Kasprzaka 10, Dłu-
gosza 29/31, Długosza 27, Lorentza 8,

5.  Usunięcie awarii instalacji kanali-
zacyjnej w budynkach: Więckow-
skiego 97, Długosza 27, Długosza 
29/31, Kasprzaka 10, Okrzei 4/12, 
Lorentza 8, Kasprzaka 28/34,

6.  Usunięcie awarii na instalacji zimnej 
wody w budynku przy al. 1 Maja 84/86.

Nie wykonano:
1.  Płukania chemicznego instalacji cen-

tralnego ogrzewania i grzejników – 
wykonanie prac zostało wstrzymane 

w celu określenia innej metody 
dostosowanej do instalacji w naszych 
budynkach.

Na roboty remontowe wykonane 
w 2021 r. wydatkowano w os. „Koziny” 
łącznie blisko 1.300.000 zł.

Osiedle „Zbiorcza”
I. Roboty budowlane
1.  Docieplono ścianę osłonową pół-

nocną i szczyt wschodni budynku 503 
ul. A. Sacharowa 28 – etap II wraz 
z niezbędnymi pracami terenowymi 
od strony Rokicińskiej,

2.  Docieplono ścianę osłonową zachod-
nią wraz z remontem dziewięciu 
zestawów balkonowych, montażem 
daszków nad balkonami ostatniej 
kondygnacji i wymianą opaski – etap 
II budynku przy ul. Szczytowej 4/6,

3.  Pomalowano elewacje szczytowe 
budynku przy ul. Gołębiej 5,

4.  Wzmocniono (minowanie) funda-
menty zespołu garaży przy ul. Zbior-
czej 17B,

5.  Wyremontowano balkon w budynku 
przy ul. Zbiorczej 21,

6.  Rozpoczęto remont dźwigu w trze-
ciej klatce schodowej budynku przy 
ul. Sacharowa 10/12.

Dodatkowo wykonano:
1.  Remont dwóch balkonów w budynku 

przy ul. Rawskiej 3,
2.  Projekty techniczne docieplenia ścian 

szczytowych dla budynków przy 
Zbiorczej 8, 10, 12, 19, 21, 23, 25 oraz 
dla Zbiorczej 14 szczyt zachodni.

3.  Prace towarzyszące przy moderni-
zacji węzłów cieplnych dla potrzeb 
doprowadzenia ciepłej wody do lokali 
w budynkach przy ul. Rawskiej 3 i 7 
(adaptację pralni na powiększenie 
pomieszczeń węzłów cieplnych, mon-
taż drzwi metalowych do pomieszczeń 
węzłów cieplnych),

4.  Miejscową naprawę elewacji ścian 
budynków przy ul. Zbiorczej 17 i Sty-
lonowej 7,

5.  Usuwanie grafitti z elewacji budynków 
i śmietników,

6.  Malowanie wejść do klatek schodo-
wych budynków przy ul. Zbiorczej 15, 
17, 8, 10, 12, 14,

7.  Remont daszków nad wejściami 
do klatek schodowych budynku przy 
ul. Sacharowa 6/8, kl. I oraz Sacha-
rowa 10/12, kl. I i V.

Nie wykonano:
1.  Remontu ganków w budynku przy 

ul. Sarniej 4 – prace przeniesione 
do wykonania w 2022 r.

2.  Remontu balkonu w bloku 503 – prace 
przeniesione do wykonania w latach 
następnych, 

3.  Ocieplenia ściany osłonowej wschod-
niej bloku przy ul. Gołębiej 5 – prace 
przeniesione na 2023 r. 

II. Roboty elektryczne
1.  Wymieniono domofon analogowy 

na cyfrowy w budynku przy ul. Zbior-
czej 15,

2.  Wymieniono tablice przyzywowe 
domofonów w budynku przy 
ul. Sacharowa 6/8 i 10/12.

Dodatkowo wykonano:
1.  Wymianę instalacji elektrycznej 

w pomieszczeniu, które zostało 
Os.  Żubardź,  ul.  Klonowa  28/30  –  kabina 
dźwigu po modernizacji

Os.  Żubardź,  ul.  Klonowa  28/30  –  nowa 
maszynownia dźwigu osobowego
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Na remonty w 2021 r.  
wydatkowaliśmy,  
podobnie jak rok wcześniej,  
ponad 11 milionów złotych.

CO ZROBIONO W OSIEDLACH w 2021 r.

zaadoptowane na potrzeby węzła c.o. 
w budynku przy ul. Rawskiej 3 i Raw-
skiej 7.

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

przez członków w ośmiu lokalach 
mieszkalnych.

Dodatkowo wykonano:
1.  Wymianę zdewastowanych drzwi wej-

ściowych do trzeciej klatki schodowej 
budynku przy ul. Sacharowa 6/8.

V. Roboty terenowodrogowe
1.  Wykonano remont śmietnika dla nie-

ruchomości Sarnia 4.

Dodatkowo wykonano:
1.  Remont chodnika – dojścia do zsypu 

pomiędzy drugą a trzecią klatką scho-
dową budynku przy ul. Sacharowa 26,

2.  Naprawy asfaltu od strony wschodniej 
i zachodniej budynku przy ul. Sacha-
rowa 6/8 i 10/12,

3.  Obsadzenie słupków oraz blokady 
parkingowej przy budynku Zbiorcza 
17 i 19.

Nie wykonano:
1.  Remontu śmietników dla nieruchomo-

ści Gołębia 5, Rawska 3 i Rawska 7 
– po uzyskaniu stosownych pozwoleń 
prace zostaną uwzględnione do wyko-
nania w 2022 r.

VI. Roboty  
instalacyjnosanitarne
1.  Wykonano podłączenie instalacji 

c.w.u. w budynku przy ul. Rawskiej 7 
i rozpoczęto te same prace w budynku 
przy ul. Rawskiej 3,

2.  Wykonano płukanie chemiczne insta-
lacji centralnego ogrzewania w budyn-
kach przy ul. Zbiorczej 8, 10, 12, 14, 
19, 21, 23, 25 i Sarniej 4,

3.  Dokonano przeglądu instalacji gazo-
wej i kontrolę przewodów wentyla-
cyjnych we wszystkich budynkach 
osiedla,

4.  Wymieniono poziomy zimnej wody 
w budynkach Zbiorcza 8.

Dodatkowo wykonano:
1.  Wymianę zewnętrznej części insta-

lacji c.o. wraz z wykonaniem wyko-
pów i demontażem uszkodzonego 
odcinka c.o. między budynkami Zbior-
cza 8 a Zbiorcza 10 oraz wymianę 
części poziomów instalacji c.o. 
w ww. budynkach,

2.  Wymianę uszkodzonego pionu 
i odcinka poziomu instalacji kana-
lizacji deszczowej w budynku przy 
ul. Górskiej 3/5,

3.  Wymianę skorodowanego rozdziela-
cza c.o. w węźle w budynku 501B1 
ul. Sacharowa 10/12,

4.  Montaż ciepłomierzy – podliczników 
c.o. oraz wodomierza zimnej wody 
w węźle cieplnym w budynku przy 
ul. Rawskiej 3 i Rawskiej 7 – prace 
związane z podłączeniem c.w.u. 
w lokalach, 

5.  Montaż nasad typu turbowent 
w budynkach: Sacharowa 26 i Stylo-
nowa 7,

6.  Wymianę odcinków pionów kanaliza-
cyjnych w 6 lokalach mieszkalnych,

7.  Uszczelnienie masą cementową pio-
nów kanałów wentylacyjnego i spa-
linowego w budynku przy ul. Zbior-
czej 23,

8.  Awaryjne uruchomienie instalacji 
gazowej w budynku przy ul. Raw-
skiej 3 po awarii gazu w budynku,

9.  Osiatkowanie kominów przeciw pta-
ctwu w budynku Gołębia 1/3,

10.  Kompleksowe odpowietrzenie insta-
lacji c.o. w budynku przy ul. Gołę-
biej 1/3.

Na roboty remontowe wykonane 
w 2021 r. wydatkowano w os. „Zbiorcza” 
łącznie ponad 1.800.0000 zł.

Osiedla 
„Sienkiewiczowskie”
I. Roboty budowlane

1.  Docieplono ścianę południową 
wschodnią wraz z remontem bal-
konów w budynku przy ul. Rocha. 
Kowalskiego 2,

2.  Docieplono ścianę szczytową wschod-
nią budynku przy ul. A. Kmicica 8,

3.  Dokonano izolacji ścian garażu 
nr 11 w budynku przy ul. Onufrego 
Zagłoby 18,

4.  Wyremontowano wytypowane bal-
kony w dziewięciu budynkach osiedla,

5.  Montowano turbowenty na dachach 
budynków osiedla.

Dodatkowo wykonano:
1.  Punktową naprawę podestów wejścio-

wych do budynku nr 60.

II. Roboty elektryczne
1.  Wykonano częściową wymianę 

oświetlenia garaży w kompleksie „S”,
2.  Wykonano wymianę opraw oświetle-

niowych latarni niskich w osiedlu.

Dodatkowo wykonano:
1.  Wymianę oświetlenia żarowego 

na LED w pojedynczych budynkach,
2.  Naprawę przewodu zasilającego 

latarnie uliczne między blokami 1–9, 
13–14–15,

3.  Wymianę dwóch słupów latarni 
niskich,

4.  Wymianę uszkodzonych elementów 
odpowiedzialnych za funkcjonowanie 

bram wjazdowych do kompleksu 
budynków „50” i „S”.

III. Roboty dekarskoblacharskie 
1.  Docieplono stropodachy budynków 

przy ul. A. Kmicica 12, 14, 16,
2.  Wykonano czyszczenie rynien budyn-

ków „S” i „Z”,
3.  Wykonano naprawę elewacji bud. „S”.

Dodatkowo wykonano:
1.  Naprawę daszków nad balkonami 

budynku nr 23.

IV. Wymiana okien i drzwi
1.  Zrefundowano koszty z tytułu 

wymiany stolarki okiennej zgodnie 
z harmonogramem.

Dodatkowo wykonano:
1.  Wymianę uszkodzonych szyb 

w naświetlach klatek schodowych 
budynków 20 i 21.

V. Roboty instalacyjnosanitarne
1.  Dokonano wymiany poziomu z.w. 

w budynkach przy ul. O. Zagłoby 15 
i 19 oraz J. Skrzetuskiego 2,

2.  Wykonano chemiczne płukanie insta-
lacji c.o. i grzejników w budynkach 
przy ul. Ketlinga 6, O. Zagłoby 21, 
19 i 15, A. Kmicica 10 i 8, J. Skrzetu-
skiego 2,

3.  Przeprowadzono przeglądy instalacji 
gazowych i ciągów wentylacyjnych 
we wszystkich budynkach osiedla.

Dodatkowo wykonano:
1.  Ciśnieniowe udrożnienie kanalizacji 

w budynkach nr 5, 11 i 22,
2.  Wymianie pompy cyrkulacyjnej oraz 

pompy c.o. w budynku nr 19,
3.  Naprawę instalacji kanalizacyjnej 

w budynku nr 8.

Na roboty remontowe wykonane 
w 2021 r. wydatkowano w os. „Sien
kiewiczowskie” łącznie blisko 
1.450.000 zł.

Osiedle „Słowiańskie” 
I. Roboty budowlane
1.  Zakończono rozpoczęte w 2020 r. docie-

plenie ściany północnej i szczytu 
zachodniego bl. 145 ul. Ziemo-
wita 25,

2.  Zakończono rozpoczęte w 2020 r. docie-
plenie stropodachów bl. 107, 109, 110, 
216, 217, 233,

3.  Uzupełniono docieplenia stropoda-
chów 24 szt. budynków: nr 106, 118, 
137, 139, 142, 144, 148, 156, 207, 222, 
224, 228, 230, 116, 117, 121, 127, 129, 
150, 201, 202, 205, 205a, 206,

4.  Docieplono ścianę wschodnią wraz 
z wymianą opaski i zadaszeniem bal-
konów ostatniej kondygnacji bloku 
nr 132 ul. Dąbrówki 13,

5.  Docieplono ścianę północną wraz 
z wykonaniem projektu dla bl. nr 153 
ul. Dąbrówki 17,

6.  Docieplono narożnik ścian bl. 203–
204 ul. Zakładowa 51 i Leszka Białego 
4 i ocieplono szczyt południowy bl. 
203 oraz szczyt wschodni bloku 204,

7.  Docieplono szczyty bl. 202 ul. Zakła-
dowa 49,

8.  Docieplono ścianę południową wraz 
z wykonaniem projektu technicz-
nego dla bl. 111 ul. Ziemowita 6 oraz 
wykonano remont płyt balkonowych 
i daszków nad balkonami ostatniej 
kondygnacji i wejściami do klatek,

9.  Docieplono szczyty bl. nr 201 
ul. Zakładowa 47,

10.  Docieplono szczyt wschodni bl. nr 208 
ul. Zakładowa 57,

11.  Docieplono szczyt północny bl. 209 
ul. Zakładowa 59

12.  Wyremontowano balkony w pionie 
mieszkań 1–10 bl. 232 ul. L. Białego 
1 oraz położono płytki na jednym 
z mieszkań w drugiej klatce schodo-
wej tego budynku.

13.  Wyremontowano wytypowane bal-
kony budynków nr 102, 110, 120, 122, 
128, 131, 150, 158, 144, 207, 210, 219, 
121, 131, 208, 117, 114, 211, 209,

14.  Pomalowano pierwszą i drugą klatkę 
schodową wraz z wejściami oraz zej-
ściami do piwnic w budynku nr 155 
przy ul. Zakładowej 52,

15.  Pomalowano wejścia do klatek scho-
dowych zewnątrz i wewnątrz oraz 
zamurowano okienka w bl. nr 114 
ul. Dąbrówki 7,

16.  Rozpoczęto remont balkonów 
w pionie mieszkań 1–10 bl. nr 228 
ul. B. Szczodrego 3 (dokończenie prac 
do m-ca kwietnia 2022 r.),

Dodatkowo wykonano:
1.  Remont podestu z płytek przed wej-

ściem do lokalu użytkowego w bloku 
130 ul. Dąbrówki 16,

2.  Białkowanie piwnic czwartej i piątej 
klatki schodowej bloku 160 ul. Hen-
ryka Brodatego 2,

3.  Ocieplenie ściany osłonowej balkonu 
jednego mieszkania w bloku 128 
ul. Dąbrówki 12,

4.  Montaż poręczy w wejściu do dru-
giej klatki schodowej budynku 130 
ul. Dąbrówki 16,

5.  Remont dwóch daszków nad balko-
nami bloku 111 ul. Ziemowita 6,

6.  Punktowe naprawy elewacji: w bloku 
nr 122 ul. Księżnej Kingi 1, w bloku 
nr 134 ul. Dąbrówki 9 oraz w bloku 
nr 143A ul. Ziemowita 21.

Nie wykonano:
1.  Kompleksowej naprawy cokołu 

budynku (zerwanie klinkieru i docie-
plenie) bl. 221A,

2.  Izolacji fundamentów na wysoko-
ści pierwszej i drugiej klatki scho-
dowej 233,

3.  Malowania wokół świetlika oraz zala-
nej ściany bl. 231 A,

4.  Izolacji fundamentów bl. 143 A,
5.  Naprawy świetlika w bl. 229 A.
Prace wykonane będą w latach następnych.

II. Roboty elektryczne
1.  Wymieniono oświetlenie na LED 

w wejściach do klatek schodowych 
z czujnikiem ruchu w budynkach: 
134, 153, 141, 203, 209, 227a oraz 
114 (bl. 114 dopisany do umowy poza 
planem),

2.  Dokonano naprawy i renowacji wyty-
powanych przy bloku nr 138 lamp 
wysokich i niskich z jednoczesną 
wymianą oświetlenia na LED.

Dodatkowo wykonano:
1.  Remont 130 słupów oświetleniowych 

w osiedlu ze środków bilansu otwar-
cia, w tym m.in. naprawę dolnej części 
5 słupów niskich przy Szkole Podsta-
wowej nr 205,

2.  Wymianę panelu domofonu w drugiej 
klatce schodowej bl.106 ul. Ziemowita 
3 i w trzeciej klatce schodowej bl. 146 
ul. Ziemowita 27,

3.  Wymianę domofonu i unifonów 
w piątej klatce schodowej bloku 160 
ul. Henryka Brodatego 2.

4.  Wymianę opraw panelu domofono-
wego wraz z zasilaczem w pierwszej 
klatce schodowej bloku 105 ul. Zie-
mowita 1,

5.  Wymianę opraw panelu domofono-
wego z zasilaczem w pierwszej klatce 
schodowej blok 132 ul. Dąbrówki 13,

6.  Wymianę opraw panelu domofonu 
wraz z zasilaczem w trzeciej klatce 
schodowej bloku 135 ul. Dąbrówki 11,

7.  Wymianę panelu domofonu wraz 
z zasilaczem w drugiej klatce scho-
dowej bloku 106 ul. Ziemowita 3 oraz 
w trzeciej klatce schodowej bloku 146 
ul. Ziemowita 27, w klatce pierwszej 
w bloku 127 ul. Piasta Kołodzieja 19 
oraz w klatce trzeciej bloku 153 
ul. Dąbrówki 17, w trzeciej klatce scho-
dowej bloku nr 125 ul. Dąbrówki 10,

8.  Wymianę dwóch lamp ledowych 
z czujnikiem ruchu i zmierzchu w trze-
ciej klatce schodowej (parter) oraz 
w czwartej klatce schodowej (VII pię-
tro) ul. Henryka Brodatego 2 blok 160.

Nie wykonano:
1.   Wymiany domofonów w drugiej i trze-

ciej klatce schodowej bloku nr 219 
i w pierwszej klatce schodowej bloku 
nr 221.

Prace wykonane zostaną w kolejnych 
latach.

III. Roboty dekarskoblacharskie
1.  Naprawiono pokrycie dachowe bloku 

nr 128 ul. Dąbrówki 12,
2.  Wyremontowano dach bl. 213 

ul. Zakładowa 61,
3.  Wymieniono wyłazy dachowe w blo-

kach 149, 150, 204, 210, 
4.  Dokonano montażu nasad komino-

wych na dachach budynków nr 128 
i 158.

Dodatkowo wykonano:
1.  Remont dachu pod instalacją teletech-

niczną w bloku nr 213 przy ul. Zakła-
dowej 61.

Nie wykonano:
1.  Montażu nasad kominowych 

w bl. 220, 221, 222,
2.  Likwidacji anten Azart w budynkach 

osiedla.
Prace wykonane będą w latach następnych.

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

larki okiennej przez członków oraz 
wymieniono okna na podstawie harmo-
nogramu oraz przyśpieszeń (17 lok.),

2.  Zamontowano nowe drzwi zewnętrzne 
w wejściach do klatek schodowych 
bl. 101, 103, 106, 135, 143, 143a, 151, 
155, 219,

3.  Wymieniono okienka drewniane 
na okna z PCV w piwnicach bl. 105, 
116, 117, 118, 137, 206, 205a.

Dodatkowo wykonano:
1.  Wymianę okienek piwnicznych 

w bloku nr 100 ul. Ziemowita 2, 
w bloku nr 102 ul. Zakładowa 50 
w bloku nr 110 ul. Ziemowita 13.

2.  Wymianę uszkodzonej szyby w wej-
ściu do drugiej klatki schodowej 
bl. 201 ul. Zakładowa 47.

V. Roboty terenowodrogowe
1.  Wykonano remont chodników przy 

blokach 101, 110, 128, 141, 142 oraz, 
pomiędzy bl. 132 ul. Dąbrówki 13 
i bl. 153 ul. Dąbrówki 17,

2.  Wyremontowano podesty wejściowe 
pierwszej i drugiej klatki schodo-
wej bloku nr 160 ul. H. Brodatego 2 
i do trzech klatek schodowych bloku 
nr 135 ul. Dąbrówki 11,

3.  Wyremontowano chodnik w szczycie 
północnym bl. 152 ul. Dąbrówki 15,

4.  Dokonano rozbudowy ogrodzenia 
placu zabaw bl. 231 ul. L. Białego 3,

5.  Podjęto remont chodników w enkla-
wie bloków 130, 129, 131 – prace 
z uwagi na brak materiałów w hur-
towniach i warunki pogodowe zgodnie 
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Największa pula środków  

przeznaczana jest na prace dociepleniowe.  
W 2021 r. wydatki na ten cel  

wyniosły przeszło 4,5 miliona złotych.

Kontakt z nami
Administracja osiedla „Słowiańskie”, 
tel. 42 670 99 78.
Kierownik administracji p. Julita Mar-
cinkowska.
TECHNICY:
Andrzej Piętal, tel. 503 029 115, email: apie
tal@rsmbawelna.pl, budynki nadzorowane: 
od nr 101 do nr 160 , 100, 201233 oraz zespół 
garaży przy bl. 100 i przy ul. Zakładowej 3236.
ADMINISTRATORZY:
Alina Kobus administrowane bloki: 100122, 
jak również zespół garaży przy ul. Ziemowi
ta 2b i Zakładowej 32/36, tel. kom. 505 150 
863, email: akobus@rsmbawelna.pl
Iwona Tomaszewska administrowane bloki: 
125–150, tel. 505 150 842, email; itomaszew
ska@rsmbawelna.pl
Beata Nykiel administrowane bloki: 201212  
219233, tel. kom. 505 131 497, email: bny
kiel@rsmbawelna.pl
Wiesława Maślak administrowane budynki: 
151160, 213218a, tel. 505 150 840, email: 
wmaslak@ rsmbawelna.pl

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

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

Administracja osiedli „Żubardź” i „Kozi-
ny”, tel. 42 651 55 24 - bez zmian.
P.o. kierownika osiedla p. Aleksandra 
Marcinkowska-Wrońska.
TECHNIK DLA BUDYNKÓW OSIEDLA „ŻUBARDŹ”:
Jakub Paprocki, tel. 509 330 825, email: 
jpaprocki@rsmbawelna.pl
TECHNIK BUDYNKÓW OSIEDLA „KOZINY”:
Jakub Olczak, tel. 505 150  853, email: 
jaolczak@rsmbawelna.pl
ADMINISTRATORZY:
Jacek Piaseczny administrowane budynki: 
Gandhiego 3a, Tatarakowa 15, Lutomierska 
83/101, 103a, 105a, 109a, 111, Wrześnieńska 
67/69, 71/73, Sierakowskiego 1/5, ul. Kutrzeby 
3 i 10, Czarnkowska 9/13, tel. kom. 505 150 862, 
email: jpiaseczny@rsmbawelna.pl
Aleksandra Marcinkowska-Wrońska ad
ministrowane bloki: Bydgoska 25, 27/29, 35, 
37, Lutomierska 156, 158, Uniejowska 1/3, 4, 
4a, 6, Limanowskiego 168, Turoszowska 5, 16, 
dwa zespoły garaży przy ul. Bydgoskiej 25a i Po
wstańców Wielkopolskich 25, tel. 505 150 852, 
email: amarcinkowskawronska@rsmbawelna.pl
Aneta Wyrowska administrowane bu
dynki: ul. Klonowa 28/30, 32, 38, 40, Okrzei 
30/36, 40, 4/12, Długosza 1/5, Kasprzaka 
11, 11a, 1  Maja 76, 84/86, Więckowskiego 
97, al. Włókniarzy 198, garaże przy al. 1 Maja 
76 A, tel. 501 463 291, email: awyrowska@
rsmbawelna.pl
Beata Kaźmierczak administrowane budynki: 
ul. Bydgoska 40, 42, 44, 46, Klonowa  35/37, 41, 
ul. Kasprzaka 60/62, Kasprzaka 64a, 10, 28/34, 
Długosza 27, 29/31, Lorentza 8, Srebrzyńska 45,  
tel. 509 807 333, email: bkazmierczak@rsm
bawelna.pl
CZYNSZE SPÓŁDZIELNI:
Alina Kita – czynsze os. Koziny i os. Sien
kiewiczowskie, tel. 42 641 63 33, wew. 33, 
email: akita@rsmbawelna.pl
Joanna Olszewska – czynsze os. Zbiorcza 
i os. Żubardź, tel. 42 641 63 33, wew. 66, 
email: jolszewska@rsmbawelna.pl
Olga Malec – czynsze os. Słowiańskie, 
tel. 42 641 63 33, wew. 67, email: omalec@
rsmbawelna.pl
Barbara Hreczanik – Zca Głównego 
Księgowego, koordynator, tel. 42 641 63 33, 
wew. 19, email: bhreczanik@rsmbawelna.pl
SEKRETARIAT SPÓŁDZIELNI:
tel. 42 641 63 33, w. 18 i 49

Harmonogram Rady Nad-
zorczej, zatwierdzony 
na  posiedzeniu  w  dniu 
22.12.2021 r., został opra-
cowany przy  założeniu, 
że będzie możliwa orga-
nizacja Walnego Zgroma-
dzenia w maju 2022 roku, 
wszystko jednak uzależ-
nione  jest  od  rozwoju 
pandemii  koronawirusa 
i Rada Nadzorcza swoje 
działania  będzie  dosto-
sowywała  do  bieżącej 
sytuacji.

STYCZEŃ:
1.  Zatwierdzenie planów pracy 

Komisji Rady Nadzorczej – 
Rewizyjnej, GZM, Wewnątrz-
spółdzielczej na 2022 rok.

2.  I n f o r m a c j a  Z a r z ą d u 
na temat planowanego zwo-
łania Walnego Zgromadzenia 
RSM „Bawełna”.

3.  Uchwalenie programu działal-
ności społecznej na 2022 rok, 
w zakresie uchwalenia Regula-
minu 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 użytko-
wych.

5.  Uchwalenie zmiany stawki 
op ła ty  eksp loa tacy jne j 
od 1.05.2022 r.

LUTY:
1.  Podjęcie uchwały w sprawie 

zasad zaliczania członków 
RSM „Bawełna” do poszcze-
gólnych części zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia 
w 2022 roku.*

2.  Przyjęcie sprawozdań z dzia-
łalności  Komisji  Rady 
Nadzorczej: Rewizyjnej, 
GZM, Wewnątrzspółdzielczej 
za 2021 rok.

3.  Przyjęcie sprawozdań z działal-
ności Rad Osiedli za 2021 rok.

4.  Zasady dofinansowania bądź 
sfinansowania wypo czynku 
letniego dla dzieci i młodzieży 
organizowanego przez TKKF 
„Dzikusy” na 2022 r.

MARZEC:
1.  Podjęcie uchwał w sprawach 

należących do kompetencji 
Rady Nadzorczej w związku 
z planowanym zwołaniem 
Walnego Zgromadzenia.*

2.  Przyjęcie sprawozdania 
z działalności Spółdzielni 
za 2021 r. oraz sprawozdania 
finansowego za 2021 r. Ocena 
działalności Spółdzielni 
za 2021 r. – uchwalenie wnio-
sków do Walnego Zgromadze-
nia.

3.  Przyjęcie sprawozdania z dzia-
łalności Rady Nadzorczej 
za 2021 r.

KWIECIEŃ:
1.  Informacja nt. realizacji prac 

związanych z wykonaniem 
postanowień ustaw: o spół-
dzielniach mieszkaniowych 
z dnia 15.12.2000 r. w przed-
mioc ie  wyodrębn ien i a 
nieruchomości oraz ustawy 
z dnia 20 lipca 2018 roku 
o przekształceniu prawa użyt-
kowania wieczystego gruntów 
zabudowanych na cele miesz-
kaniowe w prawo własności 
tych gruntów.

2.  Ustalenie stawek opłat zalicz-
kowych za c.o. i c.w. obowią-
zujących od 1.05.2022 r.

3.  Sprawy związane z organiza-
cją Walnego Zgromadzenia.*

4.  Informacja nt. stanu zadłużeń 
lokali mieszkalnych i użytko-
wych.

MAJ:
1.  Analiza wyników gospodar-

czo-finansowych Spółdzielni 
za I kwartał 2022 roku.

2.  Przedstawienie wyników roz-
liczeń mediów za 2021 rok.

3.  Sprawy związane z organiza-
cją Walnego Zgromadzenia.*

4.  Podjęcie decyzji w sprawie 
zlecenia przeprowadzenia 
lustracji Spółdzielni za lata 
2019–2021.

CZERWIEC:
1.  Sprawy organizacyjne Rady 

Nadzorczej.
2.  Omówienie przebiegu Wal-

nego Zgromadzenia i wdro-
żenie działań związanych 
z ewentualną realizacją wnio-
sków wypływających w trak-
cie zebrań poszczególnych 
części Walnego Zgromadze-
nia.*

LIPIEC:
1.  Informacja nt. realizacji prac 

związanych z wykonaniem 
postanowień ustaw: o spół-
dzielniach mieszkaniowych 
z dnia 15.12.2000 r. w przed-
miocie wyodrębnienia nieru-
chomości oraz ustawy z dnia 
20 lipca 2018 roku o prze-
kształceniu prawa użytko-
wania wieczystego gruntów 
zabudowanych na cele miesz-
kaniowe w prawo własności 
tych gruntów.

2.  Informacja nt. stanu zadłużeń 
lokali mieszkalnych i użytko-
wych.

SIERPIEŃ:
1.  Analiza wyników gospodar-

czo-finansowych Spółdzielni 
za I półrocze 2022 r.

WRZESIEŃ:
1.  Wybór firmy do badania spra-

wozdania finansowego Spół-
dzielni za 2022 r.

2.  Przedstawienie  anal izy 
porównawcze j  zużyc ia 
mediów w zasobach Spół-
dzielni za I półrocze 2022 
roku w odniesieniu do roku 
poprzedniego – wnioski.

PAŹDZIERNIK:
1.  Wybór członków Rady Nad-

zorczej do udziału w pracach 
Komisji ds. wyboru wyko-
nawców na roboty remontowe 
w 2023 roku.

2.  Informacja nt. realizacji prac 
związanych z wykonaniem 
postanowień ustaw: o spół-
dzielniach mieszkaniowych 
z dnia 15.12.2000 r. w przed-
miocie wyodrębnienia nieru-
chomości oraz ustawy z dnia 
20 lipca 2018 roku o prze-
kształceniu prawa użytkowania 
wieczystego gruntów zabudo-
wanych na cele mieszkaniowe 
w prawo własności tych grun-
tów.

3.  Informacja nt. stanu zadłużeń 
lokali mieszkalnych i użytko-
wych.

LISTOPAD:
1.  Analiza wyników gospodar-

czo-finansowych Spółdzielni 
za III kwartały 2022 r.

GRUDZIEŃ:
1.  Uchwalenie ramowego har-

monogramu obrad Rady 
Nadzorczej na 2023 rok.

2.  Uchwalenie planu gospo-
darczo-finansowego RSM 
„Bawełna” na 2023 rok.

 Oprac.: I.G.

*  Realizacja spraw oznaczonych 
gwiazdką uzależniona będzie 
od stanu pandemii koronawirusa 
i związanych z nią obostrzeń.

Ramowy harmonogram prac  
Rady Nadzorczej na 2022 rok

z aneksem do umowy zostaną 
wykonane do 28.02.2022 r.,

6.  Wykonano przebudowę/powięk-
szenie ogrodzenia placu zabaw 
przy lokach 231, 232, 233 przy 
ul. Leszka Białego 1, 3, 5.

Nie wykonano:
1.  Koryta pod huśtawkę „bocianie 

gniazdo” przed blokiem 131,
2.  Przejścia z chodnika na par-

king między pawilonem nr 29 
a Piekarenką bl. 102.

Dodatkowo wykonano:
1.  Remont chodnika przed wej-

ściem do przychodni w bl. 131 
ul. Dąbrówki 14,

2.  Remont chodnika przy 
bloku 138 ul. Zakładowa 56 
od strony południowej,

3.  Remont chodnika przy bloku 
114 ul. Ziemowita 23 od strony 
południowej,

4.  Remont podestu przy trze-
ciej klatce schodowej bl. 214 
ul. A. Jagiellonki 2,

5.  Naprawy nawierzchni asfalto-
wej bl. 160, 156, 146.

VI. Roboty 
instalacyjnosanitarne
1.  Wykonano czyszczenie che-

miczne instalacji centralnego 

ogrzewania i grzejników 
w budynkach 100, 153, 154, 
227 i 227A, 231 i 231a,

2.  Wymieniono poziom kanali-
zacji wewnętrznej w drugiej 
klatce schodowej budynku 
nr 116 ul. Dąbrówki 2 
oraz poziom kanalizacyjny 
w bl. 152 ul. Dąbrówki 15,

3.  Bl. 214 ul. Anny Jagiellonki 2 
wymiana części pionu i poziomu 
kanalizacyjnego. kl. I – 1 szt.

4.  Wymieniono części pionu 
i poziomu kanalizacyjnego 
w bloki nr: 102, 112, 154, 202, 
208, 209, 210, 212,

5.  Wymieniono poziom zimnej 
wody w bl. 110, 111, 132, 
208, 213,

6.  Dokonano wymiany zawo-
rów na pionach c.w. i zw. 
i cyrkulacji w bl. 141, 147, 
148, 203, 204.

Dodatkowo wykonano: 
1.  Płukanie chemiczne grzejni-

ków i instalacji c.o. w bl. 228.
2.  Czyszczenie chemiczne 

wymienników i urządzeń 
w węźle bloku 226A ul. Bole-
sława Szczodrego 6,

3.  Wymianę odcinka pionu 
wodnego w bloku 132 
ul. Dąbrówki 13,

4.  Wyprowadzenie pionów 
kanalizacyjnych z komórki 
lokatorskiej na korytarz 
wraz z częściową wymianą 
instalacji w piwnicy drugiej 
klatki schodowej bloku 232 
ul. Leszka Białego 1,

5.  Częściową wymianę insta-
lacj i  wodnej  blok 134 
ul. Dąbrówki 9 oraz częś-
ciową wymianę instala-
cji kanalizacji deszczowej 
w piwnicy i na parterze trze-
ciej klatki schodowej bloku 
220 ul. Leszka Białego 7,

6.  Wymianę odcinka pionu 
kanalizacyjnego w jednym 
mieszkaniu bloku nr 147 
ul. Dąbrówki 18,

7.  Wymianę grzejników: jed-
nego grzejnika w dużym 
pokoju mieszkania w bloku 
113 ul. Dąbrówki 7, jednego 
grzejnika w kuchni jednego 
mieszkania w bloku 218 
ul. Anny Jagiellonki 1, jed-
nego grzejnika w pokoju 
w mieszkaniu w bloku 110 
ul. Ziemowita 13, wymiana 
grzejnika w pokoju dużym 
oraz w pokoju małym w lokalu 
mieszkalnym w bloku nr 131 
ul. Dąbrówki 14, w miesz-
kaniu w bloku nr 116 

ul. Dąbrówki 2, w mieszka-
niu bloku nr 117 ul. Piasta 
Kołodzieja 15, w mieszkaniu 
bloku 160 ul. Henryka Broda-
tego 2, w mieszkaniu w bloku 
232 ul. Leszka Białego 1 oraz 
w mieszkaniu bloku 227 przy 
ul. Bolesława Szczodrego 5, 
w kuchni mieszkania w bloku 
118 ul. Dąbrówki 4,

8.  Wymianę grzejnika żeliwnego 
na płytowy w lokalu użytko-
wym zajmowanym przez 
Przedszkole Miejskie nr 234 
w bloku 144,

9.  Wymianę instalacji kanaliza-
cyjnej w jednym mieszkaniu 
bloku 218 ul. Anny Jagiel-
lonki 1,

10.  Doszczelnienie instalacji gazo-
wej przy gazomierzu w bloku 
205 ul. Leszka Białego 2 oraz 
wymieniono zawór przy gazo-
mierzu wraz ze sprawdzeniem 
szczelności instalacji w jed-
nym mieszkaniu bloku 152 
ul. Dąbrówki 15,

11.  Wymianę napędu zaworu regu-
lacyjnego c.o. w węźle ciep-
lnym bl. 102 przy ul. Zakłado-
wej 50,

12.  Wymianę  c iep łomierza 
w węźle cieplnym bl. 119 
przy ul. Dąbrówki 8,

13.  Wymianę napędu zaworu regu-
lacyjnego C.W. w węźle c.o. 
blok 132 ul. Dąbrówki 13,

14.  Częściową wymianę insta-
lacji kanalizacji deszczowej 
w piwnicy piątej klatki scho-
dowej w bloku 110 ul. Ziemo-
wita 13 oraz wykonano prace 
związane z wymianą odcinka 
kanalizacyjnego w bloku 138 
ul. Zakładowa 56,

15.  Wymianę pionu i poziomu 
instalacji kanalizacyjnej 
w piwnicy w drugiej klatce 
schodowej bloku 230 ul. Bole-
sława Szczodrego 1,

16.  Montaż  amortyzatorów 
na instalacji centralnego 
ogrzewania w mieszkaniu 
w bloku 227 ul. Bolesława 
Szczodrego 5,

17.  Częściową wymianę insta-
lacji kanalizacyjnej desz-
czowej w piwnicy pierwszej 
klatki schodowej bloku 125 
ul. Dąbrówki 10 oraz w piw-
nicy bloku nr 137 ul. Zakła-
dowa 58.

Na roboty remontowe wyko
nane w 2021 r. wydatkowano 
w os. „Słowiańskie” łącznie 
blisko 4.100.000 zł.

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.

Cd. ze str. 5
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W tym roku podwyżki stawki eksploatacyjnej dotyczą niemal wszystkich 
naszych budynków. Wzrosty stawek obowiązywać będą od 1 maja 
dla budynków z osiedli „Zbiorcza”, „Żubardź”, „Koziny” i „Słowiańskie”. 
Od 1 sierpnia stawki wzrosną w os. Sienkiewiczowskie.

L.p.
Symbol 
nieru-

chomo-
ści

Adres budynku
Stawka 

eksploatacji 
od 

01.05.2022 r.
1 2 3 4

Osiedle „ZBIORCZA”

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

2,40bl. 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 2,70

4 Z 03R bl. 3, ul. Rawska 3 2,70

5 Z 03S bl. 3, ul. Stylonowa 7 2,70

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 2,80

9 Z 008 bl. 8A, ul. Gołębia 5 2,60

10 Z 014 bl. 14, ul. Zbiorcza 7 2,60

11 Z 022 bl. 22, ul. Zbiorcza 15 3,00

12 Z 023 bl. 23, ul. Zbiorcza 17 3,10

13 Z 024 bl. 24, ul. Zbiorcza 19 3,00

14 Z 025 bl. 25, ul. Zbiorcza 21 2,80

15 Z 026 bl. 26, ul. Zbiorcza 23 2,90

16 Z 027 bl. 27, ul. Zbiorcza 25 3,30

17 Z 028 bl. 28, ul. Zbiorcza 8 3,30

18 Z 029 bl. 29, ul. Zbiorcza 10 3,30

19 Z 030 bl. 30, ul. Zbiorcza 12 3,00

20 Z 031 bl. 31, ul. Zbiorcza 14 2,70

21 Z 501 bl. 501, ul. Sacharowa 6/8, 10/12 2,30

22 Z 503 bl. 503, ul. 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 3,10

4 S 106 bl. 106, ul. Ziemowita 3 2,80

5 S 107 bl. 107, ul. Ziemowita 5 3,10

6 S 108
bl. 108, ul. Ziemowita 9

2,90
bl. 108A, ul. Ziemowita 7

7 S 109 bl. 109, ul. Ziemowita 11 2,30

8 S 110 bl. 110, ul. Ziemowita 13 2,50

9 S 111
bl. 111, ul. Ziemowita 6

3,10
bl. 114, ul. Dąbrówki 7

10 S 112 bl. 112, ul. Dąbrówki 3 2,60

11 S 113 bl. 113, ul. Dąbrówki 5 3,00

12 S 116

bl. 116, ul. Dąbrówki 2

3,10

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

3,00

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

3,00
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 2,90

17 S 142 bl. 142, ul. Ziemowita 17 3,20

18 S 143
bl. 143, ul. Ziemowita 19

3,30
bl. 143A, ul. Ziemowita 21

19 S 144 bl. 144, ul. Ziemowita 23 3,00

20 S 145 bl. 145, ul. Ziemowita 25 2,60

21 S 146 bl. 146, ul. Ziemowita 27 2,70

22 S 147

bl. 147, ul. Dąbrówki 18

3,00
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

3,20
bl. 152, ul. Dąbrówki 15
bl. 153, ul. Dąbrówki 17
bl. 154, ul. P. Kołodzieja 27

24 S 155
bl. 155, ul. Zakładowa 62

0,80bl. 156, ul. Zakładowa 60
bl. 160, ul. H. Brodatego 2

25 S 158
bl. 158, ul. Ziemowita 10

3,10
bl. 159, ul. H. Brodatego 4

26 S 201 bl. 201, ul. Zakładowa 47 2,60

27 S 202 bl. 202, ul. Zakładowa 49 3,10

28 S 203
bl. 203, ul. Zakładowa 51

3,10
bl. 204, ul. L. Białego 4

29 S 205
bl. 205, ul. L. Białego 2

2,80
bl. 206, ul. Zakładowa 45

30 S205A bl. 205A, ul. Odnowiciela 2 1,80

31 S 207 bl. 207, ul. Zakładowa 55 3,00

32 S 208 bl. 208, ul. Zakładowa 57 2,30

33 S 209
bl. 209, ul. Zakładowa 59

3,00
bl. 210, ul. L. Białego 8

34 S 211
bl. 211, ul. L. Białego 6

2,90
bl. 212, ul. Zakładowa 53

35 S 213
bl. 213, ul. Zakładowa 61

2,40
bl. 214, ul. A. Jagiellonki 2

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

2,90
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 3,10

39 S 220
bl. 220, ul. L. Białego 17

2,80bl. 221, ul. L. Białego 15
bl. 222, ul. L. Białego 13

40 S 221A bl. 221A, ul. L. Białego 13A 3,20

41 S 223
bl. 223, ul. L. Białego 9

3,10
bl. 224, ul. B. Szczodrego 2

42 S226A bl. 226A, ul. B. Szczodrego 6 3,10

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

3,00
bl. 228, ul. B. Szczodrego 3

44 S227A bl. 227A, ul. K. Odnowiciela 6 2,40

45 S 229
bl. 229, ul. L. Białego 7

2,60
bl. 230, ul. B. Szczodrego 1

46 S229A bl. 229A, ul. L. Białego 7A 2,90

47 S 231
bl. 231, ul. L. Białego 3

2,80
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 2,70

Osiedle „ŻUBARDŹ”

1 B 003 bl. 3, ul. Limanowskiego 168 2,60

2 B 004 bl. 4, ul. Lutomierska 158 2,50

3 B 004W bl. 4, ul. Uniejowska 1/3 2,50

4 B 005 bl. 5, ul. Lutomierska 156 2,60

5 B 026 bl. 26, ul. Uniejowska 6 2,80

6 B 027 bl. 27, ul. Uniejowska 4a 2,40

7 B 030 bl. 30, ul. Uniejowska 4 2,60

8 B 046 bl. 46, ul. Turoszowska 16 1,80

9 B 050 bl. 50, ul. Kutrzeby 10 2,50

10 B 056 bl. 56, ul. Kutrzeby 3 2,50

11 B 064 bl. 64, ul. Turoszowska 5 2,70

12 B 076 bl. 76, ul. Czarnkowska 9/13 2,60

13 B 077 bl. 77, ul. Gandhiego 3a 2,50

14 B 078 bl. 78, ul. Klonowa 28/30 2,70

15 B 082 bl. 82, ul. Klonowa 32 3,10

16 B 083 bl. 83, ul. Klonowa 38/40 2,80

17 B 086 bl. 86, ul. Bydgoska 40 2,90
18 B 087 bl. 87, ul. Bydgoska 42 2,80
19 B 088 bl. 88, ul. Bydgoska 44 3,00
20 B 089 bl. 89, ul. Bydgoska 46 2,90
21 B 090 bl. 90, ul. Klonowa 35/37 3,00
22 B 091 bl. 91, ul. Klonowa 41 2,40
23 B 092 bl. 92, ul. Bydgoska 25 2,60
24 B 093 bl. 93, ul. Bydgoska 27/29 2,70
25 B 094 bl. 94, ul. Bydgoska 35 2,90
26 B 095 bl. 95, ul. Bydgoska 37 2,50
27 B 201 bl. 201, ul. Lutomierska 111 2,60
28 B 202 bl. 202, ul. Lutomierska 109a 2,60
29 B 203 bl. 203, ul. Lutomierska 105a 2,40
30 B 204 bl. 204, ul. Lutomierska 103a 2,50
31 B 205 bl. 205, ul. Lutomierska 83/101 2,80
32 B 220 bl. 220, ul. Wrześnieńska 67/69 2,70
33 B 221 bl. 221, ul. Wrześnieńska 71/73 2,90
34 B 222 bl. 222, ul. Sierakowskiego 1/5 2,80

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 2,80
4 K 015 bl. 15, Al. 1-go Maja 84/86 2,40
5 K 016 bl. 16, ul. Więckowskiego 97 2,80
6 K 018 bl. 18, Al. 1-go Maja 76 2,50
7 K 027 bl. 27, ul. Lorentza 8 2,80
8 K 029 bl. 29, ul. Kasprzaka 10 2,60
9 K 030 bl. 30, ul. Srebrzyńska 45 2,50

10 K 040 bl. 40, ul. Długosza 29/31 2,80
11 K 048 bl. 48, Al. Włókniarzy 198 3,20

12 K 059 bl. 59, ul. Kasprzaka 11 2,50
13 K 059A bl. 59A, ul. Kasprzaka 11a 2,90
14 K 070 bl. 70, ul. Okrzei 30/36 2,60
15 K 072 bl. 72, ul. Okrzei 40 1,90
16 K 076 bl. 76, ul. Kasprzaka 64A 2,50
17 K 121 bl. 121, ul. Okrzei 4/12 2,60
18 K 125 bl. 125, ul. Długosza 1/5 2,80
19 KT 15 ul. Tatarakowa 15 2,70

L.p.
Symbol 
nieru-

chomo-
ści

Adres budynku
Stawka 

eksploatacji 
od 

01.08.2022 r.
1 2 3 4

Osiedle „SIENKIEWICZOWSKIE”

1 J 001

bl. 1, ul. Ketlinga 11

3,10

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 2,30

3 J 010

bl. 10, ul. Ketlinga 6

3,00

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

3,10

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

3,10
bl. 24, ul. Skrzetuskiego 8
bl. 25, ul. Skrzetuskiego 6
bl. 26, ul. Kmicica 9

6 J 027

bl. 27, ul. Kmicica 10

3,10
bl. 28, ul. Kmicica 8
bl. 29, ul. Skrzetuskiego 2
bl. 30, ul. O. Zagłoby 15

7 J 051

bl. 51, ul. Ketlinga 24

3,30
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

3,30
bl. 55, ul. O. Zagłoby 16
Czynsz dzierżawny 0,30

9 J S01 bl. S1-2, ul. Skrzetuskiego 1 3,40

10 J S03

bl. S3, ul. Kmicica 4

3,30
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

3,20bl. S10, ul. Kmicica 2a
bl. S11, ul. Kmicica 2

12 JZ1/1 Z 1, ul. O. Zagłoby 13f 2,90

13 JZ1/2 Z 1, ul. O. Zagłoby 13e 2,90

14 JZ1/3 Z 1, ul. O. Zagłoby 13d 3,00

15 JZ1/4 Z 1, ul. O. Zagłoby 13c 2,90

16 JZ1/5 Z 1, ul. O. Zagłoby 13b 2,80

17 JZ1/6 Z 1, ul. O. Zagłoby 13a 2,60

18 JZ1/7 Z 1, ul. O. Zagłoby 13 2,90

19 JZ2/1 Z 2, ul. Skrzetuskiego 3f 2,90

20 JZ2/2 Z 2, ul. Skrzetuskiego 3e 3,00

21 JZ2/3 Z 2, ul. Skrzetuskiego 3d 3,00

22 JZ2/4 Z 2, ul. Skrzetuskiego 3c 3,00

23 JZ2/5 Z 2, ul. Skrzetuskiego 3b 2,80

24 JZ2/6 Z 2, ul. Skrzetuskiego 3a 2,60

25 JZ2/7 Z 2, ul. Skrzetuskiego 3 3,00

26 J A09 ul. Fabryczna 9, Andrespol 2,60

Stawka opłaty eksploatacyjnej dla osób nie będących członkami 
Spółdzielni jest wyższa o 0,34 zł/m²

Jak już informowaliśmy w grudniowym numerze gazety 
„RSM Bawełna Mój Dom” w artykule „Przed nami pod-
wyżki cen niemal wszystkiego”, z dniem 1 maja 2022 
roku na osiedlach „Żubardź”, „Koziny”, „Zbiorcza” 
i „Słowiańskie, a dla nieruchomości zlokalizowanych 
w osiedlu „Sienkiewiczowskie” z dniem 1 sierpnia 2022 
roku, zmianie ulegają wysokości opłaty eksploatacyjnej.

Przeprowadzona analiza kosztów i przy-
chodów, mająca na uwadze założenia planu 
gospodarczo-finansowego na 2022 rok, wyniki nieru-
chomości oraz fakt, iż pobierane aktualnie opłaty nie 
dają pokrycia ponoszonych kosztów eksploatacji i utrzy-
mania nieruchomości a także uwzględniając wszystkie 
wskazane i zapowiadane podwyżki, spowodowały nie-
zbędne podniesienie opłat sygnalizowanych na wstępie. 
Powyższe związane jest między innymi z obecną sytu-
acją gospodarczą kraju, wzrostem inflacji, cen energii 
elektrycznej, minimalnego wynagrodzenia oraz cen 
materiałów a tym samym wyższymi kosztami usług 
wykonywanych na rzecz naszej Spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni, jak każdy zarządca, zobligo-
wany jest do utrzymania zasobów w należytym stanie 
sanitarno-technicznym umożliwiającym bezpieczne 
i spokojne użytkowanie posiadanych zasobów miesz-
kaniowych.

Zdajemy sobie sprawę, iż podwyżki opłat nie są ani 
miłymi ani łatwymi decyzjami. Działając jednak w opar-
ciu o rachunek ekonomiczny i chcąc dobrze zarządzać 
powierzonym mieniem decyzje takie w aktualnej sytua-
cji stają się niestety konieczne.

Podwyżką eksploatacji objętych zostało 134 nieru-
chomości mieszkaniowych oraz 12 nieruchomości z gara-
żami wolno stojącymi, które nie posiadają pożytków włas-
nych lub uzyskują z nich niewielkie kwoty, a pobierane 
opłaty eksploatacyjne są za niskie w stosunku do ponoszo-
nych kosztów. Stawki eksploatacji w nieruchomościach 
mieszkaniowych zostały podwyższone o:

 ■ 0,10 zł/m² dla 4 nieruchomości,
 ■ 0,20 zł/m² dla 8 nieruchomości,
 ■ 0,30 zł/m² dla 15 nieruchomości,
 ■ 0,40 zł/m² dla 9 nieruchomości,
 ■ 0,50 zł/m² dla 14 nieruchomości,
 ■ 0,60 zł/m² dla 84 nieruchomości.

Wysokości stawek opłaty eksploatacyjnej, jakie będą 
obowiązywały od 1 maja 2022 roku oraz 1 sierpnia 2022 
roku dla poszczególnych nieruchomości podane zostały 
w tabeli (wg adresów budynków).

Niniejszy artykuł jest oficjalnym zawiadomie
niem o zmianie opłat, podanym z obowiązującym 
trzymiesięcznym wyprzedzeniem dla opłat zależ
nych od Spółdzielni obok informacji przekazanych 
do oddawczych skrzynek pocztowych.

Jednocześnie przy tej okazji zwracamy się po raz 
kolejny do Państwa o traktowanie Waszych nierucho-
mości i ich otoczenia jak „swoją” własność, gdyż tylko 
wtedy będziemy mogli rozpocząć w efektywny sposób 
proces zmniejszania kosztów eksploatacji (m.in. brak 
wydatków na naprawy uszkodzonych drzwi do klatek 
schodowych i śmietników, likwidacja graffiti, niszczenie 
pojemników na odpady czy terenów zielonych).
 Pamiętajmy, że musimy pilnować naszych zaso
bów i traktować je jako własne. A.K.

Zmiana opłat
od 1 maja/1 sierpnia

gotowe do 1 kor - 157/21.01.
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Rozmawiają dwaj faceci:
– Cholera! Do czego to doszło, żeby płacić 6 złotych za paliwo!
A drugi na to;
– Spoko. Więcej niż 9,99 nie będzie.
– Dlaczego?
– Bo się nie zmieści na tablicach.

Rozerwij się!
BARAN 21 III  20 IV
Śmiałe pomysły sprawią, 
że część współpracowników 
będzie Cię popierać, część 
- rzucać przysłowiowe kłody pod nogi, 
a wszyscy, polskim obyczajem, zazdrościć 
i odsądzać od czci i wiary. Nie zniechęcaj 
się tym i trzymaj się mocno wcześniej obra-
nego kursu. Spokoju i pogody ducha szukaj 
u boku Lwa. 
BYK 21 IV  21 V
Ważne dni. Masz szansę na to, 
że zapadną decyzje mające 
dla Ciebie większe znaczenie, 
niż dla innych osób z Twojego kręgu. Mo-
żesz znaleźć się w sytuacji, która będzie dla 
Ciebie swego rodzaju egzaminem uczciwo-
ści, lojalności i wyrozumiałości. Nie spraw 
zawodu zainteresowanemu Skorpionowi. 

BLIŹNIĘTA 22 V  20 VI
Podjęte z kimś wspólne przed-
sięwzięcie będzie mniej udane, 
niż można było na początku 
przypuszczać. Nie okazuj rozczarowania, 
bo poczuje się winnym niepowodzenia ktoś, 
kto z tą sprawą ma niewiele do czynienia. 
Ale bardzo lubi Cię i chce Ci pomóc. Dobre 
notowania masz również u Wagi. 

RAK 21 VI  22 VII
Możesz spodziewać się roz-
strzygnięcia w bardzo zawi-
łych sprawach osobistych. 
Nie obejdzie się co prawda bez tarć i wy-
rzutów, które ranią serce, ale przebaczysz 
szybko, by zakończyć ten niemiły rozdział 
waszej przyjaźni. W sprawach finansowych 
pewna poprawa dzięki radom Koziorożca. 

LEW 23 VII  22 VIII
Początek trzeciej dekady mie-
siąca nieszczególny. Nieporo-
zumienie w bliskim otoczeniu 
nie powinno jednak mieć wpływu na tok 
Twoich spraw. Te na dziś będą ważniej-
sze niż czyjeś waśnie i humory. Niech one 
biegną własnym torem bez Twojego udziału. 
Tak będzie o wiele lepiej dla Ciebie i dla 
Strzelca. 
PANNA 23 VIII  22 IX
Efekty finansowe poprzed-
niego roku kuszą Cię, by prze-
puścić nieco pieniędzy, 
nie wiadomo na co. Dlaczego zawsze, 
gdy masz trochę gotówki, nie potrafisz 
rozsądnie się z nią obchodzić? Karnawał 
nie jest usprawiedliwieniem, nawet jeśli 
jesteś stanu wolnego. Licz się ze zdaniem 
Wodnika. 

WAGA 23 IX  23 X
Podjęte działania zaczną już 
teraz procentować. Ale czy 
efekty będą takie, jakich ocze-
kiwałeś? Chyba można jeszcze co nieco 
poprawić. Chętnie pomoże Ci w tym zanie-
dbywany ostatnio Baran. W tym miesiącu 
potężnie da Ci się we znaki zmęczenie. Ko-
nieczny jest chociażby dwudniowy, pełny 
relaks. 
SKORPION 24 X  21 XI
Nie spodoba Ci się czyjeś po-
stępowanie. Dobrze, że w porę 
zorientujesz się, co się za nim 
kryje, ale nie wtrącaj się. Niewiele pomo-
żesz, a zaszkodzisz tylko własnym intere-
som. Dużo ważniejsze będzie w tych dniach 
spotkanie z Rakiem, prywatne, ale korzystne 
dla Twoich interesów. 

STRZELEC 22 XI  21 XII
Nareszcie złapiesz wiatr w ża-
gle. Zaczniesz działać bardziej 
efektywnie i twórczo. Sprawy, 
z którymi nie mogłeś się uporać w końcu 
ubiegłego roku, zostaną załatwione w cią-
gu kilku dni. Sroga zawierucha domowa 
okaże się zaledwie niegroźną zadymką. 
Przy okazji zyskasz uznanie Ryb. 

KOZIOROŻEC 22 XII  19 I
Tydzień nowych, spektaku-
larnych pomysłów i wzmo-
żonej aktywności. Cały czas 
trzymać będziesz rękę na pulsie wydarzeń 
i nic nie wymknie się spod Twojej kontroli. 
Nareszcie zmierzysz się z zadaniem skrojo-
nym na miarę Twoich aspiracji. Ciekawe, 
kto wygra... Fascynuje i pociąga Cię Panna? 

WODNIK 20 I  18 II
W tych dniach możesz wzbu-
dzić czyjeś żywe zaintere-
sowanie. Gdy tylko w tym 
się zorientujesz, zrób szybko rachunek, 
na ile opłacą Ci się te kontakty. Dopiero 
potem albo wyjdź naprzeciw okazywanej 
sympatii, albo udaj, że nie dostrzegasz, 
o co chodzi. Pamiętaj, że Byk bacznie Cię 
obserwuje. 
RYBY 19 II  20 III
Tydzień zacznie się niezwykle 
i niezwykle skończy. Ktoś, 
o kim do tej pory myślałeś, 
że jest niesympatycznym mrukiem, nagle 
okaże się duszą towarzystwa. Gdzie Ty 
do tej pory miałeś oczy? To przecież taki 
interesujący człowiek. Spotkanie z nim 
we dwoje nie uda się z winy wścibskich 
Bliźniąt.

HOROSKOP NA LUTY

Wszyscy, którzy, tak jak ja, lubią wszelkiego 
rodzaju naleśniki i placki będą zachwyceni. 
Dodanie do ciasta sypkiego budyniu wanilio-
wego zdecydowanie podkreśli smak racusz-
ków. A jeśli dodasz jeszcze sekretny skład-
nik, jakim są owoce w syropie (śliwki, wiśnie, 
brzoskwinie  czy  maliny)  uzyskasz  wręcz 
genialny posiłek!
Danie dobre na gorące śniadanie, podwieczo-
rek czy kolację. Łatwe i szybkie do wykonania.

Nowy Rok  od  zawsze  skłania,  z  jednej  strony, 
do podsumowań minionego  roku,  a  z drugiej 
do przemyśleń jakie będą, co przyniosą, nadcho-

dzące miesiące.
Każdy z nas ma w tym względzie własne oczekiwania i nadzieje 

związane z nowym rokiem.
Jak jednak rok 2022 wyobrażali sobie ludzie przed 100 laty. Cie-

kawy artykuł autorstwa Adama Białasa – eksperta rynku, dyrektora 
Bialas Consulting & Solutions, dziennikarza biznesowego znaleźliśmy 
w internecie. Autor zamieścił wycinek prasowy z 1922 r. – poczytna 
wtedy gazeta wydawana w Krakowie „Ilustrowany Kuryer Codzienny” 
– pierwszy ogólnopolski dziennik, zamieściła artykuł pt. Jak będzie 
wyglądał świat w 2022? Odpowiedzi udzieliło kilka ówczesnych świa-
towych autorytetów.

Oto kilka wypowiedzi z 1922 r.:
1.   D.W. Griffith – amerykański reżyser i producent filmowy z okresu 

kina niemego, współzałożyciel pierwszej niezależnej wytwórni 
filmowej United Artists stwierdził:
 „Za sto lat książki i gazety nie będą się już drukować. Ukazywać 
się one będą na ekranie kinematograficznym. Edukacja odbywać 
się będzie przy pomocy ekranu. Istnieć będą wówczas szkoły-kina 
i kina-biblioteki.”

2.   Walter N. Polakow – inżynier i wynalazca:
 „Nie będzie ani nafty, ani węgla. Wynaleziony będzie sposób 
zużytkowania energii radioaktywnej promieni słonecznych”. 

3.   W.H. Anderson, dyrektor Ligi Antyalkoholowej, liczącej w tamtym 
czasie 1,5 mln członków:
 „W roku 2022 alkohol zupełnie zniknie z powierzchni ziemi. Tylko 
kilku rzadkich degeneratów spożywać będzie pokryjomu to, co świat 
uważać będzie wówczas za truciznę”.

Cóż Państwo na to?
Cały artykuł można przeczytać na: https://mojafirma.infor.pl/
wiadomosci/5391706,Co-nas-czeka-w-2022-roku-Przepowiednie-
-sprzed-100-lat.html

Zachęcam. K.Sz.

BUDYNIOWE RACUCHY
NA MAŚLANCE

Polska 100 lat temu –  Polska 100 lat temu –  
jak wyobrażano sobie rok 2022jak wyobrażano sobie rok 2022

Składniki na 12 porcji:

 ■ 2 szklanki mąki pszennej,
 ■ 1 i 1/4 szklanki maślanki naturalnej,
 ■ 1 jajko,
 ■ 2 łyżki cukru pudru,
 ■ 1 budyń waniliowy (proszek),
 ■ 1 łyżeczka proszku do pieczenia,
 ■ szczypta soli,
 ■ olej do smażenia,
 ■ owoce w syropie.

Przygotowanie:

 ■ mąkę, łyżkę cukru pudru, proszek do pieczenia, sól 
i budyń wsypujemy do miski,

 ■ w oddzielnej misce roztrzepujemy maślankę z jajkiem 
i stopniowo dolewamy do składników suchych,

 ■ na koniec do ciasta dodajemy owoce z syropu – małe 
w całości, większe, jak brzoskwinie czy śliwki, pokroje 
na mniejsze cząstki,

 ■ racuchy smażymy w głębokiej patelni na dobrze roz-
grzanym tłuszczu,

 ■ po usmażeniu, racuchy posypujemy cukrem pudrem.
Gotowe! Smacznego!  K.Sz. Źródło internet

PRZEPOWIEDNIE 2022

Taka sobie myśl!
Czasem człowiek sądzi, że ujrzał 
już dno studni ludzkiej głupoty, 
ale spotyka kogoś, dzięki komu 
dowiaduję się, że ta studnia 

nie ma jednak dna.
Stephen King

Jak zrobić bałwana 
bez wychodzenia z domu!


