
Nr 169, styczeń 2023 r. ( Rok XV) mojdom@rsmbawelna.pl      Gazeta bezpłatna

Wzorem poprzednich lat w tym numerze Gazety drukuje-
my zrealizowane w 2022 r. prace remontowe finansowane 
z Państwa odpisów na fundusz remontowy.

Od maja czekają nas podwyżki opłat eksploatacyjnych. 
A ponadto, jak co roku po rozliczeniach, wprowadzamy 
nowe zaliczki na poczet zużycia ciepła i wody.

Rozpoczęliśmy nowy rok kalenda-
rzowy 2023 radośnie i wesoło. Sztan-
darowa nasza łódzka wizytówka czyli 
ulica Piotrkowska, pięknie oświetlona 
na okres świąteczno-noworoczny była 
zapełniona licznymi przechodniami, 
korzystającymi z poszczególnych lokali 
gastronomicznych bądź spacerują-
cych wzdłuż niej lub coraz bardziej 
atrakcyjnymi odchodzącymi od niej 
ulicami, uliczkami bądź skwerami. 
Ci co pozostali w domach mogli sko-
rzystać z bardzo bogatej oferty róż-
norodnych stacji telewizyjnych. Było 
radośnie … pomimo niezbyt sprzyja-
jących warunków zewnętrznych spo-
wodowanych napaścią Rosji w lutym 
ub. roku na Ukrainę i ciągłych walk 
prowadzonych na terytorium naszego 
sąsiada, których konsekwencją jest 
obecna sytuacja zawirowań w gospo-
darkach praktycznie całego świata, 
objawiająca się wzrostem bądź ogrom-
nym wzrostem cen w skali naszego 
kraju, miasta, przedsiębiorstw i innych 
podmiotów gospodarczych. Dotknęło 
to również i naszej bawełnianej wspól-
noty spółdzielczej. Dotknęło to każdego 
z nas, bowiem widzimy co się dzieje, 
jak z dnia na dzień zmieniają się (oczy-
wiście tylko w górę!) ceny poszczegól-
nych artykułów niezbędnych do naszego 
codziennego życia. Zachęcam do uważ-
nego zapoznania się z informacjami 
szczególnie na str. 7 dotyczących zmian 
opłat od 1 maja br. i przypomnienie 
informacji z grudniowego wydania 
n/gazety dot. zmian opłat za ciepło 
dostarczane do naszych budynków. Nasz 
jedyny dostawca czyli Veolia w ub. roku 
był zmuszony 3-krotnie podnieść cenę 
zakupu ciepła (ostatni raz 17 grudnia 
ub.r.). A my jako Spółdzielnia zmuszeni 
byliśmy do przyjęcia tej wiadomości 
o podwyżkach, bo … uzyskały akcep-
tację państwowego Urzędu Regulacji 
Energetyki (URE). A w tym roku już 
wiemy ponownie o 3-ch tegorocznych 
decyzjach URE. Każdy z członków 
otrzyma przy zawiadomieniu o nowych 
stawkach, szczegółową informację 
Zarządu dotyczącą tych kwestii.

Dopiero niedawno sobie uświado-
miłem, że w październiku u. roku roz-
poczęliśmy piętnasty rok ukazywania 
się naszej Gazety. Czas szybko mija, 
więc szybko mijają dni… miesiące…
lata. Pierwszy numer ukazał się dwa 
miesiące przed jubileuszem naszego 
50-lecia czyli w październiku 2008 roku. 
A w tym roku czeka nas 65-lecie powsta-
nia naszej Spółdzielni! Jesteśmy, jako 
3-osobowa redakcja cały czas otwarci 
i gotowi służyć P.T. Naszym Czytelni-
kom – członkom Naszej Spółdzielni. 
Wraz z Panią Katarzyną Szczepaniak 
i Panią Izabelą Gwardys staramy się 
rzetelnie informować o naszej „Spół-
dzielnianej - Bawełnianej” rzeczywisto-
ści. Przedstawiamy ją tak, jak ją odbie-
ramy i sądzimy, że jesteśmy w miarę 
obiektywnymi. A pomagają nam w tym 
nasi Koleżanki i Koledzy z pracy, z któ-
rymi staramy się być dobrymi gospo-
darzami, staramy się tłumaczyć, wyjaś-
niać, objaśniać, by wszystkim dobrze 
się mieszkało, by nie niszczyć własnego 
otoczenia, nie szkodzić innym, a tak 
de facto – sobie!

 Sylwester Pokorski

Moim zdaniemPodejmowane w trakcie roku działania wynikają w głównej mierze z prowadzonych 
corocznie obowiązkowych przeglądów technicznych budynków. Wyniki tych przeglądów 
zawarte są w opracowywanych planach remontowych.

Realizacja ubiegłorocznych planów remontowych.

Jak co roku w pierwszym, w Nowym Roku, wydaniu Gazety 
dokonujemy podsumowania realizacji planów remontowych osiedli. 
Choć 2022 r. był kolejnym trudnym rokiem, głównie w związku 
z szybko rosnącymi kosztami usług i materiałów, przewidziane 
w planach remonty w większości udało się wykonać. 
W ubiegłym roku kwota odpisów na remonty pobierana w opłatach 
eksploatacyjnych wyniosła 12 mln zł. Niemal w całości kwotę tę 
rozdysponowaliśmy na prowadzone remonty.

Sprawozdania z realizacji planów remontowych poszczególnych 
osiedli, przygotowane przez nasze administracje osiedli drukujemy 
na stronach 4–5–6.
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Zmiana opłat od 1 maja 2023 r.
Rada Nadzorcza RSM „Bawełna” na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 
2023 r. uchwaliła nowe stawki opłat eksploatacyjnych, jakie pobierane 
będą od członków od 1 maja 2023 r. Podwyżką objętych zostało 
149 ze 150 nieruchomości mieszkaniowych naszej Spółdzielni. 
Opłaty zmieniają się od 10 gr do 90 groszy na metr kwadratowy 

powierzchni użytkowej lokalu. I niestety najwyższa wskazana podwyżka 
dotyka aż 1/3 naszych zasobów. 

Jednocześnie przypominamy, że w tym samym czasie czyli od 1 maja 
zmianie ulegają zaliczki pobierane w czynszu na poczet zużycia wody 
i ciepła. Dlatego w tym miejscu zwracamy się z apelem do Państwa 
o kontrolę zużyć ciepła i wody.

 K.Sz.

Drodzy Państwo
W związku z wciąż rosnącymi kosz-
tami ciepła i wody oraz usług powią-
zanych ze zużyciem wody (wywóz 
śmieci), a także utrzymującą się 
wysoką infl acją apelujemy o bieżącą 
kontrolę zużyć ciepła i wody w swo-
ich mieszkaniach. Zapewniamy 
Państwu w tym względzie wszelką 
możliwą pomoc. Od września 2022 r. 

uruchomiona została nowa usługa 
ista connect, pozwalająca na podgląd 
wskazań urządzeń zamontowanych 
w mieszkaniu. Do użytkowników 
lokali, w których wykryto przecieki 
czy nadmierne zużycia wody admi-
nistracje wysyłają pisma o usunięcie 
zgłaszanych nam przez serwis inter-
netowy ista awarii.

Szerzej o nowej usłudze isty pi-
szemy na str. 7. K.Sz.

Zima nie odpuszcza. 
Dbajcie o siebie 
i swoich bliskich. 
Trzymajcie się ciepło!
       Psijaciel  :-)
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W tym roku  

najprawdopodobniej możliwa będzie już  
organizacja Walnego Zgromadzenia.  

Tematy objęte porządkiem obrad dotyczyć będą lat 2019–2022.
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W grudniu 2022 r. posiedzenia 
Zarządu odbyły się w dniach 7, 
21 i 29. Na posiedzeniu w dniu 
7 grudnia 2022 r. przed przy-
stąpieniem do rozpatrywania 
ujętych w porządku obrad 
tematów Zarząd wyraził zado-
wolenie, że rozpoczynamy 
kolejny rok funkcjonowania 
Spółdzielni i z okazji 64-tych 
urodzin RSM „Bawełna” złożył 
członkom, działaczom i pra-
cownikom najlepsze życzenia.

Na posiedzeniach oraz w trybie roboczym 
między posiedzeniami w grudniu 2022 roku 
Zarząd podjął decyzje m.in. w następujących 
sprawach:

Sprawy  
członkowsko ‑mieszkaniowe
Wg stanu na 30 listopada 2022 r. Spółdzielnia 
zrzeszała 10.110 członków. W grudniu 2022 r. 
przyjęto w poczet członków Spółdzielni 6 osób, 
które posiadają odrębną własność lokalu 
w zasobach Spółdzielni i wystąpiły o członko-
stwo. Ponadto do rejestru członków wpisano 
20 osób, które nabyły członkostwo z mocy 
prawa, a skreślono z rejestru członków Spół-
dzielni 28 osób, których członkostwo ustało.

Sprawy terenowo‑prawne
Współwłaścicielom nieruchomości wielobu-
dynkowej zabudowanej budynkami nr S3–S7 
przy ul. Kmicica 4-4c i ul. Kmicica 6 w Łodzi 
w osiedlu „Sienkiewiczowskie” postanowiono 
przedstawić do podjęcia w trybie indywidu-
alnego zbierania głosów uchwałę w sprawie 
wyrażenia RSM „Bawełna” jako zarządcy 
nieruchomości zgody na zmianę przeznacze-
nia wyznaczonej części wspólnej nierucho-
mości obejmującej teren przed budynkiem S3 
przy ul. Kmicica 4 w Łodzi od strony połu-
dniowej. W imieniu Spółdzielni będącej współ-
właścicielem nieruchomości Zarząd postano-
wił głosować dopiero po zakończeniu przez 
Administrację Osiedla zbierania głosów wśród 
innych współwłaścicieli.

Sprawy remontowe i gzm

Zatwierdzono na 2023 rok Cenniki do spo-
rządzania rozliczeń finansowych Spółdzielni 
z członkami w zakresie napraw wewnątrz lokali 
w zasobach RSM „Bawełna”.

Zatwierdzono protokół z prac komisji 
powołanej w sprawie wyboru wykonawców 
na realizację robót remontowych w zasobach 
mieszkaniowych RSM „Bawełna” w 2023 roku 
zgodnie z rekomendacją i ustaleniami komisji 
zawartymi w protokóle, a ponadto poszerzając 
listę firm przyjętych do wykonywania robót 
dekarsko-blacharskich o jedną firmę i do wyko-
nywania robót terenowo-drogowych także 
o jedną firmę, obie przyjęte już z rekomendacji 
komisji do Banku Wykonawców na 2023 rok 
w innych grupach robót remontowych.

Sprawy ekonomiczne
Na wnioski firm sprzątających (dot. osiedli 
„Żubardź”, „Koziny”, „Zbiorcza” i „Sło-
wiańskie”), firmy ochroniarskiej (dot. biura 
na ul. Przybyszewskiego 163) oraz firm świad-
czących usługi konserwacji i usuwania usterek 
(dot. wszystkich pięciu osiedli), uwzględnia-
jąc przedstawione przez właścicieli tych firm 
uzasadnienia i po przeprowadzonych z nimi 
negocjacjach – podwyższono od 1 stycznia 
2023 roku kwoty miesięcznych ryczałtów 
za świadczone na rzecz Spółdzielni usługi. 
Decyzje o podwyższeniu wynagrodzeń dla tych 
firm uzasadniają zarówno inflacja, jak i wzrost 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, zwłasz-
cza że płace pracowników tych firm są podsta-
wowym elementem ich kosztów. W odniesie-
niu do firm konserwatorskich określono limit 
cenowy, powyżej którego materiały użyte 
do usunięcia danej usterki nie są refakturo-
wane przez Spółdzielnię, tylko zawierają się 
w miesięcznym wynagrodzeniu firmy za świad-
czone usługi. Wyrażono też zgodę na pod-
wyżkę cen za przeglądy gazowe i kominiarskie 
w zasobach Spółdzielni do wysokości ustalo-
nej w wyniku negocjacji z firmą świadczącą 
nam usługi w tym zakresie. Wszystkie opisane 
wyżej podwyżki były przewidziane w planie 
gospodarczo-finansowym na 2023 rok.

Odstąpiono od naliczenia części odsetek 
od nieterminowo wniesionych opłat za używa-
nie lokalu (dot. mieszkania w osiedlu „Zbior-
cza”).

Przyjęto do wiadomości i zaakceptowano 
informację dotyczącą sald bilansu otwarcia 
kosztów do rozliczenia centralnego ogrzewania 
i podgrzania wody za 2022 rok.

Po zapoznaniu się z informacją komi-
sji przetargowej do spraw organizacji 

i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż mate-
riałów uzyskanych w wyniku rozbiórki obiektu 
budowlanego położonego przy ul. Puszkina 8 
w Łodzi o braku zgłoszeń w sprawie nabycia 
materiałów w drodze rokowań postanowiono 
ponownie ogłosić przetarg na ich sprzedaż 
i ustalono termin przetargu na 1.03.2023 r. 
Ogłoszenie o tym przetargu publikujemy 
w niniejszym wydaniu naszej gazety na stro-
nie 3, na naszej stronie internetowej oraz będzie 
zamieszczone w Dzienniku Łódzkim i ogólno-
polskim wydaniu Gazety Wyborczej.

Sprawy najmu lokali i terenów
Przedłużono na okres do 31 grudnia 2027 roku 
umowę najmu kilku lokali w pawilonie handlo-
wym nr 49 przy ul. Brzechwy 7A, w których 
najemca kontynuował będzie dotychczasową 
działalność.

Wyrażono zgodę na wycofanie przez 
najemcę wypowiedzenia umowy najmu 
powierzchni ścian budynków przy ul. Sacha-
rowa 26 i 28 pod umieszczenie reklam i na kon-
tynuację od 1.02.2023 roku najmu powierzchni 
ściany w dwóch miejscach na budynku przy 
ul. Sacharowa 26 (z dalszego wynajmowania 
miejsca na drugim budynku najemca zrezyg-
nował).

Sprawy społeczne 
i kulturalno‑oświatowe
Przyjęto do wiadomości i przekazano do wia-
domości Rady Nadzorczej podziękowanie 
od Ogniska TKKF „Dzikusy” za sfinansowanie 
wpisowego dla dwóch drużyn sekcji siatkar-
skiej Ogniska na sezon 2022/2023 w Amator-
skiej Lidze Siatkówki.

 Oprac.: E.S.

Z PRAC ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI  
w grudniu 2022 r.

Plan wydarzeń Spółdzielni w 2023 r.
Na posiedzeniu w dniu 4.01.2023 r. Zarząd omówił ramowy plan wydarzeń na 2023 rok.

 ■ Wstępnie zaplanowano już organizację Walnego Zgromadzenia na dni od 15 do 24 maja.
 ■ W terminie od 10 lipca do 18 sierpnia administracje osiedli pracować będą w okrojonych 

składach ze względu na okres urlopowy. 
 ■ 7 grudnia świętować będziemy 65. rocznicę powstania Robotniczej Spółdzielni Miesz-

kaniowej „Bawełna”.
 ■ Dodatkowe dni wolne, podczas których Spółdzielnia będzie zamknięta, to 2 maja, 

9 czerwca, 14 sierpnia i 10 listopada. I.G.

Z prac Rady Nadzorczej
W grudniu 2022 r. Rada Nadzorcza odbyła jedno posiedzenie w for-
mie videokonferencji, na którym podjęła następujące decyzje:

1.   Uchwaliła plan gospodarczo-finansowy RSM 
„Bawełna” na 2023 rok.

2.   Uchwaliła Ramowy Harmonogram Pracy Rady Nad-
zorczej na 2023 rok, który prezentujemy na stronie 7.

3.   Podjęła Uchwałę ws. wprowadzenia zmian do Regu-
laminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali, 
pobierania opłat za c.o. i podgrzanie wody.

4.   Podjęła Uchwałę ws. zmiany Regulaminu szczegó-
łowych zasad rozliczania kosztów gospodarki zaso-
bami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali 
w RSM „Bawełna” w zakresie stawek opłat za zimną 
wodę i odprowadzanie ścieków dla lokali przy 
ul. Fabrycznej 9 w Andrespolu.

5.   Przyjęła informację nt. działalności Rad Osiedli 
„Żubardź” i „Koziny” w okresie od ostatniego posie-
dzenia Rady Nadzorczej. Rady Osiedli „Zbiorcza”, 
„Słowiańskie” i „Sienkiewiczowskie” nie miały 
w tym czasie posiedzeń.

6.   W sprawach wniesionych Rada Nadzorcza przyjęła 
do wiadomości następujące informacje:

–   W dniu 1.12.2022 r. na posiedzenie Komisji ds. wyboru 
wykonawców na roboty remontowe w RSM „Bawełna” 
na 2023 r. zgłosił się tylko jeden z czterech obserwa-
torów z ramienia Rady Nadzorczej. Za zgodą Zarządu 
Komisja na tym jednym posiedzeniu wyjątkowo 
pracowała przy udziale tylko 1 obserwatora, chociaż 
powinno być minimum dwóch. Rada nie wniosła 
do tego żadnych uwag i przyjęła to z aprobatą.

–   Na listopadowym posiedzeniu Rada rozpatry-
wała pismo od mieszkańca z osiedla „Słowiańskie” 
ws. wycinki drzew i udzieliła zainteresowanemu 
pisemnej odpowiedzi. Wpłynęło kolejne pismo 
od mieszkańca, ale z uwagi na materię poruszanych 
w nim spraw Rada postanowiła przekazać je wg kom-
petencji do Zarządu celem rozpatrzenia i udzielenia 
odpowiedzi.

–   Wpłynęły podziękowania od Ogniska TKKF „Dzi-
kusy” za dofinansowanie sekcji siatkówki, co umożli-
wiło zgłoszenie sekcji żeńskiej i męskiej do rozgrywek 
w Amatorskiej Lidze Siatkówki.

–   Wpłynęło pismo od Biblioteki Miejskiej, która zapra-
sza RSM „Bawełnę” do współpracy przy przeprowa-
dzeniu remontu filii Biblioteki na ul. Zakładowej 50. 
Sprawa została przekazana do opinii Rady Osiedla 
„Słowiańskie” i zostanie rozpatrzona przez Radę Nad-
zorczą na styczniowym posiedzeniu.

–   W lipcu 2022 r. Krajowa Rada Spółdzielcza podjęła 
uchwałę o zawieszeniu udziału w pracach w Mię-
dzynarodowym Związku Spółdzielczym, w związku 
z brakiem podjęcia przez MZS jakichkolwiek działań 
w stosunku do Federacji Rosyjskiej i Białorusi. Wobec 
dalszego braku działania naczelnych, światowych 
władz spółdzielczych, na grudniowym posiedzeniu 
Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych, 
którego RSM „Bawełna” jest członkiem, podjęto 
uchwałę o wystąpieniu z MZS.

–   7.12.2022 r. odbyła się kameralna uroczystość z oka-
zji 64-tych urodzin RSM „Bawełna”, podczas której 
m.in. odsłonięto kalendarz „Bawełny” na 2023 rok.

–   Spółdzielnia wystąpiła o przyznanie rekompensat 
za energię elektryczną. Rada przyjęła również do wia-
domości informację nt. nadchodzących podwyżek, 
niezależnych od Spółdzielni.

–   Przewodnicząca Komisji Wewnątrzspółdzielczej 
p. Jadwiga Antosik zaproponowała zorganizowanie 
w styczniu 2023 r. posiedzenia Komisji, przy udziale 
przewodniczących rad osiedli, by omówić temat zale-
głości lokatorów w opłatach za mieszkania.

–   Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia Pre-
zes p. S. Pokorski, w imieniu Zarządu, złożył życze-
nia wszystkim członkom Spółdzielni, członkom Rady 
Nadzorczej i Rad Osiedli, działaczom oraz pracowni-
kom.

7.   Kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej zaplanowano 
na 19 stycznia 2023 roku.

 Oprac.: I.G.

Nr 169, str. 2 

w przygotowaniu

gotowa do 1 kor

gotowa do druku

Ogłoszenie
Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Bawełna” informuje, że posiada do wyna-
jęcia lokal użytkowy o powierzchni 
626,87 m² w pawilonie 47 w Łodzi 
przy ul. Przybyszewskiego 163 (na górnej 
kondygnacji po siłowni Body Line).
 Informacji o lokalu udziela Dział 
Organizacyjny pod numerem telefonu 
42 641 63 33 w. 45 i 51.

Ogłoszenie
Robotnicza Spółdzielnia Miesz-
kaniowa „Bawełna” informuje, 
że posiada do wynajęcia lokal użyt-
kowy o powierzchni 107,00 m² w bloku 
nr 13 przy ul. Długosza 27 w Osiedlu 
„Koziny”. Wszelkich dodatkowych 
informacji dla zainteresowanych 
udziela Administracja Osiedli „Żubardź” 
i Koziny” przy ul. Klonowej 39 
pod numerem tel. 42 651-55-24.
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4000 zł tytułem zadośćuczynie-
nia oraz obciążył pozwanego 
obowiązkiem zwrotu kosztów 
postępowania na rzecz powódki. 
W tym miejscu skupimy się 
o wiele szerzej na analizie praw-
nej przedstawionego stanu fak-
tycznego dokonanej przez Sąd 
Okręgowy.

Sąd wskazał, że zgodnie z art. 
140 kodeksu cywilnego, w gra-
nicach określonych przez ustawy 
i zasady współżycia społecz-
nego, właściciel może korzystać 
z rzeczy zgodnie z jej społeczno-
-gospodarczym przeznaczeniem. 
Co jednak istotne, przepis ten 
znajduje zastosowanie również 
do najemców rzeczy (najemcy 
lokalu), na których kodeks 
cywilny przenosi to uprawnie-
nie w ramach zawartej umowy 
najmu.

Sąd podkreślił również istotę 
regulacji zawartej w art. 144 

kodeksu cywilnego, zgodnie 
z którą właściciel nieruchomo-
ści powinien przy wykonywaniu 
swojego prawa powstrzymywać 
się od działań, które zakłóca-
łyby korzystanie z nieruchomo-
ści sąsiednich ponad przeciętną 
miarę, wynikającą ze społeczno-
-gospodarczego przeznaczenia 
nieruchomości.

O wiele istotniejszym zagad-
nieniem z punktu widzenia 
niniejszego artykułu jest zagad-
nienie prawne leżące u podstaw 
powództwa inicjującego postę-
powanie w omawianej sprawie. 
Powódka nie skorzystała bowiem 
z uprawnienia żądania zaprze-
stania naruszeń wynikającego 
pośrednio z art. 144 k.c. Powódz-
two oparte zostało na art. 24 k.c. 
oraz na art. 448 k.c. w związku 
z art. 23 k.c. Skorzystała więc 
z przysługującej jej możliwości 
ochrony swoich dóbr osobistych 

w postaci miru domowego, który 
pozwany zakłócał swoim głoś-
nym zachowaniem.

Opierając się na powyższych 
rozważaniach, sąd za zasadne 
uznał roszczenie powódki sfor-
mułowane w oparciu o art. 24 k.c. 
oraz art. 448 k.c. w związku 
z art. 23 k.c.

Tak więc skuteczne docho-
dzenie swoich praw, możliwe 
jest teraz również poprzez prze-
pisy chroniące Państwa dobra 
osobiste. Niech nauką płynącą 
z niniejszego artykułu będzie 
doświadczenie, że zawsze najlep-
szym rozwiązaniem jest podjęcie 
próby porozumienia się i wypra-
cowania wspólnego stanowiska.

Adrian Sroczyński
asystent prawny

w Kancelarii Radcy Prawnego
Jadwigi Chmielewskiej-

-Furmankiewicz

Kosztowne skutki 
uprzykrzania życia 
sąsiadom

Ilość spływających do Spółdzielni 
skarg i wniosków o interwencję 
pozwala na wniosek, że spory 
sąsiedzkie są niestety nieunik-
nioną częścią życia wielu miesz-
kańców Spółdzielni. Bardzo 
często spory te przyjmują postać 
swoistej „wojny” – jeden z sąsia-
dów swoim celowym działaniem 
stara się uprzykrzyć życie wszyst-
kich mieszkańców budynku lub 
też jednego, konkretnego sąsiada. 
I mimo że na łamach niniejszej 
publikacji już kilkukrotnie poru-
szany był temat immisji, dzisiaj 
chciałbym przybliżyć Państwu 
inną drogę dochodzenia swoich 
praw wobec takiego właśnie nie-
stosującego się do zasad współ-
życia w społeczeństwie sąsiada.

Podstawą dla naszych dzi-
siejszych rozważań będzie Wyrok 
Sądu Apelacyjnego w Warszawie 
z dnia 17 stycznia 2020 roku, 
wydany w sprawie prowadzonej 
za sygnaturą akt VI ACa 327/18.

Stan faktyczny będący pod-
stawą orzekania przez sądy I i II 
instancji kształtował się nastę-
pująco. Pozwanym jest najemca 
lokalu mieszkalnego znajdują-
cego się na 12 piętrze budynku 
mieszkalnego. W charakterze 
powódki w sprawie występuje 
sąsiadka – współwłaściciela 
lokalu usytuowanego na 11 pię-
trze tego samego budynku, bez-
pośrednio pod lokalem wynajmo-
wanym przez pozwanego.

Z okoliczności przyto-
czonych przez strony wynika, 
że pozwany pozostawał w spo-
rze z innym, mieszkającym pię-
tro wyżej, sąsiadem. Pozwany 
zarzucał sąsiadowi generowanie 

nadmiernego hałasu, głośne słu-
chanie muzyki i telewizji, orga-
nizowanie nocnych imprez oraz 
trzymanie w lokalu głośnego psa. 
Pozwany niemal stukrotnie skła-
dał skargi do ochrony budynku 
oraz wzywał policję celem prze-
prowadzenia interwencji. Więk-
szość tych zgłoszeń okazywała się 
jednak bezpodstawna. Z uwagi 
na poczucie, że zawiadamianie 
ochrony i policji nie przynosi żad-
nych rezultatów, pozwany posta-
nowił „wziąć sprawy we własne 
ręce” – w pewnym momencie 
z wynajmowanego przez niego 
lokalu mieszkalnego zaczęły 
dobiegać o różnych porach dnia, 
w szczególności między godziną 
16 a 22, uporczywe i powtarza-
jące się hałasy takie jak: bar-
dzo głośne odtwarzanie muzyki 
(w tym odtwarzanie jednego, 
zapętlonego utworu lub jego frag-
mentu), bardzo głośne odtwarza-
nie różnych uporczywych dźwię-
ków takich jak odgłosy zwierząt 
(wilków, krów, kur), uderzenia 
metalowych kulek, przerażają-
cego śmiechu, uderzeń młotka, 
dźwięku wiertarki, stukania 
w ściany, podłogę czy kalory-
fery. Hałasy te dobiegały z lokalu 
pozwanego również w dni wolne 
od pracy od wczesnych godzin 
porannych, a czasem także rów-
nież późno w nocy.

Mieszkańcy budynku próbo-
wali interweniować w sprawie 
hałasów dobiegających z lokalu 
pozwanego, jednakże ani ich 
prośby, ani interwencja Spół-
dzielni nie przyniosły żadnego 
skutku i działania pozwanego nie 
ustąpiły. Co więcej, w rozmowie 
z jednym z sąsiadów pozwany 
wprost stwierdził, że jego działa-
nia stanowią odwet na sąsiedzie 
z piętra wyżej, z którym pozostaje 
w konflikcie i nie ustąpią dopóki 
pozostali mieszkańcy budynku 
nie opowiedzą się po stronie 
pozwanego przeciwko temu właś-
nie sąsiadowi.

Wskutek opisanych powyżej 
działań, mieszkająca w lokalu 
bezpośrednio pod pozwanym 

powódka wystąpiła do sądu 
z powództwem o ochronę jej dóbr 
osobistych. W pozwie powódka 
żądała nakazania pozwanemu 
zaprzestania generowania opi-
sanych wcześniej hałasów oraz 
zasądzenia na jej rzecz zadość-
uczynienia.

W takim stanie faktycz-
nym, mimo polemiki ze strony 
pozwanego, zarówno Sąd I jaki 
i II instancji uznał za zasadne 
żądania pozwu. Tym samym, 
pozwanemu nakazane zostało 
zaniechanie zagrażania dobrom 
osobistym powódki w postaci 
prawa niezakłóconego korzy-
stania z jej mieszkania poprzez 
zaprzestanie głośnego odtwa-
rzania sekwencji różnych dźwię-
ków, stukania w ściany, podłogi 
lub kaloryfery oraz wytwarza-
nia innych głośnych dźwięków. 
Sąd zasądził również od pozwa-
nego na rzecz powódki kwotę 

Z notatnika 
prawnika

Wraz z tym wydaniem 
rozpoczynamy nowy cykl artykułów dotyczących naszego miasta. 
Na 600-lecie Łodzi, w kolejnych numerach prezentować będziemy 
sylwetki znanych Łodzian.

W dzisiejszym nume-
rze króciutko prezentu-
jemy sylwetkę Juliana 
Tuwima – poety, tłuma-
cza, pisarza i satyryka.

Urodził się 13 września 
1894 roku w Łodzi 
na ul. Widzewskiej 44 

(dziś ul. Kilińskiego 46). 
Dorastał w kamienicy przy 
pasażu Szulca 5 (obecnie 
Al. 1 Maja), a następnie 
na ul. Andrzeja Struga 40 (teraz 
jest to numer 42). Na ścianie 
budynku widnieje tablica o tre-
ści: „W domu tym mieszkał 
w latach młodzieńczych Julian 

Tuwim, poeta, syn robotniczej 
Łodzi, 1894–1953.”

Tuwim kochał język, 
zabawę słowem, wyszukiwa-
nie ciekawych wyrazów, które 
później zapisywał w specjal-
nych zeszytach. To on jest 
autorem zwrotu „ojczyzna-
-polszczyzna”. Humanistyczne 
zamiłowania zawdzięczał 
rodzicom – jego ojciec władał 
kilkoma językami i gromadził 
słowniki, a matka czytywała 
mu przed snem polskie wier-
sze. Pisać zaczął już w gim-
nazjum, zafascynowany twór-
czością Leopolda Staffa. Wysłał 
do niego nawet swoje utwory, 
co zapoczątkowało trwającą 
ponad 40 lat korespondencję. 

Około 1916 roku Tuwim, 
wraz z innymi poetami: Anto-
nim Słonimskim, Jarosławem 
Iwaszkiewiczem, Kazimierzem 
Wierzyńskim i Janem Lecho-
niem, dla których Staff również 
był wzorem, utworzyli poetycką 
grupę Skamander, której hasło 
przewodnie brzmiało: „Chcemy 
być poetami dzisiejszego dnia.” 
Zgodnie z ideą grupy poezja 
miała porzucić misję społeczno-
-narodową i zbliżyć się do zwy-
czajnej codzienności. 

Dla większości z nas pierw-
szym skojarzeniem z Tuwimem 
są fantastyczne wiersze dla 
dzieci. Pełne humoru, błyskot-
liwe, pisane żywym językiem, 
który przykuwa uwagę i wciąga 

czytelnika w świat igraszek 
słownych. Kto z nas nie potrafi 
zacytować fragmentów „Loko-
motywy” czy „Ptasiego radia”? 
Kto nie pamięta zabawnej histo-
ryjki o Panu Hilarym, który zgu-
bił okulary lub o zapominalskim 
Słoniu Trąbalskim? Te prze-
pełnione urokiem, życiowymi 
poradami i mądrościami wier-
sze wychowały wiele pokoleń 
dzieci, ucząc i bawiąc.

Tuwim zmarł 27 grud-
nia 1953 roku w Zakopanem 
na atak serca. 

Jego postać została uwiecz-
niona w Galerii Wielkich 
Łodzian. Przedstawiająca poetę 
rzeźba, autorstwa Wojciecha 
Gryniewicza, 10 kwietnia 

1999 roku została odsłonięta 
na ul. Piotrkowskiej 104. 
Do rzeźby i postaci Tuwima 

wrócimy jeszcze w następnym 
numerze naszej gazety.

 I.G.

ZNANI ŁODZIANIE – 

JULIAN TUWIM

Nr 167, str. 3 

gotowa do druku

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bawełna” z siedzibą 
w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 163 ogłasza, że posiada do roz-
biórki obiekt budowlany położony przy ul. Puszkina 8 w Łodzi, 

jednocześnie oferując do sprzedaży materiały uzyskane w wyniku tej 
rozbiórki.
 Obiekt to rozbieralna, lekka, stalowa konstrukcja dawnej 6-bramo-
wej stacji obsługi pojazdów, wraz z nagrzewnicą powietrza z automa-
tyką i stalowymi kanałami rozprowadzającymi, z możliwością nabycia 
także podziemnych zbiorników na olej i osadnik ścieków. Spółdzielnia  
dysponuje pozwoleniem na dokonanie rozbiórki ww. obiektu budowla-
nego.
 Nabywca zobowiązuje się do dokonania na własny koszt roz-
biórki obiektu i zabrania materiałów uzyskanych w wyniku tych dzia-
łań, do ewentualnego ponownego montażu obiektu na własny użytek 
lub innego przeznaczenia uzyskanych w wyniku rozbiórki materiałów.
 Nabywca zobowiązuje się do wywiezienia gruzu i materiałów niena-
dających się do użytku na wysypisko we własnym zakresie. Sprzedażą 
nie jest objęty grunt, na którym posadowiony jest obiekt oraz ogrodzenie 
i brama wjazdowa.

 Do wglądu dostępna jest dokumentacja związana z przedmiotowym 
obiektem.
 Powierzchnia użytkowa obiektu 490 m2. Wymiary: szerokość 
16,50 m, długość 29,70 m, wysokość 4,60–6,3 m.

Oferta powinna zawierać:
–  dane kontrahenta/nazwę i adres firmy,
–  dane osoby kontaktowej(numer telefonu, adres e-mail)
–  dowód wpłaty wadium w kwocie 2 tysiące złotych
–  oferowaną cenę i warunki jej zapłaty
–   czas realizacji zadania dotyczący terminu rozpoczęcia i zakończe-

nia prac w zakresie demontażu i wywozu elementów składowych 
obiektu i jej pozostałości

–   oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym 
obiektu, 

–   zobowiązanie do zapłacenia wylicytowanej ceny w ciągu 14 dni
–   wskazanie numeru rachunku bankowego, na który nastąpić ma 

zwrot wadium w razie niewygrania przetargu.

Wadium w wysokości 2 tysięcy złotych należy wpłacić na konto spół-
dzielni w: PKO BP S.A. 3 O/Łódź Nr 92 1020 3378 0000 1402 0010 8365 
z dopiskiem „OFERTA – dotyczy obiektu przy ul. Puszkina 8”.
 Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie z napisem: „OFERTA 
– dotyczy obiektu przy ul. Puszkina 8” w sekretariacie Spółdzielni przy 
ul. Przybyszewskiego 163 w Łodzi p. 113 w terminie do 1.03.2023 r. 
do godziny 12:00.
 Oferty, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.
 Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, pro-
wadzenia negocjacji z oferentami w zakresie oferowanej ceny i terminu 
realizacji zobowiązania oraz odstąpienia od konkursu ofert bez podania 
przyczyn.
 Informacji dodatkowych udziela: administracja osiedla „Zbiorcza” 
pod numerem telefonu: 505-150-849 i 42 674-89-49. Zapytania można 
składać również drogą elektroniczną na adres: poczta@rsmbawelna.pl
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Utrzymanie zasobów mieszkaniowych  

w należytym stanie technicznym  
jest zadaniem priorytetowym  

dla służb administracyjno-technicznych.

Nr 169, str. 4 

w przygotowaniu

gotowa do 1 korekty 
(druku)

CO ZROBIONO W OSIEDLACH w 2022 r.
Os. „Żubardź”
I. Roboty budowlane
1.  Naprawiono ubytki w posadzkach koryta-

rzy piwnicznych oraz węzła c.o. w budynku 
nr 4w przy ul. Uniejowskiej 1/3,

2.  Docieplono elewację wschodnią budynku 
nr 4w przy ul. Uniejowskiej 1/3 (w planie 
zakładano remont ściany zachodniej jednak 
z uwagi na konieczność remontu balkonów 
wykonano ścianę zachodnią), elewację 
zachodnią budynku nr 64 przy ul. Turoszow-
skiej 5 oraz elewację południową budynku 
nr 89 przy ul. Bydgoskiej 46,

3.  Pomalowano klatki schodowe w budynku 
nr 30 przy ul. Uniejowskiej 4,

4.  Wymieniono podłoże i odtworzono ścianki 
rozdzielające komórki w pierwszej klatce 
schodowej budynku nr 46 ul. Turoszow-
ska 16,

5.  Zamontowano nowe zadaszenia wejść do 
klatek schodowych w budynkach nr 202 
ul. Lutomierska 109a i nr 203 ul. Lutomier-
ska 105a,

6.  Naprawiono izolację płyty balkonowej 
w budynku nr 95 ul. Bydgoska 37,

7.  Wyremontowano podesty wraz z podej-
ściami do klatek schodowych w budynku 
nr 56 przy ul. Kutrzeby 3.

Dodatkowo wykonano:
1.  Naprawę poszycia dachu i docieplenie dachu 

budynku nr 64 ul. Turoszowska 5,
2.  Naprawę izolacji dwóch płyt balkonowych 

w budynku nr 76 przy ul. Czarnkow-
skiej 9/13,

3.  Wymianę podłoża w komórce w piwnicy 
budynku przy ul. Lutomierskiej 83/101,

4.  Odtworzenie ścianki rozdzielającej komórki 
w budynku nr 90 przy ul. Klonowej 35/37,

5.  Malowanie ścian zewnętrznych i drzwi 
śmietników przy budynkach przy 
ul. Kutrzeby 3, ul. Uniejowskiej 4, ul. Lima-
nowskiego 168 i ul. Uniejowskiej 1/3,

6.  Naprawę ubytków elewacji i uszkodzonych 
siatek przeciw ptactwu w budynku nr 26 
przy ul. Uniejowskiej 6,

7.  Naprawę docieplenia pomiędzy oknami na 
wysokości trzeciego piętra budynku nr 3 
przy ul. Limanowskiego 168,

8.  Wymianę wyświetlacza, oświetlenia, aku-
mulatorów UPS, rygla zamka drzwi i lustra 
w kabinach dźwigów osobowych przy 
ul. Klonowej 28/30, 32 i 38/40.

Nie wykonano:
1.  Malowania klatek schodowych wraz 

z wymianą obudowy liczników w budynku 
nr 4 przy ul. Lutomierskiej 158 i budynku 
nr 5 przy ul. Lutomierskiej 156 – reali-
zacja prac została rozpoczęta w styczniu 
2023 roku,

2.  Budowy instalacji oddymiającej w budynku 
83 przy ul. Klonowej 38/40 – prace przenie-
siony na 2023 r. wraz z realizacja przyłącza 
rezerwowego,

3.  Przyłącza rezerwowego na potrzeby systemu 
oddymiania w budynku 83 przy ul. Klono-
wej 38/40 – termin prac przesunięto do rea-
lizacji w 2023 r.

II. Roboty elektryczne
1.  Wymiana WLZ tablic elektrycznych 

głównych i administracyjnych, osprzętu 
oświetlenia klatek schodowych i instalacji 
oświetlenia piwnicy w budynkach nr 87 
ul. Bydgoska 42, nr 93 ul. Bydgoska 27/29, 
nr 82 ul. Klonowa 32.

Dodatkowo wykonano:
1.  Montaż oświetlenia komórek lokatorskich 

zgodnie z wnioskiem mieszkańców budynku 
nr 222 przy ul. Sierakowskiego 1/5.

Nie wykonano:
1.  Wymiany WLZ tablic elektrycznych 

głównych i administracyjnych, osprzętu 

oświetlenia klatek schodowych i instala-
cji oświetlenia piwnicy w budynku nr 76 
ul. Czarnkowska 9/13 – realizacja prac 
została rozpoczęta w styczniu 2023 roku.

III. Roboty dekarskie
W tej kategorii prac nie planowano robót jednak 
w trakcie roku zaistniała konieczność remontu 
i wykonano naprawę tynków na kominach z mon-
tażem obróbki blacharskiej w budynku nr 91 przy 
ul. Klonowej 41.

IV. Wymiana okien i drzwi
1.  Realizując harmonogram wymiany okien 

i refundacji zlecono wymianę okien w jed-
nym mieszkaniu,

2.  Zrefundowano koszty wymiany okien we 
własnym zakresie przez członków dla trzech 
lokali,

3.  Wykonano wymianę drzwi do piwnicy 
budynków nr 4w ul. Uniejowska 1/3, nr 30 
ul. Uniejowska 4 i nr 46 ul. Turoszowska 16,

4.  Wykonano wymianę drzwi do klatek scho-
dowych oraz do piwnicy budynków nr 4 
przy ul. Lutomierskiej 158, nr 77 ul. Gan-
dhiego 3a, nr 86 ul. Bydgoska 40, nr 90 
ul. Klonowa 35/37, nr 88 ul. Bydgoska 44, 
nr 89 ul. Bydgoska 46, nr 202 ul. Lutomier-
ska 109a, nr 203 ul. Lutomierska 105a, 
nr 204 ul. Lutomierska 103a, nr 221 
ul. Wrześnieńska 71/73 i nr 222 ul. Siera-
kowskiego 1/5.

Dodatkowo wykonano:
1.  Wymianę drzwi do piwnicy w budynku 

nr 76 przy ul. Czarnkowskiej 9/13.

V. Roboty terenowo drogowe
1.  Wyremontowano chodnik przez budynkiem 

nr 82 ul. Klonowa 32.

VI. Roboty instalacyjno‑sanitarne
1.  Wymieniono kuchenny pion kanalizacyjny 

w kl. 4 budynku nr 5 przy ul. Lutomierskiej 
156,

2.  Zlikwidowano nieczynne zasobniki 
w węzłach cieplnych budynków nr 220 
ul. Wrześnieńska 67/69 i nt 221 ul. Wrześ-
nieńska 71/73,

3.  Przeprowadzono przeglądy instalacji gazo-
wej i przewodów kominowych we wszyst-
kich budynkach osiedla.

Dodatkowo wykonano:
1.  Wymianę pionów instalacji ciepłej zimnej 

wody oraz kanalizacji w klatce 2 budynku 
nr 46 przy ul. Turoszowskiej 16,

2.  Wymianę zaworu bezpieczeństwa i reduk-
tora w węźle c.o. w budynku nr 30 przy 
ul. Uniejowskiej 4,

3.  Wymianę odcinków instalacji kanalizacyj-
nej, wodociągowej lub centralnego ogrze-
wania w ramach usuwania miejscowych 
awarii w budynkach przy ul. Bydgoskiej 
44, ul. Lutomierskiej 105a, ul. Uniejow-
skiej 6, ul. Kutrzeby 3, ul. Uniejowskiej 4a, 
ul. Wrześnieńskiej 67/69, ul. Klono-
wej 28/30,

4.  Wymieniono pompę obiegową centralnego 
ogrzewania budynku nr 46 przy ul. Turo-
szowskiej 16.

Nie wykonano:
1.  Wycięcia korzeni w kanalizacji zewnętrznej 

budynku nr 5 przy ul. Lutomierskiej 156 – 
realizację prac przesunięto na 2023 r.

Na roboty remontowe wykonane w 2022 r. 
wydatkowano w os. „Żubardź” łącznie 
ponad 1.800.000 zł.

Osiedle „Koziny”
I. Roboty budowlane
1.  Uzupełniono fragmenty ocieplenia 

na narożnikach ściany zachodniej budynku 
ul. Kasprzaka 64a,

2.  Przemurowano ścianki działowe pomię-
dzy czterema komórkami lokatorskimi 
w budynku przy ul. Okrzei 40,

3.  Naprawiono, uzupełniono posadzki oraz 
tynki wraz z malowaniem ścian w pomiesz-
czeniach dwóch węzłów c.o. w budynku 
przy ul. Lorentza 8,

4.  Realizowane jest ocieplenie ściany wschod-
niej budynku przy ul. Kasprzaka 11.

Dodatkowo wykonano:
1.  Naprawę rynien deszczowych nad wejściem 

do pierwszej klatki schodowej w budynku 
przy ul. Kasprzaka 28/34,

2.  Uzupełniono posadzkę w węźle c.o. przy 
ul. Długosza 27,

3.  Zamontowano nowe drzwi w pomieszczeniu 
gospodarczym na 11 piętrze budynku przy 
ul. Okrzei 40,

4.  Wykonano malowanie wnęk piwnic przy 
ul. Tatarakowej 15,

5.  Zamontowano kolce przeciw ptakom 
na parapetach klatek schodowych przy 
ul. Srebrzyńskiej 45,

6.  Wykonano naprawę płyty balkonowej nad 
jednym z lokali budynku przy ul. Tatarako-
wej 15,

7.  Wymieniono stalowe ceowniki służące jako 
podjazd dla wózków w pierwszej klatce 
schodowej budynku przy ul. Tatarakowej 15.

Nie wykonano:
1.  Ocieplenia ściany szczytowej północnej 

budynku przy ul. Kasprzaka 28/34 – wyko-
nanie zostało wstrzymane z uwagi na brak 
wymaganej zgody zarządcy budynku leżą-
cego w granicy naszego budynku,

2.  Hydroizolacji ścian zewnętrznych oraz 
wewnętrznych pomiędzy trzecią i czwartą 
klatką schodową (narożnik południowo-
-zachodni budynku) - wykonanie prac 
zostało wstrzymane w celu określenia innej 
metody dostosowanej do wymaganych 
potrzeb zawilgocenia budynku.

II. Roboty elektryczne
1.  Wymieniono oświetlenie klatek schodowych 

oraz piwnic na nowe LED w budynkach 
przy ul. Srebrzyńskiej 45, Długosza 29/31 
oraz Okrzei 30/36,

2.  Wymieniono oświetlenie piwnic na LED 
w budynkach przy ul. Kasprzaka 28/34, 
Okrzei 40 oraz Kasprzaka 64a.

Dodatkowo wykonano:
1.  Naprawę zapory drogowej (szlaban) stano-

wiącej zabezpieczenie wjazdu na parking 
przy budynku al. 1 Maja 76,

2.  Naprawę przekładni ślimakowej dźwigu 
osobowego przy ul. Okrzei 40.

III. Roboty dekarsko ‑blacharskie
W tej kategorii prac nie planowano robót jednak 
w trakcie roku zaistniała konieczność naprawy 
dachu po wichurze w budynku przy ul. Okrzei 40.

IV. Wymiana okien i drzwi
1.  Dokonano wymiany okien na klatkach scho-

dowych i drzwi do klatek w budynku przy 
ul. Kasprzaka 11,

2.  Wymieniono okienka piwniczne na PCV 
w budynku przy ul. Kasprzaka 28/34,

3.  Wymieniono drzwi wejściowe do kla-
tek schodowych i piwnic w budynkach 
przy ul. Kasprzaka 28/34, al. 1 Maja 76, 
ul. Długosza 29/31, ul. Długosza 1/5, 

ul. Włókniarzy 198, ul. Lorentza 8 oraz 
ul. Okrzei 40 – tu wraz z drzwiami wejścio-
wymi na dach budynku,

4.  Wymieniono drzwi w pomieszczeniu wodo-
mierza w budynku przy ul. Okrzei 4/12.

Dodatkowo wykonano:
1.  Wymianę witryny sklepowej w budynku 

przy ul. Długosza 27,
2.  Wymianę drzwi wejściowych do klatek scho-

dowych budynku przy ul. Kasprzaka 10.
Nie wykonano:
1.  Wymiany drzwi do pomieszczenia gospo-

darczego przy ul. Kasprzaka 64a – zrezyg-
nowano z uwagi na pilniejsze potrzeby, 
o których powyżej.

V. Roboty instalacyjno‑sanitarne
1.  Wykonano wymianę odcinka pionu desz-

czowego wraz z fragmentem przyłącza 
kanalizacyjnego w narożniku południowo-
-zachodnim budynku przy ul. Okrzei 30/36,

2.  Przeprowadzono przeglądy instalacji gazo-
wej i przewodów kominowych we wszyst-
kich budynkach osiedla.

Dodatkowo wykonano:
1.  Usunięto awarię na instalacji centralnego 

ogrzewania w budynkach: Okrzei 4/12, 
Kasprzaka 10,

2.  Usunięto awarię instalacji kanalizacyjnej 
w budynkach: Długosza 1/5, Długosza 29/31,

3.  Wymieniono odcinek pionu deszczowego 
pomiędzy pierwsza i drugą klatką schodową 
w budynku przy ul. Srebrzyńskiej 45.

Na roboty remontowe wykonane w 2022 r. 
wydatkowano w os. „Koziny” łącznie bli‑
sko 1.000.000 zł.

Osiedla „Zbiorcza”
I.  Roboty budowlane
1.  Malowanie elewacji budynku przy ul. Gołę-

biej 1/3 i ul. Wilczej 2 na podstawie projektu 
nowej kolorystyki, zaakceptowanego przez 
konserwatora zabytków – etap I,

2.  Ocieplenie szczytu wschodniego i zachod-
niego wraz z projektem budynku przy 
ul. Zbiorczej 8, 10, 12 – I etap,

3.  Ocieplenie szczytu zachodniego wraz 
z projektem budynku przy ul. Zbiorczej 14 
– I etap,

4.  Ocieplenie szczytu północnego i połu-
dniowego wraz z projektem budynku przy 
ul. Zbiorczej 19, 23, – I etap,

5.  Ocieplenie szczytu północnego wraz z pro-
jektem budynku przy ul. Zbiorczej 21, 25 
– I etap,

6.  Remont dźwigu kl. III w budynku przy 
ul. Sacharowa 10/12 – etap 2,

7.  Zabezpieczenie balkonów X kondygnacji 
przed gołębiami w budynku przy ul. Sacha-
rowa 6/8,

8.  Zabezpieczenie ocieplenia na XI kondygna-
cji budynku przy ul. Sacharowa 6/8 kl. I i III,

9.  Miejscowe malowanie wejść do klatek 
schodowych po demontażu tablic ogłosze-
niowych,

10.  Wymiana podłoża w jednej komórce loka-
torskiej w budynku przy ul. Gołębiej 5.

Dodatkowo wykonano:
1.  Docieplenie ściany szczytowej północnej 

i południowej w budynku przy ul. Gołę-
biej 1/3,

2.  Malowanie części elewacji zachodniej 
budynku przy ul. Wilczej 2,

3.  Zamalowanie graffiti na elewacji budynków 
na terenie osiedla,

4.  Wymianę prowadnic napędu drzwi dźwigu 
osobowego w drugiej klatce schodowej 
budynku przy ul. Sarniej 4,

5.  Naprawę i malowanie ścian i sufitu po 
zalaniu parteru w piątej klatce schodowej 
budynku przy ul. Sacharowa 10/12,

6.  Uszczelnienie słupów nośnych w ich dolnej 
części nad m. 130 w bud. przy ul. Sacha-
rowa 10/12,

7.  Dokumentację techniczną docieplenia ścian 
budynków przy ul. Górska 7/9, ul. Wilczej 2,

8.  Dokumentację techniczną docieplenia części 
ściany zachodniej wraz z remontem balko-
nów i podwyższeniem balustrad balkono-
wych w budynku przy ul. Rawskiej 3 i 7,

9.  Oznakowanie kondygnacj i  pięter 
w 23 budynkach osiedla,

10.  Malowanie dwóch pomieszczeń po zala-
niu ścian i sufitów w biurze Administra-
cji Osiedla „Zbiorcza” w budynku przy 
ul. Zbiorczej 17,

11.  Odświeżenie gazonów przed budynkami 
na terenie osiedla,

12.  Wykonanie badania termowizyjnego w jed-
nym lokalu mieszkalnym.

Nie wykonano:
1.  Przebudowy ganków kl. I i II wraz z przy-

łączem energetycznym w budynku przy 
ul. Sarniej 4 – prace rozpoczną się po uzy-
skaniu wszelkich niezbędnych pozwoleń,

2.  Remontu pojedynczych balkonów 
w budynku przy ul. Rawskiej 7, 3 i Zbior-
cza 19 – prace przeniesiono na 2023 rok.

II. Roboty elektryczne
1.  Wymieniono domofony w budynku 503 przy 

ul. Sacharowa 24, 26, 28.
Nie wykonano:
1.  Wymiany oświetlenia klatek schodowych 

na lampy LED i montaż oświetlenia awaryj-
nego w budynkach przy ul. Sacharowa 6/8 
i 10/12,

2.  Uruchomienia zasilania rezerwowego wraz 
z wymianą tablic głównych w budynku przy 
ul. Sacharowa 6/8 i 10/12,

Dla realizacji prac wymagane jest sporządzenie 
nowych ekspertyz z zakresu p.poż. – prace prze-
sunięte na rok 2023.

III. Roboty dekarsko‑blacharskie
1.  Wymieniono poszycie dachu ganków dru-

giej i trzeciej klatki schodowej w budynku 
przy ul. Sacharowa 6/8,

Dodatkowo wykonano:
1.  Naprawę i malowanie nadbudówki od strony 

zachodniej na dachu budynku przy ul. Sar-
niej 4,

2.  Miejscową naprawę dachu w budynku przy 
Sacharowa 6/8,

3.  Naprawę uszkodzonych nasad kominowych 
na dachu budynku przy ul. Sacharowa 24, 
26, 28.

Nie wykonano:
1.  Naprawy kominów w budynku przy 

ul. Zbiorczej 19 – prace przeniesiono 
na 2023 rok.

IV. Wymiana okien i drzwi
1.  Dokonano refundacji kosztów za wymianę 

przez członków okien i drzwi balkonowych 
w 3 lokalach mieszkalnych.

V. Roboty terenowo‑drogowe
1.  Montaż bramy wjazdowej na teren nierucho-

mości od strony zachodniej budynku przy 
ul. Stylonowej 7,

2.  Wykonanie nowych śmietników przy budyn-
kach Rawska 3 i 7, 

3.  W trakcie realizacji pozostaje wykonanie 
śmietnika przy budynku przy ul. Gołębiej 5.

Dodatkowo wykonano:
1.  Naprawę dojścia do pierwszej klatki scho-

dowej w budynku przy ul. Zbiorczej 25,
2.  Utwardzenie podstawy pod pojemniki do 

selektywnej zbiórki odpadów przed budyn-
kiem przy ul. Sacharowa 10/12 i ul. Sacha-
rowa 24,

3.  Miejscową naprawę nawierzchni przed 
budynkami przy ul. Sacharowa 6/8 i 10/12, 
ul. Zbiorczej 15, 17, 17b, 23.

Os. Koziny, Kasprzaka 11 – docieplenie elewacji 
wschodniej – wymiana okien na klatkach
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VI. Roboty instalacyjno‑sanitarne
1.  Podłączenie c.w.u. wraz z cyrkulacją 

w budynku przy ul. Rawskiej 3 – dokoń-
czenie prac z roku 2021,

2.  Ocieplenie pionów c.w.u. wraz z cyrkulacją 
w budynku przy ul. Sacharowa 6/8 i 10/12,

3.  Przegląd instalacji gazowej i kontrola 
przewodów wentylacyjnych w budynkach 
osiedla,

4.  Płukanie chemiczne instalacji c.o. w budyn-
kach przy ul. Stylonowej 7, Wilczej 2, Gołę-
biej 1/3,

5.  Wymiana poziomu z.w. w budynku 
przy ul. Szczytowa 4/6, Górska 2, Sacha-
rowa 24, 26,

6.  Czyszczenie pionów kanalizacyjnych dla 
sześciu pionów mieszkalnych w budynkach 
mieszkalnych na terenie osiedla.

Dodatkowo wykonano:
1.  Usprawnienie wentylacji dla 10 lokali 

mieszkalnych,
2.  Awaryjną wymianę grzejników w 2 lokalach 

mieszkalnych,
3.  Awaryjną naprawę odcinka pionu instala-

cji c.o. w budynkach przy ul. Zbiorczej 7 
i Sacharowa 6/8,

4.  Wymianę odcinka instalacji z.w., c.w. i cyr-
kulacji dla dwóch mieszkań w budynku przy 
ul. Górskiej 3/5,

5.  Wymianę pionu deszczowego w pierwszej 
klatce schodowej budynku przy ul. Sacha-
rowa 6/8,

6.  Wymiana uszkodzonych odcinków pionów 
instalacyjnych w 14 lokalach mieszkalnych.

Na roboty remontowe wykonane w 2022 r. 
wydatkowano w os. „Zbiorcza” ponad 
2.300.000 zł.

Os. „Sienkiewiczowskie”
I. Roboty budowlane
1.  Docieplono, realizując postulat mieszkań-

ców, na ścianę północną, choć planowano 
południową oraz ścianę szczytową wschod-
nią budynku przy ul. Skrzetuskiego 10,

2.  Docieplono ścianę szczytową wschodnią 
budynku przy ul. Skrzetuskiego 8,

3.  Docieplono ścianę szczytową zachodnią 
budynku przy ul. A. Kmicica 9,

4.  Naprawiono elewację zachodnią oraz wyko-
nano remont dwóch balkonów w budynku 
przy ul. A. Kmicica 2a,

5.  Dokonano naprawy podłoża garażu wraz 
z położeniem izolacji i płytek w budynku 
przy A. Kmicica 4,

6.  Wymieniono poliwęglany nad balkonami 
ostatniej kondygnacji w budynku przy 
ul. Ketlinga 24,

7.  Wg potrzeb wykonywano montaż turbowen-
tów na kominach oraz ekspertyzy kominiar-
skie,

8.  Wg potrzeb i udzielanych odpowiedzi człon-
kom wykonano remont balkonów.

Dodatkowo wykonano:
1.  Ocieplenie kominów na dachu i w prze-

strzeni stropodachu budynku przy 
ul. O. Zagłoby 21,

2.  Naprawę cokołu budynku przy ul. Kmi-
cica 2b od strony zachodniej,

3.  Naprawę miejsc generujących przecieki 
po intensywnych opadach w budynkach 
przy ul. Zagłoby 19, Skrzetuskiego 2, Kmi-
cica 10, Kmicica 8, Skrzetuskiego 2,

4.  Uzupełnienie fragmentu docieplenia ściany 
budynku przy ul. Kmicica 2.

II. Roboty elektryczne
1.  Wymieniono oświetlenie klatek schodowych 

oraz garaży na LED w budynkach przy 
ul. Ketlinga 24 i Zagłoby 14 i 20,

2.  Wymieniono oświetlenia klatek schodo-
wych na LED w budynkach: Ketlinga 26, 
Zagłoby 15 i 16 oraz Kmicica 2a,

3.  Dokonano wymiany systemu domofono-
wego w kompleksie budynków 51–60.

Dodatkowo wykonano:
1.  Wymianę domofonu i zasilacza na furtce 

ogrodzenia nieruchomości ul. Skrzetu-
skiego 3.

2.  Montaż słupa oświetleniowego przed 
budynkiem ul. Kmicica 14,

3.  Naprawę słupów oświetleniowych na terenie 
osiedla,

4.  Montaż na bramach kompleksu budynków 
„S” oraz 51–60 systemu SOS, umożliwiają-
cego wjazd na nieruchomość karetek, straży 
pożarnej i policji,

5.  Montaż oświetlenia LED na klatkach scho-
dowych w bloku przy ul. Ketlinga 11.

III. Roboty dekarsko‑blacharskie
1.  Dokonano punktowej naprawy orynnowania 

budynków w kompleksie tzw. esek,
2.  Wykonano punktowe naprawy elewacji oraz 

dachów esek.
Dodatkowo wykonano:
1.  Wymianę wyłazu dachowego typu „komi-

niarczyk” w bloku nr 51 przy ul. Ket-
linga 24,

2.  Naprawę dachów na budynkach przy 
ul. Kmicica 2a, ul. Kmicica 4c, ul. Kmi-
cica 4 oraz ul. Skrzetuskiego 1,

3.  Czyszczenie i uzupełnianie rynien na kom-
pleksie budynków „S”.

IV.  Wymiana okien i drzwi, 
refundacja

Nie wykonano żadnej wymiany ani nie 
zrefundowano kosztów wymiany okien 
przez członków.

V. Roboty terenowo‑drogowe
W tej kategorii prac nie planowano robót jednak 
w trakcie roku zaistniała konieczność: 

1.  Naprawy podestu wejściowego do pierw-
szej i drugiej klatki schodowej bloku przy 
ul. Zagłoby 18,

2.  Punktowej naprawy podestów z kostki bru-
kowej na terenie osiedla,

3.  Naprawy zapadniętej kostki przed wejściami 
do klatek schodowych oraz punktowych 
naprawach nawierzchni asfaltowej na tere-
nie osiedla.

VI. Roboty instalacyjno‑sanitarne
1.  Wymieniono poziom z.w. w budynkach przy 

ul. Zagłoby 21 i Kmicica 14,
2.  Wymieniono poziom c.w. i cyrkulacji 

w budynkach przy ul. Kmicica 4–4c,
3.  Chemiczne wypłukano instalację c.o. 

w budynkach przy ul. Kmicica 13 i 15,
4.  Wymieniono zawory na podwęzłach insta-

lacji c.o. i c.w. w budynkach: Kmicica 10, 
11, 12, 13, 16, 21, Skrzetuskiego 2 i 12,

5.  Przeprowadzono coroczne przeglądy insta-
lacji gazowych i ciągów wentylacyjnych we 
wszystkich budynkach osiedla.

Dodatkowo wykonano:
1.  Ciśnieniowe udrożnienie kanalizacji 

w budynkach nr 5, 11, 12, 22,
2.  Wymianę pionu kanalizacji kuchennej 

w pomieszczeniu pralni i jednym z mieszkań 
w Andrespolu w budynku przy ul. Fabrycz-
nej 9,

3.  Wymianę pompy cyrkulacyjnej w budynku 
przy ul. Kmicica 19,

4.  Wymianę instalacji c.w. i z.w. w budynku 
przy ul. Ketlinga 11,

5.  Montaż czujników temperatury zewnętrz-
nej i wewnętrznej w węźle w budynku przy 
ul. Ketlinga 3,

6.  Wymianę pompy obiegowej w węźle 
w budynku przy ul. Kmicica 8,

7.  Wymianę skorodowanego zbiornika cie-
płej wody w węźle cieplnym budynku przy 
ul. Ketlinga 24,

8.  Częściową wymianę pionów i poziomów 
instalacji deszczowej w piwnicy budynku 
przy ul. Zagłoby 23.

Na roboty remontowe wykonane w 2022 r. 
wydatkowano w os. „Sienkiewiczowskie” 
blisko 1.800.000 zł.

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

nr 147 ul. Dąbrówki 18 po uprzednim wyko-
naniu dokumentacji technicznej i projektu,

2.  Docieplono ścianę północną i zachod-
nią budynku nr 101 ul. Zakładowa 52 
po uprzednim wykonaniu dokumentacji 
technicznej i projektu,

3.  Docieplono ścianę północną i wschod-
nią budynku nr 103 ul. Zakładowa 48 
po uprzednim wykonaniu dokumentacji 
technicznej i projektu,

4.  Docieplono ścianę zachodnią budynku 
nr126 ul. Księżnej Kingi 2 po uprzednim 
wykonaniu dokumentacji technicznej i pro-
jektu,

5.  Docieplono szczyt północny budynku nr 141 
ul. Ziemowita 15 po uprzednim wykonaniu 
dokumentacji technicznej i projektu,

6.  Docieplono szczyt wschodni w budynku 
nr 205 ul. Leszka Białego 2 po uprzednim 
wykonaniu dokumentacji technicznej i pro-
jektu,

7.  Docieplono szczyt wschodni w budynku 
nr 227 ul. Bolesława Szczodrego 5 
po uprzednim wykonaniu dokumentacji 
technicznej i projektu,

8.  Docieplono szczyt wschodni budynku 
nr 231 ul. Leszka Białego 3 po uprzednim 
wykonaniu dokumentacji technicznej i pro-
jektu,

9.  Docieplono szczyt wschodni budynku nr 233 
ul. Leszka Białego 5 po uprzednim wykona-
niu dokumentacji technicznej i projektu,

10.  Wykonano remont balkonów w pio-
nie mieszkań trzeciej klatki schodowej: 
w budynku nr 107 ul. Ziemowita 5, 
w budynku nr 110 ul. Ziemowita 13, 

w budynku 212 ul. Zakładowa 53 (tu wiosną 
2023 r. nastąpi jeszcze ułożenie płytek na 
balkonach),

11.  Wykonano remont tarasu w pierwszej 
klatce schodowej budynku nr 138 ul. Zakła-
dowa 56,

12.  Wykonano kompleksowy remont podestu 
do Przychodni USAMED w budynku nr 216 
ul. Anny Jagiellonki 4,

13.  Wykonano remont wejść do klatek scho-
dowych w budynkach: nr 143 ul. Ziemo-
wita 19, nr 146 ul. Ziemowita 27, nr 138 
ul. Zakładowa 56, nr 137 ul. Zakładowa 58, 
nr 139 ul. Zakładowa 54, nr 220 ul. Leszka 
Białego 17, nr 210 ul. Leszka Białego 8, 
nr 206 ul. Zakładowa 45, nr 212 ul. Zakła-
dowa 53, nr 202 ul. Zakładowa 49, nr 219 
ul. Leszka Białego 11,

14.  Wykonano remont trzeciej i czwartej klatki 
schodowej w budynku nr 155 ul. Zakła-
dowa 62 wraz z remontem wejść i zejściami 
do piwnicy budynku,

15.  Wykonano kompleksowy remont śmietni-
ków przy budynku nr 102 ul. Zakładowa 50 
i nr 139 ul. Zakładowa 54.

Dodatkowo wykonano:
1.  Naprawy złącza w pionie mieszkań 2-10 

budynku nr 202 ul. Zakładowa 47,
2.  Montaż poręczy dla osób niepełnospraw-

nych w budynkach: nr 155 ul. Zakła-
dowa 62, nr 160 ul. H. Brodatego 2, nr 228 
ul. B. Szczodrego 3,

3.  Montaż ogrodzenia na placu zabaw przy 
bloku nr 224 ul. B. Szczodrego 2,

4.  Naprawy elewacji w budynkach: nr 107 
ul. Ziemowita 5, nr 118 ul. Dąbrówki 4, 
nr 141 ul. Ziemowita 15,

5.  Naprawy sufitów balkonów w budynkach 
nr 135 ul. Dąbrówki 11, nr 142 ul. Ziemo-
wita 17, nr 231 ul. L. Białego 3,

6.  Badania termowizyjne budynków: nr 126 
ul. Ks. Kingi 2, nr 134 ul. Dąbrówki 9,

7.  Położenie płytek ceramicznych na balko-
nie jednego mieszkania w budynku nr 120 
ul. Dąbrówki 6,

oraz z bilansu otwarcia:
8.  Kompleksowy remont tarasu w budynku 

nr 214 ul. Anny Jagiellonki 2 oraz remont 
balkonów w jednym pionie mieszkań 
budynku nr 232 ul. Leszka Białego 1,

9.  Naprawę złącz między płytowych w budyn-
kach nr 117 ul. Piasta Kołodzieja 15, nr 160 
ul. Henryka Brodatego 2.

Nie wykonano:
1.  Remontu wytypowanych balkonów 

w pierwszej i drugiej klatce schodowej 
budynku nr 120 ul. Dąbrówki 6 (prace 
zostaną wykonane przy termomodernizacji 
ściany zachodniej budynku),

2.  Remontu balkonów dwóch mieszkań 
w budynku nr 128 (kompleksowy remont 
balkonów nastąpi łącznie z termomoderni-
zacją ściany wschodniej. W pionie mieszkań 
1-10 zaplanowano w 2023 r. remont czółek 
balkonów),

3.  Remontu wnętrza balkonu jednego miesz-
kania w budynku nr 113 ul. Dąbrówki 5 
i dwóch mieszkań w budynku nr 121 ul. Pia-
sta Kołodzieja 17 (kompleksowy remont 
balkonów nastąpi wraz z termomodernizacją 
ściany południowej),

4.  Remontu śmietników usytuowanych przy 
nieruchomościach: S-101, S-125, S-142, 
S-147 i S-116 z uwagi na brak środków, które 
wykorzystano przy kompleksowej napra-
wie dwóch sztuk śmietników wskazanych 
w punkcie 15 niniejszego sprawozdania,

5.  Naprawy klinkieru we fragmencie ściany 
zachodniej budynku nr 216 (klatka scho-
dowa nr V) ul. Anny Jagiellonki 4. Klinkier 
zostanie usunięty w momencie termomoder-
nizacji ściany zachodniej.

II. Roboty elektryczne
1.  Wykonano montaż gniazd elektrycznych 

administracyjnych w wytypowanych budyn-
kach osiedla,

2.  Wykonano wymianę oświetlenia na LED 
w wejściach do klatek schodowych 

i w klatkach schodowych z czujnikami 
zmierzchu i ruchu w budynkach: nr 147 
ul. Dąbrówki 18, nr 149 ul. Piasta Koło-
dzieja 25, nr 143 ul. Ziemowita 19, nr 143A 
ul. Ziemowita 21, nr 125 ul. Dąbrówki 10, 
nr 126 ul. Księżnej Kingi 2, nr 106 ul. Zie-
mowita 3, nr 107 ul. Ziemowita 5, nr 227A 
ul. Kazimierza Odnowiciela 6, nr 208 
ul. Zakładowa 57, nr 209 ul. Zakładowa 59, 
nr 210 ul. Leszka Białego 8,

3.  Wykonano instalację odgromową, zabez-
pieczającą po wymianie instalacji z.w. 
w wybranych budynkach „100”,

4.  Wykonano doświetlenie bocznych korytarzy 
w piwnicach wybranych budynków „100”,

5.  Wykonano naprawy uszkodzonych opraw 
w latarniach wysokich i niskich na terenie 
osiedla.

Dodatkowo wykonano:
1.  Pomiary elektryczne i naprawy drzwiczek 

łącznie z ich zamknięciem we wszystkich 
latarniach niskich na terenie Osiedla,

2.  Wymianę panelu domofonu w budyn-
kach: nr 134 ul. Dąbrówki 9, nr 125 
ul. Dąbrówki 10, nr 146 ul. Ziemowita 27, 
nr 227 ul. B. Szczodrego 5, nr 149 ul. Pia-
sta Kołodzieja 25, nr 100 ul. Ziemowita 2, 
nr 154 ul. Piasta Kołodzieja 27, nr 159 
ul. H. Brodatego 4, nr 212 ul. Zakładowa 53, 
nr 108 ul. Ziemowita 9,

3.  Dodatkową instalację w piwnicach budyn-
ków nr 214 ul. A. Jagiellonki 2, nr 218 
ul. A. Jagiellonki 1, nr 205 ul. L. Białego 2,

oraz z bilansu otwarcia: 
4.  Wymianę lamp na klatkach schodowych 

i w wejściach na LED oraz przed wej-
ściami z adresami budynków z czujnikiem 
zmierzchu i ruchu (dzięki takiemu działa-
niu we wszystkich budynkach na osiedlu 
dokonano zmiany oświetlenia na energoo-
szczędne),

5.  Kompleksowy remont wszystkich ławek 
na całym osiedlu,

6.  Remont 45 sztuk latarni niskich.
Nie wykonano:
1.  Remontu słupów latarni wysokich (podjęto 

działania z ZDiT UMŁ mające na celu prze-
kazanie ww. lamp na majątek Miasta),

2.  Wymiany zabezpieczeń topikowych na auto-
matyczne w tablicach administracyjnych 
budynków (środki finansowe na ten cel 
wykorzystano na wymianę lamp na LED 
w klatkach schodowych na terenie osiedla),

3.  Instalacji p.poż. w budynku nr 213 ul. Zakła-
dowa 61 (wykonano ekspertyzę pozwalającą 
na przygotowanie projektu do wykonania 
prac),

4.  Instalacji fotowoltanicznej na dachu 
budynku nr 110 ul. Ziemowita 13 (w dal-
szym ciągu w opracowaniu jest projekt 
i ustalenia do wykonania zadania).

III. Roboty dekarsko‑blacharskie
1.  Wyremontowano daszek nad wejściem 

do drugiej klatki schodowej w budynku 
nr 217 ul. Anny Jagiellonki 6,

2.  Wykonano miejscową naprawę dachu 
budynku nr 117 ul. Piasta Kołodzieja 15 
(nie było potrzeby remontu całego dachu),

3.  Wykonano remont daszków nad wejściami 
do klatek schodowych budynków: nr 232 
ul. Leszka Białego 1, nr 205 ul. Leszka 
Białego 5, nr 107 ul. Ziemowita 5, nr 120 
ul. Dąbrówki 6,

4.  Wykonano wyprowadzenie odpowietrzenia 
pionów kanalizacyjnych na dachach wyty-
powanych budynków „100” i „200”,

5.  Wykonano wymiany świetlika w budynku 
nr 227A ul. Kazimierza Odnowiciela 6,

6.  Docieplono wybrane kominy na dachach 
budynków nr 112 ul. Dąbrówki 6 i nr 226a 
ul. Bolesława Szczodrego 6,

7.  Zamontowano turbowenty na kominach 
w budynkach nr110 ul. Ziemowita 13 
i nr 211 ul. Leszka Białego 6.

Dodatkowo wykonano:
1.  Remont daszków nad wejściami do klatek 

schodowych w budynkach: nr 201 ul. Zakła-
dowa 47, nr 203 ul. Zakładowa 51, nr 204 Blok nr 147, os. Słowiańskie

Wyremontowana elewacja budynku przy ul. Gołębiej 1/3, os. Zbiorcza
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Remonty budynków 

i utrzymanie terenów przyblokowych 
pochłaniają w naszej Spółdzielni co roku 

ponad 11 milionów złotych.

Kontakt z nami
Administracja osiedla „Słowiańskie”, 
tel. 42 670 99 78.
Kierownik administracji p. Piotr Sumiński.
TECHNICY:
Andrzej Piętal, tel. 503 029 115, e-mail: 
apietal@rsmbawelna.pl.
Michał Wójcik, tel. 501 463 261, e-mail: 
mwojcik@rsmbawelna.pl.
ADMINISTRATORZY:
Alina Kobus administrowane bloki: 105-122, 
tel. kom. 505 150 863, e-mail: akobus@rsm-
bawelna.pl
Iwona Tomaszewska administrowane bloki: 
100-103, 132-135, 141-146 oraz zespół garaży 
przy bl. 100 oraz zespół garaży przy ul. Zakła-
dowej, tel. 505 150 842, e-mail: itomaszew-
ska@rsmbawelna.pl
Wiesława Maślak administrowane budynki: 
151-160, 213-218a, tel. 505 150 840, e-mail: 
wmaslak@ rsmbawelna.pl
Anna Winiarska-Kaźmierczak admini-
strowane bloki: 137–139, 201-212, tel. 505 
150 847, e-mail: awiniarskakazmierczak@
rsmbawelna.pl 
Katarzyna Chrapowicka administrowane 
bloki: 125-131, 147-150, tel. 512 085 879, 
e-mail: kchrapowicka@rsmbawelna.pl 
Katarzyna Spychała administrowane bloki: 
219–233 , tel. 505 131 497, e-mail: kspycha-
la@rsmbawelna.pl

Administracja osiedla „Sienkiewiczow-
skie”, tel. 42 670 66 64.
Kierownik osiedla p. Dominik Różycki
TECHNIK
Robert Wojtkiewicz, tel. 505 150 848, 
e-mail: rwojtkiewicz@rsmbawelna.pl.
ADMINISTRATORZY:
Sabina Cebula administrowane bloki: 16-26, 
1 i 1a, 2, 51, 52, 53, 55, 57, 60, Wspólnoty 
Mieszkaniowe bl. 54, 56, 58, tel. kom. 505 150 
859, e-mail: scebula@rsmbawelna.pl
Izabela Rutkowska administrowane budyn-
ki 10-15, 27-30, S1/2 do S11, Z1/1-7, Z2-1-7, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oraz budynek w Andrespolu. 
Tel. 505 150 851, e-mail: irutkowska@rsmba-
welna.pl

Administracja osiedla „Zbiorcza”, 
tel. 42 674 89 49.
Kierownik osiedla p. Andrzej Jaroszczyk.
TECHNIK:
Sebastian Janaczyk, tel. 505 150  849, 
e-mail: sjanaczyk@rsmbawelna.pl
ADMINISTRATORZY:
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
Joanna Witulska administrowane budynki: 
Górska 2, 4, 3/5, 7/9, Szczytowa 4/6, Raw-
ska 3, 7, Wilcza 2, Gołębia 1/3, 5,  tel. 501 463 
186, e-mail: jwitulska@rsmbawelna.pl
Kinga Kowalczyk administrowane budynki 
bl. 501 i 503, ul. A. Sacharowa 6/8, 10, 12, 24, 
26, 28, tel. 504 361 868, e-mail: kkowalczyk@
rsmbawelna.pl

Administracja osiedli „Żubardź” i „Kozi-
ny”, tel. 42 651 55 24.
Kierownik osiedla p. Aleksandra Marcin-
kowska-Wrońska.
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. Kutrze-
by 3 i 10, Czarnkowska 9/13, tel. kom. 505 150 
862, e-mail: jpiaseczny@rsmbawelna.pl
Anna Adamiak administrowane bloki: Byd-
goska 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 Wielkopol-
skich 25, tel. tel. 501 463 353, e-mail: aada-
miak@rsmbawelna.pl
Aneta Wyrowska administrowane budynki: 
ul. Klonowa 28/30, 32, 38, 40, Okrzei 30/36, 
40, 4/12, Długosza 1/5, Kasprzaka 11, 
11a, 1  Maja 76, 84/86, Więckowskiego 97, 
al. Włókniarzy 198, garaże przy al. 1 Maja 76 A, 
tel. 501 463 291, e-mail: awyrowska@rsmba-
welna.pl
Beata Kaźmierczak administrowane budynki: 
ul. Bydgoska 40, 42, 44, 46, Klonowa  35/37, 41, 
ul. Kasprzaka 60/62, Kasprzaka 64a, 10, 28/34, 
Długosza 27, 29/31, Lorentza 8, Srebrzyńska 45,  
tel. 509 807 333, e-mail: bkazmierczak@rsm-
bawelna.pl
CZYNSZE SPÓŁDZIELNI:
Beata Nykiel – czynsze os. Zbiorcza i os. Żu-
bardź, Koziny, tel. 42 641 63 33, wew. 66, 
e-mail: bnykiel@rsmbawelna.pl
Olga Malec – czynsze os. Słowiańskie i Sien-
kiewiczowskie, tel. 42 641 63 33, wew. 67, 
e-mail: omalec@rsmbawelna.pl
Marzena Zaharan – windykacja, tel. 
42 641 63 33, w. 69, e-mail: mzaharan@
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 oraz na iMieszkaniec.pl
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w przygotowaniu

gotowa do druku

Drogi Mieszkańcu!
Już teraz złóż wniosek o nadanie loginu i hasła do eBOK.

Adres strony do Elektronicznego Biura 
Obsługi Klienta eBOK: 
http://www.ebok.rsmbawelna.pl

eBOK to serwis, który zapewnia dostęp do sald rozliczeń 
czynszowych lokalu i jest dostępny dla użytkowników 
przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Rejestracja do serwisu odbywa się na wniosek 
członka złożony w sekretariacie Spółdzielni 
lub administracji osiedla, bądź przesłany na adres e-mail: 
poczta@rsmbawelna.pl

Wygodnie dodawaj zgłoszenia dotyczące usterek
i spraw bieżących, ze smartfona lub komputera

oraz bądź na bieżąco z ich postępem.

Otrzymuj powiadomienia w smartfonie, e-mail
lub SMS o istotnych sprawach dotyczących

Twojego mieszkania np. przerwie w dostawie
prądu, wody i inne.

Załóż konto na rsmbawelna.imieszkaniec.pl

Ściągnij na swój telefon aplikację
Elektroniczny system obsługi mieszkańca

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

ul. L. Białego 4, nr 207 ul. Zakła-
dowa 55, nr 208 ul. Zakładowa 57, 
nr 233 ul.  L. Białego 5, nr 216 
ul. A. Jagiellonki 4, nr 218 
ul. A. Jagiellonki 1, nr 105 ul. Zie-
mowita 1, nr 108 ul. Ziemo-
wita 9, nr 110 ul. Ziemowita 13, 
nr 116 ul. Dąbrówki 2, nr 118 
ul. Dąbrówki 4 nr 121 ul. Piasta Koło-
dzieja 17, nr 128 ul. Dąbrówki 12, 
nr 130 ul. Dąbrówki 16, nr 131 
ul. Dąbrówki 14, nr 132 
ul. Dąbrówki 13, nr 142 ul. Ziemo-
wita 17, nr 146 ul. Ziemowita 27,

2.  Wymianę świetlika w budynku 
nr 205A ul. Odnowiciela 2,

3.  Montaż turbowentów w budyn-
kach nr 112 ul. Dąbrówki 3 (pion 
mieszkań 21/29), nr 117 pion 1/9 
ul. Piasta Kołodzieja 15, nr 135 
(pion m 21/29) ul. Dąbrówki 11, 
nr 142 (pion m 1/9 i 2/10) ul. Zie-
mowita 17, nr 143 (pion m 12/20) 
ul. Ziemowita 19, nr 156 
(pion m 12/20) ul. Zakładowa 60.

Nie wykonano:
1.  Wymiany wyłazów dachowych 

w budynkach nr 108 ul. Ziemo-
wita 9, nr 218 ul. Anny Jagiel-
lonki 1 i nr 231 ul. Leszka Białego 3, 
nr 217 ul. Anny Jagiellonki 6, nr 126 
ul. Księżnej Kingi 2 (wyłazy są 
w stanie technicznym pozwalają-
cym na ich użytkowanie, a wyniki 
nieruchomości są ujemne).

IV. Wymiana okien i drzwi
1.  Dokonano wymiany drzwi 

wejściowych do klatek scho-
dowych w budynkach nr 105 
ul. Ziemowita 1, nr 107 ul. Zie-
mowita 5, nr 138 ul. Zakła-
dowa 56, nr 128 ul. Dąbrówki 12, 
nr 130 ul. Dąbrówki 16, 
nr 131 ul. Dąbrówki14, nr141 

ul. Ziemowita 15, nr 146 ul. Ziemo-
wita 27, nr 227 ul. Bolesława Szczod-
rego 5, nr 228 ul. Bolesława 3, 
nr 231A ul. Kazimierza Odnowi-
ciela 4, nr 156 ul. Zakładowa 60,

2.  Dokonano wymiany stolarki okien-
nej w 8 mieszkaniach oraz zrefun-
dowano koszty wymian okien 
przez członków dla 38 mieszkań.

Dodatkowo wykonano:
1.  Wymianę drzwi w wejściach do 

klatek schodowych w budynkach 
nr 137 ul. Zakładowa 58, nr 139 
ul. Zakładowa 54, nr 219 ul. Leszka 
Białego 11,

2.  Wymianę wszystkich okienek piw-
nicznych w budynku nr 146 ul. Zie-
mowita 27,

3.  Wymianę naświetli w budynku 
nr 214 ul. Anny Jagiellonki 2.

V. Roboty terenowo‑drogowe
1.  Wykonano kompleksowy remont 

chodników w podwórku budynków 
nr 227, 228, 229, 230,

2.  Wykonano remont chodnika 
w podwórku budynków: nr 220, 
221 i 222 ul. Leszka Białego 17, 
15, 13.

3.  Wykonano poszerzenie łuku ulicy 
Anny Jagiellonki 2 stwarzając 
możliwość swobodnego przejazdu 
dla samochodów oraz innego 
sprzętu (budynki 216-217-218A).

Dodatkowo wykonano:
1.  Miejsce parkingowe przy budynku 

nr 220 ul. Leszka Białego 17,
2.  Remont wytypowanych nawierz-

chni w rejonie budynków „100” 
i „200”,

3.  Remont podestu wejściowego do 
Przychodni lekarskiej w budynku 
nr 216 ul. A. Jagiellonki 4, oraz 
wykonanie podestu pod ławkę przy 
budynku nr 132 ul. Dąbrówki 13.

oraz z bilansu otwarcia:
4.  Kompleksowy remont schodów 

prowadzących do Przychodni 
CEREO-MED w budynku 131 
ul. Dąbrówki 14,

5.  Kompleksowy remont chodników 
w enklawie budynków: 125-126-
127-128 oraz 132-133-134-135,

6.  Chodnik wraz z utwardzeniem 
miejsca pod pojemniki na śmieci 
przy budynkach 132-133,

7.  Parking dla samochodów oraz 
poszerzenie pieszo jezdni przy 
budynkach nr 229, 232 i 233,

8.  Miejsce parkingowe oraz utwar-
dzono miejsca przy śmietnikach 
pod pojemniki na odpady komu-
nalne przy budynkach nr 212-204 
i 205.

Nie wykonano:
1.  Prac remontowych chodników przy 

budynkach nr 146 ul. Ziemowita 27 
i nr 145 ul. Ziemowita 25 (stan 
techniczny chodników jest zadowa-
lający, planuje się inne rozwiązanie 
ruchu pieszych w tym miejscu).

VI.  Roboty instalacyjno‑
‑sanitarne:

1.  Wykonano przeglądy gazowo-
-kominiarskie we wszystkich 
budynkach osiedla,

2.  Dokonano wymiany instalacji 
poziomu z.w. w piwnicach budyn-
ków nr 102 ul. Zakładowa 50, 
nr 216 ul. Anny Jagiellonki 4, 
nr 209 ul. Zakładowa 59, nr 154 
ul. Piasta Kołodzieja 27, nr 114 
ul. Dąbrówki 7, nr 201 ul. Zakła-
dowa 47, 

3.  Dokonano wymiany części pionu 
i poziomu instalacji kanalizacji 
w budynkach: nr 212 ul. Zakła-
dowa 53, nr 102 ul. Zakładowa 50, 

nr 112 ul. Dąbrówki 3, nr 127 
ul. Piasta Kołodzieja 19, nr 202 
ul. Zakładowa 49, nr 221 ul. Leszka 
Białego 15, nr 220 ul. Leszka Bia-
łego 17, nr 107 ul. Ziemowita 5, 
nr 153 ul. Dąbrówki 17,

4.  Dokonano wymiany pionu kana-
lizacji deszczowej w budynkach 
nr 224 ul. Bolesława Szczod-
rego 2, nr 107 ul. Ziemowita 5, 
nr 113 ul. Dąbrówki 5, nr 208 
ul. Zakładowa 57, nr 139 
ul. Zakładowa 54, nr 121 ul. Pia-
sta Kołodzieja 25, nr 149 ul. Piasta 
Kołodzieja 25, nr 105 ul. Ziemo-
wita 1, nr 133 ul. Ziemowita 8, 
nr 125 ul. Dąbrówki 10, nr 119 
ul. Dąbrówki 8, nr 206 ul. Zakła-
dowa 45,

5.  Wykonano płukanie chemiczne 
instalacji centralnego ogrzewania 
i grzejników w budynkach nr 113 
i 114 ul. Dąbrówki 5 i 7, nr 145 
i 146 ul. Ziemowita 25 i 27, nr 201 
i 202 ul. Zakładowa 47 i 49, nr 207 
i 208 ul. Zakładowa 55 i 57,

6.  Dokonano, po oględzinach i kwa-
lifikacji, wymiany grzejników 
w mieszkaniach w budynkach 
nr 141 ul. Ziemowita 15, nr 114 
ul. Dąbrówki 7, nr 218a ul. Anny 
Jagiellonki 3, nr 208 ul. Zakła-
dowa 57.

Dodatkowo wykonano:
1.  Wymianę instalacji  zimnej 

wody i centralnego ogrzewania 
w kanale ciepłowniczym pomiędzy 
budynkami 202 i 201 ul. Zakła-
dowa 47-49,

2.  Wymianę kanalizacji deszczowej 
na klatkach schodowych w budyn-
kach nr 154 ul. Piasta Koło-
dzieja 27, nr 131 ul. Dąbrówki 14, 
nr 227 ul. B. Szczodrego 5, nr 207 
ul. Zakładowa 55,

3.  Wymianę ciepłomierza w węźle 
cieplnym w budynku nr 210 
ul. L. Białego 8,

4.  Wymianę odcinka pionu kana-
lizacyjnego dwóch mieszkań 
w budynku nr 218A ul. A. Jagiel-
lonki 3,

5.  Wymianę kosza zlewowego insta-
lacji odprowadzającej wodę desz-
czową z daszku nad wejściem 
do pierwszej klatki schodowej 
bloku nr 220 ul. L. Białego 17.

Nie wykonano:
1.  Wymiany poziomu instalacji 

deszczowej w budynkach nr 138 
ul. Zakładowa 54, nr 233 ul. L. Bia-
łego 9, nr 233 ul. L. Białego 5, 
nr 210 ul. L. Białego 8, nr 154 
ul. Piasta Kołodzieja 27,

2.  Wymiany części pionu i poziomu 
instalacji kanalizacji w budynkach 
nr 212 ul. Zakładowa 53, nr 204 
ul. L. Białego 4, nr 232 ul. L. Bia-
łego 1, nr 112 ul. Dąbrówki 3, 
nr 137 ul. Zakładowa 58, nr 146 
ul. Ziemowita 27.

Prace zostaną wykonane w kolej‑
nych latach.

Na roboty remontowe wyko‑
nane w 2022 roku wydatkowano 
w osiedlu „Słowiańskie” razem 
ze środkami z Bilansu otwarcia 
kwotę ok. 4.950.000 zł.

Wyremontowana elewcja zach. bud. 
Turoszowska 5, os. Żubardź
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Od 1 maja 2023 r. zmieniają się stawki opłaty eksploatacyjnej. 
Aktualizacji, jak co roku 
po wykonanych rozliczeniach kosztów ciepła i wody, 
podlegać będą zaliczki pobierane na poczet zużycia ciepła i wody.

Nr 167, str. 7 

w przygotowaniu

gotowa do 1 kor

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 2023 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 2023 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.  Informacja nt. stanu zadłużeń 
lokali mieszkalnych i użytko-
wych.

4.  Uchwalenie zmiany stawki 
op ła ty  eksp loa tacy jne j 
od 1.05.2023 r.

LUTY:
1.  Podjęcie uchwały w sprawie 

zasad zaliczania członków RSM 
„Bawełna” do poszczególnych 
części zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia w 2023 roku.

2.  Przyjęcie sprawozdań z dzia-
łalności  Komisji  Rady 
Nadzorczej: Rewizyjnej, 
GZM, Wewnątrzspółdzielczej 
za 2022 rok.

3.  Przyjęcie sprawozdań z działal-
ności Rad Osiedli za 2022 rok.

4.  Zasady dofi nansowania bądź 
sfinansowania wypo czynku 
letniego dla dzieci i młodzieży 
organizowanego przez TKKF 
„Dzikusy” na 2023 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 2022 r. oraz sprawozdania 
fi nansowego za 2022 r. Ocena 
działalności Spółdzielni 

za 2022 r. – uchwalenie wnio-
sków do Walnego Zgromadze-
nia.

3.  Przyjęcie sprawozdania z dzia-
łalności Rady Nadzorczej 
za 2022 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 i e  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 1.05.2023 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-fi nansowych Spółdzielni 
za I kwartał 2023 roku.

2.  Przedstawienie wyników roz-
liczeń mediów za 2022 rok.

3.  Sprawy związane z organiza-
cją Walnego Zgromadzenia.

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-fi nansowych Spółdzielni 
za I półrocze 2023 r.

WRZESIEŃ:
1.  Przedstawienie  anal izy 

porównawcze j  zużyc ia 
mediów w zasobach Spół-
dzielni za I półrocze 2023 
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 2024 roku.

2.  Informacja nt. realizacji prac 
związanych z wykonaniem 
postanowień ustaw: o spółdziel-
niach mieszkaniowych z dnia 
15.12.2000 r. w przedmiocie 
wyodrębnienia nieruchomości 
oraz ustawy z dnia 20 lipca 
2018 roku o przekształceniu 
prawa użytkowania wieczy-
stego gruntów zabudowanych 
na cele mieszkaniowe w prawo 
własności tych gruntów.

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

LISTOPAD:
1.  Analiza wyników gospodar-

czo-fi nansowych Spółdzielni 
za III kwartały 2023 r.

GRUDZIEŃ:
1.  Uchwalenie ramowego har-

monogramu obrad Rady 
Nadzorczej na 2024 rok.

2.  Uchwalenie planu gospo-
darczo-finansowego RSM 
„Bawełna” na 2024 rok.

 Oprac.: I.G.

Ramowy harmonogram prac Rady Nadzorczej na 2023 rok

Zmiana opłat od 1 maja 2023 roku
Przełom roku to w naszej Spółdzielni czas na prze-

gląd obowiązujących stawek z tytułu opłat eksplo-
atacyjnych. Dokonaliśmy dogłębnej analizy i oceny 

pokrycia aktualnymi opłatami planowanych kosztów 
utrzymania naszych zasobów mieszkaniowych. Wyni-
kiem tych działań jest niestety konkluzja, iż dotychcza-
sowe stawki nie są w stanie zabezpieczyć znaczącego 
wzrostu kosztów.

Podstawą do kalkulacji nowych stawek jest przede 
wszystkim obecna i przewidywana sytuacja rynkowa. 
Niestety wysoki wskaźnik inflacji mocno determinuje 
wzrost wielu elementów kosztotwórczych, takich jak 
cena paliw, materiałów oraz usług. Przewidywany w tym 
roku dwukrotny wzrost płacy minimalnej to także ważny 
czynnik w dokonywanej kalkulacji stawek opłat eksplo-
atacyjnych.

Mając na uwadze poniesione koszty w zakończo-
nym roku bilansowym, ustawowy obowiązek ewiden-
cjonowania ich dla każdej nieruchomości indywidu-
alnie oraz założenia planu gospodarczo-finansowego 
na 2023 rok musieliśmy podjąć trudną decyzję, jaką jest 
wzrost stawki opłaty eksploatacyjnej.

Podwyżką tą objętych zostało 149 nieruchomości 
mieszkaniowych oraz 9 nieruchomości z garażami wol-
nostojącymi, które nie posiadają pożytków własnych 
lub uzyskują z nich niewielkie kwoty, a pobierane opłaty 

eksploatacyjne są za niskie w stosunku do ponoszonych 
kosztów. Stawki eksploatacji w nieruchomościach miesz-
kaniowych zostały podwyższone o:
–  0,10 zł/m² dla 1 nieruchomości,
–  0,20 zł/m² dla 1 nieruchomości, 
–  0,30 zł/m² dla 4 nieruchomości,
–  0,40 zł/m² dla 16 nieruchomości,
–  0,50 zł/m² dla 28 nieruchomości,
–  0,60 zł/m² dla 18 nieruchomości,
–  0,70 zł/m² dla 20 nieruchomości,
–  0,80 zł/m² dla 9 nieruchomości,
–  0,90 zł/m² dla 52 nieruchomości.

Zróżnicowanie wzrostu stawek opłaty eksploatacyjnej 
w zasobach naszej Spółdzielni wynika między innymi 
z  wielkości przypisanych do poszczególnych nieru-
chomości terenów przyległych, uzyskiwanych przez 
nieruchomości pożytków z części wspólnych, w postaci 
chociażby anten, bilbordów, reklam czy też najmów 
pomieszczeń dodatkowych. Przychody uzyskane z tych 
pożytków bezpośrednio wpływają na obniżenie stawki 
opłaty eksploatacyjnej.

W  dniu 12.10.2022 roku Rada Miejska w  Łodzi 
Uchwałą nr LXVII/1964/22 zmieniła wysokość stawek 
podatku od nieruchomości. Analogicznie postąpiła Rada 
Gminy Andrespol, która w dniu 17.11.2022 roku podjęła 

Uchwałę nr LX/494/22 w  sprawie wysokości stawek 
podatku od nieruchomości. Tym samym służby finan-
sowe naszej Spółdzielni podjęły czynności zmierzające 
do urealnienia tych opłat w nieruchomościach położo-
nych w Łodzi i Andrespolu.

W grudniowym numerze gazety „Mój Dom” syg-
nalizowaliśmy o dużym wzroście taryf na ciepło. Nasz 
dostawca ciepła systemowego – Veolia Energia Łódź 
w ciągu ostatnich 12-stu miesięcy zmienił cenę zakupu 
dostarczanej do naszej Spółdzielni energii cieplnej 
w następujących przedziałach, w zależności od stoso-
wanej taryfy na ciepło:
–   od 01.02.2022 r. 46,02 zł/GJ – 50,96 zł/GJ,
–   od 13.07.2022 r. 54,04 zł/GJ – 59,88 zł/GJ,
–   od 17.12.2022 r. 73,15 zł/GJ – 77,85 zł/GJ,
–   od 01.01.2023 r. 103,89 zł/GJ – 108,28 zł/GJ.

Z uwagi na fakt, iż rozliczenie centralnego ogrzewania 
i ciepłej wody, a co za tym idzie również nową wyso-
kość zaliczek na te media otrzymają Państwo dopiero 
w kwietniu tego roku, apelujemy aby dobrowolnie 
zwiększyć wysokość tych zaliczek o  50%, celem 
„nadpłacenia” i stworzenia sobie zapasu finansowego, 
by w przyszłym roku uniknąć wysokich dopłat.

 A.K.

 Opłaty 
za mieszkanie 
w grudniu 2022 r.
 Z  danych GUS-u  wynika, że  w  grudniu 
2022  r. opłaty za mieszkanie, w  tym 
opłaty za media, były aż o 22,8% wyższe 
niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

ANTYKWARIAT

SKUP płyt winylowych, 
płyt CD, kaset magneto-
fonowych z muzyką.

Dojazd do klienta

Tel. 503 133 524
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***
U dentysty:
– Zaraz usunę Panu zęba. Proszę później nie jeść przez dwie godziny.
– Bez obaw. Z Pana cenami nie będę jeść przez tydzień.

***
– Dlaczego jeszcze nie zdjęłaś majtek, zaraz przyjdzie hydraulik 
naprawić ogrzewanie.
– A co nie mamy ani grosza?
– Z kaloryfera zdejmij majtki!

Rozerwij się!
BARAN 21 III ‑ 20 IV
Ważne teraz będzie dotrzy-
manie wszystkich terminów. 
Spóźnienie lub zapomnienie 
o sprawach bieżących może Ci zaszkodzić. 
Szczególnie tych, na których Ci bardzo 
zależy. Działaj spokojnie i z rozwagą. Pamię-
taj też o zaległej korespondencji. Wodnik się 
niecierpliwi!

BYK 21 IV ‑ 21 V
Czyjeś postępowanie, zwłasz-
cza wobec Ciebie bezpośred-
nio, sprawi, że odczujesz 
zawód. Spróbuj spokojnie przeanalizować 
ostatnie wydarzenia, a zrozumiesz w czym 
rzecz. Wszystko to wpłynie na ochłodzenie 
kontaktów, co najmniej do końca miesiąca. 
Chyba, że poprosisz o pomoc Wagę.

BLIŹNIĘTA 22 V ‑ 20 VI
Sporo gadaniny i zbędnych 
słów, jakieś próby intryg 
w końcu miesiąca. Wszystko 
to negatywnie wpłynie na Twój nastrój 
i samopoczucie. Będzie potrzebne ener-
giczne działanie z Twojej strony by uspo-
koić wzburzone fale. W interesach uważaj 
na Koziorożca.

RAK 21 VI ‑ 22 VII
Czyjeś krytyczne uwagi 
należy wziąć pod uwagę. 
Na pewno pomogą w dal-
szym postępowaniu. Poważna rozmowa 
w szerszym gronie sprawi, że na niektóre 
sytuacje spojrzysz zupełnie nowym okiem. 
Dużo troski i dbałości w doprowadzeniu 
wszystkiego do ładu wykaże Lew. 

LEW 23 VII ‑ 22 VIII
Miły uśmiech i słodkie słowa 
niech Cię nie zmylą. Musisz 
postarać się dociec, co się 
za tym kryje, a dopiero potem podjąć odpo-
wiednie rozmowy o poważniejszym charak-
terze. Jeśli postąpisz odpowiednio elastycz-
nie i taktownie możesz nawet wiele zyskać. 
Rak będzie potrzebował Twojej pomocy. 

PANNA 23 VIII ‑ 22 IX
Rozpoczniesz miesiąc raczej 
w ponurym nastroju, bo wyda 
Ci się nagle, że po upływie 
większej części pierwszego miesiąca roku 
nadal nie masz „wystrzałowego” pomy-
słu na życie. Przypomnij sobie, ile razy 
już przeżywałeś podobne nastroje. Samopo-
czucie podniesie Ci bardzo miłe spotkanie 
ze Strzelcem.

WAGA 23 IX ‑ 23 X
Będziesz odczuwać wrażenie, 
że wiele spraw się gmatwa, 
komplikuje, nie wiąże w całość, 
na jakiej by Ci zależało. Zmień swoje postę-
powanie, odrzuć upór, a być może wszystko 
pójdzie w zapomnienie. Nie licz przy 
tym na wyrozumiałość partnera lub rodziny. 
Nie zapomnij o zobowiązaniach wobec Byka, 
czeka już dość długo. 
SKORPION 24 X ‑ 21 XI
Przed Tobą jakieś prob-
lemy z porozumiewaniem 
się i to zarówno w pracy 
jak i na gruncie prywatnym. Tylko nie wście-
kaj się, że nikt Cię nie rozumie. Możesz 
przy tym popełnić jakiś błąd. Dlatego 
za wszelką cenę wyjaśnij sam sobie, 
o co naprawdę Ci chodzi. Nie licz na wyro-
zumiałość Panny.

STRZELEC 22 XI ‑ 21 XII
Spokojniejszy miesiąc. Znaj-
dziesz czas na spotkanie odkła-
dane od dawna. Może mieć teraz 
miejsce rozmowa prywatna, której znaczenie 
docenisz dopiero później. Nowe posunięcia 
o znaczeniu dość istotnym dla Twoich finan-
sów. Ciesz się, ale nie mów o tym za wiele, 
żeby nie zapeszyć… Unikaj Bliźniąt. 

KOZIOROŻEC 22 XII ‑ 19 I
Spór na tematy zawodowe 
padnie cieniem na wszystkie 
sprawy tego miesiąca. Staraj 
się więc możliwie szybko sprawę wyjaśnić 
i cały ten powstały problem szybko dopro-
wadzić do normalnego stanu. Nawet gdyby 
Cię miało to kosztować pójście na pewne 
ustępstwa. Usłyszysz słowa uznania 
od Skorpiona.

WODNIK 20 I ‑ 18 II
Będzie Ci dopisywało zdrowie 
i dobry nastrój. Wykorzystaj 
tę sytuację na przebywanie 
wśród ludzi. Masz szansę na sukcesy towa-
rzyskie i na to, żeby być w centrum uwagi, 
na zdobycie sobie sympatii nowych znajo-
mych. Intrygujący będzie Baran.

RYBY 19 II ‑ 20 III
Możesz liczyć na poprawę 
swoich interesów i bez ryzyka 
działać na ważnym dla Ciebie 
polu. Będą to korzystne dla Ciebie możli-
wości, postaraj się je właściwie wykorzy-
stać. W kontaktach z kimś zaprzyjaźnionym 
staraj się nie okazywać swego niezadowo-
lenia z niektórych posunięć. Jeśli prywatka 
– to z drugimi Rybami.

HOROSKOP NA LUTY

Składniki:

■ 750 g ziemniaków
■ 2 cebule
■ 200 g sera żółtego
■ jajko
■ 2 łyżki mąki ziemniaczanej
■ sól, pieprz, papryka ostra
■ około pół szklanki bułki tartej
■ olej do smażenia

Przygotowanie:
1.  Ziemniaki myjemy, obieramy 

i gotujemy do miękkości w osolo-
nej wodzie. Następnie odcedzamy 
i pozostawiamy do przestygnięcia.

2.  Cebule obieramy i kroimy w kostkę. 
Podsmażamy na patelni na złoty 
kolor.

3.  Ziemniaki razem z cebulą mielimy 
w maszynce do mięsa lub rozdrab-
niamy dokładnie praską do ziem-
niaków, żeby nie było grudek.

4.  Do masy ziemniaczanej dodajemy 
jajko, mąkę, starty na tarce o drob-
nych oczkach ser żółty i przyprawy. 
Całość wyrabiamy na jednolitą 
masę.

5.  Z masy formujemy kulki wielko-
ści orzecha włoskiego i obtaczamy 
w bułce tartej. Do bułki można też 
dodać ostre przyprawy.

6.  Kulki najlepiej smażyć na głębokim 
tłuszczu na złoty kolor.

7.  Odsączamy z nadmiaru tłuszczu 
na ręczniku papierowym. I gotowe. 
Smacznego!

  K.Sz.
 Źródło:  internet

Pyszne kulki z gotowanych 
ziemniaków, obtoczone 
w bułce tartej i usmażone 
na oleju. Ta prosta potrawa 
może stanowić smaczną 
przystawkę karnawałową, 
ale i dodatek do obiadu lub 
samodzielne danie, podane 
np. z sosem czosnkowym 
lub salsą pomidorową. 
Jeśli nie zjemy wszystkich 
od razu po usmażeniu, 
można je potem odgrzać 
w piekarniku, też będą 
smaczne.
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w przygotowaniu

gotowa do 1 kor

gotowa do druku

KARNAWAŁ TRWA!

DUFINKI DUFINKI 
ZIEMNIACZANE ZIEMNIACZANE 
Z SEREM Z SEREM 
ŻÓŁTYMŻÓŁTYM

Czego sobie życzymy Czego sobie życzymy 
na Nowy Rok?na Nowy Rok?

Taka sobie myśl!
Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze 
jest niewidoczne dla oczu.
 Antoine de Saint-Exupéry

Życzenia noworoczne to nieodłączny element kończącego się roku i  Sylwestra. 
Wysyłamy je bliskim, rodzinie i znajomym.

Sprawdziliśmy czego życzyliśmy sobie najczęściej na koniec 2022 r.
Nasze noworoczne życzenia odnosiły się w dużej mierze do ostatnich trudnych lat. W naszym 

bliskim otoczeniu było bowiem w ostatnich latach dużo takich wydarzeń, które wcześniej wyda-
wały się nam trudne do wyobrażenia, a jednak pojawiły się i miały bardzo bezpośredni wpływ 
na rzeczywistość. Niewątpliwie do takich traumatycznych, wręcz, wydarzeń zaliczyć należy 
epidemię koronawirusa, która bardzo zmieniła codzienne życie wielu ludzi. Nie skończył się strach 
przed epidemią, gdy doszła do tego wojna w Ukrainie. A na to nałożyła się jeszcze, jako wypad-
kowa tych zdarzeń, wysoka inflacja.

Według badania „Bieżące lęki i obawy Polaków” przeprowadzonego pod koniec 2022 r. 
przez socjologów UCE Research i platformy ePsycholodzy.pl. aż 50,8 proc. Polaków obawia się 
w 2023 r. dalszych wzrostów inflacji i utraty wartości pieniądza. Na dalszych miejscach znalazły się 
obawy o zdrowie czy wojnę na terenie Polski. Listę zamyka obawa o spadek cen nieruchomości. 
To może być jednak problemem przede wszystkim dla inwestorów.

I to właśnie te lęki stały się najbardziej doceniane w życzeniach. Życzymy sobie bowiem 
po trzykroć zdrowia, pieniędzy, spokoju i pokoju. K.Sz.


