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Do mieszkańców trafiły już druki rozliczeniowe kosztów wody
i ciepła. Do rozliczenia z członkami pozostaje dodatni wynik
w kwocie 988.721 zł.

Łódzka Kolej Aglomeracyjna zaprasza do swoich weekendowych
połączeń Warszawa – Łódź. Posiadając bilet na taki przejazd można
skorzystać z wielu specjalnych zniżek i promocji. Szczegóły na str. 10.

NAKŁAD 9000

egzemplarzy

Moim
zdaniem
To wydanie naszej gazety ukazu-

je się po raz pierwszy w naszej krót-
kiej historii w Wielkim Tygodniu.
Większość z nas już jest przygotowana
do świąt. Zresztą teraz nie jest to trud-
ne, bowiem wszystko jest dostępne;
nawet ciasta, które można nabyć
w cukierniach bądź innych punktach.
I praktycznie nie można odróżnić ich
od tych domowych, które kiedyś na-
sze żony, mamy bądź ciocie z wielkim
poświęceniem i trudem, ale i radością
przygotowywały w okresie przed-
świątecznym. Bez echa przeszła
„brudna niedziela”, tak jeszcze nie-
dawno określana ostatnia niedziela
przed każdymi świętami. W taką nie-
dzielę można było robić dodatkowe
zakupy w otwartych wyjątkowo skle-
pach; w domach zaś robiono grun-
towne porządki, by godnie przeżywać
niedługo nadchodzące święta. Czasy
się szybko zmieniły. Wielu więc rze-
czy już nie ma, o wielu też zapomi-
namy, traktując to co nam daje nasza
bieżąca rzeczywistość jako już coś nor-
malnego i oczywistego. Przestajemy
żyć historią, naszymi wspomnieniami,
nie mając na to praktycznie w ogóle
czasu. Liczą się tylko aktualne spra-
wy i problemy wynikające z totalne-
go przekazu informacyjnego. Wiemy
o najdrobniejszych wypadkach i ka-
tastrofach na całym świecie. Co ty-
dzień na ekrany kin wchodzi kilka no-
wych filmów, co rusz mamy nowe pre-
miery w teatrach. A w naszych domach
wszechogarniające jest oglądanie ko-
lejnych odcinków wielu seriali. Po-
mijając dyskusje na temat bieżącej sy-
tuacji politycznej w naszym kraju, po-
laryzujące, a często zakłócające
i burzące domowy mir. Zakłócające
również nasze sąsiedzkie relacje. Za-
chęcam ponownie, by nie dać się
omamić tym przekazom, by zacząć
zmieniać swoją rzeczywistość na bar-
dziej radosną. I bardziej świadomą.
Najlepiej zacząć od rzeczy wyda-
wałoby się prozaicznych. Nadeszła
wiosna, idą Święta. Zróbmy porządki
również w naszym najbliższym oto-
czeniu. Zacznijmy się uśmiechać do
spotkanych osób i bądźmy weselsi.
Zmieńmy również swoje przyzwy-
czajenia. Chociażby takie. Wielu z nas
ma w domach zwierzęta. Wychodząc
z nimi na spacery zabierajmy woreczki
na odpady. To naprawdę nie jest takie
trudne i zgodnie z hasłem sprzed kil-
ku lat „to nie jest kupa roboty”. I ko-
lejna sprawa. Nie jesteśmy w stanie
jako spółdzielnia zlikwidować roz-
noszenia reklam i wkładania ich do na-
szych skrzynek pocztowych, bowiem
wielu z nas wpuszcza do swojej klat-
ki schodowej każdego kto naciśnie do-
mofon. Znajdując w swojej skrytce
niepotrzebne ulotki nie wyrzucajmy
ich na wierzch tychże skrzynek, bo
często z nich spadają tworząc od razu
ogromny bałagan. Zabierzmy je do
domu i razem z makulaturą wrzućmy
do pojemnika selektywnej zbiórki
odpadów. To też nie jest takie trudne.
A palących papierosy proszę o nie od-
gaszanie ich na posadzce klatek bądź
wyrzucanie ich na trawniki przez bal-
kon czy okno.

Życzę Wszystkim wesołych i zdro-
wych Świąt Zmartwychwstania Pań-
skiego. A za trzy tygodnie odbędą się
główne obchody 1050. rocznicy
Chrztu Polski.

Sylwester Pokorski

Następny numer
ukaże się

28 kwietnia 2016 r.

Ważna informacja!
W kolejnym numerze gazety, który ukaże się przed obradami Walnego Zgro-
madzenia RSM „Bawełna”, zaplanowanymi na dni 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25
maja 2016 r., zamieścimy wiele informacji związanych z tym zebraniem. Przed-
stawimy organizację Walnego, składy Prezydium, komisji skrutacyjnej i wy-
borczej oraz obszerne fragmenty sprawozdania z działalności Spółdzielni
za 2015 r. Ponadto, jako, że w bieżącym roku z powodu wygaśnięcia mandatu
przeprowadzone będą wybory uzupełniające do Rady Osiedla „Zbiorcza”, za-
prezentujemy zgłoszonych do wyborów kandydatów. Członkowie zamiesz-
kali w osiedlu „Zbiorcza” wybierać będą jednego członka do pracy w Radzie
Osiedla do końca bieżącej kadencji, trwającej do 2017 r., czyli na jeden rok.
Przypominamy, że zgodnie ze statutem RSM „Bawełna”, aby kandydować na-
leży zebrać poparcie co najmniej 20 członków zamieszkałych w osiedlu, w tym
przypadku w os. „Zbiorcza”. Szczegóły dotyczące składania kandydatur okreś-
li Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 31 marca br.

Rada Osiedla Olechów-Janów – jednost-
ka samorządowa UMŁ oraz dyrektorzy wi-

dzewskich szkół zapraszają w dniu 31 marca (czwartek) o
godz. 17.30 do Szkoły Podstawowej nr 205 na Olechowie,
ul. Dąbrówki 1 na konsultacje społeczne w zakresie
Budżetu Obywatelskiego na 2017 r. Celem spotkania będzie
zapoznanie z ideą budżetu oraz potrzebami mieszkań-
ców tych osiedli. Przypominamy, że projekty do Budżetu
Obywatelskiego można zgłaszać do 20 kwietnia br.

UWAGA!Rondo Sybiraków
Już niebawem Łódź zyska nowe, bezpieczne rondo turbinowe.
Latem rozpocznie się przebudowa obecnego Ronda Sybiraków.
Ta informacja jest szczególnie ważna dla mieszkańców na-
szych bloków 501 i 503 na Widzewie oraz całego Olechowa
i Janowa.O szczegółach tej inwestycji piszemy na str. 10.

Uniwersytet Łódzki
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

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

DO UDZIAŁU W BARDZO WAŻNYM BADANIU
SOCJOLOGICZNYM.

Szczegóły na str. 3

W bieżącym numerze ponawiamy artykuł jaki zamieściliśmy już w 63. i 74. wydaniu naszej
Gazety, o tym jak czytać druki rozliczeń indywidualnych ciepła i wody w naszej Spółdzielni.

Służby administracyjne w ostat-
nich dniach przekazały Pań-
stwu indywidualne druki rozli-

czeń zużycia wody i kosztów ciepła. In-
formujemy, że w zasadach rozliczeń za

2015 r. w stosunku do ubiegłego roku nic
się nie zmieniło. Dla osób, które mają jesz-

cze problemy z analizą swoich wyników roz-
liczeń, na środkowych stronach gazety zamieszczamy, podobnie jak
w poprzednich latach, przykładowe tegoroczne rozliczenie ze szcze-
gółowo opisanymi wszystkimi pozycjami druków dotyczących zarówno
rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania jak i zużycia wody zim-
nej i ciepłej – tym razem prezentujemy rozliczenie dla jednego
z mieszkań w os. Koziny (w ubiegłych latach wskazówki te nanieśliśmy

na rozliczenie bloku 501, bloku na Stokach i budynku z Olechowa).
Zachęcamy do uważnej lektury artykułu, co w wielu przypadkach
oszczędzi Państwu czas na niepotrzebne wizyty w administracjach
czy składanie pism o wyjaśnienie sposobu rozliczeń.

Przypominamy, że za lokal opomiarowany i rozliczany ze wskazań
wodomierzy przyjmujemy tylko te lokale, w których wodomierze, nie-
zależnie czy są wyposażone w moduł radiowy czy nie, posiadają
ważną cechę legalizacyjną ( okres ważności wodomierza to 5 lat).
Podzielniki przyjmowane do rozliczeń bezwzględnie muszą posia-
dać moduł radiowy, podzielniki bez modułu traktowane są jako nie-
ważne.

Rozliczeniu podlegają pełne koszty dostawy ciepła i wody do bu-
dynku i tylko one. Jak czytać druki rozliczeniowe za 2015 r. przed-
stawiamy na str. 6–7.

Druki rozliczeń zawierają wszystkie niezbędne informacje o kosztach ciepła i wody.
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w poprzednim wydaniu: „interweniujcie”
zaczęły wpływać do redakcji zgłoszenia.

Cieszymy się i czekamy na kolejne.2
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Z prac Zarządu Spółdzielni w lutym 2016 r.
W lutym 2016 r. posiedzenia
Zarządu RSM „Bawełna”
odbyły się w dniach 3, 10, 17
i 24. Na posiedzeniach tych
rozpatrzone zostały m.in. na-
stępujące sprawy:

Sprawy członkowsko-
-mieszkaniowe
W dniu 31.01.2016 r. Spółdzielnia liczyła
8.839 członków, w tym 8.748 członków
zamieszkujących i 91 członków ocze-
kujących. W lutym 2016 r. w poczet
członków Spółdzielni przyjęto 36 osób,
a skreślono z rejestru 47 osób.

Podjęto postępowanie o pozbawienie
członkostwa w Spółdzielni w stosunku do
członka Spółdzielni zalegającego z opłata-
mi za mieszkanie, a wobec dwóch człon-
ków, którzy spłacili swoje zadłużenia,
uchylono uchwały o podjęciu takich po-
stępowań.

Zatwierdzono wyniki prac komisji
przetargowej z ogłoszonych w styczniu
przetargów ograniczonych i nieograni-
czonych na cztery mieszkania. W odnie-
sieniu do jednego z mieszkań w osiedlu
„Żubardź” odstąpiono od przeprowadze-
nia przetargów (ograniczonego i nieogra-
niczonego) w dniu 15.02.2016r. – nowy ter-
min podajemy w ogłoszeniu na stronie 3.
W przetargach ograniczonych nie złożono
ofert, podobnie jak w przetargu nieogra-
niczonym na mieszkanie w osiedlu
„Słowiańskie”. Natomiast na dwa pozos-
tałe mieszkania – jedno w osiedlu „Zbior-
cza”, drugie w osiedlu „Żubardź” (miesz-
kanie przy ul. Bydgoskiej 25, powstałe po
przebudowie z dawnego lokalu użytko-

wego) – zgłosili się oferenci w przetargach
nieograniczonych i przyjęte zostały ofer-
ty wybrane przez komisję przetargową.

Organizacja Walnego
Zgromadzenia
Ustalono wstępne terminy (na drugą
połowę maja) i miejsca obrad poszcze-
gólnych części zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia w 2016 roku oraz uzys-
kano potwierdzenie rezerwacji sal od dy-
rekcji szkół, w których planowane są
zebrania.

Roboty remontowe, wymiana
stolarki okiennej
Podjęto decyzje o refundacji kosztów wy-
miany okien dokonanej w dwóch miesz-
kaniach: w osiedlu „Koziny” i w osiedlu
„Żubardź”, a także decyzję o przyspie-
szeniu wymiany okien z powodów tech-
nicznych w jednym z mieszkań na
Olechowie.

Ustalono zasady wyboru firm do wy-
konywania robót kominiarskich w zaso-
bach mieszkaniowych Spółdzielni w 2016
roku i powołano komisję do wyboru tych
wykonawców. Ogłoszenie w sprawie
składania ofert na wykonywanie prac ko-
miniarskich zamieszczone zostało się m.in.
w naszej gazecie w ubiegłym miesiącu.

Przyjęto do wiadomości informację
na temat zdarzenia losowego – pożaru,
jaki miał miejsce 7 lutego br. w jednym
z mieszkań na Olechowie.

Opłaty i koszty
Omówiono i przyjęto do wiadomości wy-
niki ekonomiczne Spółdzielni za 2015
rok oraz za styczeń 2016 roku.

Uchwalono plan amortyzacji i umo-
rzenia środków trwałych na 2016 rok oraz
aneks do planu na 2015rok.

Rozpatrzono pisemne wystąpienia
właścicieli firm prowadzących konser-
wację zasobów na osiedlach, dotyczące
ich wynagrodzenia za usługi świadczo-
ne na rzecz Spółdzielni. Biorąc pod
uwagę przedstawione przez nich argu-
menty za podwyższeniem wynagrodze-
nia określonego w umowach o konser-
wację, Zarząd zaakceptował nowe
zwiększone wysokości ryczałtów mie-
sięcznych. Wzrost mieści się w planie
gospodarczo-finansowym Spółdzielni
na bieżący rok.

Zatwierdzono wykaz stawek opłat za
lokale w RSM „Bawełna”, zaktualizo-
wany na dzień 1.01.2016 r. i na dzień
1.05.2016 r. Wykaz ten znajduje się na
stronie internetowej Spółdzielni – do-
stępny po zalogowaniu.

Postanowiono wszcząć egzekucję ze
spółdzielczego własnościowego prawa do
mieszkania, które należy do małżeństwa
zadłużonego wobec Spółdzielni z po-
wodu nie wnoszenia opłat za używanie
mieszkania.

Na pisemny wniosek jednego z miesz-
kańców podwyższono ustaloną dla jego
mieszkania stawkę zaliczkową na poczet
centralnego ogrzewania.

Przyjęto do wiadomości uchwałę
nr 1/2016 Rady Nadzorczej Związku
w sprawie wysokości składek członkow-
skich na realizację zadań Związku w 2016
roku i wysłano do Związku dane infor-
macyjne o RSM „Bawełna” niezbędne do
ustalenia wysokości składki zgodnie
z w/wymienioną uchwałą.

Najem lokali i dzierżawa
terenu
Wynajęto pomieszczenie suszarni w piw-
nicy budynku nr 230 w osiedlu „Słowiań-
skie” mieszkańcowi tego budynku z prze-
znaczeniem na dodatkową komórkę.

***
Upoważniono do dostępu i przetwarzania
danych osobowych w niezbędnym zakre-
sie osoby wytypowane przez Rady Osiedli
„Zbiorcza”, „Słowiańskie” i „Sienkiewi-
czowskie” ze swego grona do prowadzenia
rozmów z członkami i mieszkańcami za-
legającymi z opłatami za używanie lokali.

Zwołano zebrania trzech wspólnot
mieszkaniowych na Janowie zarządza-
nych przez Spółdzielnię.

Z zadowoleniem przyjęto wręczone
w dniu 25.02.2016 r. na ręce Prezesa
p. Sylwestra Pokorskiego przez Dyrekto-
ra 3 Oddziału PKO BP w Łodzi w imieniu
Dziennika „Puls Biznesu” potwierdzenie
przynależności Robotniczej Spółdzielni
Mieszkaniowej „Bawełna” do elitarnego
klubu Gazeli Biznesu. O czym piszemy na
str. 11. Oprac.: E.S.

Z prac
Rady Nadzorczej
W lutym 2016 roku Rada Nad-
zorcza RSM „Bawełna” odbyła
jedno posiedzenie, na którym:

1. Podjęła Uchwałę w sprawie na-
leżącej do kompetencji Rady Nadzor-
czej w związku z planowanym
zwołaniem Walnego Zgromadzenia-
w sprawie ustalenia zasad zaliczania
członków Robotniczej Spółdzielni
Mieszkaniowej „Bawełna” do po-
szczególnych części Walnego Zgro-
madzenia Robotniczej Spółdzielni
Mieszkaniowej „Bawełna” w Łodzi.
(uchwałę prezentujemy na stronie 4).
2. Ustaliła treść ogłoszenia o naborze
kandydatów do Prezydium, Komisji
Skrutacyjnej i Komisji Wyborczej naj-
bliższego Walnego Zgromadzenia RSM
„Bawełna” i zdecydowała, że ogłosze-
nia mają zostać wywieszone w biurze
Zarządu Spółdzielni oraz w biurach po-
szczególnych Administracji Osiedli,
a także na stronie internetowej
Spółdzielni.
Ustalono termin zgłaszania kandydatów
do Prezydium, Komisji Skrutacyjnej
i Komisji Wyborczej do dnia
30.03.2016 roku.
3. Dokonała wyboru trzech człon-
ków Rady Nadzorczej do udziału
w pracach Komisji ds. wyboru wyko-
nawców na wykonywanie robót ko-
miniarskich w zasobach Spółdzielni
w 2016 roku, w charakterze obserwa-
torów z dostępem do materiałów.
4. Przyjęła bez uwag sprawozdania
z działalności Rad Osiedli „Koziny”,
„Żubardź”, „Zbiorcza”, „Słowiańskie”
i „Sienkiewiczowskie” za 2015 r.
5. Wybrała dwóch przedstawicieli na
zjazd przedkongresowy organizowany
przez Związek Rewizyjny Spółdzielni
Mieszkaniowych RP w celu wyboru de-
legatów na VI Kongres Spółdziel-
czości.
6. Przyjęła do wiadomości informa-
cje członka Rady Osiedla „Sienkiewi-
czowskie” na temat spraw jakimi zaj-
mowała się Rada od czasu poprzed-
niego posiedzenia Rady Nadzorczej.
Rady Osiedli „Słowiańskie”, „Zbior-
cza”, „Żubardź” i „Koziny” nie miały
w tym czasie posiedzeń.
7. W sprawach wniesionych Rada
przyjęła do wiadomości informacje na
temat:
– kolejnych propozycji, jakie

wpłynęły do Komisji Statutowej
ws. zmian do Statutu Spółdzielni,

– napływających do Spółdzielni pism
dot. głowic + 16°C i planów, by ko-
lejny raz przybliżyć członkom za-
sadność ich montowania,

– szkoleń pracowników, w wyniku
których uzyskują oni uprawnienia
zawodowe i kwestii umów zabez-
pieczających,

– otrzymania przez Spółdzielnię wy-
różnienia Gazeli Biznesu, zgodnie
z którym to wyróżnieniem Dzien-
nik Puls Biznesu potwierdza przy-
należność RSM „Bawełna” do eli-
tarnego klubu Gazel Biznesu, czy-
li do grona najdynamiczniej roz-
wijających się firm,

– nominacji RSM „Bawełna” do ty-
tułu DOBRA SPÓŁDZIELNIA
2016 i odmownej decyzji Spół-
dzielni ws. przystąpienia do tej
akcji, ze względu na związane
z tym przedsięwzięciem koszty.

8. Następne posiedzenie Rady Nad-
zorczej planowane jest na 31.03.2016 r.

I.G.

Kobiety w akcji
Głosujmy na Stefanię
Gąsiorowską z Sieradz-
kiej Spółdzielni Mieszka-
niowej!

W naszym województwie rozpoczęła
się druga edycja plebiscytu pod
hasłem Kobieta Przedsiębiorcza Wo-
jewództwa Łódzkiego 2015. Kon-
kurs organizowany jest przez „Dzien-
nik Łódzki”, „Express Ilustrowany”
i „Nasze Miasto”, a wyboru dokonują
internauci w głosowaniu online. Do
konkursu zgłosiło się bardzo dużo
wyjątkowych pań odnoszących suk-
cesy w biznesie, działalności społecz-
nej, kulturalnej czy naukowej.

My chcemy poprzeć jedną z kan-
dydatek i namówić naszych czytel-
ników do głosowania na nią.

Jest to Stefania Gąsiorowska –
Prezes Zarządu Sieradzkiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej.

Z wykształcenia prawnik, a z za-
miłowania spółdzielca, oddany spół-
dzielczości od ćwierć wieku.

Kobieta spełniona zarówno oso-
biście, jak i zawodowo.

Solidaryzując się z ruchem spół-
dzielczym i wspierając osoby z nim
związane oddajmy swój głos właśnie
na Stefanię Gąsiorowską!

Głosować można trzema meto-
dami: za pomocą strony www.dzien-
niklodzki.pl, za pomocą aplikacji Fa-
cebook oraz wysyłając smsy – smsa
na Stefanię Gąsiorowską wysyłamy
pod numer 72355, w treści wpisując
KB.6 (koszt 2,46 zł z VAT).

Głosowanie trwa do 31 marca.
Zachęcamy do wzięcia udziału

w akcji. I.G.

W tym miejscu, w poprzednim numerze
gazety zachęcaliśmy do kontaktu z nami
we wszystkich sprawach ważnych dla
Was czytelnicy i osiedla, w którym
mieszkacie. Artykuł „Interweniujcie”
przyniósł już pierwsze Państwa zgłosze-
nia. Odebraliśmy dwa telefony do-
tyczące spraw z osiedla „Słowiańskie”
oraz jedno mailowe zgłoszenie z osiedla
„Sienkiewiczowskie”.

Jedno ze zgłoszeń przedstawiamy po-
niżej, a dwa kolejne na stronie 10.

Interwencja mieszkanki z bloku 139 na
Olechowie dotyczyła w głównej mierze

kwestii wybijającej kanalizacji w tym
bloku. Lokatorka wyraziła zdziwienie,
że w zamierzeniach remontowych admi-
nistracji na 2016 r., zaprezentowanych
w lutowym numerze gazety, nie znalazła
się sprawa naprawy kanalizacji.

Pani żaliła się, że mieszkańcy tego blo-
ku od lat muszą żyć w smrodzie, bowiem
w piwnicy notorycznie z kanalizacji wy-
lewają się fekalia. Ponadto zasugerowała,
że być może jej blok jest celowo i złośli-
wie pomijany przy wszelkiego rodzaju pra-
cach czy naprawach.

Oto co udało się ustalić redakcji:
Blok 139 wchodzi w skład nierucho-

mości S-137, do której zaliczają się trzy bu-

dynki: 137, 138 i 139 i zgodnie z ustawą
o spółdzielniach mieszkaniowych, za-
równo wpływy, jak i wydatki, księgowa-
ne są dla całej nieruchomości. Na dzień
31.12.2015 r. nieruchomość S-137 ma
wynik ujemny, sięgający przeszło 300 ty-
sięcy złotych. Wynika to z bardzo szero-
kiego zakresu prac, które zostały wykonane
na tej nieruchomości. Nie jest więc tak jak
uważa nasza lokatorka, że blok (wchodzący
przecież w skład całej nieruchomości)
jest pomijany przy wykonywanych robo-
tach.

W kwestii wybijającej kanalizacji
w bloku 139 została w 2012 r. wymienio-
na część pionu i poziomu kanalizacji sa-
nitarnej-pion parzysty mieszkań, w 2013 r.
część pionu i poziomu kanalizacji de-
szczowej i część pionu i poziomu kanali-
zacji sanitarnej- pion nieparzysty mieszkań.
Ponadto w 2014 roku zostało przeprowa-
dzone czyszczenie odejścia kanalizacyj-
nego z bloku od strony studzienki rewi-
zyjnej. W trakcie prac zostały usunięte
z przyłącza korzenie zarastające rury.
Podjęte działania wraz z wymianą części
pionów kanalizacyjnych przyniosły wów-
czas oczekiwane efekty. W dniu 23.02.2016
roku, po ponownym zgłoszeniu wybicia ka-
nalizacji, zostało przeprowadzone czysz-
czenie odejścia z bloku wraz z wycięciem

korzeni. Powinno to zapewnić spokój lo-
katorom na kolejny rok. Została również
dokonana inspekcja kanalizacji za po-
mocą kamery, podczas której stwierdzono
przesunięcia i nieszczelności instalacji
sanitarnej, spowodowane korzeniami zbyt
wielu drzew usytuowanych w pobliżu in-
stalacji. Będzie rozważona możliwość
wymiany całego przyłącza kanalizacyj-
nego, którego koszt może być jednak bar-
dzo wysoki, ze względu na długość i głębo-
kość położenia rur. Ujemny wynik na
całej nieruchomości sprawia, że wykony-
wane są tylko prace konieczne, wyni-
kające z przeglądów lub przeprowadzane
w trybie awaryjnym. Wynik ten nie po-
zwala natomiast na planowanie prac
o dużym zakresie.

Lokatorzy powinni również pamiętać
jednak o tym, jak wiele zależy od nich sa-
mych. Bardzo często bowiem wrzucają do
toalet rzeczy, które nigdy nie powinny się
tam znaleźć i które skutecznie zapychają
odpływ. Mieszkańcy bloków często trak-
tują toalety niczym swoisty śmietnik, wy-
rzucając tam np. ręczniki papierowe, chus-
teczki dla niemowląt, watę, podpaski,
resztki jedzenia, kości od mięsa czy nawet
gruz remontowy!

Czekamy na kolejne zgłoszenia.
I.G.

Odzew na Interwencje!



W tym roku po raz pierwszy wyłoniona została
firma do wykonania aranżacji terenu
i prowadzenia kompleksowej pielęgnacji zieleni na tym terenie.
Pilotażowo działania takie podejmiemy w os. „Słowiańskie”. 3

dwaj wspomniani wcześniej przybysze.
Jego imię, w zmienionej formie – jako
Ziemowit – zostało użyte w „Genealogii
Piastów” spisanej przeszło 120 lat temu
przez historyka prawa Oswalda Balzera
i w takiej wersji zostało spopularyzo-
wane. Zgodnie jednak z ustaleniami języ-
koznawców jest to błędna forma, bowiem
imię to pochodzi od słowiańskiego wy-
razu semja, czyli rodzina i wit, czyli pan,
władca i w związku z tym jego poprawną
formą jest forma Siemowit.

I.G.

przez Słowian, mogli ochrzcić Ziemowi-
ta w obrządku słowiańskim.

Dorosły już Ziemowit objął władzę
po obaleniu Popiela, zgodnie z wolą zgro-
madzonych na wiecu współplemieńców.
Jedna z hipotez tak tłumaczy legendę
o zjedzeniu Popiela przez myszy: „legen-
darny Popiel był władcą plemienia Go-
plan, a obalenie go przez Ziemowita to
echo wyswobodzenia się plemienia Polan
spod dominacji Goplan. Myszy są nato-
miast symbolem buntu ludowego, być
może jakiejś konkretnej grupy ludności,
związanej z okolicami pobliskiej wsi
Myszki.”

A oto co o Ziemowicie pisał
sam Gall Anonim:

„Siemowit tedy, osiągnąwszy god-
ność książęcą, młodość swą spędzał nie
na rozkoszach i płochych rozrywkach,
lecz oddając się wytrwałej pracy i służbie
rycerskiej zdobył sobie rozgłos zacności
i zaszczytną sławę, a granice swego księ-
stwa rozszerzył dalej niż ktokolwiek
przed nim”.

Zwrócili Państwo pewnie uwagę na
zapis imienia naszego dzisiejszego boha-
tera. Gall Anonim nazywa go Siemowi-
tem i takie imię, według niego, nadali mu

Patroni naszych ulic – Ziemowit

UWAGA
WŁAŚCICIELE MIESZKAŃ!
Tekst ten kierujemy do wszystkich, którzy dysponują odrębną
własnością swoich lokali a wyodrębniony lokal pozostaje na grun-
cie oddanym w wieczyste użytkowanie.

Dnia 31 marca upływa termin wniesienia do UMŁ rocznej opłaty
za wieczyste użytkowanie gruntu.

Wysokość opłat wynika z przesłanych Państwu przez UMŁ in-
dywidualnych zawiadomieniach.

Prosimy o terminowe wpłaty, by urząd nie wstrzymywał procedur
przekształceń gruntów we własność.

Czy drugi mąż lub żona to nadal
osoba bliska w świetle art. 14 usta-
wy o spółdzielniach mieszkanio-
wych.
Choć wielu z nas ślubowało sobie miłość
i wierność aż do śmierci, zdarza się czasem,
że różne sytuacje życiowe powodują, iż
niektórzy z nas zawierają drugi związek
małżeński.

W dzisiejszym artykule rozważymy
czy w świetle art. 14 ustawy o spółdziel-
niach mieszkaniowych (dalej: u.s.m.) dru-
gi mąż lub żona to nadal osoba bliska.

Zgodnie z przywołanym powyżej prze-
pisem z chwilą śmierci jednego z małżon-
ków spółdzielcze lokatorskie prawo do lo-
kalu mieszkalnego, które przysługiwało
obojgu małżonkom, przypada drugiemu
małżonkowi. Małżonek ten, jeżeli nie jest
członkiem spółdzielni, powinien w termi-
nie jednego roku od dnia śmierci
współmałżonka złożyć deklarację człon-
kowską. Małżonkowi zmarłego członka
spółdzielni przysługuje roszczenie o przy-
jęcie w poczet członków spółdzielni.

Jeżeli lokatorskie prawo do mieszka-
nia nie jest wspólnym prawem małżonków,
śmierć jednego z nich skutkuje powstaniem
roszczeń na rzecz drugiego z małżon-
ków, dzieci i innych osób bliskich, sto-
sownie do art. 15 ust. 2 ustawy. Powstaje
zatem pytanie czy drugi mąż lub żona to
osoba bliska, o której mowa powyżej.

Przyjmijmy następujący stan faktycz-
ny: spółdzielcze lokatorskie prawo do lo-
kalu mieszkalnego należało do małżonków:
Wandy i Wacława. Wanda zmarła w dniu
22 grudnia 1988 r., zaś Wacław zmarł 23
lutego 1996 r. Przed śmiercią Wacław za-
warł drugi związek małżeński z Wiesławą.

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lo-
kalu wchodziło w skład majątku małżeń-
skiego zmarłych Wandy i Wacława na
podstawie przydziału z dnia 4 sierpnia
1971 r. na rzecz Wacława. Na zasadach
wspólności majątkowej przedmiotowe pra-
wo przysługiwało również Wandzie. Po-
wstaje zatem pytanie czy po śmierci Wan-
dy i Wacława, po zawarciu przez niego dru-
giego związku małżeńskiego z Wiesławą
druga żona spełnia przesłanki warunkujące
realizację roszczeń przewidzianych w art.
15 ust. 2 u.s.m. – o przyjęcie do Spółdziel-
ni i zawarcie umowy o ustanowienie
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lo-
kalu mieszkalnego.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 u.s.m. w wy-
padku wygaśnięcia spółdzielczego loka-
torskiego prawa do lokalu mieszkalnego na
podstawie art. 11 lub niedokonania czyn-
ności, o których mowa w art. 14, roszczenia
o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umo-
wy o ustanowienie spółdzielczego loka-
torskiego prawa do lokalu mieszkalnego
przysługują małżonkowi, dzieciom i innym
osobom bliskim.

Wskazać należy, że powyższa kwestia
wywoływała liczne dyskusje w nauce i or-
zecznictwie. Duża rozbieżność poglądów
oraz mnogość stanowisk, skutkowały w rze-
czywistości nie tylko problemami teore-
tycznymi – nauki prawa, lecz przede
wszystkim problemami praktycznymi.

Z uwagi na mnogość stanów faktycz-
nych, do których zastosowanie znajduje
przedmiotowa regulacja, jak również –
o czym mowa powyżej – liczne kontro-
wersje związane ze stosowaniem ww. prze-
pisów, sytuacją prawną małżonków z dru-
giego związku małżeńskiego w odniesie-
niu do spółdzielczego lokatorskiego pra-
wa do lokalu mieszkalnego w przypadku
śmierci współmałżonka, na rzecz którego
nastąpił przydział tego prawa w okresie
trwania pierwszego małżeństwa zajął się
Sąd Najwyższy, który przesądził, że „w wy-
padku, o którym mowa w art. 15 ust. 2 usta-
wy o spółdzielniach mieszkaniowych, lo-
katorskie prawo do lokalu mieszkalnego
jest ustanawiane na nowo, ponieważ po-
przednio istniejące wygasło, np. z powo-
du ustania członkostwa w spółdzielni na
skutek śmierci członka” (wyrok Sądu
Najwyższego z dnia 20.08.2009 r. sygn. akt
II CSK 188/09).

Stanowisko to potwierdzone zostało
również w kolejnych wyrokach Sądu Naj-
wyższego, który wielokrotnie stwierdzał,
że „w wypadku realizacji roszczeń prze-
widzianych w art. 15 ust. 2 u.s.m. spółdziel-
cze lokatorskie prawo do lokalu miesz-
kalnego ustanawiane jest na nowo, gdyż
poprzednio istniejące wygasło. Należy
zatem uznać, że osoba bliska nie wstępu-
je w prawa zmarłego członka, lecz naby-
wa własne prawo po spełnieniu warunków
wymienionych w sposób wyczerpujący
w art. 15 ust. 4 zd. 1 u.s.m.” (por. szerzej:
wyrok Sądu Najwyższego z dnia
3.07.2015 r. sygn. akt IV CSK 614/14).

Należy zatem stwierdzić, iż osoba blis-
ka, która zostaje przyjęta w poczet człon-
ków i z którą spółdzielnia podpisuje umo-
wę o ustanowienie ww. prawa do lokalu, nie
wstępuje zatem w prawa zmarłego człon-
ka, lecz nabywa własne prawo, po spełnie-
niu warunków wymienionych w ustawie.

Biorąc pod uwagę powyższe, w przy-
jętym na potrzeby niniejszego artykułu sta-
nie faktycznym ewentualne spółdzielcze lo-
katorskie prawo do lokalu, które miałoby
przysługiwać drugiej małżonce –
Wiesławie, po spełnieniu ustawowych
przesłanek, stanowiłoby w rzeczywistoś-
ci prawo nowe, nowo ustanowione, a za-
tem prawo własne, nie stanowiłoby zaś
wstąpienia w prawa zmarłego Wacława.

radca prawny Piotr Andrzejewski
aplikantka radcowska Olga Ferensztajn-

Tokarska
z Kancelarii Radcy Prawnego

Jadwigi Chmielewskiej-Furmankiewicz

Z notatnika
prawnikaJak Państwo zapewne pamiętają, w po-

przednim numerze przybliżyliśmy syl-
wetkę Piasta Kołodzieja. Dziś więc
pora na jego syna – Ziemowita – który
również stał się patronem ulicy na
osiedlu „Słowiańskie”.

Podobnie jak w przypadku Piasta
Kołodzieja, cała wiedza na temat jego po-
tomka oparta jest głównie na zapisach
Kroniki Galla Anonima z XII wieku,
a kwestia wiary w autentyczność istnie-
nia tej postaci również budziła wiele kon-
trowersji wśród niektórych badaczy.

Uznając jednak wszelkie dostępne in-
formacje za wiarygodne można przyjąć,
że Ziemowit był synem Piasta Kołodzieja
i Rzepichy i pradziadem Mieszka I.

Znana jest opowieść dotycząca jego
dzieciństwa i przepowiedni, zgodnie z którą
Ziemowit został księciem Polan i panował
od 861 do 892 roku. Dokładnie o tej le-
gendzie i sławetnych postrzyżynach do-
konanych przez dwóch nieznajomych gości,
które nastąpiły z okazji 7. urodzin Zie-
mowita, pisaliśmy już w styczniu. Według
niektórych historyków ci obcokrajowcy to
Święty Cyryl i Święty Metody, lub ich
uczniowie, którzy jako misjonarze pro-
wadzący w IX wieku misje chrystianiza-
cyjne m.in. na ziemiach zamieszkałych

ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BAWEŁNA”
z siedzibą w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 163

numer KRS 0000032002
– ogłasza przetarg ograniczony i nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie prawa od-
rębnej własności lokali położonych w Łodzi przy:

– ul. Lutomierskiej 105 a m 50 w os. „Żubardź” o pow. 34,10 mkw., III p., 2 pokoje + kuch-
nia, którego cena wynosi 85.000, – zł,

– ul. Wilczej 2 m 67 w os. „Zbiorcza” o pow. 43,10 mkw., II p., 2 pokoje + kuchnia, któ-
rego cena wynosi 120.000, – zł,

– ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności
lokalu położonego w Łodzi przy: ul. Dąbrówki 20 m 9 w os. „Słowiańskie” o pow. 49,55 mkw.,
IV p., 2 pokoje + kuchnia, którego cena wynosi 131.130, – zł.

Przetargi odbędą się w dniu 04. 04. 2016 r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Przybyszewskiego
163 od godz. 11 00.

Oferty pisemne należy składać w terminie do dnia 01.04.2016 r. w sekretariacie Spółdziel-
ni, ul. Przybyszewskiego 163, pok. 113 w godz. 8.00 – 15.00.
Oferta powinna zawierać:
1) imię i nazwisko osoby, adres zamieszkania, numer członkowski,
2) zapewnienie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej

własności wskazanego lokalu,
3) zobowiązanie do zapłacenia ceny lokalu w ciągu 30 dni od zakończenia przetargu,
4) zaoferowanie ceny lokalu co najmniej o 2.000, – zł wyższej od ceny znajdującej się w ogłosze-

niu (nie dotyczy członków Spółdzielni, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych).
5) zobowiązanie do pokrycia kosztów zawarcia aktu notarialnego umowy o ustanowienie pra-

wa odrębnej własności lokalu,
6) wskazanie numeru rachunku bankowego, na który nastąpić ma zwrot wadium w razie nie

wygrania przetargu,
7) zobowiązanie do pokrycia kosztów operatu szacunkowego w kwocie 430,50 zł dla lokalu przy

ul. Wilczej 2 m 67.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie do dnia 01.04.2016 r. wadium w wyso-
kości 10% ceny lokalu, tj.
– na lokal nr 50 przy ul. Lutomierskiej 105 a – kwotę 8.500, – zł,
– na lokal nr 9 przy ul. Dąbrówki 20 – kwotę 13.113, – zł,
– na lokal nr 67 przy ul. Wilczej 2 – kwotę 12.000, – zł.
na rachunek bankowy Spółdzielni PKO BP S.A. 3 O/Łódź nr konta 19 1020 3378 0000 1602
0014 4501.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Spółdzielni.
Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie Spółdzielni, którzy nie mają zaspokojo-

nych potrzeb mieszkaniowych.
Lokal można oglądać w dniach 29 – 31.03. 2016 r. w godz. 10.00 – 15.00 po uprzednim te-

lefonicznym zgłoszeniu we właściwej administracji osiedla – os. „Żubardź” i „Koziny” ul. Klonowa
39 – tel. 42 651-55-24, os. „Słowiańskie”, ul. P. Kołodzieja 21, tel. 42 670 95 03, os. „Zbiorcza”,
ul. Zbiorcza 17 – tel. 42 674-89-49.

Szczegółowe warunki przetargu określa Regulamin dostępny w siedzibie Spółdzielni oraz
na stronie internetowej www.rsmbawelna.pl.

Informację o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 8, 9 lub telefonicz-
nie 42-641-63-33, wew. 10, 29.

Uniwersytet Łódzki
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Instytut Socjologii
90-214 Łódź,

Rewolucji 1905 r. 41/43, Polska
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU

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

Instytut Socjologii Uniwersytetu Łód-
zkiego w ramach projektu badawczego fi-
nansowanego przez Narodowe Centrum
Nauki prowadzi badania na temat wcho-
dzenia w dorosłość przez młodych Łodzian.

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

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

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

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

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

Organizatorzy pokrywają koszty do-
jazdu do miejsca badania oraz upomin-
ki dla wszystkich uczestniczek i uczest-
ników badania.

Konserwacja terenów zielonych
w 2016 r.
W wyniku postępowania komisji do spraw wyboru
firm do pielęgnacji zieleni w naszych zasobach kon-
serwację terenów zielonych w 2016 r. sprawować
będą następujące firmy:
– w zakresie drobnych nasadzeń drzew i krzewów:

1. Transport Drogowy Towarowo-Osobowy
Zbigniew Gołąb

2. Usługi Komunalne Mariusz Laskowski

– w zakresie pielęgnacji i ścinki drzew:
1. Zakład Usługowy „DREWZEL” Gabriel

Skrzypczyński
2. Zakład Usług Ogrodniczych s.c. Sylwester

&Rafał Pawlak
Po raz pierwszy wyłoniona została też firma, któ-

ra zajmie się pełną aranżacją i konserwacją wyty-
powanych terenów zielonych. W tym roku działania
te na niewielkim terenie – pilotażowo w osiedlu
„Słowiańskie” – wykonywać będzie Zakład Zieleni
J.K.L. Wojtczak s.c.



W drugiej połowie maja
odbywać się będą obrady członków

w ramach Walnego Zgromadzenia
RSM „Bawełna”.4

Mimo, że Walne Zgromadzenie odbędzie się w tym roku dopiero
w maju – w dniach 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 i 25 maja, już dziś pre-
zentujemy Państwu uchwałę podjętą przez Radę Nadzorczą na lu-
towym posiedzeniu, dotyczącą ustalenia zasad zaliczania członków
RSM „Bawełna” do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.

W tym roku Walne Zgromadzenie będzie podzielone na 8 części,
a nie jak dotychczas na 9, ponieważ część „Gorkiego” zostanie połączo-
na z częścią „Oczekujący”.

Poniżej prezentujemy treść podjętej uchwały:

Uchwała Nr 1 / 2 /2016
Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ba-

wełna” w Łodzi z dnia 25.02.2016 r. w sprawie ustalenia zasad za-
liczania członków Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna”
do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Robotniczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna” w Łodzi.

Rada Nadzorcza Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ba-
wełna” w Łodzi na podstawie § 26, ust. 1, pkt 27 w związku z § 7
Statutu Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna” w Łodzi
postanawia:

§ 1.
Ustalić zasady zaliczania członków Robotniczej Spółdzielni

Mieszkaniowej „Bawełna”, tj. członków zamieszkujących (członek
zamieszkujący to członek Spółdzielni, któremu przysługuje lub któ-
rego małżonkowi przysługuje spółdzielcze lokatorskie lub włas-
nościowe prawo do lokalu lub garażu, prawo odrębnej własności
lokalu lub garażu w Spółdzielni) i członków oczekujących (członek
oczekujący to członek Spółdzielni nie będący członkiem za-
mieszkującym) do poszczególnych części Walnego Zgromadze-
nia jak niżej:
1. Członek ma prawo uczestniczyć z głosem decydującym w jed-

nej z następujących części Walnego Zgromadzenia:
1. Część 1 „Koziny” – członkowie zamieszkujący na terenie

osiedla „Koziny”
2. Część 2 „Bydgoska" – członkowie zamieszkujący na te-

renie osiedla „Żubardź” w budynkach przy ulicy:
– Limanowskiego 168
– Uniejowskiej 1/3, 4a, 4, 6
– Lutomierskiej 156, 158
– Turoszowskiej 5, 16

– Bydgoskiej 25, 27/29, 35, 37
– Bydgoskiej 40, 42, 44, 46
– Klonowej 35/37, 41
– Powstańców Wielkopolskich 25 (garaże)
– Bydgoskiej 25 (garaże)

3. Część 3 „Tybury” – członkowie zamieszkujący na terenie
osiedla „Żubardź” w budynkach przy ulicy:
– Tybury 3, 10
– Czarnkowskiej 9/13
– Gandhiego 3a
– Klonowej 28/30, 32, 38/40
– Lutomierskiej 83/101, 103a, 105a, 109a, 111
– Wrześnieńskiej 67/69 , 71/73
– Sierakowskiego 1/5

4. Część 4 „Zbiorcza” – członkowie zamieszkujący na tere-
nie osiedla „Zbiorcza” ulice:
– Zbiorcza 7, 8, 10, 12, 14
– Zbiorcza 15, 17, 19, 21, 23, 25
– Wilcza 2
– Sarnia 4
– Gołębia 1/3, 5
– Rawska 3, 7
– Szczytowa 4/6
– Górska 2, 4
– Górska 3/5, 7/9
– Stylonowa 7
– Zbiorcza 7a, 8, 15a, 15b, 17a, 17b, 23b, 21a (garaże)

5. Część 5 „Gorkiego i Oczekujący" – członkowie za-
mieszkujący na terenie osiedla „Zbiorcza” w budynkach
przy ulicy:
– Gorkiego 6/8, 10/12, 24, 26, 28
– Członkowie oczekujący

6. Część 6 „Słowiańskie – Dwusetki” – członkowie za-
mieszkujący na terenie osiedla „Słowiańskie” w budynkach
przy ulicy:
– Anny Jagiellonki 1, 2, 3, 4, 6
– Leszka Białego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7a, 8, 9, 11, 13, 13a,

15, 17,
– Bolesława Szczodrego 1, 2, 3, 5, 6
– Kazimierza Odnowiciela 2, 4, 6
– Zakładowej 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61

7. Część 7 „Słowiańskie – Setki” – członkowie zamieszkujący
na terenie osiedla „Słowiańskie” w budynkach przy ulicy:
– Piasta Kołodzieja 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27
– Dąbrówki 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,

16, 17, 18, 20
– Księżnej Kingi 1, 2
– Ziemowita 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19,

21, 23, 25, 27
– Henryka Brodatego 1, 2, 4
– Zakładowej 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
– Ziemowita 2b (garaże)

8. Część 8 „Sienkiewiczowskie” – członkowie zamieszkujący
na terenie osiedla „Sienkiewiczowskie”

2. O zaliczeniu do określonej części Walnego Zgromadzenia
członka zamieszkującego, któremu przysługuje prawo do wię-
cej niż jednego lokalu mieszkalnego, decyduje prawo uzys-
kane przez członka najwcześniej.

3. O zaliczeniu do określonej części Walnego Zgromadzenia
członka zamieszkującego, któremu przysługuje prawo do wię-
cej niż jednego lokalu o różnym przeznaczeniu (mieszkalny,
niemieszkalny, garaż), decyduje prawo w pierwszej kolejności
do lokalu mieszkalnego, następnie – użytkowego, a na koń-
cu – do garażu.

4. O zaliczeniu do określonej części Walnego Zgromadzenia
członka zamieszkującego decyduje prawo posiadane przez
członka do lokalu lub garażu, a dopiero, gdy prawa takiego
nie posiada, prawo posiadane przez jego małżonka.

5. Członka zamieszkującego, który nie posiada prawa do lokalu
ani garażu, zalicza się do tej samej części Walnego Zgro-
madzenia, do którego zalicza się jego małżonka.

§ 2.
W oparciu o powyższe zasady zaliczania członków do po-

szczególnych części Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółdziel-
ni sporządzi imienne listy członków Spółdzielni uprawnionych do
uczestniczenia z głosem decydującym w określonej części Wal-
nego Zgromadzenia.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Janów kiedyś i dziś
Niedawna rocznica powstania osiedla
i związane z nią wspomnienia sprzed 25 lat
opisane m.in. w wywiadzie przeprowa-
dzonym z p. Zdzisławem Orszulakiem (wy-
danie nr 85, styczeń 2016 r.) zaowocowały
przesłaniem nam przez innego członka
sienkiewiczowskiej społeczności, przez
naszego kolegę – inspektora robót bu-
dowlanych Krzysztofa Jarno także swoich
zdjęć z osiedla. Pan Krzysztof mieszka na
Janowie wraz z rodziną od 23 lat. Dla po-
kazania jak zmieniła się na przestrzeni tych
lat osiedlowa rzeczywistość zestawił
bieżące widoki osiedla z tymi z lat 90.

ubiegłego wieku. Po niegdyś polnej dro-
dze, gdzie jego córka jeździła na rowerze
dziś mknie szybka PESA, a z okien bloków
zamiast drzew w oddali widać żelazne
uzbrojenie linii tramwajowej. Tak nie-
dawno moja córka była małą dziewczynką
– wzdycha p. Krzysztof, a my dodajemy:
a teraz jest już dorosłą, piękną kobietą.

Dziękujemy za przekazanie nam zdjęć
i pozdrawiamy p. Krzysztofa, jego małżon-
kę Annę oraz córkę Katarzynę i życzymy
szczęścia i pomyślności nie tylko na nad-
chodzące święta.

K.Sz.

Ważne! Walne Zgromadzenie 2016 r.

FFoottoorreellaaccjjaa  zz  JJaannoowwaa  

Ul. Hetmańska dziś. Foto: Krzysztof Jarno

Widok na budynek 3 dziś. Foto: Krzysztof Jarno

Widok na budynek 3 w 2003 r. Foto: Krzysztof Jarno

Ul. Hetmańska lata 90. 
Foto: Krzysztof Jarno
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4.55 Święty Augustyn, cz. 1 - fi lm fabularny
 6.40 Słownik polsko@polski
 7.05 Las Story (5) 
 7.30 Pełnosprawni (149) - magazyn dla nie-

pełnosprawnych
 8.00 Rok w ogrodzie
 8.25 Naszaarmia.pl (207) - magazyn
 8.55 Pan Hoppy i żółwie - komedia
 10.35 Śluby panieńskie - komedia, reż. Filip 

Bajon, wyk. Anna Cieślak, Maciej Stuhr, 
Borys Szyc, Marta Żmuda - Trzebiatowska

 12.25 Śmiertelne życie - fi lm dok.
 13.25 Okrasa łamie przepisy - Dawne ziarna 

na talerzu - magazyn kulinarny
 14.00 Kopalnie Króla Salomona, cz. 1 - fi lm 

przygodowy, USA, Niemcy, reż. Steve 
Boyum, wyk. Patrick Swayze, Alison 
Doody, Roy Marsden, John Standing

 15.35 Downton Abbey (1) - serial obyczajowy, 
Wielka Brytania, reż. Catherine Mor-
shead, wyk. Hugh Bonneville, Elizabeth 
McGovern, Michelle Dockery, Dan Ste-
vens, Jessica Brown Findlay, Laura Car-
micheal, Joanne Froggatt, Maggie Smith

 17.00 Teleexpress
 17.15 Piłka nożna - Mecz towarzyski. 
 Polska - Finlandia
 19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
 20.15 Orędzie abpa Stanisława Gądeckiego 

na Wielkanoc
 20.30 Strażacy (14) - Trudne decyzje - serial
 21.25 Flyboys - Bohaterska eskadra - fi lm 

przygodowy, Wielka Brytania, 
USA, reż. Tony Bill, wyk. Jean Reno, 
Tcheky Karyo, James Franco

 23.55 Nowe imperium - fi lm fabularny, Wło-
chy, USA, Hiszpania, reż. Giulio Base, 
wyk. Daniele Liotti, Monica Cruz, Hristo 
Shopov, Dolph Lundgren

 1.55 Downton Abbey (1) - serial obyczajowy, 
Wielka Brytania, reż. Catherine Mor-
shead, wyk. Hugh Bonneville, Elizabeth 
McGovern, Michelle Dockery, Dan Ste-
vens, Jessica Brown Findlay, Laura Car-
micheal, Joanne Froggatt, Maggie Smith

 4.10 Zakończenie dnia

 5.25 Kangur Dundee, Wielka Brytania, reż. 
Andrew Graham - Brown, Tom Mustill

 6.25 M jak miłość (1209) - serial
 7.30 Pytanie na śniadanie
 10.45 Śniadanie na Trawie 
 11.20 Program muzyczny
 11.55 Dezerterzy - rozmowa
 12.25 Wojciech Cejrowski - boso przez świat 
 13.00 Przygarnij mnie (3) - reality show
 14.00 Familiada Turniej Mistrzów - teleturniej
 14.45 Rodzinka.pl (135) - Zawsze z rodziną 

- serial
 15.20 Piraci z Karaibów. Na nieznanych 

wodach - fi lm przygodowy, USA, reż. 
Rob Marshall, wyk. Johnny Depp, Pene-
lope Cruz, Jeff rey Rush, Ian McShane

 17.45 Słowo na niedzielę
 18.00 Panorama, Sport, Pogoda
 18.50 Kulisy - Postaw na milion (125)
 19.05 Postaw na milion (125) - teleturniej
 20.05 Kocham Cię, Polsko! - zabawa quizowa

 21.50 Och, Karol 2 - komedia, reż. Piotr 
Wereśniak, wyk. Piotr Adamczyk, 
Małgorzata Socha, Marta Żmuda 
- Trzebiatowska, Katarzyna Zieliń-
ska, Małgorzata Foremniak, Kata-
rzyna Glinka, Anna Mucha, Emilia 
Komarnicka, Grzegorz Małecki, 
Andrzej Zielinski

 23.50 Snajper - fi lm fabularny, USA, reż. Luis 
Llosa, wyk. Tom Berenger, Billy Zane, J.T 
Walsh

 1.40 Śniadanie na Trawie - magazyn kulturalny
 3.20 Zaklinacz koni - fi lm obyczajowy, USA, 

reż. Robert Redford, wyk. Robert Red-
ford, Kristin Scott Thomas, Sam Neill

 6.00 Zakończenie dnia

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 7.45 Jeźdźcy smoków
 8.15 Turbo Fast
 8.45 Scooby Doo i Brygada Detektywów
 9.45 Magazyn EURO 2016
 10.15 Ewa gotuje
 10.45 Powiedz TAK!
 11.45 TOP CHEF
 13.15 Hell’s Kitchen - Piekielna Kuchnia
 14.45 Dlaczego ja?
 15.45 Trudne sprawy
 16.45 Pamiętniki z wakacji
 17.45 Chłopaki do wzięcia
 18.40 Dwoje we troje
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Ice Age: The Great Egg - Scapade 
 20.00 Surprise, Surprise
 21.35 Twoja Twarz Brzmi Znajomo
 23.35 Siła rażenia - fi lm akcji, USA, Wielka 

Brytania, Rumunia, 2006, reż. 
Michael Keusch, wyk. Steven Seagal, 
Andrew Bicknell, Danny Webb, 
David Kennedy

 Gdy dowodzący oddziałem uderzenio-
wym Marshall Lawson traci swoich ludzi 
w bezlitosnym, na pozór przypadko-
wym ataku postanawia przeprowadzić 
własne śledztwo i odkrywa podejrzane 
okoliczności brutalnego morderstwa. 
Wkrótce wpada na ślad CTX Majestic, 
tajnej operacji wojskowej. Okazuje się, 
że obca rasa nawiązała kontakt z USA. 
Negocjacje z kosmitami doprowadzają 
do porozumienia w sprawie wymiany 
handlowej. Po przylocie obcych na Zie-
mię okazuje się, że ich prawdziwą misją 
jest anihilacja ludzkości.

 1.50 Tajemnice losu
 5.00 Disco Gramy

 8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn 
 11.00 Na Wspólnej Omnibus - serial 
 12.45 Singielka - serial 
 14.30 Ugotowani - program kulinarno - roz-

rywkowy 
 15.30 You Can Dance - po prostu tańcz! 

- program rozrywkowy 
 16.30 MasterChef Junior 
 18.00 Kuchenne rewolucje - program kuli-

narno - rozrywkowy 
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 
 19.45 Uwaga! - program interwencyjny
 20.00 Mali Giganci 

 21.55 Pompeje - fi lm przygodowy, USA, 
Niemcy, Kanada 2014, reż. Paul 
W.S. Anderson, wyk. Kit Harington, 
Carrie - Anne Moss, Emily Brow-
ning, Adewale Akinnuoye - Agbaje, 
Jessica Lucas, Jared Harris, Kiefer 
Sutherland

 0.05 Sztos - fi lm sensacyjny, Polska 1997, reż. 
Olaf Lubaszenko, wyk. Jan Nowicki, 
Cezary Pazura, Ewa Gawryluk, Krzysz-
tof Zaleski, Leon Niemczyk 

 2.00 Uwaga! - program interwencyjny

 5.40 Szymon Majewski Show
 6.50 Mango - Telezakupy
 8.55 Kobra: Oddział specjalny - serial
 10.00 Przepis na życie - serial obyczajowy
 14.55 Nie kończąca się opowieść: Następny 

rozdział - fi lm familijny, Niemcy 1990, 
reż. George Miller, wyk. Jonathan Bran-
dis, Kenny Morrison, Clarissa Burt, Ale-
xandra Johnes, Martin Umbach

 16.50 Heca w zoo - komedia, USA 2011, reż. 
Frank Coraci, wyk. Kevin James, Rosario 
Dawson, Leslie Bibb

 19.00 Rango - komedia, USA 2011, reż. Gore 
Verbinski, wyk. Johnny Depp, Isla 
Fisher, Abigail Breslin, Ned Beatty, Bill 
Nighy, Harry Dean Stanton

 21.15 Forrest Gump - fi lm obyczajowy, USA 
1994, reż. Robert Zemeckis, wyk. Tom 
Hanks, Robin Wright Penn, Gary Sinise, 
Sally Field, Mykelti Williamson

 0.15 Norbit - komedia, USA 2007, reż. Brian 
Robbins, wyk. Eddie Murphy, Thandie 
Newton, Terry Crews, Cuba Gooding Jr

 2.30 Stare, ale jare - komedia, USA, Kanada 
2007, reż. Harvey Glazer, wyk. Jamie 
Kennedy, Maria Menounos

 4.45 Druga strona medalu - talk show

 6.00 Strażnik Teksasu
 7.05 Klub przyjaciół Myszki Miki
 7.35 Scooby Doo 
 8.05 Klub przyjaciół Myszki Miki
 8.35 Scooby Doo
 9.00 Balto - fi lm anim.
 10.40 Mali agenci: Wyścig z czasem - fi lm 

familijny, USA, 2011
 12.30 Maria, matka Jezusa - dramat, USA
 14.20 Powrót do przyszłości - komedia sci - fi ,

USA, 1985, reż. Robert Zemeckis, wyk. 
Christopher Lloyd, Crispin Glover, Lea 
Thompson, Michael J. Fox

 16.45 Powrót do przyszłości, cz. 2 - komedia 
sci - fi , USA, 1989, reż. Robert Zemec-
kis, wyk. Billy Zane, Casey Siemaszko, 
Christopher Lloyd, Elisabeth Shue, Lea 
Thompson, Michael J. Fox

 19.00 Galileo
 20.00 Powrót do przyszłości, cz. 3 - kome-

dia sci - fi , USA, 1990, reż. Robert 
Zemeckis, wyk. Christopher Lloyd, 
Lea Thompson, Mary Steenburgen, 
Michael J. Fox

 22.35 Ślady zbrodni - fi lm kryminalny, USA, 
2007, reż. Renny Harlin, wyk. Ed Harris, 
Eva Mendes, Samuel L. Jackson 

 0.25 Wyścig śmierci 3: Piekło - fi lm akcji
 3.45 Interwencja

5.40 Co ludzie powiedzą? - serial 6.55 Taki jest 
świat 7.45 Co ludzie powiedzą? - serial 9.00 Woj-
ciech Cejrowski. Boso 10.00 Czterej pancerni i pies 
- serial 12.10 Garbi - super bryka - fi lm familijny 
14.05 Flintstonowie - komedia 16.00 Hop - kome-
dia 18.00 Jurassic Park 3 - fi lm przygodowy 20.00 
Mechanik: Prawo zemsty - fi lm akcji, USA 2011, reż. 
Simon West, wyk. Jason Statham, Ben Foster, To-
ny Goldwyn, Donald Sutherland 21.50 Z podnie-
sionym czołem - fi lm sensacyjny, USA 2004, reż. 
Kevin Bray, wyk. Ashley Scott, Dwayne Johnson, 
Johnny Knoxville, Kevin Durand, Michael Bowen, 
Neal McDonough 23.30 Piła 6 - horror 1.25 Ta-
ki jest świat 2.15 Menu na miarę 2.50 Dyżur 3.20 
Menu na miarę 3.55 Dyżur 4.20 Menu na miarę

12.20 Ojciec Mateusz (134) - serial 13.15 Życia 
nie można zmarnować - fi lm dok. 14.20 Kocham 
Cię, Polsko! - zabawa quizowa 16.00 Kulturalni PL 
17.00 Słownik polsko@polski 17.30 Teleexpress 
17.55 M jak miłość (1200) - serial 18.50 Z drugiej 
strony - program publicystyczny 19.45 Dobranoc-
ka 20.00 Wiadomości 20.25 Sport 20.35 Orędzie 
abpa Stanisława Gądeckiego na Wielkanoc 20.50 
Siedlisko (2) - serial 21.50 Pan Wołodyjowski, cz. 
I - film historyczny 23.15 Opole2012 - Szalone lata 
60! 0.15 Słownik polsko@polski 0.50 M jak miłość 
(1200) - serial 1.45 Dobranocka za oceanem 3.00 
Wiadomości 3.20 Sport 3.30 Orędzie na Wielka-
noc 3.45 Siedlisko (2) - serial 4.50 Pan Wołody-
jowski, cz. I - fi lm historyczny

5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy -   co 
pół godziny 16.30 Puls Polski - magazyn 16.58 
Flesz Info 17.02 Serwis sportowy 17.08 Teleexpress 
Extra 17.25 Serwis Info weekend 17.32 Studio 
Wschód - magazyn 18.10 Debata po europejsku 
18.45 Serwis Info weekend 19.00 Na czym świat 
stoi - magazyn 19.15 Kapitalny program - maga-
zyn ekonomiczny 19.40 Serwis sportowy 19.53 
Dziś wieczorem 20.08 Minęła 20ta 21.00 Serwis 
Info weekend 21.15 INFO Newsroom 21.40 Stu-
dio LOTTO 21.50 Panorama Dnia 22.55 Serwis 
Info weekend 23.40 Sportowa Sobota 0.00 Te-
leexpress Extra 0.30 Dziś wieczorem 0.45 Minęła 
20ta 1.30 INFO Newsroom 

6.00 Prywatna historia kina - program infi orma-
cyjny 6.40 Ja wam pokażę! - komedia, Polska, 
reż. Denis Delić, wyk. Grażyna Wolszczak, Ceza-
ry Pazura, Anna Prus, Maria Niklińska 9.00 Odlot 
- film anim. 11.05 Wyspa zbłąkanych dusz - fi lm 
przygodowo - fantastyczny, Dania 13.30 Miłość 
jest za darmo - komedia, USA 15.40 Mój przyja-
ciel Marsjanin - komedia, USA 17.45 Jeszcze dalej 
niż północ - komedia, Francja 20.00 Niedościgli 
Jonesowie - komedia, USA 22.05 Misja na Marsa 
- film science fi ction, USA 0.25 Luther Sezon 2 - se-
rial 1.35 Luther Sezon 2 - serial 3.45 Hell Ride - fi lm 
sensacyjny, USA 5.35 Dni ze stali - etiuda 6.00 Za-
kończenie programu 

7.00 Piłka nożna UEFA 2016 - magazyn 8.00 Pol-
sat Sport News Sport Flash 8.07 Magazyn golfo-
wy 9.00 Polsat Sport News Sport Flash 9.07 Piłka 
nożna Mecz towarzyski 11.00 Polsat Sport News 
Sport Flash 11.07 Piłka nożna Mecz towarzyski 
13.00 Polsat Sport News Sport Flash 13.07 Piłka 
nożna Mecz towarzyski 15.00 Polsat Sport News 
Sport Flash 15.07 Liga Mistrzyń w siatkówce 17.00 
Polsat Sport News Sport Flash 17.07 Liga Mistrzyń 
w siatkówce 19.00 Polsat Sport News Sport Flash 
19.07 Siatkówka Liga Mistrzów 21.00 Polsat Sport 
News Sport Flash 21.07 Liga Mistrzyń w siatkówce 
23.00 Piłka nożna Mecz towarzyski 1.00 Magazyn 
Pro Bull Riding 

6.15 Express - informacje 6.30 Dzieciaki 7.00 Ba-
gaż osobisty - talk show 7.30 Komornicy 8.00 
Kossakowski. Inicjacja 8.30 Odlotowy ogród 9.00 
Ostre cięcie 9.45 Express - informacje 10.00 Damy 
i wieśniaczki 11.00 Remont dla zysku 11.55 Prze-
prowadzki warte miliony 12.55 Wojny magazyno-
we 14.15 Punkt krytyczny 14.45 Podstępne robo-
ty 15.15 Rozmowy kontrolowane 15.45 Express 
- informacje 16.05 Usterka 16.40 Ekstremalne 
przeprowadzki 17.10 Wytapiacze fortuny 17.45 
Express - informacje 18.05 DeFacto 19.05 Teste-
rzy 19.45 Express - informacje 20.00 Shipping 
wars 20.30 Shipping wars 21.00 Usterka 22.00 
Rozmowy kontrolowane 22.30 Gogglebox. Przed 
telewizorem 23.15 Podstępne roboty 

6.00 Rodzina zastępcza 7.00 13 Posterunek 8.20 
Benny Hill 8.55 Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów 
10.30 Nowy Scooby - Doo 11.15 Barbie i podwod-
na tajemnica 2 - fi lm anim. 12.55 Mali żołnierze 
- komedia fantasy 15.10 Tajemnicze żywoty apo-
stołów - fi lm dok. 16.25 Kudłaty zaprzęg - fi lm fa-
milijny, USA, 2008, reż. Robert Vince, wyk. James 
Belus 18.05 O, kurczę! - komedia familijna 20.00 
Czarownik i biały wąż - fi lm fantasy, Chiny, Hong-
kong, 2011, reż. Siu - Tung Ching, wyk. Huang Shen-
gyi, Jet Li 22.00 Królestwo węża - horror sci - fi ,
USA, 2005, reż. Allan A. Goldstein, wyk. Jayne He-
itmeyer, Larry Day, Stephen Baldwin 23.55 Gladia-
tor - fi lm sensacyjny, USA, 1992, reż. Rowdy Her-
rington 3.00 Zbrodnie, które wstrząsnęły światem
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8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.15 Polityka przy kawie
 8.30 Karol - fi lm anim.
 9.55 Tysiąc i jedna noc (142) - serial
 10.55 Wspaniałe stulecie (301) - serial
 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.20 Wójt roku - 2015
 12.30 Przepis dnia - magazyn
 12.40 Ikony dzikiej Afryki. Te najmniejsze 

- serial dok.
 13.40 Okrasa łamie przepisy - Różne smaki 

barszczu - magazyn kulinarny
 14.15 Z dalekiego kraju - fi lm biografi czny, 

Wielka Brytania, Włochy, Polska, reż. 
Krzysztof Zanussi, wyk. Cezary Moraw-
ski, Sam Neil, Christopher Cazenove, 
Zbigniew Zapasiewicz, Jerzy Stuhr, 
Tadeusz Bradecki, Marek Kondrat, Maja 
Komorowska, Edward Lubaszenko, 
Tadeusz Hudziak

 16.40 Czekamy na Światowe Dni Młodzieży 
 16.45 Pegaz - Flesz
 17.00 Teleexpress
 17.30 Pan Hoppy i żółwie - komedia, Wielka 

Brytania, reż. Dearbhla Walsh, wyk. 
Dustin Hoff man, Judi Dench, James 
Corden

 19.15 Przepis dnia - magazyn
 19.30 Wiadomości
 20.00 Sport
 20.05 Białoczerwone Żagle
 20.20 Mamy w nim ojca - fi lm dok.
 20.55 Droga Krzyżowa - transmisja z Watykanu
 23.05 Zabić Jezusa - dramat, USA, reż. 

Christopher Menaul, wyk. Emmanu-
elle Chriqui, Tamsin Egerton, Rufus 
Sewell, John Rhys - Davies, Eoin 
Macken, Haaz Sleiman

 1.25 Bezprawie - western, USA, reż. Kevin 
Costner, wyk. Annette Bening, Robert 
Duvall, Diego Luna, Kevin Costner

 3.45 Zakończenie dnia

 6.10 M jak miłość (1027) - serial
 7.05 M jak miłość (1028) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 10.45 Barwy szczęścia (1422) - serial
 11.15 Paweł z Tarsu. Pojednanie światów 

- Bóg nas wzywa. - cykl dok.
 11.50 Sandały rybaka - fi lm kostiumowy, USA, 

reż. Michael Anderson, wyk. Anthony 
Quinn, Laurence Olivier, Oskar Werner, 
Vittorio De Sica, John Gielgud

 14.30 Wojciech Cejrowski - boso przez świat 
- Słoń domowy 

 15.05 Jeden dzień - fi lm obyczajowy, USA, 
reż. Lone Scherfi g, wyk. Anne Hatha-
way, Jim Sturgess, Ken Stott

 17.00 Nabożeństwo Wielkiego Piątku 
w Radomiu

 18.00 Panorama
 18.30 Sport Telegram
 18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 19.25 Barwy szczęścia (1422) - serial
 20.05 Twierdza - fi lm akcji, USA, reż. Michael 

Bay, wyk. Sean Connery, Nicholas Cage, 
Ed Harris

 22.30 Zaklinacz koni - fi lm obyczajowy, 
USA, reż. Robert Redford, wyk. 
Robert Redford, Kristin Scott Tho-
mas, Sam Neill, Diane Wiest

 1.25 Goldeneye - fi lm sensacyjny, USA, 
Wielka Brytania, reż. Martin Campbell, 
wyk. Sean Bean, Izabella Scorupco, 
Pierce Brosnan, Famke Jannsen

 3.35 Zakończenie dnia

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 7.50 Trudne sprawy
 8.50 Malanowski i Partnerzy
 9.50 Mój przepis na…
 9.55 Dzień, który zmienił moje życie
 10.55 Dlaczego ja?
 11.55 Pielęgniarki
 12.55 Trudne sprawy
 13.55 Dwoje we troje
 14.00 Pierwsza miłość
 14.45 Dlaczego ja?
 15.50 Wydarzenia, Pogoda
 16.15 Interwencja
 16.25 Malanowski i Partnerzy
 16.55 Małolaty
 17.55 Mój przepis na…
 18.00 Pierwsza miłość
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich
 20.05 Syn Boży - dramat, USA, 2014, reż. 

Christopher Spencer, wyk. Darwin 
Shaw, Diogo Morgado, Greg Hicks, 
Joe Coen, Roma Downey, Amber 
Rose Revah, Sebastian Knapp

 Nakręcona z epickim rozmachem 
kinowa wersja bijącego rekordy oglą-
dalności serialmiestnika, Poncjusz 
Piłata (Greg Hicks), oskarżając Jezusa 
o podburzanie narodu, namawianie do 
niepłacenia podatków cesarzowi oraz 
podawanie się za żydowskiego króla. 
Pod presją wzburzonego tłumu i wobec 
szantażu ze strony arcykapłanów Piłat 
skazuje Chrystusa na śmierć przez 
ukrzyżowanie. 

 23.00 Godzilla - thriller sci - fi , USA, 1998, reż. 
Roland Emmerich, wyk. Matthew Bro-
derick, Hank Azaria, Jean Reno

 2.00 Tajemnice losu

 7.20 Singielka - serial 
 7.50 Doradca smaku 
 8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn 
 10.55 Kuchenne rewolucje
 12.00 Szkoła - serial
 13.00 Szpital - program obyczajowy
 14.00 Ukryta prawda - program obyczajowy
 15.00 Rozmowy w toku - talk show 
 16.00 Szkoła - serial
 17.00 Ukryta prawda - program obyczajowy
 18.00 Szpital - program obyczajowy
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 
 19.50 Uwaga! - program interwencyjny 

 20.00 Grawitacja - fi lm S - F, USA, Wielka 
Brytania 2013, reż. Alfonso Cuarón, 
wyk. Sandra Bullock, George Clo-
oney, Ed Harris

 21.55 Eagle Eye - fi lm sensacyjny, USA, 
Niemcy 2008, reż. D.J. Caruso, wyk. 
Shia LaBeouf, Michelle Monaghan, 
Billy Bob Thornton, Rosario Dawson, 
Michael Chiklis, Anthony Mackie

 0.25 Thor - fi lm przygodowy, USA 2011, reż. 
Kenneth Branagh

 2.40 Uwaga! - program interwencyjny 
 2.55 Rozmowy w toku - talk show 

 5.20 We Dwoje - program rozrywkowy
 6.45 Męski Typ 2: Michał Urbaniak
 7.20 Prawo Agaty - serial obyczajowy
 8.20 Sąd rodzinny - program sądowy
 9.20 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 10.20 Przepis na życie - serial obyczajowy
 11.20 Mango Telezakupy
 12.55 Sąd rodzinny - program sądowy
 13.55 Szpital - program obyczajowy
 14.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 15.55 Kryminalni - serial kryminalny
 17.00 Prawo Agaty - serial obyczajowy
 18.00 Chirurdzy III - serial
 19.00 Agentka o stu twarzach - serial

 20.00 Jeniec: Jak daleko nogi poniosą 
- miniserial wojenny, Niemcy, Rosja, 
reż. Hardy Martins, wyk. Bernhard 
Bettermann, Michael Mendl, Ana-
tolij Koteniow, Irina Pantajewa, Iris 
Böhm

 23.25 Kod dostępu - fi lm sensacyjny, USA 
2001, reż. Dominic Sena, wyk. John Tra-
volta, H. Jackman, Halle Berry, Don Che-
adle, Sam Shepard, Vinnie Jones

 1.35 Szkoła wdzięku Marilyn Hotchkiss 
- komedia, USA 2005, reż. Randall Miller

 3.40 Druga strona medalu - talk show

 6.00 Nie igraj z aniołem
 7.05 Klub przyjaciół Myszki Miki
 7.35 Scooby Doo 
 8.05 Klub przyjaciół Myszki Miki
 8.35 Scooby Doo 
 9.00 Przygody Merlina
 10.00 Moja nadzieja
 11.00 Włoska narzeczona
 11.55 Mój przepis na…
 12.00 Galileo
 13.00 Galileo
 14.00 STOP Drogówka 
 15.00 Dom nie do poznania
 16.00 Moja nadzieja
 17.00 Włoska narzeczona
 18.00 Zaginiony ląd - komedia przygodowa
 20.05 Barabasz - dramat, USA, Włochy, 

2013, reż. Roger Young, wyk. Billy 
Zane, Cristina Capotondi 

 22.15 Mój przepis na…
 22.20 Król Skorpion 3: Walka o odkupie-

nie - fi lm fantasy, USA, 2011, reż. Roel 
Reiné, wyk. Christopher Bostin, Dave 
Bautista

 0.35 Osada - thriller, USA, 2004, reż. M. 
Night Shyamalan, wyk. Joaquin Pho-
enix, Sigurney Weaver, William Hurt 

 3.00 Disco Polo Life
 4.00 Top 10 lista przebojów

5.55 Sekret - telenowela 7.00 Nash Bridges - se-
rial sensacyjny 9.00 Napisała: Morderstwo - serial 
kryminalny 11.00 Niedoręczony list - serial 12.00 To 
moje życie! - telenowela 13.05 Odmienić los - te-
lenowela obyczajowa 15.00 Oblicza miłości - te-
lenowela obyczajowa 17.00 Jak powstała Biblia 
- dokument 18.00 Tajemnice medyczne - serial do-
kumentalny 20.00 Król Skorpion - fi lm przygodo-
wy 22.00 Pulp Fiction - fi lm gangsterski, USA 1994, 
reż. Quentin Tarantino, wyk. Bruce Willis, John Tra-
volta, Rosanna Arquette, Samuel L. Jackson, Tim 
Roth, Uma Thurman 1.10 Dyżur 1.50 W blasku fl e-
szy 2.30 Dyżur 3.00 JRG w akcji - serial dokumen-
talny 3.25 Dyżur 3.50 JRG w akcji - serial doku-
mentalny 4.20 Menu na miarę

12.35 Wiadomości 12.50 Na sygnale (88) „Go-
dzina W” - serial 13.25 M jak miłość (1199) - se-
rial 14.25 Prokurator (6) - serial 15.20 Po prostu 
- program publicystyczny 16.05 Tajemnice Gro-
bu Bożego - fi lm dok. 16.55 Smak tradycji - Wielki 
Tydzień - magazyn 17.20 Krótka historia - felieton 
17.30 Teleexpress 17.55 Istvan, czyli Stefan - repor-
taż 18.25 Było, nie minęło - To wzgórze kryje skarb 
18.55 Na sygnale (88) „Godzina W” - serial 19.25 
Przygody Smoka Pola - Stragan - program eduka-
cyjny 19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości 20.30 
Sport 20.55 Droga Krzyżowa - transmisja z Waty-
kanu 23.10 Polonia 24 23.40 Halo Polonia - maga-
zyn 0.40 Smak tradycji - Wielki Tydzień - magazyn 
1.00 Przyjaciele lasu (23) 

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy -   co 
pół godziny 16.30 Puls Polski - magazyn 16.58 
Flesz Info 17.15 Teleexpress Extra 17.32 Extra świat 
- magazyn 17.40 To jest temat - magazyn 18.00 
Twoje Info 18.28 Po przecinku - rozmowa 18.50 
Serwis Info 19.10 Info czat - program publicystycz-
ny 19.30 Biznes z Energią - magazyn 19.57 Dziś 
wieczorem 20.12 Forum - program publicystycz-
ny 21.00 Serwis Info 21.15 Puls Polski - magazyn 
21.40 Studio LOTTO 21.50 Panorama Dnia 22.55 
Studio świat. - magazyn 23.30 Sportowy Wieczór 
23.45 Teleexpress Extra 0.10 Extra świat - maga-
zyn 0.20 To jest temat - magazyn 0.45 Dziś wie-
czorem 1.00 Forum 

6.00 Prywatna historia kina 6.40 Bajki 7.30 Ewa 
chce spać - komedia 9.20 Chłopi - Zrękowiny - se-
rial 10.30 Kobra: Oddział specjalny Sezon 2 - Za-
mach - serial 11.40 Pułapki umysłu Sezon IV - se-
rial 12.05 Pułapki umysłu Sezon IV - serial 12.50 
Katastrofy w przestworzach - serial 14.00 Szpital 
nadziei sezon 2 - I Watch Death - serial 15.00 Spa-
daj! - komedia obyczajowa 17.15 Szpital nadziei se-
zon 2 - Little Piggies - serial 18.00 Kobra: Oddział
specjalny Sezon 8 odc - Dzień matki - serial 19.00 
Kobra: Oddział specjalny Sezon 8 odc - Bez litości 
- serial 20.00 Jerry Maguire - dramat 22.50 Hor-
ror piątkowej nocy 22.50 Uprowadzona Alice Cre-
ed - fi lm sensacyjny 0.55 Niebezpieczne związki 
- dramat 3.20 Chłopi - Zrękowiny - serial

7.00 Magazyn Atleci 8.00 Polsat Sport News 
Sport Flash 8.07 Piłka nożna Magazyn 1. ligi
9.00 Polsat Sport News Sport Flash 9.07 Siat-
kówka Liga Mistrzów 10.00 Siatkówka Liga Mi-
strzów 11.00 Polsat Sport News Sport Flash 11.07
Piłka nożna Mecz towarzyski 12.00 Piłka nożna
Mecz towarzyski 13.00 Polsat Sport News Sport 
Flash 13.07 Siatkówka Liga Mistrzów 15.00 Pol-
sat Sport News Sport Flash 15.07 Siatkówka Li-
ga Mistrzów 17.00 Polsat Sport News Sport Flash 
17.07 Kolarstwo Dwars door Vlaanderen 19.00
Polsat Sport News Sport Flash 19.07 Gala boksu
zawodowego 20.30 Piłka nożna Mecz towarzy-
ski 22.30 Siatkówka Liga Mistrzów 0.30 Maga-
zyn Puncher 1.30 Magazyn Pro Bull Riding

5.10 Sąd rodzinny 6.05 Świat bez fi kcji 6.35 
Express - informacje 6.55 Szkoła 7.50 Sędzia An-
na Maria Wesołowska 8.50 Ukryta prawda 9.50 
Kartoteka 10 10.50 Usterka 11.50 DeFacto 12.50 
Wojny magazynowe 13.40 Cała prawda o jedze-
niu 14.10 Cała prawda o jedzeniu 14.40 I znów je-
stem sexy! 15.45 Express - informacje 16.05 Uwa-
ga! 16.25 Kartoteka 10 17.30 DeFacto - Flesz 17.45 
Express - informacje 18.05 Testerzy 18.20 Testerzy 
18.35 Testerzy 18.50 Wojny magazynowe 19.45 
Express - informacje 20.00 DeFacto 20.25 Teste-
rzy 20.40 Ciało i krew - dokument 21.45 Express 
- informacje 22.00 Kossakowski. Inicjacja 22.30 
Usterka 23.30 Rozmowy kontrolowane 0.00 Te-
sterzy 0.15 Testerzy 0.30 Testerzy 

6.00 Rodzina zastępcza 7.00 Frank i dżungla 8.00 
Strażnik Teksasu 9.00 Galileo 10.00 Podwodni 
łowcy 11.00 Australijskie rekordy Guinnessa 12.00 
13 Posterunek 14.00 Strażnik Teksasu 15.00 Jaś Fa-
sola 15.30 Garfi eld: W poszukiwaniu Lymana - se-
rial 16.35 Mickey, Donald i Goofy: Trzej muszkiete-
rowie - fi lm anim. 18.05 Boska przygoda Sharpay 
- komedia familijna, USA, 2011, reż. Michael Lem-
beck, wyk. Ashley Tisdale, Austin Butler, Cameron 
Goodman 20.00 Taxi - komedia sensacyjna, Fran-
cja, 1998, reż. Gérard Pires, wyk. Samy Naceri, Em-
ma Sjöberg, Frederic Diefenthal, Marion Cotillard, 
Manuela Gourary 22.00 CSI: Kryminalne zagadki 
Miami 0.00 Underground - komediodramat, Buł-
garia, Czechy, Francja, Jugosławia
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Zgodnie z obowiązującym w RSM „Bawełna” Regulaminem rozliczeń kosztów gzm,

rozliczenia ciepła i wody dokonywane są w pierwszym kwartale roku
i obejmują zużycia za poprzedni rok kalendarzowy.

Do mieszkańców druki rozliczeniowe przekazywane są do końca marca każdego roku.

1. Analizę rozpoczynamy od tabeli C. USTA-
LENIE JEDNOSTKI ZUŻYCIA umiesz-
czonej na samym dole:
poz. C.1 – to określenie rodzaju urządzenia.
W zdecydowanej większości mieszkań wystę-
pują podzielniki. Ale w budynkach nowych za-
instalowane są już ciepłomierze.
poz. C.2 – to numer urządzenia (znajduje się:
w podzielnikach nad wyświetlaczem;
w ciepłomierzach na czołowej ich stronie).
poz. C.3 – stan końcowy. Naciskając przycisk
na podzielniku wyświetlą się nam dwie liczby
(naprzemiennie) – aktualny stan zużycia od
01.01.2015 r. oraz stan na 31 grudnia 2015 r.,
który jest na rozliczeniu.
poz. C.4 – stan początkowy– to zawsze ZERO.
Podzielniki na koniec każdego roku zerują się.
poz. C.5 – różnica. W przypadku rozliczeń
rocznych ta pozycja jest zawsze równa ze
wskazaną w poz. C.3.
poz. C.6 – wskaźnik „UF”. Każdy grzejnik ma
przypisany swój wskaźnik korygujący, zmniej-
szający bądź zwiększający (gdy jest zamonto-
wany za duży grzejnik) zużycie. Każdy został
poinformowany o jego wielkości w momencie
rozpoczęcia rozliczania za pomocą podzielni-
ków w RSM „Bawełna”.
poz. C.7 – jednostka zużycia. Ta pozycja po-
kazuje ilość zużytych jednostek po zastosowa-
niu wskaźnika korygującego „UF” (jest to
wynik mnożenia C.5 razy C.6).
poz. C.8 – to współczynnik „LAF”.
Współczynnik korygujący wskazania ze wzglę-
du na położenie mieszkania w budynku.
O jego wielkości też każdy został wcześniej
poinformowany. Jest jednakowy dla danego
mieszkania.
poz. C.9 – obliczeniowe jednostki zużycia. Jest
to wynik mnożenia poz. C.7 i poz. C.8. Ten
wskaźnik jest wykorzystywany do obliczenia
„kosztów zużycia c.o.” w tabeli A poz. A2.

2. Przechodzimy teraz do tabeli B. OKREŚLE-
NIE KWOT JEDNOSTKOWYCH
poz. B.1 – koszty c.o. Pokazują zużycie ciepła
na ogrzewanie budynku w jednostkach fizycz-
nych (gigadżulach) oraz koszt tego w złotów-
kach na podstawie faktur otrzymanych od
producenta ciepła.
poz. B.2 – koszty pomieszczeń wspólnych
zgodnie z Regulaminem szczegółowych za-
sad rozliczania kosztów G.Z.M. ustalone są
procentowe stawki udziału w kosztach ogrze-
wania całego budynku – ciepła przeznaczo-
nego na ogrzewanie klatek schodowych, piw-
nic, wspólnych pomieszczeń itp. Każdy
z członków został poinformowany o ustalo-
nej wielkości procentowego udziału dla da-
nego budynku.
W tym wypadku wynosi on 25%. Dlatego
koszt ogrzewania pomieszczeń wspólnych
został wyliczony wg zasady 29.549,42 x 25%
= 7.512,36. A ponieważ powierzchnia wszyst-
kich lokali wynosi, w tym konkretnym przy-
padku 2028,28 m2, wylicza się jednostkowy
koszt ogrzania powierzchni pomieszczeń
wspólnych na kwotę 3,703808 za m2. Ten
wskaźnik jest wykorzystywany do obliczenia
„kosztów pomieszczeń wspólnych” w tabeli
A poz. A.1
poz. B.3 – koszty zużycia c.o. Jest to oblicze-
nie wartości jednej obliczeniowej jednostki
zużycia dla całego budynku. Koszty c.o. ujęte
w poz. B.1 pomniejszone o koszty pomiesz-
czeń wspólnych z poz. B.2 dają wartość ujętą
w omawianej tutaj pozycji.
Dalej mamy informację dotyczącą ilości obli-
czeniowych jednostek zużycia w całym bloku,
czyli jest to suma zużyć we wszystkich loka-
lach. Po podzieleniu kwoty kosztów zużycia
c.o. przez ilość jednostek zużycia w danym
bloku otrzymujemy wartość 1 obliczeniowej
jednostki zużycia budynku, która wykorzysty-
wana jest do obliczenia „kosztów zużycia c.o.”
w tabeli A poz. A2.
poz. B.4 – opłata stała. Jest to pozycja z faktur
otrzymywanych od dostawcy ciepła. Tak jak
w przypadku energii elektrycznej czy też gazu,
w rachunkach, które każdy z nas otrzymuje,
jest zawarta opłata za gotowość świadczenia
usług (dostawy prądu czy gazu), tak też
i w tym przypadku jest to stała opłata za goto-
wość dostarczania ciepła w ciągu całego roku.
Ta kwota za gotowość, czyli opłata stała po-
dzielona przez powierzchnię wszystkich lokali
w budynku, daje wskaźnik ile kosztuje goto-
wość za 1 m2 każdego mieszkania w budynku,
wykorzystywany do obliczenia „opłaty stałej”
w tabeli A poz. A4.

Objaśnienia – rozliczenie
centralne ogrzewanie

poz. B.5 – koszty rozliczenia. Wynikają one
z umowy z firmą rozliczeniową ISTA. Kwota
przypadająca na budynek jest dzielona przez
ilość urządzeń we wszystkich mieszkaniach,
czyli wskazuje ilość podzielników w danym
budynku. Wynik tego działania to jednostkowa
cena rozliczenia 1 podzielnika, która jest wy-
korzystywana do obliczenia „kosztów rozli-
czenia” w tabeli A poz. A5.

3. I dochodzimy teraz do części najważnie-
jszej, czyli omówienia tabeli A, a więc wyli-
czenia dokładnych kosztów za centralne

ogrzewanie dla naszego mieszkania.
poz. A.1 – koszty pomieszczeń wspólnych,
czyli: stawka obliczona w poz. B.2 pomnożona
przez wielkość naszego mieszkania (ilość m2)
daje wynikową kwotę kosztów tych pomiesz-
czeń dla mieszkania.
poz. A.2 – koszty zużycia c.o., czyli: stawka
wyliczona w poz. B.3, pomnożona przez ilość
obliczeniowych jednostek zużycia z poz. C.9,
daje wynikową kwotę kosztów centralnego
ogrzewania dla naszego mieszkania.
poz. A.3 – koszty c.o., czyli: jest to suma poz.
A.1 i A.2.

poz. A.4 – opłata stała, czyli stawka oblicze-
niowa w poz. B.4 pomnożona przez wielkość
naszego mieszkania (ilość m2) daje wynikową
kwotę kosztów gotowości dla mieszkania.
poz. A.5 – koszty rozliczenia, czyli: stawka
wyliczona w poz. B.5 pomnożona przez ilość
urządzeń (podzielników) w
mieszkaniu daje wynikową kwotę kosztów za
rozliczenie centralnego ogrzewania w naszym
mieszkaniu.

poz. A.6 – koszty użytkowania, czyli: jest to
suma poz. A.3, poz. A.4 i poz. A.5.

poz. A.7 – przedpłata to suma zaliczek,
wpłacanych w ciągu całego roku 2015 w ra-
mach comiesięcznych opłat eksploatacyjnych
na: „c.o. opłata stała” i „c.o. opłata zmienna”.
poz. A.8 – Wynik rozliczenia czyli różnica po-
między poz. A.7 i poz. A.8. Jeśli koszty użyt-
kowania (A.7) były wyższe niż zaliczki (poz.
A.8) to należy dopłacić wskazaną w rozlicze-
niu kwotę. Jeśli koszty użytkowania (poz. A.7)
były niższe niż zaliczki (poz. A.8), to wówczas
należy się Państwu zwrot kwoty wskazanej
w rozliczeniu.

J A K C Z Y T A Ć D R U K R O Z
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Dla lepszego zrozumienia prowadzonego w spółdzielni sposobu rozliczeń oraz
– na co pisząc ten artykuł liczmy – dla wyeliminowania reklamacji niezasadnych, wynikających
z braku znajomości zasad czy wątpliwości związanych z określeniem pozycji rozliczenia
– zamieszczamy druki jakie Państwo otrzymaliście i szczegółowe do nich wskazówki.

wych kosztów rozliczenia dla jednego miesz-
kania – użytkownika, która jest zamieszczona
w tabeli A w poz. A.7 „koszty rozliczenia
wody”.

3. I tak jak w przypadku centralnego ogrze-
wania dochodzimy do części najważniejszej,
czyli omówienia tabeli A, więc wyliczenia
kosztów za dostarczenie zimnej wody i pod-
grzanie ciepłej wody dla naszego mieszkania:
poz. A.1 – koszty wspólne c.w., czyli stawka
wyliczona w poz. B.2 pomnożona przez wiel-
kość naszego mieszkania w m2 daje kwotę tych
kosztów.

poz. A.2 – koszty zużycia c.w., czyli stawka
wyliczona w poz. B.3 pomnożona przez ilość
zużytej ciepłej wody z poz. C.7 daje kwotę
kosztów zużycia c.w. w mieszkaniu.
poz. A.3 – koszty c.w.u., czyli jest to suma poz.
A.1 i poz. A.2.
poz. A.4 – opłata stała c.w., czyli: stawka wy-
liczona w poz. B.4 pomnożona przez wielkość
mieszkania w m2 daje wynikową kwotę kosz-
tów gotowości dla mieszkania.

poz. A.5 – koszty zużycia z.w. mieszkania,
czyli ilość zużytej zimnej wody opisanej
w poz. C.5, C.6 i C.7 pomnożonej przez cenę

zimnej wody z poz. B.5 daje koszty zużycia
wody w mieszkaniu w 2015 r.
poz. A.6 – koszty wody niezbilansowanej,
czyli stawka za wodę określona w poz. B.6 po-
mnożona przez procentowy udział wody nie-
zbilansowanej w całości zużycia danego
mieszkania, dają udział w globalnych kosztach
tej wody dla tego mieszkania.
poz. A.7 – koszt rozliczenia wody, czyli kwota
opisana w poz. B.7.
poz. A.8 – koszty, czyli suma, w tym przy-
padku poz. A.5, poz. A.6 i poz. A.7.
poz. A.9 – koszty użytkowania, czyli suma po-
zycji A.3, A.4 i A.8.

poz. A.10 – przedpłata, czyli suma zaliczek
wpłacanych w ciągu całego 2015 roku w ra-
mach całomiesięcznych opłat eksploatacyj-
nych za mieszkanie na: „c.w. opłata stała”,
„c.w. podgrzanie”, „c.w. zimna woda do pod-
grzania” i „zimna woda-wodomierz”.
poz. A.11 – Wynik rozliczenia czyli różnica
pomiędzy poz. A.9 i poz. A.10.
Jeśli koszty użytkownika (poz.A.9) są wyższe
od wpłaconych zaliczek (poz. A.10) to należy
dopłacić wskazaną kwotę. Jeśli zaś koszty
użytkownika (poz. A.9) są niższe niż przedpłaty
(poz. A.10), to wówczas należy się Państwu
zwrot kwoty ustalonej w rozliczeniu.

L I C Z E N I O W Y

UWAGA!
Zaprezentowane rozliczenia dotyczą konkretnego mieszkania w naszej
Spółdzielni. Przekazane Państwu rozliczenia mogą się nieznacznie różnić od
przedstawionych tutaj wzorów ze względu na specyfikę każdego budynku.

1. Analizę rozpoczynamy też od tabeli
C. USTALENIE JEDNOSTEK ZUŻYCIA.
poz. C.1 – urządzenia zainstalowane w lokalu
przy czym Ł oznacza w łazience K w kuchni.
W tym przypadku występują tylko dwa wodo-
mierze.
poz. C.2 – numery urządzeń.
poz. C.3 – stan końcowy czyli stan odczytany
na dzień 31.12.2015 r.
poz. C.4 – stan początkowy czyli stan na dzień
01.01.2015 r.
poz. C.5, C.6 i C.7 – roczne zużycia odnoto-
wane na tych wodomierzach, przy czym
roczne zużycie ciepłej wody w tym lokalu wy-
nosi 16,7820 m3 i ta ilość przeniesiona jest do
tabeli A w poz. A.2 „koszty zużycia c.w.”. Zaś
zużycie zimnej wody w tym lokalu wynosi
28,6850 m3, bowiem w tym przypadku do
wskazania zużycia odnotowanego na wodo-
mierzu ciepłej wody dodajemy zużycie wody
zimnej i suma zużyć przeniesiona jest do tabeli
A w poz. A.5 „koszty zużycia z.w. – mieszka-
nia”.

2. Przechodzimy teraz do tabeli B OKREŚ-
LENIE KWOT JEDNOSTKOWYCH:
poz. B.1 – koszty ciepłej wody użytkowej
zużycie ciepła na podgrzanie wody w jednost-
kach fizycznych (gigadżulach) oraz koszt tego
podgrzania w złotówkach na podstawie faktur
otrzymywanych od producenta ciepła.

poz. B.2 – koszty wspólne c.w. To wydzielona
z kosztów c.w.u. (poz. B.1) część kosztów
ustalona procentowo dla każdego budynku,
zgodnie z załącznikiem do Regulaminu szcze-
gółowych zasad rozliczania kosztów G.Z.M.,
a dotycząca utrzymania stałej gotowości do
przesyłu wody o temperaturze nie mniejszej
niż 55°C, do wszystkich mieszkań. W tym wy-
padku jest to 20%. W pozycji tej jest wyliczony
jednostkowy koszt wspólny c.w. na kwotę
2,592334 zł/m2. Ten wyliczony wskaźnik jest
wykorzystany do obliczenia „kosztów wspól-
nych c.w.” w tabeli A poz. A1.
poz. B.3 – koszty zużycia c.w. Jest to pozycja,
w której oblicza się wartość pogrzania 1 m3

wody ciepłej dla całego budynku. Od kosztów
c.w.u. (poz. B1) odejmuje się koszty wspólne
c.w. (poz. B.2) i sumę dzieli się przez ilość
zużytej ciepłej wody przez cały budynek. Wy-
liczony wskaźnik jest wykorzystywany do ob-
liczenia „kosztów zużycia c.w.” w tabeli poz.
A.2.
poz. B.4 – opłata stała c.w. Jest to pozycja
z faktur otrzymanych od dostawcy ciepła, czyli
Dalkii Łódź. I tak jak to opisywaliśmy w przy-
padku centralnego ogrzewania, jest to opłata
za gotowość świadczenia usług dostarczania
ciepła w ciągu całego roku do podgrzania
wody. Wartość wykazana na tej pozycji jest po-
dzielona przez ilość m2 wszystkich obsługiwa-
nych lokali i obliczony wskaźnik na 1 m2 jest
wykorzystany w tabeli A poz. A.4 do oblicze-
nia „opłaty stałej c.w.” dla danego mieszkania.
poz. B.5 – koszty zużycia z.w. W tej pozycji
mamy zawartą informację dotyczącą kosztów
wody zużytej przez użytkowników wszystkich
lokali oraz ile tej wody zużyli, czyli jest to
wskazanie sumy zużyć odnotowanych na
wszystkich wodomierzach w tym budynku.
Cena 1 m3 wody w 2015 r. wynosiła
7,880001 zł i ten wskaźnik jest wykorzystany
w tabeli A w poz. A.5 „koszty zużycia z.w. –
mieszkania”.
poz. B.6 – koszt wody niezbilansowanej.
Zgodnie z informacją podaną na dole druku
rozliczenia wody w pozycji „wskazówki”
zużycie zimnej wody w budynku wyniosło
w 2015 r. 2.786 m3, zgodnie ze wskazaniami
wodomierza głównego i fakturami jakie otrzy-
maliśmy od dostawcy wody – ZWiK różnica
pomiędzy tą wielkością a sumą wskazań wodo-
mierzy mieszkaniowych jest określana poję-
ciem wody niezbilansowanej. Wartość tej
różnicy pokrywają proporcjonalnie do swojego
zużycia wszyscy użytkownicy lokali, co skut-
kuje stosownym wyliczeniem w tab. A w poz.
A.6 „koszty wody niezbilansowanej”.
poz. B.7 – koszt rozliczenia wody. Podobnie
jak to wyjaśnialiśmy przy rozliczaniu central-
nego ogrzewania wynikają one z podpisanej
umowy z firmą rozliczającą ISTA. Kwota
przypadająca na budynek podzielona przez
ilość użytkowników daje kwotę jednostko-

A teraz przeanalizujemy rozliczenie wody
w tej samej nieruchomości:

Objaśnienia
– rozliczenie wody
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5.45 Rejs - komedia, Polska, reż. Marek 
Piwowski, wyk. Stanisław Tym, Joanna 
Lothe, Wanda Stanisławska - Lothe, 
Jerzy Dobrowolski, Jan Himilsbach, 
Zdzisław Maklakiewicz

 7.00 Transmisja Mszy Świętej
 8.05 Miś - komedia, Polska, reż. Stanisław 

Bareja, wyk. Stanisław Tym, Barbara 
Burska, Christine Paul, Krzysztof Kowa-
lewski, Bronisław Pawlik, Zenon Wiktor-
czyk, Janusz Zakrzeński

 10.10 Nie lubię poniedziałku - komedia, Pol-
ska, reż. Tadeusz Chmielewski, wyk. 
Mieczysław Czechowicz, Jerzy Turek, 
Halina Kowalska, Kazimierz Witkiewicz, 
Zygmunt Apostoł, Bohdan Łazuka

 12.00 Regina Coeli
 12.25 David Attenborough i osobliwości 

świata przyrody, cz. 14. - serial dok.
 13.00 Okrasa łamie przepisy 
 13.45 Ranczo Wilkowyje - komedia, Polska
 15.25 Sami swoi - komedia, Polska, reż. Sylwe-

ster Chęciński, wyk. Wacław Kowalski, 
Władysław Hańcza, Zdzisław Karczew-
ski, Ilona Kuśmierska, Jerzy Janeczek, 
Aleksander Fogiel, Maria Zbyszewska

 17.00 Teleexpress
 17.30 Ojciec Mateusz (190) - serial
 18.25 Rolnik szuka żony - dokument
 19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
 20.25 Złoty środek - komedia, Polska, reż. 

Olaf Lubaszenko, wyk. Anna Przy-
bylska, Szymon Bobrowski, Cezary 
Pazura, Edward Linde - Lubaszenko, 
Robert Gonera, Paweł Wilczak, 
Tamara Arciuch, Maria Pakulnis, 
Krzysztof Kowalewski

 22.20 E = MC2 - komedia, Polska, reż. Olaf 
Lubaszenko, wyk. Agnieszka Włodar-
czyk, Olaf Lubaszenko, Cezary Pazura, 
Renata Dancewicz, Edward Linde

 0.05 Prada albo nic - komedia, USA, Mek-
syk, reż. Angel Gracia, wyk. Alexa Vega, 
Camilla Belle, Wilmer Valderrama, Kuno 
Becker, Nicholas D’Agosto

 2.00 Sprawa się rypła - komedia, Polska
 3.35 Zakończenie dnia

 5.35 M jak miłość (1028) - serial
 6.30 Na dobre i na złe (630) - serial
 7.35 Disco robaczki - fi lm anim.
 9.05 Rodzinne oglądanie - Karuzela życia 

- film dok.
 10.10 Gliniarz w przedszkolu - komedia sen-

sacyjna, USA, reż. Ivan Reitman, wyk. 
Penelope Ann Miller, Arnold Schwarze-
negger, Pamela Reed

 12.10 Nie ma róży bez ognia - komedia, Pol-
ska, reż. Stanisław Bareja, wyk. Jacek 
Fedorowicz, Stanisława Celińska, Mie-
czysław Czechowicz, Stanisław Tym, 
Wiesław Gołas, Jan Kobuszewski, Bro-
nisław Pawlik, Henryk Kluba, Wojciech 
Siemion, Jacek Fedorowicz - MONO

 14.00 Familiada - teleturniej
 14.45 Sonda 2 - program popularnonaukowy
 15.45 Och, Karol 2 - komedia, Polska, reż. Piotr 

Wereśniak, wyk. Piotr Adamczyk, Mał-
gorzata Socha, Marta Żmuda - Trzebia-
towska, Katarzyna Zielińska, Małgorzata 
Foremniak, Katarzyna Glinka, Anna 
Mucha, Emilia Komarnicka

 18.00 Panorama, Sport, Pogoda
 18.35 Mikołajek Little Nicholas - kome-

dia, Francja, reż. Laurent Tirard, wyk. 
Maxime Godart, Vincent Claude, Char-
les Vaillant, Victor Carles, Kad Merat, 
Valerie Lemercier

 20.15 Lubię to - kabaret Hrabi - widowisko
 22.25 Wykolejony - fi lm fabularny, USA, 

reż. Mikael Hafstrom, wyk. Clive 
Owen, Jennifer Aniston, Vincent 
Cassel, Melissa George

 0.20 Samotne serca - dramat, USA, Niemcy, 
reż. Todd Robinson, wyk. Salma Hayek, 
Jared Leto, John Travolta, James Gan-
dolfi ni, Laura Dern

 2.20 Nie ma róży bez ognia - komedia, Pol-
ska, reż. Stanisław Bareja, wyk. Jacek 
Fedorowicz, Stanisława Celińska, Mie-
czysław Czechowicz, Stanisław Tym, 
Wiesław Gołas, Jan Kobuszewski, Bro-
nisław Pawlik, Henryk Kluba, Wojciech 
Siemion

 3.55 Zakończenie programu

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 7.35 Wall - E - fi lm anim.
 9.40 Mój przepis na…
 9.45 Sezon na misia 2 - fi lm anim.
 11.25 Szalone wakacje na kółkach - kome-

dia przygodowa, USA, 2006, reż. Barry 
Sonnenfeld, wyk. Robin Williams, Jeff 
Daniels, Josh Hutcherson, Kristin Che-
noweth, Cheryl Hines

 13.30 Zwierzak - komedia USA, 2001, reż. 
Luke Greenfi eld, wyk. Rob Schneider, 
Louis Lombardi, Colleen Haskell, John C. 
McGinley, Edward Asner, Michael Caton 

 15.15 Rycerz Króla Artura - melodramat, USA, 
1995, reż. Jerry Zucker, wyk. Sean Con-
nery, Richard Gere, Julia Ormond, Ben 
Cross, Liam Cunningham 

 17.55 Mój przepis na…
 18.00 Pierwsza miłość
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich
 20.00 Wysmakowani
 20.10 MEGA HIT - Bruce Wszechmogący 

- komedia, USA, 2003, reż. Tom Sha-
dyac, wyk. Jim Carrey, Catherine 
Bell, Nora Dunn, Philip Baker Hall, 
Steve Carell, Morgan Freeman, Jen-
nifer Aniston 

 22.20 Nigdy więcej - thriller, USA, 2002, reż. 
Michael Apted, wyk. Jennifer Lopez, 
Bill Campbell, Tessa Allen, Juliette Lewis, 
Dan Futterman 

 1.00 Enen - thriller, Polska, 2009, reż. Feliks 
Falk, wyk. Borys Szyc, Grzegorz Wolf, 
Krzysztof Stroiński, Magdalena Walach, 
Marian Opania

 3.10 Tajemnice losu
 5.00 Disco Gramy

 7.45 Różowa pantera - serial 
 8.45 Kung Fu Panda II - komedia, USA 2011
 10.40 Mój przyjaciel delfi n - film przygodowy, 

USA 2011, reż. Charles Martin Smith
 12.55 Zaczarowana - komedia, USA 2007, 

reż. Kevin Lima
 15.20 Grawitacja - fi lm S - F, USA, Wielka Bry-

tania 2013, reż. Alfonso Cuarón, wyk. 
Sandra Bullock, George Clooney

 17.15 Potwory i spółka - komedia, USA 2001, 
reż. Pete Docter, Lee Unkrich, David 
Silverman, wyk. John Goodman, Billy 
Crystal, Mary Gibbs, Steve Buscemi, 

 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 
 19.45 Uwaga! - program interwencyjny

 20.00 Thor - fi lm przygodowy, USA 2011, 
reż. Kenneth Branagh, wyk. Chris 
Hemsworth, Natalie Portman, Tom 
Hiddleston, Anthony Hopkins

 22.20 Gliniarz z metropolii - fi lm sensacyjny, 
USA 1997, reż. Thomas Carter, wyk. 
Eddie Murphy, Kim Miyori, Art Evans, 
James Carpenter, Michael Rapaport

 0.45 Agent - Gwiazdy 
 1.50 Kuba Wojewódzki - talk show 
 2.50 Uwaga! - program interwencyjny

 5.15 We Dwoje - program rozrywkowy
 6.40 Mango - Telezakupy
 8.45 Wallace i Gromit: Klątwa królika 

- komedia, Wielka Brytania 2005
 10.35 Uwolnić orkę IV: Ucieczka z Zatoki Pira-

tów - fi lm przygodowy, USA 2010
 12.45 Tajemniczy ogród - fi lm familijny, USA, 

Wielka Brytania 1993
 14.55 Cast Away: Poza światem - fi lm przygo-

dowy, USA 2000, reż. Robert Zemeckis, 
wyk. Tom Hanks, Helen Hunt

 17.55 Historia Kopciuszka - komedia, USA, 
Kanada 2004, reż. Mark Rosman, wyk. 
Hilary Duff , Jennifer Coolidge, Chad 
Michael Murray, Dan Byrd, Regina King

 20.00 Kod dostępu - fi lm sensacyjny, USA 
2001, reż. Dominic Sena, wyk. John 
Travolta, H. Jackman, Halle Berry, 
Don Cheadle, Sam Shepard, Vinnie 
Jones

22.10 Żywy zapalnik - fi lm sensacyjny, USA 
1992, reż. Christian Duguay, wyk. Pierce 
Brosnan, Ron Silver, Ben Cross, Lisa Eil-
bacher, Tony Plana

 0.00 Dzień zagłady - fi lm katastrofi czny, USA 
1998, reż. Mimi Leder

 2.30 Druga strona medalu - talk show

 6.00 Nie igraj z aniołem
 7.00 Klub przyjaciół Myszki Miki
 7.30 Garfi eld Show 
 7.50 Leroy i Stitch - fi lm anim.
 9.25 Balto - fi lm anim.
 10.55 Mój przepis na…
 11.00 Powrót do przyszłości - komedia sci - fi 
 13.25 Powrót do przyszłości, cz. 2 - komedia 

sci - fi , USA, 1989, reż. Robert Zemeckis, 
wyk. Billy Zane, Casey Siemaszko, Chri-
stopher Lloyd, Elisabeth Shue

 15.40 Powrót do przyszłości, cz. 3 - komedia 
sci - fi , USA, 1990, reż. Robert Zemeckis, 
wyk. Christopher Lloyd, Lea Thompson, 
Mary Steenburgen, Michael J. Fox

 18.05 Maria, matka Jezusa - dramat, USA, 
1999, reż. Kevin Connor, wyk. Christian 
Bale, Melanie Kinnaman, Pernilla August 

 20.00 Osada - thriller, USA, 2004, reż. 
M. Night Shyamalan, wyk. Joaquin 
Phoenix, Sigurney Weaver, William 
Hurt 

 22.15 Mój przepis na…
 22.20 Kontrakt na zabijanie - fi lm sensa-

cyjny, Niemcy, USA, 2006, reż. Bruce 
Beresford, wyk. Jamie Anderson, John 
Cusack, Morgan Freeman 

 0.25 Wyścig śmierci 3: Piekło - fi lm akcji
 2.40 Mega Chichot

5.25 Quo Vadis - fi lm historyczny 8.05 U Pana 
Boga w ogródku - komedia 10.25 Olbrzym z je-
ziora - fi lm familijny 12.20 Flintstonowie - kome-
dia 14.15 Najpiękniejsze baśnie braci Grimm: Gę-
siareczka - baśń 15.30 Najpiękniejsze baśnie braci 
Grimm: Kopciuszek - baśń 17.00 Noe: Wybrany 
przez Boga - fi lm przygodowy 20.00 Underworld: 
Przebudzenie - fi lm akcji, USA 2012, reż. Björn Ste-
in, wyk. India Eisley, Kate Beckinsale, Michael Ealy, 
Stephen Rea, Theo James 21.45 Resident Evil: Za-
głada - fi lm akcji, USA 2007, reż. Russell Mulcahy, 
wyk. Ali Larter, Milla Jovovich, Oded Fehr 23.40 
Nietoperze. krwawe żniwa - horror 1.35 Taki jest 
świat 2.30 Dyżur 3.00 JRG w akcji 3.25 Dyżur 3.50 
JRG w akcji 4.20 Menu na miarę 

12.00 Regina Coeli 12.20 Barwy szczęścia (1361) 
- serial 12.55 Dziewczyny ze Lwowa (3) - serial 
13.55 Pan Wołodyjowski, cz. II - fi lm historyczny 
15.20 W cztery oczy - wywiad 15.55 Gdzie ci ar-
tyści szaleni, czyli benefi s Majewska - Korcz 16.55 
Okrasa łamie przepisy 17.20 Krótka historia - fe-
lieton 17.30 Teleexpress 17.55 Kulturalni PL 18.55 
Barwy szczęścia (1361) - serial 19.25 Nad Nie-
mnem - Magazyn Polaków na Białorusi 19.45 Do-
branocka 20.00 Wiadomości 20.25 Sport 20.50 
O mnie się nie martw (11) - serial 21.50 Polonia 24 
22.25 Ranczo Wilkowyje - komedia 0.10 Gdzie ci 
artyści szaleni, czyli benefi s Majewska - Korcz 1.00 
Wolny Ekran - magazyn 1.15 Sześć milionów se-
kund (16) - serial 

5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy -  co pół 
godziny 16.30 Puls Polski 16.59 Flesz Info 17.15 Te-
leexpress Extra 17.32 Extra świat - magazyn 17.40 
Puls Polski 18.00 Twoje Info 18.18 Po przecinku 
- rozmowa 18.45 Serwis Info 19.00 24 minuty 
- wywiad 19.28 INFObiznes 19.40 Serwis sporto-
wy 19.57 Dziś wieczorem 20.12 Minęła 20ta 21.00 
Serwis Info 21.15 Puls Polski 21.40 Studio LOTTO 
21.49 Panorama Dnia 22.45 Studio świat. - maga-
zyn 23.11 Serwis Info 23.30 Echa stadionów 23.45 
Teleexpress Extra 0.10 Extra świat - magazyn 0.20 
Puls Polski - magazyn 0.45 Dziś wieczorem 1.00 
Minęła 20ta 1.45 Serwis Info 1.55 Panorama Dnia 

6.00 Szczęściarze - fi lm dok. 6.45 Bliskie spotka-
nia z wesołym diabłem - fi lm młodzieżowy, Pol-
ska 8.30 Mój przyjaciel Marsjanin - komedia, USA 
10.30 Miłość jest za darmo - komedia, USA - Zna-
jome: nieudacznik płaci atrakcyjnej dziewczynie, 
by udawała jego narzeczoną. Ciąg dalszy bez nie-
spodzianek. 12.40 Nędznicy - dramat, Wielka Bry-
tania, Niemcy, USA - Telewizyjna wersja wielkiej 
powieści Victora Hugo: w sporym skrócie, za to 
z obsadą, która rzuca na kolana. 15.35 Wielki Joe 
- film familijny, USA 17.55 Odlot - fi lm anim. 20.00 
Atlas chmur - fi lm science fi ction, USA, Niemcy, 
Singapur 23.45 Psy - dramat sensacyjny, Polska 
2.00 Wykidajło - fi lm sensacyjny, USA 4.15 Chłopi, 
„Wesele” - serial 5.30 Ararat - etiuda 

7.00 Magazyn ATP World Tour Uncovered 8.00 
Polsat Sport News Sport Flash 8.07 Magazyn gol-
fowy 9.00 Polsat Sport News Sport Flash 9.07 
Siatkówka Liga Mistrzów 11.00 Polsat Sport News 
Sport Flash 11.07 Piłka nożna Mecz towarzyski 
13.00 Polsat Sport News Sport Flash 13.07 Liga Mi-
strzyń w siatkówce 15.00 Polsat Sport News Sport 
Flash 15.07 Piłka nożna 1. liga 17.00 Polsat Sport 
News Sport Flash 17.07 Piłka nożna UEFA 2016 
- magazyn 17.50 Koszykówka Tauron Basket Liga 
20.00 Boks Magazyn Puncher 21.00 Polsat Sport 
News Sport Flash 21.07 Kolarstwo Gent - Wevel-
gem 23.00 Siatkówka Liga Mistrzów 1.00 Maga-
zyn Pro Bull Riding 

7.45 Pływające rezydencje 8.45 Martyna i kobie-
ty świata 9.45 DeFacto 10.45 Rozmowy kontro-
lowane 11.45 Wojny magazynowe 12.45 Anato-
mia głupoty według Richarda Hammonda 13.45 
Usterka 14.15 Gogglebox. Przed telewizorem 
15.00 Ostre cięcie 15.45 Express - informacje 
16.05 Mój pierwszy… 16.35 Damy i wieśniaczki 
17.45 Express - informacje 18.00 Kajmany. Ukryte 
miliony - dokument 19.15 Betlejewski. Prowoka-
cje 19.45 Express - informacje 20.00 Kossakow-
ski. Inicjacja 20.30 Kossakowski. Inicjacja 21.00 
Rozmowy kontrolowane 22.00 Gogglebox. Przed 
telewizorem 22.45 DeFacto 23.45 Kossakowski 
kontra Betlejewski. Starcie 0.45 Punkt krytyczny 
krew - dokument 4.55 Koniec programu 

6.00 Rodzina zastępcza 7.00 Franciszek z Buenos 
Aires - fi lm dok. 8.40 Mickey, Donald i Goofy: Trzej 
muszkieterowie - fi lm anim. 10.00 Mali żołnierze 
- komedia fantasy 12.30 Kudłaty zaprzęg - fi lm
familijny 14.20 Boska przygoda Sharpay - kome-
dia familijna 16.05 O, kurczę! - komedia familijna 
18.00 Czarownik i biały wąż - fi lm fantasy, Chiny, 
Hongkong, 2011, reż. Siu - Tung Ching, wyk. Huang 
Shengyi, Jet Li 20.00 Wij - horror, Czechy, Rosja, 
Ukraina, 2014, reż. Oleg Stepchenko, wyk. Aleksey 
Chadov, Andrey Smolyakov, Jason Flemyng 22.20 
CSI: Kryminalne zagadki Miami 23.20 CSI: Krymi-
nalne zagadki Miami 0.20 Polowanie - fi lm akcji, 
USA, 2010, reż. Juan Bofi ll, wyk. Al Galvez, Jencar-
los Canela, Seth Gordon 2.50 13 Posterunek
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6.20 My Wy Oni - O Marysi, która choć 
umarła - ciągle żyje - magazyn

 6.50 Odwiedź mnie we śnie - fi lm obycza-
jowy, reż. Teresa Kotlarczyk

 8.15 Dzwoneczek i sekret magicznych skrzy-
deł - fi lm anim.

 9.40 Do zobaczenia w Krakowie 
 10.00 Msza św. Zmartwychwstania Pańskiego 

i błogosławieństwo Urbi et Orbi
 12.10 Córka d’Artagnana - fi lm przygodowo 

- historyczny, Francja, reż. Bertrand 
Tavernier, wyk. Sophie Marceau, Phi-
lippe Noiret, Claude Rich, Sami Frey

 14.25 Kopalnie Króla Salomona, cz. 2 - fi lm 
przygodowy, USA, Niemcy, reż. Steve 
Boyum, wyk. Patrick Swayze, Alison 
Doody, Roy Marsden, John Standing

 16.00 Strażacy (14) - Trudne decyzje - serial
 17.00 Teleexpress
 17.30 Bodo (3) - serial
 18.35 Jaka to melodia?
 19.30 Wiadomości
 20.00 Sport
 20.05 Szlachetna Paczka - felieton
 20.25 Bodo (4) - serial
 21.35 Rolnik szuka żony - dokument
 22.35 Prada albo nic - komedia, USA, 

Meksyk, reż. Angel Gracia, wyk. 
Alexa Vega, Camilla Belle, Wilmer 
Valderrama, Kuno Becker, Nicholas 
D’Agosto

 0.30 Jaka to melodia?
 1.25 Flyboys - Bohaterska eskadra - fi lm 

przygodowy, Wielka Brytania, USA, reż. 
Tony Bill, wyk. Jean Reno, Tcheky Karyo, 
James Franco

 3.55 Cesarskie cięcie - komedia, reż. Stani-
sław Moszuk, wyk. Alicja Migulanka, 
Renata Pękul, Roman Kłosowski, Krzysz-
tof Kowalewski, Bożena Dykiel, Mariola 
Gładkowska, Wojciech Malajkat, Piotr 
Fronczewski, Dorota Kamińska

 5.25 Zakończenie dnia

 6.15 Orędzie na Wielkanoc
 6.30 M jak miłość (1210) - serial
 7.30 Rodzinne oglądanie - Arka Davida 

Attenborough - fi lm dok.
 8.35 Książę z Bajki - baśń fi lmowa, USA, reż. 

Allan Arkush, wyk. Sean Maguire, Mar-
tin Short, Bernadette Peters

 10.20 Różowa Pantera 2 - komedia krymi-
nalna, USA, reż. Harald Zwart, wyk. 
Steve Martin, Jean Reno, John Cleese, 
Andy Garcia, Emily Mortimer

 12.00 Gwiazdy w południe - Co mi zrobisz, jak 
mnie złapiesz - komedia, reż. Stanisław 
Bareja, wyk. Krzysztof Kowalewski, 
Bronisław Pawlik, Stanisław Tym, Ewa 
Wiśniewska, Ewa Ziętek, Andrzej Fedo-
rowicz

 14.00 Familiada - teleturniej
 14.40 Kocham Cię, Polsko! - zabawa quizowa
 15.55 Gliniarz w przedszkolu - komedia sen-

sacyjna, USA, reż. Ivan Reitman, wyk. 
Penelope Ann Miller, Arnold Schwarze-
negger, Pamela Reed

 18.00 Panorama
 18.35 Sport Telegram
 18.55 Przygarnij mnie (4) - reality show
 20.05 Goldeneye - fi lm sensacyjny, USA, 

Wielka Brytania, reż. Martin Campbell, 
wyk. Sean Bean, Izabella Scorupco, 
Pierce Brosnan, Famke Jannsen

 22.25 Studio Teatralne Dwójki - Ja, Feuer-
bach - spektakl teatralny, wyk. Piotr 
Fronczewski

 0.05 Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz - kome-
dia, reż. Stanisław Bareja, wyk. Krzysz-
tof Kowalewski, Bronisław Pawlik, 
Stanisław Tym, Ewa Wiśniewska, Ewa 
Ziętek, Andrzej Fedorowicz

 1.55 Różowa Pantera 2 - komedia krymi-
nalna, USA, reż. Harald Zwart, wyk. 
Steve Martin, Jean Reno, John Cleese, 
Andy Garcia, Emily Mortimer

 3.30 Zakończenie dnia

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 7.45 Ice Age: The Great Egg - Scapade - fi lm 

anim.
 8.15 Karate Kid 2 - fi lm familijny, USA, 1986, 

reż. John Avildsen, wyk. Ralph Macchio, 
Bruce Malmuth, Martin Kove, Pat E. 
Johnson, Rob Garrison, Tomita Tamlyn, 
Tony O’Dell, William Zabka

 10.45 Wall - E - fi lm anim.
 12.50 Sezon na misia 2 - fi lm anim.
 14.15 Surprise, Surprise
 15.45 Twoja Twarz Brzmi Znajomo
 17.45 Nasz nowy dom
 18.40 Dwoje we troje
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Państwo w Państwie
 20.05 Tylko Muzyka. Must be the Music
 22.05 Płynie w nas gorąca krew. Beata 

i Bajm
 Wyjątkowy koncert na antenie Telewizji 

Polsat. Piosenki Beaty Kozidrak i Bajmu 
znają całe pokolenia Polaków. Nucone 
przez fanów podczas prywatek i samo-
chodowych wycieczek hity, tygodniami 
gościły na radiowych listach przebojów. 
Choć trudno w to uwierzyć, Beata Kozi-
drak i Bajm dają radość wielbicielom 
brzmienia ich muzyki już od ponad 35 
lat. Wyjątkowa liderka obdarzona jed-
nym z najbardziej zmysłowych wokali 
wśród polskich piosenkarek oraz zespół 
Bajm są prawdziwą perełką na polskim 
rynku muzycznym. Koncerty grupy cie-
szą się niesłabnącą popularnością, dla-
tego w niedzielny wielkanocny wieczór 
Telewizja Polsat wyemituje jeden z nich. 
Usłyszymy w nim największe przeboje 
Beaty Kozidrak. 

 0.15 Magazyn sportowy

 7.45 Maja w ogrodzie
 8.10 Akademia ogrodnika 
 8.15 Różowa pantera - serial 
 8.40 Miś Yogi - fi lm familijny, USA
 10.25 Indiana Jones i Królestwo Kryształowej 

Czaszki - fi lm przygodowy, USA 2008
 12.55 Mali Giganci 
 14.50 Kung Fu Panda II - komedia, USA 2011, 

reż. Jennifer Yun, wyk. Jack Black, Ange-
lina Jolie, Dustin Hoff man, Gary Old-
man, Jackie Chan, Seth Rogen, Lucy Liu 

 16.45 Plan gry - komedia, USA 2007
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 
 19.45 Uwaga! - program interwencyjny
 20.00 MasterChef Junior 

 21.35 Kochaj i tańcz - komedia, Polska 
2009, reż. Bruce Parramore, wyk. 
Izabella Miko, Mateusz Damięcki, 
Rafał Królikowski, Katarzyna 
Figura, Krzysztof Globisz

 0.05 Turbulencja - fi lm sensacyjny, USA 1997, 
reż. Robert Butler, wyk. Ray Liotta, Lau-
ren Holly, Hector Elizondo, Rachel Ticotin

 2.20 Super 8 - fi lm przygodowy, USA 2011, reż. 
J.J. Abrams, wyk. Joel Courtney, Elle Fan-
ning, Amanda Michalka, Kyle Chandler

 4.30 Uwaga!

 5.40 Szymon Majewski Show
 6.55 Mango - Telezakupy
 9.00 Dwóch i pół - serial
 9.35 Mimzy: Mapa czasu - fi lm przygodowy
 11.40 Siedmiu wspaniałych - western, USA 

1960, reż. John Sturges, wyk. Yul Bryn-
ner, Steve McQueen, Robert Vaughn, 
James Coburn, Charles Bronson, Horst 
Buchholz, Eli Wallach

 14.15 Forrest Gump - fi lm obyczajowy, USA
 17.20 Człowiek w żelaznej masce - fi lm przy-

godowy, USA, Francja 1998

 20.00 Cast Away: Poza światem - fi lm 
przygodowy, USA 2000, reż. Robert 
Zemeckis, wyk. Tom Hanks, Helen 
Hunt, Nick Searcy

 23.05 Nie wszystko złoto, co się świeci - fi lm 
przygodowy, USA 2008, reż. Andy 
Tennant, wyk. Kate Hudson, Matthew 
McConaughey, Donald Sutherland, Ale-
xis Dziena, Ewen Bremner

 1.25 Sposób na morderstwo - serial
 2.25 Ira i Abby - komedia, USA 2006, reż. 

Robert Cary, wyk. Chris Messina, Jen-
nifer Westfeldt, Frances Conroy, Judith 
Light, Jason Alexander, Robert Klein

 4.30 Druga strona medalu - talk show

 6.00 Strażnik Teksasu
 7.05 Klub przyjaciół Myszki Miki
 7.35 Scooby Doo
 8.05 Klub przyjaciół Myszki Miki
 8.35 Scooby Doo 
 9.00 Leroy i Stitch - fi lm anim.
 10.35 Galileo
 12.35 Barabasz - dramat, USA, Włochy, 2013, 

reż. Roger Young, wyk. Billy Zane, Cri-
stina Capotondi 

 14.50 Zaginiony ląd - komedia przygodowa, 
USA, 2009, reż. Brad Silberling, wyk. 
Anna Friel, Danny McBride, Will Ferrell 

 17.00 9. miesiąc
 19.00 Galileo
 20.00 Taxi 2 - komedia, Francja, 2000, reż. 

Gérard Krawczyk, Luc Besson, wyk. 
Emma Wiklund, Frederic Diefenthal, 
Samy Naceri 

 21.55 Droga milionerów - thriller, USA, 2012, 
reż. Inon Shampanier, wyk. Dominic 
Monaghan, Jordan Belfi , Rick Gomez 

 23.45 Król Skorpion 3: Walka o odkupie-
nie - fi lm fantasy, USA, 2011, reż. Roel 
Reiné, wyk. Bostin Christopher, Dave 
Bautista

 2.00 Zagadki kryminalne
 3.00 Disco Polo Life 
 4.00 Top 10 lista przebojów

6.00 Taki jest świat - program informacyjny 6.55 
Czterej pancerni i pies - serial wojenny 8.55 Woj-
ciech Cejrowski. Boso 11.45 Olbrzym z jeziora - fi lm 
familijny 13.45 Najpiękniejsze baśnie braci Grimm: 
Księżniczka Maleen - baśń 15.00 7 krasnoludków 
- Las to za mało! - fi lm familijny 17.00 Król Skor-
pion - fi lm przygodowy 19.00 Pingwiny z Mada-
gaskaru - serial animnowany 20.00 Noe: Wybra-
ny przez Boga - fi lm przygodowy 23.00 Człowiek 
o żelaznych pięściach - fi lm akcji, Hongkong, USA 
2012 1.00 Wikingowie - serial 2.05 American Hor-
ror Story: Asylum - horror, USA 2012 3.00 Taki jest 
świat - program informacyjny 3.35 Dyżur 4.00 JRG 
w akcji - serial dokumentalny

12.25 Kuchnia Papieska 13.25 „Szczęśliwej dro-
gi…” 13.55 Pan Wołodyjowski, cz. I - fi lm historycz-
ny 15.20 Opole2012 - Szalone lata 60! 16.20 Ro-
dzinka.pl (7) - Jedna kobieta, czterech facetów 
- serial 16.55 Rodzinka.pl (9) - Niedaleko pada 
jabłoń od jabłka - serial 17.25 Polska z Miodkiem 
- Słupsk - felieton 17.30 Teleexpress 17.55 M jak 
miłość (1201) - serial 18.50 W cztery oczy - wywiad 
19.25 Przygody Smoka Pola - Gotujemy - program 
edukacyjny 19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości 
20.25 Sport 20.45 Dziewczyny ze Lwowa (3) „Do-
nosy i kontrole” - serial 21.40 Pan Wołodyjowski, 
cz. II - fi lm historyczny 23.10 „1 2 3… 25” jubileuszo-
wy koncert zespołu RAZ DWA TRZY - koncert 0.20 
Polska z Miodkiem - felieton

5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy -   co 
pół godziny 16.30 Puls Polski - magazyn 16.58 
Flesz Info 17.05 Serwis sportowy 17.15 Teleexpress 
Extra 17.32 Extra świat - magazyn 18.00 Puls Polski 
- magazyn 18.30 Po przecinku - rozmowa 18.50 
Serwis Info weekend 18.58 Raport mniejszości 
- magazyn 19.30 Konfrontacje - magazyn 19.53 
Dziś wieczorem 20.10 Minęła 20ta 20.30 Serwis 
Info weekend 20.45 Ukryta fortuna Putina - fi lm 
dok. 21.40 Studio LOTTO 21.50 Panorama Dnia 
22.40 Sportowa niedziela 23.10 Serwis Info week-
end 0.00 Teleexpress Extra 0.25 Dziś wieczorem 
0.45 Minęła 20ta 1.15 Ukryta fortuna Putina - fi lm 
dok. 2.25 Serwis Info weekend 

6.00 Przyjaciel wesołego diabła - fi lm młodzieżo-
wy, Polska 7.55 Uczeń czarnoksiężnika - fi lm fan-
tastyczny, Niemcy 10.35 Wielki Joe - fi lm familij-
ny, USA 12.55 Ja wam pokażę! - komedia, Polska 
15.35 Niedościgli Jonesowie - komedia, USA, reż.
Derrick Borte, wyk. David Duchovny, Demi Moore, 
Amber Heard, Ben Hollingsworth 17.45 Pieniądze 
to nie wszystko - komedia, Polska 19.50 100 kul-
towych fi lmów: Sin City - magazyn publicystycz-
ny 20.00 Wróg publiczny - fi lm sensacyjny, USA 
22.45 Wykidajło - dramat wojenny - fi lm sensa-
cyjny, USA 1.00 Wrota niebios cz. 2 - dramat hi-
storyczny, USA 3.15 Dług - thriller, Polska 5.30 216 
miesięcy - etiuda 6.00 Zakończenie programu 

8.00 Polsat Sport News Sport Flash 8.07 Magazyn 
Atleci 9.00 Polsat Sport News Sport Flash 9.07 Li-
ga Mistrzyń w siatkówce 11.00 Polsat Sport News 
Sport Flash 11.07 Liga Mistrzyń w siatkówce 13.00 
Polsat Sport News Sport Flash 13.07 Piłka nożna 
Mecz towarzyski 14.00Piłka nożna Mecz towa-
rzyski 15.00 Polsat Sport News Sport Flash 15.07 
Piłka nożna Mecz towarzyski 16.00 Piłka nożna 
Mecz towarzyski 17.00 Polsat Sport News Sport 
Flash 17.07 Piłka nożna Mecz towarzyski 19.00 
Polsat Sport News Sport Flash 19.07 Siatkówka Li-
ga Mistrzów 21.00 Polsat Sport News Sport Flash 
21.07 Magazyn Cafe Futbol 23.00 Siatkówka Liga 
Mistrzów 1.00 Magazyn Pro Bull Riding 

8.00 Gogglebox. Przed telewizorem 8.45 Martyna 
i kobiety świata 9.45 Express - informacje 10.00 
Usterka 11.10 Rozmowy kontrolowane 11.40 
Wojny magazynowe 13.00 Kossakowski. Inicja-
cja 13.30 Kossakowski. Inicjacja 14.00 Najlepszy 
w mieście 15.00 Ostre cięcie 15.45 Express - in-
formacje 16.05 Usterka 16.35 Damy i wieśniaczki 
17.45 Express - informacje 18.05 Anatomia głupo-
ty według Richarda Hammonda 19.10 Rozmowy 
kontrolowane 19.45 Express - informacje 20.00 
DeFacto 21.00 Gogglebox. Przed telewizorem 
21.45 Kossakowski. Inicjacja 22.15 Betlejewski. 
Prowokacje 22.45 Przeprowadzki warte miliony 
- dokument 23.45 Taboo USA - serial 

6.00 Rodzina zastępcza 7.00 13 Posterunek 9.05 
Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów 10.00 Barbie 
i podwodna tajemnica 2 - fi lm anim. 11.35 Garfi eld 
Show 11.55 Nowy Scooby - Doo 12.50 Szczenię-
ce lata Toma i Jerry’ego 13.15 Franciszek z Buenos 
Aires - fi lm dok. 14.55 Psi mistrz: Puchar Euro-
py - komedia familijna 16.40 Tom i Jerry: Szybcy 
i Kudłaci - fi lm anim. 18.05 Mali agenci. Wyścig 
z czasem - fi lm familijny, USA, 2011 20.00 Niebez-
pieczna dzielnica - fi lm akcji, USA, 2010, reż. David 
DeFalco, wyk. Rob Dam Van, Dave Bautista, Lara 
Grice 21.50 Zaginiona księga Nostradamusa - fi lm 
dok. 23.45 Życie na wybiegu 0.45 Życie na wybie-
gu 1.50 Włatcy móch wersja dzienna 2.20 Włatcy 
móch wersja dzienna 
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Jak co roku, w spółdzielni odbyło się spotkanie z wykonawcami
wybranymi do Banku Wykonawców. Omówiono zasady współpracy,
podkreślając jednocześnie, że praca wykonawców podlega w dużej mierze
ocenie mieszkańców – członków naszej Spółdzielni.

Spotkanie z wykonawcami
W czwartek 10 marca br. odbyło się coroczne spotkanie z przedstawicielami firm, któ-
re zostały wybrane do Banku wykonawców RSM „Bawełna”. Tym razem wyłonionych
zostało 26 firm.

Spotkanie poprowadzili Prezes Spółdzielni p. Sylwester Pokorski oraz jego Zastęp-
ca ds. Eksploatacyjnych p. Tadeusz Szymański, a obecni również byli kierownicy i pra-
cownicy wszystkich administracji osiedli oraz kierownik działu technicznego.

Prezes Pokorski powitał wszystkich zgromadzonych, a następnie oddał głos swemu
Zastępcy, który zaprezentował wszystkie obecne firmy.

Podsumowując rok ubiegły stwierdził, że wszystkie zamierzenia zawarte w planach
remontowych, zostały w 2015 roku zrealizowane i Zarząd był bardzo zadowolony z prze-
biegu wzajemnej współpracy. Oczywiście zawsze zdarzają się wyjątki i my również tego
doświadczyliśmy, gdy jedna z wybranych firm, mimo wcześniejszego ustalenia ze
Spółdzielnią terminów prac, odmówiła wykonania robót, tłumacząc to innymi zleceniami.
Konsekwencją było niewystawienie jej referencji przez RSM „Bawełna” i w rezultacie,
otrzymując mniejszą ilość punktów podczas przetargu, firma ta nie dostała się w tym
roku do Banku wykonawców.

W tym miejscu Z-ca Prezesa zaapelował do przedstawicieli nowych firm, podkreś-
lając, że Spółdzielnia traktuje firmy bardzo poważnie i tak samo chce być przez nie trak-
towana.

Pracując dla RSM „Bawełna” nie ma możliwości by oszukiwać na materiałach, nie do-
trzymywać terminów i być nierzetelnym. Te sprawy to dla Spółdzielni priorytet.

Podczas dyskusji, która wywiązała się na sali, zwrócono uwagę na to, by nie roz-
poczynać żadnych robót bez obecności pracownika administracji i bez faktycznego wpro-
wadzenia na roboty przy spisaniu tzw. protokołu wprowadzenia.

Poruszono też sprawę rozważania nowego zapisu w podpisywanych umowach.
Spółdzielnia będzie stosować trzy formy zabezpieczające ją na wypadek niewłaściwe-
go wykonania prac przez firmy: kaucje zabezpieczające, umowy wekslowe i gwaran-
cje ubezpieczeniowe.

Na zakończenie Z-ca Prezesa wezwał wykonawców, by działali w jak najlepszej wie-
rze na rzecz naszych mieszkańców.

A Państwa, podobnie jak w zeszłym roku, zachęcamy do zgłaszania do Spółdzielni
wszelkich uwag odnośnie prac wykonywanych przez firmy z naszego Banku wykonawców.

I.G.

Taniej, czy lepiej?
Pani Krystyna po ostatniej nauczce, kiedy
to nadpalony garnek okopcił włoskie płyt-
ki nad kuchnią postanowiła się ubezpieczyć.
Zastanawia się właśnie którą ofertę z kil-
ku przedstawionych przez znajomego agen-
ta wybrać. Z należytą powagą zabiera się
do analizy oferty kolejnego Towarzystwa
Ubezpieczeń, kiedy rozlega się telefon.
Dzwoni Jadwiga, koleżanka z pracy, aby
umówić się na zaplanowaną popołudniową
herbatę. Krystyna opowiada przy okazji nad
czym aktualnie się skupia.

Jadzia, mówię Ci, sama analiza tych
ofert to duże wyzwanie. Kto by się w tym

wszystkim połapał… Chyba wybiorę tę
najtańszą opcję. Na oko wszystko wygląda
tak samo, a różnica w cenie sięga ponad stu
złotych...

Rzeczywiście, logika podpowiada żeby
nie przepłacać w sytuacjach, kiedy ten sam
towar, bądź usługę możemy nabyć w niższej
cenie. Jednak w przeciwieństwie do mate-
rialnych, namacalnych produktów, sytua-
cja przy wyborze ubezpieczenia jest bardziej
skomplikowana. Niższa cena często ma
swoje uzasadnienie w opcji wybranego
ubezpieczenia. Weźmy dla przykładu przy-
jętą metodę szacowania majątku do obję-
cia ochroną ubezpieczeniową w polisie.

Sposób oszacowania jest kluczowy w mo-
mencie ustalania wysokości wypłaty od-
szkodowania. Majątek objęty ochroną
może być ubezpieczony w wartości od-
tworzeniowej, czyli takiej w której w przy-
padku wystąpienia szkody odzyskamy
realną wysokość poniesionych na naprawę
kosztów. Ubezpieczenie może być także za-
warte przyjmując do oszacowania majątku
wartość rzeczywistą, czyli taką która
uwzględnia zużycie majątku. Przy tej me-
todzie, w przypadku szkody odzyskamy od-
szkodowanie w wysokości uwzględniającej
zużycie przedmiotu szkody, czyli niższe niż
w oszacowaniu wartości odtworzeniowej.

Przykładowo, majątek o wartości
250.000 zł według wartości odtworze-
niowej może być ubezpieczony za np. 400
zł, a według wartości rzeczywistej już za
280 zł. Wybierając ten drugi wariant (wg
wartości rzeczywistej) Krystyna może
być zadowolona z mniejszej składki, ale
ewentualne straty szacowane będą według

wartości mniejszej, bo uwzględniającej sto-
pień zużycia majątku. Krystyna otrzyma
więc mniejsze odszkodowanie niż się spo-
dziewała.

Kolejnym czynnikiem, który ma wpływ
na cenę polisy, często bagatelizowanym
przez Klientów, jest franszyza redukcyjna.
Franszyza redukcyjna to po prostu kwota,
o którą Ubezpieczyciel pomniejszy wy-
sokość odszkodowania. W praktyce, szcze-
gólnie przy mniejszych szkodach, może się
więc zdarzyć, że jeśli wartość szkody nie
przekroczy kwoty franszyzy, odszkodo-
wanie nie zostanie wypłacone. Wysokość
franszyzy jest oczywiście podawana do
wiadomości Ubezpieczającego i jest ona
zapisana w umowie ubezpieczenia, jednak
nie zawsze przykładamy należytą uwagę
do analizy zapisów umowy. Wprowadze-
nie franszyzy redukcyjnej oczywiście rów-
nież zmniejsza wysokość składki za ubez-
pieczenie. Wyobraźmy sobie, że w jednej
z ofert którą analizuje Krystyna jest zawarta

franszyza redukcyjna w wysokości 200 zł.
Jeśli Krystyna wybierze tę właśnie ofertę
i nastąpi szkoda w wysokości 1.000 zł,
to w takim przypadku Ubezpieczyciel
wypłaci odszkodowanie w wysokości
800 zł. Gdyby franszyza nie była wpro-
wadzona, Krystyna otrzymałaby odszko-
dowanie w wysokości 1000 zł. Oczywiś-
cie składka przy wprowadzonej franszyzie
jest niższa niż w polisie bez franszyzy.

Często więc nie warto wybierać z kil-
ku ofert tej tańszej, prawdopodobnie za-
wężającej zakres odpowiedzialności To-
warzystwa Ubezpieczeń. Zaoszczędzony
na składce za polisę zaskórniak jest po-
zornym profitem, który odbije się nieko-
rzystnie na wysokości odszkodowania
w chwili likwidacji szkody.

Krystyna czeka na Jadwigę, razem
przedyskutują ostateczny wybór najlepszej
polisy przy popołudniowej herbacie.

A. Przybył Uniqa

Mądry spółdzielca...
przed szkodą
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Kontakt
z administratorem
Administratorzy pracują najbliżej mieszkań-
ców. Bezpośrednio opiekują się poszczególnymi
budynkami i starają się rozwiązywać problemy
mieszkańców związane z zamieszkaniem. Oto
wykaz wszystkich administratorów wraz z kon-
taktowymi telefonami komórkowymi i adresami
e-mailowymi:
Administracja osiedla „Słowiańskie”, tel.
42 670 95 03, 42 670 70 42.
Kierownik adm. p. Piotr Sumiński.
Administratorzy:
Alina Kobus administrowane bloki: 100-110
i 116-122, jak również zespół garaży przy ul.
Ziemowita 2b i Zakładowej 32/36, tel. kom. 505
150 863, e-mail: akobus@rsmbawelna.pl.
Małgorzata Krasowska administrowane bloki:
111-114, 125-146, tel. kom. 505 150 842, e-mail:
mkrasowska@rsmbawelna.pl.
Andrzej Szlawski administrowane bloki: 147-
-156, 158-160, 216, 217, 219, 220, 221, 221A,
222A, 226A, tel. kom. 505 150 859, e-mail: asz-
lawski@rsmbawelna.pl.
Beata Jachimczak administrowane bloki: 201-
-214, 218, 218a, 223, 224, 227, 227a, 228, 229,
229A, 230, 231, 231a, 232, 233, tel. kom. 505 131
497, e-mail: bjachimczak@rsmbawelna.pl.

Administracja osiedla „Sienkiewiczowskie”,
tel. 42 670 66 64, 42 670 66 63.
Kierownik adm. p. Małgorzata Furtak.
Administratorzy:
Małgorzata Pawlak administrowane bloki: 16,
S1-S7, S9-S11, Z1 (1-7), Z2 (1-7), tel. kom. 505
150 852, e-mail: mpawlak@rsmbawelna.pl.
Elżbieta Gwiazda administrowane bloki: 12-15,
17-30, tel. kom. 505 150 851, e-mail: egwiaz-
da@rsmbawelna.pl.
Jerzy Gołębiowski administrowane bloki: 1-11,
51-53, 55, 57, 60, tel. kom. 505 150 848, e-mail:
jgolebiowski@rsmbawelna.pl.

Administracja osiedla „Zbiorcza”, tel. 42 674
89 49, tel. 42 676 28 97.
Kierownik adm. p. Andrzej Jaroszczyk.
Administratorzy:
Agata Jakubczyk-Kaźmierska administrowa-
ne budynki: Gorkiego 6/8, 10/12, 24, 26, 28, tel.
kom. 509 285 342, e-mail: ajakubczykkazmiers-
ka@rsmbawelna.pl
Elżbieta Kowalczyk administrowane budynki:
Górska 2, 4, 3/5, 7/9, Szczytowa 4/6, Rawska 3, 7,
Wilcza 2, Gołębia 1/3, 5, tel. kom. 505 150 845,
e-mail: elkowalczyk@rsmbawelna.pl.
Aleksandra Czekalska administrowane bu-
dynki: Zbiorcza 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21,
23, 25, Sarnia 4, Stylonowa 7, tel. kom. 505 150
846, e-mail: aczekalska@rsmbawelna.pl.

Administracja osiedli „Żubardź” i „Koziny”,
tel. 42 651 55 24.
Kierownik adm. p. Jolanta Bartoszek.
Administratorzy:
Renata Psonka-Andrzejczak administrowane
budynki: Tybury 3, 10, Klonowa 28/30, 32, 38/40,
Kasprzaka 60/62, 64a, Okrzei 4/12, 30/36, 40, tel.
kom. 500 268 207, e-mail: rpsonka@rsmbawelna.pl.
Magdalena Gazda administrowane budynki:
Kasprzaka 10, 11, 11a, 28/34, Długosza 1/5, 27,
29/31, 1-go Maja 76, 84/86, Więckowskiego 97, Lo-
rentza 8, Srebrzyńska 45, Włókniarzy 198, tel. kom.
505 150 840, e-mail: mgazda@rsmbawelna.pl.
Jacek Piaseczny administrowane budynki: Czarn-
kowska 9/13, Gandhiego 3a, Tatarakowa 15, Lu-
tomierska 83/101, 103a, 105a, 109a, 111, Wrześ-
nieńska 67/69, 71/73, Sierakowskiego 1/5, Unie-
jowska 4, 4a, 6, Turoszowska 5, 16, tel. kom. 505
150 862, e-mail: jpiaseczny@rsmbawelna.pl.
Aneta Wyrowska administrowane bloki: Byd-
goska 25, 27/29, 35, 37, Lutomierska 156, 158,
Uniejowska 1/3, Limanowskiego 168, tel. kom.
501 463 291, e-mail: awyrowska@rsmbawelna.pl.
Danuta Lewandowska administrowane bu-
dynki: Bydgowska 40, 42, 44, 46, Klonowa 35/37,
41, tel. kom. 505 150 853, e-mail: dlewan-
dowska@rsmbawelna.pl.

Przyjmowanie i załatwianie interesantów
w spółdzielni odbywa się następująco: sekreta-
riat spółdzielni, Zespół Doradczo-Samorządowy,
Dział Księgowości Eksploatacyjnej Dział Tech-
niczny, Stanowisko ds. Analiz Ekonomicznych
czynne są przez cały tydzień (za wyjątkiem so-
bót i niedziel) w godzinach 8.00-16.30; Dział
Członkowsko-Mieszkaniowy, Dział Czynszów,
Kredytów i Wkładów Mieszkaniowych, Dział Or-
ganizacyjny czynne są w poniedziałki, środy,
czwartki, piatki w godzinach 8.00-16.30, we wtor-
ki w godzinach 8.00-18.00, Administracje osied-
lowe: w okresie od 1.09. do 30.06. przyjmują in-
teresantów w poniedziałki, środy, czwartki
i piątki w godz. 8.00-17.00, we wtorki w godzi-
nach 8.00-18.00, w okresie od 1.07. do 31.08.
w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz.
8.00-16.30, we wtorki w godz. 8.00-18.00.

Rondo Sybiraków u zbiegu ulic Puszkina i Przybyszewskiego
jeszcze w tym roku zostanie gruntownie

przebudowane. Zyska nowy wygląd,
ale przede wszystkim ma być bezpieczniejsze.

Nie potrzeba nam – w więk-
szości użytkownikom tego ron-
da – czytać policyjnych staty-
styk, by stwierdzić, że rondo

u zbiegu ulic Puszkina i Przybyszewskie-
go jest od lat jednym z najgroźniejszych
i najniebezpieczniejszych miejsc na mapie
Łodzi. Od 2012 roku zginęło na nim pięć
osób, rannych zostało blisko sto, stłuczki
samochodów i kolizje z tramwajami można
tu obserwować nader często. Jeszcze wciąż
w pamięci mamy wypadek z ubiegłego
roku, kiedy zginęła tu dwójka dzieci i ich

ojciec. Wtedy właśnie łódzki ZDiT zaczął
być oskarżany przez łodzian o zaniedbanie
sytuacji na rondzie. Więcej, do prokuratu-
ry trafiło doniesienie, dotyczące niedo-
pełnienia obowiązków przez Zarząd Dróg
i Transportu. A konkretnie, fatalnego ozna-
kowania ronda. Po majowym, tragicznym
wypadku ZDiT odnowił oznaczenia na
rondzie i zdecydował o ustawieniu tablic
ostrzegających. Teraz w końcu zapadła de-
cyzja o przeprowadzeniu remontu ronda,
a właściwie jego budowie od nowa. Latem
tego roku zapowiadana jest gruntowna

przebudowa tego niebezpiecznego miejs-
ca. Ma powstać, tzw. rondo turbinowe co
oznacza, że wjeżdżając na skrzyżowanie
strzałki informować nas będą, którym pa-
sem powinniśmy jechać, aby wyjechać
w kierunku, w którym chcemy się udać.
Miedzy jednym a drugim pasem będą se-
paratory uniemożliwiające zmianę pasu po
wjeździe na rondo.

Prace, jak zapowiada ZDiT, ruszą już
w wakacje i potrwać mają trzy do czterech
miesięcy. Inwestycja kosztować będzie ok.
trzy miliony złotych. Przedstawiciele ZDiT
informują, że podczas prac nie będzie in-
gerencji w samo torowisko, które niedawno
było wyremontowane. Rondo zyska cie-
kawy wygląd poprzez nową aranżację
wysepek zieleni. Przygotowywany projekt
przebudowy przewiduje budowę dróg ro-
werowych i przejazdów dla rowerów. Nie
będzie sygnalizacji świetlnej dla kierow-
ców, a jedynie ostrzegawcza dla tramwa-
jów. Ulice poprowadzone będą w nowym
śladzie.

Wszystko to ma poprawić bezpieczeń-
stwo na drodze. Wierzymy, że tak będzie.
Choć szkoda, że musiało dojść do tylu
tragedii, by podjęto decyzje o remoncie
tego skrzyżowania.

K.Sz.

Rondo Sybiraków
– przerwać pasmo tragedii

W niedzielę 13 marca, ruszyły week-
endowe połączenia Łódzkiej Kolei
Aglomeracyjnej z Łodzi do Warszawy.
Warto skusić się na wypad do stoli-
cy, zwłaszcza, że podróż nie powinna

przekroczyć 70 minut. Najkrótszy oferowany czas przejazdu ma
wynieść 62 minuty, mogą jednak go wydłużać trwające jeszcze
na niektórych odcinkach prace modernizacyjne.

Na razie uruchomiono dwa składy, z Łodzi Kaliskiej o 8:03
i 15:43, a z Warszawy Centralnej o 13:15 i 19:45. Koszt biletu nor-
malnego to 24 zł.

Aby zachęcić podróżnych przygotowano też specjalne bonusy,
np. posiadając bilet ŁKA będzie można darmowo podróżować środ-
kami komunikacji miejskiej w Warszawie w czasie do 75 minut
od godziny przyjazdu pociągu i do 60 minut w Łodzi. Bilet upraw-
nia również do weekendowych zniżek w restauracjach, teatrach,
czy hotelach. I.G.

Konduktorze łaskawy,
zabierz nas do Warszawy!

Rondo sybiraków – wizualizacja

Miło nam poinformować, że TKKF „Dzi-
kusy” w swojej ofercie zajęć sportowych
prowadzi także program zdrowotny dla
osób powyżej 50 roku życia. W ramach
programu prowadzone są zajęcia korek-
cyjno-kompensacyjne i usprawniające
mające na celu utrzymanie właściwej
sprawności fizycznej osób dorosłych
i starszych, umożliwiających im nieza-
leżność ruchową.

Zajęcia odbywają się w Szkole Podsta-
wowej nr 205 przy ul. Dąbrówki 1
w Łodzi w każdy wtorek i czwartek
w godzinach 18.30 – 19.30.

Chęć uczestnictwa w zajęciach można
zgłosić e-mailowo: tkkf.lodz@interia.pl lub
telefonicznie pod numerem: 501-690-504.

Zajęcia
sportowe
dla osób
III wieku

Jako reakcja na artykuł „Interweniuj-
cie”, który ukazał się w poprzednim
numerze naszej gazety, odebraliśmy

dwa telefony dotyczące spraw z osiedla
„Słowiańskie” oraz jedno mailowe zgłosze-
nie z osiedla „Sienkiewiczowskie”. Jedno
z odebranych zgłoszeń przedstawiliśmy na
stronie 2. Kolejne dotyczyły następujących
spraw:

Mieszkaniec bloku nr 207 na Olecho-
wie poinformował nas, że w 2012 r. był wy-
konywany remont sufitu jego balkonu
oraz remont podłoża balkonu znajdujące-
go się piętro wyżej. Po pewnym czasie lo-
kator zauważył wybrzuszenia na suficie
swojego balkonu, co zgłosił do admini-
stracji. Minęły trzy lata, a w sprawie nic nie
zostało zrobione. Wypukłości stały się
większe, a z sufitu się sypie.

Nasza redakcja w trybie natychmias-
towym ustaliła przebieg wydarzeń.

Niestety okazało się, że w toku admi-
nistracyjnych prac doszło do pewnych
zaniedbań i o sprawie zapomniano. Po na-
szym telefonie jednak administracja od razu
skontaktowała się z firmą odpowiedzialną
w 2012 r. za remont balkonów w tym bu-
dynku i ustalono, że zostaną sprawdzone
oba balkony, a wszelkie konieczne prace
zostaną jak najszybciej wykonane.

Interwencja z Janowa dotyczyła po-
wstałej usterki przy parapecie zewnętrznym
lokalu z bl. nr 13, gdzie pojawił się uby-
tek w ścianie, powodujący zaciekanie do
mieszkania wody. Lokatorka przekazała
nam, że administrator budynku nie przyjął
jej zgłoszenia w tej sprawie informując, że
te prace powinna wykonać we własnym za-
kresie.

Tego samego dnia skontaktowaliśmy się
z pracownikami administracji prosząc
o wyjaśnienia.

Okazało się, że z powodu nieporozu-
mienia, ale także niewłaściwego podejścia
administratora do pracy, zgłoszenie nie
zostało przyjęte. Po naszej interwencji pra-
cownik natychmiast dokonał oględzin sta-
nu faktycznego, a w dwa dni po zgłoszeniu
się do nas lokatorki (nie licząc weekendu)
dokonano obróbki parapetu zewnętrznego
przy oknie, a także wykonano dodatkową
drobną pracę przy drzwiach balkonowych.

Wiemy, że chcieliby Państwo, aby
każdą sprawę można było załatwić „od
ręki”. Czasem nam się to udaje, czasem jed-
nak pracownicy Spółdzielni ograniczeni są
funduszami itp.

Redakcja, ze swojej strony, dołoży
jednak wszelkich starań, by zgłoszone
przez Państwa sytuacje możliwie jak naj-
pełniej i najszybciej wyjaśnić. Czekamy
więc na kolejne zgłoszenia.

I.G.

Odzew na Interwencje

O G Ł O S Z E N I E
Administracja Osiedli „Żubardź” i „Koziny”
informuje, że od 1.04.2016 r. będzie do
wynajęcia:

Lokal użytkowy o pow. 75,18 mkw.
przy al. 1 Maja 76.

Oferty proszę składać w siedzibie Ad-
ministracji przy ul. Klonowej 39 lub w sie-
dzibie RSM „Bawełna” przy ul. Przyby-
szewskiego 163.

Informacji w sprawie lokalu udziela
kierownik administracji p. Jolanta Bar-
toszek pod nr tel. 509-807-309.
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System, którym objętych jest już w Polsce
ponad 3,5 mln mieszkań przyczynia się
do redukcji emisji na poziomie 3 mln ton
dwutlenku węgla rocznie.

Mój Dom: Chcielibyśmy porozmawiać
z Panem o rozliczeniach ciepła i wody nie
tylko z racji tego, że koniec marca wiąże
się u nas z przekazaniem rozliczeń in-
dywidualnych wszystkim użytkownikom
lokali w RSM „Bawełna”, ale także
w kontekście wdrażania Dyrektywy
w sprawie efektywności energetycznej do
ustawodawstwa polskiego, co musi być
zrealizowane do końca bieżącego roku.
Na początek prosimy o przedstawienie
Firmy ista – ile lat istniejecie na rynku
i jakie rynki obsługujecie?

Tomasz Bazga: Początki firmy ista
sięgają lat 50. XX wieku, kiedy to J. Schultz
i K. Voelker założyli w Mannheim w Nie-
mczech naszą firmę. Dziś prawie 60 lat pó-
źniej, ista International to jeden ze świato-
wych liderów w zakresie rozliczania indy-
widualnych kosztów ciepła, wody oraz in-
nych mediów. Pomagamy zarówno za-
rządcom, jak i mieszkańcom w racjonalnym
gospodarowaniu energią cieplną i wodą.
Działamy w 24 krajach, w tym na terenie:
Chin, Rosji, Brazylii, Zjednoczonych Emi-
ratów Arabskich, a także na większości ryn-
ków europejskich. W Polsce jesteśmy obec-
ni od 1993 roku i od wielu lat utrzymuje-
my pozycję niekwestionowanego lidera.

R.: Jakie były przesłanki i geneza po-
wstania Firmy – od czego się zaczęło?

T.B.: Geneza powstania naszej firmy się-
ga roku 1902, kiedy to dwaj duńscy wy-
nalazcy, bracia Odin i Aksel Cloriusowie,
skonstruowali pierwszy w świecie po-
dzielnik ciepła. Celem tego działania było
stworzenie narzędzia dającego realną kon-
trolę zużycia ciepła. System ten szybko zys-
kał na popularności. Już w 1924 roku po-
dzielnik kosztów ogrzewania został objęty
pierwszym patentem. Zapotrzebowanie na
indywidualne rozliczanie ciepła była natu-
ralną konsekwencją rozwoju systemu cen-
tralnego ogrzewania.

R.: Skąd u nas w Polsce ciągle wy-
stępuje obawa przed podzielnikami?
Czy boimy się przejęcia na siebie obo-
wiązków związanych z regulacją ciepła?

T.B.: Wszystko co nowe, budzi strach
i obawy. Z naszego doświadczenia mogę po-
wiedzieć, iż większość wątpliwości rodzi się
także z braku wiedzy na temat działania sys-
temu. Dlatego stawiamy przede wszystkim
na informację oraz edukację mieszkań-
ców. Mogę śmiało przyznać, iż w spółdziel-
niach i wspólnotach, które korzystają z in-
dywidualnego rozliczania zwykle miesz-
kańcy mają bardzo pozytywne zdanie o sys-
temie, albowiem wiedzą, iż on działa
i przynosi im realne korzyści w postaci dużo
niższych rachunków za ciepło.

Mieszkańcy nie obawiają się przejęcia
na siebie obowiązków związanych z re-
gulacją ciepła. Większość mieszkańców
tego właśnie chce. Chociaż ciągle zdarzają
się przypadki braku zrozumienia i kwes-
tionowania całego systemu rozliczeń. Naj-
lepszym przykładem jest RSM „Bawełna”.
Tendencję aby płacić, za to, co rzeczy-
wiście zużywają były od zawsze. Wiem,
iż już na początku lat 90. mieszkańcy
pragnęli odejść od ryczałtów w kwestii
energii cieplnej.

R.: Czy firma ista zajmuje się tylko
rozliczeniami czy Wasz zakres działania
jest szerszy? Proszę o przedstawienie mis-
ji firmy.

T.B.: Świadczymy kompleksowe usługi
wspierające cały proces związany z za-
rządzaniem danymi o zużyciu energii oraz
rozliczaniem indywidualnych kosztów
ciepła wody i innych mediów. Wypo-
sażamy mieszkania w ciepłomierze, po-
dzielniki kosztów ciepła czy wodomierze.
Montujemy je w lokalach, zajmujemy się
odczytami, rozliczeniami, bieżącym ser-
wisem, analizami. Stale rozbudowujemy
i poszerzamy naszą ofertę, aby utrzymać po-
zycję lidera w branży w zakresie nowych
technologii i wprowadzania innowacyj-
nych usług. Rozwiązania oferowane przez
ista Polska przyczyniają się do zrówno-
ważonej emisji CO2, obniżenia kosztów
i zwiększenia wydajności energetycznej
w budynkach wielorodzinnych.

R.: Ile urządzeń firma rozlicza w Pol-
sce, w jakich miastach, ile w samej Ło-
dzi?

T.B.: W Polsce mamy zainstalowanych
4,7 mln urządzeń z czego 3,5 mln odczy-
tywanych jest drogą radiową. W naszym od-
dziale w Łodzi mamy ponad 400 tys.
urządzeń w tym 75 proc. z nich objęte jest
systemem radiowym. Niewątpliwym atu-
tem, który pozwala nam być blisko naszych
8.000 klientów jest 10 oddziałów rozloko-
wanych na terenie całej Polski.

R.: Wróćmy już do samych rozli-
czeń. Jakie prawne podstawy regulują
wykonywane przez Waszą firmę rozli-
czenia. Jakie w tym zakresie firma ma
uprawnienia? Jest to jedno z częściej za-
dawanych przez naszych członków pytań
w korespondencji kierowanej do
Spółdzielni przy reklamacjach kosztów
rozliczeń.

T.B.: Oczywiście rozumiem w tym
przypadku pytania ze strony mieszkań-
ców. Większość z nich przyjmuje, iż to pra-
cownicy spółdzielni powinni dokonywać
serwisu i rozliczeń urządzeń. Zlecenie tego
typu usług rodzi bowiem dla nich koszty.
Zapewniam jednak, że jesteśmy profesjo-
nalistami w tym co oferujemy i jak pro-
wadzimy usługę rozliczeniową. Niewątpli-
wym atutem oraz gwarancją świadczo-
nych przez nas usług jest posiadanie włas-
nego centrum rozliczeniowego ista Shared
Services w Gliwicach, które jako pierwsza
firma w branży rozliczeniowej otrzymała
Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością
ISO 9001 na elektroniczne przetwarzanie
danych w systemie rozliczeniowym

R.: O czym mówi Dyrektywa EED i co
w jej kontekście czeka nas – użytkowni-
ków lokali – wraz z upływem 2016 r.?

T.B.: Dyrektywa „Energy Efficiency Di-
rective” w sprawie efektywności energe-
tycznej jest głównym aktem prawnym
wskazujący na konieczność redukcji emis-
ji dwutlenku węgla do 2020 roku. Wszyst-
kie kraje Unii zobowiązane są do bardziej
efektywnego gospodarowania energią, bez
dodatkowych kosztów dla budżetu państwa
i znaczących obciążeń dla konsumentów.
Dyrektywa mówi także o obowiązku roz-
liczania kosztów ciepła i wody wg. zużycia,
a nie w sposób ryczałtowy.

R.: Co grozi nam jeśli nie zachowamy
terminu?

T.B.: Za niestosowanie unijnej dyrek-
tywy grożą nam wysokie kary finansowe.
Natomiast bardziej bolesne dla nas wszyst-
kich będą zwiększające się koszty ciepła,

co oznacza, że prawie 50% rynku nadal
nie korzysta z efektywnych metod roz-
liczania ciepła.

R.: Ostatnio sporo zamieszania
w naszej spółdzielni wywołała de-
cyzja o wymianie głowic termosta-
tycznych na nowe. Czy głowice ter-
mostatyczne z ograniczoną nastawą
+16 stopni C w Waszej pracy często
są stosowane?

T.B.: Konieczność używania głowic
z nastawą wstępną min 16 stopni to dziś obo-
wiązujące prawo wynikające z zapisów usta-
wy o Prawie Budowlanym. Jestem zdecydo-
wanym zwolennikiem stosowania tego
rozwiązania z uwagi na kilka aspektów.
Przede wszystkim takie rozwiązanie
eliminuje niszczenie substancji lo-
kalowej poprzez mieszkań-
ców nadmiernie oszczę-
dzających. Ma to rów-
nież pozytywny
wpływ na ogólny
rozkład ciepła w całym
budynku, gdyż radykalnie zmniej-
sza zjawisko przenikania ciepła pomiędzy lo-
kalami, czyli „ogrzewanie się ciepłem sąsiada”.
Jeśli chodzi o koszt ogrzewania, to teoria
o zwiększonych kosztach nie jest prawdziwa.
Mamy duże doświadczenie w stosowaniu ta-
kiego rozwiązania w Polsce i praktyka nie po-
kazuje zwiększonych kosztów ciepła. Wręcz
przeciwnie, poprzez mniejsze skrajności w bry-
le budynku, dla uzyskania wymaganego kom-
fortu cieplnego nieruchomości często wy-
starcza mniejsza ilość energii. Jest to roz-
wiązanie ograniczające niesprawiedliwe
społecznie korzystanie z „ciepła sąsiada”,
a zatem trudno nie popierać takich rozwiązań.

R.: Panie Prezesie mówimy cały czas
o firmie, ale firma to ludzie a nasz cykl
wywiadów zatytułowany jest „Ludzie,
których warto poznać”. Proszę nam po-
wiedzieć zatem coś o sobie: jak Pan tra-
fił do firmy, jak długo w niej pracuje, czy
trudno zarządzać tak rozproszoną tery-
torialnie firmą ?

T.B.: Właśnie tak, firma to ludzie…
W firmie ista wielu pracowników posiada po-
nad 20-letni staż pracy. Są to najlepsi fa-
chowcy w branży, świetnie zarządzający
swoimi strukturami terenowymi, a to spra-
wia że ja sam mam czas na inne prace niż tyl-
ko zarządzanie i koordynacja. Bardzo częs-
to uczestniczę np. w spotkaniach z miesz-
kańcami wielu spółdzielni w całym kraju,
dzięki czemu poznaję ich problemy. Biorę
także udział w wielu konferencjach nauko-
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których

warto poznać

wszędzie tam gdzie wciąż stosowany będzie
system rozliczeń ryczałtowych.

R.: Rynek rozliczeń mediów na prze-
strzeni lat bardzo dynamicznie zmienia
się. Jak firma ista poprawia standardy
rozliczeń, jakie nowe technologie mogą tu
być zastosowane – oprócz modułów ra-
diowych na urządzeniach, które w naszej
spółdzielni funkcjonują już od 2009 r.?

T.B.: Nasz system radiowy zapewnia
najwyższy stopień komfortu i elastycz-
ności w stosunku do konsumpcji ciepła
i wody. Na pewno do technologii, które war-
te są zastosowania mogę zaliczyć system,
który właśnie wprowadziliśmy do Polski.
Jest to platforma internetowa ista connect,
narzędzie, dzięki któremu nawet mieszkańcy
mają dostęp do wiedzy o poziomie indy-
widualnego zużycia ciepła i wody. Taka in-
formacja pozwala nie tylko na racjonalnie
korzystanie z mediów, ale również na rea-
gowanie w trakcie okresu rozliczeniowego,
tak aby nie być zaskoczonym wysokością
otrzymanego rachunku. Nasze doświad-
czenia pokazują, iż mieszkańcy korzystający
z dostępu do ista connect mogą uzyskać do
16% dodatkowych oszczędności.

R.: Firma w ramach swej działalnoś-
ci prowadzi analizy danych o zużyciu
energii – jaka jest oszczędność energii po-
przez stosowanie indywidualnych rozli-
czeń? Czy zachowujemy w tym stan-
dardy światowe?

T.B.: W Polsce zużywamy 2-3 razy
więcej ciepła, niż w krajach wysokorozwi-
niętych, gdzie mieszkańcy są indywidualnie
rozliczani ze zużytych mediów, a nie w spo-
sób ryczałtowy. Wielu naszych klientów
w trakcie współpracy z nami obniżyła
zużycie ciepła o nawet 50 proc. To daje dla
tych ludzi naprawdę bardzo wysokie
oszczędności – rzędu 900 – 1000 zł rocznie.
Przy wszystkich mieszkaniach objętych in-
dywidualnymi rozliczeniami kwoty te idą w
dziesiątki miliardów złotych rocznie. Daleko
nam jednak do standardów światowych. Sys-
tem, którym objętych jest już w Polsce po-
nad 3,5 mln mieszkań też, co ważne, przy-
czynia się do redukcji emisji na poziomie
prawie 3 mln ton dwutlenku węgla rocznie.
W naszym kraju mamy jednak 6 mln loka-
li mieszkalnych, które mogą być objęte sys-
temem indywidualnego opomiarowania,

Z dużą satysfakcją
dołączyliśmy do klu-
bu Gazel Biznesu,
czyli grona przed-
siębiorczych i pręż-
nych firm.

W Polsce ran-
king ten sporządza
dziennik „Puls Biz-

nesu” – ogólnopolski dziennik specjalistyczny poświęco-
ny biznesowi, gospodarce i giełdzie, a jego strategicznym
partnerem jest Bank PKO BP.

To właśnie dyrektor 3. Oddziału Banku PKO BP p. Se-
bastian Lis w dniu 24 lutego br., w siedzibie Banku, wrę-
czył na ręce Prezesa RSM „Bawełna” p. Sylwestra Po-
korskiego Gazelę Biznesu dla naszej Spółdzielni. I.G.

Podzielnik
dla oszczędności i ochrony środowiska
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Zostaliśmy uhonorowani Gazelą Biznesu!

wych dotyczących
ochrony środowiska, czy też pracach parla-
mentarnych w sprawie tworzenia nowego
prawa. Moja prawie 10-letnia przygoda
z ista poprzedzona była kilkuletnią pracą
i życiem w krajach Europy Zachodniej.
Kiedy dostałem propozycję i możliwość
wpływania na zachowania Polaków, które
skutkują większą troską o środowisko na-
turalne, z radością przyjąłem taką ofertę
i wróciłem do kraju, tym bardziej, że firma
ista to niekwestionowany lider na rynku pol-
skim od wielu lat i daje mi możliwości
osiągnięcia moich celów.

R.: I na zakończenie proszę powiedzieć
czego życzyć Panu i firmie na kolejne lata
pracy, co dla tak prężnie rozwijającej się
firmy jest tak naprawdę ważne?

T.B.: W naszej pracy najważniejsze są
zawsze dwa aspekty: zadowolenie naszych
klientów oraz ochrona środowiska. Jeśli na-
sze działania spowodują racjonalne za-
chowania w kwestii gospodarowania ener-
gią cieplną i wodą, to mieszkańcy zaosz-
czędzą znaczne kwoty redukując przy tym
emisję dwutlenku węgla. Tego życzę nam
wszystkim.

Dziękuję za rozmowę i życzę dal-
szych sukcesów.

K.Sz.



12 Rozerwij się!
POZIOMO: 1. japońska sztuka wal-
ki, 6. rosyjska odmiana sauny, 7.
miasto, w którym urodziła się Pola
Negri, 8. kręg szczytowy, dźwigacz,
9. miał konie szybsze od wiatru, 12.
np. sitarz, 13. skoczne tany, 14.
smukły i szybki żaglowiec, 18. zna-
ny obraz W. Podkowińskiego, 19.
strata, uszczerbek, 20. teledysk, 21.
jerozolimski parlament, 22. Darski lub
Zieliński.
PIONOWO: 2. i rogata, i sykliwa, 3.
część kapelusza, 4. uznają tylko
chrzest dorosłych, 5. słoweńska nar-
ciarka alpejska, 9. kiedyś ratunek dla
damskich pończoch, 10. drobny i gę-
sty deszcz, 11. smarkacz, brzdąc,
15. przeciwciała w surowicy krwi, 16.
beksa jak małpa, 17. wzniesienie
w Beskidzie Sądeckim.

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI
Z POPRZEDNIEGO NUMERU
Poziomo: Czech, fagas, małże, człon,
odpis, sennik, kadra, Kielce, żale, goś-
cie, Nana, borowy, erka.
Pionowo: zjazd, cążki, kadzenie,
parowiec, odkażanie, podtlenek, ssak,
izotop, Lechoń, emeryt.

Pierwsze trzy osoby, które
w ciągu 10 dni od ukazania się gazety

nadeślą prawidłowo rozwiązaną
krzyżówkę na adres: RSM
„Bawełna” 93-120 Łódź,

ul. Przybyszewskiego 163,
z dopiskiem na kopercie „Krzyżówka”,

otrzymają nagrody (nie dotyczy
pracowników RSM „Bawełna”).

K U C H N I A
N A S Z A
CODZIENNA
Choć święta tuż tuż, dla tych
którzy nie kupili, czy jeszcze
nie upiekli ciasta polecamy
kolorowy mazurek. Wyko-
nanie tego ciasta jest dzie-
cinnie proste i nie wymaga
dużo czasu.

BARAN
Nieźle będzie Ci się
wiodło w najbliższych
dniach. Nie przesadzaj
tylko z ucztowaniem, jeś-
li przypadkiem Święta
Wielkanocne zbiegną się

z Twoimi urodzinami. To nie powód, żebyś
świętował bez umiaru. Poza tym miesiąc spo-
kojny. Tylko Skorpion będzie miał, jak zwykle,
jakieś ale…

BYK
To, że masz dużo pracy
przed świętami, nie tłuma-
czy Twojego okropnego
zachowania. Wszyscy
sprzątają, myją okna,
trzepią dywany, ale nikt

z tego powodu nie jest tak niesympatyczny jak
Ty. Uspokój się i uśmiechnij, a wszystko da się
spokojnie załatwić. Pomoże Ci Wodnik.

BLIŹNIĘTA
Mimo napięć i zdener-
wowania, które opanują
Cię w tych dniach, nie
zadzieraj z kimś bliskim.
Ani czas ku temu odpo-
wiedni, ani nawet przy-

czyna ewentualnego sporu nie będzie warta
uwagi. Narobisz sobie tylko kłopotu i pokrzy-
żujesz świąteczne plany - sobie i Rybom też.

RAK
Zapomnij o wspaniałej
wizji nadchodzącego mie-
siąca. Zaraz po świętach
zdarzy się coś, co kom-
pletnie zmieni Twoje pla-
ny, nie tylko te najbliższe,

a zwłaszcza w sprawach zawodowych. Rada Lwa
będzie w tych dniach nieoceniona. Pamiętaj, że
to jeden z Twoich najlepszych przyjaciół.

LEW
Wiadomość na temat wy-
darzeń, wprawdzie już mi-
nionych, choć nie tak daw-
no, zainteresuje Cię jakby
to się zdarzyło teraz. Może
dlatego, że wnioski wy-

ciągnięte na bieżąco bardzo się mogą przydać
w sprawach właśnie załatwianych. Rak liczy na
Twoje doświadczenie życiowe.

PANNA
Chociaż to miesiąc świą-
teczny, będziesz myślami
nie tylko przy aktualnych
zajęciach i obowiązkach,
ale i przy planach zawo-
dowych. Im poświęcisz

wiele uwagi, bo sprawy okażą się ważne, a ich
rozwiązanie pilne i to natychmiast po świętach.
Możesz liczyć na Koziorożca.

WAGA
Różne nastroje, różne hu-
mory. Będzie gwarno i sym-
patycznie, ale też chwilami
nudno i monotonnie będą
się toczyć rozmowy przy
świątecznym stole. Staraj

się nie okazywać zniecierpliwienia. Zresztą kil-
ka spraw poruszonych właśnie teraz przez Bliź-
nięta powinno podsunąć Ci ciekawy pomysł…

SKORPION
Szanse na zdanie kilku
ważnych egzaminów przed
bliskimi: z gospodarności,
gościnności i umiejętnego
podtrzymywania dobrego
nastroju. Sprawi Ci to nie-

małą satysfakcję i wprowadzi w dobry humor też
po świętach. Na wiosenny spacer wybierz się
z Panną.

STRZELEC
Miłe, spokojne, relaksowe
święta. A potem bardzo
ważny, brzemienny w wy-
darzenia etap. Ale od razu
należy się ostrzeżenie:
trzymaj nerwy na wodzy,

bo ktoś usilnie będzie Cię namawiał do niezbyt
klarownych interesów. Przywołaj na pomoc
swoją rzetelność i odpowiedzialność. Trzymaj
z Bykiem.

KOZIOROŻEC
Święta będą okazją nie
tylko do spotkania w gro-
nie dawno nie widzianych
krewnych - prawdopo-
dobnie narodzi się wspól-
ny, bardzo atrakcyjny pro-

jekt. Jego realizacja będzie wymagać wielkiej
operatywności i sprytu, ale właśnie Ty możesz
zostać motorem całego przedsięwzięcia. Sprzyja
Ci Waga.

WODNIK
Nie przesadzaj w ponie-
działek wielkanocny twier-
dząc, że śmigus-dyngus spra-
wiony innym jest w tym
dniu obowiązkiem wszyst-
kich Wodników. Jeśli przy-

padkiem przemoczysz do suchej nitki Strzelca,
on będzie polował potem na Ciebie. A to za-
szkodzi waszym wspólnym planom.

RYBY
Przedświąteczna krząta-
nina na ogół wyprowa-
dza Cię z równowagi, nie
przepadasz za takim za-
mieszaniem. Tym razem
uporasz się szybko i spra-

wnie z przygotowaniami. Będziesz tryskać ener-
gią, a także humorem. Ale uważaj, aby w swo-
im rozbawieniu nie sprawić przykrości Bara-
nowi.

H O R O S K O P N A K W I E C I E Ń

U Ś M I E C H N I J S I Ę
• • •

Sąsiad z dołu do sąsiada z góry:
– Ależ w nocy poszaleliście z żoną. Mało mi żyrandol nie zleciał.
– Panie sąsiedzie, tak się właśnie rodzą plotki... Mnie w nocy
nawet w domu nie było!

• • •
– Jasiu jak było w szkole?
– Dobrze. Pani mnie wyróżniła. Powiedziała, że cała klasa to
osły, a ja największy.

• • •
Jasiu szepcze tacie na ucho:
– Jak dasz mi dziesięć złotych, to powiem Ci, co mówi mamie
pan listonosz jak jesteś w pracy.
Ojciec wyjmuje 10 zł i daje synowi.
– I co, Jasiu? Co mówi?
– Mówi: „Dzień dobry. Poczta dla pani”.

Albert Einstein, znakomity fizyk i matematyk, przy tym z zamiłowania skrzy-
pek, żył w przyjaźni ze słynnym pianistą Arturem Schnablem. Pewnego dnia
grali razem jedną z trudniejszych sonat Mozarta. Einstein miejscami nie-
miłosiernie fałszował. Wreszcie zdenerwowany pianista zawołał:
– Nie tak, Albercie, nie tak! To ma być tak: raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy... Czy
ty nie umiesz liczyć do trzech?!

***
Albert Einstein objeżdżał uniwersytety amerykańskie, gdzie miał wykłady
o swej teorii względności. Podróżował w limuzynie z kierowcą. Pewnego dnia
w czasie jazdy kierowca rzekł do uczonego:
– Panie doktorze, ja już słyszałem pana wykład ze trzydzieści razy. Znam go
na pamięć i słowo daję, sam bym mógł go wygłosić.
– Świetnie! Można spróbować. Tam, dokąd teraz jedziemy, nikt mnie oso-
biście nie zna. Ja włożę pana czapkę, pan przedstawi się za mnie i wygłosi
wykład – odrzekł Einstein.
Gdy kierowca skończył wykład i zbierał się do odejścia, zatrzymał go jeden
z profesorów obecnych na wykładzie, prosząc o odpowiedź na wielce skom-
plikowane pytanie, pełne działań i wzorów matematycznych. Kierowca bez
namysłu odpowiedział:
– Odpowiedź na to pytanie, profesorze, jest tak prosta, iż nie mogę się nad-
ziwić, że je pan zadał. Aby pana przekonać jak bardzo prosty jest ten pro-
blem, zwrócę się do mego kierowcy, aby go rozwiązał.

***
Wielcy ludzie bywają często roztargnieni. Takim też człowiekiem był Albert
Einstein.
Zdarzyło się, że kiedyś nie mógł znaleźć okularów. Odnalazła mu je dziew-
czynka.
– Dziękuję ci moje dziecko – jak się nazywasz?
– Klara Einstein, tatusiu.

***
Albert Einstein nie potrafił bez pomocy drugiej osoby wypełnić deklaracji po-
datkowej.
– To jest zbyt skomplikowane dla matematyka. – mawiał Einstein – Do tego
trzeba być filozofem.

AANNEEGGDDOOTTYY  ZZ   ŻŻYYCCIIAA
SSŁŁAAWWNNYYCCHH  LLUUDDZZII

Albert EINSTEIN

Z wiosną nadzieje
rosną, nastanie lato,
wszędzie bogato...

Taka sobie myśl

Zwycięzcy z lutego: p. Elżbieta Jachimek i p. Bogusław Rychlik oboje z Ole-
chowa. Począwszy od lutego nagrodami za rozwiązanie krzyżówki są: dla
pierwszej osoby – kubek termiczny, dla drugiej – płyta Bałuckiej Kapeli Po-
dwórkowej – „Szlagiery łódzkich podwórek”, dla trzeciej osoby, która nadeśle
prawidłowe rozwiązanie krzyżówki: płyta z polskim filmem fabularnym.

Odzew na nasz apel

Składniki na ciasto:
• 50 dag mąki,
• 25 dag masła (może być dobra marga-

ryna do pieczenia),
• 4 surowe żółtka,
• 2-4 łyżki śmietany.
Pozostałe składniki do dekoracji ciasta:
• kwaskowa marmolada,
• ok. 10 dag. drobno pokrojonych mig-

dałów i orzechów (obranych ze skórki),
• polewa i dodatki do ozdobienia według

uznania.

Przepis na „mazurek
dziecięcy”

Przygotowanie:
Składniki na ciasto połączyć i szybko wy-
robić na gładką masę, ciasto włożyć najle-
piej do zamrażalnika na ok 0,5 godziny. Po
tym czasie ciasto wyjąć i przełożyć na bla-
chę dowolnego kształtu (wyłożoną najlepiej
papierem do pieczenia) tak, aby grubość
ciasta miała ok 0,5 cm. Jeśli przewidujemy
grubą warstwę dodatków należy zadbać
o dość wysokie brzegi blachy. Ciasto piec
ok. 15 minut w piekarniku nagrzanym do
temperatury 190 – 200 stopni. Następnie
ciasto wyjąć i posmarować marmoladą , po-

sypać mieszanką krojonych orzechów i mig-
dałów, delikatnie wgniatając je w marmo-
ladę. Włożyć do piekarnika na kolejne
10 – 15 minut .Na tym można powiedzieć
kończymy część oficjalną. Pozostało ozda-
bianie i tu można wykorzystać wszystkie do-
stępne na rynku gotowe produkty i dziecięcą
fantazję, tzn. ciasto można polać dość ob-
ficie polewą w dowolnym kolorze i smaku,
ja użyłam masy kajmakowej, można „po-
sadzić” na niej zieloną trawę z cukrowej po-
sypki a potem usadowić na niej piankowe
kurczaki. Wariacji i możliwości jest tyle
i gospodyń i ich dzieci…
A to dzieło mojej córki Maryni.

Polecam Monika!
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