
W planach remontowych osiedli na 2018 r. dominują docieplenia budynków, 
roboty terenowo-drogowe i rozbudowa węzłów cieplnych  o moduł ciepłej wody 
w budynkach, które dotychczas uzyskiwały ciepłą wodę z bojlerów.
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W bieżącym roku na remonty zasobów miesz-
kaniowych przeznaczymy z odpisów na fundusz 
remontowy 10,8 mln złotych. 

Ruszyła kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego. „Chcesz równy 
chodnik, nowy plac zabaw, a może siłownię plenerową? – zgłoś 
Projekt” – zachęca miasto na rozesłanych ulotkach. 

Następny numer 
ukaże się  

29 marca 2018 r. NAKŁAD 9000 

egzemplarzy

Jakie remonty czekają nas w bieżącym roku? Czytaj na s. 4–5 

Moim 
zdaniem 
Zimowe igrzyska olimpijskie w połu-

dniowokoreańskim Pjongczangu rozpoczę-
ły drugi tydzień sportowych zmagań. Dla 
nas bardzo radośnie, bowiem Kamil Stoch 
zdobył złoty medal. Pierwszy tydzień był 
całkowicie zmarnowany, bowiem nasi skocz-
kowie, na których bardzo liczono, przegrali 
z wiatrem i zajęli miejsca tuż za podium. 
W pozostałych dyscyplinach nasi zawodni-
cy byli tylko dalekim tłem dla najlepszych. 
I do końca chyba tak zostanie, poza kolejną 
miłą niespodzianką znów skoczków nar-
ciarskich, zdobywców brązowych medali 
w poniedziałkowym konkursie drużynowym. 
Cieszmy się tymi osiągnięciami i medalami. 
Radujmy się, że jeszcze będą nam przyspa-
rzać wielu, wielu sukcesów w tym sezonie 
i być może w następnym. Dlaczego tak o tym 
piszę? Bowiem dotarło do mnie, że nasz po-
trójny złoty medalista olimpijski za trzy mie-
siące skończy 31 lat. Zwyciężając w sobotę 
na dużej skoczni został najstarszym mistrzem 
olimpijskim w historii. Adam Małysz zakoń-
czył swoją karierę zawodniczą w 2011 roku 
w wieku niecałych 34 lat. Uprawianie sportu 
wymaga wielu wyrzeczeń oraz niesamowi-
tego zdrowia i kondycji. Wymaga również 
poświęcenia się całego otoczenia rodzin-
nego. Pozostali nasi wspaniali skoczkowie 
również nie należą do najmłodszych. Stefan 
Hula i Piotr Żyła powyżej trzydziestki, jak 
K. Stoch; Dawid Kubacki za chwilę skończy 
28 lat i jest o rok starszy od Macieja Kota. 
Młodzi się przewijają przez kadrę, ale zdecy-
dowanych następców nie widać. Trochę tak 
narzekam, ale to wszystko zaczęło się z po-
czątkiem 2001 roku. Rozpoczął się piękny 
polski sportowy sen wraz ze zwycięstwami 
Adama Małysza w ostatnich 2 zawodach 
Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku 
i Bischofshofen. Małysz wygrał, w obu 
uzyskując kilkadziesiąt punktów przewagi 
nad drugim zawodnikiem. W Innsbrucku 
wyprzedził Janne Ahonena o 44,9 punktów, 
a w Bischofshofen wyprzedził go o 31,9 
punktów. Zwyciężył w całym turnieju z prze-
wagą ponad 100 punktów nad drugim za-
wodnikiem, czyniąc to jako pierwszy i dotąd 
jedyny skoczek w historii. Zebrał także jako 
pierwszy skoczek w historii ponad 1000 pkt. 
w czterech konkursach. Pamiętam te chwile. 
Wszyscy byliśmy bardzo zadowoleni i prze-
de wszystkim bardzo dumni. A potem to już 
seryjnie wygrywał bądź zdobywał wysokie 
miejsca. Rozpoczęła się „małyszomania” 
czyli zafascynowanie skokami narciarski-
mi. Cała Polska jeździła do Zakopanego 
na zawody Pucharu Świata. Ogromne emo-
cje, wspaniała atmosfera, wielka życzliwość 
wśród nas. Adam Małysz jest pierwszym 
i jedynym do tej pory skoczkiem w histo-
rii, który wygrał kryształową kulę Pucharu 
Świata trzy razy z rzędu, a drugim, po Mattim 
Nykänenie, który zdobył ją w sumie cztero-
krotnie. A zrobił to zwyczajny, sympatyczny 
i skromny chłopak z Wisły. Zachęcił młodych 
ludzi, by poszli w jego ślady. Gdy odchodził, 
na ostatnich zawodach na mamuciej skoczni 
w Planicy w marcu 2011 roku zajął trzecie 
miejsce. Pierwszym zaś wtedy był Kamil 
Stoch, przejmując pałeczkę lidera w sztafe-
cie. Prowadzi nas do tej pory, dostarczając 
nowych pozytywnych emocji znowu sym-
patyczny i skromny, dobrze poukładany 
chłopak z Zębu. Cieszmy się sukcesami 
jego i drużyny. Niech ten nasz sen zwycięski 
w sportach zimowych trwa.  Bo nam potrze-
ba sukcesu, bo my doceniamy i oczekujemy 
kolejnych przykładów, że jednak potrafimy! 
A sport jest na to najlepszym lekiem.

 Sylwester Pokorski

Zamierzenia remontowe na 2018 r.
W poprzednim wydaniu gazety zamieściliśmy wykaz wszystkich 
wykonanych w 2017 r. robót remontowych. W bieżącym numerze 
drukujemy remonty jakie zaplanowano na rok 2018. Dla prezentacji 
planów remontowych poszczególnych osiedli w gazecie utrzyma-
liśmy dotychczasowy układ robót. Wszystkie remonty uporządko-
waliśmy dzieląc je na sześć kategorii: roboty budowlane, roboty 
elektryczne, roboty dekarsko-blacharskie, wymiana okien i drzwi, 
roboty terenowo-drogowe i roboty instalacyjno-sanitarne.
 Na stronie internetowej Spółdzielni, w zakładce plany remonto-
we, w części dostępnej dla członków przedstawiono plany remon-
tów, jakie będą wykonane w poszczególnych nieruchomościach.
 Przypomnijmy przy tym, że strona internetowa Spółdzielni: 
www.rsmbawelna.pl zawiera informacje ogólnodostępne, jak 
ogłoszenia o naborze firm, i te kierowane tylko do członków spół-
dzielni, jak plany remontowe, regulaminy, itp. Dostęp do informacji 
dostępnych dla członków uzyskujemy po zalogowaniu się hasłem. 
Hasło, tylko na pisemny wniosek członka Spółdzielni, nadaje Dział 
Organizacyjny Spółdzielni.  K.Sz.

W NIEDZIELĘ NIECZYNNE 
– czy przeżyjemy?
Od 1 marca br. zaczną obowiązywać już nowe przepisy doty-
czące ograniczenia handlu w niedziele. Regulacje będą wpro-
wadzane stopniowo, a więc w 2018 r. sklepy czynne będą tylko 
w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca. Jeśli jednak w te dni 
wypadnie święto, wówczas zakaz również będzie obowiązywał.
 Od tego numeru gazety będziemy Państwu cyklicznie przy-
pominać, które niedziele w nadchodzącym miesiącu będą wolne 
od handlu. Obok prezentujemy natomiast wykaz wszystkich wol-
nych od handlu niedziel w 2018 r. na przykładzie praktycznego 
kalendarza, który dostarczyliśmy Państwu w grudniu ub. roku.
Pamiętajmy! W marcu br. zakupów nie zrobimy 11 i 18.

60 lat Bałuckiego Ośrodka Kultury
Bałucki Ośrodek Kultury jest równolatkiem naszej Spółdzielni i w tym roku obchodzi 
60-lecie swojego istnienia. Jest on najstarszym, a jednocześnie również i największym, 
miejskim domem kultury w Łodzi. Historia BOK-u jest niezwykle bogata, pełna wydarzeń 
artystycznych oraz spotkań z twórcami i osobowościami łódzkiej kultury. Hasło prze-
wodnie jubileuszu brzmi: „60 lat Bałuckiego – TRADYCYJNIE NOWATORSKI”.
 Rozpoczęciu obchodów towarzyszyła konferencja prasowa w Centrum Animacji i Re-
witalizacji „Rondo” Bałuckiego Ośrodka Kultury przy ul. Limanowskiego 166, w której 
uczestniczyliśmy jako Redakcja n. Gazety. Podczas rozmowy z pracownikami BOK-u nie 
tylko mieliśmy możliwość posłuchać o historii ośrodka, ale także zapoznaliśmy się 
z planami na 2018 r. oraz obejrzeliśmy wystawę pt. „Wyspiański oczami dzieci”. Kon-
ferencja połączona była z pysznym „Śniadaniem po Bałucku”. Na naszych łamach 
będziemy starali się z wyprzedzeniem polecać Państwu co ciekawsze wydarzenia tam 
się odbywające, a do udziału w nich zachęcamy przede wszystkim naszych członków 
z Żubardzia, zwłaszcza mieszkańców bloku nr 3 przy ul. Limanowskiego 168, których 
od BOK-u dzieli zaledwie parę kroków. Już 9 marca br. koncert Krzysztofa Napiórkow-
skiego – wokalisty i multiinstrumentalisty. Naprawdę warto zaglądać i uczestniczyć 
w wydarzeniach w Bałuckim Ośrodku Kultury!  I.G.

Z okazji zbliżającego się Dnia 
Kobiet już teraz wszystkim Paniom 
życzymy spełnienia marzeń, zadowo-
lenia i wielu chwil radości.
 Redakcja
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„Ależ,  
mospanie, mnie 
kapie po głowie!”
Od mieszkanki Kozin wpłynęła do Spół-
dzielni skarga dotycząca interwencji pra-
cowników pogotowia mieszkaniowego 
„PRYM”. Pracownicy PRYM-u  badali przy-
czynę zalewania sufitu w  łazience jednej 
z  lokatorek i  w  tym celu udali się piętro 
wyżej, by zweryfikować ewentualny powód 
awarii. Podczas oględzin sprawdzali czy rury 
wodno-kanalizacyjne nie są mokre oraz czy 
na podłodze nie stoi woda. Lustracji podda-
no także kabinę prysznicową i właśnie tutaj 

znaleziono przyczynę zalania – kabina była 
wyeksploatowana i  nieszczelna, uszczelki 
były zużyte, nieszczelny okazał się także 
syfon odpływu z brodzika. Pierwszą reakcją 
lokatorki było zupełne zanegowanie opinii 
hydraulików oraz złożenie skargi na ich za-
chowanie i  postępowanie. Nie chciała ona 
przyjąć do wiadomości, że wina leży jednak 
po jej stronie.

Dużo czasu zajęło zebranie tłumaczeń 
oraz wyjaśnień od wszystkich zainteresowa-
nych stron.

Finał okazał się jednak pozytywny, 
nie tak jak w popularnym wierszu Aleksan-
dra Fredry pt. „Paweł i  Gaweł”. Po upływie 
3 tygodni lokatorka zalewająca sąsiadkę 
przyznała się do pomyłki, wymieniła kabinę 
prysznicową i  uznała swoją odpowiedzial-
ność za powstałą szkodę.

W związku z podobnymi zdarzeniami, 
które mogą stać się naszym udziałem, war-
to pamiętać o  tym, by montażu wszelkich 
urządzeń domowych dokonywali specjali-
ści, którzy dokładnie wiedzą co i gdzie oraz 
jak, właściwie i dobrze, podłączyć. Ponadto 
miejmy na uwadze, że zużyte elementy 
niektórych urządzeń mogą zagrażać nie 
tylko nam samym, ale także przyczyniać się 
do szkody innych mieszkańców budynku. 

Nawet mała dziurka może czasami wywo-
łać „potop” w  mieszkaniu poniżej, a  nie-
szczelność przewodów gazowych bądź złe, 
niefachowe podłączenie kuchni – wybuch! 
…o  czym pisaliśmy w  naszej Gazecie we 
wrześniu ub. roku.

Bądźmy więc uważni i  miejmy 
na to baczenie. A  gdy okaże się, że przy-
czyniliśmy się do spowodowania szkody, 
po prostu przyjmijmy to do wiadomości 
i  postarajmy się wyeliminować szybko po-
wstały problem. I.G.

Sprawdzaj od czasu do czasu  
czy Twój brodzik, wanna, zlewozmywak, WC nie przecieka.  

Pamiętaj! Urządzenia i części instalacji zużywają się,  
nie są wmontowane na zawsze.

W styczniu 2018 r. posiedze-
nia Zarządu RSM „Baweł-
na” odbyły się w dniach 10 
i 24, a między posiedzenia-
mi w razie potrzeby Zarząd 
podejmował decyzje w tzw. 
trybie roboczym. W stycz-
niu 2018 roku Zarząd pod-
jął decyzje m.in. w następu-
jących sprawach:

Sprawy członkowsko
mieszkaniowe
W dniu 31.12.2017 r. Spółdzielnia 
liczyła 9.286 członków. W stycz-
niu 2018 r. przyjęto w poczet 
członków Spółdzielni 2 osoby 
oraz wpisano do rejestru człon-
ków 136 osób, które nabyły 
członkostwo z mocy prawa, nato-
miast skreślono z rejestru człon-
ków Spółdzielni 16 osób, które 
to członkostwo utraciły.

Sprawy terenowo
prawne
Przyjęto do  wiadomości , 
że w dniu 28.12.2017 r. w dro-
dze indywidualnego zbierania 
głosów podjęta została uchwała 
właścicieli nieruchomości zabu-
dowanej budynkami S3-S7 przy 
ul. Kmicica 4, 4a, 4b, 4c i 6 w Ło-
dzi w sprawie wyrażenia zgody 
RSM „Bawełna” jako zarządcy 
nieruchomości na udostępnienie 
terenu i zawarcie umowy najmu 
części działki wchodzącej w skład 
ww. nieruchomości z inwestorem 
czerech budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych budowanych 
na sąsiednich działkach przy ul. 
Kmicica w celu umieszczenia 
w gruncie przyłącza wodociągo-
wego dla tych budynków. O pod-
jęciu tej uchwały współwłaścicie-
le nieruchomości poinformowani 
zostali pisemnie.
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Roboty remontowe, 
wymiana stolarki 
okiennej
Zaktualizowano wg stanu na 31 
grudnia 2017 r. listy określają-
ce kolejność wymiany bądź re-
fundacji kosztów wymiany we 
własnym zakresie okien i drzwi 
balkonowych w mieszkaniach 
na poszczególnych osiedlach. Li-
sty zawierają:
•   w osiedlu „Koziny” – 737 po-

zycji,
•   w osiedlu „Żubardź” – 1344 

pozycje,
•   w osiedlu „Zbiorcza” – 968 

pozycji,
•   w osiedlu „Słowiańskie” – 

1792 pozycje,
•   w osiedlu „Sienkiewiczow-

skie” – 582 pozycje + osob-
na lista dla budynku przy ul. 
Fabrycznej 9 w Andrespolu 
– 8 pozycji.
Listy są do wglądu dla człon-

ków Spółdzielni w biurze Zarzą-
du Spółdzielni pok. 121 oraz dla 
danego osiedla – w Administra-
cjach Osiedli.

Podjęto decyzję o refunda-
cji członkowi Spółdzielni części 
kosztów wymiany okien w nale-
żącym do niego lokalu użytko-
wym w kolejności wynikającej 
z listy określającej kolejność 
wymiany/refundacji dla osiedla 
„Zbiorcza”. Ponadto przyspie-
szono zwrot części poniesionych 
kosztów wymiany okien we 
własnym zakresie małżeństwu 
z osiedla „Zbiorcza” ze wzglę-
du na ich sytuację życiową i po-
zytywną opinię Rady Osiedla 
co do przyspieszenia refundacji.

Uchwalono plany rzeczowo-
-finansowe funduszu remonto-
wego dla poszczególnych osiedli 
(w podziale na nieruchomości) 
na 2018 rok. Plany zamieszczone 
są na naszej stronie internetowej 
oraz w tym numerze gazety „Mój 
Dom” – RSM „Bawełna” na str. 
4–5.

Przyjęto do wiadomości 
opinie Kierowników Działów 
Spółdzielni na temat wywiązy-
wania się w IV kwartale 2017 
roku z umów stałych przez fir-
my obsługujące Spółdzielnię. 
Przyjęto też informację o ilo-
ści i rodzaju awarii, do których 
w okresie świątecznym, tj. od 23. 
12.2017 r. do 1.01.2018 r. wzy-
wane było Pogotowie Mieszka-
niowe PRYM i z zadowoleniem 
oceniono, że niewielka ilość 
awarii dowodzi prawidłowego 
przygotowania zasobów Spół-
dzielni w zakresie podstawowej 
konserwacji budynków do funk-
cjonowania po godzinach pracy 
administracji osiedlowych.

Opłaty i koszty
Przyjęto do wiadomości i zaak-
ceptowano skorygowaną infor-
mację dotyczącą sald bilansu 
otwarcia kosztów do rozliczenia 
centralnego ogrzewania i pod-
grzania wody za 2017 rok.

Omówiono i przyjęto do wia-
domości wyniki ekonomiczne 
Spółdzielni za okres styczeń-
-listopad 2017 roku.

Zmieniono niektóre warun-
ki umów pomiędzy Spółdzielnią 
a firmą sprzątającą CLEANER 
na osiedlach „Słowiańskie” 
i „Sienkiewiczowskie”, w tym 
także zwiększono miesięcz-
ne wynagrodzenia ryczałtowe 
za niektóre usługi świadczone 
przez tę firmę, uwzględniając 
przedstawione przez nią argu-
menty o wzroście ponoszonych 
kosztów. Podniesienie ryczałtów 
nie spowoduje przekroczenia za-

łożonych w planie gospodarczo-
-finansowym Spółdzielni kosztów 
sprzątania i konserwacji zasobów 
na 2018 rok.

Podjęto decyzje co do zadłu-
żenia z tytułu rozliczenia kosz-
tów centralnego ogrzewania 
i wody za 2016 rok oraz odsetek 
statutowych należnych od dłuż-
nika, który bez tytułu prawnego 
zajmował mieszkanie w osiedlu 
„Żubardź” i w styczniu 2016 
roku został stamtąd eksmitowa-
ny, natomiast wyegzekwowanie 
od niego zaległych należności 
jest nieskuteczne.

Utworzono odpisy aktualiza-
cyjne w ciężar kosztów dla trud-
nych do odzyskania należności 
z tytułu zadłużeń wobec Spół-
dzielni.

Najem lokali 
i powierzchni 
użytkowych
Wynajęto pomieszczenie piwnicz-
ne (pralnia) w budynku nr 217 
w osiedlu „Słowiańskie” miesz-
kance tego budynku.

Wypowiedziano umowę fir-
mie będącej właścicielem pawi-
lonu handlowo-usługowego przy 
ul. Wujaka 42 dotyczącą utrzyma-
nia w czystości i porządku sani-
tarnym terenów przyległych do jej 
pawilonu.

Wynajęto lokal w pawilonie 
handlowo-usługowym nr 49 przy 
ul. Brzechwy 7A.

Działalność społeczno
wychowawcza
Przeznaczono kwotę 1.600 zł  
na nagrody, napoje i słodycze 
dla uczestników imprezy Ferie 
w Mieście 2018 zorganizowanej 
przez Ognisko w Szkole Podsta-
wowej Nr 205 w Łodzi. Relację 
z odbywającego się w ramach tej 
imprezy Dnia Sportu zamieszcza-
my na stronie 6.

 Oprac.: E.S.

Listy

Z prac 
Rady Nadzorczej 
W styczniu 2018 roku Rada 

Nadzorcza RSM „Bawełna” 
odbyła jedno posiedzenie, 
na którym:

1.  Zatwierdziła bez uwag przedłożone przez 
Komisje Rady Nadzorczej: Rewizyjną, GZM 
i Wewnątrzspółdzielczą plany pracy tych Komisji 
na 2018 rok.

2.  Zapoznała się z informacją na temat wstęp-
nych ustaleń podjętych przez Zarząd odnośnie 
planowanego w dniach 16, 17, 18, 19, 20, 23, 
24 i 25 kwietnia 2018 r. Walnego Zgromadzenia, 

a także ustaliła treść ogłoszenia o naborze 
kandydatów do Prezydium i Komisji Skrutacyjnej 
najbliższego Walnego Zgromadzenia RSM „Ba-
wełna” i zdecydowała, że ogłoszenia mają zostać 
wywieszone w biurze Zarządu Spółdzielni oraz 
w biurach poszczególnych Administracji Osiedli, 
a także na stronie internetowej Spółdzielni.

Ustalono termin zgłaszania kandydatów do Pre-
zydium i Komisji Skrutacyjnej do dnia 21.03.2018 
roku.

3.  Uchwaliła program działalności społecznej 
na 2018 r., a w jego ramach Regulamin konkursów 
na najładniej ukwiecony balkon w okresie letnim 
oraz na najefektowniej udekorowany balkon 
w okresie świąteczno-noworocznym.

W Regulaminie rozszerzono możliwości zgła-
szania się do konkursów o drogę elektroniczną.

Treść Regulaminu dostępna jest w administra-
cjach osiedli oraz na stronie internetowej Spół-
dzielni w zakładce Regulaminy.

4.  Ustaliła na 2018 rok zasady dofinansowa-
nia bądź sfinansowania wypoczynku letniego dla 
dzieci i młodzieży, organizowanego przez TKKF 
„Dzikusy”, zmieniając je w stosunku do dotychczas 
obowiązujących m.in. w ten sposób, że z dofi-
nansowania/sfinansowania mogą skorzystać też 
dzieci, które zamieszkują w zasobach Spółdzielni 
z rodzicami lub opiekunami prawnymi, którzy 
są członkami Spółdzielni albo z dziadkami, którzy 
są członkami Spółdzielni. 

Ponadto do Zasad dodano załącznik, którym jest 
oświadczenie dotyczące m.in. zgody na przetwa-
rzanie danych osobowych. Oświadczenie to musi 
być dołączone do podania o dofinansowanie/
sfinansowanie wypoczynku. Treść Zasad wraz 
z załącznikiem dostępna jest na stronie interne-
towej Spółdzielni w zakładce Dofinansowanie 
wypoczynku.

Treść przyjętych Zasad dofinansowania pre-
zentujemy również w tym numerze gazety 
na stronie 6.

5.  Zapoznała się z Informacją nt. stanu zadłu-
żeń lokali mieszkalnych i użytkowych wg stanu

z 10.01.2018 r. i zaakceptowała propozycję Ko-
misji Wewnątrzspółdzielczej, która z powyższej 
Informacji wytypowała kilka osób do rozmów 
ws. zadłużeń, które powinny przeprowadzić po-
szczególne Rady Osiedli. Jeśli takie rozmowy nie 
będą skutkowały zmniejszeniem się zaległości, 
wówczas Komisja Wewnątrzspółdzielcza będzie 
zapraszała te osoby na swoje posiedzenia, w tym 
samym celu.

6.  Przyjęła do wiadomości informację nt. 
ustaleń z pierwszego posiedzenia Komitetu Ob-
chodów 60-lecia RSM „Bawełna”.

7.  Rozpatrzyła pismo członka z osiedla „Sło-
wiańskie” ws. spotkania z mieszkańcami jego 
nieruchomości i udzieliła zainteresowanemu 
odpowiedzi.

8.  Przyjęła do wiadomości informacje człon-
ków Rad Osiedli „Żubardź”, „Koziny”, „Zbiorcza” 
i „Sienkiewiczowskie” na temat spraw jakimi zaj-
mowały się Rady na swych posiedzeniach w okre-
sie od ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej. 
Rada Osiedla „Słowiańskie” nie miała w tym czasie 
posiedzenia.

9.  W sprawach wniesionych Rada przyjęła 
do wiadomości informację na temat:

–  stanu członków, struktury zasiedlenia 
mieszkań, przydziału lokali użytkowych i garaży 
oraz ilości złożonych wniosków i zawartych umów 
w Spółdzielni w sprawie przeniesienia własności 
lokali wg stanu na 31.12.2017 r.

10.  Następne posiedzenie Rady Nadzorczej 
planowane jest na 22.02.2018 r.

 Oprac.: I.G.

Drodzy Państwo!  
Zachęcamy do przekazania 1% podatku za 2017 r. na konto:

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ
Pekao S.A. V o/W-wa

08 1240 1066 1111 0000 0006 1694
nr KRS 0000079660

w tytule: „Martyna Cieślak”
Martynka – zwyczajna dziewczynka z łódzkiego Widzewa. Bardzo dobra uczennica, uzdolniona 
artystycznie, udzielająca się w różnych akcjach. Uśmiechnięta, radosna, rezolutna, pozytyw-
nie zakręcona na życie. Będąc posiadaczką pięknych i długich włosów postanowiła w ubiegłe 
wakacje, że obetnie je i podaruje na peruki dla dzieci chorych na raka. A kilka tygodni później 
okazuje się, że sama ma tę okropną chorobę – nowotwór złośliwy kości – mięsak Ewinga. Szok, 
niedowierzanie, rozpacz, ale Martynka się nie poddaje. Walczy – szpital, chemia, szpital, chemia 
– tak wygląda jej codzienność od miesięcy. Leczona jest w Klinice Chirurgii Onkologicznej ImiD 
w Warszawie.
Plany na przyszłość? 
– szpital, chemia, ope-
racja, długa, bolesna 
i jeszcze do tego bar-
dzo kosztowna reha-
bilitacja.

Pomóżmy Martynce 
jak najprędzej wró-
cić do zdrowia!

Z PRAC ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI   
w styczniu 2018 r.
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Kontynuujemy nasz cykl  
polecający seniorom  
atrakcyjne zajęcia na terenach naszych zasobów  
lub w bliskiej okolicy.

Wprawdzie powinniśmy konty-
nuować opisywanie patronów 
ulic na osiedlu „Żubardź”, jednak 
w związku z ustawą dekomuniza-
cyjną i decyzją wojewody łódz-
kiego p. Zbigniewa Raua o zmia-
nie od 1 stycznia 2018 r. nazw 
27 łódzkich ulic, oprócz opisania 
w poprzednim numerze postaci 
gen. Tadeusza Kutrzeby (dawna 
ulica Stanisława Tybury) winni 
jesteśmy też Państwu przybliże-
nie krótkiej biografii Andrzeja 
Sacharowa, który, jako patron 
ulicy, zastąpił Maksyma Gorkie-
go na Widzewie-Wschodzie.

W łódzkim wydaniu „Gaze-
ty Wyborczej” ukazał się tekst 
mówiący o tym, że w związku 

ze zmianami nazw ulic wśród 
mieszkańców Łodzi zapanował 
chaos, a większość z nich o zmia-
nach nie miała żadnego pojęcia. 
Spośród 17 tysięcy mieszkańców, 
których dotknęły zmiany, najwię-
cej osób, bo aż 7 tysięcy, mieszka 
na dawnej ulicy Gorkiego. Nasi 
mieszkańcy (również ci z obec-
nej ulicy Kutrzeby) z pewnością 
mogli jednak spać spokojnie, po-
nieważ na bieżąco informowali-
śmy ich o zmianach.

We wszystkich klatkach scho-
dowych budynków położonych 
przy ul. Gorkiego (bl. 501 i 503) 
i Tybury (bl. 50 i 56) na tablicach 
ogłoszeń została wywieszona 
informacja o zmianie patrona. 

Co więcej, każdy z mieszkań-
ców tych budynków otrzymał 
taką informację indywidualnie 
do skrzynki pocztowej. Ponadto, 
pisaliśmy o tym już w grudnio-
wym numerze gazety i bez żad-
nych opóźnień i na czas, podjęli-
śmy wszelkie niezbędne kroki, by 
nasi mieszkańcy byli o wszystkim 
powiadomieni.

Dlaczego Maksym Gorki 
uznany został za nieodpowied-
niego patrona? Jak wynika z opi-
nii Instytutu Pamięci Narodo-
wej – Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu, 
Maksym Gorki, pisarz i twórca 
realizmu socjalistycznego, żyjący 
w latach 1868–1936, już od po-

czątku XX wieku związany był 
ze środowiskiem bolszewików 
i z entuzjazmem powitał rewolu-
cję lutową w 1917 roku. Propa-
gował władzę bolszewicką i sy-
stem komunistyczny, był bliskim 
i zaufanym współpracownikiem 
Stalina, a także współtwórcą sta-
linowskiego modelu państwa z lat 
30 XX w. i częścią bolszewickich 
elit władzy.

Natomiast Andrzej Sacharow 
(a właściwie Andriej Dmitrije-
wicz Sacharow) był radzieckim 
fizykiem jądrowym, urodzonym 
21.05.1921 r. w Moskwie. Po-
czątkowo zajmował się m.in. 
promieniowaniem kosmicznym, 
a w 1948 r. rozpoczął pracę w ra-

Hipoteka nadmierna, 
czyli jaka?
W dzisiejszym artykule chcemy 
przybliżyć temat obciążenia hipo-
tecznego nieruchomości w związku 
z kredytem udzielanym przez banki 
po dniu 19 lutego2011 r. Zaznacz-
my, że nie chodzi tu o spłacane 
do Spółdzielni kredyty mieszkanio-
we. Piszemy o tym, gdyż ostatnio 
zauważyliśmy, że wielu z członków 
Spółdzielni sprzedaje swoje spół-
dzielcze mieszkania, jednocześnie 
decydując się na nowe, większe ku-
powane u deweloperów, zaciągając 
kredyt hipoteczny w banku.
 Częstym i poważnym prob-
lemem dla osób zawierających 
z bankiem umowę kredytu jest za-
bezpieczenie jego spłaty między in-
nymi poprzez ustanowienie hipoteki 
związanej z nieruchomością, dla 
której następuje zaciągniecie kre-
dytu. Mówiąc w pewnym uprosz-
czeniu, hipoteka jest instrumentem 
prawnym służącym do zabezpiecze-
nia możliwości wyegzekwowania 
należności z nieruchomości należą-
cej do kredytobiorcy z pierwszeń-
stwem przed innymi wierzycielami, 
którym prawo to nie przysługuje, 
zgodnie z zasadą pierwszeństwa. 
A zatem z jednej strony hipoteka 
jest obciążeniem, które przez lata 
ciąży na właścicielu mieszkania, 
na którym hipoteka jest ustano-
wiona. Z drugiej strony hipoteka 
zapewnia bezpieczeństwo kredy-
todawcy, czyli banku dla spłaty 
wierzytelności. Wysokość hipoteki 
w zależności od warunków zawar-
tej umowy może znacznie przewyż-
szać wysokość udzielonego kredytu. 
Rzadko zdarza się, aby po spłacie 
nawet połowy kredytu kredytobior-
ca zwracał się do banku o zmniej-
szenie wysokości takiego obciąże-
nia, tym bardziej, że wniosek taki 
podlega dodatkowym obciążeniom 
prowizyjnym ze strony banków.
 Ustawodawca dał jednak właści-
cielom nieruchomości obciążonych 

Z notatnika 
prawnika

hipoteką ustanowioną po dniu 19 lu-
tego 2011 r. roszczenie o zmniejsze-
nie sumy hipoteki, jeżeli wysokość 
tego obciążenia jest nadmierna 
w stosunku do wysokości wierzy-
telności, którą zabezpiecza. Dla hi-
potek ustanowionych przed dniem 
19 lutego 2011 r. zgodnie z art. 10 
ust. 1 w związku z art. 14 Ustawy 
z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmia-
nie ustawy o księgach wieczystych 
i hipotece oraz niektórych innych 
ustaw, taka możliwość niestety nie 
istnieje.
 Kiedy zatem można powie-
dzieć, że kwota zabezpieczenia jest 
nadmierna? Udzielenie na to pyta-
nie precyzyjnej odpowiedzi, która 
miałaby zastosowanie w stosunku 
do każdej wierzytelności zabez-
pieczonej hipoteką jest uzależ-
nione od treści umowy zawartej 
z bankiem. Należy jednak przyjąć, 
że z nadmiernym zabezpiecze-
niem możemy mieć do czynienia, 
gdy suma hipoteczna przewyższa 
pozostałą do spłaty kwotę należno-
ści głównej oraz zabezpieczonych 
roszczeń o świadczenia uboczne, 
takie jak np. odsetki oraz inne 
koszty, które muszą zostać wymie-
nione w dokumencie stanowiącym 
podstawę wpisu hipoteki a ponadto 
gdy przekraczają wartość wskaza-
ną w umowie. Pojęciem nadmier-
ności zajmowały się również Sądy, 
w tym między innymi Sąd Apela-
cyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 
1 marca 2016 r. I ACa 938/15, któ-
ry stwierdził, że z „nadmiernoś-
cią” zabezpieczenia hipotecznego 
mamy do czynienia wówczas, gdy 
suma hipoteki przekracza 150% za-
bezpieczonej wierzytelności wyni-
kającej np. z kredytu.
 Jeśli zatem właściciel obciążo-
nej nieruchomości, jest przekona-
ny o nadmierności zabezpieczenia 
ustanowionego na rzecz banku, 
a przysługuje mu roszczenie, o któ-
rym mowa wyżej, winien w pierw-
szej kolejności wystąpić do banku 
z żądaniem zmniejszenia sumy hi-
poteki. Zgodnie z Rekomendacja-
mi Związku Banków Polskich re-
alizacja roszczenia o zmniejszenie 
sumy hipoteki powinna w pierw-
szej kolejności następować poprzez 
wystąpienie do banku z żądaniem 
zmniejszenia sumy hipoteki. Banki 
są zobowiązane do stosowania ta-

kich zaleceń, dzięki czemu mamy 
możliwość zmniejszenia sumy hi-
poteki bez występowania na drogę 
postępowania sądowego. Należy 
oczekiwać, w przypadku posia-
dania takiego roszczenia, iż bank 
wskaże prawidłowe dokumenty, 
jakie należy złożyć dla uzyskania 
obniżenia hipoteki.
 Co jednak zrobić, gdy bank uchy-
la się od realizacji wystosowanego 
żądania?? Środkiem ochrony właś-
ciciela nieruchomości domagającego 
się zmniejszenia nadmiernego zabez-
pieczenia hipotecznego przy wyko-
rzystaniu drogi sądowej jest powódz-
two o ukształtowanie prawa. W tych 
okolicznościach zaistniały spór będzie 
rozstrzygać sąd, który rozpoznając 
sprawę ustali dopuszczalny poziom 
zabezpieczenia hipotecznego.
 Podsumowując, należy wska-
zać, że hipoteka uznawana jest przez 
wielu za najbardziej skuteczną for-
mę zabezpieczenia wierzytelności 
i dlatego też jest powszechnie sto-
sowana przez podmioty udzielające 
kredytu, w szczególności do zobo-
wiązań o charakterze długotermi-
nowym. Jednak należy pamiętać, 
że dzisiejszy obrót gospodarczy 
powoduje szereg przekształceń po-
między podmiotami, a tym samym 
istnieje również możliwość prze-
jęcia naszej wierzytelności przez 
inny podmiot. W tym kontekście 
zadbanie o to aby suma hipoteczna 
była adekwatna do rzeczywistej wy-
sokości wierzytelności jest szcze-
gólnie istotne ze względu na ryzy-
ko przeniesienia roszczeń na inny 
podmiot, który może podjąć próby 
egzekwowania należności do pełnej 
wysokości hipoteki. Zwracajmy za-
tem uwagę na zapisy w umowach, 
co do możliwości dokonania prze-
lewu wierzytelności, jak również 
na maksymalną wysokość funk-
cjonujących zabezpieczeń. Dzięki 
temu może się okazać, iż zmniej-
szenie zabezpieczenia hipotecznego 
uchroni nas przed wysokimi koszta-
mi na wypadek braku wypłacalności 
bieżących zobowiązań i znacznego 
wzrostu kosztów postępowania eg-
zekucyjnego.

Adam Pankowski
Pracownik Kancelarii  

Radcy Prawnego
Jadwigi  

Chmielewskiej-Furmankiewicz

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

ogłasza nabór firm do realizacji robót kominiarskich  
w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni

I.  Oferta wraz z podaniem cen netto powinna obejmować następujący zakres robót:
 –  sprawdzenie szczelności przewodów (próba dymna) – cena za 1 przewód,
 –  wykonanie przeglądów przewodów spalinowych i wentylacyjnych kamerą – cena za m.b.,
 –  udrożnienie kanałów z opisem technologii – cena za 1 kanał,
 –   przedłużenie przewodów wentylacyjnych rurą z blachy kwasoodpornej (rura pojedyncza/dwupłaszczowa, 

średnica rury) – cena za 1 m.b. przewodu + koszt robocizny,
 –   montaż turbowentów na przewodzie/kominie średnica turbowentu – cena za 1 szt. + koszt robocizny,
 –  uszczelnienie kominów z opisem technologii – cena za 1 m.b. przewodu,
 –   inwentaryzację przewodów kominowych z wykonaniem opinii kominiarskiej – cena za 1 przewód,
 –  zabezpieczenie wylotów kominów siatką – cena za 1 wylot – siatka 30×30×3 mm,
 –  usuwanie ptasich gniazd / cena do 10 szt./cena powyżej 10 szt.
II.   Do oferty prosimy dołączyć informacje o firmie zawierającą przede wszystkim: stan zatrudnienia 

(posiadane uprawnienia kominiarskie), polisę ubezpieczeniową, informacje o posiadanym sprzęcie do 
wykonywania robót, referencje z ostatnich trzech lat oraz okres gwarancji na wykonane usługi.

III.  Oferent jest związany ofertą do dnia 31.03.2019 r.
IV.   Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Roboty kominiarskie w RSM Bawełna w 2018 r.”, 

ul. Przybyszewskiego 163, w sekretariacie Spółdzielni, p. 113 do dnia 16.03.2018 r. do godz. 12.00. 
Oferty, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

V.  Informacji dodatkowych udziela Dział Techniczny, tel. 42 641 63 33, wew. 53 w godz. 8.00–16.00.
VI.   Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, prowadzenia negocjacji z oferentami 

w zakresie oferowanej ceny oraz odstąpienia od konkursu ofert bez podania przyczyn.

dzieckim programie jądrowym, 
w rezultacie stając się współtwór-
cą radzieckiej bomby wodorowej. 
Po koniec lat 50-tych, widząc jed-
nak skutki dokonywanych prób 
jądrowych, odmówił dalszych 
badań i zaczął aktywnie działać 
na rzecz rozbrojenia i ogranicze-
nia potencjałów nuklearnych. 
Coraz częściej zaczął też zabie-
rać głos w sprawach społecznych 
i politycznych, m.in. angażując 
się w ruch obrony praw czło-
wieka i wolności obywatelskich, 
postulował zniesienie kary śmier-
ci i uwolnienie więźniów poli-
tycznych. Za swoją działalność 
na rzecz praw człowieka otrzy-
mał w 1975 r. Pokojową Nagrodę 

Nobla, którą przeznaczył na cele 
charytatywne. W konsekwencji 
swojej aktywności został wyrzu-
cony z pracy w ośrodku badań ją-
drowych, pozbawiony wszelkich 
tytułów i przesiedlony do miasta 
o nazwie (nomen omen) Gor-
ki. Z zesłania został zwolniony 
w 1986 r. przez Michaiła Gorba-
czowa i nadal aktywnie działał: 
zabiegał o rehabilitację ofiar ter-
roru stalinowskiego, przeciwsta-
wiał się nadmiernej koncentracji 
władzy w rękach szefa państwa 
i partii, walczył o usunięcie z kon-
stytucji radzieckiej gwarancji par-
tyjnego monopolu władzy.

Od 1988 r. nagrodę jego imie-
nia przyznaje Parlament Europej-
ski osobom zasłużonych w walkę 
na rzecz praw człowieka i wolności.

Andriej Sacharow zmarł 
w Moskwie 14.12.1989 r.

Powyższe informacje na te-
mat obu patronów tej ulicy prze-
kazujemy w ślad za Zarządzeniem 
Zastępczym Wojewody Łódzkie-
go.  I.G.

PATRONI NASZYCH ULIC  
– ANDRZEJ SACHAROW

SENIORZE BĄDŹ AKTYWNY!
Zachęcamy do udziału w wycieczkach i zajęciach: 

 ■ 25.02.2018 r. piesze spacery z Klubem Turystów Pieszych Salamandra, godz. 9:10, adres: ul. Hetmańska – 
pętla MPK Janów, przystanek linii 91A. Organizator: Klub Turystów Pieszych Salamandra przy PTTK Oddziale 
Łódzkim. Opis: bezpłatna wycieczka piesza „Spacerem po niepodległość” – Trasa: Łódź, ul. Wiączyńska – 
Las Wiączyński – Bedoń – Andrespol. Bez zapisów. Koszt: udział bezpłatny (uczestnicy we własnym zakresie 
kupują bilety komunikacji publicznej na dojazd i powrót z wędrówki). OLECHÓW, JANÓW.

 ■ 2.03.2018 r. gimnastyka umysłu dla seniorów, godz. 17:00, adres: ul. Anny Jagiellonki 4, Strefa Kultury 
Otwartej. Organizator: Ośrodek Kultury „Górna”. Opis: gry i zabawy aktywizujące pamięć. Bez zapisów. Udział 
bezpłatny. OLECHÓW.

 ■ 7.03.2018 r. środa z Foto Humanum, godz. 16:00–21:00, adres: ul. Limanowskiego 166, Bałucki Ośrodek 
Kultury. Organizatorzy: BOK Centrum Animacji i Rewitalizacji RONDO. Opis: otwarte spotkanie fotograficzne 
dla fotoamatorów. Spotkanie prowadzą członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Fotografii Humanistycznej 
„Foto Humanum”. Bez zapisów. Udział bezpłatny. ŻUBARDŹ.

 ■ 16.03.2018 r. między obrazem a dźwiękiem – „Dziecko Rosemary”, godz. 17:30, adres: ul. Limanowskiego 
166, Bałucki Ośrodek Kultury. Organizatorzy: BOK Centrum Animacji i Rewitalizacji RONDO. Opis: spotkanie 
dla miłośników dobrego kina i muzyki filmowej. Prelekcję połączoną z pokazem multimedialnym poprowadzi 
Jan Gromski. Bez zapisów. Udział bezpłatny. ŻUBARDŹ.

 ■ 21.03.2018 r. gitara – znana czy nieznana, godz. 18:00, adres: ul. Limanowskiego 166, Bałucki Ośrodek 
Kultury. Organizatorzy: BOK Centrum Animacji i Rewitalizacji RONDO. Opis: spotkania w miłej atmosferze 
wspólnego muzykowania, wymiany poglądów i doświadczeń związanych z grą na instrumentach takich jak: 
gitara, ukulele, banjo, mandolina. Bez zapisów. Udział bezpłatny. ŻUBARDŹ.

 ■ 23.03.2018 r. wiosenne rytuały ludowe, godz. 17:00, adres: ul. Anny Jagiellonki 4, Strefa Kultury Otwartej. 
Organizator: Ośrodek Kultury „Górna”. Opis: zajęcia na temat obrzędów słowiańskich. Bez zapisów. Udział 
bezpłatny. OLECHÓW.

 ■ 23.03.2018 r. klub podróżników i odkrywców, godz. 18:00, adres: ul. Limanowskiego 166, Bałucki Ośrodek 
Kultury. Organizatorzy: BOK Centrum Animacji i Rewitalizacji RONDO. Opis: spotkania podróżnicze wraz 
z pokazem multimedialnym Chile „Wyprawa w nieznane”, prelegent: Konrad Cichawa. Bez zapisów. Udział 
bezpłatny. ŻUBARDŹ.
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Rozpoczął się  

nowy rok remontowy w Spółdzielni.  
Planowana wartość remontów w 2018 r.  

wynosi 10.800.000 zł.

Zamierzenia remontowe na 2018 r.
Osiedle „Żubardź”
I. Roboty budowlane
1.   Docieplenie elewacji zachodniej budyn-

ków: bl. 220, ul. Wrześnieńska 67/69, bl. 
221, ul. Wrześnieńska 71/73 i bl. 222, 
ul. Sierakowskiego 1/5.

2.   Naprawa posadzki i ścianki działowej 
w piwnicy budynku przy ul. Turoszow-
skiej 16.

3.   Naprawa tynków na kominach w bl. 86, 
ul. Bydgoska 40.

4.   Ogrodzenie boksu motocyklowego w bu-
dynku nr 50, ul. Gen. T. Kutrzeby 10 
(dawniej ul. Tybury).

II. Roboty elektryczne
1.   Wymiana tablic elektrycznych i WLZ 

w budynkach: nr 89, ul. Bydgoska 46 
i nr 94, ul. Bydgoska 35.

2.   Wymiana oświetlenia klatek schodowych 
i piwnicy w budynku nr 4W, ul. Uniejow-
ska 1/3.

3.   Wymiana oświetlenia klatek i piwnicy 
na oświetlenie LED w budynku przy 
ul. Klonowej 41.

4.   Wymiana oświetlenia klatek na LED 
w budynku przy ul. Gen. T. Kutrzeby 3 
(dawniej ul. Tybury).

III. Roboty dekarskoblacharskie
1.   Montaż wyłazów dachowych typu komi-

niarczyk w budynkach: ul. Lutomierska 
156, 158, ul. Bydgoska 46 i 35.

2.   Naprawa kominów i nasad w budynku 
nr 83, ul. Klonowa 38/40.

IV. Wymiana okien i drzwi
1.   Wymiana okien w 11 lokalach mieszkal-

nych i refundacje kosztów dla 5 miesz-
kań.

V. Roboty terenowodrogowe
1.   Remont nawierzchni betonowej po-

chylni boksu motocyklowego w budyn-
kach przy ul. Uniejowskiej 4 i Bydgo-
skiej 37.

2.   Naprawa nawierzchni przed garażem 
przy ul. Powstańców Wielkopolskich 25.

VI. Roboty instalacyjnosanitarne
1.   Budowa instalacji ciepłej wody użyt-

kowej w budynkach: ul. Bydgoska 40, 
Gandhiego 3, Czarnkowska 9/13, Unie-
jowska 4 i Lutomierska 156.

2.   Remont węzła c.o. i c.w.u. w budynku 
przy ul. Turoszowskiej 5.

3.   Chemiczne płukanie instalacji centralne-
go ogrzewania w budynkach Uniejowska 
1/3 i Turoszowska 5.

4.   Przegląd instalacji gazowych, komino-
wych w mieszkaniach osiedla – czysz-
czenie i usunięcie usterek.

Planowana kwota na remon-
ty w osiedlu „Żubardź” wynosi 
1.926.000 zł.

Osiedle „Koziny”
I. Roboty budowlane
1.   Docieplenie strony wschodniej budynku 

przy ul. Okrzei 30/36.
2.   Docieplenie szczytu zachodniego wraz 

z wykonaniem projektu budowlanego 
budynku przy ul. Długosza 1/5.

3.   Docieplenie ściany południowej wraz 
z wykonaniem projektu budowlanego 
budynku przy ul. Długosza 29/31.

4.   Opracowanie projektu docieplenia bu-
dynków przy ul. Srebrzyńskiej 45 i Ka-
sprzaka 11.

5.   Naprawa spodów płyt balkonów: sześ-
ciu w budynku Srebrzyńska 45 i trzech 
od strony zachodniej budynku przy 
ul. Okrzei 30/36.

6.   Renowacja i malowanie tynku cokołu 
budynków: przy Al. Włókniarzy 198, 
Kasprzaka 11 i Kasprzaka 64a.

7.   Remont balkonów w budynku przy 
ul. Okrzei 4/12.

8.   Miejscowe uszczelnienie ściany na po-

ziomie parteru seg. B budynku przy 
ul. Tatarakowej 15.

II. Roboty elektryczne
1.   Remont tablic elektrycznych głównych 

i administracyjnych i WLZ w budyn-
kach: al. 1 go Maja 76, Długosza 29/31, 
Kasprzaka 64a.

2.   Remont tablic i WLZ w budynku przy 
ul. Kasprzaka 11a.

III. Roboty dekarskoblacharskie
1.   Montaż włazów dachowych typu komi-

niarczyk w pierwszych klatkach schodo-
wych budynków przy ul. 1-go Maja 76 
i Lorentza 8.

IV. Wymiana okien i drzwi
1.   Refundacje kosztów wymiany okien.
2.   Wymiana okien w suszarni na strychu 

budynku przy ul. Srebrzyńskiej 45.

V. Roboty terenowodrogowe
1.   Utwardzenie terenu w szczycie od stro-

ny wschodniej budynku przy ul. Ka-
sprzaka 11.

2.   Miejscowa naprawa chodnika przed 
wejściem do klatki schodowej budynku 
nr 72 przy ul. Okrzei 40.

3.   Remont podestu przed wejściem do trze-
ciej klatki schodowej budynku przy 
ul. Kasprzaka 64a.

4.   Remont ciągu pieszo-jezdnego od strony 

zachodniej seg. A budynku przy ul. Tata-
rakowej 15.

VI. Roboty instalacyjnosanitarne
1.   Przegląd instalacji gazowych, komino-

wych w mieszkaniach – czyszczenie 
i usunięcie usterek i wad w przewodach 
kominowych.

2.   Wykonanie projektów rozbudowy wę-
złów cieplnych o moduł ciepłej wody 
dla budynków: Długosza 27, 1-go Maja 
76, Kasprzaka 64a.

3.   Modernizacja węzła ciepłowniczego 
i montaż instalacji ciepłej wody użyt-
kowej w mieszkaniach budynku przy 
ul. Długosza 27.

4.   Chemiczne płukanie instalacji cen-
tralnego ogrzewania w budynku przy 
ul. Okrzei 4/12.

Planowana kwota na remon-
ty w osiedlu „Koziny” wynosi 
1.151.000 zł.

Osiedle „Zbiorcza”
I. Roboty budowlane
1.   Docieplenie ściany zachodniej budynku 

ul. A. Sacharowa (dawniej Gorkiego) 24, 26.
2.   Docieplenie ściany wschodniej budynku 

przy ul. Górskiej 2.
3.   Docieplenie szczytu zachodniego budyn-

ku przy ul. Stylonowej 7.
4.   Docieplenie ściany zachodniej wraz 

z wymiana przegród balkonowych, re-
montem części balkonów, zadaszeniem 
balkonów na ostatniej kondygnacji w bu-
dynkach Szczytowa 4/6, Górska 3/5.

5.   Remont balkonów: czterdziestu w bu-
dynku przy ul. Wilczej 2, trzydziestu 
trzech w budynku Sarnia 4, dwudziestu 
pięciu w budynku przy ul. Gołębiej 1/3, 
dziewięciu w budynku przy ul. Zbiorczej 
7 i po dwa balkony w budynkach przy 
ul. Zbiorczej 23 i 25.

6.   Likwidacja kotłowni gazowych z przy-
gotowaniem pomieszczeń pod nowe wę-
zły cieplne dla pięciu budynków na Sto-
kach.

7.   Przygotowanie pomieszczenia w bu-
dynku przy ul. Zbiorczej 7 do rozbu-
dowy węzła cieplnego o moduł ciepłej 
wody i opracowanie projektu dobudowy 
w węźle modułu ciepłej wody.

8.   Wymiana po jednym pionie deszczowym 
w budynkach przy ul. Zbiorczej 15 i17.

9.   Termowizja ścian budynków w obrębie 
pojedynczych mieszkań w budynkach 
ul. Zbiorcza 14 i 23.

10.   Zabezpieczenie przeciwwilgociowe pod-
łoży w komórkach budynku nr 501.

II Roboty dekarskoblacharskie
1.   Pokrycie dachu styropapą wraz z napra-

wą części kominów budynku przy ul. Go-
łębiej 1/3.

III. Wymiana okien i drzwi
1.   Wymiana i refundacja okien i drzwi bal-

konowych łącznie w 60 lokalach miesz-
kalnych w osiedlu.

2.   Wymiana okienek piwnicznych w bu-
dynku przy ul. Zbiorczej 23.

IV. Roboty terenowodrogowe
1.   Remont dojścia do śmietnika przy bu-

dynkach ul. Zbiorcza 8 i 10.
2.   Naprawa wjazdu do budynku przy 

ul. Zbiorczej 23.
3.   Naprawa kostki przed budynkiem przy 

ul. Zbiorczej 10.
4.   Remont podestu do drugiej klatki scho-

dowej budynku 501 przy ul. A. Sacharo-
wa 6/8 (dawniej Gorkiego).

5.   Przebudowa placu zabaw przed budyn-
kiem nr 503.

6.   Pielęgnacja zieleni wg potrzeb.

V. Roboty instalacyjnosanitarne
1.   Chemiczne płukanie instalacji central-

nego ogrzewania w pięciu budynkach 
na Stokach.

2.   Przeglądy instalacji gazowych, komi-
nowych w mieszkaniach – czyszczenie 
i usuwanie usterek.

3.   Przeglądy, regulacja i czyszczenie kot-
łów gazowych w budynkach na Stokach: 
ul. Górska 2, 4, 3/5, 7/9, Szczytowa 4/6.

Planowana kwota na remon-
ty w osiedlu „Zbiorcza” wynosi 
2.054.000 zł.

Osiedle „Słowiańskie”
I. Roboty budowlane
1.   Wykonanie dokumentacji projektowej 

docieplenia wytypowanych ścian bu-
dynków: ściany północnej i zachodniej 
bud. 100, szczytu zachodniego i wschod-
niego bud. 109 i 111, szczytu zachodniego 
budynku nr 133, 153, szczytu północne-
go i południowego bud. 110, 120, 152, 
szczytu północnego budynku nr 228, 232, 
szczytu południowego bud. 114, 143, 209, 
szczytu wschodniego budynku nr 210, 
ściany północnej i szczytów wschodniego 
i zachodniego budynku nr 121, szczytu 
północnego i ściany zachodniej budyn-
ku nr 137, szczytu północnego i ściany 
wschodniej budynku nr 139, ściany po-
łudniowej wraz z opracowaniem projek-
tu kolorystyki budynku nr 125, szczytu 
południowego i ściany zachodniej wraz 
z kolorystyką budynku nr 134, ściany pół-
nocnej wraz z opracowaniem kolorystyki 
budynku nr 148, ściany zachodniej i za-
daszenia balkonów ostatniej kondygnacji 
wraz z kolorystyką budynku nr 156.

2.   Docieplenie szczytów: wschodniego i za-
chodniego budynku nr 109.

3.   Docieplenie szczytu północnego i połu-
dniowego budynków nr 110, 120, 152.

4.   Docieplenie szczytu wschodniego bu-
dynku nr 111, 119, 210.

5.   Docieplenie szczytu południowego bu-
dynku nr 114, 143, 158, 209.

6.   Docieplenie szczytu północnego budyn-
ku nr 228, 232.

7.   Docieplenie ściany północnej oraz szczy-
tów : wschodniego i zachodniego budyn-
ku nr 121.

8.   Docieplenie ściany południowej wraz 
z opracowaniem dokumentacji projekto-
wej i kolorystyki budynku nr 125.

9.   Docieplenie szczytu zachodniego budyn-
ku nr 133, 153, 155, 207.

10.   Docieplenie szczytu południowego i ścia-
ny zachodniej budynku nr 134.

11.   Docieplenie szczytu północnego i ściany 
zachodniej budynku nr 137.

12.   Docieplenie szczytu północnego i ściany 
wschodniej budynku nr 139.

13.   Docieplenie ściany północnej budynku 
nr 148.

14.   Docieplenie: ściany zachodniej wraz 
z wykonaniem zadaszeń balkonów ostat-
niej kondygnacji oraz szczytów połu-
dniowego i północnego budynku nr 156.

15.   Docieplenie cokołu budynku nr 227a.
16.   Remonty wytypowanych balkonów w bu-

dynkach nr 105, 106, 108, 108a, 107, 112, 
113, 116, 118, 117, 127, 138, 143a, 146, 
151, 203, 205, 214, 220, 223, 224, 229, 
232.

17.   Naprawa czółek balkonowych w budyn-
ku nr 145, 146.

18.   Naprawa dojść i podestów do klatek 
schodowych budynku nr 122.

19.   Renowacja i malowanie nadbudowy szy-
bów windowych w budynku nr 155.

20.   Montaż na kominach nasad Turbowent 
w budynkach 105, 106, 109, 130, 212.

21.   Remont śmietników przed budynkami 
131, 133, 138, 142, 205.

22.   Malowanie wejść do klatek schodowych 
budynku nr 218.

23.   Malowanie wejść do klatek schodowych 
wraz z wymianą rynien budynku nr 125.

24.   Naprawa złączy międzypłytowych na ele-
wacji budynku nr 112.

25.   Uszczelnienie dylatacji między budynka-
mi 129/130.

26.   Osiatkowanie okienek od strony północ-
nej i południowej budynku nr 138.

27.   Naprawa elewacji na zewnątrz budynku 
nr 221a.

28.   Naprawa podłoża w jednym z mieszkań 
budynku nr 221.

II. Roboty elektryczne
1.   Wymiana oświetlenia na LED z czuj-

nikiem zmierzchu i ruchu w wejściach 
do klatek schodowych budynków: 108, 
108a, 116, 118, 151, 158, 159, 218.

Os. Żubardź – docieplona elewacja budynku przy ul. Uniejowskiej 4

Os. Koziny, ul. Tatarakowa 15 
po remoncie w 2017 r.

Os. Zbiorcza, bl. 503



5Na docieplenia budynków  
przewidziano w bieżącym roku  
ponad 4 mln zł.

2.   Wymiana oświetlenia na LED na klat-
ce schodowej i w wejściu do budynku 
nr 221a.

3.   Wymiana oświetlenia na LED w gara-
żach przy bloku 100.

4.   Wymiana paneli domofonowych w bu-
dynkach nr 125, 146.

5.   Naprawa oświetlenia lamp niskich i wy-
sokich przed budynkami nr 116, 118, 
126, 129, 135, 148, 155, 160, 216, 220, 
226a.

6.   Wymiana lampy niskiej przed budyn-
kiem nr 204.

III. Roboty dekarskoblacharskie
1.   Ocieplenie kominów budynku nr 112, 

120, 135, 150.
2.   Remont kominów na budynkach nr 117, 

119, 145, 146, 154, 155, 213.
3.   Wymiana wyłazów dachowych na bu-

dynkach nr 116, 118, 119, 120, 121, 125.
4.   Zadaszenie śmietnika z wykonaniem 

osłon bocznych przed budynkiem nr 100.

IV. Wymiana okien i drzwi
1.   Wymiana okien i refundacje kosztów 

w 49 budynkach osiedla.
2.   Wymiana okienek piwnicznych w budyn-

kach: nr 112, 113, 145, 209, 210, 218, 227a.
3.   Wymiana drzwi wejściowych zewnętrz-

nych do klatek schodowych: w budyn-
kach nr 125, 152, do drugiej i trzeciej 
klatki w budynku nr 112.

4.   Wymiana drzwi wewnętrznych w klat-
kach schodowych budynków nr 138, 218.

5.   Naprawa drzwi zewnętrznych wraz z ma-
lowaniem i wymianą poliwęglanów na szy-
by w drzwiach budynków nr 151, 153.

6.   Wymiana drzwi zewnętrznych i we-
wnętrznych klatek schodowych w bu-
dynku nr 221a.

7.   Wymiana drzwi wejściowych w budynku 
nr 227a.

V. Roboty terenowodrogowe
1.   Remont chodnika z jego poszerzeniem 

w szczycie budynku nr 101.
2.   Wymiana urządzeń zabawowych, odtwo-

rzenie piaskownicy i ogrodzenie placu 
zabaw przed budynkami nr 111 i 114.

3.   Wymiana urządzeń zabawowych, odtwo-

rzenie piaskownicy i ogrodzenie placu 
zabaw przed budynkami nr 112 i 113.

4.   Wymiana urządzeń zabawowych i ogro-
dzenie placu zabaw przed budynkami 
nr 231, 233.

5.   Wymiana podestów przed pierwszą i dru-
gą klatką schodową budynku nr 112.

6.   Wymiana dojść do pierwszej, drugiej 
i trzeciej klatki schodowej budynku 
nr 128.

7.   Wykonanie nowego chodnika od strony 
południowej budynku nr 126.

8.   Remont chodnika/skos przed budynkiem 
nr 134.

9.   Remont chodnika w szczycie południo-
wym budynku nr 147.

10.   Remont chodnika wraz z utworzeniem 
miejsc parkingowych w szczycie północ-
nym budynku nr 160.

11.   Wymiana nawierzchni chodnika od stro-
ny balkonów budynku nr 151.

12.   Wykonanie nowych oznakowań miejsc 
parkingowych dla osób niepełnospraw-
nych przed budynkiem nr 138.

13.   Konserwacja zieleni osiedlowej.

VI. Roboty instalacyjnosanitarne
1.   Wymiana instalacji deszczowej w pio-

nie i w poziomie od parteru do poziomu 
w piwnicy budynków nr: 102, 108, 108a, 
110, 127, 139, 141, 146, 154.

2.   Wymiana pionów kanalizacji deszczowej 
w budynkach nr 101, 108a, 111, 141.

3.   Wymiana instalacji deszczowej w pozio-
mie budynków nr 106, 217, 219. 

4.   Wymiana poziomu kanalizacji deszczo-
wej w piwnicy budynku nr 126, 135, 147.

5.   Wymiana instalacji kanalizacyjnej 
w poziomie pod posadzką oraz wypro-
wadzenie rewizji z piwnic w budynkach 
nr 227, 231.

6.   Wymiana części instalacji poziomej zim-
nej wody w budynkach nr 102, 105, 106, 
203, 204, 211, 212, 214. 

7.   Wymiana pionów kanalizacyjnych w piw-
nicach budynków w zakresie części pionu 
i poziomu bud. 126, 138, 141, 143, 149, 
151, 155.

8.   Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji 
w budynku nr 102, 105, 108a, 127, 132, 
138, 147, 150, 151, 152, 155, 158, 160, 

204, 205, 210, 211, 214, 218, 219, 220, 
223, 227, 229, 231. 

9.   Wymiana zaworów regulacyjnych w węź-
le cieplnym budynków nr 110, 130, 
138,143, 155, 220, 229. 

10.   Wymiana odcinka centralnego ogrzewania 
w piątej klatce schodowej budynku nr 110.

11.   Wymiana zaworów odcinających piony 
ciepłej i zimnej wody w budynkach nr: 
119, 120, 121, 122.

12.   Wyprowadzenie zaworów z piwnic bu-
dynków 125, 126.

13.   Wymiana grzejników w budynkach 
nr 110, 112, 114, 113, 120, 126, 134, 138, 
141, 149, 154, 202, 218a, 220, 233. 

14.   Przeglądy gazowo-kominiarskie miesz-
kań.

15.   Wymiana zaworów na pionach cyrkula-
cyjnych w budynku nr 156, 227, 

16.   Chemiczne płukanie instalacji central-
nego ogrzewania w budynkach nr: 205, 
205a, 206, 227, 228, 227a. 

Planowana kwota na remonty 
w osiedlu „Słowiańskie” wynosi 
4.337.000 zł

Osiedle  
„Sienkiewiczowskie”
I. Roboty budowlane
1.   Wykonanie dokumentacji  projek-

towej docieplenia wytypowanych 
ścian budynków: ściany szczyto-
wej wschodniej budynku nr 9 przy 
ul. Ketlinga 9, ścian szczytowych 
wschodniej i  zachodniej budynku 
14 przy ul. Kmicica 14, szczytowej 
południowej budynku nr 20 przy 

ul. Kmicica 13, ściany północnej bu-
dynku nr 18 przy ul. Skrzetuskiego 
12, szczytowej południowej budynku 
nr 23 przy ul. Kmicica 11.

2.   Docieplenie ściany szczytowej wschod-
niej budynku nr 9 przy ul. Ketlinga 9.

3.   Docieplenie ścian szczytowych wschod-
niej i zachodniej budynku 14 przy 
ul. Kmicica 14.

4.   Docieplenie ściany szczytowej południo-
wej budynku nr 20 przy ul. Kmicica 13.

5.   Docieplenie ściany północnej budynku 
nr 18 przy ul. Skrzetuskiego 12.

6.   Docieplenie ściany szczytowej południo-
wej budynku nr 23 przy ul. Kmicica 11.

7.   Remont elewacji – strona wschodnia blo-
ku S-10, ul. Kmicica 2a.

8.   Malowanie elewacji wschodnio-południo-
wej budynku nr 51 przy ul. Ketlinga 24.

9.   Naprawa i malowanie elewacji wschod-
niej i wymiana zadaszeń balkonów na ele-
wacji południowej budynku nr 53 przy 
ul. Zagłoby 14.

10.   Docieplenie zimnych ścianek i malowa-
nie balkonów w budynku nr 16, ul. Ket-
linga 4.

11.   Docieplenie cokołu budynku nr 3 przy 
ul. Rocha Kowalskiego 8 w obrębie jed-
nego z mieszkań.

12.   Remont balkonów wg potrzeb w nieru-
chomościach zabudowanych budynkami 

1-9, 10-15, 16-22, 23-26, 27-30, S1/2, 
S-10, Z1/7.

13.   Remont balkonów i elewacji południo-
wej budynku S-4 przy ul. Kmicica 4a.

14.   Remont balkonów i elewacji zachodniej 
wraz z dociepleniem parteru budynku S-3 
przy ul. Kmicica 4.

15.   Zabezpieczenie kominów wentylacyjnych 
przed ptactwem w budynkach 1-9 i 1a.

16.   Zabezpieczenie elewacji północnej przed 
ptakami w budynku S-7 przy ul. Kmicica 6.

17.   Naprawa tynku i malowanie kominów 
na Zetkach.

18.   Remont zabudowy pionów wodocią-
gowych na czwartym piętrze pierwszej 
klatki schodowej budynku nr 9 ul. Ket-
linga 9.

19.   Remont podłoża jednego balkonu w bu-
dynku nr 5 przy ul. Rocha Kowalskiego 2.

20.   Remont kominów na budynku S1/2, 
ul. Skrzetuskiego 1.

21.   Odwodnienie garażu w budynku S-10 
przy ul. Kmicica 2a.

22.   Naprawa słupków ogrodzenia przy furtce 
budynku Z1/1.

II. Roboty elektryczne
1.   Wymiana zabezpieczeń przedliczniko-

wych mieszkań na zabezpieczenia typu 
„S” w budynkach nr 10, 11, 12.

2.   Wymiana oświetlenia na klatkach scho-
dowych na lampy typu LED w budyn-
kach nr: 16, 17, 19.

3.   Wymiana lamp ulicznych w osiedlu 
wg potrzeb.

4.   Remont i malowanie słupów oświetlenia 
terenu nieruchomości w Andrespolu.

III. Roboty dekarskoblacharskie
1.   Remont dachu i naprawa kominów na bu-

dynku nr 52 przy ul. Zagłoby 20.

2.   Wymiana wyłazu na dach typu kominiar-
czyk w budynkach: nr 5, 27-30, 

3.   Wymiana uszkodzonych rynien i rur spu-
stowych, czyszczenie rynien wg potrzeb 
na budynkach S-ki Z-ki.

IV. Wymiana okien i drzwi
1.   Wymiana okien w mieszkaniach i refun-

dacje kosztów wymiany wg harmonogra-
mu.

2.   Wymiana drzwi wejściowych do klatek 
schodowych budynków 1a, 20,22.

V. Roboty terenowodrogowe
1.   Remont chodnika przed budynkami nr 4 

i 5 przy ul. Rocha Kowalskiego 4-2.
2.   Remont dojścia do pierwszej klatki scho-

dowej budynku nr 17 przy ul. Ketlinga 4.
3.   Remont chodnika dojścia do pasażu 

od strony wschodniej budynku nr 30 przy 
ul. Zagłoby 15.

4.   Remont podjazdu z kostki brukowej 
do garaży w budynku nr 52, ul. Zagło-
by 20.

5.   Przeglądy fitosanitarne i pielęgnacja 
drzew w osiedlu.

Roboty instalacyjnosanitarne
1.   Przegląd instalacji gazowych i komi-

nowych w mieszkaniach – czyszczenie 
i usunięcie usterek.

2.   Przegląd, regulacja i czyszczenie kotła 
gazowego w budynku przy Fabrycznej 9 
w Andrespolu.

3.   Chemiczne płukanie instalacji centralne-
go ogrzewania w budynkach nr: 6, 10, 11, 
12, 17, 18, 19.

4.   Kontrola drożności kominów i usunięcie 
usterek w nieruchomości zabudowanej 
budynkami 1-9, 1a, 10-15, 16-22, 23-26, 
27-30, w Andrespolu oraz na S-kach.

5.   Wymiana odcinka pionu deszczowego 
w piwnicy budynków: nr 5.

6.   Wymiana odcinka pionu i części pozio-
mu instalacji kanalizacyjnej w piwni-
cach budynków 2, 3, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 
19, 21, 24.

7.   Wymiana poziomu zimnej wody i zawo-
rów w budynku nr 13 przy ul. Kmicica 
12, nr 21 przy ul. Kmicica 15, nr 26 przy 
ul. Kmicica 9, nr 27 przy ul. Kmicica 10, 
nr 28 przy ul. Kmicica 8.

Planowana kwota na remonty 
w osiedlu „Sienkiewiczowskie” wy-
nosi 1.413.000 zł.

Os. Słowiańskie, chodnik przy bl. 231

Os. Sienkiewiczowskie, bl. 25, szczyt wsch.
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Ferie zimowe  

spędzone z TKKF Ognisko „Dzikusy”  
udały się – twierdzą dzieci.  

Będzie co wspominać.

K o n t a k t 
z administracją

Administracja osiedla „Słowiańskie”, 
tel. 42 670 95 03, 42 670 70 42.
Kierownik adm. p. Piotr Sumiński.
TECHNICY:
Andrzej Piętal, tel. 503 029 115 budynki 
nadzorowane: od nr 101 do nr 160.
Artur Otwinowski, tel. 505 150 847 budynki 
nadzorowane:100, 201-233 oraz zespół garaży 
przy bl. 100 i przy ul. Zakładowej 32-36.
ADMINISTRATORZY:
Alina Kobus administrowane bloki: 100-131, 
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: 132-160, tel. kom. 505 150 842, e-mail: 
mkrasowska@rsmbawelna.pl.
Beata Nykiel administrowane bloki: 201-233, 
tel. kom. 505 131 497, e-mail: bnykiel@rsm-
bawelna.pl.

Administracja osiedla „Sienkiewiczow-
skie”, tel. 42 670 66 64, 42 670 66 63.
Kierownik adm. p. Małgorzata Furtak.
TECHNIK:
Dominik Różycki, tel. 505 150 844.
ADMINISTRATORZY:
Sabina Cebula administrowane bloki: 16-22, 
tel. kom. 505 150 859, e-mail: scebula@rsm-
bawelna.pl.
Mariusz Szałabski administrowane bloki: 
12, 13, 14, 15, 27, 28, 29, 30, S-ki, Z-ki, tel. 
kom. 505 150 851, e-mail: mszalabski@rsm-
bawelna.pl.
Jerzy Gołębiowski administrowane bloki: 
1-11, 51-53, 55, 57, 60, 16, 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.
TECHNIK:
Technik: Piotr Gill, tel. 512 476 637.
ADMINISTRATORZY:
Jolanta Bagińska administrowane budynki: 
Sacharowa (Gorkiego) 6/8, 10/12, 24, 26, 28, 
tel. kom. 505 150 858, e-mail: jbaginska@
rsmbawelna.pl.
Elżbieta Kowalczyk administrowane budyn-
ki: Górska 2, 4, 3/5, 7/9, Szczytowa 4/6, Rawska 
3, 7, Wilcza 2, Gołębia 1/3, 5, tel. kom. 505 150 
845, e-mail: elkowalczyk@rsmbawelna.pl.
Aleksandra Czekalska administrowane 
budynki: Zbiorcza 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 
21, 23, 25, Sarnia 4, Stylonowa 7, tel. kom. 505 
150 846, e-mail: aczekalska@rsm bawelna.pl.

Administracja osiedli „Żubardź” i „Kozi-
ny”, tel. 42 651 55 24.
Kierownik adm. p. Jolanta Bartoszek.
TECHNIK DLA BUDYNKÓW OSIEDLA „ŻUBARDŹ”:
Jakub Paprocki, tel. 509 330 825.
TECHNIK DLA BUDYNKÓW OSIEDLA „KOZINY”:
Zbigniew Stysiński, tel. 505 150 849.
ADMINISTRATORZY:
Magdalena Gazda administrowane budynki: 
Kasprzaka 10, 11, 11a, 28/34, Długosza 1/5, 
27, 29/31, 1-go Maja 76, 84/86, Więckowskie-
go 97, Lorentza 8, Srebrzyńska 45, Włókniarzy 
198, Bydgoska 44, 46, tel. kom. 505 150 840, 
e-mail: mgazda@rsmbawelna.pl.
Jacek Piaseczny administrowane budynki: 
Gandhiego 3a, Tatarakowa 15, Lutomierska 
83/101, 103a, 105a, 109a, 111, Wrześnieńska 
67/69, 71/73, Sierakowskiego 1/5, Klonowa 
35/37, 41, tel. kom. 505 150 862, e-mail: jpia-
seczny@rsmbawelna.pl.
Aleksandra Marcinkowska-Wrońska ad-
ministrowane bloki: Bydgoska 25, 27/29, 35, 
37, Lutomierska 156, 158, Uniejowska 1/3, 
4, 4a, 6, Limanowskiego 168, Turoszowska 5, 
16,  dwa zespoły garaży przy ul. Bydgoskiej 25 
i Powstańców Wielkopolskich 25, Kasprzaka 
60/62, 64a, Bydgoska 40, 42, e-mail: amar-
cinkowskawronska@rsmbawelna.pl.
Maja Kwiatkowska administrowane bloki: 
Klonowa 28/30, 32, 38/40, gen. T. Kutrzeby 
3 i 10 (dawniej Tybury), Kasprzaka 60/62, 
Okrzei 30/36, 40, 4/12, Czarnkowska 9/13. 
Tel. 505 150 853, e-mail: mkwiatkowska@
rsmbawelna.pl.

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

Zasady dofinansowania bądź sfinansowania   
wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży 

organizowanego przez TKKF „Dzikusy” na 2018 r.
Na posiedzeniu w dniu 25 stycznia br. Rada Nadzorcza usta-

liła na 2018 rok zasady dofinansowania bądź sfinansowania 
wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, organizowane-

go przez TKKF „Dzikusy”, zmieniając je w stosunku do dotychczas 
obowiązujących m.in. w ten sposób, że z dofinansowania/sfinanso-
wania mogą skorzystać też dzieci, które zamieszkują w zasobach 
Spółdzielni z rodzicami lub opiekunami prawnymi, którzy są człon-
kami Spółdzielni albo z dziadkami, którzy są członkami Spół-
dzielni. Ponadto do Zasad dodano załącznik, którym jest oświad-
czenie dotyczące m.in. zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
Oświadczenie to musi być dołączone do podania o dofinansowanie/
sfinansowanie wypoczynku. Treść Zasad wraz z załącznikiem do-
stępna jest na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce Dofinan-
sowanie wypoczynku.

Treść przyjętych Zasad 
dofinansowania jn.:
Ustala się na 2018 rok zasady dofinansowania bądź sfinansowania 
ze środków na działalność społeczno-wychowawczą, wypoczynku 
letniego dla dzieci zamieszkujących w zasobach RSM „Bawełna”, 
organizowanego przez Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 
„Dzikusy”, zwane dalej „Organizatorem”, jak niżej:

Pomoc może zostać przyznana w formie:
1)  dofinansowania,
2)  całkowitego pokrycia kosztów pobytu.

Kwota ogółem dofinansowania bądź sfinansowania wypoczynku 
letniego nie powinna przekroczyć 20.000,- zł.

Ad. 1)
Kwotę dofinansowania na akcję letnią w 2018 roku dla jednej osoby 
ustala się w wysokości 200,-złotych.

Dofinansowanie mogą otrzymać dzieci i młodzież, która:
–  nie ukończy 16 lat do końca 2018 roku,
–   zamieszkuje w zasobach Spółdzielni z rodzicami lub opiekunami 

prawnymi, którzy są członkami Spółdzielni albo z dziadkami, 
którzy są członkami Spółdzielni,

–   ich rodzice, dziadkowie lub opiekunowie prawni nie zalegają 
wobec Spółdzielni z opłatami za używanie lokalu ani ze spłatą 
kredytu mieszkaniowego lub zaległości mają rozłożone na raty 
i wywiązują się z nich terminowo.

Rodzice, dziadkowie lub opiekunowie prawni chcący skorzystać 
z dofinansowania bądź sfinansowania pobytu dziecka na koloniach 
czy obozie winni złożyć stosowne podanie skierowane do Zarządu 
Spółdzielni.

Ad. 2)
Spółdzielnia może całkowicie sfinansować pobyt dziecka, którego 
rodzice, dziadkowie lub opiekunowie prawni są w trudnej sytuacji 
finansowej (np. korzystają z dodatku mieszkaniowego bądź zawiesze-
nia spłaty kredytu), a jednocześnie spełniają kryteria jak przy dofi-
nansowaniu.

 Sfinansowanie wyjazdu dotyczy obozu lub kolonii o najniższej cenie.
 O sfinansowanie pobytu dziecka na koloniach czy obozie mogą 
występować:
–  szkoła, do której uczęszcza dziecko,
–  rodzice, dziadkowie lub opiekunowie prawni dziecka.

Stosowne podanie winno być skierowane do Zarządu Spółdziel-
ni. Do podania należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody 
na przetwarzanie danych, wg wzoru jak w Załączniku do Zasad do-
finansowania bądź sfinansowania wypoczynku letniego dla dzieci  
i młodzieży organizowanego przez TKKF „Dzikusy”.

To samo dziecko może otrzymać pomoc finansową 
jeden raz w roku kalendarzowym.

Listy osób ubiegających się o dofinansowanie lub sfinansowanie 
pobytu dziecka na koloniach czy obozie sporządzają odpowiednio 
Administracje Osiedli. Listy te winny być zaopiniowane przez właś-
ciwą Radę Osiedla i wraz z wnioskiem przedłożone Zarządowi Spół-
dzielni, który podejmuje ostateczną decyzję.
 Decyzja Zarządu jest podstawą do przekazania środków pienięż-
nych bezpośrednio na konto Organizatora i w terminie przez Zarząd 
wskazanym.
 W przypadku gdy osoba, której przyznano pomoc finansową nie 
skorzystała ze skierowania, Organizator zobowiązany jest do zwrotu 
przekazanych mu środków finansowych do Spółdzielni,
w terminie uzgodnionym ze Spółdzielnią.
 Zestawiła: I.G.

Ognisko Towarzystwa Krze-
wienia Kultury Fizycznej 
„Dzikusy”, RSM „Bawełna” 

oraz Szkoła Podstawowa Nr 205 
były organizatorami ferii zimo-
wych w mieście. 

Mimo, że śniegu, chociaż był 
zapowiadany przez meteorolo-
gów, w te ferie nie było, zabawy 
na powietrzu udały się. Podczas 
wyjazdów do Stadniny Ogierów 
w Bogusławicach dzieci mogły 
spróbować jazdy konnej i uczest-
niczyć w przejazdach wozami za-
przęgniętymi w konie. W Ośrodku 
Wypoczynkowym TKKF Dzikusy 
w Sulejowie czas spędzano na 
zabawach terenowych i przy og-
nisku z pieczeniem kiełbasek. 
W Łodzi zaś dzieci organizowane 
miały wyjścia na lodowisko. 

Największą frekwencją w fe-
rie cieszył się jednak Dzień Sportu 
organizowany w Szkole Podsta-
wowej nr 205. W dniu 9.02.2018 r. 
w konkurencjach rekreacyjnych 
wzięło udział łącznie 92 uczestni-
ków. Tego dnia dzieci rywalizowały 
ze sobą w ośmiu konkurencjach. 
Zawody obejmowały: tenis stołowy 
dziewcząt, w którym wzięło udział 

16 uczestniczek, a najlepszą oka-
zała się Martyna Danielak; tenis 
stołowy chłopców, w którym wzię-
ło udział 20 uczestników – wygrał 
Mikołaj Danke; turniej szachowy, 
w którym udział wzięło 16 zawod-
ników – najlepszy okazał się Ty-
mon Przybysz; turniej w warcaby 

dziewcząt, rozegrany przez 18 
uczestniczek, który wygrała Lea 
Jesionowska; turniej w warcaby 
chłopców, w którym wzięło udział 
16 uczestników, a najlepszy był Fi-
lip Karkocha; tor przeszkód poko-
nywało 35 uczestników, najszyb-
szy był Tyberiusz Miklas; strzały na 
bramkę oddały 32 osoby, najcelniej 

kopał piłkę Szymon Rossa; strza-
ły na bramkę unihokeja zaintere-
sowały 45 uczestników, wygrała 
Maja Przybysz (pełna lista zwy-
cięzców na stronie internetowej 
Spółdzielni). 

Podczas imprezy przeprowa-
dzono również turniej w zbijaka, 
w którym udział wzięli prawie 
wszyscy uczestnicy imprezy, 
podzieleni na cztery drużyny. Ta 
dobrze znana większości doro-
słych, gra z dzieciństwa przynio-
sła wszystkim wiele radości.

Wszyscy uczestnicy Dnia Spor-
tu w trakcie rozgrywek otrzymali 
napoje oraz pączki. Nagrody w po-
staci medali, pucharów oraz drobne 
upominki ufundowane zostały przez 
RSM „Bawełna”. Nagrody zwycięz-
com wręczali: Z-ca Prezesa RSM 
„Bawełna” p. Tadeusz Szymański, 
Prezes Ogniska TKKF „Dzikusy” 

p. Władysław Stępień, członek Rady 
Nadzorczej RSM „Bawełna” p. Lu-
cjan Kołada oraz Przewodniczący 
Rady Osiedla „Sienkiewiczowskie” 
p. Andrzej Rudnicki.

Część środków finansowych 
na przeprowadzenie ferii zimowych 
w mieście uzyskano od Minister-
stwa Sportu i Turystyki.  K.Sz.

FERIE ZIMOWE W MIEŚCIE 
W ostatnich miesiącach 

odnotowujemy wiele 
zmian kadrowych w naszych 
administracjach i siedzibie 
Zarządu, spowodowanych od-
chodzeniem pracowników na 
emeryturę, bądź długotrwały-
mi zwolnieniami związanymi 
z oczekiwaniem na narodziny 
potomków. Pisaliśmy już o tym 
bieżąco we wcześniejszych 
wydaniach gazety, dokonując 
jednocześnie zmian w rubryce 
„Kontakt z Administratorem”. 
W związku z tym zmienia się 
organizacja pracy pozostałych 
pracowników, którzy otrzymują 
nowe zadania i zakresy czyn-
ności. Na powstałe, niektóre 
wakaty zatrudniane są też 
nowe osoby: w administracji 
os. „Sienkiewiczowskie” pra-
cuje dwoje nowych admini-
stratorów p. Sabina Cebula 
i p. Mariusz Szałabski, a w ad-
ministracji os. „Żubardź” i „Ko-
ziny” nową administratorką jest 
p. Maja Kwiatkowska. Obie Pa-
nie są już nam znane od do-
brych kilku miesięcy, bowiem 
w wyniku podpisanej umowy 
z Urzędem Pracy, odbywały 
w naszej Spółdzielni staż, fi-
nansowany przez ten Urząd. 

Zdjęcia tych 3 osób zamiesz-
czamy poniżej.

W związku z przejściem na 
emeryturę dotychczasowego 
kierownika Osiedla „Sienkie-
wiczowskie” p. Małgorzaty Fur-
tak, kierownikiem tej Admini-
stracji został p. Piotr Sumiński, 
który jest nadal kierownikiem 
Administracji na Olechowie.

Na wniosek kierownika obu 
administracji z dniem 5 lutego 
br. nastąpiła zamiana techni-
ków. I tak p. Artur Otwinowski 
przejął obowiązki technika 
w os. „Słowiańskie” i będzie 
nadzorował sprawy techniczne 
w tym Osiedlu razem z p. An-
drzejem Piętalem. Natomiast 
p. Dominik Różycki przejął 
w nadzór techniczny budynki 
os. „Sienkiewiczowskie”.

Prosimy zatem o uważne 
zapoznanie się ze zaktualizowa-
ną rubryką na tej stronie: „Kon-
takt z Administracją”. Nazwę 
rubryki zmieniliśmy, gdyż po-
cząwszy od tego numeru w ga-
zecie zamieszczamy nie tylko 
kontakt do kierowników osiedli 
i administratorów, ale podajemy 
numery telefonów służbowych 
i adresy poczty elektronicznej 
techników. K.Sz.

Uwaga!  
Zmiany kadrowe w administracjach

Maja Kwiatkowska Mariusz Szałabski Sabina Cebula
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których 
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poznać
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Naszą ambicją jest, by w 2018 r. rozpocząć proces uciepłowniania 
Stoków. Co roku, od wielu już lat, staramy się podłączać do sieci 
coraz większą część miasta i bardzo dużo energii wkładamy 
w rozwój tej inwestycji.

Redakcja: Bardzo cieszymy się, 
że możemy poznać prezesa naszego 
największego kontrahenta, czyli firmy 
Veolia Energia Łódź. Gdy wiosną 2012 
r. rozmawialiśmy o Waszej firmie z ów-
czesnym prezesem Zarządu p. Jacky 
Lacombe’m, na pytanie o strategię fir-
my uzyskaliśmy odpowiedź – utrzyma-
nie roli lidera na rynku ciepłowniczym. 
I rolę tę utrzymujecie niezmiennie do 
dziś. Centralne ogrzewanie, przynaj-
mniej w sektorze mieszkalnictwa, koja-
rzy się praktycznie tylko z Waszą firmą. 
Co od tamtego czasu zmieniło się w Wa-
szej firmie i jak wygląda ona obecnie?

Anna Kędziora-Szwagrzak: Z pew-
nością w naszej działalności nadal kon-
centrujemy się na klientach. Cały czas 
zabiegamy o nowe umowy ale przede 
wszystkim staramy się dbać o obec-
nych naszych klientów. Bardzo mocno 
stawiamy na innowacyjność, solidność 
i niezawodność. Cały czas poszukujemy 
nowych technologii i takich pomysłów, 
które wzbogacą naszą ofertę, czyniąc 
ją jak najbardziej atrakcyjną. W swoich 
działaniach opieramy się na zasadach spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu, czyli 
koncepcji, zgodnie z którą uwzględniamy 
interesy społeczne i ochronę środowiska, 
a także relacje z różnymi grupami inte-
resariuszy.

R.: Czy w obecnej rzeczywistości, 
gdzie w każdej dziedzinie przełamy-
wane są monopole, trudno jest być na 
rynku liderem? Jak to osiągacie? Czy 
działania, o których Pani mówiła deter-
minują tę rolę czy po prostu na łódzkim 
rynku po prostu nie ma firmy, która 
mogłaby z wami konkurować?

A.K.Sz.: Dostarczamy ciepło do 
60% odbiorców w mieście. Jednak cały 
czas pamiętamy, że pozostaje 40% ryn-
ku nie zasilanego ciepłem systemowym 
z sieci Veolii. Zależy nam na tym, żeby 
klient nie tylko przyłączył się do naszej 
sieci, ale żeby z nami pozostał i był za-
interesowany rozwijaniem współpracy. 
Rola lidera w tym aspekcie jest niezwykle 
ważna, ponieważ nie jest to tylko kwestia 
posiadania określonej ilości klientów, ale 
są to ustawiczne działania zmierzające 
do tego, by być na rynku coraz bardziej 
atrakcyjnym i tę pozycję utrzymać. Jest 
to z naszej strony bardzo duży wysiłek, 
który jednocześnie daje nam bardzo dużą 
satysfakcję. 

R.: Nie tylko zajmujecie się dostar-
czaniem ciepła w wodzie gorącej, ale 
także wytwarzacie energię elektryczną. 
W 2012 r. produkowaliście 15 mln GJ 
ciepła i 2 mln MWh prądu, notowali-
ście ok. 25% udział w produkcji odna-
wialnych źródeł energii. Jak obecnie te 
relacje się kształtują?

A.K.Sz.: Wytwarzamy ciepło 
w procesie, który nazywa się kogenera-
cja, to znaczy, że w ramach tego samego 
procesu technologicznego wytwarzamy 
zarówno ciepło systemowe, jak i energię 
elektryczną. To ile energii wytworzymy 
jest tak naprawdę pochodną produkcji 
ciepła, więc w zależności od tego jak 
duży jest popyt na nasze ciepło finalnie 
tyle wytworzymy energii elektrycznej. 
Oczywiście ilość sprzedanego ciepła to 
też pochodna klimatu, czyli zależy od tego 
na ile na przykład zimna jest zima. Para-

metry produkcyjne kształtują się mniej 
więcej podobnie jak 6 lat temu, czyli pro-
dukujemy obecnie ok. 13 mln GJ ciepła 
i ok. 1,5 mln MWh prądu. Warto w tym 
miejscu zaznaczyć, że ok. 15%, to pro-
dukcja ze źródeł odnawialnych, tzw. zie-
lona energia.

R.: A nie boicie się, że z powodu 
coraz cieplejszych i łagodniejszych 
zim, tej produkcji będziecie mieć co-
raz mniej?

A.K.Sz.: Oczywiście bierzemy 
to pod uwagę i dlatego staramy się wy-
chodzić do klienta też z inną ofertą, do 
której zaliczają się usługi okołociepłow-
nicze, wspieranie klientów w zakresie 
szeroko pojętych usług związanych z in-
frastrukturą ciepłowniczą, taką jak węzły 
i urządzenia z nimi współpracujące oraz 
instalacje wewnętrzne. Poszukujemy 
efektywności energetycznej i wspieramy 
klientów w uzyskiwaniu z tego korzyści, 
czyli tzw. białych certyfikatów.

R.: Od 1 stycznia 2018 r. objęła 
Pani stanowisko prezesa Veolia Energia 
Łódź. Jak się Pani czuje zarządzając 
jedną z najważniejszych firm w Łodzi? 
Zwłaszcza, że jest Pani pierwszą kobie-
tą na tym stanowisku.

A.K.Sz.: Jest to dla mnie bardzo 
duże wyzwanie, ale i ogromna satysfak-
cja, duma i przede wszystkim wyróżnie-
nie. Tutaj nie można się nudzić, bardzo 
płynnie zmienia się otoczenie prawne 
i biznesowe i w związku z tym non stop 
stajemy przed nowymi wyzwaniami. Do-
dam, że nie tylko jestem pierwszą kobietą 
prezesem w tej firmie, ale także pierwszą 
na takim stanowisku w historii łódzkiej 
energetyki – to dla mnie szczególne.

R.: Firmę zna Pani bardzo dobrze. 
Przeszła w niej Pani przez wszystkie 
szczeble struktury zawodowej. Od jakiego 
stanowiska Pani zaczynała i kiedy to było?

A.K.Sz.: Zaczynałam pracę na stano-
wisku specjalisty ds. księgowości w 2006 r. 
i w zasadzie cały czas obracałam się w ob-
szarze finansów, nabywając doświadczenie 
i zwiększając swoje kompetencje, począw-
szy od specjalisty ds. księgowości, poprzez 
kierownika wydziału księgowości, później 
wydziału kontrolingu, aż do stanowiska 
głównego ekonomisty. W 2011 r. zosta-
łam dyrektorem finansowym już w randze 
członka zarządu, w 2016 r. wiceprezesem 
firmy, a od 1 stycznia tego roku jestem pre-
zesem zarządu i dyrektorem generalnym 
Veolia Energia Łódź.

R.: A co sprawiło, że kobieta za-
wodowo związała się z elektrociepłow-
niami?

A.K.Sz.: Skończyłam studia eko-
nomiczne o profilu finanse i bankowość 
i swoją karierę zawodową rozpoczynałam 
w banku. Jako młody analityk finansowy 
doszłam jednak do wniosku, że brakuje mi 
praktyki biznesowej i pracy w firmie, któ-
ra bardziej wszechstronnie przygotowała-
by mnie do zawodu finansisty. Do pracy 
w zespole elektrociepłowni przyszłam 
w zasadzie tylko na chwilę, by zdobyć 
większe doświadczenie i kompetencje, 
a okazało się, że jestem tu do dzisiaj.

R.: Pod Pani kierownictwem wdro-
żono szereg systemów informatycznych 
wspierających pracę w obszarze finan-
sowym firmy. Proszę nam przybliżyć 
ten temat.

A.K.Sz.: W każdej dziedzinie ży-
cia, nie tylko biznesie, warto iść z duchem 
czasu i wprowadzać potrzebne zmiany. 
Jeśli się nie zmieniamy, to znaczy, że 
stoimy w miejscu i nie mamy wówczas 
nawet szans na to, by dogonić konkuren-
cję. W Veolii idziemy więc w kierunku 
digitalizacji oraz roz-
wiązań smart m.in. po to, 
by móc zabezpieczać 
cenne dane archiwal-
ne i efektywnie zarządzać 
systemami informatycznymi jakie po-
siadamy. Wprowadzamy nowe tech-
nologie, nowe urządzenia, instalacje 
i ciągle dążymy do unowocześnienia 
systemu ciepłowniczego i to nie tylko 
na polu informatycznym. 

R.: Zapewne część naszych miesz-
kańców chciałaby wiedzieć więcej o Wa-
szych inwestycjach – bo nadal je prowa-
dzicie. Czy mieszkańcy Stoków, gdzie 
mamy pięć budynków, mogą niebawem 
liczyć na podłączenie ich mieszkań do 
Waszej sieci ciepłowniczej i czy rzeczy-
wiście już w tym roku budowa sieci na 
tym terenie będzie możliwa?

A.K.Sz.: Naszą ambicją jest, by 
w 2018 r. rozpocząć proces uciepłowniania 
Stoków. Co roku, od wielu już lat, stara-
my się podłączać do sieci coraz większą 
część miasta i bardzo dużo energii wkła-
damy w rozwój i modernizację sieci cie-
płowniczej. Wspólnie z Urzędem Miasta 
współpracujemy w projekcje rewitalizacji 
kamienic w centrum Łodzi i ich stopnio-
wego podłączania do sieci, co jest szale-
nie ważne już nie tylko z punktu widzenia 
Miasta, ale i samych łodzian. To właśnie te 
części Łodzi, do których nie dochodzi sieć 
ciepłownicza, bardzo mocno przyczyniają 
się do powstawania smogu – tak ostatnio 
nagłaśnianego niebezpiecznego zjawiska. 
W tych rejonach budynki ogrzewane są 
indywidualnymi piecami gdzie stosowa-
ne jest paliwo niekoniecznie najwyższej 
jakości. Poprzez nowe przyłączenia do 
sieci staramy się temu przeciwdziałać. 
Ponadto w 2016 r., po raz pierwszy w hi-
storii łódzkiego ciepłownictwa, wyszliśmy 
z siecią poza obszar administracyjny mia-
sta i ciepło popłynęło do Konstantynowa 
Łódzkiego. Do inwestycji na Stokach 
też jesteśmy przygotowani i uważam, 
że wszystko jest na dobrej drodze, by te 
działania rozpocząć.

R.: A propos zanieczyszczeń śro-
dowiska, niektórzy mieszkańcy Ole-
chowa i Janowa pytali nas, czy bliska 
odległość widzewskich kominów może 
być niebezpieczna dla ich zdrowia. Czy 
dym, który z nich się wydobywa może 
szkodzić?

A.K.Sz.: Należy w tym miejscu 
wyjaśnić różnicę między niską emisją 
a niską emisyjnością. Niska emisja, toż-
sama ze smogiem o którym tak wiele 
się mówi, jest zjawiskiem oczywiście 
niepożądanym i niebezpiecznym. Szcze-
gólnie intensywnie występuje w centrach 
miast gdzie nie ma sieci ciepłowniczej. 
Natomiast produkcja energii elektrycznej 
i ciepła w elektrociepłowni związana jest 
z przestrzeganiem bardzo rygorystycz-
nych norm środowiskowych związanych 
z emisjami, określonych przez ustawo-
dawstwo Unii Europejskiej. Zgodnie 
z nimi w ciągu ostatnich 10 lat kilkukrot-

nie zmniejszyły się dopuszczalne limity 
w zakresie emisji tlenku węgla, azotu, 
siarki i pyłów. Przez ostatnią dekadę nasza 
firma wydała ponad 600 mln złotych na 
inwestycje w urządzenia i instalacje, które 
przyczyniają się do ochrony środowiska.

Mogę zapewnić że instalacje jakie 
działają w łódzkich elektrociepłowniach 

takie jak 
elektrofil-
try, instalacje odsiarczania 
spalin, instalacje odazotowania spalin gwa-
rantują środowiskowe bezpieczeństwo pro-
dukcji co można również zaobserwować 
analizując stan powietrza np. na łódzkiej 
Retkini czy Widzewie, które są w pełni 
uciepłownione, czyli są zaopatrywane 
w ciepło z sieci Veolii.

R.: Również angażujecie się w dzia-
łania edukacyjne. W jakim zakresie?

A.K.Sz.: Ważne jest dla nas wyjaś-
nianie łodzianom na czy polega odpowie-
dzialne, efektywne zarządzanie energią 
nie tylko w zakładach przemysłowych, 
placówkach użyteczności publicznej ale 
również w gospodarstwach domowych. 
Tłumaczymy też na czym polega zjawi-
sko niebezpiecznej dla zdrowia niskiej 
emisji powodowanej przez ogrzewanie 
domów indywidualnymi piecami gdzie 
często wykorzystywane jest niskiej ja-
kości paliwo lub wręcz różnego rodzaju 
odpady. Zwracamy uwagę na komplek-
sowe podejście do realizacji działań ter-
momodernizacyjnych budynków. W tym 
celu dwa lata temu wspólnie z miastem 
i lokalnymi mediami zorganizowaliśmy 
kampanię informacyjno-edukacyjną „Ni-
ska emisja – wielka sprawa”. Także co 
roku, zawsze w trzecią sobotę września, 
prezentujemy mieszkańcom naszą wi-
dzewską elektrociepłownię EC-4 od środ-
ka w ramach Dnia Otwartego. Zobaczyć 
można wtedy cały ciąg technologiczny, 
dochodząc aż do nastawni czyli takiego 
serca elektrociepłowni – punktu dowo-
dzenia całym zakładem. Przybliżamy też 
mieszkańcom korzyści płynące z ciepła 
systemowego, czyli bezobsługowość, 
wymiar ekologiczny, konkurencyjność 
cenową i komfort użytkowania. Bie-
rzemy również udział w ogólnopolskim 
programie promocji ciepła systemowego, 
którego organizatorem jest Izba Gospo-
darcza Ciepłownictwo Polskie i tam na 
różnych forach tłumaczymy zalety ciepła 
systemowego.

R.: Rozpisujecie też konkursy na 
prace naukowe na tematy elektroener-
getyczne.

A.K.Sz.: Tak, na Politechnice Łódz-
kiej, która jest jedną z uczelni, z którymi 
mocno współpracujemy. Współpracu-

U NAS CZUĆ DOBRĄ ENERGIĘ
Rozmowa z Prezesem Zarządu Veolia Energia 
Łódź, dostawcą ciepła do naszych mieszkań. 
p. Anną Kędziorą-Szwagrzak

jemy także z Uniwersytetem Łódzkim 
oraz instytucjami naukowo-technicznymi 
w zakresie wymiany wiedzy i doświad-
czenia. Jesteśmy również patronem 
klasy energetycznej w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 9, gdzie kształcą 
się przyszli energetycy. Mamy nadzieję, 
że wykształceni w tym kierunku młodzi 
ludzie mogą w przyszłości stanowić dla 
nas cenny nabytek.

R.: Trwa zima. Włączamy ogrze-
wanie. I właśnie  jakie proste czynności 
pozwalają na oszczędzanie energii ciep-
lnej, Jak korzystać z ciepła, by nie bać się 
kosztów ogrzewania? Jakie są najczęstsze 
błędy we właściwej gospodarce ciepłem? 

A.K.Sz.: Zasady są naprawdę bardzo 
proste. Przede wszystkim ważne jest umie-
jętne, krótkie, ale intensywne wietrzenie, 
przy zakręconych regulatorach ogrzewania. 
Musimy także pamiętać o tym, żeby niczym 
nie zakrywać ani nie zastawiać grzejników, 
blokujemy wtedy bowiem rozchodzenie się 
ciepła. Dostosowujmy również temperaturę 
do naszych potrzeb, czyli nie wychładzajmy 
ani nie przegrzewajmy mieszkania za bar-
dzo. Z punktu widzenia producenta powinno 
nam zależeć na tym, by ciepła sprzedać jak 
najwięcej, nam jednak najbardziej zależy na 
tym, żeby to klienci byli zadowoleni i żeby 
chcieli korzystać z naszych usług. Dlatego 
nawet na naszej stronie internetowej publiku-
jemy zasady Jak płacić mniej, a na Facebo-
oku podajemy 10 sposobów oszczędzania 
ciepła. Zapraszam Państwa do zapoznania 
się z tym materiałem. 

R.: Pracując w pionie finansowo-
księgowym uczestniczyła Pani w opra-
cowywaniu taryf dla ciepła. Nie możemy 
zatem uciec od pytania o cenę ciepła, od 
czego ona zależy? Jakkolwiek już drugi 
sezon ceny nieznacznie maleją, to jednak 
nadal stanowią ok. 30% opłat eksploa-
tacyjnych za mieszkania. Co składa się 
na cenę ciepła dostarczanego?

A.K.Sz.: Rynek ciepła, to jest rynek 
regulowany, a to znaczy, że niezależny 

organ, w tym wypadku Urząd Regula-
cji Energetyki, zatwierdza nam ceny, 
w oparciu o postępowanie taryfowe, któ-
re jest zwieńczone decyzją taryfową. To 
co wpływa na wysokość cen, to z jednej 
strony wskaźniki publikowane przez URE, 
a z drugiej koszty, które ponosi przedsię-
biorstwo energetyczne. Te koszty związane 
są z procesem inwestycyjnym i remonto-
wym, koszty surowców i koszty stałe zwią-
zane z funkcjonowaniem firmy.

R.: Jakie plany Veolia ma na przy-
szłość i na najbliższy rok?

A.K.Sz.: Główna osią wszystkich 
naszych planów jest zawsze utrzymanie 
i wzmacnianie pozycji lidera na rynku. 
Aby to osiągnąć systematycznie mo-
dernizujemy nasze urządzenia i instala-
cje zarówno w elektrociepłowniach jak 
i w obszarze sieci ciepłowniczej. Naszą 
działalność musimy cały czas dostosowy-
wać do warunków i wymagań lokalnego 
rynku ciepła oraz przepisów krajowych 
i unijnych. Dążymy do zwiększenia za-
sięgu dostaw ciepła systemowego i roz-
szerzania oferty usług tak aby zapewniać 
naszym klientom jak najwyższy poziom 
współpracy.

R.: Tego Państwu życzymy i dzię-
kujemy za rozmowę. K.Sz. i I.G.



8 Rozerwij się!
Poziomo: 1. kasztan wśród koni, 6. budują 
żeremia, 7. morfem główny, 8. niewielki 
dopływ Narwi, 9. miasto na Peloponezie, 
12. zamieszkują RPA, 13. położone nad 
Regą, 14. ma swój łuk, forum i kolumnę, 
18. żyłka, smykałka, 19. furgon Fiata, 20. 
polska wokalistka i kompozytorka, 21. 
…Bartoletta, skoczkini w dal, 22. autor 
w W pogoni za Luftwaffe.
Pionowo: 2. jedno z państw przez które 
płynie Satledź, 3. słynny …Bikila, 4. film 
Ishirō Hondy, 5. w głowie mu tylko władza 
i pieniądze, 9. najwyższy szczyt Uralu, 10. 
stolica Kurpi, 11. gaz odkryty przez Danie-
la Rutherforda, 15. drobny deseń na jakimś 
tle, 16. …Kołaczkowska z kabaretu Hrabi, 
17. Niemen dla Białorusinów.

Poziomo: Fidżi, Loara, harce, Cosel, Ga-
ber, obibok, Nosal, asceta, Obra, Moskwa, 
iryd, Azjata, rias.
Pionowo: Itaka, żęcie, kołowiec, przerost, 
gondolier, Bystrzyca, rola, Sforza, euklaz, 
ananas.
Pierwsze trzy osoby, które w ciągu 
10 dni od ukazania się gazety nadeślą 
prawidłowo rozwiązaną krzyżówkę na 
adres: RSM „Bawełna” 93120 Łódź, 
ul. Przybyszewskiego 163, z dopiskiem 
na kopercie „Krzyżówka”, otrzyma-
ją nagrody (nie dotyczy pracowników 
RSM „Bawełna”).

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI 
Z POPRZEDNIEGO NUMERU

Ferie zimowe dla naszego województwa już się skończyły, ale niektórzy 
z nas jeszcze tej zimy wybierają się w góry na narty. Zanim wepniecie narty 
w buty, koniecznie zapoznajcie się z dekalogiem narciarza. To 10 zasad 
zachowania się na stoku stworzonych przez Międzynarodową Federację 
Narciarską (FIS).
 1. Na stoku nie jesteś sam
 2. Panuj nad prędkością
 3. Mądrze wybierz trasę
 4. Wyprzedzaj z głową
 5. Ruszaj ostrożnie
 6. Zatrzymuj się tylko wtedy, gdy musisz
 7. Podchodź lub schodź poboczem
 8. Stosuj się do znaków narciarskich
 9. Udziel pierwszej pomocy
10. Nie bądź anonimowy – jeśli uczestniczyłeś w wypadku jesteś obowią-
zany do podania swoich danych osobowych.
Niby nic nowego, powie większość czytających, ale czy zawsze stosujemy 
w praktyce te zasady?
Pamiętajmy o nich! Narciarski savoir-vivre ułatwia poruszanie się na stoku 
i zwiększa nasze bezpieczeństwo podczas zimowego szaleństwa.
 Źródło: internet

BARAN 21 III  20 IV
Dni dość intensywne, zwłasz-
cza jeśli chodzi o przefor-
sowanie w firmie nowej 
koncepcji Twojego autorstwa. Niełatwo 
będzie znaleźć sojuszników, którzy z peł-
nym przekonaniem chcieliby Ci służyć 
pomocą. Może więc trochę odczekać aż 
pojawi się lepsza atmosfera? Miły relaks 
w towarzystwie Panny.

BYK 21 IV  21 V
Warto uważniej rozejrzeć się 
dokoła. Ktoś dotychczas nie 
dostrzegany czeka na znak 
życzliwej zachęty z Twojej strony. Szan-
sa na bliską zażyłość, przyjaźń a może 
nawet więcej. Ten miesiąc sprzyja Twoim 
sprawom sercowym. Czekają Cię też miłe 
chwile ze Skorpionem.

BLIŹNIĘTA 22 V  20 VI
Komuś bliskiemu potrzeb-
na będzie teraz Twoja po-
moc i słowa otuchy. Nie 
uchylaj się od tego obowiązku. Wszyst-
kie inne sprawy zapowiadają się dobrze. 
Możesz liczyć na ich spokojny bieg ku 
Twojemu zadowoleniu. Nie daj się spro-
wokować do kłótni Wodnikowi.

RAK 21 VI  22 VII
Możesz liczyć na powo-
dzenie w sprawach finan-
sowych, które zamierzasz 
podjąć w tym miesiącu. Nadchodzą dni 
rokujące udane posunięcia nawet w sy-
tuacjach ryzykownych. Warto w tym 
miesiącu pomyśleć też o sprawach ro-
dzinnych. Pomoże to rozładować burz-
liwą atmosferę z Lwem.

LEW 23 VII  22 VIII
Ktoś zwróci się do Ciebie 
z propozycją wspólnej pra-
cy lub wspólnego działania 
na polu dotychczas mało Cię interesu-
jącym. Warto potraktować poważnie tę 
sytuację. Przede wszystkim dlatego, że 
dalsze perspektywy malować się będą 
zachęcająco. Twoim sojusznikiem jest 
też Baran.

PANNA 23 VIII  22 IX
Możesz w tych dniach bez 
większego ryzyka podejmo-
wać się nawet trudnych spraw, 
bowiem przed Tobą powodzenie i łatwość 
podejmowania decyzji. Również w spra-
wach finansowych. Niemniej strzeż się 
przed rozrzutnością - to może mieć opłakane 
skutki. Ryby kopią dołki pod Tobą?

WAGA 23 IX  23 X
Ktoś poznany w tych dniach 
może okazać się bardzo miły 
i warto ubiegać się o jego 
przychylność czy sympatię. Ale wiedz 
z góry, że nie będzie to łatwe. Trzeba bę-
dzie wysilić wszystkie swe wdzięki i cza-
ry. Pod koniec miesiąca okazja do podję-
cia ciekawego przedsięwzięcia. Tylko nie 
z Bykiem.

SKORPION 24 X  21 XI
Nowe układy jeszcze dokład-
nie przez Ciebie nie poznane 
mogą dostarczyć pewnych 
niespodzianek. Staraj się panować nad 
sytuacją, aby umocnić własną pozycję 
w najbliższym środowisku. Druga poło-
wa miesiąca sprzyjać będzie załatwieniom 
przewlekłych spraw w urzędach. Życzliwy 
Rak.

STRZELEC 22 XI  21 XII 
Dobry miesiąc. Trzeba bę-
dzie zdobyć się na duży wy-
siłek, ale to się znakomicie 
opłaci. I to dosłownie, bo pojawią się 
nowe możliwości finansowe. Przypływ 
energii i jakiś dobry pomysł pozwolą 
szybko rozwinąć inicjatywę. Perspekty-
wy będą z dnia na dzień lepsze, Trzymaj 
z Bliźniętami.

KOZIOROŻEC 22 XII  19 I
Miesiąc dobrych szans. 
W dobrym nastroju i z opty-
mizmem popatrzysz na prze-
szkody codzienności i dojdziesz do wnio-
sku, że wszystko można załatwić. Wyraźne 
polepszenie w skomplikowanych ostatnio 
sprawach sercowych. Panna ponownie 
chce zwrócić na siebie Twoją uwagę. 

WODNIK 20 I  18 II
W zasadzie wszystko, co ze-
chcesz teraz przeprowadzić 
albo dopiero podjąć - od 
wtorku wróży powodzenie. Może nawet 
nie warto pewnych spraw odwlekać. Skoro 
atmosfera Ci sprzyja, dobrze jest wziąć się 
do działania. Tylko od dawna planowane 
spotkanie towarzyskie może się nie udać 
z powodu Lwa.

RYBY 19 II  20 III
Niestety przekonasz się na-
macalnie, że najlepszym 
sposobem na utratę bliskiego 
przyjaciela jest pożyczenie mu na słowo 
większej gotówki. Trzeba przetrzymać tym 
razem bolesne opóźnienia w okresie, gdy 
masz na horyzoncie intratne przedsięwzię-
cia i potrzebujesz zwrotu gotówki. Licz na 
Raka.

HOROSKOP NA MARZEC

UŚMIECHNIJ SIĘ
***

Wykładowca zwraca się do studentów:
– Osoba, która odpowie na moje następne pytanie, ma zaliczone 
zajęcia i może iść do domu.
Ktoś z sali rzuca w tym momencie długopis pod nogi prowadzącego.
– Kto to zrobił?!
– Ja. Dziękuję, do widzenia.

***
Dwaj policjanci stoją przy jeziorze. Obok jedzie konno chłop i pyta:
– Panowie, głęboka ta woda?
– Skądże! Ledwo koła zamoczycie – odpowiadają mundurowi.
Chłop zaczyna tonąć z kołem i wozem, po chwili widać już tylko 
kapelusz.
– Patrz, Józek, jak dziesięć minut temu szły kaczki, to im tylko nogi 
zakryło.

KUCHNIA 
NASZA  

CODZIENNA

Niezmiennie od kilku lat 
trwa moda na zdrowe od-
żywianie. Z pewnością 
wiele dla zdrowia zrobimy 
ograniczając spożywany 
cukier. Stąd dzisiejsza na-
sza propozycja babeczek 
bez cukru. Zapewniamy, 
że słona przekąska też jest 
kusząca i smaczna. 

Taka sobie myśl:
Nie poddawaj się 
tylko dlatego, że jest 
trudno.

Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru na-
desłała p. Danuta Ostaszewska-Kalinowska z osiedla „Żubardź”, 
otrzymując nagrodę książkową. Gratulujemy!

WYTRAWNE MUFFINKI
Z PAPRYKĄ  
I  ZIOŁAMI

Składniki:
 ▪ 3 całe jaja
 ▪ ½ szklanki 2% mleka
 ▪ 100g mąki orkiszowej
 ▪ 100g mąki kukurydzianej
 ▪ ½ płaskiej łyżeczki proszku do pie-

czenia
 ▪ 1 łyżka oliwy z oliwek
 ▪ 2 łyżki parmezanu lub twardego 

sera owczego
 ▪ papryka świeża – najlepiej po pół 

z każdego koloru
 ▪ przyprawy wg uznania, np.: orega-

no, płatki chili, sól i pieprz

Sposób przygotowania:
Jajka rozbijamy do sporej miski. Dodaje-
my sól, oliwę, mleko, po czym wszystko 
dokładnie mieszamy. Oba rodzaje mąki 

mieszamy z proszkiem do pieczenia. Łą-
czymy składniki suche i mokre do uzy-
skania jednolitej masy. Jeśli masa jest 
zbyt rzadka, można dodać jeszcze łyżkę 
mąki orkiszowej.

Do tak przygotowanego ciasta doda-
jemy pokrojoną w drobną kostkę papry-
kę, drobno starty ser oraz zioła. Ponow-
nie wszystko razem mieszamy i uzyskaną 
masę przekładamy do foremek lub papi-
lotek. Wstawiamy do piekarnika rozgrza-
nego do 180stopni C i pieczemy około 
35–40 minut.

 Zdrowo i smacznie!

Bezpieczne szusowanie

DEKALOG  
         NARCIARZA


