
Zachęcamy do uważnej lektury artykułu na środkowych stronach. Krok po kroku przed-
stawiamy jak dokonane zostało rozliczenie wody i ciepła w mieszkaniu. W wielu przypad-
kach wiedza ta wyeliminuje niepotrzebne nerwy czy wizyty w administracjach osiedli.
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W dniu dzisiejszym mieszkańcy RSM „Bawełna” otrzymali rozliczenia ciepła 
i wody za 2018 r. Zachęcamy do analizy druków z naszą gazetą. Na stronach 
5–6–7 drukujemy wskazówki „Jak czytać druki rozliczeniowe”.

Przybliżamy zapisy Ustawy o przekształceniu użytkowania wieczy-
stego w prawo własności gruntu. W bieżącym numerze podajemy 
wiele informacji o tym jak w praktyce następuje przekształcenie.

Następny numer, 
podwójny, 
świąteczny 
ukaże się 

18 kwietnia 2019 r.
NAKŁAD 9000 

egzemplarzy

Opisujemy szczegółowo wszystkie pozycje druku rozliczeniowego.

Moim 
zdaniem 
Wraz z tym numerem naszej Gazety 

we wszystkich skrzynkach pocztowych, 
pojawią się również rozliczenia za 2018 
rok centralnego ogrzewania oraz zużytej 
ciepłej i zimnej wody. Zgodnie z zapisami 
nowego paragrafu 52 ustęp 2 naszego sta-
tutu , zatwierdzonego przez ubiegłorocz-
ne Walne Zgromadzenie członków RSM 
„Bawełna” – „korespondencja kierowana 
przez Spółdzielnię do członków może być 
im doręczana przez pozostawienie kore-
spondencji w pocztowych skrzynkach od-
dawczych. W takim przypadku przyjmuje 
się, że korespondencja została doręczona 
adresatowi siódmego dnia po pozostawie-
niu korespondencji w pocztowej skrzynce 
oddawczej”. Nikt więc nie będzie już nas 
niepokoił czy też żądał podpisania czy-
telnie, swoim imieniem i nazwiskiem, 
wykazu doręczeń. O wszystkich akcjach 
dostarczania ważnych pism, będziemy 
przekazywali informacje, wywieszając 
stosowne ogłoszenia na tablicach ogło-
szeń na każdej klatce schodowej. Apeluję 
więc do wszystkich członków spółdziel-
ni, aby uważnie sortowali i przeglądali 
to co znajduje się w ich skrzynkach, bo-
wiem mogą wyrzucić do śmieci ważne 
zawiadomienia wraz z ulotkami czy też 
gazetkami reklamowymi.

W tym zaś numerze prezentujemy, tak 
jak to czynimy od roku 2014, czyli po raz 
szósty, materiał „Jak czytać druk rozli-
czeniowy” celem lepszego zrozumienia 
prowadzonego u nas sposobu rozliczeń 
oraz dla wyeliminowania niezasadnych 
reklamacji, wynikających z braku znajo-
mości reguł obowiązujących w spółdziel-
ni. Na przykładzie druków rozliczeń, jakie 
w tym roku otrzyma jedna z mieszkają-
cych osób na Olechowie, przedstawiamy 
klarowne objaśnienia, co z czego wynika. 
Sądzę, że tego typu akcja wyjaśniająca 
jest jak najbardziej wskazana i potrzeb-
na. Jeśli jednak, ktoś będzie miał jesz-
cze wątpliwości, to swoją pomocą służą 
pracownicy właściwych administracji 
osiedlowych bądź działu technicznego 
w siedzibie Zarządu.

W tym samym dniu, w którym uka-
zuje się ta gazeta, w którym dostarczamy 
druki rozliczeń za 2018 rok, rozpoczy-
namy również ogromne przedsięwzięcie 
związane z wymianą w tym roku 22.600 
wodomierzy ciepłej i zimnej wody oraz 
23.300 podzielników kosztów ciepła. 
Najpierw ogłosiliśmy konkurs na wy-
bór firmy do wymiany tychże urządzeń 
w 2019 roku (m.in. ogłoszenie o tym 
konkursie i obowiązujących zasadach 
zamieściliśmy w poprzednim wydaniu 
n/Gazety na str. 3), potem powołaliśmy 
komisję do rozstrzygnięcia tego konkur-
su. Zgodnie z ogłoszonymi warunkami, 
komisja rozpocznie pracę w dniu 28 marca 
br. Po dokonaniu wyboru stosownej firmy 
lub firm zaczniemy się przygotowywać 
do tej potężnej akcji, prosząc wszystkich 
naszych członków i osoby zamieszkałe 
o szeroką współpracę oraz gotowość 
do udostępniania mieszkań celem wymia-
ny urządzeń, które tracą w tym roku cechę 
legalizacyjną. Przypuszczam, że więk-
szość spraw będzie musiała być wykona-
na w okresie wakacyjnym, więc już teraz 
uprzejmie proszę, wszystkich członków 
n/Spółdzielni i pozostałych zamieszkują-
cych w n/zasobach o rozważenie sprawy 
dokładnego kontaktu, czy to telefonicz-
nego czy też elektronicznego (e-mail) 
z poszczególnych administracjami, tak, 
abyśmy mogli skutecznie i szybko całość 
przedsięwzięcia dobrze zrealizować.

 Sylwester Pokorski

Umów się na spotkanie 
z Konsultantem ds. Planowa-
nia Finansowego. Wiesław 
Golmont, tel. 501-563-754. 
 Wywiad na str. 11.

Służby administracyjne przekazały Państwu indywidualne druki rozliczeń zużycia wody i kosztów ciepła. Informujemy, 
że w zasadach rozliczeń za 2018 r. w stosunku do ubiegłego roku nic się nie zmieniło. Jednakże w związku z wprowadzeniem 
od 2018 r. przez ZWiK nowych cen wody w trakcie roku, każda tabela ( A, B i C) na druku rozliczeniowym zużycia wody zimnej 
i ciepłej, podzielona zostaje na dwa odrębne okresy: od 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r. i 01.07.2018 r. – 31.12.2018 r. Dla osób, 
które mają jeszcze problemy z analizą swoich wyników rozliczeń, na środkowych stronach gazety zamieszczamy, podobnie 
jak w poprzednich latach, przykładowe tegoroczne rozliczenie ze szczegółowo opisanymi wszystkimi pozycjami druków. 
Przypominamy, że za lokal opomiarowany i rozliczany ze wskazań wodomierzy przyjmujemy tylko te lokale, w których 
wodomierze, niezależnie czy są wyposażone w moduł radiowy czy nie, posiadają ważną cechę legalizacyjną (okres ważności 
wodomierza to 5 lat). Podzielniki przyjmowane do rozliczeń bezwzględnie muszą posiadać moduł radiowy, podzielniki 
bez modułu traktowane są jako nieważne. 
Rozliczeniu podlegają pełne koszty dostawy ciepła i wody do budynku i tylko one. Jak czytać druki rozliczeniowe za 2018 r. 
przedstawiamy na str. 5–6–7.

ROZLICZENIA  
CIEPŁA I WODY  
ZA 2018 R.

Przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu we własność
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa 
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na 
cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów we-
szła w życie 5 października 2018 r. i stanowi, że z dniem 
1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego grun-
tów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca 
się w prawo własności tych gruntów.

Podkreślmy, że przekształcenie to dotyczy gruntów 
zabudowanych wyłącznie budynkami mieszkalnymi jed-
norodzinnymi lub budynkami mieszkalnymi wielorodzin-

nymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią 
lokale mieszkalne. W RSM „Bawełna” 33 nieruchomości 
wielomieszkaniowe i 7 domków jednorodzinnych wg sta-
nu na 31 grudnia 2018 r. posiadało prawo użytkowania 
wieczystego gruntu. Podstawą ujawnienia prawa włas-
ności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji grun-
tów i budynków są zaświadczenia prezydenta miasta 
potwierdzające to przekształcenie. Nasza Spółdzielnia 
otrzymała już trzy pierwsze takie zaświadczenia o czym 
piszemy na str. 9.  K.Sz.

Czytaj str. 4.
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W którym miejscu  

na grzejniku  
powinien być zamontowany  

podzielnik kosztów?

W lutym 2019 r. posiedze-
nia Zarządu RSM „Baweł-
na” odbyły się w dniach 1, 
6 i 20. Na posiedzeniach 
tych podjęte zostały m.in. 
następujące decyzje:

Sprawy członkowsko
mieszkaniowe
W dniu 31.01.2019 r. Spół-
dzielnia liczyła 10.310 człon-
ków W lutym 2019 r. przyjęto 
w poczet członków Spółdzielni 
8 osób oraz wpisano do rejestru 
członków 35 osób, które nabyły 
członkostwo z mocy prawa, nato-
miast skreślono z rejestru człon-
ków Spółdzielni 47 osób, które 
to członkostwo utraciły.

Organizacja Walnego 
Zgromadzenia
Ustalono wstępne terminy 
(na drugą połowę maja) i miejsca 
obrad poszczególnych części zwy-
czajnego Walnego Zgromadzenia 
w 2019 roku w celu wystąpienia 
o zarezerwowanie sal do dyrek-
cji szkół, w których planowane 
są zebrania.

Zmiany  
organizacyjne
Zarząd powitał w swoim gronie 
na pierwszym posiedzeniu nowo 
wybranego członka Zarządu pana 
Waldemara Pawelskiego. Na-
stępnie przyjęto do wiadomości 
protokół zdawczo-odbiorczy spo-
rządzony pomiędzy odchodzącą 
na emeryturę ze stanowiska Za-
stępcy Prezesa ds. Ekonomicz-
nych – Głównego Księgowego 
panią Elżbietą Kitowską a obej-
mującym Stanowisko Zastępcy 
Prezesa ds. Ekonomicznych pa-
nem Waldemarem Pawelskim 
i obejmującą stanowisko Głów-
nego Księgowego panią Agniesz-
ką Krupińską. Udzielono tym 
osobom pełnomocnictw do do-
konywania czynności w imieniu 
Spółdzielni w sprawach z zakre-
su ich kompetencji. Uchwalono 
Regulamin Organizacyjny w ślad 
za zmianami w strukturze orga-
nizacyjnej Spółdzielni uchwa-
lonymi w styczniu przez Radę 
Nadzorczą oraz ustalono nowy 
obieg dokumentów księgowych 
uwzględniający rozdzielenie sta-
nowisk Z-cy Prezesa ds. Ekono-
micznych i Głównego Księgowe-
go.
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Roboty remontowe, 
wymiana stolarki 
okiennej
Ustalono zasady wyboru firm 
do wykonywania robót kominiar-
skich w zasobach mieszkanio-
wych Spółdzielni w 2019 roku 
i powołano komisję do wyboru 
tych wykonawców. Ogłoszenie 
w sprawie składania ofert na wy-
konywanie prac kominiarskich 
zamieszczone zostało w ubiegłym 
miesiącu m.in. w naszej gazecie.

W związku z upływem okresu 
ważności wodomierzy oraz koń-
cem żywotności technologicznej 
podzielników kosztów ogrze-
wania ogłoszono konkurs ofert 
w celu wyboru firmy lub firm 
do wymiany urządzeń, to znaczy 
do demontażu starych i montażu 
w zasobach Spółdzielni nowych 
urządzeń z modułem radiowej 
transmisji danych do korzystania 
na zasadach najmu. Ogłoszenie 
o konkursie publikowaliśmy m.in. 
w lutowym wydaniu gazety „Mój 
Dom”.

Postanowiono zawrzeć umo-
wę z VEOLIA Energia Łódź S.A. 
na świadczenie usług w zakresie 
pozyskiwania świadectw efek-
tywności energetycznej – tzw. 

Z prac 
Rady Nadzorczej 
W lutym 2019 roku Rada Nad-

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

1.  Powitała w swoim gronie p. Jana Macha-
łę, który objął mandat członka Rady Nadzorczej 
po zrzeczeniu się mandatu przez p. Marcina 
Pawelskiego. Przewodnicząca Rady przydzieliła 
p. J. Machałę do udziału w pracach Komisji GZM 
i Wewnątrzspółdzielczej Rady Nadzorczej.

2.  Dokonała uroczystego wręczenia okolicz-
nościowych statuetek „Diament 60-lecia RSM 
„Bawełna” w Łodzi” p. Małgorzacie Konwerskiej 
i p. Jadwidze Antosik, które nie mogły odebrać 
ich podczas obchodów Jubileuszu 60-lecia Spół-
dzielni. Zdjęcia z tego wydarzenia prezentujemy 
na stronie 4.

3.  Podjęła uchwałę w sprawie zasad zalicza-
nia członków RSM „Bawełna” do poszczególnych 
części zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
w 2019 roku.

4.  Ustaliła treść ogłoszenia o naborze kan-
dydatów 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 27.03.2019 
roku.

5.  Rozpatrzyła wniosek, w którym Zarząd 
wnosi o analizę do Komisji Statutowej, a następnie 
przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu, propozy-
cji zmian do Statutu RSM „Bawełna” w zakresie 
dotyczącym § 33. Rada wniosek zatwierdziła 
i skierowała go do Komisji Statutowej.

6.  Przyjęła przedłożone przez Komisje Rady 
Nadzorczej: Rewizyjną, GZM, Wewnątrzspółdziel-
czą sprawozdania z działalności za 2018 rok, usta-
lając, że Rada Nadzorcza wróci do sprawozdania 
Komisji Rewizyjnej, które zostanie uzupełnione 
o wnioski, po zakończeniu badania sprawozdania 
z działalności Spółdzielni za 2018 rok.

7.  Przyjęła bez uwag sprawozdania z dzia-
łalności Rad Osiedli „Koziny”, Żubardź”, Zbiorcza”, 
„Słowiańskie” i „Sienkiewiczowskie” za 2018 rok.

8.  Ustaliła na 2019 rok zasady dofinansowa-
nia bądź sfinansowania wypoczynku letniego dla 
dzieci i młodzieży, organizowanego przez TKKF 
„Dzikusy”. Załącznik do Zasad stanowi oświad-
czenie dotyczące m.in. zgody na przetwarzanie 
danych osobowych. Oświadczenie to musi być 
dołączone do podania o dofinansowanie/sfinan-
sowanie wypoczynku.

Treść Zasad wraz z załącznikiem dostępna jest 
na stronie internetowej Spółdzielni, a także pub-
likujemy je na stronie 10.

9.  Dokonała wyboru ze swego grona trzech 
członków do udziału w charakterze obserwatorów 
z dostępem do materiałów w pracach Komisji ds. 
wyboru wykonawców na wykonywanie robót 
kominiarskich w zasobach Spółdzielni w 2019 
roku. Dokonała także wyboru ze swego grona 
trzech członków do udziału w charakterze obe-
rwatorów z dostępem do materiałów w pracach 
Komisji ds. wyboru firm do wymiany wodomierzy 
i podzielników w RSM „Bawełna”.

10.  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.

11.  W sprawach wniesionych Rada:
–  podjęła decyzję nt. przyspieszenia zlece-

nia przeprowadzenia lustracji Spółdzielni za lata 
2016–2018 i tym samym przełożenie tego punktu 
harmonogramu prac Rady z maja na marzec br. 
Przyspieszenie to związane jest z koniecznością 
wcześniejszego zgłoszenia zapotrzebowania 
na lustrację w Związku Rewizyjnym Spółdzielni 
Mieszkaniowych RP z powodu ograniczonej ilości 
lustratorów.

–  przyjęła do wiadomości informację Za-
stępcy Prezesa ds. Eksploatacyjnych p. Tadeusza 
Szymańskiego nt. działań podejmowanych przez 
Spółdzielnię w związku z wejściem w życie 
ustawy o przekształceniu prawa użytkowania 
wieczystego gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 
oraz nt. najnowszych ustaleń dotyczących stoso-
wania zapisów ustawy.

12.  Następne posiedzenie Rady Nadzorczej 
planowane jest na 28.03.2019 r.

 Oprac.: I.G.

„białych certyfikatów” dla przed-
sięwzięć związanych z docie-
pleniem ścian budynków oraz 
modernizacją ciepłej wody użyt-
kowej, ujętych w planie remon-
towym Spółdzielni na 2019 rok.

Zaktualizowano upoważnie-
nia udzielone do prowadzenia 
i dokonywania wpisów w książ-
kach obiektu budowlanego 
na osiedlach „Koziny”, „Zbior-
cza” i „Słowiańskie” w związku 
ze zmianami na stanowiskach 
techników w administracjach tych 
osiedli.

Wystawiono referencje firmie 
kominiarskiej świadczącej Spół-
dzielni usługi w 2018 roku.

Opłaty i koszty
Omówiono i przyjęto do wiado-
mości wyniki ekonomiczne Spół-
dzielni za styczeń 2019 roku.

Dwóm dzierżawcom terenów 
Spółdzielni na ich prośby rozło-
żono na miesięczne raty należno-
ści wynikające z opłacania przez 
Spółdzielnię podatku od nieru-
chomości i wieczystego użytko-
wania terenów, na których stoją 
pawilony tych dzierżawców.

Podjęto decyzję o rozli-
czeniu wkładu na mieszkanie 
ze spadkobiercą członka Spół-
dzielni, któremu przysługiwało 
spółdzielcze lokatorskie prawo 
do jednego z mieszkań w budyn-
ku przy Al. Włókniarzy 198, po-
mimo iż z przyczyn niezależnych 
od Spółdzielni nie można na ra-
zie podjąć dla tej nieruchomości 
uchwały określającej przedmiot 
odrębnej własności lokali. Nie-
ruchomość ta posiada bowiem 
dwie księgi wieczyste, w których 
wpisani są różni właściciele, tzn. 
Skarb Państwa oraz Akcyjne To-
warzystwo Wyrobów Bawełnia-
nych I.K. Poznańskiego i do czasu 
wyjaśnienia tej kwestii wstrzyma-

ne jest postępowanie komunaliza-
cyjne.

Przyjęto do wiadomości in-
formację o podjętych przez Z-cę 
Prezesa ds. Ekonomicznych oraz 
Kierownika Działu Czynszów 
Kredytów i Wkładów Mieszka-
niowych decyzjach w sprawie 
rozłożenia na raty zaległości 
za używane lokale mieszkalne 
w IV kwartale 2018 roku. Roz-
łożone zostały na raty zadłużenia 
łącznie na kwotę ok. 83 tys. zł, 
w tym na 10 lub mniej rat roz-
łożono łącznie ponad 25 tys. zł 
siedmiu dłużnikom, a na ponad 
10 rat łącznie kwotę ok. 58 tys. zł 
– jedenastu dłużnikom. Wg sta-
nu na 31 grudnia 2018 roku 
na raty rozłożone były zaległości 
w opłatach (za mieszkania, lokale 
użytkowe, garaże i inne) łącznie 
na kwotę blisko 126 tys. zł.

Najem lokali i dzierżawa 
terenu
Podjęto decyzje o najmie zwol-
nionych przez poprzednich na-
jemców dwóch lokali użytkowych 
w osiedlu „Koziny” przy ul. Dłu-
gosza 27 i w osiedlu „Słowiań-
skie” przy ul. Anny Jagiellonki 4.

Sprawy różne
Przyjęto do wiadomości inicja-
tywę stowarzyszenia społeczno-
-kulturalnego „Portiernia Sztuki”, 
dotyczącą projektu „Widokowi-
sko” i zdecydowano o udzieleniu 
organizatorom pomocy w roz-
propagowaniu informacji o ww. 
wydarzeniu poprzez umieszcze-
nie jej w klatkach schodowych 
budynków Spółdzielni na Widze-
wie-Wschodzie oraz w gazecie 
„RSM „Bawełna” – Mój Dom” 
– więcej o „Widokowisku” pisze-
my na stronie 10.

 Oprac.: E.S.

W którym miejscu na grzejniku 
powinien być zamontowany podzielnik 
kosztów?

Z osiedla Sienkiewiczowskie wpłynęło pismo następującej treści:
„Bardzo proszę o  opuszczenie wszystkich podzielników ciepła 
o ok. 25 cm w dół każdego kaloryfera w moim mieszkaniu z powo-
du nierównomiernego rozkładania się ciepła w  tych kaloryferach, 
tj. najwyższa temperatura jest na szczycie, gdzie aktualnie zamonto-
wany jest podzielnik a niżej jest coraz zimniejszy. W efekcie pomiar 
podzielnika znacznie zawyża realna wartość ciepła wytwarzanego 
przez kaloryfery, co skutkuje z kolei nieproporcjonalnie zawyżonymi 
rachunkami za ciepło”.

Odpowiadając na pismo Dział Techniczny Spółdzielni wy-
jaśnia:
 Zasady montażu oraz miejsce zamocowania podzielników 
kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia ciepła przez grzejniki 
reguluje Polska Norma PN-EN 834.
 Szczegółowy sposób montażu podzielnika określa zaś instruk-
cja wydawana do urządzenia przez producenta.
 Zgodnie z wytycznymi producenta podzielników, wszystkie 
podzielniki powinny być zamontowane w środkowej części grzej-
nika na wysokości 75% tj. 3/4 wysokości grzejnika licząc od dolnej 
krawędzi grzejnika do środka podzielnika (dla grzejnika o wysokości 
konstrukcyjnej 60 cm środek podzielnika powinien przypadać 15 cm 
od górnej krawędzi grzejnika). Zmiana wysokości miejsca zamoco-
wania podzielnika nie powinna przekraczać 1 cm.
W  przypadku grzejników członowych występują pewne różnice 
w określeniu miejsca montażu, związane zarówno z ilością członów 
grzejnych jak i miejscem mocowania grzejnika do ściany.

I tak: 
–   w przypadku grzejnika o nieparzystej ilo-

ści członów grzejnych podzielnik montu-
jemy bliżej zaworu termostatycznego,

–   gdy uchwyt mocujący grzejnik do ściany 
znajduje się pośrodku grzejnika, a więc 
w  miejscu przewidzianym na montaż 
podzielnika (dla grzejnika o  parzystej 
ilości członów) podzielnik montujemy 
bliżej zaworu termostatycznego,

Zasady te dotyczą wszystkich budynków RSM „Bawełna”.

Inną kwestią na którą wskazuje autorka pisma jest nierównomierne 
nagrzewanie grzejnika, co może wynikać z  jego zapowietrzenia. 
Ważne jest by przed sezonem, kiedy rusza ogrzewanie w budyn-
kach, wszyscy mieszkańcy ustawili głowice w pozycji 5, co gwa-
rantuje przepływ czynnika grzewczego przez całą instalację. Biorąc 
pod uwagę, że początki ogrzewania mieszkań dokonywane są jesz-
cze przy niezbyt niskich, okresowo występujących temperaturach 
(porównywalnie do sytuacji aktualnie występującej na początku 
wiosny) i  stosunkowo słabym czynniku grzewczym nie ma obaw 
przed wysokim zarejestrowaniem zużycia ciepła na podzielniku.
 K.Sz.

Listy

Z PRAC ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI  
w lutym 2019 r.

Zaproszenie 
na Spartakiadę

Dnia 5 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00 w sali gimnastycznej Szko-
ły Podstawowej nr 205 na Olechowie odbędzie się, corocznie 
w tym czasie przeprowadzana, Spartakiada dla klas trzecich.

Na turniej 9-latków zapraszają organizatorzy: TKKF Ognisko 
„Dzikusy” i Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 205.

Impreza współfinansowana jest przez naszą Spółdzielnię.

Serdecznie wszystkich zapraszamy!
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Przepisy Ustawy o przekształceniu prawa do gruntu  
stosuje się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej,  
zwanej pomocą de minimis. Po przekroczeniu limitów tej pomocy  
należy liczyć się z dopłatami za przekształcenie gruntu.

EC1 to kompleks edu-
kacyjno-kulturalno-arty-
styczny, gdzie historia łą-
czy się z nowoczesnością, 
a teraźniejszość oddycha 
duchem przeszłości.

Początki EC1 sięgają 1906 
roku, kiedy rozpoczęła się bu-
dowa pierwszej w Łodzi komer-
cyjnej elektrowni – dziś w tym 
pamiętnym budynku znajduje się 
Planetarium. Uruchomiony już 
rok później zakład nastawiony 
był na przesył prądu dla łódz-
kiego przemysłu. Prężny rozwój 
elektrowni przerwał wybuch 
I wojny światowej, kiedy gwał-
townie spadło zapotrzebowanie 
na energię elektryczną, a olbrzy-

mie straty dotknęły wiele gałęzi 
gospodarki. Po kilku latach powo-
jennego kryzysu, gdy miasto za-
częło z powrotem stawać na nogi, 
na użytek dalszego rozwoju elek-
trowni rozpoczęto adaptacje ko-
lejnych budynków, znajdujących 
się w bezpośrednim sąsiedztwie. 
Tak rozpoczęła się m.in. budo-
wa tzw. Nowej Centrali, z ponad 
40 metrową chłodnią kominową 
i to stąd w 1930 roku popłynął 
prąd do łódzkich mieszkań, tram-
wajów i ulic. Aktualnie w tym 
miejscu siedzibę swą ma Centrum 
Nauki i Techniki.

Po II wojnie światowej elek-
trownię upaństwowiono, a nowa 
koncepcja zakładała budowę 
w mieście sieci ciepłowniczej, 
zasilanej przez 4 elektrociepłow-
nie i zaadaptowanie do tych ce-

lów również Elektrowni Łódzkiej. 
Pod koniec XX wielu, gdy upadł 
przemysł włókienniczy w Łodzi, 
a tym samym spadło zapotrze-
bowanie na duże ilości energii 
elektrycznej, niedomagać zaczął 
także Zespół Elektrociepłowni. 
Ostatecznie EC1 przestało dzia-
łać w 2000 r.

Miasto, które bardzo zaanga-
żowało się w rewitalizację miejsc 
noszących w sobie ducha historii 
Łodzi, zainteresowało się również 
tymi terenami. W 2008 r., na mocy 
uchwały Rady Miejskiej, powo-
łano do życia instytucję o nazwie 

„EC1 Łódź – Miasto Kultury”. 
To pod jej skrzydłami rozpoczęto 
renowację i modernizację daw-
nych budynków i przystosowanie 
ich do współczesnych potrzeb 
i oczekiwań mieszkańców.

Obecnie, w ramach znajdują-
cej się przy ul. Targowej 1/3 inwe-
stycji, składającej się na unowo-
cześniony kompleks EC1, działają:

– Planetarium – usytuowa-
ne jest w gmachu EC1 Wschód. 
Dzięki wyposażeniu w sprzęt naj-
wyższej klasy – ekran sferyczny 
o średnicy 14 metrów, pod kopułą 
o średnicy 18 metrów i zaawanso-

wany system projekcyjny, zapew-
niający rozdzielczość w najwyż-
szym standardzie – w planetarium 
odbywają się seanse edukacyjne 
i pokazy popularnonaukowe.

– Centrum Nauki i Techni-
ki – znajduje się w zachodniej 
części kompleksu, a w ramach 
jego zwiedzania można wybrać 
3 ścieżki edukacyjne – w sumie 
ok. 150 stanowisk i eksponatów 
na przestrzeni ponad 8 tysięcy 
m2. Podczas wędrówki po tym 
ogromnym obszarze możemy 
wzbogacić się w wiedzę z zakre-
su przetwarzania energii, rozwoju 
wiedzy i cywilizacji, a także mi-
kro i makro świata. A wszystko 
to zostało pomyślane tak, by jak 
najpełniej wchodzić w interakcje 
ze zwiedzającymi. W przeszłości 
w tych miejscach prężnie dzia-
łały maszynownia, pompownia, 
kotłownia, rozdzielnia, chłodnia 
i zmiękczalnia – stając się tym 
samym częścią przemysłowego 
dziedzictwa naszego miasta.

– Narodowe Centrum Kul-
tury Filmowej – mimo że swo-
ją działalność zainaugurowało 
w 2016 r., to dla zwiedzających 

swoją ofertę udostępni dopiero 
w 2020 r. W zamierzeniu miejsce 
to ma być ośrodkiem kulturalno-
-edukacyjnym dla miłośników 
świata kinematografii, który nie 
tylko przybliży gościom świat fil-
mu, ale także pozwoli poznać go 
od podszewki.

– Łódź Film Commission – 
to jednostka udzielająca filmow-
com i producentom kompleksowej 
i profesjonalnej pomocy przy reali-
zacji ich zamierzeń artystycznych.

– Centrum Komiksu i Nar-
racji Interaktywnej – zadbać ma 
o edukację z zakresu sztuki ko-
miksu i etapów jego tworzenia, 
oraz z dziedziny mediów inter-
aktywnych i nowych technologii.

Zapowiada się ekscytująco. 
Gdy tylko wszystkie elementy tej 
ogromnej inwestycji zaczną dzia-
łać pełną parą, będziemy mieć 
w naszym mieście istną perełkę 
i miejsce, w którym nie tylko 
łodzianie znajdą stałą rozrywkę, 
ale które z pewnością przyciągać 
będzie rzesze turystów.

Łódź się zmienia. Łódź roz-
kwita. I jesteśmy z tego dumni.

 I.G.

Poznaj swoje miasto

– EC1

Ustawa 
uwłaszczeniowa 
i jej skutki w zakresie 
pomocy publicznej
Kontynuując rozważania na temat 
ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku 
o przekształceniu prawa użytko-
wania wieczystego gruntów zabu-
dowanych na cele mieszkaniowe 
w prawo własności tych gruntów, 
dziś przedstawiamy możliwe 
skutki ustawy uwłaszczeniowej 
w zakresie stosowania przepisów 
o tzw. „pomocy de minimis”. 
Zagadnienie to może okazać się 
bardzo istotne, zarówno z punktu 
widzenia samej Spółdzielni, jak 
i jej członków.

Zacząć należy od krótkiego 
wyjaśnienia samego pojęcia po-
mocy de minimis. Przyjmuje się, 
że jest to pewna forma pomocy 
publicznej udzielanej przedsię-
biorcom przez państwo. Jej war-
tość nie może być jednak dowolnie 
ustalana przez kraje członkowskie, 
ponieważ mogłoby to prowadzić 
do naruszenia konkurencji na ryn-
ku unijnym. Organy wspólnotowe 
wprowadziły więc pewne limi-
ty pomocy publicznej. Zgodnie 
z obowiązującymi regulacjami, 
maksymalna kwoty pomocy, jaką 
państwo może udzielić przed-
siębiorcy nie może przekroczyć 
200 tys. euro w okresie 3 lat.

Przejawem konieczności 
dostosowania prawa krajowego 
do wskazanych rozwiązań pra-
wa UE jest art. 14 ust. 2 polskiej 
ustawy uwłaszczeniowej. Przyję-
to w nim bowiem, że jeśli wartość 
pomocy publicznej udzielonej kon-
kretnemu podmiotowi w związku 
z nabyciem przez niego własności 
gruntu przekroczy tę kwotę, będzie 
on zobowiązany do uiszczenia do-
płaty do wysokości wartości ryn-
kowej nieruchomości z daty prze-
kształcenia. Wysokość tej dopłaty 

Z notatnika 
prawnika

zostanie ustalona z urzędu, w dro-
dze decyzji administracyjnej.

Uwzględniając, że w zasobach 
Spółdzielni znajdują się lokale 
użytkowe, a także fakt, iż niektóre 
podmioty prowadzące działalność 
gospodarczą na terenie Spółdzielni 
zostały objęte ustawą uwłaszcze-
niową i uzyskały prawo własności 
określonych gruntów, może oka-
zać się, że jednym z ważniejszych 
przepisów nowej ustawy będzie 
właśnie jej artykuł 14.

Należy przy tym zaznaczyć, 
że przepisy o pomocy publicznej 
znajdą zastosowanie wyłącznie 
w odniesieniu do przedsiębiorców. 
W tym ujęciu pojęcie przedsiębiorcy 
będzie jednak rozumiane bardzo sze-
roko, ponieważ obejmie wszystkie 
podmioty, które faktycznie prowa-
dzą działalność gospodarczą pole-
gającą na oferowaniu usług lub pro-
duktów na rynku. Nie będzie tutaj 
miało znaczenia to czy posiadają one 
status przedsiębiorcy w rozumieniu 
prawa krajowego, a także to jaką 
mają formę prawną oraz skąd czer-
pią środki na swoją działalność.

W praktyce przepisy o pomo-
cy de minimis znajdą zastosowa-
nie głównie do takich podmiotów 
jak: właściciele lokali użytkowych 
w budynkach mieszkalnych, dewe-
loprzerzy, spółdzielnie mieszka-
niowe w zakresie wynajmowanych 
lokali użytkowych, jak również 
osoby fizyczne prowadzące dzia-
łalność gospodarczą w domach 
i lokalach mieszkalnych, w tym lo-
kalach spółdzielni mieszkanowej, 
stanowiących odrębną własność.

Mając na względzie powyż-
sze – uspokajamy – osoby fi-
zyczne będące przedsiębiorcami 
rzeczywiście muszą wykonywać 
działalność gospodarczą w lokalu 
mieszkalnym, aby znalazły do nich 
zastosowanie przepisy o pomocy 
de minimis. Samo zarejestrowa-
nie działalności gospodarczej pod 
adresem lokalu mieszkalnego nie 
będzie skutkowało powstaniem 
obowiązku dopłaty.

Oprócz tego, zgodnie ze sta-
nowiskiem Komisji Europejskiej 
przepisy o pomocy publicznej 
nie będą stosowane do spółdziel-
ni mieszkaniowych, jeśli chodzi 
o lokale wykorzystywane na cele 
mieszkaniowe. Korzyść uzyskana 
przez spółdzielnie z przekształcenia 
oraz udzielonych bonifikat będzie 
bowiem przeniesiona w tym przy-
padku na członków spółdzielni, 
bez względu na rodzaj posiadane-
go przez nich prawa do lokalu, o ile 
będą oni wykorzystywać lokale wy-
łącznie na cele mieszkaniowe.

Przyjęte przez ustawodawcę 
rozwiązania mogą mieć w prakty-
ce bardzo istotne skutki dla wska-
zanych kategorii przedsiębiorców. 
Z jednej strony otrzymali oni 
na mocy ustawy uwłaszczeniowej 
„prezent” w postaci prawa włas-
ności gruntu, z drugiej zaś nakłada 
się na nich konieczność uiszczenia 
dopłaty w kwocie stanowiącej róż-
nicę między rzeczywistą wartoś-
cią rynkową gruntu, a uiszczoną 
opłatą przekształceniową i do-
stępną kwotą pomocy publicznej. 
Instytucja wsparcia de minimis 

znajdzie w tym przypadku idealne 
zastosowanie, ponieważ może do-
prowadzić do znacznego obniżenia 
kwoty tej różnicy.

Niestety przedsiębiorcy nie 
mogli przewidzieć takiego stanu 
rzeczy i wielu z nich w ostatnich 
3 latach zapewne skorzystało z po-
mocy publicznej od państwa, wy-
czerpując całość możliwej kwoty. 
Często występujące w praktyce 
metody wspierania przedsiębior-
ców to m. in. dopłaty do kredy-
tów preferencyjnych, pożyczki 
i gwarancje w ramach inicjatywy 
JEREMIE, zwolnienia i ulgi w za-
kresie podatku od nieruchomości 
w związku z prowadzoną działal-
nością, dotacje na rozwój dzia-
łalności gospodarczej oferowane 
przez Lokalne Grupy Działania, 
a także premia na rozpoczęcie po-
zarolniczej działalności gospodar-
czej w ramach PROW 2014–2020 
lub dotacje na inwestycje w przed-
siębiorstwach w ramach Regional-
nych Programów Operacyjnych.

Może zdarzyć się zatem tak, 
że określony grunt będzie przed-
stawiał dużą wartość rynkową, 
a przedsiębiorca wyczerpie już limi-
ty dozowolnej pomocy publicznej. 
W takiej sytuacji będzie zmuszony 
pokryć omawianą różnicę w całości 
ze środków własnych, a w praktyce 
może ona wynieść nierzadko nawet 
kilka milionów złotych.

Odnosząc się do kwestii tech-
nicznych należy zauważyć, że dniem 
udzielenia pomocy publicznej bę-
dzie dzień wystawienia zaświad-
czenia potwierdzającego przekształ-
cenie praw do gruntu. Na ten dzień 
przeprowadzane będzie również ba-
danie spełnienia przesłanek pomocy 
de minimis i z tą datą wystawione 
zostanie zaświadczenie o przedmio-
towej pomocy.

Z pewnością art. 14 ustawy 
uwłaszczeniowej będzie budził 
jeszcze wiele wątpliwości, jednakże 
na dzień dzisiejszy stanowi on pra-
wo powszechnie obowiązujące i ko-
nieczne będzie jego respektowanie.

Dominik Witkowski
apl. radc. w kancelarii

r. pr. Jadwigi Chmielewskiej-
-Furmankiewicz

Źródło: internet

Sprawdza się stare ludowe powiedzenie. Tak rzeczywiście wygląda 
pogoda ostatnich dni. Po bardzo przyjemnej, słonecznej wiośnie w mi-
niony weekend znów nastały w tygodniu zimne i ponure dni. Ale oznak 
wiosny jest już wszędzie wiele. Oto dwie bardzo charakterystyczne 
oznaki wiosny. Pierwsze zdjęcie to piękny kwiatowy dywan w parku 
im. ks. bpa Michała Klepacza koło Hali Sportowej na Al. Politechniki. 
Drugie zdjęcie zrobione na Księżym Młynie niechlubna etykieta po 
zimie – „napiętnowane” psie kupy na trawniku.

„W marcu 
jak w garncu”
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Rady Osiedli jednostki pomoc
nicze miasta (jest ich w Łodzi 36) 
stanowią najniższy, pomocniczy 
szczebel samorządu miejskiego 
i ściśle współpracują z radą 
miejską i prezydentem miasta. 
Organizują m.in. spotkania – 
wigilijne, pikniki rodzinne, czy 
spotkania tematyczne. Dzielą 
także drobne środki pieniężne 
na różnego rodzaju niewielkie 
inwestycje np. remonty chodni
ków czy placów zabaw na osied
lach.

7 kwietnia przeprowadzone zostaną 
w Łodzi wybory do Rad Osiedli. Ko-
misje wyborcze pracować będą w 205 
miejscach Łodzi. Adresy punktów gło-
sowania zostaną podane do wiadomo-
ści wszystkich mieszkańców najpóźniej 
na tydzień przed wyborami. Zwyczajowo 
ogłoszenia, gdzie głosować, umieszczo-
ne zostaną w klatkach schodowych.

Obecny przewodniczący Rady 
Osiedla Olechów–Janów – Jednostki 
Pomocniczej Miasta Łodzi p. Piotr Su-
miński zwrócił się do nas o przekazanie 
na łamach gazety poniższych informacji 
dla mieszkańców osiedli „Słowiańskie 
i Sienkiewiczowskie”.

Znając dokonania tej Rady na terenie 
naszych osiedli – opisujemy je często 
na łamach „Mojego Domu” – chętnie 
spełniamy prośbę p. Piotra Sumińskiego 
i informujemy:

Mieszkańcy Olechowa 
i Janowa głosować będą 
w następujących obwodach 
głosowania:

 ■ Mieszkańcy bloków 201–233 
z Osiedla „Słowiańskie” w obwo-
dzie głosowania nr 175 mieszczącym 
się w Szkole Podstawowej Nr 141 
im. gen. Mariusza Zaruskiego przy 
ul. Zakładowej 35/41.

 ■ Mieszkańcy bloków 100–160 
z Osiedla „Słowiańskie” głosują 
w obwodzie głosowania nr 177 – 
w budynku Publicznego Gimnazjum 
Nr 36 im. Krzysztofa Kieślowskiego 
przy ul. Dąbrówki 1.

 ■ Mieszkańcy Osiedla „Sienkiewi-
czowskie” w obwodzie głosowania 
nr 176 mieszczącym się w Przedszko-
lu Miejskim Nr 4 przy ul. Kmicica 5.

Lokale wyborcze  
czynne będą w godzinach 
8.00– 21.00.

7 kwietnia to dzień wyborów do Rad Osiedli w Łodzi.  
Pójdźmy na wybory  

i zagłosujmy na kandydatów sprawdzonych  
i mających osiągnięcia w pracy samorządowej.

Nie wszystkie przyznane w 2018 r. Diamenty 60-lecia RSM 
„Bawełna” zostały wręczone w ubiegłym roku podczas Jubileuszu. 
Niektórzy z odznaczonych odbierali je w następnych po jubileuszu 
miesiącach.
 I tak decyzją Kapituły Nadania Okolicznościowej Statuetki 
„Diament 60-lecia RSM „Bawełna” w Łodzi” wyróżnienie to zostało 
przyznane p. Małgorzacie Konwerskiej, która sprawuje funkcję se-
kretarza Rady Nadzorczej oraz jest Przewodniczącą Rady Osiedla 
„Żubardź”, a także p. Jadwidze Antosik – Przewodniczącej Komisji 
Wewnątrzspółdzielczej Rady Nadzorczej i członkini Rady Osiedla 
„Słowiańskie” oraz byłej pracownicy, najpierw Zakładu Budow-
lano-Remontowego „Coton” przy naszej Spółdzielni, a później 
wieloletniej administratorce z osiedla „Sienkiewiczowskie” 
p. Małgorzacie Pawlak.
 Z racji tego, że Panie nie mo-
gły odebrać Statuetek podczas 
uroczystych obchodów Ju-
bileuszu 60-lecia RSM 
„Bawełna”, wręczenia 
dokonano podczas luto-
wego posiedzenia Rady 
Nadzorczej, a w przypad-
ku p. Małgorzaty Pawlak 
podczas wizyty członków 
Zarządu w domu wyróż-
nionej odznaczeniem; wrę-
czenia odznaki p. Małgosi 
Pawlak dokonał p. Sylwester 
Pokorski będąc Z-cą prze-
wodniczącej Kapituły.  I.G.

W Galerii HOL Akademii Sztuk Pięknych 
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi 
(Centrum Nauki i Sztuki, ul. Wojska 
Polskiego 121, parter) ma miejsce nieco-
dzienna wystawa pt. „EWOKACJA”. Jest 
to wernisaż wystawy prac artystycznych 
Ryszarda Kaczmarka i Andrzeja Opałko. 
Panowie po czterdziestu latach działalno-
ści twórczej postanowili wspólnie pod-
sumować swoje osiągnięcia, organizując 
wystawę retrospektywną. Na wystawie 
prezentowane są rzeźby i tkaniny uni-
katowe Ryszarda Kaczmarka oraz dzieła 
sztuki biżuteryjnej Andrzeja Opałko i jego 
żony Barbary. Państwo Opałko prowadzą 
pracownię autorską OPAŁKO – Studio 
Srebra w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 82.

Prace wystawione na wernisażu 
są niesamowite w kształtach i formie. 
Zaskakują połączeniami materiałów, fak-
turą i kolorami. Jak zapisano na stronach 
internetowych Akademii Sztuk Pięknych 
promujących wystawę, tworzą wyjątko-
wą atmosferę mikro i makro sztuki.

Ekspozycja, której otwarcie miało 
miejsce 13 marca 2019 r. potrwa do 31 
marca 2019 roku, a więc jest jeszcze kil-
ka dni by wybrać się na tę wystawę.

***
Dla uważnych czytelników naszej gaze-
ty nie powinno obco brzmieć nazwisko 
Opałko. Pan Barabasz Opałko, syn twór-
cy, współpracuje z naszą Spółdzielnią 
od lat. Co roku na łamach gazety prezen-
tujemy zaprojektowane przez p. Baraba-
sza kalendarze ścienne, był tez kilkakrot-
nie autorem grupowych zdjęć na naszym 
festynie „Hop do szkoły”.

Zachęcamy do odwiedzenia wysta-
wy oraz już teraz zapraszamy do lektu-
ry najbliższego numeru naszej gazety, 
z której można będzie więcej dowiedzieć 
się o twórczości tej rodziny. K.Sz.

Diamenty  60-lecia RSM „Bawełna” 
trafiły do kolejnych osób

Statuetki dla p. J. Antosik
p. M. Konwerskiej

Ewokacja – magiczna wystawa

Wybory do Rad Osiedli w Łodzi

Dotychczasowa Rada Osiedla Ole-
chów–Janów apeluje o udział w wybo-
rach i głosowanie na kandydatów z Li-
sty Nr 1 Porozumienia Obywatelskiego 
na rzecz Społeczności Olechowa i Jano-
wa. W przekazanych nam informacjach 
wskazano, że „żaden z kandydatów tej 
listy nie należy do partii politycznych. 
Osoby kandydujące z ww. listy udo-
wodniły swoim działaniem, że zależy im 
na rozwoju naszych Osiedli. Przykładem 
ich działania jest Park „Źródła Olechów-
ki” istniejący tam plac zabaw, siłownia, 
tężnia. To również wyremontowane 
chodniki oraz nowe parkingi i nasadze-
nia drzew, a także organizacja Wigilii 
Osiedlowych. Niewątpliwym sukcesem 
tej grupy kandydatów jest decyzja Gminy 

w przedmiocie budowy Ośrodka Kultu-
ralno-Sportowego z basenem, biblioteką 
oraz parkingiem i siłownią zewnętrzną 
w rejonie ulic Hetmańska-Piasta Koło-
dzieja-Rocha Kowalskiego.

Nie pozwólmy politykom 
zawładnąć samorządami 
lokalnymi.

Pójdźmy na wybory i zagło
sujmy na kandydatów spraw
dzonych, mających osiągnięcia 
w pracy samorządowej.
 Redakcja

W wyborach do Rady Osiedla 
Olechów–Janów będą 
kandydować osoby z trzech list 
wyborczych:
1.  „Porozumienie Obywatelskie na rzecz 

społeczności Olechowa i Janowa”.
2.  Koalicja Obywatelska złożona 

z członków partii politycznych: PO, 
SLD i Nowoczesnej.

3.  Prawo i Sprawiedliwość.
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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.

JAK CZYTAĆ DRUK ROZLICZENIOWY
Objaśnienia – rozliczenie 
centralne ogrzewanie
1. Analizę rozpoczynamy od tabeli C. USTA
LENIE JEDNOSTKI ZUŻYCIA umieszczonej 
na samym dole:
poz. C.1 – to określenie rodzaju urządzenia. W zde-
cydowanej większości mieszkań występują po-
dzielniki. Ale w budynkach nowych zainstalowane 
są już ciepłomierze.
poz. C.2 – to numer urządzenia (znajduje się: w po-
dzielnikach nad wyświetlaczem; w ciepłomierzach 
na czołowej ich stronie).
poz. C.3 – stan końcowy. Naciskając przycisk 
na podzielniku wyświetlą się nam dwie licz-
by (naprzemiennie) – aktualny stan zużycia od 
01.01.2019 r. oraz stan na 31 grudnia 2018 r., który 
jest na rozliczeniu.
poz. C.4 – stan początkowy – to zawsze ZERO. Po-
dzielniki na koniec każdego roku zerują się.
poz. C.5 – różnica. W przypadku rozliczeń rocz-
nych ta pozycja jest zawsze równa ze wskazaną 
w poz. C.3.
poz. C.6 – wskaźnik „UF”. Każdy grzejnik ma 
przypisany swój wskaźnik korygujący, zmniejsza-
jący bądź zwiększający (gdy jest zamontowany za 
duży grzejnik) zużycie. Każdy został poinformo-
wany o jego wielkości w momencie rozpoczęcia 
rozliczania za pomocą podzielników w RSM „Ba-
wełna”.
poz. C.7 – jednostki zużycia. Ta pozycja pokazuje 
ilość zużytych jednostek po zastosowaniu wskaź-
nika korygującego „UF” (jest to wynik mnożenia 
C.5 razy C.6).
poz. C.8 – to współczynnik „LAF”. Współczynnik 
korygujący wskazania ze względu 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 zuży-
cia c.o.” w tabeli A poz. A2.

2. Przechodzimy teraz do tabeli B. OKREŚLE
NIE KWOT JEDNOSTKO WYCH
poz. B.1 – koszty c.o. Pokazują zużycie ciepła na 
ogrzewanie budynku w jednostkach fizycznych (gi-
gadżulach) oraz koszt tego w złotówkach na pod-
stawie faktur otrzymanych od producenta ciepła.
poz. B.2 – koszty pomieszczeń wspólnych zgodnie 
z Regulaminem szczegółowych zasad rozliczania 
kosztów G.Z.M. ustalone są procentowe stawki 
udziału w kosztach ogrzewania całego budyn-
ku – ciepła przeznaczonego na ogrzewanie klatek 
schodowych, piwnic, wspólnych pomieszczeń itp. 
Każdy z członków został poinformowany o usta-
lonej wielkości procentowego udziału dla danego 
bu dynku. 
W tym wypadku wynosi on 24%. Dlatego koszt 
ogrzewania pomieszczeń wspólnych został wyli-
czony wg zasady 56.715,94 x 24% = 13.611,83. 
A ponieważ powierzchnia wszystkich lokali wyno-
si, w tym konkretnym przypadku 4.537,52 m2, wy-
licza się jednostkowy koszt ogrzania powierzchni 
pomieszczeń wspólnych na kwotę 2,999839 za m2. 
Ten wskaźnik jest wykorzystywany do oblicze-
nia „kosztów pomieszczeń wspólnych” w tabe-
li A poz. A.1
poz. B.3 – koszty zużycia c.o. Jest to obliczenie 
wartości jednej obliczeniowej jednostki zużycia 
dla całego budynku. Koszty c.o. ujęte w poz. B.1 
pomniejszone o koszty pomieszczeń wspólnych 
z poz. B.2 dają wartość ujętą w omawianej tutaj 
pozycji.
Dalej mamy informację dotyczącą ilości oblicze-
niowych jednostek zużycia w całym bloku, czyli 
jest to suma zużyć we wszystkich lokalach. Po 
podzieleniu kwoty kosztów zużycia c.o. przez ilość 
jednostek zużycia w danym bloku otrzymujemy 
wartość 1 obliczeniowej jednostki zużycia budyn-
ku, która wykorzystywana jest do obliczenia „kosz-
tów zużycia c.o.” w tabeli A poz. A2.
poz. B.4 – opłata stała. Jest to pozycja z fak-
tur 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 (do-
stawy prądu czy gazu), tak też i w tym przypadku 
jest to stała opłata za gotowość dostarczania ciepła 
w ciągu całego roku. Ta kwota za gotowość, czyli 

opłata stała podzielona przez powierzchnię wszyst-
kich lokali w budynku, daje wskaźnik ile kosztuje 
gotowość za 1 m2 każdego mieszkania w budynku, 
wykorzystywany do obliczenia „opłaty stałej” w ta-
beli A poz. A4.
poz. B.5 – koszty rozliczenia. Wynikają one z umo-
wy z firmą rozliczeniową ISTA. Kwota przypada-
jąca na budynek jest dzielona przez ilość urządzeń 
we wszystkich mieszkaniach, czyli wskazuje ilość 
podzielników w danym budynku. Wynik tego dzia-
łania to jednostkowa cena rozliczenia 1 podzielni-
ka, która jest wykorzystywana do obliczenia „kosz-
tów rozliczenia” w tabeli A poz. A5.

3. I dochodzimy teraz do części najważniejszej, 
czyli omówienia tabeli A, a więc wyliczenia do
kładnych kosztów za centralne ogrzewanie dla 
naszego mieszkania.
poz. A.1 – koszty pomieszczeń wspólnych, czyli: 
stawka obliczona w poz. B.2 pomnożona przez wiel-
kość naszego mieszkania (ilość m2) daje wynikową 
kwotę kosztów tych pomieszczeń dla mieszkania.
poz. A.2 – koszty zużycia c.o., czyli: stawka wyli-
czona w poz. B.3, pomnożona przez ilość oblicze-
niowych jednostek zużycia z poz. C.9, daje wyni-
kową 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 obliczeniowa 
w poz. B.4 pomnożona przez wielkość naszego 
mieszkania (ilość m2) daje wynikową kwotę kosz-
tów gotowości dla mieszkania.
poz. A.5 – koszty rozliczenia, czyli: stawka wyli-
czona w poz. B.5 pomnożona przez ilość urządzeń 
(podzielników) w mieszkaniu daje wynikową kwo-
tę 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 2018 w ramach comiesięcz-
nych opłat eksploatacyjnych na: „c.o. opłata stała” 
i „c.o. opłata zmienna”.
poz. A.8 – Wynik rozliczenia, czyli różnica pomię-
dzy poz. A.7 i poz. A.8. Jeśli koszty użytkowania 
(A.7) były wyższe niż zaliczki (poz. A.8) to należy 
dopłacić wskazaną w rozliczeniu kwotę. Jeśli kosz-
ty użytkowania (poz. A.7) były niższe niż zaliczki 
(poz. A.8), to wówczas należy się Państwu zwrot 
kwoty wskazanej w rozliczeniu.
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W związku z wprowadzoną od 2018 r.  

zmianą cen wody i przyjęciem daty obowiązywania  
nowej opłaty za wodę w połowie roku,  

zmienia się sposób prezentacji danych na druku  rozliczenia.

Objaśnienia  
– rozliczenie wody
A teraz przeanalizujemy rozliczenie wody w tej 
samej nieruchomości, dla której na str. 5 opisa-
liśmy druk rozliczenia za centralne ogrzewanie:
1. Analizę rozpoczynamy też od tabeli C 
patrz str. 7. USTALENIE JEDNOSTEK ZU
ŻYCIA.
poz. C.1 – urządzenia zainstalowane w lokalu 
przy czym Ł oznacza w łazience K w kuchni. 
poz. C.2 – numery urządzeń.
poz. C.3 – stan końcowy czyli stan odczytany 
na dzień 31.12.2018 r.
poz. C.4 – stan początkowy czyli stan na dzień 
01.01.2018 r.
poz. C.5, C.6 i C.7 – roczne zużycia odnoto-
wane na tych wodomierzach, przy czym zu-
życia wody zarejestrowane na wodomierzach, 
oddzielnie za okres 01.01.2018 – 30.06.2018 
i 01.07.2081 – 31.12. 2018 określają pozycje  
C.8.1 i C.9.1 odpowiednio dla zimnej wody 
i pozycje C.8.2  i C 9.2 odpowiednio dla ciepłej 
wody. 
Poz. C8.1 – różnica, czyli zużycie za dany okres 
– zostaje przeniesiona do tab. A w poz. A.1.2, 
a suma pozycji C.8.1.+ C 8.2 stanowiąca łączne 
zużycie wody zimnej i ciepłej w I okresie prze-
niesiona zostaje do poz. A.1.5.
Analogicznie:
Poz. C9.1 – różnica, czyli zużycie za II okres 
– zostaje przeniesiona do tab. A w poz. A.2.2, 
a suma pozycji C.9.1.+ C 9.2 stanowiąca łączne 
zużycie wody zimnej i ciepłej w II okresie prze-
niesiona zostaje do poz. A.2.5.

2. Przechodzimy teraz do tabeli B OKRE
ŚLENIE KWOT JEDNOSTKOWYCH:
poz. B.1.1 i B.2.1 – koszty ciepłej wody użytko-
wej zużycie ciepła na podgrzanie wody w jed-
nostkach fizycznych (gigadżulach) oraz koszt 
tego podgrzania w złotówkach na podstawie 
faktur otrzymywanych od producenta ciepła. 
poz. B.1.2 i B.2.2 – koszty wspólne c.w. To wy-
dzielona z kosztów c.w.u. część kosztów usta-
lona procentowo dla każdego budynku, zgodnie 
z załącznikiem do Regulaminu szczegółowych 
zasad rozliczania kosztów G.Z.M., a dotyczą-
ca utrzymania stałej gotowości do przesyłu 
wody o temperaturze nie mniejszej niż 55°C, 
do wszystkich mieszkań. W tym wypadku jest 
to 30%. W pozycji tej jest wyliczony jednost-
kowy koszt wspólny c.w. na kwotę w I okresie 
1,362174 zł/m2, w II drugim okresie 1,362172 
zł/m2. Ten wyliczony wskaźnik jest wykorzy-
stany do obliczenia „kosztów wspólnych c.w.” 
w tabeli A odpowiednio poz. A.1.1 i A.2.1.
poz. B.1.3 i B.2.3 – koszty zużycia c.w. Jest 
to pozycja, w której oblicza się wartość po-
grzania 1 m3 wody ciepłej dla całego budynku. 
Od kosztów c.w.u. odejmuje się koszty wspólne 
c.w. i sumę dzieli się przez ilość zużytej ciepłej 
wody przez cały budynek. Wyliczony wskaźnik 
jest wykorzystywany do obliczenia „kosztów 
zużycia c.w.” w tabeli A odpowiednio poz. 
A.1.2 i A.2.2.
poz. B.1.4 i B.2.4 – opłata stała c.w. Jest to po-
zycja z faktur otrzymanych od dostawcy ciepła, 
czyli Veolii Łódź. I tak jak to opisywaliśmy 
w przypadku centralnego ogrzewania, jest to 
opłata za gotowość świadczenia usług dostar-
czania ciepła w ciągu całego roku do podgrza-
nia wody. Wartość wykazana na tej pozycji jest 
podzielona przez ilość m2 wszystkich obsługi-
wanych lokali i obliczony wskaźnik na 1 m2 
jest wykorzystany w tabeli A odpowiednio poz. 
A.1.4 i A.2.4 do obliczenia „opłaty stałej c.w.” 
dla danego mieszkania w poszczególnych okre-
sach.
poz. B.1.5 i B.2.5 – koszty z.w.u. W tej pozycji 
mamy zawartą informację dotyczącą kosztów 
wody zużytej przez użytkowników wszystkich 
lokali oraz ile tej wody zużyli, czyli jest to wska-
zanie sumy zużyć odnotowanych na wszystkich 
wodomierzach w tym budynku. Cena 1 m3 wody 
w 2018 r. wynosiła w I okresie 8,55 zł, a w II 
okresie 8,78 zł i ten wskaźnik jest wykorzysta-
ny w tabeli A odpowiednio w poz. A.1.5 i A.2.5 
„koszty zużycia z.w. – mieszkania”.
poz. B.1.6 i B.2.6 – koszt wody niezbilansowa-
nej. Zgodnie z informacją podaną na dole druku 

J A K  C Z Y T A Ć  D R U K  R O Z L I C Z E N I O W Y
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Każda z tabel na druku  
zostaje podzielona na dwa okresy,  
adekwatnie do obowiązujących w Spółdzielni  
cen wody zimnej.

Informacja o działalności 
Krajowej Rady Spółdzielczej 
na arenie międzynarodowej

Przedruk fragmentu artykułu z Tęczy Polskiej”

Najważniejsze ogólnopolskie związki spółdzielcze 
oraz Krajowa Rada Spółdzielcza prowadzą aktywną 
działalność międzynarodową, m.in. poprzez przynależ-
ność do europejskich i światowych organizacji spółdziel-
czych. Członkostwo w nich ułatwia promowanie polskiej 
spółdzielczości na świecie, nawiązywanie kontaktów 
z federacjami spółdzielczymi innych krajów, wymianę 
doświadczeń, dostęp do projektów międzynarodowych 
i szkoleń oraz zabieganie o interesy polskich spółdzielni 
w organach ponadnarodowych, zwłaszcza Unii Europej-
skiej. Kilkakrotnie liderzy międzynarodowych organizacji 
spółdzielczych występowali do władz polskich w obro-
nie spółdzielni z naszego kraju wobec niekorzystnych 
projektów legislacyjnych. Na forach tych organizacji 
prezentowane były inicjatywy międzynarodowe KRS 
i związków rewizyjnych, takie jak na przykład w ostatnim 
roku: wpisanie Międzynarodowych Zasad Spółdzielczości 
do prawa Unii Europejskiej czy zaangażowanie organizacji 
spółdzielczych w przeciwdziałanie marnowaniu żywno-
ści. Wybór polskich przedstawicieli do najwyższych 
organów kierowniczych międzynarodowych organizacji 
jest dowodem uznania, jakim cieszy się polska spółdziel-
czość na świecie. Od wielu lat KRS otrzymuje częściową 
refundację opłaty składek członkowskich w międzynaro-
dowych organizacjach w ramach dorocznego konkursu 
Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Refundację 
taką otrzymują również niektóre inne krajowe organizacje.

Krajowa Rada Spółdzielcza od samego początku 
swego istnienia jest członkiem Międzynarodowego 
Związku Spółdzielczego – MZS (International Coopera-
tive Alliance – ICA), największej i najstarszej na świecie 
organizacji pozarządowej reprezentującej ponad miliard 
spółdzielców ze wszystkich kontynentów. Członkostwo 
w Związku KRS przejęła po swej poprzedniczce – Naczel-
nej Radzie Spółdzielczej, należącej do MZS od początku 
lat 70. zeszłego wieku. W 1972 r. NRS była gospodarzem 
XV Kongresu MZS w Warszawie, zaś w 2004 r. KRS gościła 
Zgromadzenie Europejskie MZS, również w Warszawie. 
Reprezentanci KRS uczestniczyli w większości Zgroma-
dzeń Ogólnych i konferencji MZS, kilkakrotnie również 
odwiedzali Polskę liderzy MZS. Członkiem Rady Europej-
skiej MZS był przedstawiciel Krajowej Rady Spółdzielczej 
Jerzy Jankowski. Poza KRS do MZS należą KZRSS „Społem”, 
KSKOK, ZRSM RP i ZLSP. W latach 2005–2013 prezes ZLSP 
Janusz Paszkowski był członkiem Rady MZS.

KRS brała udział w pracach Komitetu Porozumie-
wawczego Europejskich Stowarzyszeń Spółdzielczych 
(CCACE), który w 2006 r. połączył się z Regionem Eu-
ropejskim MZS, tworząc nowa europejską organizację 
spółdzielczą Cooperatives Europe (pełniącą zarazem 
funkcję Regionu Europejskiego MZS). KRS była jednym 
z jej założycieli, zaś prezes Zarządu KRS Alfred Domagalski 
wybrany został do Rady Cooperatives Europe, w której 
pozostawał do 2017 r. Podczas Zgromadzenia Ogólnego 
organizacji na Malcie w 2017 r. do Rady wybrany został 
prezes Zarządu KRS Mieczysław Grodzki. W marcu 2014 r. 
KRS gościła w Warszawie Zgromadzenie Ogólne Coope-
ratives Europe, a w czerwcu 2018 r. posiedzenie Rady 
Cooperatives Europe. Reprezentanci KRS uczestniczyli we 
wszystkich Zgromadzeniach Ogólnych i konferencjach 
Cooperatives Europe, kilkakrotnie również odwiedzali 
Polskę liderzy tej organizacji. W latach 2013–2014 
z rekomendacji Cooperatives Europe przedstawiciel 
KRS uczestniczył w posiedzeniach Spółdzielczej Grupy 
Roboczej powołanej przez wiceprzewodniczącego Ko-
misji Europejskiej Antonio Tajaniego, która przygotowała 
Mapę Drogową dla Spółdzielczości w Europie. Członkami 
Cooperatives Europe są te same polskie organizacje, które 
należą do MZS.

(…)
W międzynarodowych branżowych organizacjach 

spółdzielczych aktywne są także ZLSP (w ogólnoświa-
towej i europejskiej organizacji spółdzielni pracy CICOPA 
i CECOP) oraz ZRSM RP (w światowej i europejskiej organi-
zacji CHI i Housing Europe), a ich przedstawiciele zasiadają 
bądź zasiadają w ich władzach. KSKOK poza MZS należy 
do WOCCU (Światowej Rady Związków Kredytowych), 
a jej prezes Rafał Matusiak jest wiceprzewodniczącym 
Rady Dyrektorów tej organizacji.

KRS i związki rewizyjne utrzymują również kontakty 
dwustronne z organizacjami spółdzielczymi innych kra-
jów. M.in. KRS posiada podpisaną umowę o współpracy 
z Krajowym Związkiem Spółdzielczym Indii, w ramach 
której kilkakrotnie przeprowadzono wymianę grup stu-
dyjnych z Indii i Polski. KRS organizowała wielokrotnie 
spotkania i wizyty studyjne w Polsce dla organizacji 
zagranicznych, m.in. jesienią 2018 r dla spółdzielców 
z Brazylii i Łotwy.

 Opr.: dr Adam Piechowski

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.

J A K  C Z Y T A Ć  D R U K  R O Z L I C Z E N I O W Y

rozliczenia wody w pozycji „wskazówki” zuży-
cie zimnej wody w budynku wyniosło w 2018 r. 
odpowiednio w I okresie 4.040 m3, w II okresie 
4.031 m3 zgodnie ze wskazaniami wodomierza 
głównego i fakturami jakie otrzymaliśmy od 
dostawcy wody – ZWiK różnica pomiędzy tą 
wielkością a sumą wskazań wodomierzy miesz-
kaniowych jest określana pojęciem wody nie-
zbilansowanej. Wartość tej różnicy pokrywają 
proporcjonalnie do swojego zużycia wszyscy 
użytkownicy lokali, co skutkuje stosownym 
wyliczeniem w tab. A odpowiednio w poz. 
A.1.6 i A.2.6 „koszty wody niezbilansowanej”.
poz. B.2.7 – 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 jednostkowych 
kosztów rozliczenia dla jednego mieszkania – 

użytkownika, która jest zamieszczona w tabeli 
A w poz. A.2.7 „koszty rozliczenia”.

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.1.1 i A.2.1 – koszty wspólne c.w., czyli 
stawka wyliczona w poz. B.2 pomnożona przez 
wielkość naszego mieszkania w m2 daje kwotę 
tych kosztów.
poz. A.1.2 i A.2.2 – koszty zużycia c.w., czyli 
stawka wyliczona w poz. B.1.3 i B.2.3 pomno-
żona przez ilość zużytej ciepłej wody z poz. 
C.8.1 i C.9.1 daje kwotę kosztów zużycia 
c.w. w mieszkaniu.
poz. A.1.3 i A.2.3 – koszty c.w.u., czyli jest to 
suma dwóch wcześniej opisanych pozycji dla 
I i II okresu.

 poz. A.1.4 i A.2.4 – opłata stała c.w., czyli: 
stawka wyliczona w poz. B.1.4 i B.2.4 po-
mnożona przez wielkość mieszkania w m2 daje 
wynikową kwotę kosztów gotowości dla miesz-
kania.
poz. A.1.5 i A.2.5 – koszty zużycia z.w.u. miesz-
kania, czyli ilość zużytej zimnej wody opisanej 
w poz. C.5, C.6 i C.7 pomnożonej przez cenę 
zimnej wody z poz. B.1.5 i B.2.5 daje koszty 
zużycia wody w mieszkaniu w 2018 r.
poz. A.1.6 i A.2.6 – koszty wody niezbilan-
sowanej, czyli stawka za wodę określona 
w poz. B.1.6 i B.2.6 pomnożona przez procen-
towy udział wody niezbilansowanej w całości 
zużycia danego mieszkania, dają udział w glo-
balnych kosztach tej wody dla tego mieszkania.
poz. A.2.7 – koszt rozliczenia wody, czyli kwo-
ta opisana w poz. B.2.7.
poz. A.1.8 i A.2.8 – koszty, czyli suma, w tym 
przypadku poz. A.1.5, poz. A.1.6 i poz. A.1.7 

i dla II okresu poz. A.2.5, poz. A.2.6 i poz. 
A.2.7.
poz. A.3 – koszty użytkownika, czyli suma 
wszystkich kosztów do rozliczenia na miesz-
kanie.
poz. A.4 – przedpłata, czyli suma zaliczek 
wpłacanych w ciągu całego 2018 roku w ra-
mach całomiesięcznych opłat eksploatacyjnych 
za mieszkanie na: „c.w. opłata stała”, „c.w. 
podgrzanie”, „c.w. zimna woda do podgrzania” 
i „zimna woda-wodomierz”.
poz. A.5 – Wynik rozliczenia, czyli różnica po-
między poz. A.3 i poz. A.4.
Jeśli koszty użytkownika (poz. A.3) są wyższe 
od wpłaconych zaliczek (poz. A.4) to nale-
ży dopłacić wskazaną kwotę. Jeśli zaś koszty 
użytkownika (poz. A.3) są niższe niż przedpła-
ty (poz. A.4), to wówczas należy się Państwu 
zwrot kwoty ustalonej w rozliczeniu.
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Wiosna  

już nam w duszy gra.  
Wyjdźmy do ludzi.

29.03.2019 r. – WIECZÓR Z PASJĄ
godz.: 17:30-18:30
adres: ul. Anny Jagiellonki 4 – Strefa Kultury Otwartej
opis: comiesięczny cykl spotkań, na których prezentowane są zaintere-

sowania ludzi pozytywnie zafiksowanych na twórcze i artystyczne działania
zapisy: tel.: 791-180-127
udział bezpłatny

29.03.2019 r. – GWIAZDY W BAŁUCKIM – MAGDALENA ZAWADZKA
godz. 18:00
adres: ul. Łanowa14 – Centrum Twórczości Lutnia
opis: spotkanie z aktorką teatralną i filmową, niezapomnianą Baśką 

z „Pana Wołodyjowskiego” Magdaleną Zawadzką
zapisy: tel.: 42 652-62-27 lub osobiście w Centrum Twórczości Lutnia
koszt: 25 zł

01.04., 08.04., 15.04., 29.04.2019 r. – STRETCHING 
Z ELEMENTAMI JOGI

godz.: 13:20-14:20 (grupa I), 14:30-15:30 (grupa II)
adres: ul. Anny Jagiellonki 4 – Strefa Kultury Otwartej
opis: profilaktyczne zajęcia ruchowo-rozciągające z elementami jogi, 

dostosowane do osób w wieku 60+
zapisy: tel.: 791-180-127
koszt: 10 zł/miesiąc

04.04.2019 r. – sPLOTY
godz.: 17:00-19:00
adres: ul. Piotrkowska 282 – Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi
opis: spotkanie twórcze podczas którego każdy pracuje nad swoim 

projektem, wybraną techniką twórczą: makatki, haft, malarstwo, rysunek, 
makrama. Warsztaty pod okiem edukatora pozwalają na doskonalenie umie-
jętności tworzenia w tradycyjnych technikach.

Zapisy: tel.: 42 684-61-15 lub 500-527-855
koszt: bilet normalny – 6 zł, bilet ulgowy – 4 zł

05.04.2019 r. – SPEKTAKL „WRACAJ”
godz.: 16:00
adres: ul. Legionów 21 – Teatr Powszechny
opis: w ramach akcji „Teatr blisko ludzi” spektakl w zniżkowej cenie dla 

seniorów. 
„Wracaj” to historia człowieka, który powraca po latach do powojenne-

go Radomia. To historia o zagubieniu w otaczającej rzeczywistości i o tym, 
jak bardzo na to, kim jesteśmy, składają się energie innych osób.

Zapisy: tel.: 42 633-25-39 wew. 314, elektronicznie: bilety@powszechny.
pl lub osobiście w kasie teatru

koszt: 10 zł/bilet po okazaniu legitymacji emeryta. Na jedną legitymację 
można zakupić 2 bilety.

06.04.2019 r. – WEEKEND Z HISTORIĄ – TRADYCJE WIELKANOCNE
godz.: 14:00
adres: ul. Ogrodowa 15 – Muzeum Miasta Łodzi
opis: spacer po wystawie „Na wspólnym podwórku – łódzki tygiel kultur 

i wyznań”, podczas którego będzie można poznać różne tradycje wielkanoc-
ne, połączony z warsztatami, podczas których będzie można stworzyć włas-
ne dekoracje wielkanocne pod okiem znawców rzemiosła ludowego

zapisy: tel.: 42 254-90-11 lub 692-926-319 lub elektronicznie: edukacja@
muzeum-lodz.pl

koszt: 3 zł/os. – bilet normalny, 1 zł/os. – bilet ulgowy

12.04.2019 r. – KLUB PODRÓŻNIKÓW I ODKRYWCÓW – INDIE
godz.: 18:00
adres: ul. Limanowskiego 166 – Centrum Animacji i Rewitalizacji „RONDO”
opis: spotkanie podróżnicze połączone z prelekcją i pokazem zdjęć 

z wyprawy do Indii
zapisy: brak, udział bezpłatny

12-28.04.2019 r. – ROŚLINY BIBLIJNE I TRADYCJE WIELKANOCNE
godz. 10:00-18:00
adres: al. Piłsudskiego 61 – Palmiarnia Ogrodu Botanicznego
opis: wystawa najważniejszych roślin Ziemi Świętej oraz roślin rodzi-

mych związanych z tradycjami wielkanocnymi
zapisy: brak
koszt: 10 zł/os. – bilet normalny, 5 zł/os. – bilet ulgowy

13.04.2019 r. – ROK MARKA EDELMANA – OPOWIEŚĆ O WALCE, 
MIŁOŚCI I BOHATERSTWIE

godz.: 14:00
adres: ul. Ogrodowa 15 – Muzeum Miasta Łodzi
opis: prezentacja postaci Marka Edelmana w kontekście wydarzeń 

w getcie warszawskim w 1943 r., połączona z pokazem zdjęć i fragmentów 
filmów dokumentalnych oraz zwiedzaniem Gabinetu Marka Edelmana na wy-
stawie „Panteon Wielkich Łodzian”

zapisy: tel.: 42 254-90-11 lub 692-926-319 lub elektronicznie: edukacja@
muzeum-lodz.pl

koszt: 3 zł/os. – bilet normalny, 1 zł/os. – bilet ulgowy

13.04.2019 r. – SALONIK POETYCKI „OGRÓD PRZEMIAN”
godz.: 15:00-17:00
adres: al. Piłsudskiego 133 – Dom Kultury „Widok”
opis: spotkanie dla doświadczonych i początkujących poetów, podczas 

którego można przedstawić swoje lub cudze wiersze i pogawędzić o poezji
zapisy: tel.: 574-255-542
udział bezpłatny

15.04.2019 r. – KONFERENCJA „ZAKRZEPICA ŻYŁ”
godz.: 12:00
adres: ul. Pomorska 51 – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
opis: wykład na temat zakrzepicy żył
zapisy: brak
udział bezpłatny

16.04.2019 r. – JOGA ŚMIECHU
godz.: 14:00
adres: ul. Szpitalna 6 – Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora
opis: warsztaty dla seniorów – joga śmiechu, czyli rozluźnianie ciała, 

relaks, ćwiczenia oddechowe, redukcja stresu i regeneracja
zapisy: tel.: 669-322-406 lub 42 639-50-32
udział bezpłatny

AKTYWNY SENIOR

Mieszkańcy Kozin 
mają nową bibliotekę 
i mini klub osiedlowy
W ostatnim czasie Koziny wzbogaciły się o dwie nowe placówki, w któ-
rych mieszkańcy mogą spędzać swój wolny czas. Jest to „Biblioteka 
na Kozinach” przy ul. Długosza 21/23 oraz mini klub w odnowionych 
pomieszczeniach suszarni w bloku przy Al. Włókniarzy 198.

Biblioteka na Kozinach zorganizowana została w parterze (co waż-
ne) budynku przy ul. Długosza 21/23 i jest filią nr 21 Biblioteki Miejskiej, 
przeniesioną z ul. Długosza 7/9. Dotychczas biblioteka zlokalizowana 
była na piętrze, co stanowiło dla wielu mieszkańców niejaką trudność 
z jej korzystania. Teraz na blisko 100 metrach kwadratowych, przytulnie 
zagospodarowano parter budynku. Są głębokie fotele i wyściełane po-
duchami szerokie parapety. Jest dość miejsca na zatopienie się w lektu-
rze samemu lub w towarzystwie wnuka czy wnuczki.

W imieniu pracowników biblioteki serdecznie Państwa zaprasza-
my do odwiedzenia biblioteki i zaczytania się.

Z inicjatywy członka Rady Osiedla „Koziny” p. Ewy Górskiej w blo-
ku nr 48 przy Al. Włókniarzy 198 pomieszczenie suszarni, po odma-
lowaniu, stanowi nowe miejsce spotkań mieszkańców. W planach, 
jak zapowiada inicjatorka projektu, jest wspólne spędzanie wolnego 

czasu, umacnianie więzi sąsiedzkich i spotkania towarzyskie. Rada 
Osiedla opiniując projekt, z chęcią poparła pomysł i na lutowym posie-
dzeniu wręczyła inicjatorce klucze do odświeżonego pomieszczenia. 
Przypomnijmy, że nie jest to pierwsza inicjatywa integracji społecz-
ności tego bloku. W nr 119 naszej gazety, z listopada 2018 r., pisali-
śmy o zorganizowanym sąsiedzkim świętowaniu 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości.

Bardzo cieszy nas takie społeczne zaangażowanie członków oraz 
tworzenie zintegrowanych środowisk osiedlowych.

 K.Sz. i I.G.

Przekaż 1% dla Organizacji  
Pożytku Publicznego
Szanowni Państwo!
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 
Ognisko „Dzikusy” uprzejmie prosi 
o przekazanie 1% dla OGNISKA TKKF 
„DZIKUSY”
Nr KRS 0000221224

Środki finansowe przekazane dla Naszego Ogniska zostaną wy-
korzystane na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci oraz 
modernizację ośrodka wypoczynkowego dla dzieci w Sulejowie.

„Szlachetny 
Gest”

Czy są granice 
cierpienia?
Do Spółdzielni wpłynęła prośba 
rodziców małego Adrianka 
o wsparcie jego leczenia. Dziecko cierpi na atopowe zapalenie 
skóry - rany pokrywają niemal 90% jego ciała. Dziecko jest 
podopiecznym fundacji „Szlachetny Gest”. Rodzice proszą 
o pomoc i dokonywanie wpłat na konto fundacji.

Nr konta 69 1050 1142 1000 0090 3107 2706 Tytuł płatności: 
POMAGAM/ FSG/ADS. 

Fundacja „Szlachetny Gest” wpisana jest do Krajowego 
Rejestru Sądowego: Rejestru Stowarzyszeń, Innych 
Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz 
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru 
Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000640996.

Pamiętaj! Wpłaty na konto fundacji można odliczyć 
od podatku; jednak przy wpłatach dokonanych w 2019 r. 
odliczenie od podatku możliwe będzie w zeznaniu rocznym 
sporządzanym w 2020 r.
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5 października 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r.  
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów  
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.  
Powyższa zmiana następuje z mocy prawa.

Informujemy, iż Prezydent Miasta Łodzi na podstawie art. 4 ust. 1 – 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o prze-
kształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo 
własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r., poz. 1716 z póź. zm.) wydał dla naszych zasobów zaświad-

czenia o zmianie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności gruntu. Ww. zaświadczenia 
dotyczą nieruchomości mieszczących się przy: ul. Tadeusza Kutrzeby 10, ul. Uniejowskiej 4a i ul. Jana 
Skrzetuskiego 3e.

Zgodnie z zapisami art 7 ww. ustawy:
1.  właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu – Miasta Łódź – opłatę przekształ-

ceniową przez okres 20 lat, która jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, 
obowiązującej w dniu przekształcenia.

2.  wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, obowiązującej 
w dniu przekształcenia lub docelowej (najwyższej) wysokości opłaty (w przypadku aktualizacji dokona-
nej w okresie ostatnich 3 lat).

Właściciel gruntu w każdym momencie (w ciągu 20 lat) może zgłosić Prezydentowi Miasta Łodzi zamiar 
jednorazowego wniesienia opłaty w kwocie pozostającej do spłaty. Opłata jednorazowa jest równa opłacie 
obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar jej wniesienia jednorazowo, pomnożonej przez liczbę lat 
pozostających do roku 2038 włącznie.

W przypadku opłaty jednorazowej osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym przysługuje 
bonifikata w wysokości:

–  60% – w przypadku dokonania jednorazowej zapłaty w roku 2019;
–  50% – w przypadku dokonania jednorazowej zapłaty w roku 2020;
–  40% – w przypadku dokonania jednorazowej zapłaty w roku 2021;
–  30% – w przypadku dokonania jednorazowej zapłaty w roku 2022;
–  20% – w przypadku dokonania jednorazowej zapłaty w roku 2023;
–  10% – w przypadku dokonania jednorazowej zapłaty w roku 2024.

Warunkiem udzielenia bonifikaty jest:
–  brak przeterminowanych zaległości w zobowiązaniach pieniężnych wobec Miasta Łodzi z tytułu podatku 

od nieruchomości, rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste, opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi i rocznej opłaty przekształceniowej, w odniesieniu do nieruchomości położonych na terenie 
Łodzi;

–  złożenie oświadczenia, iż lokal, z którym związany był udział w użytkowaniu wieczystym, jest lokalem 
faktycznie wykorzystywanym wyłącznie na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.

Otrzymane zaświadczenia stanowią podstawę do ujawnienia:
–  prawa własności gruntu w księdze lokalowej, gruntowej oraz w ewidencji gruntów i budynków,
–  roszczenia o opłatę (w dziale III księgi wieczystej lokalowej) w odniesieniu do każdoczesnego właściciela 

nieruchomości.

Segreguj!  
Płac mniej!  

   Zyskuj!

W nawiązaniu do artykułu zamieszczonego w poprzednim 
wydaniu gazety na str. 5 pt. „Śmieci do kontroli” przy-
pominamy o obowiązku segregacji odpadów. Ponawia-

my też informacje o tym, gdzie wrzucać poszczególne odpady. 
Pamiętajmy segregacja zaczyna się w naszym mieszkaniu.

Mamy pierwsze grunty 
przekształcone na własność

Płacić za użytkowanie wieczyste, czy czekać na potwierdzenie 
przekształcenia w prawo własności?
Artykuł stanowi przedruk informacji zamieszczanych na stronach internetowych Urzedu Miasta Łodzi 
www.ulm.lodz.pl.

W związku z ustawą o przekształceniu użytkowania wie-
czystego w prawo własności pojawiło się sporo pytań od 
mieszkańców, zwłaszcza że 31 marca mija termin dotych-
czasowej opłaty za 2019 rok.

Wątpliwości wyjaśnia dyrektor Wydziału Zbywania i Naby-
wania Nieruchomości UMŁ Marek Jóźwiak: – Do czasu otrzy-
mania zaświadczenia o przekształceniu z użytkowania wieczy-
stego we własność gruntu związanego z lokalami mieszkalnymi, 
lepiej dokonać obowiązującej opłaty w terminie, by nie narazić 
się na odsetki z tytułu opóźnienia. Do przygotowania mamy ok. 100 tys. zaświadczeń i z pewnością do 
końca marca nie będziemy w stanie przesłać ich do wszystkich zainteresowanych, bo ten proces potrwa 
do jesieni. Natomiast dokonana opłata, w przypadku decyzji o jednorazowej opłacie z bonifikatą 60-pro-
centową zostanie wówczas rozliczona i uwzględniona. Można też na blankiecie wpłaty nie wpisywać 
tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste, ale jako opłatę za grunt związany z lokalem mieszkalnym pod 
konkretnym adresem.

Chodzi o to, że nie wszystkie grunty pod lokalami będą mogły być przekształcone we własność – 
tak jest np. w przypadku lokali użytkowych albo tam, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza. 
W specjalnych zaświadczeniach, które będą sukcesywnie rozsyłane do najemców lokali będzie decyzja 
o przekształceniu, a także wyliczona zostanie kwota jednorazowej opłaty (to 20 krotność dotychczasowej 
stawki) wraz z uwzględnieniem dokonanej już w tym roku opłaty oraz 60-procentowej bonifikaty.

Najlepiej zatem zapłacić tegoroczną opłatę w terminie do 31 marca i poczekać na zaświadczenie 
z UMŁ, a potem na jego podstawie podjąć do końca roku ewentualnie decyzję o jednorazowej opłacie 
z bonifikatą. Osoby, które z różnych względów chciałby otrzymać takie zaświadczenie szybciej muszą 
złożyć wniosek do UMŁ, ale czas oczekiwania wynosi maksymalnie do 4 miesięcy i wiąże się z dodat-
kową opłatą.

1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe 
przekształciło się w prawo własności. Właściciele będą musieli przez 20 lat wnosić opłatę przekształce-
niową, chyba że skorzystają z bonifikaty przy jednorazowej wpłacie. Rada Miejska w Łodzi ustaliła bonifi-
katę na poziomie 60 procent. W kolejnych latach bonifikata będzie zmniejszała się o 10 proc., np. w roku 
2020 wyniesie – 50 proc., w 2021 – 40 proc., w 2022 – 30 proc., w 2023 – 20 proc. i 2024 – 10 proc.

Więcej informacji na stronie: uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/uzytkowanie-wieczyste/
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W sobotę 6 kwietnia,  

w ramach akcji „Dotknij teatru”,  
teren przy naszym bloku 503 w osiedlu Zbiorcza  

będzie miejscem niecodziennego spektaklu.

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, e-mail: 
apietal@rsmbawelna.pl, budynki nadzoro-
wane: od nr 101 do nr 160.
Paweł Flasz, tel. 505 150 847, e-mail: pflasz@
rsmbawelna.pl, budynki nadzorowane: 100, 
201-233 oraz zespół garaży przy bl. 100 i przy 
ul. Zakładowej 32-36.
ADMINISTRATORZY:
Alina Kobus administrowane bloki: 100-131, 
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.
P.O. kierownika adm. Dominik Różycki.
TECHNIK:
Dominik Różycki, tel. 505 150 844, e-mail: 
drozycki@rsmbawelna.pl.
ADMINISTRATORZY:
Sabina Cebula administrowane bloki: 16-26, 
Wspólnoty Mieszkaniowe bl. 54, 56, 58, tel. 
kom. 505 150 859, e-mail: scebula@rsmba-
welna.pl.
Jerzy Gołębiowski administrowane bloki: 
1-9, 51-53, 55, 57, 60, ul. Fabryczna 9 – An-
drespol, tel. kom. 505 150 848, e-mail: jgole-
biowski@rsmbawelna.pl.
Izabela Rutkowska administrowane budyn-
ki 10-15, 27-30, S1/2 do S11, Z1/1-7, Z2-1-7. 
Tel. 505 150 851, e-mail: irutkowska@rsmba-
welna.pl.

Administracja osiedla „Zbiorcza”, tel. 42 
674 89 49, tel. 42 676 28 97.
Kierownik adm. p. Andrzej Jaroszczyk.
TECHNIK:
Zbigniew Stysiński, tel. 505 150 849, e-mail: 
zstysinski@rsmbawelna.pl.
ADMINISTRATORZY:
Jolanta Bagińska administrowane budynki: 
Sacharowa (Gorkiego) 6/8, 10/12, 24, 26, 28, 
tel. kom. 505 150 858, e-mail: jbaginska@
rsmbawelna.pl.
Elżbieta Kowalczyk administrowane budyn-
ki: Górska 2, 4, 3/5, 7/9, Szczytowa 4/6, Rawska 
3, 7, Wilcza 2, Gołębia 1/3, 5, tel. kom. 505 150 
845, e-mail: elkowalczyk@rsmbawelna.pl.
Aleksandra Czekalska administrowane 
budynki: Zbiorcza 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 
21, 23, 25, Sarnia 4, Stylonowa 7, tel. kom. 505 
150 846, e-mail: aczekalska@rsm bawelna.pl.

Administracja osiedli „Żubardź” i „Kozi-
ny”, tel. 42 651 55 24.
Kierownik adm. p. Jolanta Bartoszek.
TECHNIK DLA BUDYNKÓW OSIEDLA „ŻUBARDŹ”:
Jakub Paprocki, tel. 509 330 825, e-mail: 
jpaprocki@rsmbawelna.pl.
TECHNIK DLA BUDYNKÓW OSIEDLA „KOZINY”:
Małgorzata Walecka, tel. 505 150  853, 
e-mail: mwalecka@rsmbawelna.pl
ADMINISTRATORZY:
Jacek Piaseczny administrowane budynki: 
Gandhiego 3a, Tatarakowa 15, Lutomierska 
83/101, 103a, 105a, 109a, 111, Wrześnieńska 
67/69, 71/73, Sierakowskiego 1/5, ul. Kutrzeby 
3 i 10, Czarnkowska 9/13, tel. kom. 505 150 862, 
e-mail: jpiaseczny@rsmbawelna.pl.
Aleksandra Marcinkowska-Wrońska ad-
ministrowane bloki: Bydgoska 25, 27/29, 35, 
37, Lutomierska 156, 158, Uniejowska 1/3, 
4, 4a, 6, Limanowskiego 168, Turoszowska 
5, 16, dwa zespoły garaży przy ul. Bydgoskiej 
25a i Powstańców Wielkopolskich 25, tel. 505 
150 852, e-mail: amarcinkowskawronska@
rsmbawelna.pl.
Aneta Wyrowska administrowane budynki: 
ul. Klonowa 28/30, 32, 38, 40, Okrzei 30/36, 
40, 4/12, Długosza 1/5, Kasprzaka 11, 11a, 
1 Maja 76, 84/86, Więckowskiego 97, al. Włók-
niarzy 198, garaże przy al. 1 Maja 76 A, tel. 501 
463 291, e-mail: awyrowska@rsmbawelna.pl
Renata Psonka-Andrzejczak administrowa-
ne budynki: ul. Bydgoska 40, 42, 44, 46, 35/37, 
Klonowa 41, Bydgoska 25 włącznie z garażami, 
ul. Kasprzaka 60/62, Kasprzaka 64a, 10, 28/34, 
Długosza 27, 29/31, Lorentza 8, Srebrzyńska 
45 tel. 500 268 207, e-mail: rpsonka@rsmba-
welna.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.

Podczas Ferii Zimowych 
w lutym 2019 r. Zarząd 
Ogniska TKKF „Dzi-

kusy” wspólnie ze Szkołą 
Podstawową nr 205 w Łodzi 
zorganizował dwie wyciecz-
ki krajoznawcze oraz „Dzień 
Sportu” na Olechowie.

Wycieczki do Piotrkowa 
Trybunalskiego obejmowały nie 
tylko zwiedzanie tego pięknego, 
starego miasta ale też spacer 
po Podklasztorzu w Sulejowie 
i, co sprawiło chyba największą 
frajdę dzieciakom, kilkugodzin-
ny pobyt w Ośrodku „Dzikusów” 
w Sulejowie – Polance.

Na terenie Ośrodka zorga-
nizowano ognisko z pieczeniem 
kiełbasek oraz przeprowadzo-
no liczne gry sprawnościowe na 
powietrzu oraz grę pt. „zgady-
wanka terenowa”.

W wyjazdach brało udział 
około 100 uczestników oraz 
kadra pedagogiczna i instruk-
torska Ogniska „Dzikusy”.

W dniu 22.02.2019 r. od 
godz. 9.30 na terenie Szkoły 
Podstawowej Nr 205 w ramach 
Ferii Zimowych w mieście prze-
prowadzono imprezę rekrea-
cyjną pt. „Dzień Sportu”. Zor-
ganizowano turniej szachowy, 
turniej w warcaby, turniej w zbi-
jaka, turniej tenisa stołowego 
i konkurencje rekreacyjne, jak 
rzuty piłką do kosza, strzały na 
mini bramkę czy rzut woreczka-
mi do celu.

Łącznie w „Dniu Sportu” 
wzięło udział blisko 100 dzieci, 
5 instruktorów Ogniska TKKF 
„Dzikusy” oraz 6 opiekunów ze 
Szkoły Podstawowej Nr 205.

W „Dniu Sportu” uczest-
niczyli m.in.: przedstawiciele 
Rady Nadzorczej RSM ,,Ba-
wełna” Andrzej Rudnicki i Lu-
cjan Kołada, Prezes Ogniska 
TKKF „Dzikusy” Władysław 
Stępień, Przewodniczący Rady 
Osiedla Słowiańskie Bogusław 
Kowal oraz instruktorzy Ogni-
ska TKKF „Dzikusy” Sylwester 
Pawlak, Adriana Muszyńska, 
Henryk Maciejewski pedagog 

szkolny ze Szkoły Podstawo-
wej Nr 205 Agata Łuczak oraz 
kierownik półkolonii Krystyna 
Rzadkowolska.

Ognisko pozyskało środki 
finansowe na przeprowadze-
nie ferii zimowych w mieście 
od Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki. Nagrody w turniejach 
i konkursach ufundowała RSM 
„Bawełna”. 

 K.Sz.

FERIE ZIMOWE W MIEŚCIE 

Zasady dofinansowania bądź sfinansowania 
wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży 

organizowanego przez TKKF „Dzikusy” na 2019 r.
Na posiedzeniu 28.02.2019 r. Rada Nadzor

cza ustaliła Zasady dofinansowania bądź 
sfinansowania wypoczynku letniego dla 

dzieci i młodzieży organizowanego przez TKKF 
„Dzikusy” na 2019 r. Zasady wraz z oświadczeniem 
dotyczącym m.in. zgody na przetwarzanie danych 
osobowych, które musi być dołączone do poda
nia o dofinansowanie/sfinansowanie wypoczynku, 
dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni 
w zakładce Dofinansowanie wypoczynku, a także 
w osiedlowych administracjach.

Treść przyjętych Zasad 
dofinansowania jn.:
Ustala się na 2018 rok zasady dofinansowania bądź sfi-
nansowania ze środków na działalność społeczno-wycho-
wawczą, wypoczynku letniego dla dzieci zamieszkujących 
w zasobach RSM „Bawełna”, organizowanego przez To-
warzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Dzikusy”, zwa-
ne dalej „Organizatorem”, jak niżej:

Pomoc może zostać przyznana w formie:
1)  dofinansowania,
2)  całkowitego pokrycia kosztów pobytu.
Kwota ogółem dofinansowania bądź sfinansowania wy-
poczynku letniego nie powinna przekroczyć 20.000,- zł.

Ad. 1)
Kwotę dofinansowania na akcję letnią w 2018 roku dla jed-
nej 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 Spółdziel-
ni albo z dziadkami, którzy są członkami Spółdzielni,

–   ich rodzice, dziadkowie lub opiekunowie prawni nie za-
legają 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 dzie-
cka, którego rodzice, dziadkowie lub opiekunowie prawni 
są w trudnej sytuacji finansowej (np. korzystają z dodatku 
mieszkaniowego bądź zawieszenia spłaty kredytu), a jed-
nocześnie spełniają kryteria jak przy dofinansowaniu.

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 
Spółdzielni. Do podania należy dołączyć oświadczenie 
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych, wg wzoru 
jak w Załączniku do Zasad dofinansowania bądź sfinanso-
wania wypoczynku letniego dla dzieci  i młodzieży organi-
zowanego przez TKKF „Dzikusy”.

To samo dziecko może otrzymać pomoc 
finansową jeden raz w roku kalendarzowym.
Listy osób ubiegających się o dofinansowanie lub sfinan-
sowanie pobytu dziecka na koloniach czy obozie sporzą-
dzają odpowiednio Administracje Osiedli. Listy te winny 
być zaopiniowane przez właściwą Radę Osiedla i wraz 
z wnioskiem przedłożone Zarządowi Spółdzielni, który 
podejmuje ostateczną decyzję.
 Decyzja Zarządu jest podstawą do przekazania środ-
ków pieniężnych 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.

6 kwietnia zapraszamy 
na wyjątkowe WIDOKOWISKO
O godzinie 19.19, kiedy zacznie zapadać zmierzch, 

parking i dach marketu ALDI zamienią się  
w scenę teatralnych zmagań.

Stowarzyszenie  PORTIERNIA  SZTUKI  i  mieszkańcy 
wieżowca  przy  Sacharowa  24/26  przygotowują 
się  do  spektaklu  od  lutego.  Reżyserki  rozmawiały 
z mieszkańcami bloku o wspólnym widoku  z okna – 
tym  z  przeszłości,  z  teraźniejszości,  ale  również  tym 
wymarzonym.  Dynamiczny  pejzaż  miejski,  zjawiska 

atmosferyczne,  tęsknota  za  przyrodą,  wspomnienia  o  cyrku  i  wesołym 
miasteczku – to wszystko będzie można odnaleźć w przedstawieniu.

Odbył  się  również  osiedlowy  piknik  z  okazji  Pierwszego  Dnia  Wiosny 
i Międzynarodowego Dnia Teatru. Można było przygotować sobie balkonowe 
skrzynki z kwiatami, które ozdobią  fasadę bloku. Przygotowywane były także 
malarskie  projekty  „zagospodarowania  przestrzeni”  wokół  bloku,  gdzie 
nieskrępowana wyobraźnia  tworzyła  piękne,  fantastyczne  światy,  których na 
co dzień brak w naszym otoczeniu. Te prace również odnaleźć będzie można 
w tkance wizualnej spektaklu.

Ponadto mieszkańcy bloku przy Sacharowa 24/26, których okna i balkony 
stanowią  naturalną  widownię  dla  spektaklu,  zostaną  zaproszeni  podczas 
przedstawienia  do  stworzenia  wspólnego  obrazu  ze  świetlistych  balonów 
i akompaniamentu za pomocą małych okaryn.

Projekt  WIDOKOWISKO  realizowany  jest  w  ramach  akcji  Dotknij  Teatru  – 
ogólnopolskich  obchodów Międzynarodowego Dnia  Teatru  –  która w  tym  roku 
obchodzi dziesiąte urodziny. Jubileuszowa edycja odbywa się pod hasłem MIASTO. 
Jak piszą pomysłodawcy tej inicjatywy „Dzień Teatru domaga się wspólnoty. Jest 
idealnym pretekstem do jednoczenia sił twórczych, manifestowania różnorodności 
praktyk  twórczych  oraz  znoszenia  granic  w  przestrzeni  i  środowisku  teatru.” 
Akcja  Dotknij  Teatru  czyni  sztukę  dostępną  i  obecną,  często  w  nietypowych 
przestrzeniach.  Pozwala  widzom  odkrywać  scenę  „od  kuchni”  oraz  tworzyć. 
Stawia pytania, prowokuje, zmusza do refleksji. A nade wszystko inicjuje spotkania 
ludzi. Mamy  nadzieję,  że WIDOKOWISKO  będzie  takim właśnie  świętem  teatru 
i wspólnoty w sercu miasta, które intensywnie bić będzie na Widzewie.

WIDOKOWISKO to wyjątkowy spektakl tworzony z wyjątkowymi ludźmi.
Zaproście rodzinę lub znajomych i bądźcie na balkonach 6 kwietnia 

o zachodzie słońca!
A po przedstawieniu spotkajmy się wszyscy „na dole” przy muzyce 

i owocowym stole.
Już teraz dziękujemy ALDI Sp. z o.o. i RSM Bawełna za pomoc przy realizacji 
projektu.



11

Redakcja: Rynek ubezpiecze
niowy to obecnie szeroka gama 
produktów. Miło nam gościć osobę, 
która przybliży nam tę tematykę 
i wskaże na co możemy w ubez
pieczeniach liczyć i na co zwrócić 
uwagę przy zawieraniu ubezpie
czeń. Proszę nam powiedzieć jak 
Pan postrzega swoja pracę? Czym 
się Pan zajmuje na co dzień? Jakie 
jest Pana doświadczenie zawodowe?

Wiesław Golmont: Najogólniej 
mówiąc spotykam się i rozmawiam 
z ludźmi. Jestem Konsultantem ds. 
Planowania Finansowego w Pruden-
tial. Wcześniej byłem bankowcem. 
Doradzałem klientom produkty ban-
kowe, a następnie jako menadżer za-
rządzałem oddziałem oraz regionem 
w rozproszonej strukturze. Od lat 
pasjonują mnie jednak ubezpieczenia 
i możliwość indywidualnego podej-
ścia do każdego klienta. Dlatego po 
wielu latach pracy w bankowości 
podpisałem umowę o współpracę z fir-
mą ubezpieczeniową ze 170-letnim 
doświadczeniem. Firmą, która stara 
się robić więcej niż inni; wychodzi 
naprzeciw potrzebom ludzi, zdając so-
bie przy tym sprawę jak różne bywają 
oczekiwania klientów i że zawarcie 
dobrego ubezpieczenia jest bardzo 
ważne. Teraz łączę doświadczenie 
bankowe z działaniami ubezpiecze-
niowymi.

Zazwyczaj można spotkać mnie 
w Łodzi, ale spotykam się z klientami 
z całej Polski. Zawodowo wdrażam 
indywidualne plany ochronne. Zachę-
cam do odwiedzenia mojego profilu 
na facebooku, gdzie prowadzę stronę 
pod nazwą GOL-MONT Wiesław 
Golmont poświęconą głównie ubez-
pieczeniom na życie i do kontaktu ze 
mną; wizytówka wraz z danymi kon-
taktowymi do mnie drukowana jest 
w tym wydaniu gazety (od redakcji: 
reklama na 1 stronie).

R.: Zatrzymajmy się na chwi
lę przy Towarzystwie Ubezpieczeń 
Prudential. Jak Pan powiedział 
posiada ono 170letnie doświad
czenie i robi więcej niż inni. Jest to 
chyba jedyny ubezpieczyciel, który 
poszukuje spadkobierców, zawar
tych przed II wojną światową, po
lis, chcąc uregulować swoje zobo
wiązania wobec ubezpieczonych, 
prawda?

W.G.: Tak, na stronie interne-
towej Prudential podane są linki do 
list spadkobierców. Jeśli dziadkowie 
czy ogólnie mówiąc przodkowie byli 
ubezpieczani przez Grupę Prudential 
i nie doszło do wypłaty świadczeń, 
spadkobiercy jak najbardziej mają 
prawo do ich uzyskania. Więcej infor-
macji i warunki ubiegania się o zwrot 
oszczędności znajdują się na oficjal-
nych stronach Prudential. Jak może-
my wyczytać ze strony przed II wojną 

światową ubezpieczonych w Polsce 
było przeszło 4.600 osób.

R.: Wracając do ubezpieczeń. 
Coraz częściej przy zawieranych 
kredytach, a nawet czynionych za
kupach, np. sprzętu AGD, niejako 
w pakiecie, oferowane jest nam 
ubezpieczenie. Po co Kowalskiemu 
ubezpieczenie na życie, np. przy 
zaciąganiu kredytu hipotecznego?

W.G.: Brutalnie ujmując ten kon-
kretny temat, Kowalskiemu ubezpie-
czenie nie jest potrzebne do szczęścia. 
Kredyt zawsze mogą spłacać jego 
dzieci, wnuki i prawnuki. To takie 
współczesne wydanie niewolnictwa 
za długi. To bank udzielający kredy-
tu jest zainteresowany, by otrzymać 
natychmiast pieniądze, gdy plan Ko-
walskiego na długie i szczęśliwe ży-
cie zakończy się przed ostatnią ratą 
kredytu. Na palcach mogę policzyć 
ludzi, którzy przy okazji kredytu 
wprowadzają zabezpieczenie, by 
chronić swoje (a nie banku) interesy. 
Świadomość o sposobach minimalizo-
wania ryzyka jest zastraszająco mała. 
Dlaczego nikt nie bierze z banku 500 
tysięcy złotych i tygodniami nie nosi 
ich w foliowej reklamówce po mie-
ście? Ta sama osoba, bez mrugnięcia 
okiem, wyciąga z banku pół miliona 
w kredycie i jego spłatę pozostawia 
losowi. W moim przypadku ryzyko, 
że nie dożyję do końca tego miesiąca, 
statystycznie rzecz ujmując, jest tysiąc 
razy większe niż wygrana w Lotto.

R.: Na co może liczyć posiadacz 
ubezpieczenia względem kredytu hi
potecznego?

W.G.: Zróbmy eksperyment. Czy 
kredyt w wysokości pół miliona zł za 
jedyne 60 zł to dobry interes? Mieć 
walizkę pełną legalnych pieniędzy za 
jedyne 60 zł. Kto by nie chciał, praw-
da? Idźmy dalej – mamy te pieniądze 
i co robimy? Najpierw spłacamy kre-
dyt hipoteczny, żeby się go pozbyć, 
bo po pierwszej euforii z posiadania 
mieszkania kredyt zazwyczaj zamie-
nia się we wrzód, którego każdy chce 
się jak najszybciej pozbyć. A gdy nie 
ma tych 500 tysięcy, to uwiązani je-
steśmy spłatą przez co najmniej 25 lat.

W przypadku ubezpieczenia 
na życie otrzymujemy gwarancję, 
że w sytuacji, gdy w naszym życiu 
w ciągu tego ćwierćwiecza coś nie-
przewidzianego, złego się wydarzy 
i np. przestaniemy zarabiać, ktoś inny 
wyłoży całą kwotę na spłatę naszych 
długów. Kredytobiorca przerzuca na 
kogoś innego problem w razie nie-
szczęścia. W tym przypadku na fir-
mę ubezpieczeniową. Mam mnóstwo 
dowodów na to, że polisa na życie 
zapewnia przede wszystkim spokoj-
ny sen. Pozwala cieszyć się życiem 
na całego. A w razie czego… niech 
się martwi towarzystwo ubezpiecze-
niowe.

R.: Jakie zatem proponuje Pan 
ubezpieczenie?

W.G.: Najbardziej korzystne 
jest ubezpieczenie oszczędnościowe, 
które pozwala gromadzić kapitał, by 
w określonym przez klienta czasie 
z niego skorzystać np. do wcześniej-
szej spłaty kredytu. Dzięki systema-
tycznym wpłatom na ubezpieczenie 
oszczędnościowe można zgromadzić 
kwotę, która pozwoli zrealizować za-
łożone plany i marzenia.

R.: Co to znaczy?
W.G.: Wszystkie składki z umo-

wy głównej wracają po zakończeniu 
umowy do ubezpieczonego. Do tego 
są naliczane premie roczne i premia 
końcowa od których ubezpieczony nie 
płaci odsetek.

R.: Czy to oszczędzanie można 
porównać z lokatami bankowymi?

W.G.: Lokaty bankowe są nisko 
oprocentowane i na krótkie terminy. 
Klient co parę miesięcy musi szukać 
korzystnej oferty, a później dokonuje 
transferu. Płaci od zarobionych odse-
tek podatek. Przy polisach oszczęd-
nościowych naliczane są odsetki 
od których nie trzeba odprowadzać 
podatku, a klient był ubezpieczony. 
Może uposażać kogo chce, bo wów-
czas nie obowiązuje prawo spadkowe.

R.: A co poza umową główną 
jest w polisie oszczędnościowej?

W.G.: Posiadamy ubezpieczenia 
dodatkowe, które pozwalają wesprzeć 
finansowo klienta i jego bliskich na 
wypadek różnych zdarzeń, np. śmier-
ci, śmierci w nieszczęśliwym wypad-
ku, niezdolności do wykonywania 
jakiejkolwiek pracy zarobkowej, 
poważnego uszczerbku (29 uszczerb-
ków), poważnego zachorowania (54 
choroby), operacji i pobytu w szpitalu. 
W naszej ofercie przewidziane jest też 
unikatowe wsparcie ubezpieczyciela 
w kontynuacji ubezpieczenia poprzez 
przejęcie opłacania składek w razie 
poważnego zachorowania, przejęcie 
opłacania składek w razie poważne-
go uszczerbku, przejęcie opłacania 
składek w razie niezdolności do pracy.

Zawierając umowy dodatkowe 
przejęcia opłacania składek ubez-
pieczony zyskuje pewność, że w ra-
zie poważnej choroby, poważnego 
uszczerbku lub gdy nie będzie zdolny 
do wykonywania pracy, ubezpieczy-
ciel będzie regularnie opłacał składki 
na ubezpieczenie i na koniec trwania 
umowy wypłaci pełną kwotę gwaran-
towaną w umowie.

R.: A jakie polisy proponuje 
Prudential dla dzieci?

W.G.: Uważam, że najlepszą ofer-
tą na rynku ubezpieczeń jest Ubezpie-
czenie oszczędnościowe „Start w Ży-
cie”. To gwarancja, że niezależnie od 
tego, co przyniesie przyszłość, Twoje 
dziecko otrzyma wsparcie finansowe: 
pieniądze na studia, pierwszy samo-

Rozmowa z p. Wiesławem Golmontem Menedżerem Zespołu, 
Konsultantem ds. planowania finansowego, współpracującym 
z firmą Prudential.

c h ó d 
czy wkład 
n a  m i e s z -
kanie – potrzeb 
z pewnością 
nie zabraknie. 
To innowacyj-
ne rozwiązanie, 
z a p e w n i a j ą c e : 
możliwość długo-
terminowego, systema-
tycznego oszczędzania na 
przyszłość Twojego dzie-
cka i ochronę ubezpiecze-
niową dla pociechy przez 
cały czas trwania umowy.

R.: Rodzajów ubez
pieczeń jest wiele. Załóżmy, 
że nie znam nikogo, kto zajmuje 
się ubezpieczeniami na życie zawo
dowo. Jak znaleźć osobę, która po
może wybrać odpowiedni produkt?

W.G.: Ubezpieczenie zaczyna się 
wtedy, gdy człowiek rozmawia z czło-
wiekiem. Nie bez powodu w Polsce 
jest ograniczenie sprzedaży polis 
indywidualnych przez Internet. Nie 
ma dobrej rady w tym przypadku. Za-
wsze doradzam, by podchodzić z dużą 
ostrożnością do tego, co wypisuje się 
w Internecie o ubezpieczeniach na 
życie. Czasami opinię wygłaszają 
ludzie nieposiadający elementarnej 
wiedzy. Zdarzają się też osoby, które 
chcą szybko sobie dorobić i idą na 
skróty. Bardzo często wiedza po-
wszechna, typu mój szwagier miał 
taką polisę, powoduje spory zamęt. 
Jeśli jednak choć jedna osoba dzięki 
temu, co robię, podejmie mądrą decy-
zję w sprawie ubezpieczenia na życie 
lub zdrowie i ta ochrona zadziała, to 
uznam to za mój ogromny sukces. 
Rozmawiamy o życiu i zdrowiu. To 
nie są kołpaki, które ktoś ci ukradnie 
w nocy pod blokiem. Trudno, jak nie 

będzie wypłaty z polisy, to kupisz so-
bie nowe.

R.: Czy jest Pan w stanie podać 
jakieś konkretne przykłady z włas
nego doświadczenia, gdy ubezpie
czenie na życie pomogło w rozwią
zaniu poważnych problemów?

W.G.: Kiedyś, gdy jeszcze nie 
miałem bladego pojęcia o ubezpie-
czeniach, zmarł ojciec mojej bardzo 
bliskiej przyjaciółki. Miał aktywną 
polisę. Po przesłaniu aktu zgonu do to-
warzystwa sam spłacił się jeden kredyt 
i dwa zakupy ratalne. Zostało nawet 
trochę na pomnik. Mimo że rozma-
wiamy o tragicznych sytuacjach, brat 
pewnego ubezpieczonego, nie potrafił 
ukryć ogromnej ulgi, że polisa zosta-
ła odpowiednio wcześnie kupiona i to 

na gigantyczną kwotę. Zmarły miał ją 
opłacać dwadzieścia lat. Zdołał wpła-
cić zaledwie 37 miesięcznych składek.

R.: Moglibyśmy zapewne roz
mawiać w nieskończoność. Pana 
wiedza jest naprawdę fantastyczna. 
Dziękujemy bardzo za merytoryczne 
wskazówki. Mamy nadzieję, że czy
telnicy skorzystają z Pana wiedzy.

W.G.: Cała przyjemność po mo-
jej stronie. To, o czym dziś rozmawia-
my i wiele innych możliwości doty-
czących ubezpieczeń, można ze mną 
omówić umawiając się na spotkanie. 
Zapraszam. Bo przecież, każdy sam 
ponosi konsekwencje swoich decyzji 
finansowych.

R.: Dziękujemy za rozmowę.
 K.Sz. i I.G.

KONSULTANT,  
którego szukają klienci

Ludzie,  
których 

warto  
poznać
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Bezpieczne place zabaw
Coraz częściej aura sprzyja zabawom 
dzieci przed budynkami. Jak co roku 
wraz z nastaniem wiosny służby ad-
ministracyjne dokonują przeglądów, 
konserwacji i napraw ławek, koszy na 
śmieci na skwerkach i ciągach pie-
szych oraz sprzętu zabawowego na 
placach zabaw. Wymieniany jest też 
po zimie piasek w piaskownicach. Suk-
cesywnie modernizowane są place za-
baw dla dzieci.
 Przed budynkami – już niebawem 
przed blokami 7, 8, 9 na Janowie – 
montowane są nowe, kolorowe i co naj-
ważniejsze bezpieczne place zabaw.
 K.Sz.

Najważniejsze w mojej pracy  
to pokazanie rozwiązań  
jakie można zastosować, a nie przekonywanie,  
że czyjeś rozwiązania są złe.



12 Rozerwij się!
Poziomo: 1. ssaki ziemnowodne, 6. firma 
samochodowa z Mioveni, 7. droga dla ma-
lucha, 8. imię chilijskiego poety, 9. żywi się 
krwią, 12. nimfa drzewna, 13. chroni przed 
korozją, 14. pojazd z pól golfowych, 18. 
rozwiązał zagadkę Sfinksa, 19. ukraińska 
Ksenia, 20. nordycki bóg z młotem, 21. re-
gion w granicach historycznej Wielkopol-
ski, 22. Anglosasi nazywają go columbium.
Pionowo: 2. przepływa przez Chorzele, 3. 
zupa z mięsa, 4. nauczyciel Pawła z Tarsu, 
5. najpopularniejszy z dinozaurów, 9. twór-
ca receptury coca-coli, 10. słynny kenijski 
biegacz, 11. imię byłego burmistrza Zako-
panego 15. kamień jubilerski z Brazylii, 16. 
imię Bękarta, księcia Akwitanii, 17. czyn-
ność z ogonka.

Poziomo: krach, gęsię, kwarc, rzęśl, Sabah, 
lancia, adria, kiecka, Otto, zabawa, Anna, 
bosman, zwał.
Pionowo: rewia, córka, ręczenie, pilśniak, 
Szalom Asz, boratynka, hlak, Iwanow, czak-
ma, acanna.

Pierwsze trzy osoby, które w ciągu 10 dni 
od ukazania się gazety (decyduje data 
stempla pocztowego) nadeślą prawidłowo 
rozwiązaną krzyżówkę na adres: RSM 
„Bawełna” 93120 Łódź, ul. Przyby
szewskiego 163, z dopiskiem na kopercie 
„Krzyżówka”, otrzymają nagrody (nie do
tyczy pracowników RSM „Bawełna”).

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI 
Z POPRZEDNIEGO NUMERU

BARAN 21 III  20 IV
Różne sprawy, które poza-
czynałeś wcześniej, zosta-
ną w najbliższych dniach 
zakończone. Odprężysz się dzięki temu 
i spokojnie zajmiesz się swoimi ulubio-
nymi pracami. Musisz więcej czasu po-
święcić najbliższym zamiast wymykać 
się do znajomych lub na spacer. W pracy 
uważaj na Byka.

BYK 21 IV  21 V
Na szczęście nieporozu-
mienia rodzinne wyjaśniłeś 
definitywnie. Dobrze, że tak 
się stało. Postaraj się utrzymać tę serdecz-
ną atmosferę i nie ociągaj się z pomocą 
najbliższym. Możesz teraz pokazać, na co 
Cię stać. Prawdopodobny przyjazd krew-
nych. W sobotę przypadkowe spotkanie 
z Wagą. 

BLIŹNIĘTA 22 V  20 VI
Mimo pewnych trudności 
i niepokojów uda Ci się do-
prowadzić swoje plany do 
celu. Nawet jeśli ktoś bliski będzie krę-
cił nosem i okazywał niezadowolenie. 
Ostatecznie wyjdzie wszystko na dobre, 
trzeba tylko trochę odczekać, by przeko-
nać się, że tak jest rzeczywiście. Trzymaj 
z Baranem.

RAK 21 VI  22 VII
W najbardziej nieoczekiwa-
nym momencie wytworzy 
się nagle atmosfera bliska 
wybuchowej. Zrób wszystko, żeby do 
tego nie dopuścić. Po pierwsze - kto to 
widział kłócić się o błahostki, a po dru-
gie - skutki tego mogą okazać się fatalne. 
Strzeż się Koziorożca, bo może popsuć 
Ci plany.

LEW 23 VII  22 VIII
Bardzo dobrze, choć będzie 
Cię to kosztowało sporo wy-
siłku. Czyjaś wizyta nie wy-
padnie najlepiej, ale nie z Twojej winy. 
Za to czeka Cię kilka bardzo interesu-
jących rozmów. Przygotuj się do nich 
odpowiednio, bo warto będzie pokazać 
się od najlepszej strony. Wiele będzie 
zależało od Ryb.

PANNA 23 VIII  22 IX
Jeśli nawet pojawi się zły 
nastrój, staraj się go odpę-
dzić od siebie. Szczególnie, 
że jakaś interesująca rozmowa zwróci 
Twoją uwagę ku komuś miłemu spod 
znaku Bliźniąt. W najbliższym miesią-
cu w pracy pełno różnych pilnych zajęć 
i rozterka wyboru, jak pokierować inte-
resami. 

WAGA 23 IX  23 X
Pełny relaks byłby najmil-
szym sposobem spędzenia 
tych dni. Ale różne rodzin-
no-towarzyskie okoliczności mają swoje 
prawa i trzeba będzie im sprostać. Miłe 
słowa, udane posunięcia i sympatyczny 
spacer we dwoje. To wszystko wiele bę-
dzie znaczyć. Unikaj tylko Wodnika.

SKORPION 24 X  21 XI
Nerwowe dni pełne pilnych 
spraw do załatwienia. Bez-
pośrednio po nich możliwe 
niespodzianki w sprawach zawodowych. 
Jeśli poniosą Cię nerwy - stracisz grunt 
pod nogami i sporo czasu na odrobienie 
strat. A więc - konieczna rozwaga i prze-
zorność. Twoim znakiem Lew.

STRZELEC 22 XI  21 XII
Wiosenne lenistwo będzie 
szukać dostępu do Ciebie. 
Nie dawaj się, bo spraw do 
załatwienia jest dużo i szkoda byłoby 
je odkładać. Szczególnie jedna nie-
dawno zaczęta zasługuje na to, by się 
nią energicznie zająć. Może wspólnie 
z Rakiem, który ostatnio ma wiele po-
mysłów.

KOZIOROŻEC 22 XII  19 I
Nareszcie nieco spokoju. 
Nie możesz wciąż pro-
wadzić tak intensywnego 
życia. Warto pomyśleć o zdrowiu. Na 
szczęście trochę się teraz opamiętałeś, 
ale na jak długo? Wyjątkowo dobra pas-
sa w interesach. Jeśli będziesz rozsąd-
ny, możesz wiele zyskać. Dobre układy 
Panną.

WODNIK 20 I  18 II
Dobry miesiąc. Spotkasz się 
z wyrazami życzliwości. Nie 
pozostawaj dłużnym. Twoja 
sympatia okazana otoczeniu będzie bar-
dzo mile przyjęta. Jeśli planujesz wyjazd, 
postępuj w podróży ostrożnie. Słowa wy-
powiedziane w zdenerwowaniu przez 
Strzelca puść mimo uszu…

RYBY 19 II  20 III
Oj, dobrze się będzie dzia-
ło Rybom w najbliższych 
dniach. Tyle miłych spot-
kań i wartych uwagi propozycji. Bę-
dzie to całkiem udany miesiąc. Możesz 
spokojnie zaryzykować w pracy albo 
spróbować pójść na wiosenną randkę 
z kimś, kto dotychczas Ci odmawiał… 
Skorpion? 

HOROSKOP NA KWIECIEŃ

Najwięcej czasu 
ma człowiek, który 
niczego na później 
nie odkłada.
 Przysłowie chińskie

40 DNI  
WIELKIEGO POSTU

Jesteśmy praktycznie na półmet-
ku Wielkiego Postu. W chrześ-
cijaństwie to czas pokuty, 
przygotowujący do przeżycia 

najważniejszych dla chrześcijan świąt 
wielkanocnych. Zaczyna się w Środę 
Popielcową przed I Niedzielą Wiel-
kiego Postu. Czas trwania Wielkiego 
Postu dla Kościoła katolickiego trwa 
do Wielkiego Czwartku, a w Wielki 
Piątek i Wielką Sobotę obchodzony jest 
post paschalny. W językach pierwotne-
go Kościoła nazywał się on czterdziest-
nicą, czyli dosłownie „40 dni”, co mia-
ło wskazywać na wzorzec, do którego 
nawiązywał – do trwającego 40 dni 
postu samego Chrystusa.

Liczba „40” w historiach biblij-
nych pojawia się często i ma znaczenie 
symboliczne.

Tyle dni miał trwać potop, który 
miał oczyszczać Ziemię z grzechów. 
Czterdzieści lat trwała wędrówka na-
rodu wybranego po wyjściu z Egip-
tu, by mógł – oczyszczony – wejść 
do Ziemi Obiecanej. 40 dni trwał bi-
blijny pobyt Mojżesza na górze Synaj 
w obecności Boga, od którego otrzy-
mał Dekalog. Po stwierdzeniu odstą-
pienia przez Izraelitów od zawartego 
przymierza wrócił na tę górę i spędził 
tam, poszcząc, 40 dni. Ezechiel opisu-
je nakaz 40-dniowej pokuty, którą miał 

odbyć za grzechy Judy. Z kolei Eliasz 
wędruje przez 40 dni na górę Horeb 
na spotkanie z Bogiem. Prorok Jo-
nasz przez 40 dni nawołuje mieszkań-
ców Niniwy do nawrócenia. Dawid 
i jego syn Salomon władali Izraelem 
po 40 lat każdy. Prawo Mojżeszowe 
stanowiło, że kobieta po porodzie była 
uznawana za nieczystą przez okres 
40 dni, po upływie których dostępowa-
ła rytu oczyszczenia. Taki rytuał prze-
szła także, czczona przez chrześcijan 
Maria z Nazaretu. Obchodzone 2 lu-
tego święto Ofiarowania Pańskiego, 
nazywane było w przeszłości świętem 
Oczyszczenia NMP. Za każdym razem 
okres 40 dni lub 40 lat, jest czasem 
pokuty i nawrócenia. Dla chrześci-
jan 40-dniowy post ma stanowić czas 
przygotowania na najważniejsze świę-
to Zmartwychwstania Chrystusa.

Źródło: internet

Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego nu-
meru nadesłał Bogusław Rychlik z os. „Słowiańskie”. 
Gratulujemy!

Przygotowujemy się do 
świąt. Smakowo też. W pro-
ponowanej sałatce nie za-
braknie więc typowo Wiel-
kanocnych produktów. 
Są jajka, śledzie i co może 
nieco zdziwić ...w połączeniu 
z buraczkami. Spróbujmy!

SAŁATKA ŚLEDZIOWA
Z BURACZKAMI

Składniki:
 ■ 1 słoiczek majonezu sałatkowego 

(ja najbardziej lubię od Winiary),
 ■ 3 łyżki śmietany 18%,
 ■ 400 g filetów śledziowych,
 ■ 1 cebula – najlepiej czerwona,
 ■ ½ cytryny,
 ■ 4 średniej wielkości ziemniaki,
 ■ 1 średniej wielkości burak,
 ■ 1 jabłko,
 ■ 4 jajka,
 ■ sól i pieprz do smaku.

Przygotowanie:
1.   Ugotuj ziemniaki w mundurkach 

i pozostaw do ostygnięcia.
2.   Majonez połącz ze śmietaną.
3.   Filety śledziowe pokrój w paseczki, 

skrop sokiem z cytryny i oprósz pie-
przem; jeśli używasz śledzi z beczki 
to je najpierw umyj i zalej zimną 
wodą na około 60 minut, a następnie 
odsącz.

4.   Cebulę obierz i pokrój w kostkę.
5.   Buraczka zetrzyj na tarce o grubych 

oczkach i dobrze odsącz z soku.
6.   Podobnie jabłko – obierz i zetrzyj 

na tarce o grubych oczkach.

7.   Jajka ugotuj na twardo, po ostudze-
niu obierz, białka zetrzyj na tarce 
o grubych oczkach, a żółtka o drob-
nych oczkach.

8.   Ziemniaki obierz i pokrój w kostkę.
9.   W szklanej salaterce układaj kolejno: 

ziemniaki, sos majonezowy, śledzie, 
cebula, sos majonezowy, buraczki, 
jabłko, sos majonezowy, białka jajek 
i żółtka. 

Sałatka najlepiej smakuje na drugi dzień 
po przygotowaniu.
Smacznego!

 K.Sz.

Na pierwszej randce chłopak przechodzi z dziewczyną obok 
ogródków działkowych.
Żeby zagadać pyta się dziewczyny spoglądając na drzewa:
– Lubisz bez?
– Lubię, ale się boję?

Mały Jasio pyta mamy: – Mamo, po co się malujesz?
– Żeby ładnie wyglądać.
– A kiedy to zacznie działać?


