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Rozliczenie kosztów ciepła i wody dokonywane jest w naszej spółdzielni na podstawie
obowiązującego Regulaminu szczegółowych zasad rozliczania kosztów gzm. Regulamin
dostępny jest w administracjach osiedli oraz na stronie internetowej Spółdzielni.

Wybory. Informacji nt. warunków kandydowania do Rad Spółdzielni można uzyskać w se-
kretariacie Spółdzielni, administracjach osiedli oraz na stronie internetowej RSM „Ba-
wełna” w części dla zalogowanych. Do 24 kwietnia można zgłaszać swoje kandydatury.

NAKŁAD 9000

egzemplarzy

Moim
zdaniem
Od ponad miesiąca jesteśmy zaafe-

rowani informacjami na temat naszego
wschodnio-południowego sąsiada czyli
Ukrainy. Całe dnie nasze media po-
święcały tylko wydarzeniom na Majda-
nie w Kijowie. Wielkie zaangażowanie
dziennikarzy, liczne bezpośrednie rela-
cje, komentarze, opinie, tak jakby u nas
nie było ważniejszego problemu, nic
nie było do zrobienia czy poprawienia.
A przed Ukrainą, najważniejszy był tyl-
ko problem wyjścia z więzienia znane-
go mordercy.

I ciągle są tematy zastępcze. Cieka-
wi mnie tylko to, że nasze media całko-
wicie przemilczały występujące podob-
no w pierwszych dniach żądania protes-
tujących na Majdanie zwrotu naszego
Przemyśla i kilku czy też kilkunastu na-
szych powiatów do Ukrainy. Ale wi-
docznie tak ma być. A potem już ciągła
relacja z brawurowej akcji naszego mi-
nistra spraw zagranicznych, podpisanie
porozumienia, ucieczka prezydenta,
całkowita zmiana władz. I początek
sprawy oderwania Krymu od tego kraju;
dziwne przejmowanie kontroli nad stra-
tegicznymi punktami czy też instytucja-
mi na tym półwyspie. I powszechne
żądanie połączenia z macierzą. Nic dziw-
nego, że wiele osób, w tamtych rejonach
jest zachwyconych działaniem prezydenta
Rosji. Przecież tak niedawno odbyły
się zimowe igrzyska. Piękne, wspaniałe.
Zawodnicy gospodarzy zdobyli najwię-
cej medali. Pełen sukces. A ponadto cu-
downe widowiska na początek i koniec
igrzysk. Widowiska, nie kosmopolitycz-
ne, ale wzmacniające rosyjską dumę
narodową, przedstawiające piękno kra-
ju i dokonania jego mieszkańców. A na
koniec odśpiewany wspaniale hymn
przez grupę około tysiąca dzieci. Hymn,
w którym odwołuje się do Boga, do Jego
ochrony ojczystej ziemi. Jeden z niewielu
obecnie takich hymnów.

Kolejnym powodem do dumy naro-
dowej będą za 4 lata mistrzostwa świa-
ta w piłce nożnej. Ale to już są dywaga-
cje na temat organizowania potężnych
i ważnych imprez w krajach nie do koń-
ca demokratycznych. Imprez, które dają
potężne wsparcie rządzącym i legitymi-
zują ich nie tylko w oczach społecznoś-
ci międzynarodowej, ale przede wszyst-
kim w oczach własnych obywateli, któ-
rzy są skłonni do wielkich wyrzeczeń, jak
również do wielkich poświęceń. A świat
z niepokojem patrzył i nadal patrzy na sy-
tuację na Krymie i na Ukrainie. I zada-
jemy sobie pytanie dotyczące ewentual-
nego konfliktu zbrojnego. Co wtedy?

Dlatego w tym numerze nasz wywiad
poświęcamy funkcjonowaniu obrony
cywilnej w naszym mieście. Wnioski
każdy z nas może wyciągnąć jedno-
znaczne. Ciekawostką jest zmiana sys-
temu alarmowania. Nie ma już skom-
plikowanego systemu. Zastąpiono go
systemem zero jedynkowym; czyli są
dwa rodzaje syren. Ogłoszenie jakiego-
kolwiek alarmu to dźwięk modulowany;
odwołanie to ciągła syrena.

Za trzy tygodnie mamy Święta Zmart-
wychwstania Pańskiego. Święta zwy-
cięstwa życia nad śmiercią. Niech będą
okazją do naszego odrodzenia, do swo-
istej wiosny w naszym życiu, ażebyśmy
radośni i szczęśliwi patrzyli z podziwem
na otaczającą nas rzeczywistość.

Tym bardziej, że będzie nad nami czu-
wał nasz nowy święty Jan Paweł II.

Sylwester Pokorski

Ważna informacja!
Kolejny numer gazety ukaże się po Świętach Wielkanocnych
i będzie to wydanie podwójne. W gazecie zamieścimy wiele
informacji związanych ze zbliżającym się Walnym Zgroma-
dzeniem RSM „Bawełna”. Przedstawimy organizację Walne-
go i zamieścimy obszerne fragmenty sprawozdania z działal-
ności Spółdzielni. Jako, że rok bieżący jest rokiem wyborczym
w naszej Spółdzielni i wybierać będziemy nową Radę Nad-
zorczą i nowe Rady Osiedli, na łamach gazety przedstawimy
kandydatów na członków do tych organów Spółdzielni.

K.Sz.

W rozliczeniu za 2013 r. ogrzewanie na plus, a ciepła woda na minus.

Jak co roku, przed 31 marca, przekazaliśmy użytkownikom
lokali w RSM „Bawełna” druki rozliczeń indywidualnych. Na
drukach tych zawarte są informacje dotyczące kształtowa-
nia się zużyć i kosztów dla nieruchomości i indywidualnych,
konkretnych lokali. A jak przedstawiały się wyniki rozliczeń
globalnie w Spółdzielni?

W zakresie centralnego ogrzewania zaliczki jakie wnosiliście
Państwo w opłatach eksploatacyjnych na poczet kosztów c.o.

w całości pokryły koszty za dostawę energii cieplnej zapłaco-
ne w 2013 r. Do rozliczenia z członkami pozostał dodatni wy-
nik w wysokości 48.431,54 zł. Natomiast za podgrzanie
wody zaliczki ustalone na 2013 r. okazały się zbyt niskie. Kosz-
ty przewyższyły wnoszone przedpłaty o 121.653,15 zł.

Statystycznie za 2013 r. koszt ogrzania 1 m2 powierzchni
w naszych zasobach wynosił 1,91 zł, a średni koszt zmien-
ny podgrzana 1 m3 wody – 14,05 zł. Czytaj str. 4–5

Zakończyliśmy rozliczenia kosztów ciepła i zużycia wody. Wyniki indywidualnych rozliczeń
zostały już dostarczone członkom. Aby pomóc w czytaniu i zrozumieniu druków rozliczeniowych
w tym wydaniu ponownie wyjaśniamy znaczenie poszczególnych pozycji.

ROZLICZENIE
KOSZTÓW
CIEPŁA I WODY
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Dysponujemy nagraniami z monitoringu, dokumentującymi

podrzucanie śmieci i gabarytów na nasz teren
przez mieszkańców budynku z ul. Wilczej 2

– poinformował nas Zarząd sąsiadującej z tym budynkiem Wspólnoty.2

RSM Bawełna – ,,Mój dom” – pismo Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna”. Redaktor Naczelny Sylwester Pokorski, redaktor Katarzyna Szczepaniak
i Izabela Gwardys. Adres redakcji 93-120 Łódź, ul. Przybyszewskiego 163, pok. 117. Telefon 42 6416333 w. 35, e-mail: mojdom@rsmbawelna.pl. Skład i łamanie Agencja
Wydawnicza PAJ-Press. Ogłoszenia przyjmują: redakcja w godz. 8.00-15.00 – Łódź, ul. Przybyszewskiego 163, pok. 117,ADM „Słowiańskie” Łódź, ul. Piasta Kołodzieja 21,
ADM „Sienkiewiczowskie” Łódź, ul. Skrzetuskiego 12, ADM „Żubardź” – „Koziny” Łódź, ul. Klonowa 39, ADM „Zbiorcza” Łódź, ul. Zbiorcza17. Wszystkie ADM-y
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Z prac
Rady Nadzorczej
W lutym 2014 roku Rada Nadzorcza RSM
„Bawełna” odbyła jedno posiedzenie, na
którym:
1. W ramach spraw dotyczących stosunku
członkostwa, po rozpatrzeniu wniosku o wy-
kreślenie z grona członków Spółdzielni jed-
nej osoby, posiadającej spółdzielcze lokator-
skie prawo do lokalu w osiedlu „Słowiańskie”
i po wysłuchaniu zainteresowanej, która
zgłosiła się na posiedzenie oraz po złożeniu
przez nią ustnego zobowiązania, że oprócz
spłaty zadłużenia z tytułu użytkowania loka-
lu podpisze dodatkowo porozumienie związa-
ne ze spłatą kredytu, Rada Nadzorcza odłożyła
podjęcie decyzji w tej sprawie i będzie ją mo-
nitorowała.
2. Podjęła Uchwałę w sprawie należącej do
kompetencji Rady Nadzorczej w związku
z planowanym zwołaniem Walnego Zgroma-
dzenia:
– w sprawie ustalenia zasad zaliczania człon-
ków Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Bawełna” do poszczególnych części Walnego
Zgromadzenia Robotniczej Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Bawełna” w Łodzi – uchwałę tę
drukujemy na str. 3.
3. Rada Nadzorcza ustaliła treść ogłoszenia
o naborze kandydatów do Prezydium, Komisji
Skrutacyjnej i Wyborczej najbliższego Wal-
nego Zgromadzenia RSM „Bawełna” i zde-
cydowała, że ogłoszenia mają zostać wywie-
szone w biurze Zarządu Spółdzielni oraz
w biurach poszczególnych Administracji
Osiedli, a także na stronie internetowej Spół-
dzielni.
4. Ustalono termin zgłaszania kandydatów do
Prezydium, Komisji Skrutacyjnej i Wyborczej
do dnia 25 marca 2014 r.
5. Przyjęła bez uwag sprawozdania z działal-
ności Rad Osiedli „Koziny”, „Żubardź”, „Zbior-
cza”, „Słowiańskie” i „Sienkiewiczowskie” za
2013 r.
6. W związku z pismem Krajowej Rady
Spółdzielczej przekazanym Spółdzielni w spra-
wie mającego się odbyć w Warszawie,
w dniach 2-4 kwietnia 2014 roku Zgroma-
dzenia Ogólnego organizacji Cooperative
Europe Rada Nadzorcza postanowiła nie
zgłaszać przedstawiciela RSM „Bawełna”
do udziału w Zgromadzeniu Ogólnym tej or-
ganizacji.
7. Przyjęła do wiadomości informacje Prze-
wodniczących Rad Osiedli „Słowiańskie”,
„Sienkiewiczowskie”, „Zbiorcza”, „Koziny”
na temat spraw jakimi zajmowały się Rady na
swoich posiedzeniach od ostatniego posie-
dzenia Rady Nadzorczej. Rada Osiedla „Żubar-
dź” nie miała w tym czasie posiedzeń.
8. Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Wal-
demar Pawelski zwrócił się do Przewod-
niczących Rad Osiedli, aby w związku ze
zbliżającym się Walnym Zgromadzeniem,
poruszyć na Radach Osiedla ten temat, a także
sprawę uczestnictwa, fizycznego i czynnego
w trakcie powyższych zebrań.
9. Rada Nadzorcza rozważyła propozycję
Rady Osiedla nr 33 dot. zmiany granic Osied-
la Olechów-Janów i prowadzonych w związku
z tym konsultacji społecznych. Przygotowa-
no stanowisko Rady Nadzorczej Robotniczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna” w Ło-
dzi, wyrażające sprzeciw wobec planowane-
go podziału terenu Osiedla „Olechów–Janów”
poprzez wyłączenie terenu między ulicą
Transmisyjną a Aleją Hetmańską i włączenie
go do obszaru Osiedla nr 33. Postanowiono
skierować to stanowisko do Prezydent Mias-
ta Łodzi, p. Hanny Zdanowskiej, do Prze-
wodniczącej Rady Miejskiej oraz do 6 rad-
nych, którzy przedstawili wniosek o prze-
prowadzenie konsultacji społecznych w tym
temacie. Stanowisko to znajduje się również
na stronie internetowej RSM „Bawełna”.
10. Prezes S. Pokorski poinformował Radę
Nadzorczą, że ukazał się 62 numer gazety
„RSM ,Bawełna’ Mój Dom” i że gazeta ta za-
istniała na spółdzielczym rynku ogólnokra-
jowym, ponieważ w drugim numerze mie-
sięcznika Krajowej Rady Spółdzielczej „Tę-
cza Polska” (luty 2014), na stronie poświęconej
przeglądowi prasy, ukazała się wzmianka
o grudniowym numerze naszej gazety i o ar-
tykule z pierwszej strony pt. „Papież Franci-
szek promuje spółdzielczość”.
11. Termin następnego posiedzenia Rady
Nadzorczej zaplanowano na 27 marca 2014 r.

Oprac. I.G.

Z prac Zarządu Spółdzielni w lutym 2014 r.
W lutym 2014 r. posiedzenia Za-
rządu RSM „Bawełna” odbyły
się w dniach 5, 12, 19 i 26.

Sprawy członkowsko-
-mieszkaniowe
W dniu 31.01.2014 r. Spółdzielnia liczyła
9.265 członków, w tym 8.915 członków
zamieszkujących i 350 członków ocze-
kujących. W lutym 2014 r. w poczet
członków Spółdzielni przyjęto 27 osób,
a skreślono z rejestru 27 osób.

Podjęto postępowanie o pozbawie-
nie członkostwa w Spółdzielni w sto-
sunku do osoby zalegającej z opłatami
za mieszkania.

Określono wysokość kwoty na-
leżnej od członków oczekujących z ty-
tułu kosztów manipulacyjnych za 2014
rok. Kwota ta ustalana jest corocznie
przez Zarząd i w 2014 roku wynosi
60 zł.

Roboty remontowe, wymiana
stolarki okiennej
Postanowiono zrefundować członkom
Spółdzielni koszty wymiany okien we
własnym zakresie w kolejności wyni-
kającej z list określających kolejność
wymiany/refundacji:
– w sześciu mieszkaniach w osiedlu

„Zbiorcza”
– w jednym mieszkaniu w osiedlu

„Słowiańskie” i
– w jednym mieszkaniu w osiedlu

„Żubardź”.
Ponadto przyspieszono refundację

poniesionych kosztów wymiany okien
we własnym zakresie jednej osobie
z osiedla „Zbiorcza” i jednej osobie
z osiedla „Żubardź” ze względu na
trudną sytuację życiową tych osób oraz
po uzyskaniu pozytywnych opinii Rad
Osiedli.

Dokonano wyboru firm do wyko-

nywania robót kominiarskich w zaso-
bach Spółdzielni w 2014 roku.

Opłaty i koszty
Omówiono i przyjęto do wiadomości
wyniki ekonomiczne Spółdzielni za
styczeń 2014 roku.

Na wniosek zainteresowanego pod-
wyższono ustaloną dla jego mieszkania
stawkę zaliczkową na poczet central-
nego ogrzewania.

Zmieniono wysokość opłat na-
leżnych za wywóz śmieci od najemców
lokali użytkowych i dzierżawców te-
renu w zasobach Spółdzielni.

Podjęto decyzję, aby nie zawierać
z Urzędem Miasta Łodzi umowy w spra-
wie dopłat dla rodzin wielodzietnych do
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, uznając ją za niezgodną
z prawem.

Wyrażono zgodę na zawieszenie
postępowania egzekucyjnego w sto-
sunku do dłużnika z uwagi na dokona-
nie przez niego częściowej spłaty
zadłużenia i wystąpienie o rozłożenie
pozostałej części długu na miesięczne
raty.

W czterech przypadkach na wnio-
sek zainteresowanych podjęto decyzje
o odstąpieniu od naliczenia całości albo
części odsetek od nieterminowo wnie-
sionych opłat za używanie mieszkań.

Przyjęto do wiadomości informację
o rozłożeniu na raty zaległości za używa-
nie lokali mieszkalnych. W IV kwarta-
le 2013 roku rozłożono zadłużenia na
miesięczne raty: w 27 przypadkach
w ilości do dziesięciu rat i w 14 przy-
padkach na więcej niż dziesięć rat.

Najem lokali i dzierżawa
terenu
Uwzględniając argumenty najemcy
wyrażono zgodę na zmianę wysokości
czynszu (obniżenie) przez okres 1 roku

za najem jednego z lokali użytkowych
w osiedlu „Żubardź”.

Podjęto decyzję o zawarciu nowej
umowy z Kołem Wędkarskim na wy-
najem pomieszczenia w piwnicy jedne-
go z bloków w osiedlu „Sienkiewi-
czowskie”.

Wydzierżawiono miejsca pod
umieszczenie reklam przez osoby pro-
wadzące działalność w lokalach użyt-
kowych w osiedlu „Słowiańskie”,
tj. część powierzchni elewacji jednego
z budynków w osiedlu „Słowiańskie” na
zawieszenie reklamy oraz miejsca na
chodniku przy ul. Zakładowej pod usta-
wienie reklam tzw. „potykaczy”.

***
Zwołane zostały zebrania trzech wspól-
not mieszkaniowych na Janowie, któ-
rymi zarządza Spółdzielnia.

Zarząd przyjął do wiadomości, że
w magazynie Krajowej Rady Spółdziel-
czej „Tęcza Polska” nr 2 z lutego br.
w rubryce w rubryce Przegląd Prasy
wspomniano o grudniowym numerze ga-
zety „RSM ,Bawełna’ Mój Dom”, wy-
szczególniając zamieszczony na jej
pierwszej stronie artykuł „Papież Fran-
ciszek promuje spółdzielczość”, a także
relację z uroczystości 55-lecia RSM
„Bawełna”.

Oprac.: E.S.

Do naszej Spółdzielni wpłynęło pismo od Zarządu Wspólnoty Mieszka-
niowej z ul. Wilczej 5.

„Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Wilcza 5 zwraca się z prośbą o poinformo-
wanie mieszkańców posesji ul. Wilcza 2 o lokalizacji przynależnej do budynku
pergoli śmietnikowej i wprowadzenie stanowczego zakazu podstawiania śmieci
i gabarytów pod pergolę ul. Wilcza 5.

Wspólnota Mieszkaniowa Wilcza 5 zawarła z UMŁ umowę użyczenia terenu
wokół budynku obejmującą również teren wokół śmietnika. Podstawianie worków
ze śmieciami oraz wielkich gabarytów w okolicy naszego śmietnika powoduje
ciągły bałagan i dewastację ścian śmietnika, o które opierane są wyrzucane przez
mieszkańców meble. Stały nieporządek jest przyczyną interwencji służb miejskich,
które odpowiedzialnością obciążają naszą Wspólnotę.

Nasza Wspólnota posiada instalację monitoringu, która swym zasięgiem obej-
muje również śmietnik i jego okolice. Dysponujemy więc nagraniami dokumen-
tującymi podrzucanie śmieci i gabarytów na nasz teren przez mieszkańców
Państwa budynku.

W obecnym systemie gospodarki odpadami podrzucanie śmieci nie ma pod-
tekstu finansowego, uważamy więc, że wynika po prostu ze zwykłych przyzwy-
czajeń i chęci skrócenia drogi przez mieszkańców. Dlatego do tej pory nie
wykorzystywaliśmy nagrań w celu egzekucji swoich praw. Jednakże problem jest

Jesteśmy czytani!
W II Liceum Ogólnokształcącym
Dyrektor tego Liceum p. Jadwiga Ochocka, zwróciła się do nas
z prośbą o zamieszczenie na naszych łamach zaproszenia nastę-
pującej treści:

II Liceum Ogólnokształcące im.
Gabriela Narutowicza zaprasza
na Zjazd Absolwentów z okazji
110-lecia Szkoły, który odbę-
dzie się 14 czerwca 2014 r.
Szczegółowe informacje na stronie: www.lo2-110lat.pl lub
w sekretariacie szkoły, tel. 42 674 19 99.
------------------------------------------------------------------------------------------------

W Urzędzie Miasta przez p. Prezydent
Po naszym ostatnim artykule o bezprawnym wstrzymaniu prze-
kształceń praw do gruntu uzyskaliśmy z Urzędu Miasta Łodzi
pismo informujące o możliwości wykupu prawa własności działek
pod nieruchomościami. Jeszcze nie wszystkimi, co do których
złożyliśmy dokumenty, ale informację z Urzędu traktujemy jako
zielone światło i zdjęcie dotychczasowej blokady na wykup
gruntu.

dla nas bardzo uciążliwy, ponieważ generuje dodatkowe koszty związane z ko-
niecznością dodatkowego sprzątania i mandatów karnych.

Prosimy więc o wprowadzenie stosownych zasad gromadzenia odpadów po-
śród mieszkańców Państwa bloku. W przypadku braku poprawy sytuacji będziemy
zmuszeni kierować roszczenia do sądu – personalnie przeciwko konkretnym oso-
bom, na podstawie naszych nagrań z monitoringu.”

Redakcja: Podpisując się pod prośbą Wspólnoty, apelujemy do naszych miesz-
kańców o przestrzeganie lokalizacji przynależnych do budynków pergoli śmietni-
kowych. Postawmy się w sytuacji mieszkańców Wspólnoty z ul. Wilczej 5
i pomyślmy jak sami byśmy reagowali, gdyby ktoś celowo zanieczyszczał i za-
gracał nasz teren. Z pewnością czulibyśmy się oburzeni i domagali się ukrócenia
tego procederu. Każdy z nas lubi, by jego podwórko było czyste i schludne, zro-
zummy więc naszych sąsiadów i przypomnijmy sobie złotą zasadę etyczną: nie
czyń drugiemu, co tobie niemiłe. I.G.
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3
Znasz ten znak? Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem”,
obok spółdzielni mieszkaniowej to tylko dwie z piętnastu
branż spółdzielczych, jakie funkcjonują na rynku polskim.
Z tym wydaniem rozpoczynamy ich prezentację.

Jesteśmy czytani!
W Urzędzie Skarbowym Łódź-Widzew
Naczelnik tego Urzędu p. Piotr Michalak poprosił nas o opublikowanie in-
formacji, która ma zachęcać Państwa do rozliczania się z fiskusem drogą
elektroniczną. My też namawiamy, by przestawić się na taką formę składa-
nia zeznań podatkowych. Żyjemy w dobie Internetu, więc wykorzystujmy
to. Pozwoli nam to zaoszczędzić czas, a może także uratuje parę drzew,
które przerabiamy na papier. Idźmy z duchem czasu i wskazówkami za-
mieszczonymi na stronie obok. To proste.

Przyjrzyjmy się dziś najstarszej z branż
spółdzielczych w Polsce – spółdzielczości
spożywców „SPOŁEM”, która w tym roku bę-
dzie obchodzić 145 lecie swojego istnienia. Na-
rodziła się w latach 60. XIX wieku, kiedy Pol-
ska znajdowała się pod zaborami trzech pań-
stw – Austrii, Prus i Rosji. Zaczęło się od wy-
dania w 1868 roku pierwszej w języku polskim
książki propagującej organizowanie stowa-

rzyszeń spółdzielczych. Była to publikacja pt.
„Spółki spożywcze, autorstwa Aleksandra
Makowieckiego. Rok później, w 1869 r.
w Warszawie, na terenie zaboru rosyjskiego,
powstało Stowarzyszenie Spożywcze „Mer-
kury”, a później, w zaborze austriackim,
w Radomiu, Stowarzyszenie Spożywcze
„Oszczędność”. Do 1904 roku w zaborze ro-
syjskim założono około pięćdziesięciu sto-

W dzisiejszym numerze rozpoczynamy nowy cykl, w którym bę-
dziemy Państwu prezentować, funkcjonujące na polskim rynku,
branże spółdzielcze. Sektor ten w Europie jest naprawdę ogromny
i składa się na niego około 235 tysięcy spółdzielni, zrzeszających
145 mln członków i zatrudniających ok. 4,7 mln pracowników. Naj-
większą branżą spółdzielczą w Europie są spółdzielnie pracy – wy-
twórcze i usługowe (41%), następnie plasują się spółdzielnie rolni-
cze (33%), mieszkaniowe (17%), banki spółdzielcze (5%), spółdziel-
nie spożywców (3%) i apteki spółdzielcze (1%). Na tej liście Polska
plasuje się dosyć wysoko, bo znajduje się tu ok. 8,8 tysiąca
spółdzielni i około 8 mln członków. W polskich spółdzielniach za-
trudnienie znajduje ok. 300 tysięcy osób.

Branże spółdzielcze – Spółdzielczość
spożywców „SPOŁEM”

warzyszeń spożywczych. Od samego po-
czątku spółdzielczość spożywców kierowała
się zasadami ustanowionymi przez, wspomi-
nane bardzo często w naszych artykułach, Sto-
warzyszenie Sprawiedliwych Pionierów
z Rochdale, uznanych za pionierów ruchu
spółdzielczego na świecie. Niezwykle istotnym
wydarzeniem, dla idei propagowania spółdziel-
czości, było powołanie do życia, w 1906 r.,
dwutygodnika „Społem”. Jednymi z jego
założycieli byli przyszły prezydent Polski
Stanisław Wojciechowski, którego sylwetkę
przedstawiliśmy Państwu w cyklu Pionierzy
spółdzielczości, w numerze 58 z październi-
ka 2013 r. oraz Edward Abramowski, o którym
pisaliśmy w numerze wrześniowych (57/2013).
Natomiast nazwę zaproponował sam Stefan
Żeromski, nie tylko znany pisarz, ale również
społecznik i bliski współpracownik Towa-
rzystwa Kooperatystów. Nazwa ta miała na-
wiązywać do staropolskiego zawołania
„społem”, czyli razem. Misją czasopisma
było wskazywanie spółdzielniom kierunków

rozwoju oraz rozpowszechnianie idei spółdziel-
czych. Z czasem nazwę tę przejął Związek
Spółdzielni Spożywców działający na terenie
zaboru rosyjskiego. W 1908 r. w Warszawie
odbył się I Zjazd Stowarzyszeń Spożyw-
czych, na którym powołano Biuro Informa-
cyjne przy Towarzystwie Kooperatystów.
Miało ono stanowić główną ogólnokrajową or-
ganizację spółdzielczą. 18 stycznia 1911 r. za-
twierdzono statut związku o nazwie War-
szawski Związek Stowarzyszeń Spożyw-
czych, a już 1 października, Związek uruchomił
własną hurtownię i rozpoczął swą organiza-
cyjną i rewizyjną działalność. Za znak firmo-
wy Związku uznano rysunek przedstawiający
grupę ludzi popychających kulę ziemską – ry-
sunek prezentujemy obok. I było to swoiste na-
wiązanie do frazy z „Ody do młodości” Ada-
ma Mickiewicza: „Dalej z posad bryło świa-
ta, nowymi cię pchniemy tory”.

Już po odzyskaniu niepodległości, w lip-
cu 1919 r., Warszawski Związek Stowarzyszeń
Spożywczych zmienił nazwę na Związek
Polskich Stowarzyszeń Spożywców i objął
swoją działalnością cały kraj. Podjął również
wtedy uchwałę o przystąpieniu do Między-
narodowego Związku Spółdzielczego.
W 1920 r., już po uchwaleniu przez Sejm
pierwszej ustawy o spółdzielniach, Związek
uruchomił w Kielcach pierwszą spółdzielczą
fabrykę w Polsce – była to fabryka mydła. 26
kwietnia 1925 r. na Zjeździe Zjednoczenio-
wym, z trzech ogólnokrajowych związków,
utworzono Związek Spółdzielni Spożywców
Rzeczypospolitej Polskiej, który po zjedno-
czeniu posiadał 847 spółdzielni, 493 tys.
członków i 1652 sklepy. W 1930 r. władze
Związku zorganizowały Związkową Kasę
Oszczędności, która później przekształciła

się w Bank Spółdzielczy „Społem”. W 1935 r.
określenie „Społem” dodano też do nazwy
Związku. Prezesem Zarządu był wówczas, opi-
sywany w listopadowym, 59. numerze naszej
gazety, Marian Rapacki. W czasie II wojny
światowej spółdzielczość spożywców pełniła
bardzo ważne funkcje w dziedzinie aprowi-
zacji, zaopatrując ludność w niezbędne arty-
kuły, zwłaszcza w żywność.

Po wojnie nastąpiła reorganizacja ruchu
spółdzielczego. W miejsce Związku Rewi-
zyjnego i Gospodarczego powołano Centralę
Spółdzielni Spożywców „Społem”, a w 1949 r.
Związek Spółdzielni Spożywców. 1 stycznia
1950 r., uważając własność spółdzielczą za
gorszą od własności państwowej, decyzją
ówczesnych władz, Związek pozbawiono
własnych przedsiębiorstw, fabryk i hurtowni.
Dopiero 41. Zjazd Delegatów „Społem”
w 1981 r. przywrócił samodzielność i samo-
rządność spółdzielniom. W grudniu 1991 r.
przedstawiciele 122 spółdzielni spożywców
powołali do życia Krajowy Związek Rewi-
zyjny Spółdzielni Spożywców „Społem”.
Obecnie Spółdzielnie spożywców zrzeszone
w Związku skupiają ok. 120 tysięcy członków.
Samych spółdzielni spożywców jest aktualnie
ok. 330, a spółdzielnie „Społem” prowadzą
działalność gospodarczą w wielu zakresach, są
to m.in. handel detaliczny, hurtowy, gastro-
nomia, produkcja piekarska, ciastkarska, gar-
mażeryjna, a nawet hotelarstwo. W sieci
handlowej „Społem” zakupy robi co piąty Po-
lak. W tej chwili w Łodzi pod marką "Społem"
działa ok. 80 sklepów, w których zatrudnionych
jest blisko 700 osób. I.G.

Uwaga!
Redakcja przypomina wszyst-
kim członkom Spółdzielni, któ-
rzy wyodrębnili swoje miesz-
kania, że 31 marca to ostatecz-
ny termin zapłaty opłaty rocz-
nej, z tytułu użytkowania wie-
czystego gruntu za 2014 rok.

Urząd Miasta Łodzi nie wy-
syła blankietów wpłat. O ile za-
tem nie zostało doręczone wy-
powiedzenie określające nową
wysokość opłaty, to kwota opła-
ty pozostaje bez zmian i należy
ją zapłacić bez dodatkowego
wezwania na właściwy numer
rachunku bankowego.

PIT przez Internet
Po raz piąty 1 stycznia br. rozpoczęła się ogólnopolska akcja Szybki PIT
dotycząca składania rocznych zeznań podatkowych. Jej głównym celem jest
uświadomienie podatnikom – klientom administracji podatkowej, korzyści
płynących z terminowego i szybkiego składania deklaracji podatkowych oraz
rozpowszechnienie informacji o możliwości składania deklaracji podatko-
wych drogą elektroniczną. Ministerstwo Finansów promuje przedmiotową
formę składania deklaracji podatkowych korzystając w tym zakresie z ogól-
nodostępnych mediów. Niemniej skuteczne i ważne są lokalne działania
promocyjne podejmowane przez urzędy skarbowe.
Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew zachęca Państwa do składnia
zeznań i deklaracji przez Internet, za pośrednictwem systemu Ministerstwa
Finansów e-deklaracje.
Podstawowe kroki w celu wysłania zeznań przy użyciu systemu
e-deklaracje:
1. Wejdź na stronę internetową Ministerstwa Finansów – www.mf.gov.pl;
2. Wybierz zakładkę e-deklaracje;
3. Jeżeli korzystasz z systemu po raz pierwszy skorzystaj z zakładki „Do

pobrania” i zainstaluj wtyczkę (plug-in). W przypadku posiadania wtyczki
nieaktualnej zainstaluj wtyczkę na rok 2014;

4. Wybierz opcję Formularze, a następnie PIT;
5. Wybierz rok za który chcesz złożyć zeznanie i właściwy formularz. Wy-

pełnij formularz zgodnie z pojawiającymi się komunikatami. Pola obo-
wiązkowe zostały podświetlone czerwoną ramką;

6. Formularz może zostać zapisany na dysku Twojego komputera albo wy-
drukowany;

7. W celu sprawdzenia poprawności i kompletności wypełnionej deklaracji,
kliknij znajdującą się w prawym górnym rogu ikonę „Sprawdź popraw-
ność”;

8. Kliknij polecenie – Dalej, pojawi się komunikat „Dane autoryzujące do
podpisania dokumentu” – podaj kwotę przychodu z zeznania podatko-
wego PIT za rok wskazany przez system;

9. Postępuj zgodnie z komunikatami wyświetlanymi przez system;
10. W celu otrzymania potwierdzenia przesłania deklaracji pobierz Urzę-

dowe Poświadczenie Odbioru.
Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew

Piotr Michalak

Uchwała Nr 1 / 2 /2014
Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna” w Łodzi z dnia
27.02.2014 r.

w sprawie ustalenia zasad zaliczania członków Robotniczej Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Bawełna” do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Robotniczej Spółdzielni
Mieszkaniowej „Bawełna” w Łodzi.

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

§ 1.
Ustalić zasady zaliczania członków Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna”, tj. człon-
ków zamieszkujących (członek zamieszkujący to członek Spółdzielni, któremu przysługuje lub
którego małżonkowi przysługuje spółdzielcze lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu lub
garażu, prawo odrębnej własności lokalu lub garażu w Spółdzielni) i członków oczekujących
(członek oczekujący to członek Spółdzielni nie będący członkiem zamieszkującym) do poszcze-
gólnych części Walnego Zgromadzenia jak niżej:

1. Członek ma prawo uczestniczyć z głosem decydującym w jednej z następujących części Wal-
nego Zgromadzenia:

część 1 „Koziny” – członkowie zamieszkujący na terenie osiedla „Koziny”
część 2 „Bydgoska” – członkowie zamieszkujący na terenie osiedla „Żubardź” w budyn-

kach przy ulicy:
Limanowskiego 168, Uniejowskiej 1/3, 4a,4,6, Lutomierskiej 156, 158, Turoszow-
skiej 5, 16, Bydgoskiej 25, 27/29, 35, 37, Bydgoskiej 40, 42, 44, 46, Klonowej 35/37,
41, Powstańców Wielkopolskich 25 (garaże), Bydgoskiej 25 (garaże)

część 3 „Tybury” – członkowie zamieszkujący na terenie osiedla „Żubardź”, w budynkach
przy ulicy:
Tybury 3, 10, Czarnkowskiej 9/13, Gandhiego 3a, Klonowa 28/30, 32, 38/40, Luto-
mierska 83/101, 103a, 105a, 109a, 111, Wrześnieńska 67/69 , 71/73, Sierakow-
skiego 1/5

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

część 5 „Oczekujący” – członkowie oczekujący
część 6 „Gorkiego” – członkowie zamieszkujący na terenie osiedla „Zbiorcza” w budyn-

kach przy ulicy – Gorkiego 6/8, 10/12, 24, 26, 28.
część 7 „Słowiańskie – Dwusetki” – członkowie zamieszkujący na terenie osiedla

„Słowiańskie” w budynkach przy ulicy:
Anny Jagiellonki 1, 2, 3, 4, 6, Leszka Białego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7a, 8, 9, 11, 13, 13a,
15, 17, Bolesława Szczodrego 1, 2, 3, 5, 6, Kazimierza Odnowiciela 2, 4, 6, Zakłado-
wej 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61.

część 8 „Słowiańskie – Setki” – członkowie zamieszkujący na terenie osiedla „Słowiań-
skie” w budynkach przy ulicy:
Piasta Kołodzieja 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, Dąbrówki 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, Księżnej Kingi 1, 2, Ziemowita 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, Henryka Brodatego 1, 2, 4, Zakładowej 48,
50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, Ziemowita 2b (garaże).

część 9 „Sienkiewiczowskie” – członkowie zamieszkujący na terenie osiedla „Sienkiewi-
czowskie”

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

3. O zaliczeniu do określonej części Walnego Zgromadzenia członka zamieszkującego, któ-
remu przysługuje prawo do więcej niż jednego lokalu o różnym przeznaczeniu (mieszkalny,
niemieszkalny, garaż), decyduje prawo w pierwszej kolejności do lokalu mieszkalnego, na-
stępnie – użytkowego, a na końcu – do garażu.

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

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

§ 2.
W oparciu o powyższe zasady zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgroma-
dzenia, Zarząd Spółdzielni sporządzi imienne listy członków Spółdzielni uprawnionych do uczest-
niczenia z głosem decydującym w określonej części Walnego Zgromadzenia.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ RADY NADZORCZEJ PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ
Julita Marcinkowska Waldemar Pawelski
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Z dniem 1 kwietnia rozpoczął się okres reklamacyjny

dla przekazanych Państwu przed końcem marca
rozliczeń kosztów ciepła i zużycia wody.

Potrwa do 22 kwietnia 2014 r.

1. Analizę rozpoczynamy od tabeli C. USTA-
LONE JEDNOSTKI ZUŻYCIA umieszczo-
nej na samym dole:
poz. C.1 – to określenie rodzaju urządzenia.
W zdecydowanej większości mieszkań wystę-
pują podzielniki. Ale w budynkach nowych za-
instalowane są już ciepłomierze.
poz. C.2 – to numer urządzenia (znajduje się:
w podzielnikach nad wyświetlaczem;
w ciepłomierzach na czołowej ich stronie).
poz. C.3 – stan końcowy. Naciskając przycisk
na podzielniku wyświetlą się nam dwie liczby
(naprzemiennie) – aktualny stan zużycia od
01.01.2014 r. oraz stan na 31 grudnia 2013 r.,
który jest na rozliczeniu.
poz. C.4 – stan początkowy– to zawsze ZERO.
Podzielniki na koniec każdego roku zerują się.
poz. C.5 – różnica. W przypadku rozliczeń
rocznych ta pozycja jest zawsze równa ze
wskazaną w poz. C.3.
poz. C.6 – wskaźnik „UF”. Każdy grzejnik ma
przypisany swój wskaźnik korygujący, zmniej-
szający bądź zwiększający (gdy jest zamonto-
wany za duży grzejnik) zużycie. Każdy został
poinformowany o jego wielkości w momencie
rozpoczęcia rozliczania za pomocą podzielni-
ków w RSM „Bawełna”.
poz. C.7 – jednostka zużycia. Ta pozycja po-
kazuje ilość zużytych jednostek po zastosowa-
niu wskaźnika korygującego „UF” (jest to
wynik mnożenia C.5 razy C.6).
poz. C.8 – to współczynnik „LAF”.
Współczynnik korygujący wskazania ze wzglę-
du na położenie mieszkania w budynku.
O jego wielkości też każdy został wcześniej
poinformowany. Jest jednakowy dla danego
mieszkania.
poz. C.9 – obliczeniowe jednostki zużycia. Jest
to wynik mnożenia poz. C.7 i poz. C.8. Ten
wskaźnik jest wykorzystywany do obliczenia
„kosztów zużycia c.o.” w tabeli A poz. A2.

2. Przechodzimy teraz do tabeli B.OKREŚ-
LENIE KWOT JEDNOSTKOWYCH
poz. B.1 – koszty c.o. Pokazują zużycie ciepła
na ogrzewanie budynku w jednostkach fizycz-
nych (gigadżulach) oraz koszt tego w złotów-
kach na podstawie faktur otrzymanych od
producenta ciepła, czyli Dalkii Łódź sp. z o.o.
poz. B.2 – koszty pomieszczeń wspólnych
zgodnie z Regulaminem szczegółowych za-
sad rozliczania kosztów G.Z.M. ustalone są
procentowe stawki udziału w kosztach ogrze-
wania całego budynku – ciepła przeznaczo-
nego na ogrzewanie klatek schodowych, piw-
nic, wspólnych pomieszczeń itp. Każdy
z członków został poinformowany o ustalo-
nej wielkości procentowego udziału dla da-
nego budynku.
W tym wypadku wynosi on 35%. Dlatego koszt
ogrzewania pomieszczeń wspólnych został
wyliczony wg zasady 120.976,26 x 35% =
42.426,24. A ponieważ powierzchnia wszyst-
kich lokali wynosi, w tym konkretnym przy-
padku 13.354,6900 m2, wylicza się jednostko-
wy koszt ogrzania powierzchni pomieszczeń
wspólnych na kwotę 3,176879 za m2. Ten
wskaźnik jest wykorzystywany do obliczenia
„kosztów pomieszczeń wspólnych” w tabeli
A poz. A.1
poz. B.3 – koszty zużycia c.o. Jest to oblicze-
nie wartości jednej obliczeniowej jednostki
zużycia dla całego budynku. Koszty c.o. ujęte
w poz. B.1 pomniejszone o koszty pomiesz-
czeń wspólnych z poz. B.2 dają wartość ujętą
w omawianej tutaj pozycji.
Dalej mamy informację dotyczącą ilości obli-
czeniowych jednostek zużycia w całym bloku,
czyli jest to suma zużyć we wszystkich loka-
lach. Po podzieleniu kwoty kosztów zużycia
c.o. przez ilość jednostek zużycia w danym
bloku otrzymujemy wartość 1 obliczeniowej
jednostki zużycia budynku, która wykorzysty-
wana jest do obliczenia „kosztów zużycia c.o.”
w tabeli A poz. A2.
poz. B.4 – opłata stała. Jest to pozycja z faktur
otrzymywanych od Dalkii – dostawcy ciepła.
Tak jak w przypadku energii elektrycznej czy
też gazu, w rachunkach, które każdy z nas
otrzymuje, jest zawarta opłata za gotowość
świadczenia usług (dostawy prądu czy gazu),
tak też i w tym przypadku jest to stała opłata
za gotowość dostarczania ciepła w ciągu
całego roku. Ta kwota za gotowość, czyli
opłata stała podzielona przez powierzchnię
wszystkich lokali w budynku, daje wskaźnik
ile kosztuje gotowość za 1 m2 każdego miesz-
kania w budynku, wykorzystywany do obli-
czenia „opłaty stałej” w tabeli A poz. A4.

Objaśnienia – rozliczenie
centralne ogrzewanie

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

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

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

poz. A.4 – opłata stała, czyli stawka oblicze-
niowa w poz. B.4 pomnożona przez wielkość
naszego mieszkania (ilość m2) daje wynikową
kwotę kosztów gotowości dla mieszkania.
poz. A.5 – koszty rozliczenia, czyli: stawka
wyliczona w poz. B.5 pomnożona przez ilość
urządzeń (podzielników) w
mieszkaniu daje wynikową kwotę kosztów za
rozliczenie centralnego ogrzewania w naszym
mieszkaniu.
poz. A.6 – koszty użytkowania, czyli: jest to
suma poz. A.3, poz. A.4 i poz. A.5.
poz. A.7 – przedpłata to suma zaliczek,

wpłacanych w ciągu całego roku 2013 w ra-
mach comiesięcznych opłat eksploatacyjnych
na: „c.o. opłata stała” i „c.o. opłata zmienna”.
poz. A.8 – Wynik rozliczenia czyli różnica po-
między poz. A.7 i poz. A.8. Jeśli koszty użyt-
kowania (A.7) były wyższe niż zaliczki (poz.
A.8) to należy dopłacić wskazaną w rozlicze-
niu kwotę. Jeśli koszty użytkowania (poz. A.7)
były niższe niż zaliczki (poz. A.8), to wówczas
należy się Państwu zwrot kwoty wskazanej
w rozliczeniu.

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

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

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

poz. A.2 – koszty zużycia c.w., czyli stawka
wyliczona w poz. B.3 pomnożona przez ilość
zużytej ciepłej wody z poz. C.7 daje kwotę
kosztów zużycia c.w. w mieszkaniu.
poz. A.3 – koszty c.w.u., czyli jest to suma poz.
A.1 i poz. A.2.
poz. A.4 – opłata stała c.w., czyli: stawka wy-
liczona w poz. B.4 pomnożona przez wielkość
mieszkania w m2 daje wynikową kwotę kosz-
tów gotowości dla mieszkania.
poz. A.5 – koszty zużycia z.w. mieszkania,
czyli ilość zużytej zimnej wody opisanej
w poz. C.5, C.6 i C.7 pomnożonej przez cenę
zimnej wody z poz. B.5 daje koszty zużycia

wody w mieszkaniu w 2013 r.
poz. A.6 – koszty wody niezbilansowanej,
czyli stawka za wodę określona w poz. B.6 po-
mnożona przez procentowy udział wody nie-
zbilansowanej w całości zużycia danego
mieszkania, dają udział w globalnych kosztach
tej wody dla tego mieszkania.
poz. A.7 – koszt rozliczenia wody, czyli kwota
opisana w poz. B.7.
poz. A.8 – koszty, czyli suma, w tym przy-
padku poz. A.5, poz. A.6 i poz. A.7.
poz. A.9 – koszty użytkowania, czyli suma po-
zycji A.3, A.4 i A.8.
poz. A.10 – przedpłata, czyli suma zaliczek

wpłacanych w ciągu całego 2013 roku w ra-
mach całomiesięcznych opłat eksploatacyj-
nych za mieszkanie na: „c.w. opłata stała”,
„c.w. podgrzanie”, „c.w. zimna woda do pod-
grzania” i „zimna woda-wodomierz”.
poz. A.11 – Wynik rozliczenia czyli różnica
pomiędzy poz. A.9 i poz. A.10.
Jeśli koszty użytkownika (poz.A.9) są wyższe
od wpłaconych zaliczek (poz. A.10) to należy
dopłacić wskazaną kwotę. Jeśli zaś koszty
użytkownika (poz. A.9) są niższe niż przedpłaty
(poz. A.10), to wówczas należy się Państwu
zwrot kwoty ustalonej w rozliczeniu.

L I C Z E N I O W Y

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

1. Analizę rozpoczynamy też od tabeli
C.USTALENIE JEDNOSTEK ZUŻYCIA.
poz. C.1 – urządzenia zainstalowane w lokalu
przy czym Ł oznacza w łazience K w kuchni.
W tym przypadku występują tylko dwa wodo-
mierze.
poz. C.2 – numery urządzeń.
poz. C.3 – stan końcowy czyli stan odczytany
na dzień 31.12.2013 r.
poz. C.4 – stan początkowy czyli stan na dzień
01.01.2013 r.
poz. C.5, C.6 i C.7 – roczne zużycia odnoto-
wane na tych wodomierzach, przy czym
roczne zużycie ciepłej wody w tym lokalu wy-
nosi 73,8450 m3 i ta ilość przeniesiona jest do
tabeli A w poz. A.2 „koszty zużycia c.w.”. Zaś
zużycie zimnej wody w tym lokalu wynosi
154,8480 m3, bowiem w tym przypadku do
wskazania zużycia odnotowanego na wodo-
mierzu ciepłej wody dodajemy zużycie wody
zimnej i suma zużyć przeniesiona jest do tabeli
A w poz. A.5 „koszty zużycia z.w. – mieszka-
nia”.

2. Przechodzimy teraz do tabeli B OKREŚ-
LENIE KWOT JEDNOSTKOWYCH:
poz. B.1 – koszty ciepłej wody użytkowej
zużycie ciepła na podgrzanie wody w jednost-
kach fizycznych (gigadżulach) oraz koszt tego
podgrzania w złotówkach na podstawie faktur
otrzymywanych od producenta ciepła, czyli
Dalkii Łódź sp z o.o.
poz. B.2 – koszty wspólne c.w. To wydzielona
z kosztów c.w.u. (poz. B.1) część kosztów
ustalona procentowo dla każdego budynku,
zgodnie z załącznikiem do Regulaminu szcze-
gółowych zasad rozliczania kosztów G.Z.M.,
a dotycząca utrzymania stałej gotowości do
przesyłu wody o temperaturze nie mniejszej
niż 55°C, do wszystkich mieszkań. W tym wy-
padku jest to 30 %. W pozycji tej jest wyli-
czony jednostkowy koszt wspólny c.w. na
kwotę 4,024918 zł/m2. Ten wyliczony wskaź-
nik jest wykorzystany do obliczenia „kosztów
wspólnych c.w.” w tabeli A poz. A1.
poz. B.3 – koszty zużycia c.w. Jest to pozycja,
w której oblicza się wartość pogrzania 1 m3

wody ciepłej dla całego budynku. Od kosztów
c.w.u. (poz. B1) odejmuje się koszty wspólne
c.w. (poz. B.2) i sumę dzieli się przez ilość
zużytej ciepłej wody przez cały budynek. Wy-
liczony wskaźnik jest wykorzystywany do ob-
liczenia „kosztów zużycia c.w.” w tabeli poz.
A.2.
poz. B.4 – opłata stała c.w. Jest to pozycja
z faktur otrzymanych od dostawcy ciepła, czyli
Dalkii Łódź. I tak jak to opisywaliśmy w przy-
padku centralnego ogrzewania, jest to opłata
za gotowość świadczenia usług dostarczania
ciepła w ciągu całego roku do podgrzania
wody. Wartość wykazana na tej pozycji jest po-
dzielona przez ilość m2 wszystkich obsługiwa-
nych lokali i obliczony wskaźnik na 1 m2 jest
wykorzystany w tabeli A poz. A.4 do oblicze-
nia „opłaty stałej c.w.” dla danego mieszkania.
poz. B.5 – koszty zużycia z.w. W tej pozycji
mamy zawartą informację dotyczącą kosztów
wody zużytej przez użytkowników wszystkich
lokali oraz ile tej wody zużyli, czyli jest to
wskazanie sumy zużyć odnotowanych na
wszystkich wodomierzach w tym budynku.
Cena 1 m3 wody w 2013 r. wynosiła 7,49 zł
i ten wskaźnik jest wykorzystany w tabeli
A w poz. A.5 „koszty zużycia z.w. – mieszka-
nia”.
poz. B.6 – koszt wody niezbilansowanej.
Zgodnie z informacją podaną na dole druku
rozliczenia wody w pozycji „wskazówki”
zużycie zimnej wody w budynku wyniosło
w 2013 r. 20.266 m3, zgodnie ze wskazaniami
wodomierza głównego i fakturami jakie otrzy-
maliśmy od dostawcy wody – ZWiK różnica
pomiędzy tą wielkością a sumą wskazań wodo-
mierzy mieszkaniowych jest określana poję-
ciem wody niezbilansowanej. Wartość tej
różnicy pokrywają proporcjonalnie do swojego
zużycia wszyscy użytkownicy lokali, co skut-
kuje stosownym wyliczeniem w tab. A w poz.
A.6 „koszty wody niezbilansowanej”.
poz. B.7 – koszt rozliczenia wody. Podobnie
jak to wyjaśnialiśmy przy rozliczaniu central-
nego ogrzewania wynikają one z podpisanej
umowy z firmą rozliczającą ISTA. Kwota
przypadająca na budynek podzielona przez
ilość użytkowników daje kwotę jednostko-

A teraz przeanalizujemy rozliczenie wody
w tej samej nieruchomości:

Objaśnienia
– rozliczenie wody

woda



6
Urzędnicy kaleczą język polski pisząc, na przykład

„jestem pełnomocnikiem Pana Jan Nowak”.
A przecież w języku polskim nazwiska

podlegają odmianie przez przypadki.

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

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

Administracja osiedla „Zbiorcza”, tel. 42 674
89 49, tel. 42 676 28 97.
Kierownik adm. p. Andrzej Jaroszczyk.
Administratorzy:
Marcin Kaniera administrowane budynki: Gor-
kiego 6/8, 10/12, 24, 26, 28, tel. kom. 509 807
333, e-mail: mkaniera@rsmbawelna.pl.
Elżbieta Kowalczyk administrowane budynki:
Górska 2, 4, 3/5, 7/9, Szczytowa 4/6, Rawska 3, 7,
Wilcza 2, Gołębia 1/3, 5, tel. kom. 505 150 845,
e-mail: elkowalczyk@rsmbawelna.pl.
Aleksandra Czekalska administrowane bu-
dynki: Zbiorcza 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21,
23, 25, Sarnia 4, Stylonowa 7, tel. kom. 505 150
846, e-mail: aczekalska@rsmbawelna.pl.

Administracja osiedli „Żubardź” i „Koziny”,
tel. 42 651 55 24.
Kierownik adm. p. Jolanta Bartoszek.
Administratorzy:
Ewa Bukowska administrowane budynki: Tybury
3, 10, Klonowa 28/30, 32, 38/40, Kasprzaka
60/62, 64a, Okrzei 4/12, 30/36, 40, tel. kom. 505
150 857, e-mail: ebukowska@rsmbawelna.pl.
Magdalena Gazda administrowane budynki:
Kasprzaka 10, 11, 11a, 28/34, Długosza 1/5, 27,
29/31, 1-go Maja 76, 84/86, Więckowskiego 97, Lo-
rentza 8, Srebrzyńska 45, Włókniarzy 198, tel. kom.
505 150 840, e-mail: mgazda@rsmbawelna.pl.
Jacek Piaseczny administrowane budynki:
Czarnkowska 9/13, Gandhiego 3a, Tatarakowa 15,
Lutomierska 83/101, 103a, 105a, 109a, 111,
Wrześnieńska 67/69, 71/73, Sierakowskiego
1/5, Uniejowska 4, 4a, 6, Turoszowska 5, 6, tel.
kom. 505 150 862, e-mail: jpiaseczny@rsmba-
welna.pl.
Aneta Wyrowska administrowane bloki: Byd-
goska 25, 27/29, 35, 37, Lutomierska 156, 158,
Uniejowska 1/3, Limanowskiego 168, tel. kom.
501 463 291, e-mail: awyrowska@rsmbawelna.pl.
Danuta Lewandowska administrowane bu-
dynki: Bydgowska 40, 42, 44, 46, Klonowa 35/37,
41, tel. kom. 505 150 853, e-mail: dlewan-
dowska@rsmbawelna.pl.

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

Dosyć często wpływają do nas oficjal-
ne pisma, czy to z urzędów, z sądów, czy
innych instytucji, w których na pierwszy
już rzut oka razi jedna rzecz. Piszący je
urzędnicy notorycznie nie odmieniają na-
zwisk osób, o których piszą, wpra-
wiając nas wręcz w osłupienie. Zaczy-
namy się momentami zastanawiać w ja-
kim kraju żyjemy, jeśli co drugi urzęd-
nik kaleczy język polski, pisząc na
przykład: „zwracam się do Państwa
w sprawie Pana Jan Nowak” lub „jestem
pełnomocnikiem Pana Jan Nowak”.
Niedługo będziemy otrzymywać pisma
o treści: „ja pisać do Państwa w sprawie
Pan Jan Nowak i prosić o pilną odpo-
wiedź”. A przecież pisma oficjalne po-
winny stanowić dla wszystkich wzór po-
prawności. Czy doprawdy w miarę wy-
kształcony człowiek, a przynajmniej
osoba posiadająca maturę, nie potra-
fi odmieniać przez przypadki? Czy to
jest naprawdę takie trudne?

Popatrzmy: mianownik: kto? co? Jan
Nowak, dopełniacz: kogo? czego? Jana
Nowaka, celownik: komu? czemu? Ja-
nowi Nowakowi itd. itd. Zresztą, z tego

co pamiętam, nauka deklinacji, czyli od-
miany przez przypadki, była w czwartej
klasie szkoły podstawowej, tak więc jej
znajomość nie wymaga nawet ukoń-
czenia szkoły średniej! I chociaż na co
dzień ludzie rozmawiają ze sobą nor-
malnie i wiedzą, że idą na imieniny do
Nowaka, czy że widzieli Kowalską
z Nowakiem, to w oficjalnych doku-
mentach nagle język sztywnieje, staje
wręcz kołkiem i obnaża całkowitą nie-
znajomość gramatyki. Jest to nagminne
w pismach z urzędów, w księgowości,
w prawie, w dokumentach sądowych,
przykładowo: „wyrok przeciwko Jano-
wi Nowak w sprawie Mateusza Kocoń”.
Słyszy się błędy w ogłoszeniach koś-
cielnych czy w obwieszczeniach ustnych
różnych władz. Przerażająco często
widnieją one na wręczanych nam dy-
plomach, np. „dyplom dla Jan Nowak za
zajęcie pierwszego miejsca w konkursie
gramatycznym”. Dochodzi nawet do tego,
że tego rodzaju „kwiatki” spotyka się
w prasie, która zamiast edukować, rozpo-
wszechnia analfabetyzm. Obraża to prze-
cież podstawowe zasady języka polskiego.

Dlaczego więc tak się
dzieje, że stając przed
kartką papieru nagle tyle
osób wyłącza myślenie?
Według prof. dr hab. Mi-
rosława Skarżyńskiego
„(...) nieodmienianie na-
zwisk to tylko jeden
z wielu przejawów ob-
niżania się ogólnego po-
ziomu językowego w na-
szym społeczeństwie.”
Ludzie ze strachu, że odmienią nazwi-
sko niepoprawnie, robiąc błąd lub ob-
rażając przez to adresata, na wszelki wy-
padek wpisują jego bezpieczną formę
w mianowniku. Smutne jednak jest to,
że nie zadadzą oni sobie nawet trudu, by
pomyśleć lub chociaż poszukać infor-
macji o tym jak dane nazwisko odmie-
nić. No cóż, zdaje się, że nieuctwo
i wygodnictwo, bo tak to trzeba nazwać,
idą w parze. A przecież odmiana rze-
czowników jest prastarą właściwością ję-
zyka polskiego. Polskie autorytety ję-
zykowe grzmią: profesor Jan Miodek:
„Przypominam wszystkim – w języku

polskim nazwiska należy odmieniać”,
profesor Irena Bajerowa: „Wstyd nie od-
mieniać nazwisk”. A my dalej swoje.
Śmieszą zwłaszcza oświadczenia nie-
których osób, które twierdzą, iż nie
życzą sobie, by ich nazwisko było od-
mieniane. Możemy odpowiedzieć im cy-
tatem mistrza aforyzmu, polskiego ma-
tematyka i profesora Hugona Steinhau-
sa (w mianowniku to Hugo Steinhaus):
„Pan jest właścicielem swojego na-
zwiska tylko w mianowniku liczby po-
jedynczej. Pozostałymi przypadkami
rządzi gramatyka!”. Tak więc drodzy
Państwo, reagujmy! Poprawiajmy! Edu-
kujmy! My będziemy tak robić, ponie-
waż, jak powiedział profesor Jerzy Bral-
czyk: „Co na języku, to w głowie”.

I.G.

Zarząd Ogniska TKKF „Dzikusy” był or-
ganizatorem I Turnieju szachowego
Grand Prix „Olechowa” i „Janowa”. Tur-
niej rozegrany był w dniach od 18.01
do 01.03.2014 w siedzibie Ogniska
TKKF „Dzikusy” przy ul. Zagłoby 15.

W turnieju wzięło udział 18 osób.
I miejsce i puchar prezesa oraz na-

grodę rzeczową otrzymał Jakub Wal-
czak.

II miejsce i nagrodę rzeczową
otrzymał Maciej Brzeźnicki.

Nagrody i puchary wręczał członek
zarządu TKKF Sylwester Pawlak.

Zwycięzcom gratulujemy! K.Sz.

Szachowe Grand Prix „Olechowa” i „Janowa”
OGŁOSZENIA DROBNE

Lokale użytkowe do wynajęcia
RSM „Bawełna” wynajmie lokale użytko-
we:
– w osiedlu „Koziny” lokal przy ul. 1-go
Maja 76 w budynku nr 15 o powierzchni
87 mkw. z czego 65 mkw. znajduje się na
parterze i 22 mkw. w piwnicy budynku.
Szczegółowych informacji o lokalu udzie-
la Administracja Osiedli „Żubardź” i „Ko-
ziny” pod nr tel. 42 651 55 24.
– w osiedlu „Słowiańskie” dwa lokale
przy ul. Zakładowej 50 na parterze bu-
dynku nr 102 o powierzchni 33,49 mkw.
i 28,68 mkw.
Szczegółowych informacji o lokalach
udziela Administracja Osiedla „Słowiań-
skie” pod nr tel. 42 670 95 03 lub 42 670
99 78.

Wykształceni analfabeci

To było szaleństwo! 24 lutego br.
Atlas Arena została wypełniona
po brzegi, a żeby znaleźć wolne
miejsce do zaparkowania trzeba

było zjechać prawie pół Łodzi. Powód
mógł być tylko jeden – koncert brytyj-
skiego zespołu Depeche Mode.

To był naprawdę prezent dla fanów,
bo Łódź nie była w koncertowych pla-
nach zespołu podczas tego tourne.

Jednak zainteresowanie lipcowym kon-
certem w Warszawie okazało się na tyle
ogromne, iż przerosło oczekiwania or-
ganizatorów i grupa zdecydowała się
dać w Polsce dodatkowy koncert w ra-
mach trasy Delta Machine, tym razem
w Łodzi. Nie pożałowali, bo gdy 15 ty-
sięcy osób zajęło całą płytę i wszystkie
sektory Areny, wiadomo było, że to nie
będzie stracony wieczór. Zanim jednak

emocje sięgnęły zenitu, oczekującym lu-
dziom czas umilała duńska grupa indie
Choir of Young Believers. Wywołująca
melancholię i budząca sentymenty fol-
kowa muzyka zabrała na chwilę wszyst-
kich zgromadzonych do Skandynawii,
intrygując swym brzmieniem. Wiadomo
jednak było, że i tak wszyscy niecier-
pliwie przebierali nogami w oczekiwa-
niu na gwiazdę wieczoru.

I wreszcie się zjawili. Niezmienny
od lat 80-tych trzon zespołu tworzą
żywiołowy i ekspresyjny Dave Ga-
han, introwertyczny i tajemniczy Mar-
tin Gore i stanowiący pomiędzy nimi
idealny pomost Andrew Fletcher. Roz-
poczęli pochodzącą z ostatniego al-
bumu piosenką „Welcome to my
world”, serwując nam podczas całego
koncertu zarówno utwory nowe, jak
i doskonale wszystkim znane nieza-
tapialne klasyki, takie jak „Personal Je-
sus”, „Policy of truth” czy „Enjoy the si-
lence”. Ale ciszą nikt nie zamierzał się
radować, bo wszyscy chcieli wciąż
więcej i więcej. Niekwestionowanym li-

derem i guru na scenie był, zupełnie
się nie zmieniający i , zdawałoby się,
nietknięty przez czas, Dave Gahan.
Nikt tak jak on nie potrafi porwać
tłumu i, co jeszcze bardziej fascy-
nujące, zdaje on sobie doskonale
sprawę z mocy jaką dysponuje, bo uś-
miech zadowolenia praktycznie nie
schodził z jego twarzy. Bawił się
przednio, a rozentuzjazmowany tłum
ślepo podążał za nim. Jednak i bogo-
wie z muzycznego Olimpu potrze-
bują odpoczynku, dlatego aby Dave
mógł złapać oddech po swoich elek-
tryzujących, pełnych zmysłowości
i muzycznego opętania występach, na
krótkie chwile pałeczkę przejmował
Martin Gore, racząc nas akustyczny-
mi i ujmująco oszczędnymi w wyrazie
wersjami takich utworów jak „Slow”,
„Blue dress” czy „But not tonight”. Te
momenty stanowiły niebywałą różnicę,
a jednocześnie doskonałe uzupełnie-
nie z prawie szaleńczymi występami
Gahana. Fani, jak zwykle, przygotowali
niespodziankę dla zespołu, wypusz-
czając podczas piosenki „Black ce-
lebration” chmary czarnych balonów
w powietrze. Zagrano jeszcze pięć pio-
senek na bis i po dwóch godzinach ze-
spół, spełniony i szczęśliwy, zszedł ze
sceny. A wszystkim fanom chciało
się krzyczeć tylko jedno: I just can't get
enough, czyli po prostu nie mam
dość!

Radosnewspomnienie
po koncercie DepecheMode
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Dawniej obowiązywały różne sygnały alarmowe, dźwięki syren modulowane,
przerywane, ciągłe, w zależności od rodzaju alarmu: czy był to alarm
powietrzny, chemiczny czy jeszcze inny. Teraz są tylko dwa rodzaje syren:
dźwięk modulowany to ogłoszenie alarmu, dźwięk ciągły odwołanie alarmu.

Ludzie,
których

warto poznać

Niebawem rusza wymiana piasku we wszystkich osiedlowych piaskownicach.
W tym roku, z uwagi na sprzyjającą pogodę, prace te rozpoczęliśmy wcześ-
niej niż w ubiegłych latach. Usługa obejmująca wywóz starego piasku oraz
nawiezienie nowego, czystego piachu kosztować nas będzie ok. 40.000 zł.
W naszej Spółdzielni, między budynkami znajdują się 34 piaskownice. Mając
na uwadze koszty wymiany, dbajmy, aby piasek nie był zanieczyszczany, cho-
ciażby przez wyprowadzane przez nas psy.

Administracje osiedlowe przeglądają też stan chodników. Nierówności
w ciągach pieszych oraz spękane płyty chodnikowe, które mogą stanowić za-
grożenie upadkiem będą usunięte w niedługim czasie. TT

– Czyli stacja Olechów nie jest obec-
nie groźna dla miasta?

J.G.: Jest groźna, ale z zupełnie innej
przyczyny. Żyjemy przecież w czasach, gdy
jednym z największych zagrożeń jest ter-
roryzm i atak na tą przykładową cysternę,
o której mówiliśmy, może zakończyć się ka-
tastrofą. Na szczęście stacja Olechów jest
bardzo dobrze strzeżona. Nikt nie wejdzie
na teren niezauważony.

– A jakie inne instytucje, zakłady sta-
nowią zagrożenie?

J.G.: Na terenie Łodzi nie mamy obecnie
takich zakładów, które by stwarzały większe

zagrożenie. Wbrew pozorom jednak czuj-
ność wykazać należy przy tak „nie-

winnych” przedsiębiorstwach jak
hurtownie żywności, spółdziel-

nie mleczarskie, sklepy
i markety wyposażone
w instalacje chłodnicze.
W tych instalacjach jest
bowiem amoniak,
niesłychanie trujący gaz.
Mamy obecnie czter-
naście takich zakładów,
w których awaria,
w skrajnych przypad-
kach, mogłaby ewen-
tualnie wyjść poza teren
tego zakładu i spowo-
dować sytuacje kryzy-
sową dla miasta.

– Przypuśćmy, że
zdarzy się jakaś sytuacja

alarmowa, wymagająca ewa-
kuacji Widzewa, za którą jesteśmy

odpowiedzialni. Jakie obowiązują w tym
względzie procedury?

J.G.: Mieszkańcy są wówczas prze-
wożeni podstawionymi autobusami do
sąsiedniej gminy. Miejscem ewakuacji dla
Widzewa jest gmina Dmosin, wieś w po-

wiecie brzezińskim i tam całą akcję przej-
muje już wójt Dmosina. Na mocy zawartego

porozumienia z Prezydentem Miasta Łodzi
jest on na to przygotowany i ma rozpisane
nawet gospodarstwami, do którego gospo-
darza ile osób powinno trafić.

– Wspomniał Pan o edukacji w zakresie
alarmowania.Czywszkołachtematykaobro-
ny cywilnej nadal jest obecna?

J.G.: W publicznych szkołach średnich
nadal są tego typu przedmioty, pod różny-
mi nazwami, natomiast nie ma jednolitego
programu edukacyjnego. Należałoby to
zmienić, by edukować dzieci i młodzież od
podstaw. Raz do roku ogłaszamy w szkołach
podstawowych i gimnazjach konkursy te-
matyczne. W zeszłym roku dotyczyło za-
grożeń powodziowych, w tym roku che-
micznych. W ten sposób próbujemy docie-
rać do dzieci i na nie oddziaływać, ale wie-
my, że to wciąż za mało, ciągle za mało.

– Co więc by należało zrobić, aby
zwiększyć świadomość społeczną w za-
kresie obrony cywilnej?

J.G.: Myślę, że ważne są chociażby ta-
kie działania, jakie robi Wasza gazeta,
czyli propagowanie tej tematyki, uświada-
mianie ludziom, że taki temat w ogóle ist-
nieje. Warto też od czasu do czasu opubli-
kować instrukcje jak na przykład zachować
się w przypadku dużej wichury, ulewy, bu-
rzy z piorunami, rozmawiać z dziećmi, bo
największe efekty daje wpojenie określo-
nych zasad już od najmłodszych lat.

– Dziękujemy za rozmowę.
I.G. i K.Sz.
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J.G.: Zagrożenie jest niewyobrażalne,
ponieważ spośród przewożonych tamtędy
substancji można wymienić m.in. chlor,
amoniak czy akronitryl. Najgorszy z nich
jest chlor, bo przykładowo gdyby cysterna,
która zawiera ok. 60 ton chloru, została
gwałtownie rozszczelniona, a wiatr wiałby
akurat z Olechowa w kierunku Centrum, to
duża część łodzian mogłaby ulec skażeniu.
Na uspokojenie dodam jednak, że tak groź-
ne rozszczelnienia nie miały nigdy miejs-
ca, a dodatkowo, w ostatnich latach, prze-
stano używać istniejącej tam stacji roz-
rządowej. Kiedyś bowiem wciągano pociąg
na górkę rozrządową, a stamtąd pojedyncze
wagony same zjeżdżały i były zwrotnica-
mi kierowane do innych składów. Taki
zjeżdżający wagon często z dużą siłą ude-
rzał w pociąg, co mogło prowadzić do awa-
rii i dlatego, aby tego uniknąć, zaprzesta-
no tego procederu i obecnie każdy wagon
jest sprowadzany przez osobną lokomoty-
wę czy przy użyciu innego środka napę-
dowego. I wszystko odbywa się teraz pod
kontrolą.

W cieniu
zagrożeń

Redakcja: Zaprosiliśmy Pana, by
przybliżyć naszym czytelnikom tematy-
kę związaną z zapewnieniem bezpie-
czeństwa i porządku publicznego w mie-
ście. Trochę inspirowani zdarzeniami
na Ukrainie i nagłaśnianymi przez me-
dia coraz częściej aktami terroryzmu na
świecie, ale też włączeniem spółdzielni
mieszkaniowej, jako instytucji sku-
piającej wokół siebie dużą liczbę miesz-
kańców, do systemu prowadzenia działań
z zakresu obrony cywilnej. Dla większości
naszych mieszkańców będzie to sporym
zaskoczeniem, że Spółdzielnia zaan-
gażowana jest w działania obrony cy-
wilnej, prowadzi formacje obrony cy-
wilnej i opracowuje plany ewakuacji
mieszkańców ze stref zagrożenia. Ale
zacznijmy od początku czym jest Obro-
na Cywilna?

Jerzy Gzik: Najogólniej mówiąc Obro-
na Cywilna ma na celu ochronę ludności,
zakładów pracy i urządzeń użyteczności
publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzie-
lanie pomocy poszkodowanym. Działania
obrony cywilnej podejmowane są w czasie
pokoju dla wyeliminowania powstałego
z różnych przyczyn zagrożenia. Takim za-
grożeniem może być powódź, wichura, wy-
buch gazu w budynku, przewrócony na dro-
dze samochód, z którego wycieka benzyna.

– Większość naszych mieszkańców
chyba nie za bardzo orientuje się, że
oprócz policji i straży miejskiej, jest
jeszcze inna jednostka, która zajmuje się
tematyką bezpieczeństwa i porządku
publicznego w mieście. Bo chyba o Cen-
trum Zarządzania Kryzysowego nie-
wiele osób wie?

J.G.: Może to i lepiej, ponieważ Cen-
trum Zarządzania Kryzysowego spełnia
funkcję koordynacyjną w stosunku do po-
zostałych służb. Ludzie wiedzą doskona-
le co to jest policja, straż miejska, pogo-
towie ratunkowe czy energetyczne, nato-
miast nie muszą wiedzieć, że działa jesz-
cze Centrum Zarządzania Kryzysowego,
które te służby łączy. Do naszych zadań na-
leży koordynacja i zapewnienie stałej
łączności pomiędzy Prezydentem Miasta
a wszystkimi służbami, inspekcjami,
strażami, które się znajdują na terenie
miasta. Centrum jest tak zorganizowane, by
pełnić służbę całodobowo. Dodatkowo
posiadamy różne systemy i środki łącznoś-
ci, które się powielają – dublują, potrajają
czy nawet poczwarzają, na wypadek, gdy-
by coś nie zadziałało i aby można było wy-
brać wtedy rozwiązanie alternatywne. Do-
póki pojawiające się zdarzenia są poje-
dyncze, jednostkowe, to służby, takie jak
policja czy pogotowie energetyczne radzą
sobie same. Natomiast w momencie gdy
potrzebne jest wsparcie innej służby lub in-
nych jednostek, to zwracają się do nas
o zorganizowanie takiej pomocy.

– Jakie instytucje poza spółdzielnia-
mi zajmują się tematyką obrony cywil-
nej z obowiązku, z chęci lub zaintereso-
wania?

J.G.: Nie ma w tej chwili podstaw
prawnych, by Pani Prezydent wymagała od
jakiś instytucji tworzenia formacji, poza
ściśle już określonymi organizacjami
związanymi z ewakuacją ludności i syste-
mem wykrywania i alarmowania i związa-
nym z tym tworzeniem punktów alarmo-
wych oraz punktów przekazywania infor-
macji. Od kilkunastu już lat czekamy na
ustawę o obronie cywilnej lub o obronie lud-
ności.

– No właśnie, politycy chyba nie za
bardzo są zainteresowani tą kwestią.
Tym, by system obrony cywilnej dopa-
sować do współczesnych zagrożeń czy wy-
zwań. Wiem, że były takie próby za cza-
sów prezydentury śp. Lecha Kaczyń-
skiego, później jednak znów to poszło
w zapomnienie. Dlaczego tak się dzieje?

J.G.: To kwestia finansów. Cofnijmy się
w czasie do poprzedniego systemu, kiedy
obrona cywilna jeszcze dobrze prospero-
wała. Zakłady przemysłowe, zatrudniające
wówczas po kilka lub kilkanaście tysięcy
pracowników, miały obowiązek tworzenia
formacji obrony cywilnej, czyli struktur
wręcz paramilitarnych, przystosowanych
i przygotowanych do ratowania ludności cy-
wilnej. Wyposażenie dostarczało wojsko, na
zasadzie rotacji, gdy armia wymieniała
swój sprzęt na nowszy, ten poprzedni zda-
wano obronie cywilnej. Natomiast obecnie
nie ma bazy do tworzenia obrony cywilnej.
Ponadto poprzez utworzenie agencji mie-
nia wojskowego zaprzestano już przeka-
zywania sprzętu wojskowego dla cywilnych
jednostek. Efekt jest taki, że obrona cywilna
przestała istnieć etatowo, w postaci formacji,
a także magazynowo, bo sprzęt, którym dys-
ponujemy to niestety tylko przestarzałe tech-
nologie z lat 70-tych, mało dziś przydatne.

– Ale w Europie obrona cywilna nie
jest przeżytkiem. Które europejskie kra-
je mogą być dla nas wzorem, jeśli chodzi
o funkcjonowanie obrony cywilnej?

J.G.: Niekwestionowanym wzorem
z pewnością jest Szwajcaria. Kraj, który za-
wsze był neutralny, jeśli chodzi o konflik-
ty zbrojne, ale który za to rozbudował
struktury cywilne, zabezpieczające ludno-
ść. Generalnie wszystkie kraje zachodnie,
unijne, mają nieźle rozbudowane systemy
obrony cywilnej, ale były one budowane
ewolucyjnie, etapowo. Ludzie znają syste-
my alarmowe i wiedzą jak się zachować na
wypadek jakiegoś zagrożenia. Natomiast
u nas nawet jak jakaś ekipa rządząca po-
dejmowała próby reform w tym kierunku,
to już następna te pomysły porzucała
i w efekcie mamy trochę chaosu w tym te-
macie. Myślę, że potrzeba nam kilka, może
kilkanaście lat, by to się zaczęło normować.
Obecna sytuacja międzynarodowa też
wpływa na odbudowę obrony cywilnej.

– Czyli tak naprawdę potrzebne jest
jakieś faktyczne zagrożenie, by zacząć
działać w tym kierunku? Tak jak na
przykład w Hiszpanii, po zamachach
w metrze, obrona cywilna została zre-
formowana i weszła na wyższy poziom.

Czy naprawdę musimy się czegoś bać, by
zainteresować się tym tematem?

J.G.: Takie jest życie. Dopóki ktoś nie
musi wyjąć pieniędzy z portfela na jakąś
dziedzinę życia społecznego, to tego nie zro-
bi. Dopiero w momencie poczucia za-
grożenia, te portfele łatwiej się otwierają
i coś zaczyna funkcjonować.

– Jeśli chodzi o funkcjonujące plany
ewakuacji, to w przypadku jakich zda-
rzeń są one uruchamiane? I gdzie, do
kogo mieszkańcy w razie stwierdzonego
zagrożenia powinni się zwrócić? Nasza
spółdzielnia odpowiada za ewakuację
ludności Widzewa, bo tutaj działamy. Ale
mamy też zasoby na Polesiu, na Bałutach,
kto tam za to odpowiada?

J.G.: Należy to do zadań największej
spółdzielni lub administracji, które są od-
powiedzialne za dany teren, na zasadach
rejonizacji. Jeśli natomiast chodzi o ewa-
kuację, to możemy tu wymienić jej trzy
stopnie: ewakuacja I stopnia, to od-
powiednik ewakuacji doraźnej, czy-
li na zasadzie: „pali się-uciekamy”.
Ewakuacja II stopnia, to ta, którą
zarządza zarządca danego bu-
dynku lub terenu w przypadku,
gdy otrzyma informację, że
w okolicy dzieje się coś nie-
pokojącego, co może spro-
wadzić zagrożenie na jego te-
ren. I ewakuacja III stopnia,
tzw. planowa, podczas której
ludność jest wywożona już poza
teren miasta. Decyzję o tej ewakuacji po-
dejmuje szef obrony cywilnej miasta, czyli
prezydent miasta.

– W zakresie alarmowania i powia-
damiania mieszkańców o zagrożeniach na
przestrzeni ostatnich lat zachodziły różne
zmiany. Jakie aktualnie obowiązują ko-
munikaty alarmowe lub ostrzegawcze,
które mieszkańcy mogą usłyszeć lub zo-
baczyć w sytuacji zagrożenia?

J.G.: Dawniej obowiązywały różne
sygnały alarmowe, dźwięki syren modulo-
wane, przerywane, ciągłe, w zależności od
rodzaju alarmu: czy był to alarm po-
wietrzny, chemiczny czy jeszcze inny.
W tej chwili obowiązuje system zero je-
dynkowy. Są tylko dwa rodzaje syren: dź-
więk modulowany to ogłoszenie alarmu, dź-
więk ciągły odwołanie alarmu. Jest to
obecnie przyjęcie takich samych alarmów
jak na całym świecie. Cała reszta powinna
już wynikać z edukacji, aby ludzie wiedzieli
jak na alarm reagować.

– No właśnie, co robić, gdy usłyszymy
alarm?

J.G.: Przede wszystkim włączyć radio,
stację lokalną, najlepiej Radio Łódź, z któ-
rym jesteśmy służbowo związani. Ale inne
stacje lokalne też na pewno otrzymają naj-
potrzebniejsze informacje w tym temacie.
Tam właśnie słuchajmy wskazówek, bo na
pewno się pojawią. Zwróćmy też wtedy
uwagę na przejeżdżający radiowóz, samo-
chód straży pożarnej bądź straży miejskiej,
bo stamtąd też mogą być nadawane komu-
nikaty. Na terenie Łodzi mamy 67 syren alar-
mowych, obecnie zaczynamy je wymieniać
na gigafony, czyli syreny elektroniczne.
Oprócz sygnału dźwiękowego będzie można
przez nie nadawać również komunikaty
słowne, słyszane w promieniu 500-600
metrów. Od czasu do czasu Wydział nasz or-
ganizuje takie próbne włączanie syren. Nie
chcemy jednak wprowadzać w mieście
grozy zagrożenia, bo tak obecnie może to
być odebrane. Co roku zaś, niezmiennie
1 sierpnia o godzinie 17-stej, włączamy
syreny dla uczczenia rocznicy powstania
warszawskiego i tzw. godziny „W”.

– Mawiało się, że na naszym terenie
miejscem potencjalnych zagrożeń jest sta-
cja kolejowa Olechów. Przez stację prze-
wożone są bowiem niebezpieczne sub-
stancje. Czy może nam Pan powiedzieć
jakie to są substancje i jakie jest za-
grożenie w przypadku katastrofy kole-
jowej lub jakiegoś wypadku?

Rozmowa z p. Jerzym Gzikiem – kierow-
nikiem Oddziału Spraw Obronnych
i Obrony Cywilnej w Wydziale Zarządzania
Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Departa-
mencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi.

Wiosenne porządki czas zacząć



8 Rozerwij się!
POZIOMO: 1. hafiz zna go na pamięć,
6. podstawczak, 7. piaszczyste pagórki,
8. najsłynniejszy 007, 9. styropianowy
talerzyk, 12. reżyser serialu Proszę
słonia, 13. żeglarze rzeczni, 14. izrael-
ski premier i jednocześnie minister
obrony, 18. kobieca postać z Wesela, 19.
chce sera na pierogi, 20. wokalistka Jane
Siberry, 21. hrabia wśród komediopi-
sarzy, 22. czeska fabryka ciężarówek.
PIONOWO: 2. coś odrażającego, 3.
jednostka podziału terytorialnego Mon-
golii, 4. słup hańby, 5. pole po życie, 9.
podąża śladami dzikich zwierząt, 10. wo-
kalistka w dziarach, 11. amer. powie-
ściopisarz i scenarzysta, 15. Żak z Pol-
satu, 16. napisał muzykę do filmu Dziec-
ko Rosemary, 17. korzenno-ziołowy
alkohol.

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI
LUTOWEJ

Poziomo: mania, samar, Ochab, łyżka,
paski, ondyny, obryw, atraks, Zoja,
ujęcie, Nida, łazarz, eBay.
Pionowo: akcja, Izaak, Bahyr Dar, laj-
konik, płoszenie, surojadka, Iowa,
Tajwan, Abchaz, smecze.

Pierwsze trzy osoby, które
nadeślą prawidłowo rozwiązaną

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

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

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

cie od wiatru. Już teraz możemy wysiać
do doniczek obok tradycyjnego szczy-
piorku, pietruszki, kopru czy świątecznej
rzeżuchy także anyżek, bazylię, cząber
ogrodowy, kolendrę, ogórecznik, trybu-
lę czy rumianek. Wszystkie te zioła są już
dostępne nie tylko w sklepach zielarskich,
ale nawet w hipermarketach.

Jeśli do naszego ogródka dołożymy
jeszcze podstawek, na którym kiełkować
będą rzodkiewki czy soja stworzymy dla
siebie smakowity kącik zdrowia.

Zachęcamy KIM

K U C H N I A
N A S Z A
CODZIENNA
Chcesz wzbogać smak
i aromat swoich potraw,
dbając o swoje zdrowie?
Użyj świeżych ziół! Myś-
lisz, że skoro mieszkasz
w bloku, nie masz ogrodu,
nie możesz cieszyć się
smakiem i zapachem świe-
żych ziół? W prosty spo-
sób można wyczarować
miniogród w kuchni!

Przeszłość to przecież nic innego, jak
przyszłość, którą minęliśmy po drodze.

(Wiesław Malicki)

BARAN
Strzeż się ingerencji
w cudze spory, nawet jeś-
li - Twoim zdaniem - bę-
dziesz działać w dobrej
wierze. Po co Ci ta burza
w szklance wody? Zwróć

lepiej baczną uwagę na własne, nie tylko przy-
ziemne, sprawy. Czeka Cię także poważna
rozmowa z Bliźniętami. Tylko nie udawaj, że nie
wiesz, o co im chodzi!

BYK
Interesujące wydarzenia
w życiu rodzinnym. Na
nowo odkryjesz wspa-
niałe cechy kochających
Cię osób. Będzie okazja
dowiedzieć się, co myślą

o Tobie domownicy. Rozmowa z drugim Bykiem
naświetli pewną sprawę wymagającą szybkiej
interwencji. Ale nie pokazuj rogów, bo wszyst-
ko popsujesz.

BLIŹNIĘTA
Niezbyt ciekawy miesiąc.
Jakieś komplikacje zdro-
wotne, czy też dokuczli-
we, bo przeciągające się,
osłabienie wiosenne.
Stąd też mniej aktywny

okres. Nie warto w tych dniach forsować się
i na siłę udowadniać otoczeniu, że wszystko
jest OK. Strzelec i tak nie da się nabrać na
takie numery.

RAK
Chętnie przyłączyłbyś się
do grupy znajomych lu-
dzi, którzy zajmują się
interesującą Cię sprawą,
ale nie masz śmiałości.
Przypadek sprawi, że na-

darzy się sprzyjająca temu okazja. Dobrze ją
wykorzystaj. Wodnik ukradkiem zerka w Twoją
stronę, znajdź dla niego trochę czasu. Naprawdę
warto!

LEW
Twoja reakcja na jakąś
ważną sprawę, z którą
się zetkniesz w tym mie-
siącu, będzie szeroko ko-
mentowana i oceniana.
To może mieć niebagatel-

ne znaczenie dla decyzji, które zapadną
w związku z Twoją osobą. Zważaj więc na każde
wypowiedziane słowo i każdy krok. Zwłaszcza
w obecności Skorpiona.

PANNA
Będzie okazja pokazać
się od jak najlepszej stro-
ny. I to okazja zupełnie
przypadkowa, ale za to
jakże przydatna! Umie-
jętnie ją wykorzystaj.

Może konkurencję pogrążysz omal zupełnie?
W natłoku prac przedświątecznych nie przegap
czyjejś uroczystości. Zwłaszcza urodzin dalszego
Barana.

WAGA
Bardzo dobre dni. Nada-
rzy się kilka okazji do
podjęcia z sukcesem no-
wych inicjatyw czy po-
ważnych interesów. Ota-
czająca Cię atmosfera

będzie sprzyjała nawet ryzykownym posunię-
ciom, więc nie obawiaj się działać. Unikaj
jednak pochopnych decyzji. Możesz liczyć na
czujność Koziorożca.

SKORPION
Wiosenny nastrój spra-
wi, że z zapałem przy-
stąpisz do różnych bieżą-
cych zajęć. A będzie ich -
jak to zwykle przed świę-
tami - niemało. Dojdą

jeszcze inne, których nie można będzie odłożyć
na później. Poddaj się nastrojowi, ale nie
bierz za wiele na swoje barki. Możesz liczyć
na pomoc Raka.

STRZELEC
Nadchodzi okres mycia
okien i trzepania dywa-
nów, a Tobie randki będą
w głowie i chętka na spa-
cery z kimś sympatycz-
nym. Spróbuj pogodzić

te obowiązki i marzenia i jakoś sensownie
zaplanować czas. Wiedz też, że owe randki
to powód do zazdrości dla Panny, której
Ty dla odmiany wpadłeś w oko.

KOZIOROŻEC
Po burzliwych dniach
Twoja uwaga skupi się
teraz na zupełnie nowych
sprawach. Bez dokładnej
wiedzy na ich temat trud-
no będzie dać sobie radę.

Rywalizacja z kimś może być dopingiem do
szybkiego opanowania sytuacji. Własna sa-
tysfakcja i uznanie w oczach Ryb złożą się na
pomyślny finał!

WODNIK
Miesiąc nieco nerwowy.
Załatwianie ważnych dla
Ciebie spraw zajmie Ci
więcej czasu, niż przy-
puszczałeś. Uniemożliwi
to Ci punktualne spotka-

nie z ważnymi dla Twoich spraw Bliźniętami.
Postaraj się, by nie poczuły się z tego powodu
urażone. Nie lej wody, usprawiedliwiając się.
I bądź miły!

RYBY
Czeka Cię spory wysiłek
przy załatwianiu jakiejś
osobistej sprawy, ale trze-
ba będzie go podjąć, jeś-
li chcesz choćby o krok
posunąć wszystko do przo-

du. Warto w związku z tym przeprowadzić kil-
ka rozmów, i to z poważnymi osobami. Bliska
Ci Waga lepiej niech nie zna zbyt wielu szcze-
gółów.

H O R O S K O P N A K W I E C I E Ń

U Ś M I E C H N I J S I Ę
• • •

Dlaczego Justynie Kowalczyk zrobili rentgen stopy
dopiero w Soczi?
– No dlaczego?
– Bo w Polsce dostała termin na wrzesień.

• • •
Żona do męża:
– Wiesz, dziś jak przechodziłam w przedpokoju,
to zegar spadł tuż za mną!
Mąż:
– Zawsze się spóźniał. Wyjątkowe w Polsce względy

Mają bajki i legendy.

Przez swą mądrość i przejrzystość

Przenikają rzeczywistość.

Łączą trwale się z historią,

Choć są zwykłą alegorią.

Nie przeszkadza że to łgarstwo.

Bajka działa jak lekarstwo!

Nawet kiedy jest od rzeczy

To, skubana, duszę leczy.

Bajka o Wandzie znanej z urody,

Która w wiślane skoczyła wody.

Rzecz można streścić w jednym zdaniu:

Miał ojciec córkę, na wydaniu,

Lat już ho, ho! Kilkunastu,

Więc pozbyć chciał się balastu.

I w tym też celu pewnie,

By znaleźć męża królewnie

Mądrego i fest postury,

Heroldów wysłał za góry.

Wnet przybyli zalotnicy

Z dala, z bliska, z okolicy,

Z papierami każdy księcia,

By król miał godnego zięcia.

Nawet rycerz z NRD

Wandę mieć za żonę chce.

Przed majestat wali w stali

Grożąc, że gród wnet podpali,

Przy pomocy swojej bandy,

Jeśli nie dostanie Wandy.

Straszną Niemiec miał ochotę

Na królestwo, tytuł, cnotę.

Lecz się na nic groźba zdała,

Wanda Niemca mieć nie chciała:

Żaden Rotgier! Żaden Kurt!

I skoczyła w Wisły nurt.

Tak to przed laty Polska płakała

Nad Wandą, która Niemca nie chciała.

Co nieszczęśliwa, samotnie, skrycie,

W wiślanych wodach skończyła życie.

Dziś takiej Wandy szukać daremno.

Za Niemca każda poszłaby w ciemno.

Gdy wspólne w Unii dziś mamy mienie,

Nikt nie utopi się… nawet w Renie.

OO  WWAANNDDZZIIEE  CCOO  NNIIEEMMCCAA
NNIIEE  CCHHCCIIAAŁŁAA

Andrzej DynkiewiczCo kraj,
to obyczaj.

Z KSIĘGI
PRZYSŁÓW

Większość ziół nadaje się do uprawy
w warunkach domowych. Ziołom należy
przygotować stanowisko z dostępem do
dziennego światła, jednak nie w bezpoś-
rednim słońcu. Najlepsze są okna na
wschód lub zachód. Nie należy też cho-
wać ziół w kącie, gdyż potrzebują cyr-
kulacji powietrza. Przeszkadza im bez-
pośrednie stawianie nad grzejnikami. 

Zioła mają małe wymagania co do
uprawy. Należy je jedynie odchwaszczać
i podlewać, większości nie trzeba nawo-
zić. Jedyne, czego wymagają, to żyzna
gleba, słoneczne stanowisko oraz osłonię-

Ziołowy ogródek
na parapecie

Legendy polskie
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