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„Bądźmy razem ale osobno” – to jakże ważne słowa naszej p. Prezydent Hanny Zda-
nowskiej skierowane do mieszkańców Łodzi w tych trudnych dniach.  Bądźmy dla siebie 
życzliwi, mili, pomocni ale dbajmy o to by wirus nie miał szans się rozprzestrzeniać.

Dla osób, które mają jeszcze problemy z analizą swoich wyników rozliczeń 
ciepła i wody, na środkowych stronach gazety zamieszczamy przykładowy 
tegoroczny druk rozliczenia z opisem wszystkich pozycji na druku.

Następny numer 
ukaże się 

pod koniec kwietnia 
2020 r. NAKŁAD 9000 

egzemplarzy

Moim
zdaniem
Ciężko jest pisać cokolwiek w sy-

tuacji w jakiej się ostatnio znaleźli-
śmy. Koronawirus czyli COVID-19 
jest wszędzie. We wszystkich wiado-
mościach, audycjach telewizyjnych, 
codziennej prasie i czasopismach, 
wymianie uwag różnych ekspertów, 
w naszych rozmowach i… co najgor-
sze w naszych myślach. Zatruwa nas 
powoli, bardzo powoli. Coraz skutecz-
niej. Aż zaczynamy się bać. Bo jeśli 
się jest atakowanym przez praktycznie 
24 godziny na dobę, niedobrymi, wręcz 
tragicznymi wiadomościami to wydaje 
się być normalne, że strach musi nam 
zaglądać w oczy. Ale większość z nas 
niestety nie ma dobrej pamięci, a po-
litycy lubią się mijać z prawdą i opo-
wiadać różne rzeczy. Około 10-12 dni 
temu nasz minister zdrowia, bardzo 
dobrze oceniany przez telewidzów 
i radiosłuchaczy za pracowitość i po-
święcenie, przekazywał po pierwszych 
zachorowaniach, że niedługo będzie 
ich tysiące, bo koronawirus rozwija się 
wg funkcji wykładniczej. Po tym okre-
sie, w poniedziałek wieczorem 23 mar-
ca, gdy zacząłem pisać ten artykuł, jest 
w Polsce 749 osób zakażonych, zaś 
8 osób zmarło. I znów minister ocenia, 
że pod koniec tygodnia możemy mieć 
dobrych parę tysięcy zarażonych. A to, 
że w lutym na normalną grypę w całej 
Polsce zmarły 23 osoby, a w pierw-
szej połowie marca 14 nie wywołuje 
żadnej specjalnej reakcji i wszyscy 
przechodzą ze zrozumieniem obok 
tego tematu. Widocznie tak ma być. 
Panująca panika niszczy całą go-
spodarkę i zapewne zniszczy przede 
wszystkim wiele małych i średnich za-
kładów pracy. Podejmuje się najpierw 
decyzje o zamknięciu wielu fi rm czyli 
miejsc pracy, bez należytego roze-
znania czy to jest w ogóle niezbędne 
oraz bez zapewnienia przedsiębiorcom 
należytej rekompensaty za utracone 
korzyści. Urzędnik tego nie rozumie, 
bo zawsze na koniec miesiąca dosta-
nie swoją pensję. Przedsiębiorca zaś 
musi najpierw zarobić, by na koniec 
miesiąca móc opłacić pracowników, 
zus, podatki, czynsz za lokal itp. Jeśli 
potrafi liśmy ograniczyć ilość klientów 
w sklepach spożywczych, przy dużej 
dyscyplinie i zrozumieniu klientów, 
to również byłoby to możliwe w róż-
norakich usługach i w innych sklepach; 
tak by prowadzący w nich działalność 
gospodarczą mogli zarobić chociażby 
na pokrycie kosztów. 

Od trzech miesięcy zachęcam na-
szych członków i mieszkańców do ko-
rzystania ze zdalnej aplikacji iMiesz-
kaniec czyli Elektronicznego systemu 
obsługi mieszkańca. Wprowadzenie jej 
w n/Spółdzielni w ubiegłym roku, jak 
się teraz okazuje było swoistym „strza-
łem w dziesiątkę”, umożliwiającym 
zdalne i szybkie informowanie o uster-
kach czy też innych niekorzystnych 
zdarzeniach dosłownie w kilkanaście 
sekund - właściwej administracji czy 
też wykonawcy usług na rzecz człon-
ków spółdzielni, bez wychodzenia 
z domu czy mieszkania! Korzystajmy 
z tego ułatwienia i wreszcie wejdźmy 
wszyscy w XXI wiek.

 Sylwester Pokorski

 Z uwagi na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego nie będziemy 
rozpatrywać reklamacji w drodze rozmów bezpośrednich. Zachęcamy do 
kontaktu telefonicznego lub e‑mailowego.
Wskazówki do analizy rozliczeń wewnątrz numeru, str. 5–7

Już za chwilę do Państwa oddawczych skrzynek pocztowych 
trafi ą rozliczenia wody i centralnego ogrzewania za 2019 r. 
Jak co roku na wewnętrznych stronach gazety 
znajdują się wszystkie pomocne wskazówki 
do przeanalizowania swojego rozliczenia. 
W przypadku reklamacji prosimy o kontakt telefoniczny 
z administratorem budynku – telefony kontaktowe 
zamieszczone są na str. 10 gazety 
lub z Działem Technicznym Spółdzielni 
– mgr inż. Krzysztof Jarno, tel. 500 268 253, 
inż. Jacek Ulkowski, tel. 695 419 855.
„Jak czytać druk rozliczenia” str. 5–6–7.

Uwaga!
Nasza Spółdzielnia w zakresie profi laktyki zaleciła fi rmom 
porządkowym  dokonywanie  przynajmniej  raz  dziennie 
dezynfekcji  wyposażenia  klatek  schodowych  najczęściej 
dotykanych  przez mieszkańców.  Dezynfekujemy  poręcze 
przy schodach na całej długości, pochwyty, klamki do drzwi 
wejściowych  do  klatek  schodowych  i  piwnic,  przyciski 
w windach i przed windą, przyciski domofonów w wejściach 
do klatek schodowych, powierzchnie oddawczych skrzynek 
pocztowych, itp.
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Szczególnie teraz musimy wykazać czujność i dużą ostrożność.  

Pamiętajmy, że oszuści nie próżnują. Czas taki jak obecnie,  
czas podwyższonego ryzyka staje się dla nich  

wyjątkowym okresem z łatwym zarobkiem.
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Z prac 
Rady Nadzorczej 
W lutym br. Rada Nadzorcza od-

była jedno posiedzenie, na któ-
rym:

1.  Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych 
w ostatnich dniach osób: p. Wiesława Cyzow-
skiego – byłego Prezesa S.M. im. W. Jagiełły, 
p. Elżbiety Krakowiak – członkini Rady Osiedla 
„Koziny” oraz p. Władysława Pędziwiatra– człon-
ka Rady Osiedla „Żubardź”.

2.  Podjęła uchwałę w sprawie zasad zalicza-
nia członków RSM „Bawełna” do poszczególnych 
części zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
w 2020 roku.

3.  Ustaliła treść ogłoszenia o naborze kandy-
datów do Prezydium, Komisji Wyborczej i Komisji 
Skrutacyjnej najbliższego Walnego Zgromadze-
nia RSM „Bawełna” i zdecydowała, że ogłoszenia 
mają zostać wywieszone w biurze Zarządu 
Spółdzielni oraz w biurach poszczególnych 
Administracji Osiedli, a także na stronie inter-
netowej Spółdzielni. Ustalono termin zgłaszania 
kandydatów do Prezydium, Komisji Wyborczej 
i Komisji Skrutacyjnej do dnia 25.03.2020 roku.

4.  Podjęła uchwałę ws. zmiany stawek opłat 
za zimną wodę i odprowadzania ścieków dla 
lokali w budynku przy ul. Fabryczej 9 w Andre-
spolu. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, 
z mocą obowiązującą od 1 marca 2020 r.

5.  Przyjęła przedłożone przez Komisje 
Rady Nadzorczej: Rewizyjną, GZM i We-
wnątrzspółdzielczą sprawozdania z działalno-
ści za 2019 rok, ustalając, że Rada Nadzorcza 
wróci do sprawozdania Komisji Rewizyjnej, 
które zostanie uzupełnione o wnioski, po za-
kończeniu badania sprawozdania z działalno-
ści Spółdzielni za 2019 rok.

6.  Przyjęła bez uwag sprawozdania z działal-
ności Rad Osiedli „Koziny”, „Żubardź”, „Zbiorcza”, 
„Słowiańskie” i „Sienkiewiczowskie” za 2019 rok.

7.  Ustaliła na 2020 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 zasa-
dy te publikujemy na stronie 10 gazety.

8.  Dokonała wyboru ze swego grona dwóch 
członków Rady do udziału w charakterze obser-
watorów z dostępem do materiałów w pracach 
Komisji ds. wyboru wykonawców na wykonywa-
nie robót kominiarskich w zasobach Spółdzielni 
w 2020 roku.

9.  Wybrała p. Sylwestra Pokorskiego jako 
przedstawiciela na zjazd przedkongresowy or-
ganizowany przez Związek Rewizyjny Spółdzielni 
Mieszkaniowych RP w celu wyboru delegatów 
na VII Kongres Spółdzielczości. W przypadku bra-
ku możliwości uczestnictwa na zjeździe przed-
kongresowym przez p. S. Pokorskiego, z przyczyn 
od niego niezależnych, zastąpi go p. Waldemar 
Pawelski.

10.  Przyjęła do wiadomości informacje człon-
ków Rad Osiedli „Żubardź”, „Koziny”, „Słowiańskie” 
i „Sienkiewiczowskie” na temat spraw jakimi 
zajmowały się Rady na swych posiedzeniach 
w okresie od ostatniego posiedzenia Rady Nad-
zorczej. Rada Osiedla „Zbiorcza” nie miała w tym 
czasie posiedzenia.

11.  W sprawach wniesionych Rada przyjęła 
do wiadomości informacje nt.:

–  sprawozdania Ogniska TKKF „Dzikusy” 
z ferii zimowych dla dzieci i młodzieży, zorga-
nizowanych w dniach 13-17.01.2020 r.

–  podjęcia z Veolia Energia Łódź i SART 
Sp. z o.o. współpracy w zakresie wdrażania 
w zasobach Spółdzielni projektów służących 
poprawie efektywności energetycznej i podpi-
sania listu intencyjnego w tej sprawie

–  przygotowań Spółdzielni do rozliczeń 
kosztów zużycia ciepła i wody za 2019 rok

–  pozyskanych środków za świadectwa 
efektywności energetycznej, tzw. „białych cer-
tyfikatów”

–  działań podejmowanych przez Spółdziel-
nię w temacie jak najlepszego przygotowania 
zasobów Spółdzielni do prawidłowej i wygodnej 
segregacji odpadów

–  działań podejmowanych przez Spółdziel-
nię w temacie likwidacji zsypów w wieżowcach

–  odbywającej się w Spółdzielni lustracji 
oraz trwającego badania sprawozdania finan-
sowego Spółdzielni

–  przyjęcia mandatu członka Rady Osiedla 
„Koziny” przez p. Zdzisława Jakóbczaka, po śmier-
ci p. Elżbiety Krakowiak

–  zaproszenia 8 szkół znajdujących się 
w okolicach zasobów Spółdzielni do udziału 
w zaplanowanym na czerwiec festynie Hop 
ze szkoły

12.  Następne posiedzenie Rady Nadzorczej 
zaplanowano na 26.03.2020 r.

 Oprac.: I.G.

W lutym 2020 r. posie-
dzenia  Zarządu  RSM 
„Bawełna” odbyły się 
w dniach 5 i 19. Na po-
siedzeniach tych oraz 
między posiedzeniami 
„w  trybie  roboczym” 
Zarząd podjął m.in. na-
stępujące decyzje:

Sprawy członkowsko -
‑mieszkaniowe

W dniu 31.01.2020 r. Spółdzielnia 
liczyła 10.299 członków W lutym 
2020 r. przyjęto w poczet członków 
Spółdzielni 7 osób oraz wpisano 
do rejestru członków 28 osób, które 
nabyły członkostwo z mocy pra-
wa, natomiast skreślono z rejestru 
członków Spółdzielni 36 osób, które 
to członkostwo utraciły.

Sprawy terenowo-prawne
Podjęto decyzję o zawarciu umo-
wy o nieodpłatne udostępnienie 
Veolii Energia Łódź Spółka Akcyj-
na terenu położonego na działkach 
nr 236/5, 236/6 i 241/3 przy ul. 
Srebrzyńskiej 45 i ul. Kasprzaka 
10 w celu wykonania przez Veolię 
robót budowlanych polegających 
na przebudowie sieci ciepłowniczej 
oraz jej remontu, modernizacji, eks-
ploatacji i konserwacji – z później-
szym ustanowieniem służebności 
przesyłu za wynagrodzeniem. Jest 
to już druga umowa w powyższej 
sprawie; pierwsza na analogicznych 
warunkach zawarta była w 2018 
roku, ale wykonawca nie zdążył 
przeprowadzić planowanych prac, 
a nawet do nich nie przystąpił przed 

upływem przewidzianego w tej 
umowie terminu, wystąpił natomiast 
o przedłużenie umowy, na co Spół-
dzielnia przystała, ale nie poprzez 
przedłużenie poprzedniej, lecz 
w drodze zawarcia nowej umowy.

Sprawy remontowe
Postanowiono zrefundować część 
kosztów wymiany okien we włas-
nym zakresie przez lokatorów 
w dwóch mieszkaniach w osiedlu 
„Słowiańskie”, przy czym w jednym 
przypadku – w kolejności wynika-
jącej z listy określającej kolejność 
wymiany/refundacji na tym osiedlu, 
a w drugim – przyspieszając refun-
dację z uwagi na sytuację życiową 
lokatora oraz na pozytywną opinię 
Rady Osiedla „Słowiańskie”.

Podjęto decyzję o uzupełnieniu 
zakresu robót remontowych pla-
nowanych na 2020 rok w osiedlu 
„Słowiańskie” o prace polegające 
na kompleksowej naprawie wszyst-
kich balkonów w budynku przy ul. 
Dąbrówki 8 i sfinansowaniu tych 
prac ze środków pochodzących 
z bilansu otwarcia funduszu remon-
towego osiedla na 2020 rok.

Ustalono zasady wyboru firm 
do wykonywania robót kominiar-
skich w zasobach mieszkaniowych 
Spółdzielni w 2020 roku i powoła-
no komisję do wyboru tych wyko-
nawców. Ogłoszenie o naborze firm 
do wykonywania prac kominiarskich 
w zasobach Spółdzielni zamieszczo-
ne zostało m.in. w cechu rzemieśl-
niczym oraz w lutowym numerze 
naszej gazety.

Sprawy ekonomiczne
Przyjęto do wiadomości informację 
o uzyskaniu przez Spółdzielnię po-
nad 20 tys. zł za świadectwa efek-
tywności energetycznej, tzw. „białe 

certyfikaty”. Spółdzielnia współ-
pracuje z Veolią Energia Łódź S.A. 
w zakresie pozyskiwania świadectw 
efektywności energetycznej od 2014 
roku. Początkowo współpraca odno-
siła się do wykonanych w naszych 
zasobach prac termomodernizacyj-
nych, ale od 2017 roku objęte zosta-
ły nią również: wymiana oświetlenia 
na klatkach schodowych na oświet-
lenie LED, wymiana zaworów pod-
pionowych centralnego ogrzewa-
nia i ciepłej wody oraz poziomów 
ciepłej wody użytkowej, a także 
przedsięwzięcia związane z moder-
nizacją dźwigów osobowych. Łącz-
nie w ramach współpracy z Veolią 
w powyższym zakresie w latach 
2014–2018 Spółdzielnia uzyskała 
blisko 65 tys. zł.

Dwóm dzierżawcom terenów 
na ich prośby rozłożono na mie-
sięczne raty należności wynikające 
z opłacania przez Spółdzielnię po-
datku od nieruchomości i wieczyste-
go użytkowania terenów, na których 
stoją pawilony tych dzierżawców.

Przyjęto do wiadomości in-
formację Z-cy Prezesa ds. Tech-
nicznych o wywiązaniu się przez 
Spółdzielnię w ustalonym terminie 
i zgodnie z protokółem uzgodnień 
pomiędzy firmą ista Polska sp. z o.o. 
a RSM „Bawełna” z przekazania 
do isty danych potrzebnych do do-
konania rozliczenia kosztów energii 
cieplnej i zużycia wody za 2019 rok.

Sprawy najmu lokali 
i terenów

Postanowiono zawrzeć umowę 
przedwstępną z osobą zainteresowa-
ną wynajęciem lokalu użytkowego 
w osiedlu „Koziny”, z którego zre-
zygnował dotychczasowy najemca 
– umowa przyrzeczona ma zostać 
zawarta nie później niż w ciągu 

jednego miesiąca od rozwiązania 
umowy najmu z obecnym użytkow-
nikiem.

Wyrażono zgodę na wynajęcie 
osobom prowadzącym sklep w jed-
nym z pawilonów handlowych przy 
ul. Zakładowej 56 ok. 10 m² terenu 
przed blokiem nr 138 na Olechowie 
z przeznaczeniem na czasową ekspo-
zycję kwiatów, wiązanek i dekoracji 
kwiatowych.

Wyrażono zgodę na zawarcie 
na czas nieokreślony umowy najmu 
terenu pod jednym z pawilonów han-
dlowo-usługowych na Janowie z no-
wym właścicielem tego pawilonu.

Na wniosek najemcy, biorąc pod 
uwagę przedstawioną przez najem-
cę argumentację, obniżono na okres 
pięciu miesięcy czynsz za wynajęte 
mu lokale w pawilonie handlowo-
-usługowym nr 49 przy ul. Brze-
chwy 7A.

Przyjęto ofertę nowego najemcy 
lokalu użytkowego w piwnicy bu-
dynku nr 6 w osiedlu „Sienkiewi-
czowskim” po rezygnacji z najmu 
i wypowiedzeniu umowy przez do-
tychczasowego najemcę.

Sprawy społeczne 
i kulturalno-oświatowe

Przyjęto do wiadomości i skierowa-
no do wiadomości Rady Nadzorczej 
sprawozdanie ze zorganizowanych 
w dniach 13-17 stycznia br. przez 
Ognisko TKKF „Dzikusy” w Szkole 
Podstawowej Nr 205 w Łodzi „Ferii 
zimowych w mieście”, w tym z wy-
korzystania środków finansowych 
przekazanych przez RSM „Baweł-
na” na powyższy cel. Relację z tej 
imprezy mogliście Państwo przeczy-
tać w styczniowym numerze naszej 
gazety.

W ramach zorganizowania 
dla członków Spółdzielni spaceru 
z przewodnikiem PTTK po Par-
ku Staromiejskim i Manufakturze 
„Szlakiem rzeźb” postanowiono 
opłacić koszty usługi przewodnickiej 
w wysokości 350 zł. Zaproszenie 
do udziału w tej imprezie ukazało się 
w lutowym numerze naszej gazety, 
jednakże z uwagi na obecną sytuację 
zagrożenia koronawirusem impreza 
została odwołana. W zaistniałej 

sytuacji Spółdzielnia oczywiście 
nie poniosła kosztów wynajęcia 
przewodnika.

Sprawy różne
Zapoznano się z wynikami ankie-
ty przeprowadzonej wśród miesz-
kańców budynków 501 i 503 przy 
ul. Sacharowa i budynku nr 4S 
przy ul. Sarniej w osiedlu „Zbior-
cza” w sprawie likwidacji zsypów 
na śmieci. Polecono Administracji 
Osiedla opracowanie i wywiesze-
nie na klatkach schodowych infor-
macji o dalszych działaniach, jakie 
będą podejmowane w związku 
z likwidacją zsypów (m.in. miesz-
kańcy mogą już zgłaszać chęć wy-
najęcia pomieszczeń pozsypowych 
na dodatkowe komórki), natomiast 
o terminach zamknięcia zsypów 
mieszkańcy będą powiadomieni 
w późniejszym okresie, gdyż termi-
ny te nie zostały jeszcze ustalone.

Po przeprowadzonej przez pion 
techniczny RSM „Bawełna” analizie 
materiałów ze spotkania Forum Za-
rządców Nieruchomości Spółdziel-
czych pod hasłem „Zielona energia 
dla budownictwa mieszkaniowego” 
poświęconego zagadnieniom wdra-
żania innowacyjnych rozwiązań 
w zasobach spółdzielni mieszkanio-
wych podjęto decyzję o podpisaniu 
listu intencyjnego pomiędzy Veolia 
Energia Łódź, SART Spółką z o.o. 
i RSM „Bawełna” pod patronatem 
Politechniki Łódzkiej dotyczącego 
nawiązania partnerskiej współpracy 
w zakresie wdrażania w zasobach 
Spółdzielni projektów służących po-
prawie efektywności energetycznej. 
Temat ten został szerzej omówiony 
w osobnym artykule na stronie 7.

Przyjęto do wiadomości pismo 
Związku Rewizyjnego Spółdziel-
ni Mieszkaniowych RP w sprawie 
wysokości składek członkowskich 
na realizację zadań Związku w 2020 
roku i zawierające podziękowanie 
dla RSM „Bawełna” za dotychczaso-
we terminowe regulowanie składek.

 Oprac.: E.S.

Z PRAC ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI  
w lutym 2020 r. 

Uwaga!
Informujemy, że od dnia 
17.03.2020 r. Biuro Zarządu 
RSM „Bawełna” oraz Admi-
nistracje osiedli są czynne 
każdego dnia w godzinach 
8.00–16.00.

Z dniem 19.03. wprowadziliśmy 
rotacyjny harmonogram pracy 
pracowników. W poszczegól-
nych działach Spółdzielni i Ad-
ministracjach osiedli ustanawia-
ne są dyżury pracowników.

Ograniczy l iśmy też do -
stęp członków do naszych 
biur. Prosimy o kontakt 
z nami poprzez aplikację 
iMieszkaniec.pl, kontakt tele-
foniczny bądź e-mailowy.

Bądźmy czujni!
Ze wszystkich stron obecnie napływają 
różne ostrzeżenia. Marzec jawi się nam 
jako miesiąc strachu przed koronawirusem, 
a do tego jeszcze nie odpuszczają oszuści 
i  inne hieny żerujące na ludzkiej słabości 
i lęku przed nieszczęściem w rodzinie, cho-
robie, wypadkiem. Dlatego też na naszych 
klatkach schodowych pojawiły się informa-
cje z Komendy Miejskiej Policji.

Naczelnik Wydziału Prewencji Ko-
mendy Miejskiej Policji w  Łodzi wystąpił 

bowiem do spółdzielni mieszkaniowych 
oraz administracji domów z prośbą o rozpo-
wszechnienie Apelu Policji ostrzegającego 
o oszustwach popełnianych „na Policjanta 
CBŚ”. W e-mailu z policji czytamy:

„W  związku z  eskalacją przypadków 
przestępstw dokonywanych metodą głów-
nie na „Policjanta CBŚ”, w trosce o bezpie-
czeństwo seniorów zwracam się z  prośbą 
do Państwa o  rozważenie zamieszczenia 
w  miejscach dostępnych dla mieszkańców 
Apelu skierowanego przez Komendanta 
Miejskiego Policji w  Łodzi do seniorów 
ostrzegającego przed zagrożeniem oszustwa-

mi dokonywanymi przez osoby podające się 
za policjantów.”

Prośbę Policji, jak najprędzej, zrealizo-
waliśmy. Jednocześnie, choć apel skierowa-
ny jest do seniorów, najbardziej narażonych 
na działania oszustów, prosimy wszystkich 

naszych mieszkańców o rozwagę i ostrożność 
w kontaktach z nieznajomymi i nie wpusz-
czanie obcych na klatki schodowe.

Dbajmy o  bezpieczeństwo swoje 
i  współmieszkańców budynku. Bądźmy 
czujni!

Listy
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Lipce Reymontowskie – 
wieś jak żywy kadr z filmu „Chłopi”. 
To tu mieszkał Władysław Reymont 
i tu umieścił akcję swojej noblowskiej powieści.

W poprzednim numerze, w rubryce „Polscy 
nobliści”, przybliżyliśmy Państwu sylwetkę 
Władysława Reymonta – pisarza, który z nie-
zwykłą dokładnością opisywał otaczającą 
go rzeczywistość. Akcję powieści „Chłopi”, 
za którą otrzymał nagrodę Nobla w dziedzi-
nie literatury, umiejscowił we wsi Lipce.
Wieś ta istnieje naprawdę. Po-
łożona jest w województwie 
łódzkim, na południowy wschód 
od Łodzi, niedaleko Skiernie-
wic. Nazwa Lipce obowiązy-
wała do 31 grudnia 1983 roku. 
Od 1 stycznia 1984 roku ofi cjal-
nie są to Lipce Reymontowskie. 
Tutaj Reymont mieszkał i pisał, 
tutaj też pracował na kolei.

Dla zwiedzających to miej-
sce atrakcyjne z pewnością 

będą Muzeum Regionalne im. 
Władysława Reymonta, Dom 
Reymonta, Galeria Staroci i Pa-
miątek Regionalnych oraz Mu-
zeum Czynu Zbrojnego. W sa-
mych Lipcach znajdziemy także 
4 pomniki Reymonta: w Szkole 
Podstawowej, której pisarz jest 
patronem, w Centrum Reymon-
towskim w Zagrodzie Ludowej, 
w lipieckim mini parku i przy 
Muzeum Regionalnym.

Samo Muzeum powstało 
w 1982 roku, początkowo jako 
Izba Regionalna. Zgromadzono 
w nim eksponaty związane z hi-
storią i kulturą Lipiec, czyli stro-
je regionalne, haftowane tkani-
ny, wyposażenie wnętrz i dawne 
narzędzia rolnicze, a także pa-
miątki bezpośrednio dotyczące 
Władysława Reymonta. Stałe 
wystawy, które możemy tam 
oglądać, to np. „Tradycje lipie-
ckie”, galeria współczesnej sztu-
ki ludowej, „Chłopi Reymonta 
w glinianej rzeźbie Ewy Soski”, 
„Listy z podróży” – ukazujące 
przekrój życia i twórczości 
Reymonta. Muzeum jest czynne 
codziennie, z wyjątkiem ponie-
działków i świąt.

Miłośnicy literatury z pew-
nością będą chcieli zobaczyć 

dom, w którym w latach 
1888–91 mieszkał Władysław 
Reymont. Będąc zatrudnio-
nym na stanowisku starszego 
pracownika na kolei, Reymont 
zajmował niewielki domek 
dróżnika, w pobliżu stacji ko-
lejowej. Przypomina o tym tab-
lica pamiątkowa, umieszczona 
na ceglanej ścianie zewnętrznej. 
Do środka niestety nie wejdzie-
my, ponieważ budynek znaj-
duje się obecnie w prywatnych 
rękach.

Warto zajrzeć także do czyn-
nej od 1 kwietnia do 15 listopa-
da Galerii Staroci i Pamiątek 
Regionalnych, która powstała 
w oparciu o zbiory entuzjasty 
regionu p. Zbigniewa Stana. 
Wystawiane tam okazy w dużej 
części zostały własnoręcznie 

odrestaurowane przez właści-
ciela Galerii. Zobaczymy tam 
sprzęty gospodarskie, przed-
mioty o charakterze folklory-
stycznym i religijnym, zbiory 
fotografi i i starych dokumentów, 
kolekcje fi latelistyczne oraz sto 
kilkadziesiąt wydań powieści 
„Chłopi”, w tym pierwsze wy-
dania polskie, amerykańskie, 
angielskie, włoskie, hiszpańskie 
i czeskie. W 2010 roku Galeria 
otrzymała certyfi kat Perła w Ko-
ronie Województwa Łódzkiego, 
zajmując 3 miejsce w plebis-
cycie na 10 najciekawszych 

atrakcji turystycznych naszego 
województwa. 

Z kolei w Muzeum Czynu 
Zbrojnego zetkniemy się m.in. 
ze zbiorami dokumentującymi 
„lipiecką” walkę o niepodle-
głość kraju, czyli mundury, broń 
i osobiste pamiątki żołnierzy.

Okolice Lipiec Reymon-
towskich to również wspaniałe 
miejsce na wycieczki rowerowe. 
Warto wybrać się tutaj w któryś 
z wiosennych dni lub na po-
czątku lipca, kiedy odbywa się 
coroczna impreza pod nazwą 
„Dzień Reymonta”. I.G.

Poznaj okolice Łodzi –

LIPCE REYMONTOWSKIELIPCE REYMONTOWSKIE
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Bądźmy 
ONLINE
Internet wkradł się już we wszystkie sfery naszej co-
dzienności. Mamy bankowość mobilną, zakupy online, 
umawianie lekarza przez internet, korzystanie z apli-
kacji do pomiaru tętna, liczenia kroków, organizowanie 
i rezerwacje wycieczek czy wyjazdów online, kupo-
wanie biletów na pociąg i autobus poprzez internet, 
social media do kontaktów ze znajomymi, itp. i itd. 
I do tej pory osoby starsze z tego dobrodziejstwa nie 
zawsze chętnie korzystały. Obecnie staje się to dla 
nas wszystkich pomału normalne i konieczne. Koro-
nawirus bardzo szybko przeniósł bowiem wszystkich 
nas w XXI wiek. Uczymy się teraz korzystać z interne-
towych możliwości, by załatwiać bieżące sprawy bez 
wychodzenia z domu.

Nasza Redakcja chciałaby zwrócić uwagę Państwa 
na dwa dobrodziejstwa jakie niesie ze sobą korzysta-
nie z internetu.

Pierwsza to system iMieszkaniec.pl., który został uru-
chomiony w naszej Spółdzielni w lipcu ubiegłego roku. 
Aktualnie te formę kontaktu z administracjami osied-
li wybrało już blisko 500 osób. Choć mówimy zwykle 
o aplikacji na telefon to warto wiedzieć, że poprzez 
komputer stacjonarny, laptop czy tablet też można lo-
gować się do systemu i przekazywać wiadomości do 
administracji. Zachęcamy do tego. Szczegóły dotyczą-
ce założenia konta do iMieszkańca podajemy na str. 9.

Druga sprawa to rozliczenie podatków przez internet. 
Mamy koniec marca, jeszcze miesiąc dzieli nas od 
daty koniecznej do rozliczenia dochodów za 2019 r.

Z Portalem Podatkowym: podatki .gov.pl jest to na-
prawdę proste. Wszystko czego potrzebujemy do roz-
liczenia się z fi skusem to PIT z ubiegłego roku (czyli 
PIT za 2018 r.) oraz PIT z zakładu pracy czy ZUS za 
miniony rok. Po wpisaniu określonych kwot na stro-
nie startowej portalu Ministerstwa Finansów wyświetli 
się przygotowany przez urzędników skarbówki PIT, 
do którego możemy wpisać ulgi nam przysługujące 
czy przekazać 1%. PIT wyślemy klikając w miejsce 
z napisem „wyślij”. Nie musimy już wtedy wysyłać 
PIT-u za pośrednictwem poczty.

Bądźmy online!
 K.Sz.

Czy jedna spółdzielnia 
mieszkaniowa 
to jednakowe opłaty?
Temat dzisiejszego artykułu zwią-
zany jest z opublikowaną w gaze-
cie „Mój Dom” Nr 133, styczeń 
2020 r. informacją o zmianie – od 
1 maja 2020 r. – wysokości opłat 
eksploatacyjnych oraz sygnalizo-
wanymi w toku wtorkowych dy-
żurów radcy prawnego w siedzibie 
RSM „Bawełna” zapytaniami co 
do przyczyn rozbieżności w wy-
sokości ww. stawki pomiędzy od-
rębnymi nieruchomościami.

W celu dokładnego wyjaś-
nienia mogących wystąpić róż-
nic w wysokościach opłat należy 
w pierwszej kolejności wskazać, 
iż od 31 lipca 2007 r. w prawie 
spółdzielczym obowiązuje tzw. 
zasada indywidualizowania 
opłat1, znajdująca swoje po-
twierdzenie we wprowadzonym 
ustawą z dnia 14 czerwca 2007 r. 
o zmianie ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych oraz o zmia-
nie niektórych innych ustaw do 
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 
o spółdzielniach mieszkaniowych 
(dalej: usm) art. 4 ust. 41, zgod-
nie z którym zarząd spółdzielni
prowadzi odrębnie dla każdej 
nieruchomości ewidencję i roz-
liczenia przychodów i kosztów, 
do których ponoszenia obowią-
zani są członkowie spółdzielni 
oraz osoby niebędące członkami, 
w tym kosztów związanych z eks-
ploatacją i utrzymaniem nierucho-

1 Stefaniak Adam, Komentarz do 
ustawy o spółdzielniach miesz-
kaniowych, [w:] Prawo spółdziel-
cze. Ustawa o spółdzielniach 
mieszkaniowych. Komentarz. 
Wydanie XIV

Z notatnika 
prawnika

mości, nieruchomości wspólnych 
oraz lokali. Pamiętać przy tym na-
leży, iż co do zasady spółdzielnia 
powinna dążyć do tworzenia nie-
ruchomości jednobudynkowych, 
to jednak mogą zdarzyć się sytua-
cje, w których jedna nieruchomość 
obejmować będzie wiele budyn-
ków (art. 42 ust. 3 usm) i dla tych 
wielu budynków w ramach jednej 
nieruchomości nadal prowadzona 
będzie jedna ewidencja.

Dla przedstawienia przyczyn 
występujących różnic nie można 
pominąć również jeszcze jednej 
istotnej zasady prawa spółdziel-
czego: zasady bezwynikowej 
działalności spółdzielni miesz-
kaniowej, uregulowanej w art. 6 
ust. 1 usm, zgodnie z którą 
w działalności gospodarczej 
spółdzielni (gzm) nie występują 
pojęcia zysku ani nadwyżki bilan-
sowej2. Różnica między przycho-
dami i kosztami nie stanowi do-
chodu, ale zwiększa odpowiednio 
przychody albo koszty w roku na-
stępnym3. Oznacza to, iż w przy-
padku powstania nadwyżki lub 
niedoboru po rozliczeniu przez 
spółdzielnię mieszkaniową kosz-
tów i przychodów z opłat da-
nej nieruchomości, zostaną one 
przeniesione na następny rok 
rozliczeniowy zwiększając od-
powiednio przychody lub koszty 
eksploatacji i utrzymania tej nie-
ruchomości tj. opłaty. Powyższa 
zasada nie dotyczy działalności 
prowadzonej poza działalnością 
gzm, gdzie pojęcie nadwyżki bi-
lansowej oczywiście może wystę-
pować ale korzyści z tego tytułu 
przysługują wszystkim członkom 
spółdzielni na podstawie uchwały 
walnego zgromadzenia.

2 Wyrok Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Poznaniu 
z dnia 9 maja 2019 r., sygn. akt: 
I SA/Po 106/19, LEX nr 2671295 

3 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Ło-
dzi z dnia 26 stycznia 2018 r., 
sygn. akt: I ACa 696/17, LEX 
nr 2478725 

Przechodząc do omówie-
nia tematu dzisiejszego artykułu 
uwzględnić należy, iż katalog opłat, 
do których wnoszenia zobowiąza-
ni są członkowie (lecz nie tylko) 
zawiera § 66 ust. 2 Statutu, przy 
czym jego uszczegółowienie, jak 
również dokładne określenie zasad 
rozliczania kosztów i ustalania wy-
sokości opłat zawiera Regulamin 
szczegółowych zasad rozliczania 
kosztów gospodarki zasobami 
mieszkaniowymi w Robotniczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Ba-
wełna” w Łodzi. Przywołany § 66 
ust. 2 Statutu wymienia, iż przykła-
dowym kosztem, który obowiąza-
ny jest pokrywać członek jest ubez-
pieczenie mienia (pkt 10), czy też 
koszt eksploatacji dźwigów osobo-
wych (pkt 7). Czy ww. koszty są 
stałe i jednakowe dla wszystkich 
nieruchomości? Otóż nie.

Wysokość składki za ubez-
pieczenie mienia (w tym nieru-
chomości) może być znacznie 
zróżnicowana, albowiem zależy 
ona od wielu czynników. Jedną 
z okoliczności wpływających na 
jej wysokość jest liczba szkód wy-
stępujących na danej nieruchomo-
ści – im więcej szkód, tym wyższa 
składka ubezpieczeniowa dla kon-
kretnej nieruchomości. Uwzględ-
nić również należy, iż wysokość 
składki ubezpieczeniowej zależy 
również od sumy ubezpiecze-
nia, a ta zazwyczaj ustalana jest 
w oparciu o wartość nierucho-
mości, która również jest istotnie 
zróżnicowana.

Analizując drugi – wymie-
niony powyżej – przykładowy 
elementy kosztów eksploatacji 
i jego wpływ na wysokość opłaty 
zauważyć należy, że w zasobach 
Robotniczej Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Bawełna” znajdują się 
zarówno budynki wyposażone 
w dźwigi osobowe, jak i takie, 
które – z uwagi na ich warunki 
techniczne, w tym liczbę pięter 
– nie wymagają ich instalacji. 
Oczywistym jest, że opłata z ty-

tułu eksploatacji i utrzymania bę-
dzie wyższa dla nieruchomości, 
w których budynki wyposażone 
są w dźwigi od nieruchomości, 
których budynki ich nie posiadają.

Niezależnie od powyższego 
niezwykle istotnym jest również, 
że oprócz kosztów poszczególne 
nieruchomości generują również 
przychody, które zgodnie z zasadą 
indywidualizowania opłat stano-
wią przychody tych konkretnych 
nieruchomości, nie zaś przycho-
dy wszystkich nieruchomości 
stanowiących zasoby spółdzielni 
mieszkaniowej.

Przykładowym przychodem 
nieruchomości może być czynsz 
najmu lokalu użytkowego miesz-
czącego się w budynku posado-
wionym na nieruchomości, czy 
też garażu, miejsca parkingowego, 
ale również określonej powierzch-
ni ściany na elewacji budynku lub 
ogrodzenia. W zasobach RSM 
„Bawełna” znajdują się budynki, 
w których wszystkie lokale pierw-
szej kondygnacji stanowią lokale 
użytkowe, a tym samym czynsz 
z najmu ww. lokali generuje istot-
ny przychód tych nieruchomości. 
Jednakże są również takie budyn-
ki, w których wszystkie lokale są 
lokalami mieszkalnymi i nie sta-
nowią przedmiotu najmu. Oczy-
wistym jest zatem, iż przychód 
nieruchomości z lokalami użytko-
wymi oddanymi w najem wpłynie 
na stawkę opłaty w odniesieniu do 
nieruchomości, która nie generuje 
takich przychodów.

Analizując prezentowane 
przez RSM „Bawełna” stawki 
opłat pamiętajmy zatem o podsta-
wowych zasad rozliczania nieru-
chomości oraz o tym jak znaczny 
wpływ na wysokość opłat mogą 
mieć liczne czynniki.

Olga Ferensztajn-Tokarska
radca prawny współpracujący
z Kancelarią Radcy Prawnego

Jadwigi Chmielewskiej-
-Furmankiewicz
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Wielkimi krokami zbliża się Wielkanoc.  

Choć inaczej,  
czekamy na nią i pomału  

przygotowujemy się do świąt.

Musiało minąć aż 56 lat 
od uhonorowania Władysława 
Reymonta, by nagroda Nobla 
ponownie trafiła w  polskie 
ręce. Był 9 października 1980 
roku, gdy najwyższe laury 
w dziedzinie literatury przy-
padły Czesławowi Miłoszowi 
– poecie, prozaikowi, eseiście, 
ale także tłumaczowi, history-
kowi literatury i dyplomacie.

Urodzony  30  cze rwca 
1911 r. w Szetejniach na Litwie, 
wychowywał się w polskiej 
rodzinie szlacheckiej, herbu 
Lubicz ze strony ojca i herbu 
Topór ze strony matki, w któ-
rej kultywowane były tradycje 

wielonarodowej i wielowyzna-
niowej Rzeczypospolitej Oboj-
ga Narodów.

Wychowywany blisko na-
tury stał się jej wielkim miłoś-
nikiem i początkowo pragnął 
związać z nią swoją przyszłość 
zawodową jako przyrodnik. 
Tak się jednak nie stało, gdyż 
silniejsza okazała się jego mi-
łość do słowa. Poddawał się na-
tchnieniu i przelewał na papier 
wersy, które podsuwał mu jego 
wewnętrzny głos. Swoje utwory 
pisał odręcznie i dopiero póź-
niej, wielokrotnie je przerabia-
jąc, przepisywał je na maszynie 
lub komputerze.

Na jego twórczość wpływ 
miały czasy i miejsca, w któ-
rych żył, a trzeba przyznać, 

że przeżył wiele, począwszy 
od sielankowych lat dziecię-
cych spędzonych w szlache-
ckim dworku, poprzez dwudzie-
stolecie międzywojenne i czasy 
II wojny światowej, następnie 
okres pracy w dyplomacji we 
Francji i USA oraz na ame-
rykańskich uczelniach w roli 
wykładowcy, aż wreszcie czas 
otrzymania nagrody Nobla. 
To wszystko sprawiło, że jego 
utwory są bardzo zróżnicowa-
ne pod względem rodzajowym 
i gatunkowym. Niektóre ukazu-

ją kryzys społeczny, zagrożenie 
świata przez powstające ustroje 
totalitarne i zbliżającą się woj-
nę. Noszą w sobie cechy kata-
strofizmu i przedstawiają apo-
kaliptyczne wizje świata (tomy 
poetyckie: „Poemat o czasie 
zastygłym”, „Trzy zimy”). Inne 
zaliczają się do etapu twórczo-
ści określanego jako gniewny 
i demaskatorsko-sarkastyczny 
(tom „Światło dzienne” oraz 
poemat „Traktat moralny”). 
Kolejny wymiar prezentują 
utwory stworzone na emigra-
cji, głównie w Stanach Zjed-
noczonych. Z tego okresu 
pochodzi np. jego powieść 
„Dolina Issy”, jednak najwięk-
sze uznanie zyskały wtedy jego 
wiersze polityczne. W okresie 
kiedy Miłosz w Polsce uzna-
wany był za „wroga ustroju”, 
w USA uważany był i nadal jest 
za jednego z najwybitniejszych 
poetów amerykańskich. Ostatni 
okres twórczości, to ta pisana 
już po otrzymaniu nagrody 
Nobla i po powrocie do kraju, 
gdzie wreszcie mógł poczuć 

się doceniony. W PRL-u uzna-
wany był bowiem za zdrajcę, 
został publicznie potępiony 
przez Związek Literatów Pol-
skich i niektórych autorów, 
np. K.I. Gałczyńskiego czy 
J. Iwaszkiewicza. Do 1980 
roku istniał zapis cenzorski, 
nie tylko zakazujący publika-
cji jego utworów, ale nawet 
wymieniania jego nazwiska. 
Jego książki były drukowane 
w podziemiu lub przemyca-
ne z zagranicy. To wszystko 
zmieniło się po 1980 roku i na-
grodzie noblowskiej. W uza-
sadnieniu swojego werdyktu 
Akademia Szwedzka napisała: 
„Za bezkompromisową wnikli-
wość w ujawnianiu zagrożenia 
człowieka w świecie pełnym 
gwałtownych konfliktów”. Sam 
Miłosz po latach tak opisywał 
tę chwilę: „Kiedy dostałem Na-
grodę Nobla, to już całkowicie 
straciłem kontrolę i tylko włosy 
wydzierałem z głowy dowia-
dując się kim jestem w oczach 
innych. Zawsze uważałem sie-
bie, na przykład, za poetę dość 

hermetycznego, dla pewnej 
nielicznej publiczności. I co się 
dzieje, kiedy tego rodzaju poeta 
staje się sławny, głośny, kiedy 
staje się kimś w rodzaju Jana 
Kiepury, tenora, albo gwiazdy 
futbolu? Naturalnie, powstaje 
jakieś zasadnicze nieporozu-
mienie”. Przez wielu nagroda 
Nobla, przyznana Miłoszowi 
w roku powstania Solidarności, 
interpretowana była jako wy-
raz poparcia dla politycznych 
przemian zachodzących we 
wschodnim bloku. Rok później 
poeta powrócił do kraju, za któ-
rym cały czas tęsknił i który był 
mu bliski, a jego utwory wresz-
cie zaczęto oficjalnie wydawać. 
Powstały wówczas m.in. tomy 
wierszy „Piesek przydrożny”, 
za który został uhonorowany 
Nagrodą Literacką NIKE i tom 
pt. „To”.

Czesław Miłosz zmarł 14 
sierpnia 2004 roku w Krako-
wie, w wieku 93 lat i został 
pochowany w Krypcie Zasłu-
żonych na Skałce.
 I.G.

Polscy nobliści –  
Czesław Miłosz

ŚWIĘTA 
WIELKANOCNE 
2020

W tym roku Niedziela 
Wielkanocna przy-
pada 12 kwietnia. 

Dla wiernych kościoła katoli-
ckiego to najważniejsze święto 
w roku. Wiele wskazuje jednak 
na to, że nie będą to typowe 
święta. Wielkanocne obchody 
mogą wyglądać w tym roku zu-
pełnie inaczej. Wierni nie będą 
mogli zebrać się z tej okazji 
w kościele, w takiej ilości, jak 
to bywało zawsze do tej pory. 
Jeśli się nic nie zmieni, to nadal 
w każdej uroczystości związanej 
z TRIDUUM PASCHALNYM 
będzie mogło uczestniczyć mak-
symalnie 50 osób.

Gdyby wprowadzono jesz-
cze dalsze ograniczenia to w koś-
ciołach katedralnych i parafial-
nych, nawet bez fizycznego 
udziału wiernych, Biskup i pro-
boszczowie będą mogli celebro-
wać misteria liturgiczne Tridu-

um Paschalnego, zawiadamiając 
wiernych o czasie ich rozpoczę-
cia, ażeby mogli włączyć się 
w modlitwę w swoich domach. 
W tym przypadku pomocne będą 
relacje na żywo za pomocą ko-
munikacji teleinformatycznej.

Dlatego radzimy, aby wierni 
skontaktowali się ze swoją para-
fią I dokładnie dowiedzieli sie 
o czasie rozpoczecia poszcze-
gólnych uroczystości w trakcie 
tych pięciu Wielkich Dni.

A na końcu przestrzegamy, 
że nawet niewskazane może być 
śniadanie wielkanocne w posze-
rzonym gronie rodzinnym!
 K.Sz.

PS 
Wg ostatnich doniesień w koś-
ciołach może być zgromadzo-
nych nie więcej niż 5 osób (poza 
osobami z posługi).

Z okazji nadchodzących 
świąt życzymy Naszym 
Czytelnikom przede 
wszystkim dużo 
zdrowia. Jednocześnie 
w codziennym życiu, 
w tym trudnym dla nas 
wszystkich czasie, 
prosimy o zachowanie 
wszelkich zasad 
bezpieczeństwa oraz 
zdrowego rozsądku.

 Redakcja

K Ą C I K  D L A  N A J M Ł O D S Z Y C H
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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 umieszczo-
nej na samym dole:
poz. C.1 – to określenie rodzaju urządzenia. 
W zdecydowanej większości mieszkań wystę-
pują podzielniki. Ale w budynkach nowych 
zainstalowane są już ciepłomierze. Uwaga!* 
W rozliczeniu za 2019 r. występuje podwójna 
ilość urządzeń: stare zdemontowane w związ-
ku z ich wymianą legalizacyjną i nowe po wy-
mianie. Urządzenia wpisane są w kolejności: 
stary podzielnik, nowy podzielnik. W przykła-
dzie, który drukujemy występuje nieparzysta 
liczba podzielników, co związane jest z tym, 
że w kuchni był zamontowany podzielnik sta-
ry, a nowy w związku z likwidacją, za zgodą 
spółdzielni, grzejnika, nie był już montowany.
poz. C.2 – to numer urządzenia (znajduje się: 
w podzielnikach nad wyświetlaczem; w ciepło-
mierzach na czołowej ich stronie).
poz. C.3 – stan końcowy. Naciskając przycisk 
na podzielniku wyświetlą się nam dwie liczby 
(naprzemiennie) – aktualny stan zużycia od 
01.01.2020 r. oraz stan na 31 grudnia 2019 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 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, zmniej-
szający bądź zwiększający (gdy jest zamontowa-
ny za duży grzejnik) zużycie. Każdy został poin-
formowany o jego wielkości w momencie roz-
poczęcia rozliczania za pomocą podzielników 
w RSM „Bawełna” lub po wymianie grzejnika.
poz. C.7 – jednostki zużycia. Ta pozycja poka-
zuje ilość zużytych jednostek po zastosowaniu 
wskaźnika korygującego „UF” (jest to wynik 
mnożenia C.5 razy C.6).
poz. C.8 – to współczynnik „LAF”. Współczyn-
nik korygujący wskazania ze względu na poło-
żenie mieszkania w budynku. O jego wielkości 
też każdy został wcześniej poinformowany. Jest 
jednakowy dla całego 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. OKRE-
ŚLENIE KWOT JEDNOSTKO WYCH
poz. B.1 – koszty c.o. Pokazują zużycie ciepła na 
ogrzewanie budynku w jednostkach fi zycznych 
(gigadżulach) oraz koszt tego w złotówkach na 
podstawie faktur otrzymanych od producenta 
ciepła.
poz. B.2 – koszty pomieszczeń wspólnych zgod-
nie z Regulaminem szczegółowych zasad rozli-
czania kosztów G.Z.M. ustalone są procentowe 
stawki udziału w kosztach ogrzewania całego 
budynku – ciepła przeznaczonego na ogrze-
wanie klatek schodowych, piwnic, wspólnych 
pomieszczeń itp. Każdy z członków został poin-
formowany o ustalonej wielkości procentowego 
udziału dla danego bu dynku. 
W tym wypadku wynosi on 25%. Dlatego 
koszt ogrzewania pomieszczeń wspólnych zo-
stał wyliczony wg zasady 15.248,97 x 25% = 
3.812,24 zł. A ponieważ powierzchnia wszyst-
kich lokali wynosi, w tym konkretnym przypad-
ku 1.629,50 m2, wylicza się jednostkowy koszt 
ogrzania powierzchni pomieszczeń wspólnych 
na kwotę 2,339515 zł za m2. Ten wskaźnik jest 
wykorzystywany do obliczenia „kosztów po-
mieszczeń wspólnych” w tabeli 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 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 wykorzystywana jest 
do obliczenia „kosztów zużycia c.o.” w tabeli 
A poz. A2.
poz. B.4 – opłata stała. Jest to pozycja z faktur 
otrzymywanych od dostawcy ciepła. Tak jak 
w przypadku energii elektrycznej czy też gazu, 
w rachunkach, które każdy z nas otrzymuje, 
jest zawarta opłata za gotowość świadczenia 
usług (dostawy prądu czy gazu), tak też i w tym 

przypadku jest to stała opłata za gotowość do-
starczania ciepła w ciągu całego roku. Ta kwo-
ta za gotowość, czyli opłata stała podzielona 
przez powierzchnię wszystkich lokali w bu-
dynku, daje wskaźnik ile kosztuje gotowość 
za 1 m2 każdego mieszkania w budynku, wy-
korzystywany do obliczenia „opłaty stałej” 
w tabeli A poz. A4.
poz. B.5 – koszty rozliczenia. Wynikają one 
z umowy z fi rmą rozliczeniową ISTA. Kwota przy-
padająca na budynek jest dzielona przez ilość urzą-
dzeń we wszystkich mieszkaniach, czyli wskazuje 
ilość podzielników w danym budynku. Wynik tego 
działania to jednostkowa cena rozliczenia 1 po-
dzielnika, która jest wykorzystywana do obliczenia 
„kosztów rozliczenia” w tabeli A poz. A5.
3. I dochodzimy teraz do części najważniej-
szej, czyli omówienia tabeli A, a więc wylicze-

nia dokładnych kosztów za centralne ogrze-
wanie 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 cen-
tralnego 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, wpła-
canych w ciągu całego roku 2019 w ramach 
comiesięcznych 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.

JAK CZYTAĆ DRUK ROZLICZENIOWY
c.o.
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W związku z wprowadzoną podobnie jak w 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 opisaliśmy druk rozliczenia za cen-
tralne ogrzewanie:
1. Analizę rozpoczynamy też od tabeli C 
patrz str. 7. USTALENIE JEDNOSTEK 
ZUŻYCIA.
poz. C.1 – urządzenia zainstalowane w lo-
kalu przy czym Ł oznacza w łazience 
K w kuchni. 
poz. C.2 – numery urządzeń.
poz. C.3 – stan końcowy czyli stan odczyta-
ny na dzień 31.12.2019 r.
poz. C.4 – stan początkowy czyli stan na 
dzień 01.01.2020 r.
poz. C.5, C.6 i C.7 – roczne zużycia odno-
towane na tych wodomierzach, przy czym 
zużycia wody zarejestrowane na wodo-
mierzach, oddzielnie za okres 01.01.2019 
– 30.06.2019 i 01.07.2019 – 31.12.2019 
określają pozycje  C.8.1 i C.9.1 odpowiednio 
dla zimnej wody i pozycje C.8.2  i C.9.2 od-
powiednio dla ciepłej wody. Uwaga! W roz-
liczeniu za 2019 r. występuje podwójna ilość 
urządzeń: stare zdemontowane w związku 
z ich wymianą legalizacyjną i nowe po wy-
mianie. Urządzenia wpisane są w kolejno-
ści: stary wodomierz, nowy wodomierz. 
Poz. C.8.1 – 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 stano-
wiąca łączne zużycie wody zimnej i ciepłej 
w I okresie przeniesiona 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 łącz-
ne zużycie wody zimnej i ciepłej w II okresie 
przeniesiona zostaje do poz. A.2.5.

2. Przechodzimy teraz do tabeli B (str. 7) 
OKREŚLENIE KWOT JEDNOSTKO-
WYCH:
poz. B.1.1 i B.2.1 – koszty ciepłej wody 
użytkowej zużycie ciepła na podgrzanie 
wody w jednostkach fi zycznych (gigadżu-
lach) oraz koszt tego podgrzania w złotów-
kach na podstawie faktur otrzymywanych od 
producenta ciepła. 
poz. B.1.2 i B.2.2 – koszty wspólne c.w. 
To wydzielona z kosztów c.w.u. część 
kosztów ustalona procentowo dla każdego 
budynku, zgodnie z załącznikiem do Re-
gulaminu szczegółowych zasad rozliczania 
kosztów G.Z.M., a dotycząca utrzymania 
stałej gotowości do przesyłu wody o tem-
peraturze nie mniejszej niż 55°C, do wszyst-
kich mieszkań. W tym wypadku jest to 30%. 
W pozycji tej jest wyliczony jednostkowy 
koszt wspólny c.w. na kwotę w każdym 
półrocznym okresie w tej nieruchomo-
ści 1,790359 zł/m2. Ten wyliczony wskaźnik 
jest wykorzystany 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 budyn-
ku. 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 ta-
beli A odpowiednio poz. A.1.2 i A.2.2.
poz. B.1.4 i B.2.4 – opłata stała c.w. Jest to 
pozycja z faktur otrzymanych od dostawcy 
ciepła, czyli Veolii Łódź. I tak jak to opisy-
waliśmy w przypadku centralnego ogrzewa-
nia, jest to opłata za gotowość świadczenia 
usług dostarczania ciepła w ciągu całego 

roku do podgrzania wody. Wartość wyka-
zana na tej pozycji jest podzielona przez 
ilość m2 wszystkich obsługiwanych lokali 
i obliczony wskaźnik na 1 m2 jest wykorzy-
stany w tabeli A odpowiednio poz. A.1.4 
i A.2.4 do obliczenia „opłaty stałej c.w.” 
dla danego mieszkania w poszczególnych 
okresach.
poz. B.1.5 i B.2.5 – koszty z.w.u. W tej po-
zycji mamy zawartą informację dotyczącą 
kosztów wody zużytej przez użytkowników 
wszystkich lokali oraz ile tej wody zużyli, 
czyli jest to wskazanie sumy zużyć odnoto-
wanych na wszystkich wodomierzach w tym 
budynku. Cena 1 m3 wody w 2019 r. wynosiła 
w I okresie 8,78 zł, a w II okresie 8,82 zł i ten 
wskaźnik jest wykorzystany w tabeli A odpo-

wiednio w poz. A.1.5 i A.2.5 „koszty zużycia 
z.w. – mieszkania”.
poz. B.1.6 i B.2.6 – koszt wody niezbilan-
sowanej. Zgodnie z informacją podaną na 
dole druku rozliczenia wody w pozycji 
„wskazówki” (na druku na samym końcu, 
u nas, ze względów technicznych gazety pod 
tabelą A) zużycie zimnej wody w budynku 
wyniosło w 2019 r. odpowiednio w I okresie 
1.225 m3, w II okresie 1.094 m3 zgodnie ze 
wskazaniami wodomierza głównego i faktu-
rami jakie otrzymaliśmy od dostawcy wody – 
ZWiK różnica pomiędzy tą wielkością a sumą 
wskazań wodomierzy mieszkaniowych jest 
określana pojęciem wody niezbilansowanej. 
Wartość tej różnicy pokrywają proporcjonal-
nie 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. Podob-
nie jak to wyjaśnialiśmy przy rozliczaniu 
centralnego ogrzewania wynikają one z pod-
pisanej umowy z fi rmą rozliczającą ISTA. 
Kwota przypadająca na budynek podzie-
lona przez ilość użytkowników daje kwo-
tę 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 
ogrzewania dochodzimy do części naj-
ważniejszej, czyli omówienia tabeli A, 
więc wyliczenia kosztów za dostarczenie 

zimnej wody i podgrzanie ciepłej wody 
dla naszego mieszkania:
poz. A.1.1 i A.2.1 – koszty wspólne c.w., 
czyli stawka wyliczona w poz. B.2 pomno-
żona 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 
pomnożona przez ilość zużytej ciepłej wody 
z poz. C.8.1 i C.9.1 daje kwotę kosztów zu-
życia 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

UWAGA! 
Zaprezentowane rozliczenia dotyczą kon-
kretnego mieszkania w naszej Spółdzielni. 
Przekazane Państwu rozliczenia mogą się 
nieznacznie różnić od przedstawionych tu-
taj wzorów ze względu na specyfi kę każde-
go 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 YJ 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

Woda
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Każda z tabel na druku 
zostaje podzielona na dwa okresy, 
adekwatnie do obowiązujących w Spółdzielni 
cen wody zimnej.

Odnawialne 
źródła energii 

w RSM „Bawełna”

RSM „Bawełna” podpisała list inten-
cyjny w zakresie wdrażania w zaso-
bach Spółdzielni projektów służących 
poprawie efektywności energetycz-
nej. Jest to kolejny już, po uzyskiwa-
niu białych certyfi katów i instalowaniu 
czujników czystości powierza, projekt 
proekologiczny zainicjowany przez 
dostawcę ciepła Veolię Energia Łódź 
S.A. w którym nasza Spółdzielnia bie-
rze udział.

Projekt jest częścią Łódzkiego Klastra 
Energii Fala Energii. który powstał 
w lipcu 2019 r. i uruchomiony został 
przez Veolia Energia Łódź, Aqua Park 
Łódź oraz Politechnikę Łódzką i Insty-
tut Gospodarki Surowcami Mineralny-
mi i Energią Polskiej Akademii Nauk.

Zielona Energia dla Budownictwa 
Mieszkaniowego – tak zatytułowała 
oferowaną spółdzielniom mieszka-
niowym technologię Veolia – polega 
na uzyskiwaniu energii elektrycznej 
poprzez montaż na dachach budyn-
ków mieszkalnych paneli fotowolta-
icznych. Panele takie nie tylko będą 
działaniem ekologicznym, stanowią-
cym zmniejszenie emisji CO2 do śro-
dowiska, ale pozwolą jednocześnie 
na obniżenie kosztów energii elek-
trycznej dla części wspólnych budyn-
ków i ewentualnie indywidualnych 
mieszkańców, którzy wejdą w projekt.

Jak wskazano w materiale, przed-
stawianym i omawianym w ramach 
posiedzeń Forum Zarządców Nieru-
chomości Spółdzielczych, na podsta-
wie przykładowego budynku, zakła-
dana oszczędność kosztów wyniesie 
ok. 10%.

Podpisany przez Spółdzielnię list in-
tencyjny obejmuje trzy współpracu-
jące ze sobą w projekcie podmioty. 
Obok Spółdzielni udostępniającej 
budynki oraz Veolii, która wyposaży 
budynki w nowe liczniki prądu, pro-
wadzić będzie przesył i rozliczenie 
energii elektrycznej, w projekcie bie-
rze udział jeszcze jedna fi rma: SART 
Sp. z o.o. Firma ta odpowiedzialna bę-
dzie za zaprojektowanie i montaż in-
stalacji fotowoltaicznych na dachach 
naszych budynków oraz opracowanie 
projektów WLZ w budynkach.

O całym projekcie będziemy, z pew-
nością, Państwa informować w kolej-
nych numerach gazety.

 K.Sz.

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

daje wynikową kwotę kosztów gotowości 
dla mieszkania.
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 2019 r.
poz. A.1.6 i A.2.6 – koszty wody niezbi-
lansowanej, czyli stawka za wodę określo-
na w poz. B.1.6 i B.2.6 pomnożona przez 

procentowy udział wody niezbilansowanej 
w całości zużycia danego mieszkania, dają 
udział w globalnych kosztach tej wody dla 
tego mieszkania.
poz. A.2.7 – koszt rozliczenia wody, czyli 
kwota 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 zali-
czek wpłacanych w ciągu całego 2019 
roku w ramach 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 
pomiędzy poz. A.3 i poz. A.4.
Jeśli koszty użytkownika (poz. A.3) są wyż-
sze od wpłaconych zaliczek (poz. A.4) to 
należy dopłacić wskazaną kwotę. Jeśli zaś 
koszty użytkownika (poz. A.3) są niższe niż 
przedpłaty (poz. A.4), to wówczas należy 
się Państwu zwrot kwoty ustalonej w roz-
liczeniu.

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
Woda 

c.d.
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Namawiamy do uruchomienia aplikacji iMieszkaniec.pl 
Jest to wygodna i bezpieczna forma komunikowania się ze Spółdzielnią, 
bez wychodzenia z domu. Droga młodzieży! Sąsiedzie! Pomóż osobom 
starszym w uruchomieniu i obsłudze iMieszkańca.

Szanowni Państwo,
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców związane z zagrożeniem koronawirusem COVID-19 w Polsce Robotnicza 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bawełna” prosi o ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Administracjach 
Osiedli i zastąpienie ich zgłoszeniami telefonicznymi, mailowymi bądź za pomocą aplikacji iMieszkaniec.
Wszystkie niezbędne telefony znajdują się na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych oraz naszej gazecie RSM Bawełna „Mój Dom”.
Jednocześnie informujemy, że do odwołania nie będą odbywać się komisje techniczne w lokalach mieszkalnych (nie dotyczy to awarii).

Elektroniczny system obsługi mieszkańca

Wygodnie dodawaj zgłoszenia
dotyczące usterek

i spraw bieżących, ze smartfona lub 
komputera

oraz bądź na bieżąco z ich postępem.

Otrzymuj powiadomienia
w smartfonie, e-mail

lub SMS o istotnych sprawach 
dotyczących

Twojego mieszkania np. przerwie 
w dostawie

prądu, wody i inne.

Załóż konto na
rsmbawelna.imieszkaniec.pl

Ściągnij na swój telefon aplikację Jak uzyskać dostęp do iMieszkaniec.pl
Pierwszym krokiem do korzystania z platformy iMieszkaniec.pl jest 
założenie konta. Podajemy krok po kroku jak to zrobić na komputerze 
i jak ściągnąć aplikację na telefon.

Przeglądarka internetowa:
1.  Odwiedź stronę internetową (wpisz adres strony internetowej): 

www.imieszkaniec.pl
2.  Użyj przycisku po prawej stronie: Zaloguj/Zarejestruj
3.  Wybierz miasto – Łódź
4.  Wybierz Spółdzielnię – RSM BAWEŁNA
5.  Użyj przycisku Zarejestruj
6.  Postępuj dalszą instrukcją dostępną na stronie:
  Wypełnij wszystkie niezbędne pola: imię, nazwisko, nr telefonu komór-

kowego, adres e-mail, nr mieszkania, relację.
  Zapoznaj się i zaakceptuj: regulaminy, zgodę na przetwarzanie danych 

oraz politykę prywatności i klauzulę informacyjną.
7.  Użyć przycisku: Utwórz konto.
  Zgłoszenie o założenie konta trafi a do Sp-ni. Po pozytywnej weryfi kacji 

konto zostaje utworzone i mieszkaniec może w pełni korzystać z serwisu.

Sklep Google Play i App Store:
1.  Otwórz sklep Google Play lub App Store
2.  Wyszukaj aplikację imieszkaniec i ją pobierz – kliknij przycisk zainstaluj
3.  Użyj przycisku: Utwórz konto
4.  Wybierz miasto – Łódź
5.  Wybierz Spółdzielnię – RSM BAWEŁNA
6.   Postępuj z dalszą instrukcją dostępną na stronie:
Wypełnij wszystkie niezbędne pola: imię, nazwisko, nr telefonu komórkowe-
go, adres e-mail, nr mieszkania, relację.
Zapoznaj się i zaakceptuj: regulaminy, zgodę na przetwarzanie danych oraz 
politykę prywatności i klauzulę informacyjną.
7.  Użyj przycisku: Utwórz konto
Zgłoszenie o założenie konta trafi a do Sp-ni. Po pozytywnej weryfi kacji kon-
to zostaje utwo rzone i mieszkaniec może w pełni korzystać z serwisu.

ZYSKUJ

SEGREGOWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH JEST OBOWIĄZKOWE



10
Aktywni w domu. 

Zachęcamy do gimnastyki 
w domu 

lub np. na balkonie.

K o n t a k t
z administracją

Administracja osiedla „Słowiańskie”, 
tel. 42 670 99 78.
Kierownik adm. p. Piotr Sumiński.

TECHNICY:
Andrzej Piętal, tel. 503 029 115, e-mail: apie-
tal@rsmbawelna.pl, budynki nadzorowane: od 
nr 101 do nr 160.
Paweł Flasz, tel. 505 150 847, e-mail: pfl asz@
rsmbawelna.pl, budynki nadzorowane: 100, 
201-233 oraz zespół garaży przy bl. 100 i przy 
ul. Zakładowej 32-36.
ADMINISTRATORZY:
Alina Kobus administrowane bloki: 100-122, 
jak również zespół garaży przy ul. Ziemowi-
ta 2b i Zakładowej 32/36, tel. kom. 505 150 
863, e-mail: akobus@rsmbawelna.pl.
Małgorzata Krasowska administrowane 
bloki: 132-150, tel. kom. 505 150 842, e-mail: 
mkrasowska@rsmbawelna.pl.
Beata Nykiel administrowane bloki: 201-212  
219-233, tel. kom. 505 131 497, e-mail: bny-
kiel@rsmbawelna.pl.
Julita Marcinkowska administrowane bu-
dynki: 151-160, 213-218a, tel. 500 268 192, 
e-mail: jmarcinkowska@rsmbawelna.pl

Administracja osiedla „Sienkiewiczow-
skie”, tel. 42 670 66 64.
KIEROWNIK ADMINISTRACJI:
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@
rsmbawelna.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 bu-
dynki 10-15, 27-30, S1/2 do S11, Z1/1-7, Z2-
1-7. Tel. 505 150 851, e-mail: irutkowska@
rsmbawelna.pl.

Administracja osiedla „Zbiorcza”, 
tel. 42 674 89 49.
Kierownik adm. p. Andrzej Jaroszczyk.
TECHNIK:
Zbigniew Stysiński, tel. 505 150 849, e-mail: 
zstysinski@rsmbawelna.pl.
ADMINISTRATORZY:
Jolanta Bagińska administrowane bu-
dynki: Sacharowa 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 - bez zmian.
Kierownik adm. p. Jolanta Bartoszek.
TECHNIK DLA BUDYNKÓW OSIEDLA „ŻUBARDŹ”:
Jakub Paprocki, tel. 509 330 825, e-mail: 
jpaprocki@rsmbawelna.pl.
TECHNIK BUDYNKÓW OSIEDLA „KOZINY”:
Jakub Olczak, tel. 505 150  853, e-mail: 
jaolczak@rsmbawelna.pl
ADMINISTRATORZY:
Jacek Piaseczny administrowane budynki: 
Gandhiego 3a, Tatarakowa 15, Lutomierska 
83/101, 103a, 105a, 109a, 111, Wrześnieńska 
67/69, 71/73, Sierakowskiego 1/5, ul. 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, ul. Kasprzaka 60/62, Kasprzaka 
64a, 10, 28/34, Długosza 27, 29/31, Lorentza 8, 
Srebrzyńska 45 tel. 500 268 207, e-mail: rpson-
ka@rsmbawelna.pl.

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

Uwaga! Zmiana nr telefonów 
do naszych administracji.

Zasady dofinansowania bądź sfinansowania wypoczynku letniego Zasady dofinansowania bądź sfinansowania wypoczynku letniego 
dla dzieci i młodzieży organizowanego przez TKKF „Dzikusy”dla dzieci i młodzieży organizowanego przez TKKF „Dzikusy”
Ustala się na 2020 rok zasady dofi nansowania bądź 
sfi nansowania ze środków na działalność społecz-
ną i oświatowo-kulturalną wypoczynku letniego dla 
dzieci zamieszkujących w zasobach RSM „Bawełna”, 
organizowanego przez Towarzystwo Krzewienia Kul-
tury Fizycznej „Dzikusy”, zwane dalej „Organizato-
rem”, jak niżej:

Pomoc może zostać przyznana w formie:
1)  dofi nansowania
2)  całkowitego pokrycia kosztów pobytu

Kwota ogółem dofi nansowania bądź sfi nan-
sowania wypoczynku letniego nie powinna 
przekroczyć 20.000,– zł.

Ad. 1)
Kwotę dofi nansowania na akcję letnią w 2020 roku dla 
jednej osoby ustala się w wysokości 200,– złotych.

Dofi nansowanie mogą otrzymać dzieci 
i młodzież, która:

–  nie ukończy 16 lat do końca 2020 roku,
–   zamieszkuje w zasobach Spółdzielni z rodzicami 

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

–   ich rodzice, dziadkowie lub opiekunowie prawni 
nie zalegają wobec Spółdzielni z opłatami za uży-
wanie lokalu ani ze spłatą kredytu mieszkaniowe-
go lub zaległości mają rozłożone na raty i wywią-
zują się z nich terminowo.

Rodzice, dziadkowie lub opiekunowie prawni chcący 
skorzystać z dofi nansowania bądź sfi nansowania po-
bytu dziecka na koloniach czy obozie winni złożyć 
stosowne podanie skierowane do Zarządu Spółdzielni.

Ad. 2)
Spółdzielnia może całkowicie sfi nansować pobyt dzie-
cka, którego rodzice, dziadkowie lub opiekunowie 
prawni są w trudnej sytuacji fi nansowej (np. korzysta-
ją z dodatku mieszkaniowego bądź zawieszenia spłaty 
kredytu), a jednocześnie spełniają kryteria jak przy 
dofi nansowaniu.

Sfi nansowanie wyjazdu dotyczy obozu lub kolonii 
o najniższej cenie.

O sfi nansowanie 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 dofi nan-
sowania bądź sfi nansowania wypoczynku let-
niego dla dzieci  i młodzieży organizowanego 
przez TKKF „Dzikusy”.

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

Listy osób ubiegających się o dofi nansowanie lub 
sfi nansowanie pobytu dziecka na koloniach czy obozie 
sporządzają 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 
fi nansową nie skorzystała ze skierowania, Organizator 
zobowiązany jest do zwrotu przekazanych mu środków 
fi nansowych do Spółdzielni, w terminie uzgodnionym 
ze Spółdzielnią.

Dobre wieści, jak zwykle, otrzymaliśmy z biura TKKF „Dzikusy”. Zakończony został bowiem I etap roz-
grywek w siatkówkę dla kobiet i mężczyzn. Ekstraklasa mężczyzn, zespół Dzikusy zakończył rozgrywki 
na II miejscu. W półfi nale grać będzie z zespołem TrenDino.

Żeński zespół Dzikusy II uplasował się po pierwszym etapie na IV miejscu. W półfi nale zagra 
z zespołem LZS Justynów. Gratulujemy i trzymamy kciuki za fi nał.  K.Sz.

Zawsze namawialiśmy Państwa do aktywności, ale teraz z uwagi 
na zagrożenie epidemiczne apelujemy o pozostawanie w domu. 

Nie ryzykujmy! Dbajmy o swoje bezpieczeństwo!
Na stronie obok przedstawiamy najważniejsze wskazówki jak 

ochronić się przed koronawirusem.
A poniżej kilka ćwiczeń, które dla zachowania kondy-

cji polecamy.
 K.Sz.

Zawsze namawialiśmy Państwa do aktywności, ale teraz z uwagi 
na zagrożenie epidemiczne apelujemy o pozostawanie w domu. 

Nie ryzykujmy! Dbajmy o swoje bezpieczeństwo!
Na stronie obok przedstawiamy najważniejsze wskazówki jak 

ochronić się przed koronawirusem.

cji polecamy.

Sportowe wieściSportowe wieści

SENIORZE ZOSTAŃ W DOMU

 Ćwiczenia w domu
Ćwiczenia, jak wszystkie, należy rozpocząć od rozgrzewki. Spokojne, jednostajne ruchy rozgrzeją 
mięśnie. Gimnastyka dla seniorów w warunkach domowych wykorzystuje przedmioty z otoczenia lub 
dostępne, drobne akcesoria jak piłki czy taśmy:

► krzesło (także blat stołu) przyda się do ćwicze-
nia równowagi: trzymając się stabilnie ustawionego 
mebla, trzeba podnosić powoli zgiętą w kolanie nogę 
ku klatce piersiowej,
► podłoga posłuży do ćwiczenia swobody ruchów 
i na bóle krzyżowego odcinka kręgosłupa: ćwiczący 
leży na plecach, a zgięte w kolanach nogi (oparte stopa-
mi na podłożu) przechyla w jedną i drugą stronę. Także 
tzw. „nożyce” można wykonywać w domu, ćwicząc 
i wzmacniając w ten sposób mięśnie nóg i kręgosłupa,

► aktywne gry wideo – nowa metoda wykorzysty-
wana do ćwiczeń gimnastycznych. Wykorzystuje kon-
solę, czujniki ruchu, odbiornik telewizyjny i aplikację, 
która mierzy aktywność fi zyczną użytkownika. Gra 
informuje m.in. o koniecznej korekcie ciała w trakcie 
np. interaktywnego tańca na specjalnej macie. Jasne 
sposoby punktowania, różnorodność tematów (boks, 
koszykówka, tenis i inne) i ciekawy system motywacji 
zachęca seniorów do korzystania z takiej opcji gim-
nastyki.

Drużyny współfi nansowane przez RSM „Bawełna”
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Cały świat obiegły ha-
sła: myj ręce, zostań 
w domu. Koronawirus 

zupełnie zdominował wszyst-
kie sfery naszej codzienności. 
O tym jak ważne jest zacho-
wanie profi laktyki nie musimy 
i nie chcemy przekonywać. 
Chcemy przedstawić kilka in-
formacji o wirusie, na który 
niestety, nie ma jeszcze lekar-
stwa i szczepionki, a z którym 
musimy bezwzględnie wal-
czyć. I na ten moment ta walka 
przejawia się dokładnym my-
ciem rąk, czyli pozbyciem się 
w ten sposób ewentualnych 
zarazków oraz zachowaniem 
między spotykanymi osobami 
odpowiednich odległości. Su-
gestywnie tematy te przedsta-
wia plakat NFZ, który drukuje-
my obok.
O myciu rąk w ostatnim czasie 
też dużo się słyszy: jak to robić 
i jak długo (patrz grafi ka obok).
Ze wskazywanych, pół żartem 
pół serio, sposobów spodo-
bało się nam śpiewanie przy 
myciu rąk Sto lat. Dwukrot-
ne odśpiewanie tego toastu 
(w wersji podstawowej) trwa 

ok. 30 sekund, czyli tyle ile za-
leca się myć ręce. Sprawdzili-
śmy! – wynik 31–32 sekundy.
Codzienna prasa i wiadomości 
w TV pełne są wskazówek i za-
leceń w zakresie walki z wiru-
sem COVID-19. Uważamy, że 
ważne jest nagłaśnianie i pod-
kreślanie, że nie wszystkie spo-
soby zalecane przez nazwijmy 
„nieuprawnione osoby” są sku-
teczne. Jest wiele nieprawdzi-
wych mitów w tym zakresie. Co 
ciekawsze przedstawiamy po-
niżej zainspirowani Gazetą Wy-
borczą, która wydała 12 marca 
2020 r. dodatek do swojej ga-
zety pt. „KORONAWIRUS”.

► Czy domowe sposoby lecze-
nia przeziębień (cebula, czosnek, 
witamina C) zwalczą koronawi-
rusa?
Z całą pewnością NIE.
Cebula i czosnek są co prawda 
bardzo zdrowe i jak najbardziej 
polecamy je o tej porze roku jeść 
jednak w żaden sposób nie chronią 
nas przed zakażeniem koronawi-
rusem. Udowodnione jest ich dzia-
łanie przeciwbakteryjne, więc nie 
zwalczą atakujących nas wirusów. 

Podobnie witamina C – jeść jej nie 
zaszkodzi, ale nie pomoże z walką 
z wirusami.

► Czy spryskiwanie ciała wód-
ką lub płynami zawierającymi 
chlor pomaga zniszczyć koro-
nawirusa?
NIE.
Jak napisała w swoim poradniku 
Gazeta Wyborcza „Światowa Or-
ganizacja Zdrowia (WHO) bez-
względnie odradza stosowanie 
powyższych metod. Rozpylanie 
alkoholu czy związków chloru 
na skórę, w sytuacji gdy wirus 
już dostał się do organizmu, 
nic nie daje, a może nieść za 
sobą ryzyko uszkodzenia skóry. 
Dezynfekować powinno się ręce 
za pomocą specjalnych, przezna-
czonych do tego płynów, żeli czy 
srayów zawierających alkohol. 
Środków czyszczących zawiera-
jących alkohol czy związki chlo-
ru można używać do czyszczenia 
powierzchni, ale tylko zgodnie 
z instrukcją użycia”.

► Czy olej zapobiega przedo-
staniu się koronawirusa do or-
ganizmu?

Nie. 
Żaden olej nie chroni nas przed 
wirusem. W internecie pojawi-
ła się nieprawdziwa informacja 
o „cudownym działaniu oleju 
sezamowego”. Dementujemy tę 
informację. Olej sezamowy nie 
zabija koronawirusa. Nie wierzmy 
w rozpowszechnianie nieprawdzi-
wych informacji. „WHO przypo-
mina, ( cytat z Wyborczej), że do 
dezynfekcji powierzchni stosuje 
się odpowiednie preparaty che-
miczne na bazie chloru, 75-proc. 
roztworu etanolu, kwasu nadocto-
wego oraz chloroformu. Uwaga, 
nie powinno się tych środków sto-
sować na skórę (były próby czysz-
czenia nimi rąk lub smarowanie 
nosa), gdyż może to spowodować 
poważne oparzenia chemiczne”.

► Czy antybiotyki leczą zaka-
żenie nowym koronawirusem?
Nie. Nie leczą. 
Antybiotyki podawane są na za-
każenia bakteryjne. Nie wykazują 
żadnego działania na wirusy. „Sto-
sowanie antybiotyków w przypadku 
podejrzenia infekcji wirusowej jest 
bardzo szkodliwe, gdyż z jednej 
strony bezsensownie niszczy naszą, 
naturalną bakteryjną fl orę jelitową, 
a z drugiej – zwiększa ryzyko po-
wstawania nowych, lekoopornych, 
bardzo groźnych szczepów bakteryj-
nych” (cytat z Gazety Wyborczej).

► Czy lampy UV mogą być uży-
wane do dezynfekcji?

Nie. 
Lampy UV nie powinny być uży-
wane do dezynfekcji rąk ani in-
nych rejonów skóry, gdyż światło 
UV może spowodować podrażnie-
nie i uszkodzenie skóry.

► Czy suszarki do rąk zabijają 
koronawirusa?
Nie. 
Po umyciu, ręce najlepiej osuszyć 
papierowym ręcznikiem, który po-
tem od razu wyrzucamy.

► Czy istnieją leki zwalczające za-
każenie nowym koronawirusem?
Nie. 
Obecnie walka z chorobą spro-
wadza się do profi laktyki, diag-
nozowania i leczenia powikłać 
oddechowych. Ale, jak czytamy 
w Gazecie Wyborczej: „testuje 
się kilka metod, których celem 
byłoby efektowne, bieżące zwal-
czanie koronawirusa. Bada się np. 
skuteczność połączonej terapii lo-
pinawirem i rytonawirem – leków 
przeciwwirusowych stosowanych 
w przypadku zakażenia HIV.” 

► Czy płacenie kartą chroni 
przed zakażeniem?
W zasadzie tu odpowiedź może 
być twierdząca. 
W Gazecie Wyborczej czytamy: 
„Pojawiły się informacje, żeby nie 
używać bankomatów, lecz tylko 
bezdotykowych kart płatniczych. 
Chodzi nawet nie o banknoty, któ-
re mamy w portfelu, ale o te, które 

dostajemy w sklepie, a które mogą 
pochodzić od osoby zakażonej. 
Taki banknot rzeczywiście może 
być zanieczyszczony wirusem 
(np. poprzez kichnięcie czy kaszl-
nięcie). Tak naprawdę to jednak 
zagrożenie bardziej teoretyczne 
niż realne. Nowe koronawirusy są 
w stanie przeżyć na powierzchni 
dość krótko - kilka, kilkanaście go-
dzin. Na wszelki wypadek jednak 
radzimy, by po kontakcie z bank-
notami unikać dotykania twarzy 
i myć ręce – mówi rzecznik WHO. 
Zresztą ta rada dotyczy wszyst-
kiego w przestrzeni publicznej co 
może być dotykane przez wielu 
ludzi np. bankomatów, biletoma-
tów, klamek... Najlepszą metodą 
przeciwdziałania takiej drodze za-
każenia jest częste mycie wodą”.
I tego się trzymajmy!
 Oprac.: K.Sz.

Tr
ze

ba
 w

ied
zie

ć! MYJ RĘCE MYJ RĘCE 
ŚPIEWA JĄC ŚPIEWA JĄC 
DWUKROTNIE DWUKROTNIE 
STO LATSTO LAT

Myj często ręce – 
to na ten moment najlepsze 
co możesz zrobić 
w walce z wirusem.

KORONAWIRUS powoduje gorączkę, kaszel, duszności, 
bóle mięśni i zmęczenie.

Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania 
czy mówienia.

Jak zapobiegać zakażeniu?

   
    Często myj ręce, używając mydła i wody.
  
   
    Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos. 

    
     Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, 

które kaszlą i kichają. 

   
       Jeśli        Jeśli        wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus 

i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą 
zakażoną, powiadom telefonicznie o tym stację 
sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału 
obserwacyjno-zakaźnego.

Infolinia NFZ  

800 190 590
www.gov.pl/koronawirus

OGŁOSZENIE!
„Robotnicza Spółdzielnia Miesz-
kaniowa „Bawełna” informuje, 
że posiada do wynajęcia lokale 
użytkowe o powierzchni 55 m2, 
71 m2 i 112 m2 w pawilonie nr 49 
w Łodzi przy ul. Brzechwy 7A
(pierwsze piętro).
Informacji o lokalach udziela Dział 
Organizacyjny pod numerem tele-
fonu: 42 641-63-33 wew. 45 lub 51, 
e-mail: wsierakowski@rsmbawel-
na.pl lub osobiście Łódź, ul. Przy-
byszewskiego 163, pokój 121.
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BARAN 21 III - 20 IV
Zapowiedź zmian. Twój part-
ner wymaga więcej czułości, 
a chwilami nawet poświęce-
nia. A więc na pierwszym miejscu sprawy 
życia rodzinnego. Możliwe jakieś zmiany 
w układach zawodowych. Możesz na tym 
zyskać, jeżeli Twoja praca i zdolności będą 
właściwie ocenione. Kontrowersyjny znak 
- Bliźnięta.
BYK 21 IV - 21 V
Nie zwracaj uwagi na dziwne 
układy i nieporozumienia in-
nych osób. Ciebie to nie doty-
czy. Spokojnie realizuj własne zamierzenia. 
Miesiąc dobry - niespodziewane pieniądze 
i miłe spotkanie. Ale nie odkładaj trudniej-
szych spraw na jutro. Możesz liczyć na Ko-
ziorożca i Lwa. 

BLIŹNIĘTA 22 V - 20 VI
Problemy, z którymi teraz się 
zetkniesz wymagać będą na-
mysłu. Warto nawet trochę od-
czekać. Szybko podjęta decyzja tym razem 
może okazać się niezbyt fortunnym posu-
nięciem. Rada dotyczy nie tylko Ciebie 
osobiście, ale również kogoś związanego 
z tą sprawą. Uważaj na Skorpiona. 

RAK 21 VI - 22 VII
Jakieś niespodziewane spot-
kanie, podczas którego ktoś 
Cię mocno zainteresuje. Nie 
angażuj się zbyt pochopnie. Spójrz na 
sprawę z dystansu i zbierz jak najwięcej 
informacji. Miesiąc zapowiada się więc 
ciekawie. Dobra wiadomość sprawi Ci ra-
dość. Twój znak to Koziorożec.

LEW 23 VII - 22 VIII
Nowe zamieszanie w starych 
sprawach. Mogą przyspo-
rzyć trochę kłopotów, ale że 
sprawy te są Ci od dawna znane, będziesz 
wiedział, jak postąpić. Zdobądź się prze-
de wszystkim na cierpliwość. Ewentualne 
kłopoty złagodzisz zachowaniem spokoju 
i zimnej krwi. Szczególnie wobec Barana.

PANNA 23 VIII - 22 IX
Trzeba będzie podjąć jednak 
decyzję w sprawach osoby, 
która staje Ci się coraz bliż-
sza. Ale to tylko Twoje zdanie. Owe pla-
ny czy zamierzenia mogą okazać się ko-
rzystne, ale czy rzeczywiście konieczne? 
W tym będzie leżał główny problem tego 
miesiąca. Zastanawiające jest zachowanie 
Wodnika.

WAGA 23 IX - 23 X
Licz na przyjaciół. Zwłaszcza 
na jedną z tych osób. Sytua-
cje tego miesiąca pozwolą Ci 
sprawdzić, kto Ci jest naprawdę życzli-
wy. I to spod różnych znaków, obserwuj 
wszystkich. Ponadto jakaś nowa sprawa 
otworzy przed Tobą możliwość innego 
działania w bardziej korzystnym kierunku.

SKORPION 24 X - 21 XI
Twoje niepowodzenia i zły 
nastrój spowodowane są 
przemęczeniem. Nie zwlekaj 
i postaraj się o choćby krótki odpoczynek. 
W innych sprawach nie działaj pospiesz-
nie i wykorzystaj ten miesiąc na spokojne 
przemyślenia. I dopiero zacznij realizować 
swoje plany. Unikaj Ryb.

STRZELEC 22 XI - 21 XII
Nowe pomysły, a także spra-
wy dotychczas Ci mało znane. 
Sama energia nie wystarczy. 
Trzeba dokładnie przeanalizować sytuację 
i ocenić własne siły i możliwości. Nie każ-
dy w najbliższym otoczeniu zechce od razu 
zaakceptować Twoje projekty. Zachowaj 
dystans w stosunku do Byka.

KOZIOROŻEC 22 XII - 19 I
Trzeba będzie z większą ener-
gią niż dotychczas zakręcić 
się wokół własnych spraw 
i nadrobić niektóre zaniedbania. Zaraz 
poczujesz się lepiej, nastrój się poprawi, 
a i humor również. Warto też spróbo-
wać ruszyć jakieś zapomniane projekty, 
bo są szanse powodzenia. Bliski Ci znak 
- Wodnik.

WODNIK 20 I - 18 II
Czeka Cię miła niespodzian-
ka ze strony kogoś bliskiego. 
Ponadto spotkasz się z innymi 
wyrazami życzliwości i prawdziwej sym-
patii. W takiej atmosferze nawet najtrud-
niejsze sprawy okażą się łatwymi do prze-
prowadzenia. Serdeczny znak - Bliźnięta. 
Nie spieraj się z Lwem.

RYBY 19 II - 20 III
Osoba, po której nie spodzie-
wasz się tego, pomoże wyko-
nać dalszy krok naprzód na 
drodze do celu. Reszta zależeć będzie od 
Twojej pracy i wytrwałości. Poza tym mie-
siąc trudny, wypełniony bieżącymi i dodat-
kowymi obowiązkami. A będzie ich sporo. 
Doceń rzetelność Raka. 

HOROSKOP NA KWIEC IEŃ

Rozerwij się!

W tramwaju starszy pan narzeka:
– Co za czasy, co za ludzie, co za maniery!
– Ale o co panu chodzi, przecież pan siedzi?
– Ja tak, ale moja żona cały czas stoi.

NIE DAJMY SIĘ CHOROBIE. 

JEDZMY ZDROWO 
Wzmocnijmy  swoją  odporność  odpowiednią  dietą. 
Nie możemy oczekiwać, że organizm będzie pracował 
na pełnych obrotach, jeśli nie dostarczymy mu odpowied-
niego paliwa. Zwłaszcza teraz organizm ludzki potrzebuje 
odpowiedniej porcji 
elementów,  które 
pomogą przeciwsta-
wić  się  infekcjom. 
Dlatego jedzmy po-
trawy bogate w:

►   witaminę  A, która 
utrzymuje w dobrym 
stanie błonę śluzową 
dróg oddechowych, 
chroniąc przed wnik-
nięciem zarazków. Zwiększając liczbę komórek układu odpornościo-
wego, pomaga odeprzeć wirusy, a w razie choroby pokonać infek-
cję. Do najbogatszych naturalnych źródeł witaminy A dla człowieka 
należą: tran rybi, wątroba i podroby, słodkie ziemniaki, marchew, 
jarmuż, szpinak, dynia, jajka, ryby, masło, mleko.

►  selen, który usprawnia prace układu odpornościowego. Bogatym 
źródłem selenu jest pieczywo razowe, orzechy brazylijskie, psze-
nica, ryż brązowy, owies, pestki słonecznika i dyni, a także cebula, 
drób, półtłuste mleko, chude mięso i ryby.

►   cynk, który chroni przed przeziębieniem, grypą, innymi infekcjami. 
W produktach żywnościowych duże ilości związków cynku znajdują 
się w ostrygach, wątrobie, chudym mięsie, drobiu i rybach, kaszy 
gryczanej, razowym pieczywie, polędwicy wołowej, jajkach, pest-
kach dyni i słonecznika, czosnku, fasoli, kapuście.

►   Przyda się też duża dawka witaminy C i żelaza.

A więc dbajmy o siebie i uważajmy na siebie.
 Źródło: internet

Składniki:
■ 50 dag wątróbki cielęcej lub wie-

przowej,
■ 4 łyżki oleju,
■ 100 ml białego wytrawnego wina,
■ 1 mała cebula,
■ 1 ząbek czosnku,
■ 10–15 listków mięty pieprzowej,
■ 1 łyżeczka posiekanej natki pie-

truszki,
■ 4 ziarenka pieprzu,
■ po szczypcie ostrej papryki i cyna-

monu,
■ 1 szklanka bulionu warzywnego,

■ 1–2 łyżki tartej bułki,
■ 2 łyżki soku z cytryny,
■ sól do smaku.

Sposób przygotowania:
Wątróbkę płuczemy, kroimy i podsma-
żamy na połowie oleju. Dodajemy wino 
i dusimy, aż wątróbka będzie miękka. 
Cebulę i czosnek drobno siekamy, na-
stępnie dusimy na reszcie oleju, aż się 
zeszklą. Do cebuli i czosnku dodaje-
my miętę (kilka listków zostawiamy 
do dekoracji), natkę, pieprz, paprykę 
i cynamon oraz wątróbkę. Zalewa-
my bulionem, dodajemy 2 łyżki soku 
z cytryny oraz bułkę tartą i dusimy 
pod przykryciem 5–10 minut. Solimy 
do smaku, dekorujemy listkami mięty.

Na zdrowie!
 K.Sz.

Z MIĘTĄ

Danie  bogate  w  cynk, 
który  pomaga w walce 
z wirusami (dla 4 osób).

Taka sobie myśl!
Aby wyrosły nam 

skrzydła, każdego dnia
musimy rzucać się 

w przepaść.
Kurt Vonnegut

WĄTRÓBKA

Choć za oknami robi 
się coraz piękniej – 
przyszła kolorowa 
wiosna, aby móc się 
nią jeszcze długo  
cieszyć, teraz zostań 
w domu.


