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Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Główny Urząd Statystyczny 
przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 
2021. Obowiązkową metodą jest samospis internetowy.

Spółdzielnia dokonała rozliczenia ciepła i wody za 2020 r. i druki 
rozliczeniowe przekazała mieszkańcom. Pomocne w analizie 
rozliczenia będą wskazówki jak co roku zamieszczane w Gazecie.

NAKŁAD 9000 

egzemplarzy

Całkiem świadomie postanowiliśmy w gro-
nie redakcyjnym, że przesuwamy o tydzień wy-
danie naszej Gazety, które ukazuje się w Wielki 
Czwartek. Ze względu na Święta zamieszczamy 
w niej, tak oczekiwany przez niektórych P.T. 
Naszych Czytelników, program telewizyjny dla 
10-ciu stacji oraz obiecujemy, że zawsze przed 
tymi wiosennymi świętami, nawet jeśli będzie 
do nich 2-3 tygodnie, będziemy go zamieszczać. 
Pozwolę sobie na konstatację, że chyba nikt 
specjalnie nie czuje doniosłości nadchodzących 
Świąt Wielkanocnych ze względów na panującą 
nienormalną sytuację związaną z pandemią koro-
nawirusa. A najnowsze ograniczenia, praktycznie 
takie same jakie mamy od ponad roku, przynio-
są dalszą frustrację i dezorganizację w naszym 
codziennym życiu. Przypomnę tylko, że wpro-
wadzenie zamknięcia gospodarki nie prowadzi 
do niczego dobrego; wręcz odwrotnie powoduje 
ruinę, zapaść wielu fi rm, brak perspektyw. Nie ma 
żadnych dowodów, pomimo upływającego roku, 
że to działanie było właściwe i skuteczne. Można 
nawet pokusić się o opinię, że było i jest bardzo 
szkodliwe. Ale syty nie zrozumie głodnego. 
Urzędnik, jakiegokolwiek szczebla, zawsze 
dostanie na koniec miesiąca swoją wypłatę. 
„Zamknięty” przedsiębiorca niestety nie będzie 
miał środków nie tylko na swoje podstawowe 
potrzeby, ale również nie będzie mógł zaspoko-
ić potrzeb swoich pracowników. A stosunkowo 
niedawno uświadomiłem sobie, że te wszystkie 
ograniczenia wprowadza się rozporządzeniami, 
co jest niezgodne z naszą Konstytucją, bowiem 
Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł do Sądu 
Najwyższego kasacje od wyroków skazujących 
obywateli za naruszenie obostrzeń, wprowadzo-
nych – w jego ocenie – w sposób sprzeczny z kon-
stytucją. SN przyznał mu rację i uznał, że kasacje 
były zasadne. Orzeczenie SN oznacza, że zarówno 
wcześniejsze, jak i przyszłe regulacje ingerujące 
w konstytucyjne wolności, jeśli będą wprowadza-
ne za pomocą rozporządzeń, nie mają podstawy 
prawnej.

Ale dość już tej polityki. W tym numerze, 
jak zwykle pod koniec marca każdego roku pre-
zentujemy przykładowe rozliczenie z losowo 
wybranego mieszkania i dokładnie prowadzimy 
czytelnika, jak zrozumieć wszystkie pozycje 
w przekazanym każdemu członkowi dokumencie 
dotyczącym jego zużycia wody oraz ciepła w zaj-
mowanym mieszkaniu. Sądzimy, że ta lektura po-
zwoli zrozumieć zasady rozliczeń obowiązujące 
w naszej Spółdzielni.

A na końcu pragnę podzielić się z Państwem 
swoimi krótkimi uwagami na temat Narodowego 
Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, o któ-
rym piszemy na stronie tytułowej oraz czwartej. 
Otóż w 1970 roku, jako uczeń III-klasy liceum 
brałem udział jako rachmistrz spisowy w ówczes-
nym spisie przeprowadzonym w dniach od 8 do 15 
grudnia. Akcja przygotowawcza trwała dobrych 
kilka tygodni, a my, jako rachmistrzowie musieli-
śmy w ciągu 8 dni tego Spisu dotrzeć do każdego 
mieszkania w przydzielonym rejonie, często wca-
le niemałym. I nie było możliwe, aby nie dotrzeć 
do wszystkich. Była to ciężka i odpowiedzialna pra-
ca. Teraz zaś wystarczy, mając komputer, wypełnić 
stosowne formularze, a w przypadku nieposiadania 
tego urządzenia zadzwonić pod wskazany numer 
infolinii i przekazać swoje odpowiedzi na pytania 
bądź „zamówić” rachmistrza do siebie. Przypomi-
nam tylko, że udział w spisie jest obowiązkowy.

Zdrowych i mimo wszystko szczęśliwych 
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

 Sylwester Pokorski

Moim zdaniem Spis Ludności i Mieszkań oraz Spis Rolny, przeprowadzony w ubiegłym roku, są badaniami obowiązkowymi, realizowanymi 
w oparciu o ustawy o spisach. Są to jednocześnie największe przedsięwzięcia statystyczne podejmowane na całym świecie.

1 kwietnia rozpoczyna się Narodowy Spis Powszechny.

Od 1 kwietnia Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności  i Mieszkań 2021. Udział 
w  spisie  jest  obowiązkowy  –  tak  stanowi  ustawa  spisowa.  Spisem  objęci  są  mieszkańcy  Polski  –  zarówno  Polacy, 
jak i cudzoziemcy oraz mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą. Obowiązkową metodą jest samospis 
internetowy co oznacza,  że sami musimy poprzez  internetowy  formularz przekazać swoje dane spisowe. O swoje dane 
możemy  być  spokojni.  Chroni  je  tajemnica  statystyczna.  Dane  jednostkowe  zbierane  w  ramach  statystyki  publicznej 
i następnie gromadzone przez GUS są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Szerzej o Spisie piszemy na stronie 4.

Do Państwa oddawczych skrzynek pocztowych przekaza-
liśmy druki rozliczeniowe zawierające wyniki rozliczeń kosz-
tów wody i ciepła za 2020 r. Szczegółowe wskazówki do ich 
analizy, jak co roku, przedstawiamy w Gazecie. W przypadku 
pytań lub reklamacji rozliczeń, biorąc pod uwagę utrzymu jący 
się stan epidemii, prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny 
z pracownikami Spółdzielni. Numery telefonów komórkowych 
do administratorów budynków znajdują się na stronie interneto-
wej Spółdzielni, w każdym numerze naszej Gazety oraz na tab-
licach ogłoszeń w klatkach schodowych budynków. Z uwagi 
na wprowadzoną hybrydową – częściowo zdalną pracę pra-
cowników komórki czynszowej oraz Działu Technicznego za-
lecamy kontakty na telefony komórkowe – podane zostały one 
na załączonych do druków rozliczeniowych pismach przewod-
nich. „Jak czytać druk rozliczenia” str. 5–6–7. K.Sz.

Z okazji zbliżających się 
Świąt Wielkanocnych 
życzymy radości, spokoju 
i wzajemnej życzliwości.

Rada Nadzorcza, Zarząd 
i pracownicy RSM „Bawełna”
oraz Redakcja
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Mieszkając w budynkach wielolokalowych  
musimy zawsze brać pod uwagę potrzeby  

i bezpieczeństwo współmieszkańców. Dotyczy to także  
sposobu korzystania z komórek w piwnicach.

RSM Bawełna – ,,Mój dom” – pismo Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna”. Redaktor Naczelny Sylwester Pokorski, redaktorki: 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 ogłoszenia przyjmują w godzinach 800 - 1700. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Rozpowszechnianie wszelkich materiałów redakcyj-
nych bez zgody Wydawcy jest zabronione. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. Druk: PolskaPress

W lutym 2021 r. Rada Nadzorcza odbyła jedno posiedzenie, częściowo w formie wideokon-
ferencji, a częściowo przy obecności bezpośredniej w siedzibie Spółdzielni, z zachowaniem 
reguł obowiązujących w okresie epidemii. Na posiedzeniu Rada:

1.  Podjęła uchwałę w sprawie: zmiany uchwały nr 1/2/2020 Rady Nadzorczej z dnia 
27.02.2020 r. ws. ustalenia zasad zaliczania członków Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna” 
do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna” w Łodzi. 
W wyniku zmiany Uchwała nr 1/2/2020 otrzymała następujący tytuł: „ws. ustalenia zasad zaliczania członków 
Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna” do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Robotniczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna” w Łodzi w latach 2020 i 2021.”

2.  Przyjęła przedłożone przez Komisje Rady Nadzorczej: Rewizyjną, GZM i Wewnątrzspółdzielczą sprawo-
zdania z działalności za 2020 rok, ustalając, że Rada Nadzorcza wróci do sprawozdania Komisji Rewizyjnej, które 
zostanie uzupełnione o wnioski, po zakończeniu badania sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2020 rok.

3.  Przyjęła bez uwag sprawozdania z działalności Rad Osiedli „Koziny”, „Żubardź”, „Zbiorcza”, „Słowiańskie” 
i „Sienkiewiczowskie” za 2020 rok.

4.  Ustaliła na 2021 rok zasady dofinansowania bądź sfinansowania wypoczynku letniego dla dzieci 
i młodzieży, organizowanego przez TKKF „Dzikusy”. Załącznik do Zasad stanowi oświadczenie dotyczące 
m.in. zgody na przetwarzanie danych osobowych. Oświadczenie to musi być dołączone do podania o dofi-
nansowanie/sfinansowanie wypoczynku. Treść Zasad wraz z załącznikiem dostępna jest na stronie internetowej 
Spółdzielni, Zasady drukujemy też na str. 10 bieżącego wydania Gazety.

5.  Przyjęła informację nt. harmonogramu działań Spółdzielni w przypadku ogłoszenia zakończenia stanu 
epidemii koronawirusa w Polsce.

6.  Przyjęła do wiadomości informacje członków Rad Osiedli „Żubardź”, „Koziny”, „Zbiorcza”, „Słowiańskie” 
i „Sienkiewiczowskie” na temat spraw jakimi zajmowały się Rady na swych posiedzeniach.

7.  W sprawach wniesionych Rada przyjęła do wiadomości informacje nt.:
–   treści pisma od przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni Biura Biegłych 

Rewidentów „Eko-Bilans”, m.in. w sprawie celów i przebiegu badania
–   nowego 146-go numeru gazety „RSM „Bawełna” – Mój Dom”, którego tematem przewodnim 

są zamierzenia remontowe Spółdzielni na 2021 rok
–   wybrania RSM „Bawełna” jako administratora kolejnych dwóch nieruchomości przy ul. Żwirki (w sumie 

Spółdzielnia pozyskała już do odpłatnego zarządzania 4 wspólnoty w tamtym rejonie)
–   spotkania z firmą Veolia Energia Łódź, która zamierza wybudować na terenie widzewskiej elektro-

ciepłowni EC4 Zakład Odzysku Energii, wykorzystujący paliwo alternatywne zamiast węgla. Nowym 
paliwem ma być tzw. frakcja resztkowa odpadów komunalnych, czyli te odpady, które nie dają się już 
odzyskać w procesie recyklingu

–  rozpoczęcia akcji rozliczeń kosztów zużycia c.o. i c.w. za 2020 rok
–  pozyskanych środków za świadectwa efektywności energetycznej, tzw. „białe certyfikaty”
–   mając na uwadze utrzymujący się stan epidemii Zastępca Prezesa ds. Eksploatacyjnych p. Tadeusz 

Szymański zwrócił się do członków Rady o wyrażenie zgody na odstąpienie w bieżącym roku od organi-
zowania naboru firm do wykonywania robót kominiarskich w Spółdzielni w 2021 roku i do prowadzenia 
w tym zakresie komisyjnego postępowania konkursowego. Rada Nadzorcza jednogłośnie wyraziła zgodę 
na powyższe

–   podziękowań, jakie Prezes Spółdzielni skierował pod adresem firm p. Zbigniewa Gołębia i p. Grzegorza 
Witonia za sprawne usunięcie awarii sieci ciepłowniczej na osiedlu „Zbiorcza”

–   wejścia w życie od 1 lipca 2021 r. – o ile nie będzie zastrzeżeń RIO – uchwały Rady Miejskiej z 27 stycznia 
2021 r., wprowadzającej mieszany system opłat za odpady

8.  Następne posiedzenie zaplanowano na 25.03.2021 r.
 Oprac.: I.G.

Z prac Rady Nadzorczej 

W lutym 2021 r. posie-
dzenia Zarządu RSM 
„Bawełna” odbyły się 
w dniach 3, 4 i 17. Na 
posiedzeniach  tych 
oraz między posiedze-
niami „w trybie robo-
czym” Zarząd podjął 
m.in. następujące de-
cyzje:

Sprawy członkowsko
mieszkaniowe

W dniu 31.01.2021 r. Spółdziel-
nia liczyła 10.244 członków. 
W lutym 2021 r. przyjęto w po-
czet członków Spółdzielni 9 
osób oraz wpisano do rejestru 
członków 20 osób, które nabyły 
członkostwo z mocy prawa, nato-
miast skreślono z rejestru człon-
ków Spółdzielni 47 osób, które 
to członkostwo utraciły.

Ogłoszono przetarg nieogra-
niczony na mieszkanie w osiedlu 
„Koziny”. Ogłoszenie o przetargu 
ukazało się w Dzienniku Łódz-
kim, na stronie internetowej Spół-
dzielni oraz w biurach Zarządu 
i Administracji Osiedli.

Sprawy  
remontowe

Zapoznano się z informacją 
nt. awarii wewnętrznej sieci cie-
płowniczej na osiedlu „Zbiorcza”, 
której właścicielem jest RSM „Ba-
wełna”. Cztery budynki przy ul. 
Zbiorczej 8, 10, 12 i 14 w dniach 
16–17.02.2021 r. nie miały central-
nego ogrzewania. Ekipa remontowa 
na polecenie Spółdzielni niezwłocz-
nie przystąpiła do prac i usunęła 
awarię. O awarii pisaliśmy w po-
przednim numerze Gazety.

Wyrażono zgodę na zwrot 
lokatorce części kosztów remon-
tu poniesionych wskutek awarii 
poziomu instalacji zimnej wody 
w należącym do niej mieszkaniu 
na osiedlu „Sienkiewiczowskie”.

Podjęto decyzję ws. po-
wierzenia p. Janowi Dziakoń-
skiemu, prowadzącemu firmę 
Zakład Budowlano-Usługowy, 
przeprowadzenia przeglądów 
rocznych budynków w osiedlach 
„Zbiorcza”, „Żubardź”, „Koziny” 
i „Słowiańskie” (część bl. „100”) 
i przeglądów pięcioletnich bu-
dynków w osiedlach „Sienkiewi-
czowskie” i „Słowiańskie” (część 
bl. „100” i bl.”200”) oraz w spra-
wie przyjęcia kosztów wykonania 
przeglądów.

Zatwierdzono sposób wyło-
nienia firm do wykonywania ro-
bót kominiarskich w Spółdzielni 
w 2021 roku i powierzono Dzia-
łowi Technicznemu przepro-
wadzenie stosownej procedury 
w tym względzie. Wykaz firm ko-
miniarskich drukujemy na str. 7.

Sprawy ekonomiczne
W związku z Uchwałą Rady 
Miejskiej nr  XXXV/1136 
z dnia 30.12.2020 r. i zmniej-
szeniem ilości wywozów dla 
lokali użytkowych z ilością 
osób do 3, zatwierdzono zmianę 
od 1.03.2021 r. stawki za wywóz 
odpadów komunalnych dla lokali 
użytkowych.

Na wnioski właścicieli 
dwóch firm, uzasadnione wzro-
stem cen materiałów, wynagro-

dzeń pracowników oraz kosztami 
związanymi z pandemią, wy-
rażono zgodę na podwyższenie 
miesięcznego wynagrodzenia ry-
czałtowego dla tych firm za usłu-
gi dot. utrzymania czystości i po-
rządku w budynkach i na terenach 
osiedla „Słowiańskie” oraz 
na terenie parku osiedlowego 
i zespołów garażowych na tym 
osiedlu, za usługi dot. konser-
wacji i usuwania usterek elektro-
magnetycznych i domofonowych 
w osiedlu „Słowiańskie”, „Zbior-
cza” i „Sienkiewiczowskie” oraz 
usuwania usterek elektroenerge-
tycznych bud. 51–60 na Janowie.

Postanowiono zawrzeć (ko-
lejną już) umowę z VEOLIA 
Energia Łódź S.A. na świadcze-
nie usług w zakresie pozyski-
wania świadectw efektywności 
energetycznej – tzw. „białych 
certyfikatów” dla przedsięwzięć 
związanych z dociepleniem ścian 
budynków oraz modernizacją cie-
płej wody użytkowej – umowa 
ta dotyczy przedsięwzięć ujętych 
w planie remontowym Spółdziel-
ni na 2021 rok.

W związku ze zmianą przez 
Radę Miejską w Łodzi mie-
sięcznej opłaty za gospodaro-

Z PRAC ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI  
w lutym 2021 r. 

Do naszej Spółdzielni wpłynął list 
od mieszkanki Janowa, w  którym Pani 
pisze m.in. że chce zgłosić sprawę trzyma-
nia przez kogoś w piwnicy paliwa i że czuje 
opary benzyny na klatce schodowej.

Sprawą zajęliśmy się niezwłocznie. 
Administracja osiedla, na tablicy informa-
cyjnej w  bloku, wywiesiła apel mówiący 
o tym, że zgodnie z obowiązującym w na-
szej Spółdzielni Regulaminem używania 
lokali oraz porządku domowego i współ-
życia mieszkańców, przechowywanie 
w  komórkach materiałów łatwopalnych 
i wydzielających nieprzyjemny zapach jest 
zabronione. Codziennie też pracownicy ad-
ministracji odbywali kontrolę, sprawdzając 

czy powtórzą się zgłaszane przez lokatorkę 
niepokojące zapachy. Szczęśliwie nic takiego 
się nie potwierdziło. Żaden z innych lokato-
rów nie zgłaszał podobnych kwestii.

Jednak dla przestrogi przypomina-
my Państwu §15 Regulaminu używania 
lokali oraz porządku domowego i współ-
życia mieszkańców, który brzmi:
„Niedozwolone jest przechowywa-
nie w  mieszkaniach, na balkonach, 
komórkach materiałów łatwopal-
nych, wybuchowych i wydzielających 
nieprzyjemny zapach oraz używanie 
w piwnicach –komórkach otwartego 
ognia i palenia papierosów.”

 I.G.

wanie odpadami komunalnymi 
(Uchwała Nr XXXV/1136/20 
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 
30 grudnia 2020 roku) wprowa-
dzono od 1.03.2021 r. dla loka-
li mieszkalnych w Łodzi, jako 
obowiązującej stawki, opłaty 
w wysokości 34,00 zł od osoby 
za wywóz śmieci zbieranych i od-
bieranych selektywnie.

Zatwierdzono Zasady po-
stępowania przy sprzedaży ma-
teriałów uzyskanych w wyniku 
rozbiórki obiektu budowlanego 
położonego przy ul. Puszkina 8 
w Łodzi, dawnej stacji obsługi 
pojazdów, opracowane przez po-
wołaną w tym celu komisję (patrz 
informacja z prac Zarząd w stycz-
niu 2021 r.).

Omówiono temat zainstalo-
wania przez Spółdzielnię oświet-
lenia komórek lokatorskich we 
wszystkich budynkach, w któ-
rych dotychczas nie ma takiego 
oświetlenia i po oszacowaniu 
aspektu ekonomicznego takiego 
przedsięwzięcia postanowiono, 
że w przypadku wyrażenia woli 
przez mieszkańców, na ich indy-
widualne wnioski Spółdzielnia 
będzie umożliwiała montowanie 
oświetlenia w ich komórkach.

Wyrażono zgodę na uregulo-
wanie w czterech miesięcznych 
ratach kwoty należnej tytułem 
opłat za 2021 rok związanych 
z użytkowaniem terenu pod pa-
wilonem handlowym na osiedlu 
„Słowiańskie”.

Sprawy najmu lokali 
i terenów

Wyrażono zgodę na obniżenie 
czynszu przez okres 2 miesię-
cy za najem lokalu użytkowego 
na osiedlu „Słowiańskie” oraz 
na obniżenie czynszu przez okres 
3 miesięcy za najem lokali użyt-
kowych w dwóch budynkach 
na osiedlu „Sienkiewiczowskie”.

Wyrażono zgodę na wynaję-
cie terenu o powierzchni 10 m² 
na chodniku dzierżawcom te-
renu pod pawilonem handlo-
wym na osiedlu „Słowiańskie”, 
z przeznaczeniem na ekspozycję 
kwiatów, wiązanek i dekoracji 
kwiatowych.

Wyrażono zgodę na zmniej-
szenie na okres trzech miesięcy 
dotychczas obowiązującej stawki 
czynszu za najem terenu pod pa-
wilonem handlowym na osiedlu 
„Słowiańskie”. Oprac.: I.G.

Listy

Karta Łodzianina

Od 1 marca br. działa Karta 
Łodzianina. Jej posiadacze 
są uprawnieni do ponad 100 
rabatów i bonusów, m.in. 
w komunikacji miejskiej, in-
stytucjach kulturalno-rozryw-
kowych i usługach publicz-
nych. Celem inicjatywy jest 
nagradzanie mieszkańców 
za wspieranie miejskiego bu-
dżetu i za wkład w jego roz-
wój, a także budowanie po-
czucia wspólnoty z miastem.

O Kartę mogą się ubie-
gać osoby, które rozliczają 
w Łodzi podatek dochodowy 
(także emeryci i renciści), 
studenci łódzkich uczelni, 
osoby bezrobotne zarejestro-
wane w Łódzkim Urzędzie 
Pracy, pełnoletni uczniowie 
liceum, technikum bądź szko-
ły zawodowej, opiekunowie 
osób z niepełnosprawnościa-
mi, a także dzieci zarejestro-
wane przez rodziców.

Rejestracji można do-
konać w jednej z 10 łódz-
kich bibliotek (m.in. w Filii 
nr 52 przy ul. Ketlinga 21, 
Filii nr 57 przy ul. Bartoka 
27 czy Bibliotece przy ul. Po-
wstańców Wielkopolskich 3), 
w Manufakturze w punkcie 
Info przy głównym wejściu, 

na ul. Piotrkowskiej 28 i 87, 
a także przez internet. Aby 
zrobić to zdalnie należy wejść 
na stronę internetową www.
kartalodzianina.pl i przygo-
tować skan pierwszej strony 
rozliczenia podatkowego 
za rok 2020, bądź aktualną 
legitymację studencką. Re-
jestracja kosztuje tylko zło-
tówkę.

Dokument może mieć 
postać plastikowej karty 
lub informacji zakodowanej 
w aplikacji mobilnej. Specjal-
ne zniżki przygotowały tea-
try, kina, muzea, lodowiska, 
baseny, Planetarium EC1, 
Zoo, Palmiarnia, ogród bo-
taniczny, Experymentarium 
w Manufakturze, restauracje, 
sklepy, zakłady kosmetyczne 
i fryzjerskie, centra medycz-
ne, szkoły językowe i szko-
ły tańca oraz wielu innych 
partnerów. Jedną z głównych 
korzyści posiadania Karty 
będą tańsze bilety miesięczne 
w komunikacji miejskiej – 
posiadaczy Karty nie obejmą 
planowane na maj podwyżki 
cen migawek.

Szczegółowe informa-
cje na temat Karty Łodzia-
nina mogą Państwo znaleźć 
na stronie internetowej www.
kartalodzianina.pl, a także 
uzyskać pod adresem infor-
macja@kartalodzianina.pl 
lub dzwoniąc na infolinię pod 
numer 785 99 99 00.

 I.G.

Kościelna dyspensa
Od 28 marca w kościołach może przebywać mniej osób – jedna 
na 20 mkw. Wcześniej ten limit stanowiło 15 mkw.
Arcybiskup Grzegorz Ryś, z uwagi na trwające zagrożenie 
pande miczne, do 10 kwietnia przedłużył dyspensę od obowiązku 
uczestniczenia w mszy świętej w niedziele i święta.
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Sieradz to jedno z naj-
starszych miast w Pol-
sce. Najdawniejsze śla-
dy osadnictwa na tym 
terenie pochodzą z VI 
wieku. 

Pierwsza pisemna wzmian-
ka o mieście pojawiła się 
w 1136 r. w bulli gnieźnieńskiej 
papieża Innocentego II. Potwier-
dza ona istnienie osady, w której 
odbywały się sądy, składano da-
niny, funkcjonowały karczmy 
i komora celna. Sieradz spełniał 
wtedy funkcję grodu kasztelań-
skiego. Z kolei w napisanej dla 
króla Sycylii „Księdze Rogera” 
z 1154 r. arabski geograf Al-Idrisi 
zaliczył Sieradz do „sławnych 
stolic i silnych centrów”, na równi 
z Krakowem, Gnieznem i Wroc-
ławiem. Sieradz był wówczas naj-
większym ośrodkiem miejskim 
na drodze z Krakowa do Gniezna. 
Między 1247 a 1255 rokiem książę 
Kazimierz Konradowic nadał Sie-
radzowi prawa miejskie (dokładnej 
daty nie można określić, ponieważ 
dokument lokacyjny zaginął). 
W 1262 roku utworzono Księstwo 
Sieradzkie, którego władcą został 
Leszek Czarny. Miasto rozwijało 
się prężnie i było ważnym ośrod-
kiem gospodarczo-kulturalnym, 
rzemieślnicy zakładali tu swoje 
cechy, żywo kwitł handel, przy-
ciągając zagranicznych kupców, 
a wymianie handlowej sprzyjało 
korzystne położenie miasta na tra-
sie ważnych szlaków handlowych: 
przez miasto przewożono sól 

z Małopolski do Wielkopolski, 
a z Mazowsza, Sandomierskie-
go i Rusi pędzono bydło i konie 
na Śląsk. Przewożono ponadto 
wełnę, chmiel, łój, skóry, wino 
i wosk. O randze ówczesnego 
Sieradza świadczyły także licznie 
organizowane synody duchowień-
stwa i zjazdy rycerskie, którym 
czasem przewodniczyli królowie 
Polski i podczas których zapa-
dały ważne decyzje państwowe, 
m.in.: 26 lutego 1383 roku za-
pewniono poselstwo węgierskie, 
że królową Polski zostanie córka 
króla Ludwika – Jadwiga, w 1432 
roku zobowiązano się do wyboru 
na króla Polski Władysława III 
(Warneńczyka), w 1445 roku do-
konano elekcji króla Kazimierza 
Jagiellończyka.

Sieradz, jako stolica woje-
wództwa, posiadał mury miejskie, 
a do miasta prowadziły trzy bra-
my: Krakowska, Warcka i Grodz-
ka. Bramy Warcka i Grodzka 
uległy zniszczeniu w drugiej po-
łowie XVIII wieku, Krakowska 
dotrwała do 1800 roku. Obecnie 
na ulicy Dominikańskiej znajduje 
się sześć słupów będących elemen-
tem oświetlenia ulicy, które przy-
pominają, że w tym miejscu stała 
Brama Krakowska.

Podobnie jak w przypadku, 
opisywanego w poprzednim nu-
merze gazety, Piotrkowa Trybu-
nalskiego, gorsze czasy i schyłek 
świetności Sieradza nadeszły 
wraz z XVII-wiecznym potopem 
szwedzkim. Do upadku miasta 
przyczyniły się także klęski żywio-
łowe, zarazy i liczne pożary, które 
nawiedzały je w tamtym okresie. 

Dopiero pod koniec XVIII wieku 
Komisja Dobrego Porządku – ko-
legialna instytucja administracji 
miejskiej – zadbała o odbudo-
wanie miasta po zniszczeniach. 
Kolejne lata to okres rozwoju go-
spodarczego, tym razem zahamo-
wany przez I i II wojnę światową. 
Po II wojnie Sieradz znów zaczął 
się odradzać. W latach 50-tych 
rozbudowano zakłady odzieżowe, 
zbożowo-młynarskie i spirytuso-
we. W 1957 r. oddano do użytku 
największy zakład dziewiarski 
„Sira”. Powstały także osiedla 
mieszkaniowe „Dziewiarz” i „Pol-
na”. Województwo sieradzkie, 
ze stolicą w Sieradzu, było jed-
nym z 49 województw istniejących 
w latach 1975–1998. Do miasta za-
częli przyjeżdżać ludzie z całego 
regionu i w efekcie liczba ludności 
uległa podwojeniu do liczby 45 
tys. Niestety za sprawą reformy 
administracyjnej z 1999 roku na-
stąpiła likwidacja województwa 
sieradzkiego i utrata wielkich 
nadziei, jakie mieszkańcy wiązali 
z tym statusem. Obecnie Sieradz 
jest stolicą powiatu sieradzkiego 
i pełni rolę centrum administracyj-
no-gospodarczego w zachodniej 
części województwa łódzkiego. 
To miejsce, które kusi swoimi za-
bytkami i ciekawą historią, a tury-
stów przyciąga także szlakami pie-
szymi, rowerowymi i kajakowymi.
ZABYTKI:
Kościół św. Stanisława Biskupa
– obecnie należący do Zgroma-
dzenia Sióstr Urszulanek Ser-
ca Jezusa Konającego – został 
wniesiony w latach 1233-1245 
wraz z klasztorem. W roku 1331 

Krzyżacy napadli na świątynię, 
w której schroniła się miejscowa 
ludność, dokonując rzezi, grabiąc, 
niszcząc i paląc zabudowania. 
Zespół klasztorny odbudowano 
dopiero w 1380 roku. Kolejny 
kataklizm przyszedł w 1693 roku, 
gdy w mieście wybuchł pożar, 
który ponownie strawił budynek. 
Przebudowy dokonano w latach 
1701-1718, w stylu barokowo-
-rokokowym, który zachował się 
do obecnych czasów. Z tego okre-
su pochodzi, rzeźbiony w drewnie, 
barokowy ołtarz główny, a w nim, 
słynący łaskami, obraz Matki 
Boski Różańcowej w srebrnej 
sukience, który jest kopią obrazu 
Matki Boskiej Śnieżnej z bazyli-
ki Santa Maria Maggiore w Rzy-
mie. Przetrwały również nieliczne 
fragmenty pierwotnej architektury, 
m.in. portal gotycki, będący kie-
dyś wejściem do kościoła, jeden 
z nielicznych zachowanych w Pol-
sce portali wczesnogotyckich. 
Wyjątkowo cennym zabytkiem 
jest rzeźba w drewnie topolowym 
z lat 1420–1430, przedstawiająca 
Madonnę Dzieciątkiem. Na uwagę 
zasługują także malowidła wyko-
nane w 1910 roku, przedstawiające 
sceny z życia królowej Jadwigi.
Bazylika Mniejsza pw. Wszystkich 
Świętych – pierwotnie był to drew-
niany kościół, wybudowany w XIII 
wieku. Po pożarze i zniszczeniach 
powodowanych w kolejnych latach 
przez Tatarów, Czechów i Krzyża-
ków, został odbudowany na rozkaz 
Kazimierza Wielkiego, w stylu go-
tyckim Wystrój wnętrz ma charakter 
barokowo-rokokowy. Warto zwrócić 
uwagę m.in. na obraz Matki Boskiej 
Szkaplerznej, w którego rogu nama-
lowano widok na miasto Sieradz oraz 
na zamek z 1751 roku. Na kościelnej 
wieży znajduje się obecnie punkt 
widokowy.
Wzgórza Zamkowe to pozosta-
łość grodu kasztelańskiego z XI 

wieku,  który 
otoczony wała-
mi obronnymi 
zbudowanymi 
z drewnianych 
skrzyń wypeł-
nionych kamie-
niami i ziemią 
oraz układanych 
na przemian 
bierwion, miał 
90 m średni-
cy. Podczas przeprowadzanych 
współcześnie badań archeologicz-
nych uchwycono przebieg murów 
obwodowych, drewnianą kuch-
nię zamkową i drewnianą basz-
tę. Obecnie Wzgórze Zamkowe, 
dzięki działaniom rewitalizacyj-
nym, nabrało nowego charakteru: 
powstała sieć ścieżek parkowych 
z elementami małej architektury, 
odtworzono fosę, przygotowano 
kładki piesze i rowerowe, most, 
taras widokowy i ścieżkę eduka-
cyjną „Głosy historii”.
Rynek i osiem symetrycznie wy-
chodzących z jego narożników ulic 
stanowił centrum średniowieczne-
go układu urbanistycznego miasta, 
który zachował się do dnia dzi-
siejszego. Rynek zabudowany jest 
w większości kamienicami pocho-
dzącymi z XIX w., jednak u zbiegu 
ulic Zamkowej i Dominikańskiej 
znajduje się najstarszą murowaną 
kamienica z XVII wieku, zwana 
„kamienicą pojagiellońską”. Obec-
nie w budynku mieści się Muzeum 
Okręgowe.

Od 2015 r. na Rynku znajduje 
się rzeźba, pochodzącego z Siera-
dza, Antoine’a Cierplikowskiego 
– fryzjera gwiazd, który w w swo-
im paryskim salonie przyjmował 
m.in. Coco Chanel i Brigitte Bar-
dot. Był także odpowiedzialny 
za 400 fryzur w ciągu jednej nocy 
dla gości przed koronacją króla 
Jerzego VI i królowej Elżbiety 
w 1937 roku. Emeryturę spędził 

w Sieradzu i tu został pochowa-
ny. Lekki dreszczyk może budzić 
fakt, że jego prawa ręka została 
pochowana na cmentarzu Passy 
w Paryżu. W Sieradzu urodził 
się Ary Szternfeld – jeden z pio-
nierów światowej kosmonautyki. 
Na ścianie domu, w którym urodził 
się uczony, u zbiegu ulic Krótkiej 
i Ogrodowej, umieszczono tabli-
cę pamiątkową. Jego imię nadano 
również jednej z sieradzkich ulic.

Pisząc o Sieradzu musimy tak-
że wspomnieć o zaprzyjaźnionej 
z naszą Spółdzielnią Sieradzkiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, która 
jest tylko o 5 miesięcy młodsza 
od RSM „Bawełna” i 10 kwietnia 
br. będzie obchodzić 62-gie uro-
dziny. SSM miała duży wpływ 
na gospodarczo i społeczno-kul-
turalny rozwój miasta. Była też 
współtwórcą wielu przeobrażeń, 
jakie dokonywały się w mieście. 
Za swoje dokonania została odzna-
czona honorowym tytułem „Za-
służony Miasta Sieradza”. Dobrą 
passę spółdzielczości mieszkanio-
wej w Sieradzu kontynuuje odzna-
czona Złotym Krzyżem Zasługi 
p. Stefania Gąsiorowska – Prezes 
Sieradzkiej Spółdzielni Mieszka-
niowej.

Nie przegapcie Państwo Sie-
radza na liście miejsc wartych od-
wiedzenia. Tak blisko Łodzi mamy 
tak wiele niezwykłych atrakcji.

 I.G.

Na rynku w Sieradzu 
stoi figurka Antoniego Cierplikowskiego 
„Króla Fryzjerów”.

Poznaj okolice Łodzi – SIERADZ

Czy działalność 
gospodarcza w lokalu 
użytkowym zawsze jest 
swobodna?

Prowadzenie działalności gospo-
darczej, co do zasady, jest ograni-
czone jedynie przepisami prawa, 
których przedsiębiorca nie może 
łamać w ramach wykonywania 
działalności. Wolność ta jest 
wprost ustanowiona przez treść 
artykułu 2 ustawy z dnia 6 mar-
ca 2018 r. prawo przedsiębior-
ców (Dz.U.2021.162 t.j. z dnia 
2021.01.26) w brzmieniu: „po-
dejmowanie, wykonywanie oraz 
zakończenie działalności gospo-
darczej jest wolne dla każdego 
na równych prawach.” Jednakże 
pomimo treści wskazanego powy-
żej przepisu, wolność ta podlega 
jednak pewnym ograniczeniom.

Poza oczywistą niedopusz-
czalnością łamania przez przedsię-
biorcę przepisów obowiązującego 
prawa, jest on również zobowią-

Z notatnika 
prawnika

zany do prowadzenia swojej dzia-
łalności w taki sposób, aby nie 
wpływał znacząco na osoby po-
stronne. Dla przykładu przyjąć 
można prowadzenie działalności 
gastronomicznej w lokalu użytko-
wym znajdującym się w wielolo-
kalowym budynku mieszkalnym. 
Właściciel lub najemca takiego 
lokalu oczywiście może w nim 
prowadzić działalność gospodar-
czą. Już sam charakter tego lokalu, 
określony jako „lokal użytkowy” 
wskazuje na fakt, że nie będzie 
on służył celom mieszkalnym, 
a właśnie prowadzeniu działalno-
ści. Musi być ona jednak prowa-
dzona w sposób niezakłócający 
spokojnego użytkowania pozo-
stałych lokali przez ich właścicieli 
lub najemców, bowiem działania 
właściciela podejmowane na tere-
nie jego nieruchomości, którego 
skutki odczuwalne są na posesjach 
sąsiedzkich, nazywane są immisją. 
W kontekście prowadzonych roz-
ważań ważny jest fakt, że przy de-
fi niowaniu immisji, za nierucho-
mość przyjmuje się również lokale 
w budynkach wielolokalowych. 
Immisje dzielą się na pośrednie 
i bezpośrednie. Bezpośrednie pole-
gają na celowym działaniu i są za-
wsze zakazane. Znacznie częstsze 
są natomiast immisje pośrednie, 
które z reguły nie są celowe. Zno-

wu, dzielą się one na materialne 
oraz niematerialne i w kontek-
ście przedstawionego przykładu 
działalności gastronomicznej, 
skupić należy się właśnie na tych 
materialnych. Mają one bowiem 
bardziej wymierny i fi zyczny cha-
rakter, dotyczą działań, w wyniku 
których powstają uciążliwe hałasy 
lub zapachy.

Przedsiębiorca prowadzą-
cy działalność gastronomiczną 
w lokalu użytkowym usytuowa-
nym w budynku wielolokalowym, 
poza spełnieniem wielu warun-
ków, niezbędnych do uzyskania 
stosownych pozwoleń, musi do-
stosować lokal do prowadzenia 
tego typu działalności w sposób 
możliwie nieinwazyjny i nie-
szkodliwy dla mieszkańców po-
zostałych lokali. Musi więc uni-
kać opisanych powyżej immisji. 
Nierzadkie są sytuacje, w których 
przez brak odpowiedniej wenty-
lacji zapachy z kuchni lokalu 
gastronomicznego „przechodzą” 
do części wspólnych, a nawet 
innych lokali znajdujących się 
w budynku. To samo tyczy się 
hałasów powstających w związku 
z prowadzeniem działalności ga-
stronomicznej – niewłaściwe wy-
głuszenie ścian czy sufi tów może 
znacząco wpłynąć na jakość życia 
mieszkańców nieruchomości.

Poszkodowany, który uwa-
ża że sąsiad swoim działaniem 
utrudnia mu korzystanie ze swo-
jej własności, powinien przede 
wszystkim spróbować dojść 
do porozumienia i wypracować 
warunki współżycia, na które 
przystaną obie strony sporu. Gdy 
to zawiedzie, następnym kro-
kiem powinno być wystosowanie 
odpowiedniego wezwania do za-
przestania naruszania prawa oraz 
naprawienia szkód. Jeżeli żadne 
z podjętych działań nie przyniosą 
natomiast oczekiwanego skutku, 
właścicielowi nieruchomości 
sąsiedniej pozostaje dochodze-
nie roszczenia negatoryjnego 
na drodze postępowania sądowe-
go. Roszczenie to winno zostać 
oparte na art. 144 kc w związku 
z art. 222 § 2 kc i dotyczyć zakazu 
niedozwolonego oddziaływania 
na nieruchomość występującego.

Również sama Spółdzielnia 
może podjąć działania zmierza-
jące do zaprzestania emitowania 
immisji przez przedsiębiorcę pro-
wadzącego działalność gastrono-
miczną w lokalu użytkowym 
usytuowanym w budynku wie-
lolokalowym. Działania te mają 
jednak daleko idące konsekwen-
cje, dlatego powinny być podej-
mowane jedynie w przypadkach, 
gdy poszkodowani sami nie będą 

w stanie dochodzić swoich praw. 
Poza wezwaniami kierowanymi 
do właściciela lokalu, w ostatecz-
ności, Spółdzielnia może skorzy-
stać z uprawnienia przysługują-
cego jej na podstawie art. 1710 
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 
roku o spółdzielniach mieszkanio-
wych (Dz.U.2020.1465 t.j. z dnia 
2020.08.27). Przepis ten stanowi, 
że w przypadku rażącego lub 
uporczywego wykraczania osoby 
korzystającej z lokalu przeciw-
ko obowiązującemu porządkowi 
domowemu albo niewłaściwego 
zachowania tej osoby czyniącego 
korzystanie z innych lokali lub 
nieruchomości wspólnej uciążli-
wym, Spółdzielnia może, w trybie 
procesu, żądać sprzedaży lokalu 
w drodze licytacji na podstawie 
przepisów dotyczących egzeku-
cji z nieruchomości, zawartych 
w ustawie z dnia z dnia 17 listopa-
da 1964 roku kodeks postępowa-
nia cywilnego (Dz.U.2020.1575 
t.j. z dnia 2020.09.14). Z żąda-
niem tym występuje zarząd Spół-
dzielni, ale wyłącznie na wniosek 
Rady Nadzorczej. Jest to środek 
naprawdę ostateczny, dlatego też 
nie powinien być nadużywany – 
zawsze powinniśmy dążyć do po-
lubownego załatwienia sprawy, 
występowanie na drogę postępo-
wania sądowego czy korzystanie 

przez Spółdzielnię z opisanego 
powyżej uprawnienia powinno 
być jedynie środkiem „awaryj-
nym”, wykorzystywanym w przy-
padku uporczywego szkodliwego 
działania przedsiębiorcy.

Jak wynika z powyższych roz-
ważań, wolność działalności go-
spodarczej nie jest nieograniczo-
na. Poza oczywistymi granicami 
narzuconymi przez obowiązujące 
przepisy prawa, ogranicza ją rów-
nież zakaz negatywnego oddziały-
wania na właścicieli nieruchomo-
ści lub lokali sąsiadujących.

Zawsze pamiętajmy, że budy-
nek wielolokalowy stanowi miej-
sce odpoczynku i relaksu dla jego 
mieszkańców a prowadzona obok 
działalność gospodarcza nie może 
tego zakłócać.

Żywię nadzieję, że niniej-
szy artykuł będzie dla Państwa 
źródłem przydatnej wiedzy w za-
kresie możliwego dochodzenia 
swoich praw jako mieszkańców, 
ale i również w zakresie działań 
podejmowanych przez tych z Pań-
stwa, którzy prowadzą działalność 
gospodarczą – nie tylko gastrono-
miczną.

Adrian Sroczyński
asystent prawny 

w Kancelarii Radcy Prawnego
Jadwigi Chmielewskiej-

-Furmankiewicz
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„Liczymy się dla Polski” – 

to hasło jakie towarzyszy rozpoczynającemu się dziś 
Narodowemu Spisowi Powszechnemu Ludności 

i Mieszkań 2021.

W dobie koronawirusa coraz więcej spraw wolimy 
załatwić bez wychodzenia z domu. Na szczęś-
cie szybki rozwój rozmaitych technologii i cy-
fryzacji umożliwia nam nie tylko zdalną pracę 

czy zakupy, ale także skuteczne przeprowadzenie ważnych 
spraw urzędowych.

Aby sprawnie i bezpiecznie zrealizować najpilniejsze 
dla nas kwestie wystarczy skorzystać z platformy ePUAP 
(Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) 
i posiadać profi l zaufany lub poświadczony specjalnym cer-
tyfi katem kwalifi kowanym podpis elektroniczny. Urzędy, które 
udostępniają swoje usługi na platformie to m.in. samorzą-
dy terytorialne wraz z urzędami gminy, ZUS, NFZ, urzędy: 
skarbowe, pracy, stanu cywilnego itp.

Sprawy, które załatwimy online to na przykład: wnioski 
o wydanie dowodu osobistego, jego przedłużenie lub zgło-
szenie zaginięcia, wymiana prawa jazdy i dowodu rejestra-
cyjnego, zawiadomienie o sprzedaży samochodu, zgłoszenie 
urodzenia dziecka oraz złożenie wniosku o 500+, uzyskanie 
odpisów aktów małżeństwa, urodzenia, zgonu, zgłoszenie 

spadku lub darowizny, dopisanie się do rejestru wyborców, 
tematy związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności 
gospodarczej, zezwolenia i koncesje, uzyskanie dofi nanso-
wania z UE, sprawdzenie wysokości przyszłej emerytury, 
swoich rozliczeń podatkowych i składek na ubezpieczenie 
zdrowotne, wyrobienie Europejskiej Karty Ubezpiecze-
nia Zdrowotnego, pobranie zaświadczeń o niekaralności, 
zarejestrowanie się jako osoba bezrobotna, złożenie wniosku 
o Kartę Dużej Rodziny, wysyłka pism do urzędów i wiele, 
wiele innych.

W naszej Spółdzielni członkowie mają przede wszyst-
kim możliwość korzystania z aplikacji iMieszkaniec – do 
zgłaszania usterek i awarii oraz monitorowania stanu ich 
realizacji. Oprócz tego można się z nami kontaktować dro-
gą elektroniczną pod adresem poczta@rsmbawelna.pl oraz 
telefonicznie pod numerem 42 641-63-33, a pod koniec 
roku uruchomimy e-bok, czyli kompleksową, elektroniczną 
obsługę wszystkich członków, by każdy z nas mógł szybko 
zorientować się, np. w wysokości swojego salda.
 I.G.

Przypominamy – 
spisz się! – Narodowy 
Spis Powszechny
To  już dziś – 1 kwietnia 
–  rozpoczyna  się  Naro-
dowy  Spis  Powszech-
ny Ludności  i Mieszkań 
2021.  Udział  w  nim  jest 
OBOWIĄZKOWY.

Obligatoryjną metodą wzięcia 
udziału jest samospis internetowy, 
co oznacza, że samodzielnie może-
my wpisać wszystkie dotyczące nas 
informacje w aplikacji dostępnej 
na stronie internetowej www.spis.
gov.pl

Osoby, którym obsługa kom-
putera sprawia trudność mogą sko-
rzystać z infolinii pod numerem 
22 279 9999, po wybraniu kanału 
„Spisz się przez telefon”.

Spisu naszych danych, zarówno 
telefonicznie, jak i osobiście, może 
dokonać także rachmistrz, czyli 
specjalnie przeszkolony urzędnik. 
Aby nie zostać oszukanym przez 
nieuczciwe osoby, które podają się 
za rachmistrzów, by wyłudzić nasze 
dane, warto tożsamość rachmistrza 
zweryfi kować. Możemy to zrobić 
pod podanym wyżej numerem info-
linii, a także w aplikacji „Sprawdź 
rachmistrza” na stronie spis.gov.pl 

oraz stronie internetowej urzędu sta-
tystycznego. Rachmistrz, z którym 
spotkamy się osobiście powinien 
być wyposażony w oznaczony indy-
widualnym numerem identyfi kator 
z imieniem, nazwiskiem i zdjęciem.

Zakres zbieranych danych bę-
dzie dotyczył m.in.: charakterystyki 
demografi cznej, aktywności ekono-
micznej, poziomu wykształcenia, 
niepełnosprawności, migracji we-
wnętrznych i zagranicznych, cha-
rakterystyki etniczno-kulturowej 
oraz stanu i charakterystyki zasobów 
mieszkaniowych.

Osoby, które nie wezmą udzia-
łu w spisie podlegają grzywnie 
do 5 tysięcy złotych.

Ważne: Chociaż na materiałach 
reklamowych dotyczących spisu 
często znajdą Państwo informację, 
że potrwa on do 30 czerwca br., 
to jednak 25 lutego 2021 r. Sejm 
uchwalił nowelizację rządowego 
projektu ustawy o Narodowym 
Spisie Powszechnym Ludności 
i Mieszkań w 2021 r., która ma 
na celu wydłużenie czasu trwania 
spisu o trzy miesiące, tak aby spis 
trwał sześć miesięcy: od 1 kwiet
nia do 30 września 2021 r., a nie 
jak pierwotnie planowano – do 30 
czerwca 2021 r.
 I.G.

Jakie sprawy urzędowe Jakie sprawy urzędowe 
załatwimy bez wychodzenia załatwimy bez wychodzenia 
z domu?z domu?

Na Osiedlu „Sienkiewiczowskim” mamy ponownie 
problemy z graffi  ciarzami, których można tylko 
nazwać „pseudo-graffi  ciarzami”. Ściany budynków 

na Janowie systematycznie zostają pokryte niewybrednymi 
hasłami grup kibicowskich reprezentowanych przez tutejszą 
młodzież. Wachlarz epitetów, symboli i haseł nie jest zbyt 
duży, jednak kole mocno w oczy. Szkoda, że kole tylko Nas 
pełniących funkcję Zarządcy tego Osiedla, tzw. „rzucanie 
mięsem” po ścianach budynków sprawia, że każdemu z Nas 
– Was – mieszka się gorzej.

Zaskakującym jest fakt, że przybiera to swoistą antyfor-
mę „niewidzialnej ręki” popularnego programu telewizyj-
nego z lat 60-tych i 70-tych XX wieku. Wówczas, przekazu-
ję za Wikipedią, formuła programu, skierowanego głównie 
do harcerzy, zakładała wyrobienie w młodych ludziach 
postaw prospołecznych, kierując ich energię na pomaganie 
potrzebującym. Aby wciągnąć młodych ludzi do wykony-
wania zadań nieprzynoszących im żadnego zysku (altru-
izm), stworzono atmosferę przypominającą zadania wywia-
dowcze. Nie było widać twarzy prowadzącego, tylko jego 
sylwetkę, także sposób prowadzenia odbywał się w specy-
fi czny, tajemniczy sposób (powitanie, pożegnanie – „Nie-
widzialna ręka to także ty”). Teraz zaś nikt nikogo nigdy 
nie widział, co więcej nikt nie zgłosił czy nie zgłasza aktu 
wandalizmu. Przechodzimy obojętnie obok ewidentnego 
niszczenia nieswojej własności. A wystarczyłoby każde 
zgłoszenie na Policję czy do Straży Miejskiej (może być 
anonimowe), nie trzeba podawać swoich danych osobo-
wych jeśli ktoś ma obawę.

Szanowni Państwo, mieszkańcy Osiedla „Sienkiewi-
czowskie” RSM „Bawełna” Administracja nie pełni roli 
wychowawczej nad Waszymi pociechami, które czują się 
kompletnie bezkarne. Może zwróćcie uwagę gdzie i w jakim 
celu wieczorami wychodzą Wasze dzieci… Z pewnością 
późnym popołudniem czy wieczorem nie udają się do kółek 
zainteresowań, zbiórek harcerskich… Często takie wyjścia 
kończą się spożywaniem alkoholu, głośnym zachowaniem 
i w efekcie poniszczonym mieniem każdego z Was…

Odwołajmy się do wyobraźni, że brak jakiejkolwiek 
reakcji z Waszej strony w postaci zgłoszenia aktu wanda-
lizmu to nieme przyzwolenie na kontynuowanie takich za-
chowań. To z kolei przekłada się na konieczność ponoszenia 
kosztów związanych z doprowadzeniem ścian do należy tego 
porządku – zgłoszenie zniszczonego mienia do ubezpieczy-
ciela powoduje wzrost 
składki ubezpiecze-
niowej w kolejnym 
okresie, a to wpływa 
na podniesienie opła-
ty eksploatacyjnej… 
Popadamy w wir 
zbędnych wydat-
ków. Tylko dlatego, 
że Wam mieszkają-
cym tutaj nie chce się 
zadzwonić…

 Dominik Różycki

Apel kierownika 
Osiedla „Sienkiewiczowskie”

OD REDAKCJI:
Ten sam problem dotyczy, niestety,  także sąsiedniego osiedla – 
osiedla „Słowiańskie”. Wielokrotnie drukowaliśmy zdjęcia znisz-
czonych budynków oraz przedstawialiśmy konsekwencje fi nan-
sowe tak skrajnie niefrasobliwych „zabaw”. Może apel kierownika 
zmieni w końcu nastawienie młodzieży i ich rodziców.
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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. 
USTALENIE JEDNOSTKI ZUŻYCIA 
umieszczonej na samym dole:
poz. C.1 – to określenie rodzaju urządze-
nia. W zdecydowanej większości mieszkań 
występują podzielniki. Ale w budynkach 
nowych zainstalowane 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 przy-
cisk na podzielniku wyświetlą się nam dwie 
liczby (naprzemiennie) – aktualny stan zuży-
cia od 01.01.2021 r. oraz stan na 31 grudnia 
2020 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, 
zmniejszający bądź zwiększający (gdy jest 
zamontowany za duży grzejnik) zużycie. 
Każdy został poinformowany o jego wiel-
kości w momencie rozpoczęcia rozliczania 
za pomocą podzielników w RSM „Bawełna” 
lub po wymianie grzejnika.
poz. C.7 – jednostki zużycia. Ta pozycja 
pokazuje ilość zużytych jednostek po zasto-
sowaniu wskaźnika korygującego „UF” (jest 
to wynik mnożenia C.5 razy C.6).
poz. C.8 – to współczynnik „LAF”. Współ-
czynnik korygujący wskazania ze wzglę-
du na położenie mieszkania w budynku. 
O jego wielkości też każdy został wcześniej 
poinformowany. Jest jednakowy dla całego 
mieszkania.
poz. C.9 – obliczeniowe jednostki zu-
życia. Jest to wynik mnożenia poz. C.7 
i poz. C.8. Ten wskaźnik jest wykorzysty-
wany 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 cie-
pła na ogrzewanie budynku w jednostkach 
fi zycznych (gigadżulach) oraz koszt tego 
w złotówkach na podstawie faktur otrzyma-
nych od producenta ciepła.
poz. B.2 – koszty pomieszczeń wspólnych 
zgodnie z Regulaminem szczegółowych 
zasad rozliczania kosztów G.Z.M. ustalone 
są procentowe stawki udziału w kosztach 
ogrzewania całego budynku – ciepła prze-
znaczonego na ogrzewanie klatek schodo-
wych, piwnic, wspólnych pomieszczeń itp. 
Każdy z członków został poinformowany 
o ustalonej wielkości procentowego udziału 
dla danego bu dynku. 
W tym wypadku wynosi on 22%. Dlatego 
koszt ogrzewania pomieszczeń wspólnych 
został wyliczony wg zasady 22.414,01 x 22% 
= 4.931,08 zł. A ponieważ powierzchnia 
wszystkich lokali wynosi, w tym konkretnym 
przypadku 1.822,65 m2, wylicza się jednost-
kowy koszt ogrzania powierzchni pomiesz-
czeń wspólnych na kwotę 2,205445 zł za m2. 
Ten wskaźnik jest wykorzystywany do obli-
czenia „kosztów pomieszczeń wspólnych” 
w tabeli A poz. A.1
poz. B.3 – koszty zużycia c.o. Jest to obli-
czenie wartości jednej obliczeniowej jed-
nostki zużycia dla całego budynku. Koszty 
c.o. ujęte w poz. B.1 pomniejszone o koszty 
pomieszczeń wspólnych z poz. B.2 dają war-
tość ujętą w omawianej tutaj pozycji.
Dalej mamy informację dotyczącą ilości 

obliczeniowych jednostek zużycia w całym 
bloku, czyli jest to suma zużyć we wszyst-
kich lokalach. Po podzieleniu kwoty kosztów 
zużycia c.o. przez ilość jednostek zużycia 
w danym bloku otrzymujemy wartość 1 ob-
liczeniowej 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 fak-
tur otrzymywanych od dostawcy ciepła. 
Tak jak w przypadku energii elektrycznej czy 
też gazu, w rachunkach, które każdy z nas 
otrzymuje, jest zawarta opłata za gotowość 
świadczenia usług (dostawy prądu czy gazu), 
tak też i w tym przypadku jest to stała opła-
ta za gotowość dostarczania ciepła w ciągu 
całego roku. Ta kwota za gotowość, czyli 
opłata stała podzielona przez powierzchnię 

wszystkich lokali w budynku, daje wskaź-
nik ile kosztuje gotowość za 1 m2 każdego 
mieszkania w budynku, wykorzystywany do 
obliczenia „opłaty stałej” w tabeli A poz. A4.
poz. B.5 – koszty rozliczenia. Wynikają one 
z umowy z fi rmą 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 jednostko-
wa cena rozliczenia 1 podzielnika, która jest 
wykorzystywana do obliczenia „kosztów roz-
liczenia” w tabeli A poz. A5.
3. I dochodzimy teraz do części najważ
niejszej, czyli omówienia tabeli A, a więc 
wyliczenia dokładnych kosztów za cen
tralne ogrzewanie dla naszego mieszkania.
poz. A.1 – koszty pomieszczeń wspólnych, 

czyli: stawka obliczona w poz. B.2 pomno-
żona przez wielkość naszego mieszkania 
(ilość m2) daje wynikową kwotę kosztów 
tych pomieszczeń 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 obli-
czeniowa 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, 
wpłacanych w ciągu całego roku 2020 
w ramach comiesięcznych opłat eksploata-
cyjnych na: „c.o. opłata stała” i „c.o. opłata 
zmienna”.
poz. A.8 – Wynik rozliczenia, czyli różnica 
pomiędzy poz. A.7 i poz. A.8. Jeśli koszty 
użytkowania (A.7) były wyższe niż zaliczki 
(poz. A.8) to należy dopłacić wskazaną w roz-
liczeniu kwotę. Jeśli koszty 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 ze zmianą cen wody 

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

rozliczenia wody dokonano odrębnie za I i II półrocze roku.

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 JEDNO
STEK ZUŻYCIA.
poz. C.1 – urządzenia zainstalowane 
w lokalu przy czym Ł oznacza w łazience 
K w kuchni. 
poz. C.2 – numery urządzeń.
poz. C.3 – stan końcowy czyli stan odczy-
tany na dzień 31.12.2020 r.
poz. C.4 – stan początkowy czyli stan na 
dzień 01.01.2021 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 01.01.2020 
– 30.06.2020 i 01.07.2020 – 31.12.2020 
określają pozycje  C.8.1 i C.9.1 odpo-
wiednio dla zimnej wody i pozycje C.8.2 
i C.9.2 odpowiednio dla ciepłej wody. 
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 stanowiąca 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 łączne 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 JEDNOST
KOWYCH:
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 zło-
tówkach na podstawie faktur otrzymywa-
nych 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 każde-
go budynku, zgodnie z załącznikiem do 
Regulaminu szczegółowych zasad rozli-
czania kosztów G.Z.M., a dotycząca utrzy-
mania stałej gotowości do przesyłu wody 
o temperaturze nie mniejszej niż 55°C, 
do wszystkich mieszkań. W tym wypadku 
jest to 30%. W pozycji tej jest wyliczony 
jednostkowy koszt wspólny c.w. na kwotę 
w każdym półrocznym okresie w tej nieru-
chomości 0,461625 zł/m2. Ten wyliczony 
wskaźnik jest wykorzystany do obliczenia 
„kosztów wspólnych c.w.” w tabeli A od-
powiednio 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 war-
tość pogrzania 1 m3 wody ciepłej dla całe-
go budynku. Od kosztów c.w.u. odejmuje 
się koszty wspólne c.w. i sumę dzieli się 
przez ilość zużytej ciepłej wody przez 
cały budynek. Wyliczony wskaźnik jest 
wykorzystywany do obliczenia „kosztów 
zużycia c.w.” w tabeli A odpowiednio 
poz. A.1.2 i A.2.2.
poz. B.1.4 i B.2.4 – opłata stała c.w. Jest 
to pozycja z faktur otrzymanych od do-
stawcy ciepła, czyli Veolii Łódź. I tak jak 
to opisywaliśmy w przypadku centralne-
go 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 obsłu-

giwanych lokali i obliczony wskaźnik na 
1 m2 jest wykorzystany w tabeli A odpo-
wiednio 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 użytkowni-
ków wszystkich lokali oraz ile tej wody 
zużyli, czyli jest to wskazanie sumy zużyć 
odnotowanych na wszystkich wodomie-
rzach w tym budynku. Cena 1 m3 wody 
w 2020 r. wynosiła w I okresie 8,83 zł, 
a w II okresie 8,89 zł i ten wskaźnik 
jest wykorzystany w tabeli A odpowied-
nio w poz. A.1.5 i A.2.5 „koszty zużycia 
z.w. – mieszkania”.

poz. B.1.6 i B.2.6 – koszt wody 
niezbilansowanej. Zgodnie z informacją 
podaną na dole druku rozliczenia wody 
w pozycji „wskazówki” (na druku na sa-
mym końcu, u nas, ze względów technicz-
nych gazety pod tabelą A) zużycie zimnej 
wody w budynku wyniosło w 2020 r. od-
powiednio w I okresie 1.361 m3, w II okre-
sie 1.467 m3 zgodnie ze wskazaniami 
wodomierza głównego i fakturami jakie 
otrzymaliśmy od dostawcy wody – ZWiK 
różnica pomiędzy tą wielkością a sumą 
wskazań wodomierzy mieszkaniowych 
jest określana pojęciem wody niezbilan-
sowanej. Wartość tej różnicy pokrywa-
ją proporcjonalnie do swojego zużycia 
wszyscy użytkownicy lokali, co skutkuje 

stosownym wyliczeniem w tab. A odpo-
wiednio w poz. A.1.6 i A.2.6 „koszty wody 
niezbilansowanej”.
poz. B.2.7 – koszt rozliczenia wody. Po-
dobnie jak to wyjaśnialiśmy przy rozlicza-
niu centralnego ogrzewania wynikają one 
z podpisanej umowy z fi rmą rozliczającą 
ISTA. Kwota przypadająca na budynek 
podzielona przez ilość użytkowników 
daje kwotę jednostkowych kosztów roz-
liczenia dla jednego mieszkania – użyt-
kownika, 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 po-
mnożona przez wielkość naszego miesz-
kania 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 cie-
płej wody z poz. C.8.1 i C.9.1 daje kwotę 
kosztów zużycia c.w. w mieszkaniu.
poz. A.1.3 i A.2.3 – koszty c.w.u., czyli 
jest to suma dwóch wcześniej opisanych 
pozycji dla I i II okresu.
 poz. A.1.4 i A.2.4 – opłata stała c.w., czy-
li: stawka wyliczona w poz. B.1.4 i B.2.4 
pomnożona przez wielkość mieszkania 

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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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

Elektroniczny 
system obsługi 

mieszkańca

Szczegółowy sposób 
uruchomienia aplikacji 

znajdziecie Państwo 
na tablicy ogłoszeń w swojej 

klatce schodowej.

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

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

w m2 daje wynikową kwotę kosztów go-
towości 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 2020 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 mieszkanie.
poz. A.4 – przedpłata, czyli suma za-
liczek wpłacanych w ciągu całego 
2020 roku w ramach całomiesięcznych 
opłat eksploatacyjnych za mieszkanie 
na: „c.w. opłata stała”, „c.w. podgrza-
nie”, „c.w. zimna woda do podgrzania” 
i „zimna woda-wodomierz”.

poz. A.5 – Wynik rozliczenia, czyli różni-
ca pomiędzy poz. A.3 i poz. A.4.
Jeśli koszty użytkownika (poz. A.3) 
są wyższe od wpłaconych zaliczek 
(poz. A.4) to należy dopłacić wskaza-
ną kwotę. Jeśli zaś koszty użytkowni-
ka (poz. A.3) są niższe niż przedpłaty 
(poz. A.4), to wówczas należy się Państwu 
zwrot kwoty ustalonej w rozliczeniu.

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.

Wykaz fi rm 
świadczących 
usługi 
kominiarskie 
w zasobach 
mieszkaniowych 
RSM „Bawełna” 
w 2021 r.:
–   Usługowy zakład Komi-

niarski Piotr Rojek,
–   AG-Mar Usługi Komi-

niarskie Mariusz Olejnik.

Podobnie jak przy Banku 
Wykonawców robót remon-
towych Spółdzielnia, z uwa-
gi na epidemię, odstąpiła 
od przeprowadzania kon-
kursu ofert na 2021 r. w za-
kresie usług kominiarskich. 
Prace te wykonywać będą 
te same fi rmy co w roku 
ubiegłym.  K.Sz.
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Remont mieszkania sąsiedniego ma wpływ także  

na ewentualną wycenę naszego lokalu. Na tę, nie do końca  
przez nas uświadamianą prawdę,  

wskazują doświadczenia biur nieruchomości.

Chyba wszyscy znamy to nieprzy-
jemne uczucie w uszach kiedy 
sąsiad wierci od rana wiertarką. 

Do tego hałasy, kurz, brud i pył na klatce 
schodowej. Mało tego ten bród dosta-
je się do naszych mieszkań, czasem 
jest wręcz ciężko oddychać przez to, 
jak niektóre ekipy budowlane prowadzą 
prace remontowe. Do tego brudna klatka 
schodowa, zwały śmieci pozostawione 
przy drzwiach wejściowych bądź przy 
śmietniku. 

Jak przeżyć  remont u  sąsiada? 
Jak sprawić, aby nie był uciążliwy dla 
mieszkańców  budynku?  I  w  końcu 
kiedy remont staje się dla nas tytuło-
wym prezentem?

Jest kilka bardzo prostych działań, 
które mogą znacznie poprawić jakość ży-
cia sąsiadom podczas naszego remontu. 
I tak bezsprzecznie należy:

– fakt remontu oraz jego pełny za-
kres trzeba zgłosić do administracji, 
która potwierdzi możliwość wykonania 
zamierzonych prac i zaakceptuje prze-
słane projekty zmian w lokalu służące 
do ubiegania się np. o pozwolenie na 
budowę,

– po uzyskaniu zgody z administracji 
poinformować sąsiadów o o rozpoczy-
nającym się remoncie oraz chociażby 
przybliżonym terminie jego trwania. 
W dobrym tonie jest wywieszenie kart-
ki na klatce schodowej i/lub wizyta 
u wszystkich sąsiadów z najbliższych 
dwóch-trzech pięter, aby osobiście 
poinformować o remoncie i być może 

przekazać do siebie kontakt w razie nie-
przewidzianych sytuacji jakie mogą wy-
darzyć się podczas remontu. A sąsiedzi 
potrafią też pomóc; zdarzyło się kiedyś, 
że w nocy z jednego z mieszkań ktoś 
usiłował ukraść sprzęt i materiały. Tylko 
szybka interwencja sąsiadów pozwoliła 
właścicielowi zareagować i powstrzymać 
złodziei. Warto zatem trzymać dobrą re-
lację z sąsiadami, nawet jeśli rozpoczyna 
się ona „w bólach” hałasu wywołanego 
pracami budowlanymi,
–   prowadzić remont w godzinach, któ-

re zwyczajowo są najmniej uciążliwe 
dla sąsiadów, np. od 10.00 do 18.00,

–   zdyscyplinować zatrudnioną ekipę 
remontową do przestrzegania wraż-
liwych kwestii takich jak, czystość na 
klatce schodowej, zamykanie drzwi 
do mieszkania, w którym prowadzo-
ny jest remont, zamykanie drzwi do 
klatki schodowej,

–   składować śmieci i gruz w odręb-
nych kontenerach czy bigbagach 
zakupionych na koszt właściciela 
remontowanego mieszkania. 
Właściciel, który dopełni powyższe 

obowiązki jest w stanie wyeliminować 
znaczną część problemów z sąsiadami, 
a tym samym ułatwi życie pozostałym 
mieszkańcom budynku (albo choćby nie 
utrudni).

Jest  jeszcze  jedna,  niezwykle 
istotna  kwestia,  o  której  NIKT  nie 
mówi.  Kiedy  przeczytacie  Państwo 
o tym, co za chwilę zamierzam Wam 
przekazać, zmienicie kompletnie swo-

je podejście do tematu remontów pro-
wadzonych u sąsiadów.

Chcę zwrócić Państwa uwagę na 
wartość Państwa mieszkania. Realną, 
wycenianą przez rzeczoznawcę mająt-
kowego, a nie na wyimaginowaną, za-
czerpniętą z internetowych portali, gdzie 
wiszące miesiącami ogłoszenia o sprze-
daży mieszkań zawierają wartości będą-
ce, najłagodniej mówiąc, niespełnionymi 
marzeniami sprzedających.

Na realną wartość każdego mieszka-
nia ma wpływ wiele czynników, jak lokaliza-
cja budynku, infrastruktura okolicy, piętro na 
którym znajduje się mieszkanie, jego me-
traż, rozkład pomieszczeń. Ale warto też 
wiedzieć, że wartość naszego mieszkania 
zmienia po remoncie mieszkań sąsiednich. 
Dlaczego? Bo jednym z kryteriów, które rze-
czoznawca bierze pod uwagę przy wycenie 
mieszkania są ceny transakcyjne mieszkań 
podobnych, zlokalizowanych w sąsiedz-
twie. Czasem to będzie więc to samo piętro, 
czasem klatka obok. Do tego oczywiście 
trzeba dodać stan mieszkania. Większość 
osób powie, że stan jego mieszkania jest 
dobry. Tak zapewne jest pod względem 
technicznym, ale jeśli chodzi o stan jego 
wyposażenia wygląda to zupełnie inaczej – 
stąd mogą powstać spore różnice w cenie 
podobnych mieszkań. Dlaczego to ważne 
i dlaczego o tym piszę?

Otóż, jeśli załóżmy Państwa miesz-
kanie będzie warte 200.000 złotych, 
a sąsiad kupił obok nas podobny lokal 
i remontuje go, aby jego mieszkanie było 
piękne, świeże, nowe, to wartość jego 

mieszkania znacznie wzrasta. Jeśli za-
tem wartość mieszkania sąsiada wzrasta, 
to Państwa mieszkanie również rośnie na 
wartości. „Jedna jaskółka wiosny nie czy-
ni” mówi znane porzekadło. Tak jest też 
w tym przypadku, ponieważ jedno miesz-
kanie znacznie droższe zostanie zigno-
rowane przez rzeczoznawcę, ALE kilka 
mieszkań o znacznie wyższej wartości 
dzięki remontom doprowadzi do sytuacji, 
w której Państwa mieszkanie tylko z racji 
tego, że sąsiedzi wyremontowali miesz-
kania, wzrośnie, np. z 200.000 złotych 
do 220.000 złotych! Czasem o więcej. 

Istnieje też, oczywiście, odwrotna 
sytuacja. Jeśli mamy sąsiadów, którzy 
nie płacą czynszu, powodują zadłużenia, 
zniszczenia, nie dbają o dobro wspólne, 
wiedzcie, że ich działanie i funkcjonowa-
nie OBNIŻA ostateczną wartość Państwa 
własności. Sąsiad remontujący mieszka-
nie ją zwiększa!

A co jeśli zdarza się sytuacja, 
że pojawia się handlarz w naszym oto-
czeniu. Kupił tanio, remontuje, aby za-
robić? Rozumiem negatywny obraz, 
który może się wielu osobom pojawić. 

Jednakże dzisiejsi handlarze w nieru-
chomościach to też bardzo rozwinięte 
i prężnie działające przedsiębiorstwa, 
które jak mrówki ciężko pracują, aby za-
robić. Tacy ludzie dają innym pracę, 
korzystają z architektów, najlepiej 
rozwiązują konflikty z sąsiadami czy 
administracją – robią to coraz częściej 
w pełni profesjonalnie. Dodatkowo, 
taka firma wykonuje cały remont pod-
wyższając standard mieszkania i szuka 
klientów zamożniejszych, aby zamiesz-
kali w Państwa sąsiedztwie. Pamiętamy 
dobry sąsiad zwiększa wartość Pań-
stwa mieszkania. Dodatkowo sprzeda 
z zyskiem, który też powoduje, że cena 
zakupu mieszkania jest mocno wyższa, 
a co za tym idzie rzeczoznawca wyceni 
najprawdopodobniej Państwa mieszka-
nie drożej w przyszłości. To wspaniały 
prezent dla sąsiadów, budynku i całej 
społeczności, tylko może być nieprzy-
jemny w międzyczasie.

 Robert Jarczyński
autor jest Inwestorem w mieszkalni-

ctwie, wykładowcą na uczelni ASBIRO, 
autorem książki pt. „Żyj z najmu”

„KOSZTY EKSPLOATACJI” – czyli co każdy mieszkaniec wiedzieć powinien
JEST KILKA POWODÓW, KTÓRE 
POWODUJĄ POTRZEBĘ PRZY-
BLIŻENIA TEGO TEMATU.

Pierwszy z nich, to pytania zada-
wane przez naszych mieszkańców. 
Dotyczy to wprawdzie głównie osób 
które nabywają mieszkania w naszych 
zasobach, niezależnie czy spółdzielcze 
własnościowe czy odrębną własność, 
ale takie pytania pojawiają się również 
u osób zamieszkałych w naszych zaso-
bach od lat.

Drugi, i nie wiem czy nie ważniej-
szy, to potrzeba pełnej transparentności 
w odniesieniu do kosztów ponoszonych 
przez członków, szczególnie w dzisiej-
szych ciężkich dla wszystkich czasach.

Aby w pełni przekazać wszyst-
kie aspekty tego zagadnienia, należy 
w pierwszej kolejności przybliżyć bądź 
przypomnieć obowiązujące nas wszyst-
kich w tym aspekcie uregulowania praw-
ne, czyli zapisy w ustawie o spółdziel-
niach mieszkaniowych oraz w naszym 
statucie:
1.   Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. 

o spółdzielniach mieszkaniowych 
(Dz.U. 2018 poz. 845 z póź. zm.) 
wskazuje m.in. w swoich zapisach:
•   art. 4 „Członkowie spółdzielni, 

którym przysługują spółdzielcze 
prawa do lokali, są obowiąza-
ni uczestniczyć w pokrywaniu 
kosztów związanych z eksplo-
atacją i utrzymaniem nierucho-
mości w częściach przypadają-

cych na ich lokale, eksploatacją 
i utrzymaniem nieruchomości 
stanowiących mienie spółdzielni 
przez uiszczanie opłat zgodnie 
z postanowieniami statutu”, 

•   art. 4 ust 41 „Zarząd spółdzielni 
prowadzi odrębnie dla każdej 
nieruchomości: 

 1)  ewidencję i rozliczenie przy-
chodów i kosztów, o których 
mowa w ust. 1–2 i 4, 

 2)  ewidencję i rozliczenie wpły-
wów i wydatków funduszu 
remontowego, o którym 
mowa w art. 6 ust. 3; ewi-
dencja i rozliczenie wpływów 
i wydatków funduszu re-
montowego na poszczegól-
ne nieruchomości powinny 
uwzględniać wszystkie wpły-
wy i wydatki funduszu remon-
towego tych nieruchomości”

2.   Statut RSM „Bawełna” uchwalo-
ny w dniu 25.04.2018 r. uchwałą 
nr 8/1/2018 Walnego Zgromadze-
nia RSM „Bawełna”. W § 66 nasze-
go statutu potwierdza się zasadę 
ustanowioną przez ustawę oraz 
wylicza się większość obciążeń 
członków spółdzielni, w tym również 
wchodzące w skład eksploatacji.

Reasumując zasady zawarte w powyż-
szych uregulowaniach należy podkre-
ślić, że wszyscy członkowie spółdzielni 
mieszkaniowej, a także osoby nie będą-
ce członkami oraz najemcy lokali wno-
szą do spółdzielni opłaty na pokrycie 

kosztów eksploatacji i utrzymania nie-
ruchomości oraz mienia spółdzielni. 
Podkreślenia wymaga fakt, iż koszty te 
są bardzo często zwane kosztami go-
spodarowania zasobami mieszkanio-
wymi (w skrócie zwykle mówimy o nich 
koszty gzm).

Mając na uwadze chęć wyjaśnie-
nia i przybliżenia tego tematu należy 
stwierdzić, że na koszty te składają się 
wydatki ponoszone: na zakup ciepła 
na potrzeby centralnego ogrzewania, 
ciepłej wody użytkowej, dostaw zimnej 
wody i odprowadzenia ścieków, koszty 
opłat abonamentowych za wodomierze 
główne i ciepłomierze główne, koszty 
gospodarki odpadami, w tym wywozu 
odpadów komunalnych i zakupu pojem-
ników na odpady, legalizacji urządzeń 
pomiarowych w okresach określonych 
odrębnymi przepisami, zakupu, mon-
tażu i korzystania oraz okresowej wy-
miany bądź naprawy urządzeń pomiaro-
wych i innych urządzeń stosowanych do 
rozdziału kosztów c.o. lub c.w., zakupu 
i montażu urządzeń wraz z niezbęd-
nym oprogramowaniem do interneto-
wego odczytu i monitorowania zużycia 
ciepła i wody, eksploatacji dźwigów 
osobowych oraz działania związane 
z uzyskaniem zaświadczeń o resursie 
dźwigów, zakupu, montażu oraz eksplo-
atacji lokatorskich skrzynek oddawczych 
(pocztowych), eksploatacji i utrzymania 
nieruchomości stanowiących mienie 
Spółdzielni, eksploatacji i utrzymania 
części wspólnych nieruchomości, koszty 

zobowiązań Spółdzielni z innych tytu-
łów, w tym w szczególności spłaty kre-
dytów wraz z odsetkami, zaciąganych 
na budowę na zasadach określonych 
odrębnymi przepisami, zobowiązań 
o charakterze publicznoprawnym na-
łożonych na Spółdzielnię, rat rocznych 
z tytułu wieczystego użytkowania grun-
tów lub opłaty przekształceniowej usta-
lonej na podstawie zaświadczeń Prezy-
denta m. Łodzi, wystawionych zgodnie 
z odrębnymi przepisami oraz koszty 
administrowania nieruchomością, oraz 
odpisów na fundusz remontowy.

Wymienione powyżej koszty stano-
wią zdecydowanie największą ich część. 
Niemniej dla pełnej transparentności, wy-
jaśnienia wymaga, co oznacza w zesta-
wieniach opłat eksploatacyjnych pozycja 
tam zawarta „eksploatacja” (m2 lokalu X 
stawka = opłata). Przyznaję, że nazew-
nictwo to może być dla niektórych trochę 
mylące, niemniej podkreślenia wymaga 
fakt, że w stawce tej macie Państwo za-
warte tylko tzw. koszty administrowania 
nieruchomością, bo to właśnie te koszty 
stanowią w opłacie czynszowej odrębną 
pozycję nazwaną „eksploatacją”. Mamy 
tu do czynienia z kosztami eksploatacji 
w wąskim ich rozumieniu jako wydatki 
stricte związane z administrowaniem, 
zarządzaniem nieruchomościami.

Koszty administrowania nierucho-
mością to w szczególności: koszty utrzy-
mania czystości w zasobach( tereny 
wewnątrz budynków i w ich otoczeniu), 
koszty konserwacji urządzeń i obliga-

toryjnych przeglądów zasobów (roczne 
i pięcioletnie według zasad wynikających 
z prawa budowlanego), koszty ubezpie-
czenia majątku Spółdzielni, koszty ener-
gii elektrycznej części wspólnych, koszty 
monitorowania zużycia ciepła i wody oraz 
zgłaszania usterek, koszty usługi rozlicze-
niowej ciepła i wody, koszty zapewnienia 
bezpieczeństwa mieszkańcom i obiek-
tom poprzez zorganizowanie ochrony 
fizycznej i zabezpieczenia technicznego 
zasobów przez okres całej doby, koszty 
wynagrodzeń pracowników, wydatki orga-
nów samorządowych, zakupu materiałów 
i sprzętu biurowego, obsługa prawna, lu-
stracja, coroczne badanie bilansu, wydatki 
na działalność społeczną, oświatową i kul-
turalną – ustawowo obligatoryjne).

Jak widać z powyższego mate-
riału, „koszty eksploatacji” to pojęcie 
bardzo szerokie i obejmujące bardzo 
wiele aspektów naszego codziennego 
funkcjonowania. W tym miejscu należy, 
zdecydowanie podkreślić fakt, że wszy-
scy tzn. każda osoba zamieszkująca 
w naszych zasobach, może przyczynić 
się do ich niepodnoszenia. Podstawową 
przesłanką (o czym już wiele razy infor-
mowaliśmy Państwa) jest dbałość o na-
sze dobro wspólne czyli nasze budynki, 
klatki schodowe i nasze otoczenie.

Traktujmy wszystkie zasoby jako 
„nasze” dając zdecydowany odpór teorii 
„co poza moim mieszkaniem to nie moje 
i nie muszę o to dbać.”

 Waldemar Pawelski
 Z-ca Prezesa RSM „Bawełna”

REMONT U SĄSIADA –  
przekleństwo czy prezent
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NIEDZIELA 4 Kwietnia

0 koniecznie  9 zdecydowanie tak  8 możesz  7 nie musisz  6 zdecydowanie nie  Z dla dorosłych  (L) na żywo stacje dostępne w naziemnej telewizji cyfrowej

TVP 1 TVP 2 Polsat TVN TVN 7 TV 4

TVP Kultura TV Trwam

TVP Sport TV Puls

5.25 Telezakupy TV Okazje 6.00 
Nowy dzień z Polsat News 6.40 7 
Asterix na olimpiadzie – komedia 
Francja/Niemcy/Hiszpania/Włochy/
Belgia 2008 9.10 Madagaskar – film 
animowany USA 2005 10.55 8 
Czarownica 2 – film fantasy USA/W. 
Bryt./Kanada 2019, reż. Joachim 
Ronning 13.30 Ninja Warrior Polska 
– show Polska 2021

8.20 8 Bardzo fajny gigant – film W. Bryt. 
2016 10.40 8 Pamiętnik księżniczki – 
kom. W. Bryt./USA 2001 12.55 8 O Jasiu 
mocarzu – film Niemcy 2020 14.20 8 
Królowa dwunastu miesięcy – film Niemcy 
2019 15.30 8 Pamiętnik księżniczki 2 
– komedia USA 2004 17.45 9 Jutro 
będziemy szczęśliwi – komediodramat W. 
Bryt. 2016 20.00 9 Sherlock Holmes: 
Gra cieni – film W. Bryt./USA 2011, reż. Guy 
Ritchie 22.40 9 Żywioł. Deepwater Ho-
rizon – film USA 2016

9.30 9 Uczeń i mistrz – film 2012 11.00 
Msza św. w uroczystość Zmartwychwstania 
Pańskiego z Watykanu 12.35 Wieś – to też 
Polska 13.30 Wędrówka pielgrzyma – anim. 
15.25 Ziemia mojego Zbawiciela 16.10 
Koncert życzeń 17.00 Zostań żołnierzem 
RP 17.30 Nowa ewangelizacja 18.15 Gala 
Muzyki Filmowej 19.30 Historia wielkanoc-
na – anim. 20.00 Informacje 20.20 Różaniec 
21.00 Apel Jasnogórski 21.40 Cudowne 
przejście przez Morze Czerwone 22.40 Pe-
tra... 23.00 Jak my to widzimy... 

6.00 Szczenięce lata Toma i Jerry'ego 
7.35 Tom i Jerry: Szybcy i kudłaci – film 
animowany USA 2005 9.00 8 Biblio-
tekarz III: Przeklęty kielich Judasza – film 
przygodowy USA 2008 11.00 Galileo 
13.05 STOP Drogówka 14.05 8 Myśl 
jak facet – komedia romantyczna USA 
2012 16.45 9 Cuda z nieba – dramat 
USA 2016 19.00 Galileo 20.00 8 Karie-
ra Nikosia Dyzmy – komedia Polska 2002, 
reż. Jacek Bromski 22.25 7 Baba Jaga – 
horror W. Bryt. 2016 0.25 7 Czas zemsty 
– film sensacyjny USA/Aruba 2003 

11.35  Piłka nożna – PKO BP Ekstraklasa: Le-
gia Warszawa – Pogoń Szczecin 13.45 Droga 
do UEFA Euro 14.25 Harding i Kerrigan – cena 
złotego medalu 16.00 (L)  Podnoszenie cięża-
rów – ME: Zawody w Moskwie – 55 kg kobiet 
z udziałem Joanny Łochowskiej 18.00  Lek-
koatletyka – Halowe ME: Zawody w Toruniu 
20.25  Skoki narciarskie – MŚ: Zawody w 
Oberstdorfie – podsumowanie 22.30 Spor-
towy wieczór 23.05  Podnoszenie ciężarów 
– ME: Zawody w Moskwie – 55 kg kobiet z 
udziałem Joanny Łochowskiej

10.30 Arsene Lupin (1) – serial 1971 11.35 
Trzeci punkt widzenia 12.15 8 Przygoda 
na Mariensztacie – komedia Polska 1953 
14.00 II Symfonia c – moll „Zmartwych-
wstanie” Gustava Mahlera 15.45 0 
Wojna i pokój (3) – film ZSRR 1965/1967 
17.15 Studio Kultura – niedziela z... 18.10 
9 Ranczo Wilkowyje – komedia Polska 
2007 20.00 9 Okruchy dnia – dramat 
USA/W. Bryt. 1993 22.15 Scena taneczna 
23.15 Trzeci punkt widzenia 23.55 8 
Samba – komedia Francja 2014 

8.00 Ukryta prawda 10.00 Hotel Paradise 
12.10 Ślub od pierwszego wejrzenia 13.15 
8 Podróż do wnętrza Ziemi – film sf USA 
2008 15.20 8 Ostatni smok – film fan-
tasy USA 1996 17.35 8 Charlie i fabryka 
czekolady – film przygodowy USA/W. Bryt. 
2005, reż. Tim Burton, wyk. Johnny Depp 
20.00 7 Całe szczęście – komedia Pol-
ska 2019, reż. Tomasz Konecki, wyk. Roma 
Gąsiorowska 22.25 8 Miami Vice – film 
sensacyjny USA 2006, reż. Michael Mann, 
wyk. Colin Farrell 1.05 8 Marsjanie ata-
kują – komedia USA 1996 

16.25 Miłość jest wszystkim  
– komedia romantyczna  
Polska 2018 
Reż. Michał Kwieciński, wyk. 
Olaf Lubaszenko, Aleksandra 
Adamska, Joanna Balasz 
Pewna kobieta nawiązuje ro-
mans z popularnym piłkarzem. 
Małżeństwo musi się uporać z 
tajemnicami. Dopracowany w 
każdym szczególe ślub będzie 
mieć zaskakujący finał.

19.00 Fakty
19.45 Uwaga!  

– magazyn reporterów
20.00 MasterChef Junior  

– program rozrywkowy
21.35 Szybcy i wściekli VI  

– film sensacyjny USA/Japo-
nia/Hiszpania/W. Bryt. 2013 
Reż. Justin Lin,  
wyk. Vin Diesel, Paul Walker, 
Dwayne Johnson 
Agent Hobbs jest na tropie dzia-
łającej w 12 krajach organizacji 
przestępczej. Jedyny sposób 
na powstrzymanie gangsterów 
to pokonanie ich w ulicznych 
wyścigach. 

 0.10 Dopóki piłka w grze  
– dramat USA 2012 
Reż. Robert Lorenz

6.25 Kuchenne rewolucje 7.25 No-
wa Maja w ogrodzie 7.55 Akademia 
ogrodnika 8.00 8 Przygoda z pandą 
– film USA 1995 9.45 Jak ukraść 
księżyc – film anim. USA/Francja 2010 
11.45 Minionki rozrabiają – film ani-
mowany Francja/Japonia/USA 2013 
13.50 Tajemnica zawodowa (7) – 
serial Polska 14.50 Power Couple 
– reality show 

15.30 Bruce Wszechmogący  
– komedia rom. USA 2003 
Reż. Tom Shadyac, wyk. Jim 
Carrey, Morgan Freeman, 
Jennifer Aniston

17.40 Design Dream. Pojedynek 
na wnętrza 
W konkursie pozostało trzech 
projektantów. Ich przepustką do 
wielkiego finału będzie stwo-
rzenie jak najbardziej funkcjo-
nalnego pokoju dla dzieci.

18.50 Wydarzenia
19.30 Państwo w państwie
20.00 Kabaret na żywo – Klinika 

Skeczów Męczących 
22.10 Love Island. Wyspa  

miłości – reality show
23.10 Diablo. Wyścig o wszystko 

– film Polska 2019 
Reż. Daniel Markowicz, Mi-
chał Otłowski, wyk. Tomasz 
Włosok, Karolina Szymczak, 
Cezary Pazura 
Siostra Kuby zapada na 
ciężką chorobę. Chłopak, 
aby zdobyć pieniądze na jej 
leczenie, postanawia wziąć 
udział w nielegalnych wyści-
gach samochodowych. 

 1.15 Watchmen. Strażnicy  
– film akcji USA 2009

15.10 Szansa na sukces 
W wydaniu świątecznym po-
jawią się Jerzy Petersburski, 
Magdalena Waligórska, Małgo-
rzata Ostrowska Królikowska, 
Marta Kielczyk, Marek Molak, 
Jacek Lenartowicz, Beata 
Chmielowska-Olech. 

16.10 Za jakie grzechy, dobry 
Boże? – komedia Fr. 2014 
Reż. Philippe de Chauveron, 
wyk. Christian Clavier, Chan-
tal Lauby, Ary Abittan

17.45 Zainwestuj w marzenia
18.00 Panorama
18.30 Wojciech Cejrowski  

– boso przez świat
18.55 Smaki świata po polsku
19.25 Rodzinka.pl (186) 
20.05 Robin Hood: Początek  

– film sensac. USA/Hong-
kong/Chor./Fr./Węgry 2018 
Reż. Otto Bathurst,  
wyk. Taron Egerton, Jamie 
Foxx, Ben Mendelsohn

22.15 Życie to są chwile  
– benefis Zenona  
Martyniuka z okazji  
30-lecia pracy artystycznej 

23.45 Recital Krzysztofa  
Krawczyka 

 0.25 Hity wszech czasów

5.45 9 Świat według T.S. Spiveta 
– film przygodowy Francja/Kanada 
2013 7.35 Orędzie abp. Adama Szala 
na Wielkanoc 7.45 9 W pustyni i 
w puszczy (1/2) – film przygodowy 
Polska 1973 11.20 Dookoła Bałtyku 
11.45 The Voice Kids – program 
rozrywkowy 14.00 Familiada – tele-
turniej 14.35 Koło fortuny – program 
rozrywkowy 

16.05 Sekretne życie kotów 
Bohaterami odcinka są Adrian 
– koci celebryta oraz Józefina i 
Mruczka – kocie damy, żyjące 
w sielskim świecie Puszczy 
Kampinoskiej, a także Koka, 
kotka z wielkiego miasta.

17.00 Teleexpress
17.25 Rolnik szuka żony  

– reality show
18.30 Jaka to melodia?
19.30 Wiadomości
20.15 Stulecie Winnych (31)  

Kasia kończy studia i debiutuje 
w teatrze. Osiąga sukces, 
grając Królową w „Balladynie”. 
O jej względy zabiega znany 
aktor i łamacz niewieścich serc, 
Adam Komornicki. Kasia odrzu-
ca jego zaloty.

21.15 Cud życia – koncert  
wielkanocny

22.30 Światło między oceanami 
– melodramat Australia/W. 
Bryt./Indie/Nowa Zelandia/
USA 2016 
Reż. Derek Cianfrance, wyk. 
Michael Fassbender, Alicia 
Vikander, Rachel Weisz

 0.50 Noe: Wybrany przez  
Boga – film USA 2014 
Reż. Darren Aronofsky

6.05 Święty Augustyn (4) 7.00 Msza 
święta 8.00 Tydzień 8.35 Magia pol-
skiej przyrody: Turkusowy wojownik: 
zimorodek  9.00 Wielkanocny Koncert 
Dobrej Nadziei 9.50 Słowo na niedzielę 
9.55 Msza Zmartwychwstania Pańskie-
go z Watykanu oraz błogosławieństwo 
Urbi et Orbi 12.40 Wielkanocny Koncert 
Dobrej Nadziei 13.30 Z pamięci 13.40 
9 Znachor – dramat Polska 1981 

PONIEDZIAŁEK 5 Kwietnia

0 koniecznie  9 zdecydowanie tak  8 możesz  7 nie musisz  6 zdecydowanie nie  Z dla dorosłych  (L) na żywo stacje dostępne w naziemnej telewizji cyfrowej

TVP 1 TVP 2 Polsat TVN TVN 7 TV 4

TVP Kultura TV Trwam

TVP Sport TV Puls

5.25 Telezakupy TV Okazje 6.00 No-
wy dzień z Polsat News – magazyn 
informacyjny 7.25 Gdzie jest Nemo – 
film animowany USA 2003 9.30 Gdzie 
jest Dory – film animowany USA 2016 
11.35 8 Mary Poppins powraca 
– komedia USA/W. Bryt. 2018, reż. 
Rob Marshall, wyk. Emily Blunt, Ben 
Whishaw 14.20 Zaplątani – film animo-
wany USA/Niemcy 2010 

6.55 8 Syn Boży – film biblijny USA 
2014 9.40 9 Hrabia Monte Christo – 
film przygodowy USA 2002 12.15 8 Ro-
bin Hood: książę złodziei – film przygodowy 
USA/W. Bryt. 1991 15.20 9 Nietykalni 
– komediodramat Francja 2011 17.35 8 
John Carter – film sensacyjny USA 2012 
20.00 8 Mechanik: Konfrontacja – film 
sensacyjny USA/Francja 2016, reż. Dennis 
Gansel 22.00 8 W obronie własnej – 
film sensacyjny USA 2013 23.55 7 Everly 
– film sensacyjny USA 2014 

9.30 Msza św. z Jasnej Góry 10.30 8 Na-
sze drzewo – film USA 1999 12.00 Modlitwa 
Regina Coeli z Ojcem Świętym 12.20 8 
Jutrzenka nadziei – film USA 2021 14.05 
Matka Teresa – film anim. 16.10 Sanktuaria 
polskie 16.30 Zew natury 16.55 Świad-
kowie 17.30 Natura obiektywnie 18.15 
Rozmowy niedokończone 19.30 Opowieści 
Starego Testamentu 20.00 Informacje 20.20 
Różaniec 21.00 Apel Jasnogórski 21.40 7 
Ranczo nadziei – film USA 2016 23.05 Moj-
żesz – 10 przykazań (221)

8.05 9 Powrót do przyszłości – film sf 
USA 1985 10.35 Asteriks i Obeliks: Osiedle 
bogów – film anim. Fr. 2014 12.30 8 
Ści(ą)gany – komedia USA/Niemcy 1998 
14.20 7 Gliniarz w przedszkolu 2 – kome-
dia USA 2016 16.25 8 Legenda Zorro – 
film USA/Meksyk 2005 19.00 Policjantki i 
policjanci (746) 20.00 Święty (97) 20.30 
Sprawiedliwi – wydział kryminalny (462) 
21.40 8 Diabeł – thriller USA 2010, reż. 
John Erick Dowdle, wyk. Chris Messina, 
Jacob Vargas 23.15 8 Komornik – film 
sensacyjny USA/W. Bryt. 2018 

7.20  Piłka nożna – Eliminacje MŚ: Polska – 
Anglia 9.25 Ryszard Szurkowski – wyścig 
przez życie 10.30 Historia EURO 11.35  Pił-
ka nożna – Puchar Króla: Athletic Club – 
Real Sociedad 13.40 Rafał Wilk – człowiek 
ze stali 14.45  Piłka nożna – Liga Mistrzów 
UEFA: Skróty meczów 1/8 finału 18.00 4-4-
2 19.00  Piłka nożna – PKO BP Ekstraklasa: 
Legia Warszawa – Pogoń Szczecin 21.05 
Gol 23.00 Sportowy wieczór 23.40 Droga 
do UEFA Euro 0.15 Championship League 
Snooker: 4. dzień – sesja wieczorna 

8.10 9 Wakacje pana Hulot – kom. Fran-
cja 1953 9.50 Sydney, brat Charliego Chapli-
na 11.00 Lalka (5) 12.30 Filmy anim. 13.10 
Studio Kultura – niedziela z... 14.00 9 
Moby Dick – film przyg. W. Bryt./USA 1956 
16.05 9 Wojna i pokój: Pierre Bezuchow 
(4) – dramat ZSRR 1967 17.50 Rok 2020 
18.20 Trzeci punkt widzenia 18.55 Clau-
dia, La Misteriosa – film dok. Francja 20.00 
9 Tully – komediodr. USA/Kan. 2018, reż. 
Jason Reitman 21.40 Kronos 22.25 9 
Ucieczka gangstera – film USA 1972

8.45 Brzydula (118) 9.20 8 Podróż na 
tajemniczą wyspę – film przyg. USA 2012 
11.25 8 Karol. Człowiek, który został 
papieżem (1/2) – film biograficzny 2005 
15.35 8 Nigdy w życiu! – komedia 
romantyczna Polska 2004 17.50 8 Po-
datek od miłości – romans Polska 2018, 
reż. Bartłomiej Ignaciuk, wyk. Aleksandra 
Domańska 20.00 Brzydula (119) 20.30 
Hotel Paradise 21.35 8 Lejdis – kome-
dia Polska 2008, reż. Tomasz Konecki, wyk. 
Edyta Olszówka 0.20 9 Czerwony 
smok – thriller Niemcy/USA 2002

16.25 Król Artur: Legenda miecza 
– film przygodowy  
W. Bryt./USA/Australia 2017 
Reż. Guy Ritchie,  
wyk. Charlie Hunnam, Astrid 
Bergès-Frisbey, Jude Law

19.00 Fakty
19.45 Uwaga! – magazyn
20.00 Gru, Dru i Minionki – film 

animowany USA 2017
 21.55 Colombiana  

– film sensacyjny Francja/
Meksyk/USA/Kanada 2011 
Reż. Olivier Megaton,  
wyk. Zoe Saldana,  
Jordi Mollà, Lennie James, 
Amandla Stenberg 
Historia płatnej zabójczyni. 
Jej obsesją jest odnalezienie 
i zniszczenie ludzi, którzy za-
mordowali jej rodziców. Wśród 
morderców do wynajęcia Cata-
leya należy do najlepszych. Jest 
niezwykle skuteczna. Z każdym 
wykonanym zleceniem zabój-
czyni zbliża się do celu...

 0.10 Ostatni sprawiedliwy  
– film sensac. USA 1996 
Reż. Walter Hill, wyk. Bruce 
Willis, Bruce Dern

 2.20 Strzelec (8)  
– serial sensacyjny USA

6.00 Ukryta prawda 7.00 Kuchen-
ne rewolucje 8.00 8 Na ratunek 
wielorybom – melodramat USA/W. 
Bryt. 2012, reż. Ken Kwapis, wyk. 
Drew Barrymore 10.15 Krudowie – 
film animowany USA 2013 12.25 
Minionki – film animowany USA 2015 
14.10 7 Idealny facet – komedia 
romantyczna USA 2005, reż. Mark 
Rosman, wyk. Hilary Duff 

16.30 Toy Story 4 – film animowa-
ny USA 2019 
Chudy zawsze znał swoje 
miejsce w świecie. Jego prio-
rytetem była opieka najpierw 
nad Andym, a później Bonnie. 
Teraz bierze pod swoje skrzy-
dła również nową ukochaną 
zabawkę Bonnie – Sztućka.

18.50 Wydarzenia
19.25 Gość „Wydarzeń”
20.00 Król Lew – film  

USA/W. Bryt./RPA 2019
22.30 Love Island. Wyspa  

miłości – reality show
23.45 Wyspa tajemnic – film sen-

sacyjny USA 2010 
Reż. Martin Scorsese, wyk. 
Leonardo DiCaprio, Mark Ruf-
falo, Ben Kingsley 
Dwaj detektywi prowadzą 
śledztwo w sprawie zniknięcia 
jednej z pacjentek zakładu psy-
chiatrycznego dla kryminalistów 
mieszczącego się na wyspie. 
Wkrótce nadciąga huragan, a w 
więzieniu wybucha bunt.

 2.45 Zimna wojna  
– dramat Polska/W. Bryt./
Francja/Belgia 2018 
Reż. Paweł Pawlikowski

 4.40 Disco gramy!

15.15 Szansa na sukces. Opole 
2021: Marek Grechuta

16.15 Niania w Nowym Jorku  
– komedia romantyczna USA 
2007 
Reż. Shari Springer Berman, 
Robert Pulcini, wyk. Scarlett 
Johansson, Laura Linney, 
Paul Giamatti

18.00 Panorama
18.20 Polski El Greco – film doku-

mentalny Polska 2020 
W latach 50. w Polsce zaczę-
to prace nad inwentaryzacją 
zabytków sztuki. W efekcie w 
Kosowie Lackim w kościele 
odnaleziono obraz „Ekstaza 
św. Franciszka” El Greco.

19.25 Wielkanocny Koncert  
Dobrej Nadziei

21.05 Niemożliwe  
– film katastroficzny Hiszpa-
nia/Tajlandia/USA 2012 
Reż. J.A. Bayona,  
wyk. Naomi Watts, Ewan Mc-
Gregor, Tom Holland

23.10 Człowiek w ogniu  
– thriller USA/W. Bryt./Mek-
syk/Szwajcaria 2004 
Reż. Tony Scott, wyk. Denzel 
Washington, Dakota Fanning, 
Radha Mitchell

6.05 8 Ella zaklęta – film fantasy 
USA/Irlandia/W. Bryt. 2004 7.55 Py-
tanie na śniadanie 10.25 Panorama 
10.35 Pytanie na śniadanie 11.00 
Policzmy się dla Polski 11.15 9 
Działa Navarony – film wojenny W. 
Bryt./USA 1961, reż. J. Lee Thomp-
son, wyk. Gregory Peck, David Niven 
14.00 Familiada – teleturniej 14.35 
Koło fortuny – program rozrywkowy 

15.45 Cud życia  
– koncert wielkanocny

17.00 Teleexpress
17.30 Ojciec Mateusz (98)  

– serial kryminalny Polska
18.30 Jaka to melodia? 

Na cel charytatywny grają ak-
torki: Anna Dereszowska, Ada 
Fijał i Katarzyna Glinka.

19.30 Wiadomości
20.15 Stulecie Winnych (32)  

Kasia ulega urokowi Adama. 
Coraz bardziej angażuje się 
uczuciowo. Z okazji obchodów 
Tysiąclecia, Ania zaprasza do 
szkoły Iwaszkiewicza. Jasiek 
i Lotta wspólnie wychowują 
małego Antosia.

21.15 Miszmasz, czyli Kogel Mo-
gel 3 – komedia Polska 2019 
Reż. Kordian Piwowarski, 
wyk. Grażyna Błęcka-Kolska, 
Zdzisław Wardejn, Ewa Ka-
sprzyk, Katarzyna Łaniewska

23.00 Sabrina – komedia roman-
tyczna USA/Niemcy 1995 
Reż. Sydney Pollack,  
wyk. Harrison Ford, Julia 
Ormond, Greg Kinnear

 1.15 Światło między oceanami  
– film Australia/W. Bryt./In-
die/Nowa Zel./USA 2016

7.00 Msza święta z Krakowa 7.55 
9 Potop Redivivus – film Polska 
2014 11.00 Transmisja mszy świętej 
z Jasnej Góry 11.50 Między ziemią a 
niebem 12.00 Regina Coeli – Wielka-
noc 12.15 Między ziemią a niebem 
12.45 Pasterz 13.05 Wielkanoc na 
Podhalu 13.30 Magia polskiej przyro-
dy 13.55 9 Nie lubię poniedziałku 
– komedia Polska 1971 

program tv

Spokojnych, zdrowych i pełnych przyjemności Świąt 
życzy Redakcja
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Przed nami Święta wielkanocne 

znów z obostrzeniami. 
Pamiętajmy o zasadach sanitarnych robiąc zakupy 

czy spacerując, np. po Piotrkowskiej. Bądźmy zdrowi.

Kontakt z nami
Administracja osiedla „Słowiańskie”, 
tel. 42 670 99 78.
Kierownik administracji p. Julita Mar-
cinkowska.
TECHNICY:
Andrzej Piętal, tel. 503 029 115, e-mail: apie-
tal@rsmbawelna.pl, budynki nadzorowane: od 
nr 101 do nr 160.
Robert Wojtkiewicz, tel. 505 150 847, 
e-mail: rwojtkiewicz@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
Wiesława Maślak administrowane budynki: 
151-160, 213-218a, tel. 505 150 840, e-mail: 
wmaslak@ rsmbawelna.pl

Administracja osiedla „Sienkiewiczow-
skie”, tel. 42 670 66 64.
Kierownik adm. p. Dominik Różycki
TECHNIK
Sebastian Janaczyk, tel. 505 150  848, 
e-mail: sjanaczyk@rsmbawelna.pl
ADMINISTRATORZY:
Sabina Cebula administrowane bloki: 16-26, 
1 i 1a, 2, 51, 52, 53, 55, 57, 60, Wspólnoty 
Mieszkaniowe bl. 54, 56, 58, tel. kom. 505 150 
859, e-mail: scebula@rsmbawelna.pl
Izabela Rutkowska administrowane budyn-
ki 10-15, 27-30, S1/2 do S11, Z1/1-7, Z2-1-7, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oraz budynek w Andrespolu. 
Tel. 505 150 851, e-mail: irutkowska@rsmba-
welna.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:
Elżbieta Kowalczyk administrowane budyn-
ki: Górska 2, 4, 3/5, 7/9, Szczytowa 4/6, Rawska 
3, 7, Wilcza 2, Gołębia 1/3, 5, A. Sacharowa 24, 
26, 28, tel. kom. 505 150 845, e-mail: elkowal-
czyk@rsmbawelna.pl
Aleksandra Czekalska administrowane bu-
dynki: Zbiorcza 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 
23, 25, Sarnia 4, Stylonowa 7, A. Sacharowa 
6/8, 10/12, tel. kom. 505 150 846, e-mail: 
aczekalska@rsm bawelna.pl
Joanna Witulska administrowane budynki 
501 i 503, ul. A. Sacharowa 6/8, 10/12, 24, 
26, 28, tel. 501 463 186, e-mail: jwitulska@
rsmbawelna.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 Po-
wstańców 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. 
Włókniarzy 198, garaże przy al. 1 Maja 76 A, 
tel. 501 463 291, e-mail: awyrowska@rsmba-
welna.pl
Beata Kaźmierczak administrowane budynki: 
ul. Bydgoska 40, 42, 44, 46, Klonowa  35/37, 41, 
ul. Kasprzaka 60/62, Kasprzaka 64a, 10, 28/34, 
Długosza 27, 29/31, Lorentza 8, Srebrzyńska 45, 
e-mail: bkazmierczak@rsmbawelna.pl
CZYNSZE SPÓŁDZIELNI:
Alina Kita – czynsze os. Koziny i os. Sien-
kiewiczowskie, tel. 42 641 63 33, wew. 33, 
e-mail: akita@rsmbawelna.pl
Joanna Olszewska – czynsze os. Zbiorcza 
i os. Żubardź, tel. 42 641 63 33, wew. 66, 
e-mail: jolszewska@rsmbawelna.pl
Olga Malec – czynsze os. Słowiańskie, 
tel. 42 641 63 33, wew. 67, e-mail: omalec@
rsmbawelna.pl
Barbara Hreczanik – Z-ca Głównego 
Księgowego, koordynator, tel. 42 641 63 33, 
wew. 19, e-mail: bhreczanik@rsmbawelna.pl
SEKRETARIAT SPÓŁDZIELNI:
tel. 42 641 63 33, w. 18 i 49

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

Zasady dofi nansowania bądź sfi nansowania 
wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży 
organizowanego przez TKKF „Dzikusy” na 2021 rok

Jarmark Wielkanocny 
na Piotrkowskiej
Od 18 marca ul. 

P i o t r k o w s k a 
na odcinku od ul. Na-
wrot do mniej więcej 
gmachu Urzędu Mia-
sta Łodzi przybrała 
świąteczny Wiel-
kanocny charakter. 
W pasażu Schillera 
stanęły w mini ogród-
ku ogromne pisanki 
– to miejsce dla ama-
torów okazjonalnych 
zdjęć.

Wzorem ubiegło-
rocznych jarmarków, 
wystawiono wzdłuż 
ulicy blisko 50 do-
mków handlowych z przeróżnym asortymen-
tem. Na jarmarku nie brakuje tradycyjnych 

wyrobów piekarskich, wędliniarskich i de-
likatesowych oraz przeróżnych ozdób świą-
tecznych, w tym z siana i ...lawendy. Można 
tu nabyć biżuterię z różnych stron Polski 
np. z bursztynów czy minerałów, ceramikę oraz 
wyroby rękodzieła rodzimego oraz afrykańskie-
go, południowoamerykańskiego czy nepalskie-
go, a także białoruskie dewocjonalia.

Spacerując Piotrkowską można też posma-
kować produktów spożywczych z różnych re-
gionów Polski oraz z różnych stron świata m.in. 
z Turcji, Włoch, Węgier, Słowacji.

Organizatorzy zatroszczyli się przy tym 
o bezpieczeństwo zarówno wystawców jak 
i odwiedzających jarmark. Aby uniknąć groma-
dzenia się osób, nie odbędą się żadne wydarze-
nia kulturalne, a stoiska zostały rozmieszczone 
w odpowiednich odległościach.

Jarmark potrwa do 5 kwietnia.

 K.Sz.

Ośrodek Szkoleniowo-Rekreacyjny Ogniska TKKF 
„DZIKUSY”

w Sulejów-Polanka 
zaprasza na wypoczynek letni

od 24 kwietnia do 30 września 2021 r.
Kontakt: 92-433 Łódź, ul. Kmicica 10, bl. 27, 

tel. 501-690-504, fax 670-11-28 po 16.00

Przekaż 1% dla Organizacji Pożytku Publicznego

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

 PRZEKAŻ 1% PODATKU  NA HOSPICJUM ŁUPKOWA - KRS: 0000 159689

Na posiedzeniu w dniu 
25.02.2021 roku Rada Nad
zorcza ustaliła Zasady do

finansowania bądź sfinansowania 
wypoczynku letniego dla dzieci i mło
dzieży organizowanego przez TKKF 
„Dzikusy” na 2021 rok. Publikujemy 
je poniżej. Treść zasad wraz z załącz
nikami dostępna jest także na stronie 
internetowej Spółdzielni w zakładce 
Dofi nansowanie wypoczynku.

„Ustala się na 2021 rok zasady dofi nan-
sowania bądź sfi nansowania ze środków 
na działalność społeczną i oświatowo-
-kulturalną wypoczynku letniego dla 
dzieci zamieszkujących w zasobach 
RSM „Bawełna”, organizowanego 
przez Towarzystwo Krzewienia Kultury 
Fizycznej „Dzikusy”, zwane dalej „Or-
ganizatorem”, jak niżej:

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

pobytu

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

Ad. 1) Kwotę dofi nansowania na ak-
cję letnią w 2021 roku dla jednej osoby 
ustala się w wysokości 200,– złotych.

Dofi nansowanie mogą otrzymać dzieci 
i młodzież, która:
–   nie ukończy 16 lat do końca 2021 

roku,
–   zamieszkuje w zasobach Spółdzielni 

z rodzicami lub opiekunami prawny-
mi, którzy są członkami Spółdzielni 
albo z dziadkami, którzy są członka-
mi Spółdzielni

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

Rodzice, dziadkowie lub opiekunowie 
prawni chcący skorzystać z dofinan-
sowania bądź sfinansowania pobytu 

dziecka na koloniach czy obozie winni 
złożyć stosowne podanie skierowane 
do Zarządu Spółdzielni.

Ad. 2) Spółdzielnia może całkowi-
cie sfi nansować pobyt dziecka, którego 
rodzice, dziadkowie lub opiekunowie 
prawni są w trudnej sytuacji fi nansowej 
(np. korzystają z dodatku mieszkanio-
wego bądź zawieszenia spłaty kredytu), 
a jednocześnie spełniają kryteria jak przy 
dofi nansowaniu.

Sfinansowanie wyjazdu dotyczy 
obozu lub kolonii o najniższej cenie.

O sfinansowanie pobytu dziecka 
na koloniach czy obozie mogą wystę-
pować: 
–   szkoła, do której uczęszcza dziecko,
–   rodzice, dziadkowie lub opiekunowie 

prawni dziecka.

Stosowne podanie winno być skierowane 
do Zarządu Spółdzielni.

Do podania należy dołączyć oświadcze-
nie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 
danych, wg wzoru jak w Załączniku 

do Zasad dofi nansowania bądź sfi nan-
sowania wypoczynku letniego dla dzie-
ci i młodzieży organizowanego przez 
TKKF „Dzikusy”.

To samo dziecko może otrzymać 
pomoc fi nansową jeden raz w roku ka-
lendarzowym.

Listy osób ubiegających się o dofi -
nansowanie lub sfi nansowanie pobytu 
dziecka na koloniach czy obozie spo-
rządzają odpowiednio Administracje 
Osiedli. Listy te winny być zaopiniowa-
ne przez właściwą Radę Osiedla i wraz 
z wnioskiem przedłożone Zarządowi 
Spółdzielni, który podejmuje ostateczną 
decyzję.

Decyzja Zarządu jest podstawą 
do przekazania środków pieniężnych 
bezpośrednio na konto Organizatora 
i w terminie przez Zarząd wskazanym.

W przypadku gdy osoba, której przy-
znano pomoc fi nansową nie skorzystała 
ze skierowania, Organizator zobowią-
zany jest do zwrotu przekazanych mu 
środków fi nansowych do Spółdzielni, 
w terminie uzgodnionym ze Spółdziel-
nią.” I.G.



11Nasze miasto posiada rozległe tereny zielone, 
miejsca relaksu i wypoczynku dla mieszkańców. 
Jednym z nich jest park „Źródła Olechówki”.

Idą kurczak, baran, zając,
w łapkach wielki kosz trzymając.
A on cały jest wypchany –
dla Was tam życzenia mamy:
Mnóstwo zdrowia i radości,
a na stole wspaniałości:
wędlin, jajek i mazurka,
słodkich babek, michę żurka.
By to strawić łyk wódeczki
(no… najwyżej pół szklaneczki).
Niechaj wielkanocne święta
każdy miło zapamięta,
a nazajutrz – według wskazań:
chwyć sikawkę i … naparzaj!

* Wiersz wielkanocny nadesłał p. Ryszard Broda.

       Dziękujemy!

Łódź jak na wielkie, mocno zurbanizowane miasto posia-
da całkiem sporo rozległych, zielonych miejsc do wypo-
czynku i rekreacji. Wspomnijmy chociażby Łagiewniki 
i zlokalizowany w nim Arturówek w północnej części 

miasta czy Stawy Jana na jego południowych obrzeżach. W sa-
mym mieście mamy też wiele parków, jak ten na Zdrowiu czy Park 
Poniatowskiego, praktycznie w centrum miasta. W sumie Łódź 
może poszczycić się przeszło 30 większymi i mniejszymi, często 
starymi, zabytkowymi parkami.

Ale, my chcemy zwrócić Państwa uwagę na parki w pobliżu 
naszych zasobów.

Niewątpliwie najszybciej rozwijającym się i zyskującym z roku 
na rok coraz więcej zwolenników jest park miejski na Olechowie. 
Położony pomiędzy aleją Ofi ar Terroryzmu 11 Września oraz ulica-
mi: Kazimierza Odnowiciela i Bolka Świdnickiego, gdzie początek 
bierze rzeka Olechówka nazwany został parkiem „Źródła Olechów-
ki czy też „U źródeł Olechówki”. Obejmuje powierzchnię ponad 
15 ha. Funkcjonuje od 2010 r. i powstał dzięki dużemu zaangażo-
waniu mieszkańców, którzy nie dopuścili m.in. do sprzedania działki 
developerowi pod kolejne budownictwo mieszkaniowe.

Choć na mapie miasta pojawił się całkiem niedawno stał się 
dla mieszkańców Łodzi, nie tylko z Olechowa i Janowa, absolutną 
atrakcją. Jest wspaniałym miejscem relaksu i odpoczynku o każdej 
porze roku. Dojechać można do niego nawet tramwajem do przy-
stanku przy ul. Księcia Władysława Opolczyka. 

 Istniejąca w parku górka oraz plac zabaw dla dzieci, siłownia 
zewnętrzna oraz tężnia solankowa, wzniesiona w 2018 r. doskonale 
wkomponowały się już w otoczenie osiedla. Miejsce to fantastycznie 
spełnia funkcje rekreacyjne, sportowe, a także towarzyskie. Zimą 
górka oblegana jest przez dzieci i młodzież, a w okresie wiosenno-
-letnim dużo dzieci spędza czas na placu zabaw, a ich rodzice i inni 
dorośli korzystają z siłowni zewnętrznej. Bardzo wielu emerytów 
korzysta z dobrodziejstw tężni solankowej. Znajduje się tutaj także 
miejsce do grillowania.

 Wiele osób, szczególnie z małymi dziećmi, przyjeżdża 
tu z innych dzielnic Miasta, by skorzystać z istniejącej nowoczesnej 
i bezpiecznej infrastruktury.

Warto przypomnieć, że bardzo duży udział w budowę urzą-
dzeń w tym parku miała Rada Osiedla Olechów-Janów, jednost-
ka pomocnicza Miasta, której wieloletnim przewodniczącym jest 
p. Piotr Sumiński – do niedawna też kierownik naszego osiedla 
„Słowiańskie”. Rada Osiedla występowała z inicjatywą budowy 
placu zabaw, siłowni zewnętrznej, przeznaczając jednocześnie 
na te cele przydzielone jej środki fi nansowe. To również inicjatywa 
Rady w ramach budżetu obywatelskiego, by została wybudowana 
tu tężnia solankowa oraz zmodernizowany został plac zabaw.

I to nie koniec inicjatyw z jakimi występuje dla tego Parku samo-
rząd osiedlowy, w oparciu o opinie młodzieży. Wg niej brakuje tutaj 
jeszcze torów rowerowych tzw. „PUMPTRACKA”, który z pew-
nością dałby wielką radość. Wniosek do Budżetu Obywatelskiego 
o jego budowę ponowimy w tym roku” 

 K.SZ.

Park „Żródła Olechówki” Park „Żródła Olechówki”



12 Rozerwij się!
BARAN 21 III  20 IV
Wiele będzie zależało od 
Twojego refleksu i umiejęt-
ności szybkiego działania. 
Pojawi się bowiem okazja do korzystnej 
zmiany pewnej, nękającej Cię od jakiegoś 
czasu, sytuacji. Jeśli tylko zorientujesz się, 
że właśnie nadszedł odpowiedni moment - 
nie zwlekaj! Sprzyja Ci Koziorożec.

BYK 21 IV  21 V
Początek wiosny służyć bę-
dzie zmianom organizacyjnym 
na polu zawodowym. Twoje 
propozycje spotkają się z zainteresowa-
niem szefów. Kuj więc żelazo, póki gorące, 
ale w dyskusjach trzymaj na wodzy swój 
temperament. W domu relaks po napięciu 
w pracy. Możesz liczyć na Barana.

BLIŹNIĘTA 22 V  20 VI
Początek wiosny zdopingo-
wał Cię do wzięcia się za coś 
nowego, a w głowie wręcz 
zaroiło się od pomysłów. Warto wykorzy-
stać je, bo właśnie teraz otwiera się przed 
Tobą szerokie pole do działania, na którym 
możesz zademonstrować swoje talenty. 
Mierz siły na zamiary, a zyskasz tym uzna-
nie Raka.
RAK 21 VI  22 VII
Zapowiada się udany tydzień. 
Wszystko powinno pójść jak 
z płatka. Możesz więc w nim 
załatwić sprawy nie do przeskoczenia po-
przednio, a także przeprowadzić rozmowy, 
których się obawiasz. Drobne przeszkody 
biurokratyczne w urzędach znikną po pierw-
szym uśmiechu. Oglądasz się za Wagą?

LEW 23 VII  22 VIII
Interesujący tydzień dla spraw 
serca. Przeżycia skłaniające 
do głębszej refl eksji i mocne 
postanowienie podjęcia wiążących decyzji. 
Na razie przyda się nieco powściągliwości, 
dlatego nie wtajemniczaj bliskich w swoje 
przemyślenia. W rodzinie spory ze Skorpio-
nem na tematy fi nansowe.

PANNA 23 VIII  22 IX
Mnóstwo różnych zajęć i zobo-
wiązań. Postępuj z konkretnym 
planem w ręku i na dodatek - 
odpowiednio elastycznie w każdej sytuacji. 
Nowy pomysł pod koniec tygodnia okaże 
się pomocny w rozwiązaniu jakiejś sprawy 
ciążącej nie tylko Tobie od dłuższego czasu. 
Lew będzie Ci za to ogromnie wdzięczny.

WAGA 23 IX  23 X
Tydzień sympatycznych roz-
mów w zaprzyjaźnionym gro-
nie na ciekawe tematy. Może 
się przy okazji wykluć z tego jakiś fl ircik. 
W sprawach zawodowych wiosna nieco Cię 
rozleniwia i chyba będzie potrzebny... sil-
ny nacisk konkurującego z Tobą Strzelca. 
To sprawi, że wróci energia i chęć do walki.

SKORPION 24 X  21 XI
Najbliższe otoczenie rodzinne 
będzie miało do Ciebie pre-
tensje, których nie lekceważ. 
Spójrz obiektywnie na każdy zarzut, a gdy 
w ten sposób ocenisz wszystko, postaraj się 
doprowadzić do szczerej rozmowy. Nie bę-
dzie to łatwe, ale przy cichym wsparciu Ryb 
znajdziesz drogę do porozumienia.

STRZELEC 22 XI  21 XII
Burza w szklance wody 
w środowisku rodzinnym. 
Nie dotknie Cię bezpośrednio, 
ale właśnie dzięki temu będziesz mógł tę 
burzę wyciszyć. Zrób to poważnie, nawet 
jeżeli cała sytuacja będzie Cię śmieszyć. 
Zyskasz sobie ogromną wdzięczność młod-
szego pokolenia kuzynów z grona Bliźniąt.

KOZIOROŻEC 22 XII  19 I
Huśtawka nastrojów i takie 
też wyniki różnych posunięć - 
jedne nadzwyczaj udane, inne 
z fatalnym skutkiem. Trzeba będzie przez 
to jakoś przebrnąć. Trzymaj tylko nerwy 
na wodzy i wyglądaj niecierpliwie końca 
tygodnia. Czy nie za wcześnie na wiosenne 
rozmarzenie na widok Wodnika?

WODNIK 20 I  18 II
Może tak się złożyć, że przed-
sięwzięcie ryzykowne na 
pierwszy rzut oka okaże się 
właśnie tym, które pozwoli Ci wyprze-
dzić konkurencję. Inni jeszcze będą się 
zastanawiać, a Ty już możesz mieć w kie-
szeni korzystne wyniki. To podniesie Cię 
na duchu. Panna ma jakieś pretensje do 
Ciebie?
RYBY 19 II  20 III
Nie bądź zbyt wylewny i nie 
zawierzaj swoich tajemnic 
osobom przypadkowym. Ktoś 
zechce wykorzystać chwile Twojej słabo-
ści. Najlepiej polegaj na wypróbowanych 
przyjaciołach. W pracy śmiało forsuj swoje 
racje - masz całkiem niezłe perspektywy. 
Przygoda z Wodnikiem będzie krótkotrwała.

HOROSKOP NA KWIEC IEŃ

***
Rozmawiają dwaj koledzy:
– Słyszałeś? Malinowski zmarł…
– Tak... i cały czas się zastanawiam: kto jeszcze? No i kto jeszcze?
– Jak to: kto jeszcze?
– No tak, w nekrologu napisali: Wraz z nim odszedł jeden z naszych 
najlepszych pracowników.

Składniki:

■  1 kg surowej białej kiełbasy,
■ 1 łyżka musztardy,
■ 2 łyżki oliwy,
■ 3 cebule,
■ ½  kg pieczarek,
■  ½ szklanki białego wina lub piwa 

(wg mnie kiełbasa smaczniejsza 
jest na winie),

■ sól, pieprz, majeranek do smaku.

Przygotowanie:

1.   Piekarnik nagrzać do 180°C. 
Kiełbasę wysmarować mieszanką 
musztardy i 1 łyżki oliwy. Włożyć 
do naczynia żaroodpornego.

2.   Cebulę obrać, przekroić na połów-
ki i pokroić na plasterki. Włożyć 

na dużą patelnię z rozgrzaną łyżką 
oliwy. Smażyć przez ok. 3 minuty 
co chwilę mieszając.

3.   Dodać umyte, osuszone i pokrojone 
na półplasterki pieczarki i miesza-
jąc smażyć razem przez ok. 3 mi-
nuty aż składniki się zeszklą i tro-
chę zmiękną. Pod koniec doprawić 
solą, pieprzem i majerankiem.

4.   Wyłożyć do naczynia z kiełbasą. 
Na dno wlać wino lub piwo, nakryć 
folią aluminiową (niekoniecznie 
szczelnie) i piec przez ok. 45 minut, 
następnie zdjąć przykrycie, przemie-
szać pieczarki z cebulą i piec jeszcze 
przez kolejne 45 minut bez przykry-
cia. W razie potrzeby piec jeszcze 
kilka lub kilkanaście minut dłużej 
aż kiełbasa ładnie się zrumieni.

Warto czekać na tak długo pieczoną 
kiełbasę. 

Wielkanoc  bez  białej  kiełbasy?  Niemożliwe.  Choć, 
jak wszystko teraz, biała kiełbasa dostępna jest cały rok, 
najlepiej smakuje w Wielkanoc. Jeśli myślisz tak jak ja, polu-
bisz ten przepis, który jakiś czas temu znalazłam na stronie 
Kwestia smaku.

Podawać tradycyjnie z chrzanem lub 
ćwikłą, ale polecam spróbować z kiszo-
ną kapustą. Znakomita!
 K.Sz.

Któż nie zna zwyczajów 
w Lany Poniedziałek. 
Jednym zapewne ko-

jarzy się jako dobra zaba-
wa, dla innych skojarzenia 
są zgoła inne. Polewanie 
wodą, bieganie z butelką, 
wiadrem, a teraz częściej 
z bajecznie kolorowymi pi-
stoletami na wodę może być miłym wspomnieniem, o ile zachowamy 
umiar i kulturę, w tym co robimy. Niestety zabawa ta często zmienia się 
w zwykłe chuligaństwo – wlewanie całych wiader wody do tramwajów, 
autobusów, zlewanie wodą przechodniów. 

Nie róbmy tego, bo Lany Poniedziałek to przede wszystkim piękna 
staropolska tradycja, mająca na celu uczczenie zwycięskiej walki pomię-
dzy zimą a wiosną. Zwyczaj ten pochodzi z czasów, gdy nasi słowiańscy 
przodkowie czcili bóstwa przyrody i natury. Budząca się po zimie ziemia 
była pretekstem do radości i zabawy. Niewielu też pewnie wie, że nim 
chrześcijaństwo zasymilowało ten zwyczaj, podpinając go pod Wielkanoc, 
były to dwie, zupełnie różne tradycje.

Śmigus to odmiana staropolskiego wyrażenia śmigać, a to z kolei 
oznacza chłostę. Oprócz zwyczaju polewania wodą Lany Poniedziałek 
znany jest też z chłostania rózgami panien i mężatek. Śmigus w jed-
nym ze znaczeń określa też płodność czy bardziej zapłodnienie. Przy-
wołuje to inny, dawny zwyczaj, że młode mężatki wychodziły na deszcz, 
który je śmigał, co miało czynić je bardziej płodnymi.

Dyngus zaś pochodzi od dawnego zwyczaju kolędowania, czyli od-
wiedzania wszystkich domostw we wsi. Były to zabawne wizyty, mające 
na celu wymuszenie podarków w postaci jedzenia i picia. Szczególnie cen-
nym darem były jajka, specjalnie na tą okazję zdobione w wymyślne wzory.

A więc bawmy się, radujmy wiosną, ale jednocześnie pamiętajmy, 
by zachować kulturę i nie przesadzać z oblewaniem się wodą.

 K.Sz.

WIELKANOCNA
BIAŁA 
KIEŁBASA

Taka sobie myśl!
Być może dla świata 

jesteś zwykłym 
człowiekiem,

ale dla niektórych ludzi 
jesteś całym światem!
Gabriel Garcia Marquez

ŚMIGUS DYNGUS 

WIELKANOCNY 
PONIEDZIAŁEK


