
Nr 159, marzec 2022 r. (Rok XIV) mojdom@rsmbawelna.pl      Gazeta bezpłatna

Do Państwa oddawczych skrzynek pocztowych przekazano druki rozlicze-
niowe zawierające wyniki rozliczeń kosztów ciepła, wody i śmieci za 2021 r. 
Na str. 5–6–7 pomagamy zrozumieć sposób rozliczenia tych mediów.

Wojna w Ukrainie, która miała trwać, góra, 5 dni toczy się i budzi coraz większą 
grozę. Wszyscy pomagamy jak umiemy naszym sąsiadom zza wschodniej granicy. 
Środowisko spółdzielcze także szybko zareagowało i nawołuje do wsparcia Ukrainy.

NAKŁAD 9000 

egzemplarzy

Pierwszy od 2 lat dzień bez nakazu 
noszenia maseczek – poniedziałek 28 marca 
2022 r. Po ponad 700 dniach zniesiono 
obowiązek noszenia maseczek. Nie doty-
czy to jednak podmiotów leczniczych, 
czyli szpitali, przychodni, laboratoriów, 
aptek, w których musimy być obowiązkowo 
w maseczkach. Zniesiono również obo-
wiązek izolacji domowej osób zarażonych 
i kwarantanny dla ich domowników. Mini-
ster zdrowia rekomenduje jednak noszenie 
maseczek w miejscach dużych skupisk ludz-
kich. Nie możemy więc zapominać, że nadal 
obowiązuje w naszym kraju stan epidemii, 
wprowadzony na obszarze Rzeczpospolitej 
Polskiej Rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
z dnia 20 marca 2020 roku. Zainteresowa-
nych odsyłam do Dziennika Ustaw z dnia 
10 lutego 2022 roku Poz. 340 zawierającego 
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 
1lutego 2022 r. zawierającego jednolity tekst 
wcześniej wymienionego przeze mnie Rozpo-
rządzenia. Dlaczego to opisuję w tym nume-
rze n/Gazety. Otóż dzisiaj, t.j. drugiego 
dnia „bez maseczek” już miałem telefon 
od zniecierpliwionego członka n/Spółdzielni, 
dlaczego nie organizujemy Walnego Zebra-
nia, bo to należy do obowiązków Zarządu 
Spółdzielni. Nie docierało do mojego 
rozmówcy to, co przekazałem, że nadal 
od 20 marca 2020 roku jest u nas stan epide-
mii oraz to, że zgodnie z Ustawą z 31 marca 
2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych roz-
wiązaniach związanych z m.in. zwalczaniem 
COVID-19 Dz.U. z 2020 poz. 568 postano-
wiono w Art. 90, że jeżeli ustawowy termin 
zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni 
… przypada w okresie obowiązywania stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu epide-
mii … to ulega on przedłużeniu o 6 tygodni 
od odwołania tego stanu. Zaś Art. 91 na iden-
tycznych zasadach przedłuża kadencję 
rad nadzorczych. Zaś brak obowiązku 
noszenia maseczek absolutnie nie zwalnia 
członków zarządu z zachowania rozsądku 
w zakresie organizowania dużych spotkań 
w trakcie stanu epidemii, które mogłyby 
stać się przyczyną infekcji o nieokreślonych 
skutkach, o których jesteśmy informowani 
każdego z tych wymienionych na początku 
ponad 700 dni.

W dniu ukazania się poprzedniego 
wydania n/Gazety rozpoczęła się zbrojna 
agresja Rosji na Ukrainę. Zimowe Igrzy-
ska Olimpijskie w Pekinie zakończyły się 
4 dni przed inwazją; to i tak lepiej niż opi-
sany w poprzednim numerze akt napaści 
i aneksja Krymu w dniu zakończenia igrzysk 
w rosyjskim Soczi w 2014 r. Dziękuję wszyst-
kim, którzy udzielają schronienia, poma-
gają, przekazują dobrowolne kwoty i dary 
rzeczowe, wyrażają oburzenie na rosyjską 
agresję. Jest to wszystko bardzo piękne 
i wspaniałe. Współczucie, pomoc, wspiera-
nie, dodawanie otuchy… czyli solidarność. 
Praktycznie dawno zapomniane słowo. 
S o l i d a r n o ś ć ! Do tych słów skłoniło 
mnie wystąpienie prezydenta Stanów Zjed-
noczonych Joe Bidena na Zamku Królewskim 
w Warszawie. Przypomniał o dwóch wielkich 
Polakach: św. Jana Pawła II i Jego słowa 
z pierwszego publicznego wystąpienia – 
„Nie lękajcie się” … i praktycznie zapomnia-
nego Lecha Wałęsę, prostego, ale Wielkiego 
Polaka, który musiał dopiero z ust amerykań-
skiego prezydenta usłyszeć …„Solidarność” 
przejęła Polskę. I z tego co wiem, wszyscy 
jesteśmy wdzięczni Lechowi Wałęsie”. Nie-
stety, zgodnie z nasza tradycją i zwyczajem, 
nie wszyscy, nie wszyscy! …bo najtrudniej 
być prorokiem we własnym kraju.

 Sylwester Pokorski

Moim zdaniemJak  co  roku  na  wewnętrznych  stronach  Gazety  znajdziecie  Państwo  szczegółowe wskazówki 
do analizy każdej pozycji druku rozliczeniowego. W tym roku, po raz pierwszy, skierowaliśmy do 
Państwa także rozliczenie za śmieci – opłata za śmieci od lipca ub.r. uzależniona jest od zużycia wody.

Jak czytać druk rozliczeniowy?

ciepła, wody i śmieci za 2021 r.ciepła, wody i śmieci za 2021 r.
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Zokazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 
życzymy spokoju i wzajemnej miłości. Wierzy-

my, że będzie to dla nas wszystkich czas otuchy 
i nadziei, czas odradzania się wiary w siłę Chry-
stusa i w siłę człowieka.

Rada Nadzorcza, 
Zarząd i pracownicy 

RSM „Bawełna”

Rozliczenia prowadzone są w Spółdzielni w oparciu o zatwierdzone przez 
Radę Nadzorczą RSM „Bawełna” regulaminy. Przez długi czas funkcjonował 

w Spółdzielni w tym zakresie jeden regulamin: „Regulamin szczegółowych 
zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi”. Począwszy 
od rozliczeń za 2021 r., czyli od rozliczeń właśnie do Państwa przekazanych, 
w Spółdzielni obowiązują nowe regulaminy, przy czym zasady rozliczeń 
nie zmieniają się, tylko z jednego regulaminu utworzono trzy regulaminy traktujące 
osobno każde, z rozliczanych z członkami, koszty. 
 I tak obecnie obowiązują: Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła 
do lokali, pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody” 
przyjmowany do rozliczeń kosztów ciepła na potrzeby c.o. i podgrzania 
wody, „Regulamin rozliczeń z tytułu dostaw wody i odprowadzania ścieków”, 
stosowany do rozliczeń zużywanej wody zimnej i służącej do podgrzania 
w c.w.u. oraz „Regulamin szczegółowych zasad rozliczania kosztów gzm 
oraz opłat za używanie lokali w RSM „Bawełna” zawierający m.in. zasady 
rozliczania kosztów wywozu nieczystości.
 Wszystkie regulaminy dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni 
w części logowanej dla członków.
 W bieżącym wydaniu do opisania druków rozliczeniowych ciepła i wody 
posłużyliśmy się przykładowym mieszkaniem z osiedla „Sienkiewiczowskie”. 
Szczegółowe wskazówki „Jak czytać druk rozliczeniowy” 
zawarto na stronach 5–6–7.  K.Sz.
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W lutym 2022 r. 
posiedzenia Zarządu 
RS M „Bawe łna” 
odbyły się w dniach 2, 
16 i 28. Na posiedze-
niach oraz w trybie 
roboczym w okresie 
między posiedzeniami 
Zarząd podjął decyzje 
m.in. w następujących 
sprawach:

Sprawy członkowsko-
-mieszkaniowe

W dniu 31.01.2022 r. Spółdzielnia 
liczyła 10.174 członków. W lutym 
2022 r. przyjęto w poczet człon-
ków  Spółdzielni  2  osoby,  które 
posiadają odrębną własność lokalu 
w zasobach Spółdzielni  i wystą-
piły  o  członkostwo.  Ponadto 
do rejestru  członków  wpisano 
11  osób,  które  nabyły  członko-
stwo z mocy prawa, a skreślono 
z  rejestru  członków  Spółdzielni 
16  osób,  których  członkostwo 
z mocy prawa ustało.

Ogłoszono przetarg nieogra-
niczony na mieszkanie w osiedlu 
„Słowiańskie”. Przetarg nie odbył 
się z powodu braku ofert, dlatego 
ogłoszono  ponowny  przetarg, 
z  taką  samą  ceną  wywoławczą, 
jak w pierwszym przetargu. Ogło-
szenia  o  przetargu  były wywie-
szone  w  biurach  Spółdzielni, 
na klatkach schodowych w osiedlu 
„Słowiańskie”,  opublikowane 
w Dzienniku Łódzkim i w naszej 
gazecie  „RSM  „Bawełna”  – 
Mój Dom” w lutowym wydaniu.

Sprawy terenowo -prawne
Przyjęto  do wiadomości  infor-
mację  Administracji  Osiedli 
„Żubardź”  i  „Koziny”  o  wyni-
kach  zbierania   podpisów 

współwłaścicieli  nieruchomości 
zabudowanej budynkiem nr13  przy 
ul. Długosza 27 w osiedlu „Koziny” 
pod  uchwałą  w  zakresie  wyra-
żenia zgody na użyczenie części 
wspólnej nieruchomości w postaci 
powierzchni elewacji zewnętrznej 
o  pow.  ok.  1 m²  oraz  użyczenie 
części  wspólnych  w  budynku 
celem  zainstalowania  urządzeń 
systemu monitoringu miejskiego 
przez  Miasto  Łódź  reprezento-
wane przez Straż Miejską w Łodzi 
– uchwała została podjęta.

Sprawy remontowe i gzm
Podjęto  decyzję  o  zrefundowa-
niu członkowi Spółdzielni części 
kosztów  wymiany  we  własnym 
zakresie stolarki okiennej w jego 
mieszkaniu w osiedlu „Koziny”.

Zatwierdzono  sposób wyło-
nienia  firm  do wykonywania 
robót kominiarskich w Spółdzielni 
w 2022 roku, tj. powierzono Dzia-
łowi  Technicznemu  przeprowa-
dzenie procedury mającej na celu 
przygotowanie  i  przedstawienie 
do decyzji Zarządu wykazu firm, 
którym Spółdzielnia w tym roku 
będzie zlecała prace kominiarskie.

Na wnioski właścicieli 4 firm, 
z którymi Spółdzielnia współpra-
cowała w 2021 roku wystawiono 
tym firmom referencje.

Zawarto  umowę  na czas 
określony  z  firmą  ochroniarską 
o  zapewnienie  ochrony  fizycz-
nej na terenie i w budynkach 501 
i 503 w osiedlu „Zbiorcza” (wię-
cej na ten temat piszemy na stro-
nie 8).

W związku z uruchomieniem 
serwisu  elektronicznego  eBOK 
– Elektronicznego Biura Obsługi 
Klienta dla członków i mieszkań-
ców  Spółdzielni  postanowiono 
umieścić na klatkach schodowych 
i w gazecie „RSM «Bawełna» – 
Mój Dom” ogłoszenia informujące 
o tym fakcie i zachęcające miesz-
kańców do korzystania z serwisu.

Sprawy ekonomiczne

Przyjęto do wiadomości informa-
cję o podjętych przez Z-cę Prezesa 
ds.  Ekonomicznych  –  Główną 
Księgową oraz przez Z-cę Głów-
nego  Księgowego  decyzjach 
w  sprawie  rozłożenia  na raty 
zaległości  za używane  lokale 
mieszkalne w  IV kwartale  2021 
roku. Łącznie podjęto 19 decyzji 
o  rozłożeniu  zadłużenia  na raty 
–  w  sumie  niemalże  80  tys.  zł, 
w  tym ok. 16  tys. zł  to zadłuże-
nie  9  osób  rozłożone  na więcej 
niż  10  rat,  a  ok.  63,5  tys.  zł  – 
zadłużenie  10  osób,  rozłożone 
na 10 albo mniej miesięcy.

Przyjęto rezygnację oferenta, 
który miał nabyć materiały uzy-
skane w wyniku  przeprowadzo-
nej  we  własnym  zakresie  roz-
biórki obiektu budowlanego przy 
ul. Puszkina 8.

Uwzględniono  uzasadniony 
wzrostem  cen  materiałów  oraz 
wynagrodzeń pracowników wnio-
sek firmy sprzątającej w budynkach 
i na terenach osiedli „Słowiańskie” 
i „Sienkiewiczowskie” oraz trzech 
wspólnot  na Janowie,  którymi 
zarządza  Spółdzielnia  i  podwyż-
szono ustalone w umowach mie-
sięczne wynagrodzenia ryczałtowe 
za usługi świadczone przez tę firmę.

Sprawy najmu lokali 
i terenów
Zmieniono decyzję w sprawie roz-
wiązania za porozumieniem stron 
umowy najmu jednego z pomiesz-
czeń w piwnicy budynku nr 138 
w osiedlu „Słowiańskie” – zmiana 
odnosi się do terminu rozwiązania 
umowy.

Ponownie wynajęto  na czas 
określony (na 5 lat)  lokale użyt-
kowe  w  pawilonie  nr 49  przy 
ul. Brzechwy 7A najemcy, który 
dotychczas wynajmował te lokale, 
ale  wcześniejsza  umowa  najmu 
dobiegła końca.

Z PRAC ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI 
w lutym 2022 r.

Wynajęto na czas określony 
(na 3 miesiące) halę przy ul. Pusz-
kina 8 z przeznaczeniem na maga-
zyn.

Sprawy różne
Przyjęto  do wiadomości  infor-
mację  uzyskaną  od Ogniska 
TKKF „Dzikusy”, że w tym roku 
Ognisko  nie  organizuje  kolonii 
w  Sulejowie,  ale  niewkluczone, 
że w przyszłym roku kolonie znów 
będą prowadzone, jeśli zniesiony 
zostanie stan epidemii w kraju.

Zapoznano się z opinią prawną 
Zespołu Radców Prawnych Spół-
dzielni w przedmiocie możliwo-
ści domagania się od gminy przez 
spółdzielnię mieszkaniową opłaty 
za dodatkowe czynności związane 
z realizacją wybranej przez gminę 
metody ustalania wysokości opłat 
za gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi.

Przyjęto  do wiadomości 
i omówiono wystąpienie Krajowej 
Rady Spółdzielczej do spółdzielni 
i  związków  rewizyjnych  z  dnia 
28  lutego  2022  roku w  sprawie 
wyrażenia solidarności z Ukrainą 
i  sprzeciwu  przeciw  rosyjskiej 
agresji na Ukrainę. Zarząd uznał, 
że należy przyłączyć się do stano-
wiska Krajowej Rady Spółdziel-
czej  wyrażonego  w  nadesła-
nym  piśmie,  niemniej  jednak 
przed  wykonaniem  w  imieniu 
RSM  „Bawełna”  jakichkolwiek 
czynności  w  tej  sprawie  posta-
nowił  skierować  do członków 
Rady Nadzorczej zapytanie o opi-
nię  na temat  rozważenia  i  pod-
jęcia  przez  Spółdzielnię  dzia-
łań  w  kierunku  postulowanym 
w piśmie tj. w kierunku pomocy 
uchodźcom z Ukrainy i z prośbą 
o wypowiedzenie się w tej kwe-
stii w trybie pilnym. Dalsze decy-
zje  odłożone  zostały  do czasu 
wyrażenia  swojego  stanowiska 
przez  członków  Rady  Nadzor-
czej.  Następnie  na posiedzeniu 
w marcu  br.  Zarząd  postanowił 
za zgodą członków Rady Nadzor-
czej  przekazać  na pomoc Ukra-
inie  kwotę  20.000,–  (słownie: 
dwadzieścia  tysięcy)  zł  ze środ-
ków  na działalność  społeczną 
i  kulturalno-oświatową na rzecz 
Polskiego  Czerwonego  Krzyża. 
Ponadto na wszystkich klatkach 
schodowych wywieszona została 

Z prac Rady Nadzorczej
W  lutym 2022 roku Rada Nadzorcza odbyła jedno posiedzenie w  formie 
videokonferencji, na którym:
1.   Uczciła minutą ciszy śmierć wieloletniego członka Rady Nad-
zorczej i  jej przewodniczącego w latach 1996–2000 p. Mikołaja 
Grzelczaka.
2.   Zmieniła swoją uchwałę nr 1/2/2020 z 27.02.2020 r. ws. usta-
lenia zasad zaliczania członków Robotniczej Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Bawełna” do poszczególnych części Walnego Zgroma-
dzenia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna” w Łodzi 
w ten sposób, by obejmowała lata 2020, 2021 i 2022.
2.   Przyjęła  informacje nt. organizacji Walnego Zgromadzenia. 
W związku ze zniesieniem od 1 marca 2022 r. części obostrzeń 
związanych z pandemią koronawirusa, można oczekiwać, że jed-
nym z kolejnych kroków będzie zniesienie stanu epidemii w Polsce. 
Jeśli to nastąpi, wówczas Spółdzielnia ma 6 tygodni na zwołanie 
i odbycie Walnego Zgromadzenia. Będziemy na bieżąco śledzić 
wszystkie informacje na ten temat.
3.   Podjęła uchwałę ws. zaliczkowych stawek opłat za ciepłą wodę 
dla nieruchomości budynkowej położonej w Łodzi przy ul. Raw-
skiej 7 blok nr 1 od 1 marca 2022 r. Wprowadzenie zaliczkowych 
opłat za ciepłą wodę związane jest z rozbudową węzła cieplnego 
w ww. nieruchomości o funkcję ciepłej wody użytkowej dostarcza-
nej do mieszkań, której inwestycję zakończono w listopadzie 2021 
roku. Dotychczas mieszkańcy korzystali z gazowych podgrzewaczy 
wody zainstalowanych w ich lokalach.
4.   Rozpatrzyła  wniosek ws.  uchwalenia  zmiany  stawki  eks-
ploatacyjnej od dnia 1.05.2022 r. dot. nieruchomości garażowej 
przy ul. Ziemowita 2b  i podjęła uchwałę ws. zmiany Uchwały 
Nr 1/1/2022 Rady Nadzorczej RSM „Bawełna”  z  25  stycznia 
2022 roku ws. zmiany stawek opłat za lokale w Robotniczej Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Bawełna”.
5.   Podjęła uchwałę ws. zmiany stawki odpisu na fundusz remon-
towy dla nieruchomości przy ul. Czarnkowskiej 9/13 od 1 lutego 
2022 r. Zmiana stawki odpisu na fundusz remontowy związana była 
z rozbudową węzłów cieplnych o funkcję ciepłej wody użytkowej 
dostarczanej do lokali. Mieszkańcy w tej kwestii złożyli do Spół-
dzielni pismo, większość z nich wyraziła zgodę na podwyższenie 
stawki odpisu o 1 zł/m² p.u. na okres czterech lat z tak określonym 
celem. Cel jak wyżej został osiągnięty.
6.   Przyjęła przedłożone przez Komisje Rady Nadzorczej: Rewi-
zyjną, GZM, Wewnątrzspółdzielczą sprawozdania z działalności 
za 2021 rok, ustalając, że Rada Nadzorcza wróci do sprawozda-
nia Komisji Rewizyjnej, które zostanie uzupełnione o wnioski, 
po zakończeniu badania sprawozdania z działalności Spółdzielni 
za 2021 rok.
7.   Przyjęła bez uwag sprawozdania z działalności Rad Osiedli 
„Koziny”, „Żubardź”, „Zbiorcza”, „Słowiańskie”  i „Sienkiewi-
czowskie” za 2021 rok.
8.   Podjęła decyzję w sprawie zlecenia przeprowadzenia lustracji 
Spółdzielni za lata 2019–2021 przez Związek Rewizyjny Spół-
dzielni Mieszkaniowych RP w czwartym kwartale 2022 r.
9.   Przyjęła do wiadomości  informacje członków Rad Osiedli 
„Żubardź”,  „Koziny”,  „Słowiańskie”  i  „Sienkiewiczowskie” 
na temat spraw jakimi zajmowały się Rady na swych posiedzeniach. 
Rada Osiedla „Zbiorcza” nie miała w tym czasie posiedzenia.
10.  W sprawach wniesionych Rada przyjęła do wiadomości infor-
macje nt.:
–    nieorganizowania w tym roku przez Ognisko TKKF „Dzikusy” 

wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z powodu małego 
zainteresowania w roku ubiegłym. W związku z powyższym 
Rada  Nadzorcza  zdjęła  ze swojego  harmonogramu  pracy 
na 2022  rok punkt  dotyczący ustalenia na 2022  rok  zasad 
dofinansowania  bądź  sfinansowania wypoczynku  letniego 
dla dzieci  i młodzieży, organizowanego przez TKKF „Dzi-
kusy”.

–   pustych lokali użytkowych na osiedlu „Słowiańskie”
–    nowego wydania gazety „RSM «Bawełna» – Mój Dom”, w któ-

rym m.in. opisane są plany remontowe Spółdzielni na 2022 rok.
11.  Kolejne posiedzenie zaplanowano na 31.03.2022 r.

  Oprac.: I.G.

► WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

Z wielką chęcią zapoznajemy się z gazetami wydawanymi przez  inne 
polskie spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przekazujemy im egzem-

plarze naszego miesięcznika „RSM «Bawełna» Mój Dom”. Takich dziennikar-
skich przyjaciół mamy już w różnych częściach Polski.

Ostatnio nawiązaliśmy korespondencję z wrocławskimi spółdzielniami 
„Wrocław-Południe”, „Metalowiec” i „Cichy Kącik”, które wspólnie wydają 
„gazetę południową”.

Bardzo miło było nam się dowiedzieć, że nasze wydawnictwo robi wra-
żenie, zwłaszcza, że redagowane jest przez pracowników Spółdzielni, którzy 
pisaniem zajmują się poza swoimi zawodowymi obowiązkami, a nie przez 
wykwalifikowane w tej dziedzinie osoby z zewnątrz. 

Wymiana opinii i doświadczeń pozwoli nam tworzyć dalej i utrzymywać 
atrakcyjną dla Państwa formę. W tym spółdzielczym informatorze piszemy 

o sprawach najbardziej istotnych dla naszych członków. Poruszane są w niej 
i wielokrotnie analizowane oraz tłumaczone kluczowe kwestie, takie jak np.: 
rozliczenia  ciepła  i wody,  plany  remontowe  Spółdzielni  i  sprawozdania 
z ich wykonania, sprawozdania roczne, miesięczne informacje z prac Zarządu 
i Rady Nadzorczej itp. Wszystko po to, by na bieżąco mogli Państwo śledzić 
naszą pracę.

Nasi wrocławscy koledzy słusznie zauważają, że wydawane przez spół-
dzielnie gazety są bardzo istotnym sposobem docierania do mieszkańców, 
a to stanowi podstawę demokracji spółdzielczej.  I.G.

informacja  dla  członków  Spół-
dzielni  i mieszkańców na temat 
możliwości włączenia się do akcji 
niesienia  pomocy  dla  Ukrainy 
–  z  łódzkimi  adresami  dwóch 
głównych miejsc  zbiórki  darów 

rzeczowych,  a  do wpłat  datków 
pieniężnych – z kontem PCK jako 
przykładowej  organizacji  zaj-
mującej  się  niesieniem  pomocy 
Ukrainie.

  Oprac.: E.S.
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W dzisiejszej rubryce „Z notatnika prawnika” 
poruszany jest bardzo ważny temat 
udzielania pełnomocnictw na lokale. 
Warto przeczytać!

Informacja
Miło nam poinformować, że p. Waldemar Pawelski Z-ca Prezesa 
ds. Eksploatacyjnych uzyskał mandat członka Rady Nadzorczej 
Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

Gratulujemy! I jednocześnie informujemy, że w skład Rady Nad-
zorczej Związku wchodzą obecnie aż dwie osoby z RSM „Bawełna”, 
gdyż członkiem tej Rady jest także p. Sylwester Pokorski. K.Sz.

Bądźmy 
rozważni oddając 
swój majątek 
w obce ręce
W dzisiejszym artykule posta-
ram się przybliżyć jakie znacze-
nie ma udzielenie przez Państwa 
pełnomocnictwa do zarządzania 
posiadanym lokalem mieszkal-
nym,  który  stanowi  własność 
i  często  jedyny  majątek  jako 
dorobek  życia  i  jakie  mogą 
być konsekwencje  nieprawid-
łowego działania pełnomocnika 
wskutek wadliwego bądź bez-
troskiego udzielenia pełnomoc-
nictwa.

W  praktyce  naszej  Spół-
dzielni  często  pojawiają się 
w ostatnim czasie firmy zajmu-
jące się zarządzaniem lokalem 
będącym  Państwa własnością 
łącznie z wyszukiwaniem kon-
trahentów  do ich wynajmu, 
zawierania  z  nimi  umów, 
dokonywania  i  pobierania 
opłat. Udzielenie  takiego peł-
nomocnictwa wiąże się często 
ze znacznym  wyzbyciem się 
kontroli  nad realizacją  tychże 
obowiązków przez właścicieli 
lokali  i  brakiem  możliwości 
skutecznego regresu w stosunku 
do tychże  „zarządzających” 

Z notatnika 
prawnika

w  przypadku  wywołania 
w Państwa mieniu szkody. Bar-
dzo często firmy takie poprzez 
udzielenie  dalszych  pełno-
mocnictw określonym osobom 
fizycznym nie wskazują na jaki 
adres  należy  kierować  kore-
spondencję w związku z udzie-
lonym pełnomocnictwem i jakie 
tak naprawdę pełnomocnictwo 
zostało udzielone przez państwa 
dla firmy zarządzającej. Bardzo 
często wskazane osoby fizyczne 
działające w imieniu mocodaw-
ców  nie zawsze  są w  kontak-
cie  ze Spółdzielnią,  nie mogą 
być również pozywane w przy-
padku  zaległości  w  opłatach, 
ponieważ  nie są stroną wobec 
Spółdzielni.  Zakres  pełno-
mocnictw  jest na tyle  szeroki, 
że nie pozwala  tak naprawdę 
na podejmowanie  określo-
nych  czynności  wobec  Spół-
dzielni,  ponieważ  wymagają 
one udzielenia  tzw. pełnomoc-
nictwa szczególnego. Z drugiej 
strony często zdarza się, że peł-
nomocnictwa  te pozwalają 
na negocjowanie  warunków 
najmu  z  najemcą  na dowol-
nych  warunkach,  tj. mogą 
wywoływać  szkodę w postaci 
np. pobierania  od najemcy 
czynszu niższego niż wynoszą 
opłaty w Spółdzielni,  a zatem 
powodują, że właściciel  lokalu 
może do tego najmu dopłacać. 
Umowy mogą również zawierać 
zapisy niekorzystne dla właści-
cieli. Udzielając takiego pełno-
mocnictwa  właściciel  lokalu, 
najczęściej członek Spółdzielni, 

nawet nie wie jakie będą kon-
sekwencje  zawartej  umowy 
a  przecież  to on jest  de facto 
jej stroną.  Często  pełnomoc-
nictwo zawiera  także upoważ-
nienie  do składania  wszel-
kich  oświadczeń  niezbędnych 
dla realizacji  pełnomocnictwa 
co może  powodować  niepo-
wetowane  szkody  w  majątku 
właściciela.  Można  sobie 
wyobrazić  sytuację,  w  której 
po udzieleniu pełnomocnictwa 
właściciel  lokalu  wyjeżdża 
z kraju, nie interesuje się opła-
tami  bo do tego  zobowiązy-
wała się osoba, której udzielił 
pełnomocnictwa a Spółdzielnia 
będzie  dochodziła  należności 
z tytułu opłat wyłącznie wobec 
właściciela lokalu a nie wobec 
firmy, która zobowiązywała się 
do tych  opłat.  Innym  proble-
mem może być także zawarcie 
umowy  najmu  lokalu  na nie-
korzystnych  dla właściciela 
warunkach co w efekcie może 
prowadzić do faktycznego zno-
szenia  zasiedlenia  własnego 
mieszkania  przez  osoby  obce 
niewnoszące  opłat,  za które 
nadal  będzie  odpowiadał 
właściciel  lokalu.  Ponieważ 
w ostatnich latach zakres dzia-
łalności  takich  firm  stale się 
rozszerza  sugerujemy właści-
cielom lokali, aby podchodząc 
rozważnie do wynajęcia włas-
nego lokalu konsultowali  treść 
udzielonego  pełnomocnictwa 
ze Spółdzielnią w celu ochrony 
własnego  majątku.  Każdora-
zowo również dbając o własne 

Co prawda zakończyli-
śmy już „naszą podróż” 
po historycznych miej-
scach województwa 
łódzkiego, ale trafiła 
do nas bardzo cieka-
wa publikacja, wydana 
przez Muzeum Miasta 
Zgierza z okazji 200-lecia 
podpisana „umowy 
zgierskiej”, a to zachę-
ciło nas do zgłębienia 
tego tematu i przybliże-
nia go naszym czytel-
nikom, co niniejszym 
czynimy.
30 marca 1821 roku podpisano 
przełomowy dla historii Zgie-
rza  dokument,  który  przyczy-
nił się do tego, że w XIX wieku 

miasto  to stało się  stolicą pol-
skiego sukiennictwa. To właśnie 
Zgierz, a nie Łódź, był kolebką 
„ziemi obiecanej”.

Tak  zwana  „Umowa  zgier-
ska”, zawarta między sukienni-
kami a komisarzem wojewódz-
kim Wydziału Administracyjnego 
Komisji Województwa Mazo-
wieckiego, pozwalała na osied-
lanie się w Zgierzu zagranicz-
nych sukienników i zakładanie 
przez  nich  zakładów  fabrycz-
nych.  Pomysłodawcą  tej ini-
cjatywy był Rajmund Lubicz-
-Rembieliński  –  działacz 
polityczny  i gospodarczy oraz 
wizjoner,  który  później  okre-
ślany  był jako  „ojciec  Łodzi 
przemysłowej”.

„Umowa  zgierska”  opisy-
wała prawa  i obowiązki doty-
czące  nowych  przybyszów, 
a  także  zapewniała  im liczne 
przywileje,  chcąc  tym samym 
zachęcać  ich do rozwijania 
interesów właśnie w Zgierzu. 

Na mocy „Umowy zgierskiej” 
każdy osadnik mógł otrzymać 
w  wieczystą  dzierżawę  plac 
pod budowę  domu  i  ogród 
o łącznej powierzchni półtorej 
morgi. Ponadto był zwolniony 
z czynszu przez okres sześciu 
lat oraz z wszelkich opłat pub-
licznych.  Również  wwożony 
do kraju majątek  nie podlegał 
opłacie celnej. Synowie przyby-
łych sukienników byli zwolnieni 
ze służby  wojskowej,  jednak 
w zamian musieli nauczyć się 
rzemiosła  tkackiego.  Dzięki 
„Umowie zgierskiej” powołano 
do życia  pocztę  konną  oraz 
sprowadzono do miasta doktora 
i aptekarza.

Opisy Zgierza z przełomu 
XVIII  i  XIX wieku  okre-
ślają miasto  jako  zaniedbane 
i  tonące  w  błocie.  Rok 1794 
to zaledwie  315 mieszkań-
ców,  głównie  pracujących 
na roli.  „Umowa  zgierska” 
dała  Zgierzowi  taki  impuls, 

że do 1829  roku  zamieszkało 
tu ponad  13 tysięcy  ludzi. 
Tak o  tej zmianie  pisał  Stani-
sław Staszic – działacz, filozof, 
reformator  i pionier spółdziel-
czości: Utworzenie się w prze-
ciągu półtrzecia roku tak znacz-
nego miasta z niczego, jest 
rezultatem słusznie zadziwiają-
cym, a kto widział dawny, spot-
kawszy w tem mieście Zgierz 
nowy, ledwo w pierwszem zadzi-
wieniu swem oczom dowierza.

Wygląd  domów  rzemieśl-
niczych był bardzo charaktery-
styczny  i  nawiązywał  do pru-
skich  osad  sukienniczych, 
gdyż  większość  zgierskich 
osadników  stanowili  Niemcy. 
Budowane na planie prostokąta 
domy, których część przetrwała 
do dziś,  były  bardzo  funkcjo-
nalne i skromne. Zastosowano 

w  nich  wiele  praktycznych 
rozwiązań,  takich  jak na przy-
kład sień na przestrzał czy pod-
dasze.  Dzięki  temu  budynki 
te z łatwością mieściły w sobie 
jednocześnie  mieszkania 
i  warsztaty.  Typowy  zgierski 
dom postawiony był na kamien-
nej podmurówce,  a  jego  front 
zdobiony był licznymi detalami. 
Dziś są to istne perełki dawnej 
architektury.

Lata 20-te XIX wieku były 
jednym z najlepszych okresów 
w dziejach Zgierza. Sprawnie 
działało  ponad  400 warszta-
tów tkackich, a ponad połowa 
mieszkańców  miasta  żyła 
z przemysłu wełnianego. Doce-
niając  ten niezwykły  rozwój, 
w  1829  roku  Rada  Admini-
stracyjna Królestwa Polskiego 
nadała Zgierzowi uprawnienia 
miasta  wojewódzkiego.  Kry-
zys  nastąpił  chwilę  później. 
Po upadku  powstania  listopa-
dowego w 1831 roku car rosyj-
ski nałożył 15% cła na towary 
pochodzące  z  Królestwa 
Polskiego.  Do tego  doszedł 
pomór owiec, co przełożyło się 
na braki surowca. W rezultacie 
sukiennicy  zaczęli  zamykać 
swoje  warsztaty  i  wyjeżdżać 
ze Zgierza. W  krótkim  czasie 
miasto opuściło 40% mieszkań-
ców. Tuż obok  zaczynała  ros-
nąć bawełniana potęga Łodzi, 
już na zawsze odbierając Zgie-
rzowi koronę znaczącego mia-
sta.  I.G.

interesy  właściciele  lokali 
winni powiadomić Spółdzielnię 
o udzielonym pełnomocnictwie 
a także wskazać aktualne dane 
kontaktowe  zarówno  do sie-
bie,  jak i  do pełnomocnika 
a  ponadto  zadbać  o  kontrolę 
stanu rozliczeń ze Spółdzielnią.

Wszystkie  te uwagi  kieru-
jemy w trosce o Państwa mają-
tek mając świadomość, że czę-
sto  stanowi  on dorobek  życia 
bądź jedyny majątek spadkowy 
jaki  pozostawiają  nam bliscy. 
Przez  nierozważne  działanie 
bardzo łatwo majątek ten można 
stracić. Wyrażam przekonanie, 
że zainicjowany temat posłuży 
Państwu  do podejmowania 
właściwych decyzji.

Radca Prawny
Jadwiga Chmielewska-

-Furmankiewicz

UCIĄŻLIWA 
SĄSIADKA 

Jako, że temat uciążliwych 
sąsiadów często wraca 

w korespondencji kierowa-
nej do Spółdzielni przedsta-
wiamy dziś sprawę zgłoszoną 
nam przez mieszkańców 
jednego z bloków w osiedlu 
„Sienkiewiczowskie”. Miesz-
kańcy proszą o interwencję, 
bo ich sąsiadka jest wyjąt-
kowo uciążliwa, od kilku mie-
sięcy terroryzuje piszcze-
niem i trzaskaniem drzwiami, 
odbywa się to przez cały 
dzień o różnych godzi-
nach. Jest to celowe dzia-
łanie i odbywa się seriami, 
powolne zamykanie, żeby 
było wyraźnie słychać pisk, 
a potem z całych sił trzaska-
nie drzwiami. (…) Nie ma 
szans porozmawiać z tą 
kobietą, nie otwiera drzwi, 
a próba rozmowy na klatce 
kończyła się wyzwiskami 
z jej strony. (…) Od jakiegoś 
czasu znosi do domu śmieci, 
wszystko to jest coraz bar-
dziej przerażające. Jesteśmy 

pełni obaw piszą mieszkańcy 
– i czujemy się coraz bardziej 
zagrożeni, coraz częściej 
słyszymy jak sama do siebie 
krzyczy, wyzywa, bluźni, kłóci 
się sama ze sobą.

Admin is t rac ja  os ied la 
zasięgnęła w tej sprawie 
opinii radców prawnych oraz 
przeprowadziła wywiad śro-
dowiskowy z mieszkańcami 
klatki schodowej, w której 
mieszka kłopotliwa loka-
torka. Następnie wystoso-
wała pismo do Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
z prośbą o podjęcie interwen-
cji. MOPS będzie kontakto-
wał się z problematyczną 
lokatorką, by ocenić jej sytu-
ację życiową i ewentualnie 
wdrożyć potrzebną pomoc.

A my będziemy moni-
torować, wspólnie z naszą 
administracją, kroki podjęte 
przez MOPS i informować 
o efektach tych działań.

 I.G.

ANTYKWARIAT

SKUP płyt winylowych, 
płyt CD, kaset magneto-
fonowych z muzyką.

Dojazd do klienta

Tel. 503 133 524

200 LAT
UMOWY ZGIERSKIEJ 
            1821–2021
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Skorzystaj 

z elektronicznego Biura Obsługi Klienta eBOK 
i sprawdź saldo rozliczeń czynszowych 

swojego lokalu.

► Sprostowanie 
do zamierzeń 
remontowych 
w os. „Słowiańskie”
W wykazie robót do wykonania 
w 2022 r., zaprezentowanym 
w poprzednim numerze naszej 
Gazety w os. „Słowiańskie”, 
w kategorii roboty budowlane 
w pozycji 2 i 3 wkradły się błędy 
– mylnie wskazano w poz. 2 
prace przy ul. Zakładowej 52 
– prace dotyczą budynku 103, 
ul. Zakładowa 48.

W poz. 3 prace dotyczą 
zaś bloku przy ul. Zakłado-
wej 52 a nie jak napisano 
Zakładowej 56.

Zainteresowanych przepra-
szamy za pomyłkę.

 K.Sz.

Abonament RTV: 

Kto jest z niego zwolniony 
w 2022 roku?
Według  portalu  Krajowej 
Rady Radiofonii  i Telewi-
zji, osobami uprawnionymi 
do zwolnienia od opłat abo-
namentowych są:
–   osoby, które ukończyły 

75 rok życia;
–   o s o by   z a l i c z o n e 

do I grupy inwalidzkiej
–   kombatanci  będący 

inwalidami wojennymi 
lub wojskowymi;

–   osoby, które ukończyły 
60 lat i mają prawo 
do emerytury, której 

wysokość nie przekra-
cza miesięcznie kwoty 
50% przeciętnego 
wynagrodzenia  (prze-
ciętne  wynagrodzenie 
w  czwartym  kwar-
tale  2021  r.  wyniosło 
5995,09 zł.).

A b o n am e n t u   RTV 
nie muszą również opłacać: 
osoby całkowicie niezdolne 
do  pracy;  osoby  niesły-
szące;  osoby  niewidome, 
u  których  ostrość wzroku 

nie przekracza 15 procent; 
osoby spełniające kryteria 
dochodowe  wynikające 
z ustawy o świadczeniach 
rodzinnych;  osoby  repre-
sjonowane oraz członkowie 
rodzin po śmierci represjo-
nowanych;  osoby  mające 
prawo  do  korzystania 

ze  świadczeń  pie-
niężnych  –  np.  zasiłku 

stałego  czy  zasiłku  okre-
sowego;  osoby  bezro-
botne;  członkowie  rodzin 
po  śmierci  kombatantów; 
weterani  poszkodowani 
wskutek działań poza gra-
nicami Polski.
  K.Sz.

Źródło:  https://hdtvpolska.com/
abonament-rtv-2022-emeryci-
-zwolnienia-kto-jest-zwolniony/

Kto jest z niego zwolniony 

ze  świadczeń  pie-
niężnych  –  np.  zasiłku 

stałego  czy  zasiłku  okre-
sowego;  osoby  bezro-
botne;  członkowie  rodzin 

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.

Wykaz fi rm 
świadczących 
usługi 
kominiarskie 
w zasobach 
mieszkaniowych 
RSM „Bawełna” 
w 2022 r.:
–   Usługowy zakład Komi-

niarski Piotr Rojek,
–   AG-Mar Usługi Komi-

niarskie Mariusz Olejnik.

Podobnie jak przy Banku 
Wykonawców robót remon-
towych Spó łdz ie ln ia , 
z uwagi na epidemię, odstą-
piła od przeprowadzania 
konkursu ofert na 2022 r. 
w zakresie usług komi-
niarskich. Prace te wyko-
nywać będą te same firmy 
co w roku ubiegłym.  K.Sz.

Drogi Mieszkańcu!
Od 1 lutego 2022 r. został uruchomiony serwis internetowy eBOK 
– Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta dla członków Robotniczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna”.

eBOK to serwis, który zapewnia dostęp 

do sald rozliczeń czynszowych lokalu i jest dostępny 

dla użytkowników przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Rejestracja do serwisu odbywa się na podstawie wniosku członka 
Spółdzielni RSM „BAWEŁNA”, który powinien zostać dostarczony 
bezpośrednio do sekretariatu Spółdzielni lub właściwej ze względu 
na adres zamieszkania administracji osiedla, bądź przesłany 
na adres e-mail: poczta@rsmbawelna.pl

Adres strony do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta eBOK: 

http://www.ebok.rsmbawelna.pl

W razie jakichkolwiek pytań lub udzielenia dodatkowych informacji, 
bądź niezgodności danych prosimy o kontakt z kierownikiem 
Działu Obsługi Mieszkańców pod nr tel. 42 641 63 33, wew. 10, wew. 66
lub e-mail na adres: poczta@rsmbawelna.pl

RSM „Bawełna” 
poszukuje pracownika

na stanowisko 
inspektora nadzoru 
robót budowlanych.

Zainteresowanych podjęciem pracy 
w naszej Spółdzielni prosimy o kon-
takt z Działem Organizacyjnym pod 
nr tel. 42 641 63 33, w. 51, gdzie 
można uzyskać więcej informacji 
na temat warunków zatrudnienia. 

Odrobina 
wyczucia
Grupa  mieszkańców  osiedla 

„Żubardź” zwróciła się do admi-
nistracji  o  likwidację  pojemnika 
na psie odchody, posadowionego przy 
skwerku z ławkami na ulicy Klono-
wej. Miejsce to jest często wykorzy-
stywane do odpoczynku przez ludzi 
starszych  i  schorowanych,  a  także 
pozwala  na spędzenie  kilku  chwil 
na pogawędce z sąsiadami. Niestety, 
jak zauważono, właściciele czworo-
nogów, nie zważając na przesiadujące 
tam osoby, bezpardonowo wrzucali 
do kosza psie kupy, wywołując nie-
smak i obrzydzenie wśród relaksują-
cych się tam mieszkańców.

Co ciekawe, okazało się, że kosz, 
który stał się kością niezgody, w rze-
czywistości wcale nie był pojemni-
kiem na zwierzęce odchody, a zwy-
kłym  śmietnikiem.  I  wprawdzie 
w okolicy nie ma nigdzie odpowied-
niego  kubła  na tego  typu  odpady, 
to jednak  wystarczyłaby  odrobina 
wyczucia,  by zrozumieć,  że warto 
zrobić kilka kroków dalej  i wrzucić 
je do kosza, przy którym nie odpo-
czywają ludzie. 

Aby wilk  był syty  i  owca  cała 
administracja  osiedla  wystąpiła 
do Urzędu Miasta Łodzi o posado-
wienie w pobliżu bloków specjalnego 
kubła na psie nieczystości, a dotych-
czasowy  kosz  na śmieci  odsunęła 
od ławek,  tak by nie dochodziło 
więcej do takich niesympatycznych 
sytuacji.

  I.G.
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Zgodnie z obowiązującymi w RSM „Bawełna” regulaminami, 
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 01.01.2022 r. oraz stan na 31 grudnia 
2021 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 wspólne zgodnie z Regu-
laminem rozliczania kosztów dostawy ciepła 
do lokali, pobierania opłat za c.o. i podgrza-
nie wody  ustalone  są  procentowe  stawki 
udziału w kosztach ogrzewania całego bu-
dynku – ciepła przeznaczonego na ogrzewa-
nie klatek schodowych, piwnic, wspólnych 
pomieszczeń itp. Każdy z członków został 
poinformowany o ustalonej wielkości pro-
centowego udziału dla danego bu dynku. 
W tym wypadku wynosi on 22%. Dlatego 
koszt ogrzewania pomieszczeń wspólnych 
został wyliczony wg zasady 27.319,86 x 22% 
=  6.010,37  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 3,297600 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 wspólne,  czyli:  stawka 

obliczona  w  poz.  B.2  pomnożona  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  2021 
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 2021 r. przez cały rok obowiązywała ta sama cena 

za wodę i odprowadzenie ścieków 
stąd druk rozliczeniowy jest krótszy 

i nie obejmuje rozbicia zużycia wody na półrocza.

Objaśnienia 
– rozliczenie wody
A teraz przeanalizujemy rozliczenie 
wody  w  tej samej  nieruchomości, 
dla której na str.  5 opisaliśmy druk 
rozliczenia za centralne ogrzewanie:
1. Analizę rozpoczynamy też 
od tabeli C USTALENIE JEDNO-
STEK ZUŻYCIA.
poz. C.1 – urządzenia zainstalowane 
w lokalu przy czym Ł oznacza w ła-
zience K w kuchni  (w przykładzie 
obok mamy tylko pion  łazienkowy 
stąd w urządzeniach tylko literka Ł). 
poz. C.2 – numery urządzeń.
poz. C.3 – stan końcowy czyli stan 
odczytany na dzień 31.12.2021 r.
poz. C.4 – stan początkowy czyli stan 
na dzień 01.01.2021 r.
poz. C.5, C.6 i C.7 – roczne zużycia 
odnotowane na tych wodomierzach.

2. Przechodzimy teraz do ta beli B 
OKREŚLENIE KWOT JED-
NOSTKOWYCH:
poz. B.1 – koszty ciepłej wody użyt-
kowej zużycie ciepła na podgrzanie 
wody  w  jednostkach  fizycznych 
(gigadżulach) oraz koszt  tego pod-
grzania w złotówkach na podstawie 
faktur otrzymywanych od producenta 
ciepła. 
poz. B.2 – koszty wspólne c.w. To wy-
dzielona z kosztów c.w.u. część kosz-
tów  ustalona  procentowo  dla każ-
dego  budynku,  zgodnie  z  załącz-
nikiem  do Regulaminu  rozliczania 
kosztów  dostawy  ciepła  do lokali, 
pobierania  opłat  za c.o. i  podgrza-
nie  wody,  a  dotycząca  utrzyma-
nia  stałej  gotowości  do przesyłu 
wody o  temperaturze nie mniejszej 
niż 55°C, do wszystkich mieszkań. 
W tym wypadku jest to 10%. W po-
zycji  tej jest wyliczony  jednostko-
wy  koszt  wspólny  c.w. na  kwotę 
0,846784  zł/m2. Ten wyliczony 
wskaźnik jest wykorzystany do ob-
liczenia „kosztów wspólnych c.w.” 
w tabeli A1.
poz. B.3 – koszty zużycia c.w. Jest 
to pozycja, w której oblicza się war-
tość  pogrzania  1 m3 wody  ciepłej 
dla całego  budynku.  Od  kosztów 
c.w.u.  odejmuje  się koszty  wspól-
ne c.w. i sumę dzieli się przez ilość 
zużytej ciepłej wody przez cały budy-
nek. Wyliczony wskaźnik jest wyko-
rzystywany do obliczenia „kosztów 
zużycia c.w.” w tabeli A.2.
poz. B.4 – opłata stała c.w. Jest to po-
zycja  z  faktur  otrzymanych od do-
stawcy  ciepła,  czyli  Veolii  Łódź. 
I  tak jak to opisywaliśmy  w  przy-
padku centralnego ogrzewania,  jest 
to opłata  za gotowość  świadczenia 
usług  dostarczania  ciepła  w  ciągu 
całego  roku  do podgrzania  wody. 
Wartość wykazana na tej pozycji jest 
podzielona przez ilość m2 wszystkich 

UWAGA! 
Zaprezentowane rozliczenia dotyczą konkretne-
go mieszkania w naszej Spółdzielni. Przekazane 
Państwu rozliczenia mogą się nieznacznie róż-
nić od przedstawionych tutaj wzorów ze względu 
na specyfi kę każdego budynku.

J A K  C Z Y T A Ć  D R U K  R O Z L I C Z E N I O W Y
Woda
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Po raz pierwszy przekazujemy Państwu 
i wyjaśniamy druk dotyczący rozliczenia śmieci. 
Rozliczenie za 2021 r. obejmuje okres 
od 1 lipca 2021 r. do 31.12.2021 r.

Objaśnienia – 
rozliczenie wywozu 
nieczystości
1. Analizę rozpoczynamy od ta-
beli B. OKREŚLENIE KWOT 
JEDNOSTKOWYCH

poz.  B.1 –  koszty  to suma  pozycji 
B.2 i B.3 
poz.  B.2 –  wywóz  nieczystości  – 
koszty wyliczone  na cały  budynek 
(tu dla bloku nr 501 w os. Zbiorcza) 
według zużycia wody łącznie zimnej 
i ciepłej stanowiącego podstawę usta-
lenia opłat do miasta w deklaracjach 
rozliczeniowych (kolumna nazwana 
liczba jednostek) oraz stawki opłaty 
za 1 metr  sześcienny zużytej wody 
ustalonej Uchwałą Rady Miejskiej 
Nr XXXVII/1157/21 z dnia 27 stycz-
nia 2021 r. (kolumna nazwana kwota 
jednostkowa PLN).
W  ubiegłym  roku  w  deklaracjach 
do Miasta  przyjęte  były  zużycia 
wody  za miesiące  kwiecień–wrze-
sień 2021 r.
poz. B.3 – koszt rozliczenia. Wynika 
on z umowy z fi rmą  rozliczeniową 
ISTA. Kwota przypadająca na budy-
nek  jest dzielona przez  ilość  lokali 
mieszkalnych w budynku  rozlicza-
nym. Wynik  tego  dzielenia  to jed-
nostkowa cena  rozliczenia  jednego 
lokalu, która znajduje odzwiercied-
lenie w tabeli A w poz. A.2.

2. Przechodzimy teraz do ta beli A, 
czyli omówienia wyniku rozliczenia 
wywozu nieczystości dla pojedyn-
czego lokalu w budynku.
poz. A.1 – wywóz nieczystości – czyli 
stawka opłaty wskazanej w poz. B.2 
(kwota  jednostkowa)  pomnożona 
przez  zużycie  (metry  sześcienne) 
wody łącznie zimnej i ciepłej danego 
mieszkania  za miesiące  kwiecień–
wrzesień 2021 r. Iloczyn ten stanowi 
kwotę kosztów wywozu nieczystości 
za 2021 r. przekazanych w deklara-
cjach do Miasta.
poz. A.2 – koszty rozliczenia, czyli 
stawka wyliczona w poz. B.3 ustalo-
na dla lokalu.
poz. A.3 – koszty użytkownika, czyli 
jest to suma poz. A.1 i poz. A.2.
poz. A.4 –  przedpłata  to suma  za-
liczek  wpłacanych  w  ciągu  roku 
(w 2021 r. od lipca do grudnia) w ra-
mach comiesięcznych opłat eksploa-
tacyjnych na gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi.
poz. A.5 – Wynik rozliczenia, czyli 
różnica  pomiędzy A.3 a A.4.  Jeśli 
koszty użytkownika (poz. A.3) były 
wyższe niż zaliczki (poz. A.4) to na-
leży dopłacić wskazaną w rozlicze-
niu kwotę. Jeśli koszty użytkownika 
(poz. A.3)  były  niższe  niż zaliczki 
(poz.  A.4)  to należy  się Państwu 
zwrot kwoty wskazanej w rozlicze-
niu.

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

obsługiwanych  lokali  i  obliczony 
wskaźnik na 1 m2 jest wykorzystany 
w  tabeli A.4  do obliczenia  „opłaty 
stałej c.w.” dla danego mieszkania.
poz. B.5 – suma poz. B.6, poz. B.7 
i poz. B.8
poz. B.6 –  koszty  z.w.u. W  tej po-
zycji  mamy  zawartą  informację 
dotyczącą  kosztów  wody  zużytej 
przez  użytkowników  wszystkich 
lokali  oraz  ile tej wody  zużyli, 
czyli  jest  to wskazanie  sumy  zu-
żyć  odnotowanych  na wszystkich 
wodomierzach  w  tym budynku. 
Cena 1 m3 wody w 2021 r. wynosi-
ła 8,89 zł i  ten wskaźnik jest wyko-
rzystany w tabeli A.5 „koszty zuży-
cia z.w. – mieszkania”.
p o z .   B . 7   –   k o s z t   wody 
niezbilansowanej. Zgodnie z informa-
cją podaną na końcu druku rozliczenia 
wody w pozycji „wskazówki” zuży-
cie zimnej wody w budynku wynio-
sło w 2021 r. zgodnie ze wskazaniami 
wodomierza głównego i fakturami ja-
kie otrzymaliśmy od dostawcy wody 
– ZWiK 2.333 m³, różnica pomiędzy 
tą wielkością  a  sumą wskazań wo-

domierzy mieszkaniowych jest okre-
ślana pojęciem wody niezbilansowa-
nej. Wartość  tej różnicy  pokrywają 
proporcjonalnie do swojego zużycia 
wszyscy użytkownicy lokali, co skut-
kuje stosownym wyliczeniem w tab. A 
w poz. A.6 „koszty wody niezbilan-
sowanej”.
poz. B.8 – koszt rozliczenia wody. Po-
dobnie jak to wyjaśnialiśmy przy roz-
liczaniu centralnego ogrzewania wyni-
kają one z podpisanej umowy z fi rmą 
rozliczającą ISTA. Kwota przypadają-
ca na budynek podzielona przez ilość 
użytkowników daje kwotę jednostko-
wych kosztów rozliczenia dla jednego 
mieszkania – użytkownika, która jest 
zamieszczona w tabeli A w poz. A.7 
„koszty rozliczenia wody”.
3. I tak jak w przypadku centralne-
go ogrzewania dochodzimy do czę-
ści najważniejszej, czyli omówienia 
tabeli A, więc wyliczenia kosztów 
za dostarczenie zimnej wody i pod-
grzanie ciepłej wody dla naszego 
mieszkania:
poz. A.1 – koszty wspólne c.w., czy-
li stawka wyliczona w poz. B.2 po-

mnożona  przez  wielkość  naszego 
mieszkania w m2 daje  kwotę  tych 
kosztów.
poz. A.2 – koszty zużycia c.w., czy-
li stawka wyliczona w poz. B.3 po-
mnożona przez ilość zużytej ciepłej 
wody  daje  kwotę  kosztów  zużycia 
c.w. w mieszkaniu.
poz. A.3 –  koszty  c.w.u., czyli  jest 
to suma dwóch wcześniej opisanych 
pozycji.
 poz. A.4 – opłata  stała c.w., czyli: 
stawka  wyliczona  w  poz.  B.4 po-
mnożona przez wielkość mieszkania 
w m2 daje wynikową kwotę kosztów 
gotowości dla mieszkania.
poz.   A.5 –   koszty  zużycia 
z.w.u. mieszkania, czyli ilość zużytej 
zimnej wody pomnożonej przez cenę 
zimnej wody z poz. B.6 daje koszty 
zużycia wody w mieszkaniu w 2021 r.
poz. A.6 – koszty wody niezbilanso-
wanej, czyli stawka za wodę określona 
w poz. B.6 pomnożona przez procen-
towy udział wody niezbilansowanej 
w całości zużycia danego mieszkania, 
dają  udział w  globalnych  kosztach 
tej wody dla tego mieszkania.

poz. A.7 – koszt  rozliczenia wody, 
czyli kwota opisana w poz. B.8.
poz.  A.8 –  koszty,  czyli  suma, 
w tym przypadku poz. A.5, poz. A.6 
i poz. A.7.
poz. A.9 – koszty użytkownika, czyli 
suma wszystkich kosztów do rozli-
czenia na mieszkanie.
poz. A.10 – przedpłata, czyli suma 
zaliczek wpłacanych w ciągu całe-
go 2021  roku w  ramach  całomie-
sięcznych  opłat  eksploatacyjnych 
za mieszkanie na: „c.w. opłata sta-
ła”,  „c.w. podgrzanie”,  „c.w. zim-
na woda do podgrzania”  i  „zimna 
woda-wodomierz”.
poz.  A.11 –  Wynik  rozliczenia, 
czyli  różnica  pomiędzy  poz.  A.9 
i poz. A.10.
Jeśli koszty użytkownika (poz. A.9) 
są wyższe od wpłaconych  zaliczek 
(poz. A.10) to należy dopłacić wska-
zaną kwotę. Jeśli zaś koszty użytkow-
nika (poz. A.9) są niższe niż przed-
płaty (poz. A.10), to wówczas nale-
ży się Państwu zwrot kwoty ustalonej 
w rozliczeniu.

Nie-
czysto-

ści
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Na budynkach 501 i 503  

na początku marca pojawiły się tabliczki z napisem Obiekt chroniony. 
Na wniosek mieszkańców budynki podlegają ochronie  

realizowanej przez wyspecjalizowaną firmę.

Kara za zaśmiecanie
Wyrzucanie pod śmietnik przed-
miotów, które powinny być prze-
kazane bezpośrednio do Punktów 
Selektywnego Zbierania Odpa-
dów Komunalnych, tzw. punktów 
PSZOK (głównie chodzi o gruz 
budowlany, opakowania po far-
bach, klejach, żywicach, lepisz-
czach oraz opony) jest wykrocze-
niem, zagrożonym z mocy prawa 
karą pieniężną. 

Przekonał się o tym mężczy-
zna, który podrzucił pod śmietnik 
przy bloku 111, ul. Ziemowita 6 
opony samochodowe. Zdarze-
nie zaobserwował mieszkaniec 
osiedla, zrobił zdjęcia i przeka-
zał je do administracji osiedla. 
Ta zgłosiła sprawę zaśmiecania 
terenów na Policję z wnioskiem 
o ukaranie winnego. Zdarzenie 
miało miejsce w połowie grud-
nia. Teraz do Spółdzielni wpłynął 
wyrok nakazowy z Sądu Rejo-
nowego. W sentencji wyroku 
napisano, że obwinionego o to, 
że poprzez pozostawienie opon 
przy kontenerze na śmieci, 
zaśmiecił miejsce publiczne, 
tj. o czyn z art. 145 k.w. uznaje się 

winnym popełnienia zarzuca-
nego czynu (…) i wymierza karę 
200 (dwustu) złotych grzywny 
oraz zasądza się od obwinionego 
kwotę 100 (sto) złotych tytułem 
kosztów sądowych.

Niech wyrok ten będzie prze-
strogą dla nas wszystkich.

Warto też dodać, że w Łodzi 
dz ia ła ją  dwa punkty 

PSZOK: przy ul. Zamiejskiej 1 
(Retkinia) oraz przy ul. Kaspro-
wicza 10 (Widzew).

 K.Sz.

Klucz 
systemowy 
kłopot 
czy wygoda
Dla wygody  naszych mieszkań-
ców  oraz  w  celu  zamknięcia 
śmietników przyblokowych przed 
podrzucaniem  śmieci  z  innych 
nieruchomości, od lat sukcesyw-
nie wyposażamy drzwi do klatek 
schodowych,  drzwi  do piwnic 
oraz  do śmietników we wkładki 
zintegrowane,  tak by do otwar-
cia tych drzwi służył jeden klucz 
systemowy. Tak jest już w osied-
lach  Żubardź  i  Koziny  i  prak-
tycznie w całym osiedlu Zbiorcza 
(poza  budynkami  na Rawskiej, 
gdzie  stare  drzwi  do piwnic 
nie pozwalają na montaż wkładek 
systemowych; kluczem systemo-
wym w  tych  dwóch  budynkach 
otworzyć można klatkę schodową 
i śmietnik). 

W  osiedlu  „Słowiańskie” 
wkładki  systemowe w drzwiach 
wykonywane  były  w  2019  r.  

Wyposażono w klucze systemowe 
tzw. „200”, a na budynkach „100” 
pomontowano  tylko  wkładki, 
Niestety pandemia koronawirusa 
nie pozwoliła  na pełne  zakoń-
czenie  prac.  Czas  oczekiwania 
na klucze wydłużał się z miesiąca 
na miesiąc, stąd tylko nielicznym 
mieszkańcom przekazano klucze. 
Aby zabezpieczyć  pozostałych 
mieszkańców w  klucze  podjęto 
współpracę  z  inną  firmą,  której 
produkty  systemowe  są bieżąco 
dostępne i nie wymagają ich spro-
wadzania z zagranicy. Wymagało 
to jednak  ponownej  wymiany, 
zamontowanych wcześniej wkła-
dek. Nowy zintegrowany system 
wkładek  wprowadzono  więc 
na wszystkich budynkach „100”.

W  os. „Sienkiewiczowskie” 
temat wkładek i kluczy systemo-
wych nie jest jeszcze podjęty.

Z  informacji  jakie  napły-
wają  od mieszkańców,  głównie 
starszych  zasobów „jeden klucz 
do wszystkich  drzwi”  to prak-
tyczne udogodnienie,  codzienna 
wygoda. Pamiętać jednak należy, 
że w  sytuacji  uszkodzenia 
czy zagubienia  klucza  lokator 
ponosi  dodatkowy  koszt  jego 
dorobienia. 

  K.Sz.

Od poniedziałku 28.03. br. 
w Polsce nie ma już obo-
wiązku noszenia maseczek 
w przestrzeniach zamkniętych 
(za wyjątkiem podmiotów 
leczniczych). Pojawiają się 
głosy o tym, by zacząć trak-
tować zarażenie się SARS-
-CoV-2 jak zwykłą infekcję. 
Niektórzy wieszczą już nawet 
koniec pandemii.
Tymczasem ponowny wzrost zakażeń 
koronawirusem obserwuje się w Wiel-
kiej  Brytanii,  Irlandii,  Niemczech, 
Francji, Włoszech, Grecji i na Cyprze. 
Jednym z powodów szybszego rozprze-
strzeniania się wirusa  jest  to, że pod-
wariant BA.2 koronawirusa Omikron 
jest bardziej zakaźny od poprzednich 
mutacji.  Zbyt  szybko  poszczególne 

państwa zrezygnowały też z restrykcji 
sanitarnych.

W  naszym  kraju  odsetek  osób 
zaszczepionych co najmniej jedną dawką 
szczepionki wynosi 58,86%. W pełni 
zaszczepieni stanowią 51,13% całego 
społeczeństwa.  To wciąż  za mało. 
Dodatkowo z powodu wojny na Ukra-
inie  granicę  polsko-ukraińską  prze-
kroczyło ponad 2 miliony uchodźców 
z Ukrainy, jednego z najsłabiej wyszcze-
pionych przeciwko COVID-19 państw 
Europy. Czy naprawdę możemy więc 
być takimi bezrefleksyjnymi optymi-
stami?

Cóż, wszyscy  jesteśmy  już zmę-
czeni  walką  z  pandemią,  myśle-
niem  o  niej  i  ciągłym  strachem. 
Nawet  ci najbardziej  ostrożni wypa-
trują  już światełka  w  tunelu,  które 
da nadzieję  na powrót  do normal-
ności. Coraz  chętniej  spotykamy  się 
ze znajomymi,  coraz  odważniej 
zachowujemy  się  w  przestrzeniach 
publicznych.  Dla naszej  psychiki 
jest  to oczywiście  bardzo  korzystne, 

a wręcz wskazane.  Pamiętajmy  jed-
nak o  tym,  by nie rzucać  się od razu 
na głęboką wodę i nie puszczać zupeł-
nie wolno cugli rozsądku. Gdy nie czu-
jemy  się w  100%  zdrowi,  najlepiej 
zostańmy wtedy w domu. Poprośmy 
osobę  bliską,  sąsiada  lub sąsiadkę, 
o  zakup  niezbędnych  sprawunków. 
A  jeśli  już dokonujemy  zakupów, 
to nie rezygnujmy z maseczki. Zacho-
wujmy przede wszystkim bezpieczny 
dystans  i  stojąc  w  kolejce  do kasy 
nie chuchajmy w szyję stojącego przed 
nami  klienta.  Starajmy  się żyć nor-
malnie, ale nie wyłączajmy myślenia, 
bo, jak mówi wirusolog prof. Włodzi-
mierz Gut: „Wirus sam w sobie to mar-
twa cząsteczka, nie może być bardziej 
zakaźna, dopóki nie trafi do organizmu. 
To zachowania ludzi są mniej lub bar-
dziej zakaźne. Decyduje zatem odpo-
wiedni dystans  i  izolacja. Bo wariant 
wirusa jest zakaźny, gdy ludzie postę-
pują niezgodnie z regułami.”

  I.G.

Koniec pandemii?

Ochrona 
budynków 501 
i 503 na osiedlu 
„Zbiorcza”
Na wniosek Administracji Osiedla 
„Zbiorcza” oraz w związku z napły-
wającymi prośbami mieszkańców 
bloków przy ul. Sacharowa Spół-
dzielnia podpisała umowę z firmą, 
która  zapewni  ochronę  fizyczną 
na terenie bloków 501 i 503.

Powodem tej decyzji były wielo-
krotne zgłoszenia dotyczące przeby-
wania na klatkach schodowych tych 
dwóch budynków osób nie będących 
ich mieszkańcami. Intruzi w godzi-
nach wieczornych i nocnych urzą-
dzali  imprezy alkoholowe głównie 
na 11-tych  piętrach,  dewastowali 
klatki i grozili mieszkańcom.

W  trosce  o  bezpieczeństwo 
lokatorów oraz zapewnienie czysto-
ści na klatkach schodowych i łącz-
nikach  postanowiono  zatrudnić 
firmę ochroniarską. Mamy nadzieję, 
że wpłynie to korzystnie na spokój 
naszych członków, a także wyelimi-
nuje przypadki niszczenia wspól-
nego mienia.  I.G.

22 marca br. obchodzili-
śmy Światowy Dzień Wody. 
To coroczne święto, usta-
nowione przez Zgroma-
dzenie Ogólne Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, 
ma już 30 lat. Hasło tego-
rocznej edycji brzmiało: 
„Wody podziemne – uczy-
nienie niewidocznego 
widocznym”. 
Powodem, dla którego ONZ cyklicznie 
przypomina o tym niezbędnym do życia 
i  niezastąpionym  składniku  jest  fakt, 
że ponad miliard ludzi na całym świecie 
cierpi z powodu braku dostępu do czy-
stej  wody  pitnej.  Wody  podziemne 
(gruntowe) to często jedyne źródło wody, 
do jakiego mają dostęp. Są to te wody, 
które  znajdują  się pod powierzchnią 
ziemi i wypełniają pory oraz pęknięcia 
w skałach. Nie podlegają bezpośrednio 
wpływowi  czynników  atmosferycz-
nych,  dzięki  czemu  mogą  być wyko-
rzystywane  w  celach  spożywczych. 
Ich zwierciadło  znajduje  się  kilka 
metrów  pod powierzchnią  gruntu, 
natomiast poziom zmienia się w ciągu 
roku. Związany jest on między innymi 
z typem gleby oraz warunkami hydrolo-
gicznymi. Wody gruntowe to ogromny 

skarb dla ludzkości. Niestety nie zawsze 
wiemy, gdzie znajdują się źródła, z któ-
rych można skorzystać, a często świado-
mie lub nie, zanieczyszczamy je lub mar-
nujemy  nagromadzone  w  ten sposób 
zasoby.

Powierzchnia Ziemi w około 71% 
pokryta  jest wodą,  jednak ponad 96% 
tej wody  to woda  słona,  zasilająca 
morza i oceany. Pozostaje więc niewiele 
ponad 3% wody słodkiej. Warto jednak 
wiedzieć,  że prawie  70% wody  słod-
kiej  jest zamrożone w pokrywie  lodo-
wej  i  lodowcach. Tylko 0,3% to wody 
powierzchniowe (jeziora, rzeki), z któ-
rych korzystamy najczęściej. Pozostałe 
30% zasobów wody  słodkiej  to wody 
podziemne  –  wody,  które  mogą  stać 
się naszą przyszłością i nadzieją. Zagro-
żeniem  dla ich ilości  stają  się jednak 
zmiany  klimatyczne,  do których  sami 
doprowadziliśmy.  Zauważalny wzrost 
temperatury powietrza powoduje wypa-
rowywanie wody z gleby, a coraz mniej-
sze opady śniegu nie dają rady z wystar-
czającym zasilaniem tych podziemnych 
rezerwuarów. 

Co możemy zrobić? Przede wszyst-
kim skupić się na retencjonowaniu wody, 
czyli jej przechwytywaniu, kiedy jest jej 
nadmiar i oddawaniu, kiedy panuje susza. 
Naturalna i mała retencja oraz ochrona 
rzek, strumieni, potoków i jezior to jeden 
z kroków w dobrym kierunku. Kolejny 
to powstrzymanie zmian klimatycznych, 
ale to już temat na inny artykuł.

  I.G.

22 marca – Światowy Dzień Wody
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Strefa  Kultury  Otwartej  dzia-
łała  początkowo  w  budynkach 
szkół  podstawowych  przy 

ul. Dąbrówki  1  oraz Zakładowej  35, 
z  którymi  współpracuje  do dziś. 
W 2017  roku Strefa Kultury Otwar-
tej zyskała  lokal mieszczący się przy 
ul. Anny Jagiellonki 4. To tutaj bardzo 
mali,  jak i bardziej dorośli  i  dojrzali 
Olechowianie mogą korzystać z  roz-
maitych  zajęć  i wydarzeń  artystycz-
nych. Od 1 listopada 2021 roku Strefa 
Kultury Otwartej jest częścią Miejskiej 
Strefy Kultury.

Świetnie  prosperująca  działal-
ność  jedynego, kulturalnego miejsca 
na Olechowie  przerwała  pandemia 
COVID  19.  Niewielka  przestrzeń 
Strefy  Kultury  Otwartej  nie mogła 
przyjmować  licznie  gromadzących 
się miłośników  sztuki  dlatego  dzia-
łalność przeniesiono do sieci https://
www.facebook.com/StrefaKultury-
Otwartej. Ratunkiem były letnie mie-
siące, które pozwalały na organizację 
wielu wydarzeń artystycznych w prze-
strzeni  osiedla.  Hitem  okazała  się 
propozycja  „lato/zima na Olecho-
wie”,  czyli,  szereg warsztatów  arty-
stycznych  dla dzieci  i  młodzieży 

pozostającej  w  ferie  zimowe  oraz 
wakacje w mieście. Nie zapomniano 
także  o  najmłodszych mieszkańcach 
Olechowa.  NAJNAJE,  czyli  dzieci 
w wieku od 0 do 3 lat oraz ich rodzice 
mieli  twórczy  raj za sprawą  drugiej 
edycji projektu Kulturalne Kroczki, 
którego  realizacja  trwała od sierpnia 
do grudnia 2021. 

Od początku 2022 roku filia wciąż 
działa w ograniczeniach pandemicz-
nych, mimo to do marca 2022 udało się 
zrealizować 25 wydarzeń. Ważnymi 
działaniami  aktywizującymi  osoby 
pokolenia 60+ są wydarzenia realizo-
wane w ramach Centrum Aktywnego 
Seniora: Wieczór z Pasją oraz Krea-
tywne poniedziałki, liczne spotkania, 
koncerty i wycieczki. Istotne miejsce 
w filii Strefa Kultury Otwartej zajmuje 
przestrzeń  ekspozycyjna  twórczości 
dziecięcej Wernisaż „Cztery pory 
roku”  oraz  prac  artystów  amatorów 
w lokalnej galerii POKAZÓWKA. 
Nie brakuje  tu również  zajęć  stałych 
– plastycznych, muzycznych i wokal-
nych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Filia  Strefa  Kultury  Otwartej 
zachęca  do współtworzenia  oferty 
organizując  spotkania  i  reagując 

na potrzeby,  pomysły  inicjatywy 
mieszkańców. Jedną z takich inicjatyw 
sąsiedzkich  jest  utworzenie  w  Stre-
fie Kultury Otwartej miejsca spotkań 
polsko -ukraińskich rodzin.

Kwiecień,  maj i  czerwiec  2022 
w  Strefie  Kultury  Otwartej  przy 
ul. Anny Jagiellonki 4 zapowiada się 
aktywnie i twórczo. Kreatywne ponie-
działki  60+ „ćwiczenia  ciała  i  umy-
słu”, wycieczka do Centrum Folkloru 
„Karolin”, twórcza majówka i oczywi-
ście Dzień Dziecka w plenerze.

Zapraszamy i zachęcamy
e-mail: strefa@gorna.pl
tel. 791 180 127

Do niedawna ośrodek przy Anny Jagiellonki 4 na Olechowie 
był filią Ośrodka Kultury Górna. 
Od 1 listopada 2021 roku Strefa Kultury Otwartej 
jest częścią Miejskiej Strefy Kultury.

Na prośbę Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew 
drukujemy otrzymaną informację na temat możliwości 

i zalet rozliczenia podatkowego przez internet.

W tym roku usługa Twój e-PIT cieszy się jeszcze większą popularnością 
niż rok temu. Podatnicy złożyli już ponad 2 mln deklaracji przygotowanych 
dla nich przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) w usłudze Twój 
e-PIT.
 Chcemy zachęcić jak najwięcej osób do korzystania z usługi Twój 
e-PIT, dzięki której można wygodnie i bezpiecznie złożyć zeznanie podat-
kowe, a w przypadku nadpłaty szybciej otrzymać zwrot podatku.
 Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów i przypominamy, 
że wiele spraw w urzędzie skarbowym można załatwić bez wychodzenia 
z domu za pośrednictwem strony www.podatki.gov.pl lub telefonicznie. 
Pamiętajmy, że jeśli istnieje konieczność osobistej wizyty w urzędzie, 
jest ona możliwa po wcześniejszym umówieniu się i rezerwacji terminu 
i godziny. Najprościej zrobić to przez Internet za pomocą elektronicznego 
formularza lub dzwoniąc na numer 516 243 166.

Warto jeszcze dodać, że jakkolwiek informacje te przesłał nam Urząd 
Skarbowy Łódź-Widzew treści prezentowane dotyczą podatników z całej 
Polski.

► Twój e-PIT czeka na Ciebie

STREFA KULTURY OTWARTEJ STREFA KULTURY OTWARTEJ 
NA OLECHOWIENA OLECHOWIE
STREFA KULTURY OTWARTEJ to nowatorskie 

przedsięwzięcie zainicjowane w 2012 roku przez 
Ośrodek Kultury „Górna” i Radę Osiedla Olechów-
-Janów, przy poparciu RSM BAWEŁNA oraz Wydziału 
Kultury i Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi. 

DZIEŃ ZIEMI, 
czyli sprzątanie 
na Janowie
Z okazji Dnia Ziemi, który przypada 
na 22 kwietnia, Rada Osiedla „Sien-
kiewiczowskie” zaprasza mieszkań-
ców Osiedla do aktywnego uczest-
nictwa w sprzątaniu terenu wzdłuż 
rur ciepłowniczych.

Zbiórka chętnych osób do wzię-
cia udziału w tym wydarzeniu odbę-
dzie się 22 kwietnia o godz. 10:30 
przy pawilonie „Biedronka” na Jano-
wie.

Worki do zbierania śmieci 
i odpadów zapewni Administra-
cja Osiedla „Sienkiewiczowskie”, 
która zabezpieczy również odbiór 
zapełnionych worków. Pracownicy 
tej jednostki będą również brali 
udział w inicjatywie członków tutej-
szej Rady Osiedla.

Przypominamy o podstawowych 
zasadach bezpieczeństwa: odpady 
zbieramy w rękawiczkach, nie zbie-
ramy odpadów medycznych (strzy-
kawek, środków opatrunkowych itp.), 
zachowujemy bezwzględną ostroż-
ność przy zbieraniu szkła.

 Kierownik osiedla
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W tym roku, z uwagi na małe zainteresowanie naszych mieszkańców, 

TKKF Ognisko „Dzikusy” nie planuje kolonii letnich  
w swoim ośrodku w Sulejowie. W zamian za to Ognisko organizuje  

różne imprezy sportowe i rekreacyjne. O jednej z nich piszemy poniżej.

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 , 100, 201-233 oraz zespół 
garaży przy bl. 100 i przy ul. Zakładowej 32-36.
ADMINISTRATORZY:
Alina Kobus administrowane bloki: 105-122, 
tel. kom. 505 150 863, e-mail: akobus@rsm-
bawelna.pl
Iwona Tomaszewska administrowane bloki: 
125-135 i 140-150, tel. 505 150 842, e-mail: 
itomaszewska@rsmbawelna.pl
Wiesława Maślak administrowane budynki: 
151-160, 213-218a, tel. 505 150 840, e-mail: 
wmaslak@ rsmbawelna.pl
Anna Winiarska-Kaźmierczak administro-
wane bloki: 137–139, 201, 202, 203, 204, 207, 
208, 209, tel. 505 150 847, e-mail: awiniarska-
kazmierczak@rsmbawelna.pl 
Katarzyna Chrapowicka administrowane 
bloki: 100, 101, 102, 103, 141, 142, 143, 143A, 
205, 205A, 206, 210, 211, 212 + zespół garaży 
przy bl. 100 oraz zespół garaży przy ul. Zakła-
dowej, e-mail: kchrapowicka@rsmbawelna.pl 
Katarzyna Spychała administrowane bloki: 
219–233, e-mail: kspychala@rsmbawelna.pl

Administracja osiedla „Sienkiewiczow-
skie”, tel. 42 670 66 64.
Kierownik osiedla p. Dominik Różycki
TECHNIK
Robert Wojtkiewicz, tel. 505 150 848, 
e-mail: rwojtkiewicz@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 osiedla p. Andrzej Jaroszczyk.
TECHNIK:
Sebastian Janaczyk, tel. 505 150  849, 
e-mail: sjanaczyk@rsmbawelna.pl
ADMINISTRATORZY:
Izabela Kamińska administrowane budyn-
ki: Górska 2, 4, 3/5, 7/9, Szczytowa 4/6, Raw-
ska 3, 7, Wilcza 2, Gołębia 1/3, 5, A. Sacharowa 
24, 26, 28, e-mail: ikaminska@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.
P.o. kierownika osiedla p. Aleksandra 
Marcinkowska-Wrońska.
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. Kutrze-
by 3 i 10, Czarnkowska 9/13, tel. kom. 505 150 
862, e-mail: jpiaseczny@rsmbawelna.pl
Krzysztof Jędrzejczak administrowane bloki: 
Bydgoska 25, 27/29, 35, 37, Lutomierska 156, 
158, Uniejowska 1/3, 4, 4a, 6, Limanowskiego 
168, Turoszowska 5, 16, dwa zespoły garaży 
przy ul. Bydgoskiej 25a i Powstańców Wielkopol-
skich 25, tel. 501 463 353, e-mail: kjedrzejczak@
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,  
tel. 509 807 333, e-mail: bkazmierczak@rsm-
bawelna.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 i Beata Nykiel – 
czynsze os. Zbiorcza i os. Żubardź, tel. 42 641 
63 33, wew. 66, e-mail: jolszewska@rsmba-
welna.pl i bnykiel@rsmbawelna.pl
Olga Malec – czynsze os. Słowiańskie, 
tel. 42 641 63 33, wew. 67, e-mail: omalec@
rsmbawelna.pl

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

SIATKARZE TKKF 
„DZIKUSY” SIĘGAJĄ 
PO ZWYCIĘSTWO

W dniu 12.03. br. zakoń-
czyły  się rozgrywki 

ligowe  w  amatorskiej  siat-
kówce.  Ognisko  TKKF 
Dzikusy  –  męska  drużyna 
siatkarska  zajęła  I  miejsce. 
W  rozgrywkach  półfinało-
wych,  przeprowadzonych 

w dn. 19 marca drużyna Dzi-
kusów wygrała 3:1. Naszych 
siatkarzy czeka jeszcze jeden 
półfinałowy  mecz  w  dniu 
26 marca.  Zwycięzca  pół-
finału  zagra w  finale,  który 
rozegrany  zostanie  w  dniu 
2.04.22 w Szkole Podstawo-
wej nr 205. Trzymamy kciuki.

  K.Sz.

WIOSENNY SPACER 
PO OGRODZIE BOTANICZNYM

W niedzielę 20 marca 
2022 r., korzysta-

jąc ze słonecznej, ciepłej 
pogody, po raz pierwszy 
po zimie można było odwie-
dzić Ogród Botaniczny, któ-
rego władze dla Łodzian 
zorganizowały spacer 
z przewodnikiem pt. WIO-
SENNE PRZEBUDZENIE.

Choć wokół  nas, 
na osiedlach, trawniki są 
jeszcze szare, a na drze-
wach nie widać pąków, 
w Ogrodzie zwiastunów 
wiosny jest już bardzo 
wiele: kwitną leszczyny, 

śnieżynki, przebiśniegi, 
uaktywniły się ptaki, które 
swym świergotem zarażają 
radością. 

Zachęcamy do space-
rów. K.Sz.

Na to zadanie Ognisko TKKF „Dzikusy” otrzy-
mało środki finansowe z Ministerstwa Sportu. 

Zajęcia podzielono na dwie tury. Pierw-
sza zorganizowana została w dniach 
8–09.03.22 r. w sali gimnastycznej Szkoły 
Podstawowej nr 205 na Olechowie. Natomiast 
zajęcia w terenie zorganizowano w dniach 
10–11.03.22 r. w Sulejowie w Ośrodku Rekre-
acyjno-Wypoczynkowym TKKF Dzikusy. 
W imprezie udział wzięło 50 dzieci, w tym 4 ucz-
niów tej szkoły narodowości ukraińskiej. 

Przeprowadzono zgadywankę terenową 
oraz konkurencje w rzucie piłką do kosza, rzu-
cie piłką z piaskiem do celu oraz ze skakanką 
na czas.

Po podsumowaniu wyników w katego-
rii dziewcząt I miejsce zajęła Bianka Stibbe, 
II miejsce – Nikola Soblewska, III miejsce 
Nikola Mroczkowska. W konkurencji chłopców 
I miejsce zajął Dominik Biedrzyński, II miejsce 
– Miłosz Musielski. III miejsce Mateusz Gola. 
Dla zwycięzców ufundowano drobne nagrody 
rzeczowe. Upominki wręczono tez najmłodszym 
uczestnikom: Weronice Nowak oraz Frankowi 
Frandzel. 

Po zawodach sportowych dla wszystkich 
uczestników imprezy zorganizowano ognisko 
z pieczeniem kiełbasek oraz pieczywa, zapew-
niono ciepłą herbatę. 

Imprezę przygotowali członkowie zarządu 
Ogniska TKKF Dzikusy: Agnieszka Krajewska, 
Sylwester Pawlak, Władysław Stępień oraz 
Elżbieta Michalska. K.Sz.

Zarząd Ogniska TKKF Dzikusy poinformował naszą redak-
cję, że w dniach 8.03.–11.03.2022 r. przeprowadził imprezę 
rekreacyjno-sportową dla dzieci ze Szkoły Podstawowej 
Nr 205 pod nazwą: „sporty zimowe dla dzieci”.

REKREACJA Z DZIKUSAMIREKREACJA Z DZIKUSAMI
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Polska Krajowa Rada Spółdzielcza już następnego dnia po wybuchu wojny w Ukrainie, 
tj. 25 lutego wystosowała do Przewodniczącego Zarządu COOP Ukraina p. Illiia Gorokhovskyia 
list solidarności z Ukrainą. Za nami poszły inne światowe organizacje spółdzielcze. 
KRS wystosowała przy tym apel do polskich spółdzielni, który zamieszczamy niżej.

RSM  „Bawełna”  z  uznaniem 
i  pełnym  poparciem  przyjęła 
inicjatywę  Krajowej  Rady 
Spółdzielczej i Związku Rewi-
zyjnego  Spółdzielni  Miesz-
kaniowych  RP, aby zachęcić 
organizacje spółdzielcze do włą-
czenia  się w  działania  pomo-
cowe dla Ukrainy i dla uchodź-
ców z Ukrainy. Zarząd naszej 
Spółdzielni jednoznacznie opo-
wiedział  się za poparciem sta-
nowiska zawartego w pismach 
otrzymanych od Krajowej Rady 
Spółdzielczej  i  od Związku 
Rewizyjnego, niemniej  jednak 
uważał  za konieczne  skon-
sultowanie  z Radą Nadzorczą 
Spółdzielni udzielenie poparcia 
dla wyrażonego w tych pismach 
kierunku w imieniu całej Spół-
dzielni,  a  przede  wszystkim 
skonsultowanie  podjęcia  kon-
kretnych działań pomocowych. 
I  jak można  było  przypusz-
czać  znając osoby wchodzące 
w skład naszej Rady Nadzorczej, 
wszyscy jej członkowie poprzez 
pocztę elektroniczną jednogłoś-
nie  i  bezzwłocznie  wyrazili 
swoją aprobatę dla zaangażowa-
nia się RSM „Bawełna” w akcję 
pomocową.

Analizując  potrzeby  orga-
nizacji zajmujących się pomocą 
oraz nasze możliwości w  tym 
zakresie ustaliliśmy, że najsłusz-
niejszym  posunięciem  będzie 
wyasygnowanie  pewnej  kwoty 
pieniędzy i przekazanie jej kon-
kretnej organizacji pomocowej, 
która niewątpliwie lepiej od nas 
zorientowana jest w aktualnych 
potrzebach  czy to uchodź-
ców, czy osób, które pozostają 
na terenach  ogarniętych  dzia-
łaniami  wojennymi.  Mając 
na względzie możliwą  różno-
rodność zapatrywań i sympatii 
politycznych naszych członków 

wybraliśmy organizację jak naj-
bardziej neutralną światopoglą-
dowo i po uzyskaniu akceptacji 
wszystkich  członków  Rady 
Nadzorczej  przekazaliśmy 
jako RSM „Bawełna” w Łodzi 
kwotę  20.000,-  (dwadzieścia 
tysięcy) zł na konto Polskiego 
Czerwonego Krzyża  ze wska-
zaniem, że są to pieniądze prze-
znaczone na pomoc Ukrainie.

Za przykładem  Spółdziel-
ców  z  Bielska-Białej  rozwa-
żaliśmy  zorganizowanie  zbió-
rek  darów  rzeczowych wśród 
mieszkańców naszych bloków. 
Po dogłębnym przeanalizowa-
niu  tego  pomysłu  uznaliśmy 
jednak, że w Łodzi funkcjonuje 
już wiele miejsc takich zbiórek, 
a osoby tam działające wiedzą 
na bieżąco,  co jest  w  danej 
chwili potrzebne, a więc  jakie 
rzeczy przyjmować, a jakie będą 
tylko zalegać niewykorzystane 
i  zajmować miejsce. A  zatem 
zamiast ogłaszać zbiórki, ozna-
czające  konieczność  spraw-
dzenia,  segregowania  i  trans-
portowania  darów,  uznaliśmy, 
że ograniczymy się do podania 
do wiadomości naszych człon-
ków  i  mieszkańców  adresów 
dwóch podstawowych miejsc, 
w  których  przyjmowana  jest 
pomoc rzeczowa i wywiesiliśmy 
na wszystkich  klatkach  scho-
dowych  ogłoszenia,  jak załą-
czone do niniejszej  informacji. 
Warto  podkreślić,  że w  ogło-
szeniach tych zasugerowaliśmy, 
aby osoby  chcące  przyłączyć 
się do niesienia pomocy Ukra-
inie ograniczyły dary rzeczowe 
do przedmiotów  już posia-
danych,  a  zamiast  kupować 
to, co chcą  przekazać,  wpła-
cały  pieniądze  przeznaczone 
na te zakupy  na konto wybra-
nej  organizacji  pomocowej 

i  dla przykładu  podaliśmy 
konto  Polskiego  Czerwo-
nego Krzyża. Z opinii, jakie 
do nas dotarły  wnosimy, 
że ogłoszenia  te okazały 
się przydatne dla mieszkań-
ców,  bo nie tylko  pomogły 
w lokalizacji miejsc zbiórek, 
ale też zachęcały  i  mobili-
zowały  do wzięcia  udziału 
w niesieniu pomocy naszym 
potrzebującym  sąsiadom 
z Ukrainy.

RSM „Bawełna” 
dla Ukrainy
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***
Rozmowa kwalifikacyjna:
–  Ma  pan  wyjątkowo  duże  oczekiwania  finansowe  jak  na kogoś, 
kto nie ma żadnego doświadczenia w naszej branży.
– Tak. To dlatego, że będę musiał włożyć wyjątkowo dużo pracy i wysiłku 
w to, żeby zrozumieć czym miałbym się zajmować.

***
Sułtan nachyla się do najbliżej niego siedzącej żony i szepcze jej czule 
na ucho: – Jesteś słońcem mojego życia. Kocham cię. Podaj dalej.

Rozerwij się!
BARAN 21 III - 20 IV
Warto  kontynuować  grę 
niedawno  rozpoczętą.  Sta-
raj  się  utrzymać  inicjatywę 
w swoich rękach, by właściwie kierować 
wydarzeniami.  Nie  pozwól  partnerowi 
rozpraszać uwagi w inną stronę niż Twoja! 
Pod koniec miesiąca wyjaśni się, jakie masz 
szanse na przyszłość w tej sprawie. Przy-
chylny znak - Ryby.
BYK 21 IV - 21 V
Dowiesz się sporo ciekawego 
na  intrygujący Cię od dawna 
temat.  Będzie  ważne,  jak 
szybko  wyciągniesz  z  tego  właściwe 
wnioski. Uważaj - Twoje gadulstwo może 
zaszkodzić  nawet  najlepszym  zamierze-
niom.  Spotkanie  urodzinowe  u  Barana 
będzie z pewnością udane,  ale nie  siedź 
na nim za długo. 

BLIŹNIĘTA 22 V - 20 VI
Mimo pośpiechu związanego 
z  ogromem  spraw  do  zała-
twienia będzie to satysfakcjo-
nujący miesiąc. Będziesz mieć szczęśliwą 
rękę do trudnych posunięć, a kilka osobi-
stych sukcesów wydatnie poprawi Twoje 
samopoczucie. Czekają Cię więc pomyślne 
dni, choć mogą je zakłócić drobne kłopoty 
z Bykiem. 
RAK 21 VI - 22 VII
Lubisz często namotać wiele 
spraw  wierząc,  że  potem 
wszystko samo jakoś się ułoży. 
Może  i  tak  się  stanie,  ale  warto  spra-
wić,  by  ułożyło  się  naprawdę  dobrze. 
Nie komplikuj więc niepotrzebnie wyda-
rzeń wokół siebie. Ktoś chce koniecznie 
robić Ci na przekór. Czy to przypadkiem 
nie Koziorożec?

LEW 23 VII - 22 VIII
Nawiązane  w  najbliższych 
dniach  kontakty  zawodowe 
mogą pogmatwać się na sku-
tek... Twojej niezręczności. Uważaj więc, 
by nie popełnić gafy, która może być powo-
dem większych przykrości niż przypusz-
czasz.  Ewentualny,  nieplanowany  przed 
świętami, wyjazd służbowy z Panną może 
temu zapobiec. 
PANNA 23 VIII - 22 IX
Wydatki, czekające Cię w tym 
miesiącu, niech nie będą zachętą 
do  zaciągnięcia  pożyczki 
lub  kredytu  bankowego. Wplączesz  się 
w trudne do zlikwidowania kłopoty finan-
sowe. Spróbuj więc  inaczej  i mniejszym 
kosztem rozwiązać najbliższe problemy. 
Wskazówka Skorpiona może okazać się 
zbawienna. 

WAGA 23 IX - 23 X
Może się  tak zdarzyć, że tra-
fisz na trudności w załatwianiu 
istotnej dla siebie sprawy. Pój-
ście na pewne ustępstwa, a nawet ewentu-
alna zgoda na kompromisowe rozwiązanie, 
to najlepszy sposób pokonania przeszkody. 
Przy okazji zapobiegniesz nerwowej atmo-
sferze. Dobre układy ze Strzelcem.

SKORPION 24 X - 21 XI
Nieciekawy początek wiosny 
nie  natchnął  Cię  optymi-
zmem.  Nic  Ci  się  nie  chce, 
na nic nie masz ochoty. Szkoda, bo ten okres 
mógłbyś  wykorzystać  o  wiele  bardziej 
intensywnie. Przede wszystkim zdaj sobie 
sprawę z tego, że przechodzisz tylko atak 
„pozimowej chandry”. Co na to Rak? 

STRZELEC 22 XI - 21 XII
Możesz w tych dniach stanąć 
przed koniecznością dokona-
nia wyboru w sprawach żywo 
Cię  interesujących,  ale  niezbyt  łatwych 
do rozsądzenia. Kieruj się przede wszystkim 
stopniem trudności szybkiego osiągnięcia 
konkretnych efektów. Twoja intuicja bardzo 
się przyda. Skorzystaj z rad Wodnika. 

KOZIOROŻEC 22 XII - 19 I
Nieszczególny miesiąc. Odnie-
siesz  wrażenie,  że  ktoś  nie-
zbyt dowierza Twoim dobrym 
intencjom. A może tylko Twoim słowom? 
Warto w takiej sytuacji odkryć swoje karty, 
niech druga strona przekona się, że grasz fair 
i działasz w dobrej wierze. Znajdź więcej 
czasu dla bliskiego Ci Lwa. 

WODNIK 20 I - 18 II
Musisz  starannie  przygoto-
wać się do spotkania z Bliźnię-
tami, z którymi wiążesz spore 
nadzieje. Wiele  będzie  zależało  od  tego, 
jak się zachowasz, co powiesz,  jakie zro-
bisz ogólne wrażenie. Nie bagatelizuj więc 
niczego  i  pamiętaj,  że  punktualność  jest 
obowiązkiem a nie grzecznością. 

RYBY 19 II - 20 III
Ktoś z bliskich postąpi w spo-
sób dość nieoczekiwany. Twoje 
zaskoczenie lepiej będzie skryć 
i nie robić większego problemu, jeśli nawet 
sprawa będzie na to zasługiwała. Wypadki 
potoczą się korzystniej, gdy  towarzyszyć 
im będzie spokój i opanowanie obu stron. 
Nie przejmuj się humorami Wagi.

HOROSKOP NA KWIEC IEŃ

Jest to jedno z najpopular-
niejszych i najbardziej uni-

wersalnych rodzajów ciast. 
Z ciasta kruchego można 
upiec: ciasteczka, babeczki, 
paluszki, tarteletki, tarty, wiel-
kanocne mazurki czy spody 
do np. serników. Oprócz tego 
kruche ciasto bardzo szybko 
się wyrabia i można przygoto-
wać na wiele dni przed wypie-
kiem czy spożyciem.

Surowe ciasto kruche można 
przechowywać w lodówce 
aż do 5 dni. Można jest także 
zamrozić i trzymać w zamra-
żarce do 3 miesięcy.

Po upieczeniu ciasto kruche 
(bez nadzienia czy kremów) 
można przechowywać nawet 
do dwóch tygodni. Nie trzy-
mamy go jednak wtedy 
w lodówce – ciasto kruche 
musi po upieczeniu leżako-
wać w cieple.

W obecnych czasach święta Wielkanocne przywodzą na myśl świę-
conkę, pieczenie bab i mazurków, uroczyste śniadanie w Wielką 

Niedzielę oraz śmigus-dyngus. Są to tradycje pielęgnowane od lat. 

A co z tymi zapomnianymi? 
Czy ktoś jeszcze je praktykuje? 
Oczekiwaniom na święta Wielkanocne towarzyszy „Wielki post”. Pod-
czas tych czterdziestu dni, wyrzekamy się największych przyjemności. 
Dawniej w tym czasie Polacy jadali głównie żur oraz śledzie, sym-
bolizujące czas oczekiwania. Gdy zbliżała się Wielkanoc organizo-
wano tak zwany „pogrzeb żuru”, polegający na wylaniu go na ulicę 
oraz „wieszanie śledzia”, czyli przybijanie go do drzewa. W ten sposób 
symbolicznie karano te potrawy za to, że zastąpiły na tak długi czas 
inne pyszności w jadłospisie.

Dziś mało kto pamięta, że dawniej zewnętrzne oczyszczenie domu 
symbolizowało usunięcie z dusz oraz serc wszystkiego, co w naszym 
życiu złe. Teraz nawet wnętrza domów nie zawsze są sprzątane 
przed świętami jak kiedyś. K.Sz.

KRUCHE CIASTO
Składniki:

■ mąka:  pszenna  (luksusowa 
typ 550) lub bezglutenowa; można 
dodać  również  odrobinę  mąki 
ziemniaczanej (nie za dużo, bo cia-
sto będzie za bardzo się kruszyć),

■ t łuszcz:   masło  prawdziwe 
o zawartości 82 procent  tłuszczu 
(koniecznie schłodzone wcześniej 
w lodówce),

■ cukier:  cukier  puder;  cukier 
można  jednak w ogóle pominąć, 
np. w kruchym cieście do wypie-
ków  na  słono  (dodajmy  wtedy 
jedną łyżeczkę soli),

■ jajka:  zazwyczaj  same  żółtka, 
gdyż  białka  powodują,  że  ciasto 
jest twardsze); jajka nie są jednak 
warunkiem udanego kruchego cia-
sta i można je pominąć.

Przygotowanie:

W  najpowszechniejszym  przepisie 
na kruche ciasto (do słodkich wypie-
ków)  ściśle  określone  są  proporcje 
głównych  składników.  Stosunek 
mąki  do  tłuszczu  i  cukru  powinien 

wynosić: 3:2:1, co w praktyce oznacza, 
że np. na 300 gramów mąki przypada 
200 gramów tłuszczu oraz 100 gramów 
cukru. Zazwyczaj do kruchego ciasta 
nie dodaje  się proszku do pieczenia, 
można z kolei (w zależności od prze-
pisu) dodać zimną wodę lub śmietanę 
–  szczególnie  jeśli  ciasto  jest  zbyt 
sypkie i nie daje się ugnieść, a ugnia-
tanie,  dodajmy  krótkie,  jest  tu  klu-
czem do idealnego ciasta kruchego – 
można to zrobić w robocie kuchennym 
(z użyciem haka do wyrabiania ciasta) 
lub własnymi rękami. Najpierw ucie-
ramy  (lub  zagniatamy)  pokruszone, 
zimne masło z mąką, potem dodajemy 
resztę składników.  K.Sz.

Tradycje Wielkanocne

„Pogrzeb żuru” 
oraz „wieszanie śledzia”

Taka sobie myśl!
Życzliwe słowa mogą być krótkie i łatwe do powiedzenia, 
ale ich echa są prawdziwie bezkresne.
 Matka Teresa z Kalkuty

Nie wiem, 

bo pierwsza 

stoję.


