
„Hop do szkoły” to coroczna, wielopokoleniowa impreza na Olechowie. 
Na naszym festynie bawią się beztrosko i dzieci i dorośli. Jak co roku 
planujemy moc atrakcji.
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Przed nami wiele wspaniałych imprez i letnich wydarzeń. Już w najbliższy piątek 
rozpoczynają się obchody 595. rocznicy nadania praw miejskich Łodzi. A we 
wrześniu kolejne Hop do szkoły. Na wszystkie imprezy serdecznie zapraszamy. 

Wakacje to czas podróży, poznawania nowych miejsc i ludzi. Zachęcamy do prze-
czytania krótkiej relacji z Sulejowa, gdzie wypoczywają dzieci członków naszej 
Spółdzielni oraz wywiadu z prezesem jednego z łódzkich biur podróży.

Następny numer 
ukaże się  

27 września 2018 r. NAKŁAD 9000 

egzemplarzy

8 września 2018 r., godz. 10.00 

Moim 
zdaniem 
Dwa tygodnie temu zakończyły się mi-

strzostwa świata w piłce nożnej. Przez pra-
wie miesiąc, a na pewno przez pierwsze dwa 
tygodnie, dopóki grała nasza reprezentacja, 
większość z nas była praktycznie pochłonięta 
futbolem. Zwyciężyła reprezentacja Francji 
pokonując w finale powszechnie lubianą Chor-
wację. Nam zaś pozostał po tych mistrzostwach 
wieki niesmak, bowiem nasi zawodnicy niczego 
pozytywnego nie pokazali; wręcz kandydują 
do miana najgorszego uczestnika tych mi-
strzostw. 

Ale to już się stało, my zaś musimy pa-
trzeć z optymizmem w przyszłość. Szczególnie 
w naszej Spółdzielni. Dlaczego? … bowiem 
zaraz po wakacjach mamy jak zwykle wielkie 
wydarzenie w postaci kolejnej edycji naszego 
corocznego festynu HOP DO SZKOŁY orga-
nizowanego po raz ostatni w dotychczasowej 
formule, ponieważ w wyniku reformy eduka-
cyjnej z końcem najbliższego roku szkolnego 
2018–2019 wygaszone zostaną gimnazja. Mu-
simy się zastanowić, czy rozszerzyć naszą ofer-
tę o inne szkoły podstawowe czy też włączyć 
licea ogólnokształcące, do których uczęszczają 
dzieci naszych członków. Te sprawy nie prze-
szkodzą jednak w prawidłowym przygotowaniu 
Festynu o czym wspominamy w tym numerze 
n/Gazety zapraszając do licznego uczestnictwa 
w dniu 8 września br. w tym wydarzeniu, tym 
bardziej, że patronat objęła Prezydent Łodzi 
Hanna Zdanowska, zaś patronat medialny 
Telewizja Polska Oddział w Łodzi oraz Radio 
Łódź. A za kolejne trzy miesiące od Festynu, 
czeka nas kolejne wielkie wydarzenie czyli 
60-ta rocznica powstania naszej Spółdzielni 
czyli Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Bawełna”. Pozwolimy sobie w kolejnych 
numerach naszej Gazety przypomnieć histo-
rię „Bawełny”, a jest ona niebanalna, bowiem 
była i jest spółdzielnią z charakterem, szybko 
się rozwijającą i inwestującą, a łączna po-
wierzchnia zasobów wchodzących w skład 
RSM „Bawełna” i wydzielonych spółdzielni 
„córek” i jednej „wnuczki” to ponad dwa i pół 
miliona metrów kwadratowych powierzchni, 
kilkadziesiąt tysięcy mieszkań.

Na koniec zaś chciałem się odnieść do prob-
lemów z ciszą nocną na jakie napotykają miesz-
kańcy kilku bloków na Olechowie z powodu 
funkcjonującej całe noce pobliskiej samoobsłu-
gowej myjni samochodowej o czym pisaliśmy 
i piszemy w tym numerze Gazety oraz miesz-
kańcy budynku 501A z powodu funkcjonującej 
naprzeciwko placówce gastronomicznej wysta-
wiającej na zewnątrz stoliki z parasolem, przy 
których biesiadują do północy , a nawet dłużej, 
różne grupy głośnych klientów. Próbujemy coś 
„zdziałać”, ale napotykamy na mur niezrozumie-
nia, opieszałości w działaniu niektórych służb itp. 
Cisza nocna jest niezbywalnym i nieodłącznym 
prawem każdego z nas, a kto ją zakłóca winien 
zostać szybko zmuszony do zaprzestania hałaso-
wania w nocy i ukarany przez skuteczne i szybkie 
działanie. Niestety to tylko teoria. U nas! Dlacze-
go tak piszę? Otóż podczas ostatniego wielkosz-
lemowego turnieju w tenisa ziemnego na kortach 
Wimbledonu męskie pojedynki półfinałowe, jak 
zwykle zaplanowano w piątek. Pierwszy półfi-
nał między Andersonem z RPA a Isnerem z USA 
trwał prawie 7 godzin i był rekordowo długim 
pojedynkiem. Spowodowało to, że drugi półfi-
nał pomiędzy Nadalem a Djokovicem rozpoczął 
się dopiero po 20-tej. I niestety został przerwa-
ny o 23-ciej z powodu … ciszy nocnej mimo, 
iż mecz toczył się przy zapalonych jupiterach 
i zasuniętym dachu. Bo prawo w Londynie i An-
glii jest nieubłagane.

 Sylwester Pokorski

Statut zatwierdzony
Postanowieniem z dnia 20 czerwca 2018 r. uzyskaliśmy 
wpis zmienionego statutu w Krajowy Rejestr Sądowy, tym 
samym RSM „Bawełna” wypełniła ustawowy obowiązek 
dostosowania statutu do zmienionych ustawą z 20 lipca 
2017 r. przepisów w obowiązującym terminie do 9 wrześ-
nia 2018 r. Więcej o Statucie na str. 6.

W tym roku przypada 595. rocznica nadania Łodzi praw miejskich 
przez Władysława Jagiełłę. Urodzinowe obchody tego święta prze-
widziane są na cały nadchodzący weekend 27–28–29 lipca. Punktem 
kulminacyjnym obchodów będzie uroczystość 29 lipca na Starym 
Rynku przed pomnikiem upamiętniającym to historyczne wydarze-
nie. Na Stary Rynek wjadą konni rycerze, piękne szlachcianki i miej-
scy rajcy. Organizatorzy zapowiadają świetną zabawę w średnio-
wiecznym stylu. Na Starym Rynku zagoszczą wystawy fotograficzne, 
przeprowadzona zostanie gra miejska i inscenizacje wydarzeń 

historycznych. 
Uczestnicy będą 
mogli podszkolić 
się także w pisa-
niu tradycyjnych 
pism, tworzo-
nych nie długo-
pisem lecz gę-
sim piórem!
Szerzej o obcho-
dach urodzin na 
str. 8.

Urodziny Łodzi

Czas szybko płynie. Przed nami 
kolejny festyn na Olechowie, 

na który, już teraz, wszystkich 
serdecznie zapraszamy. Odbędzie 

się on jak zwykle w drugą 
sobotę września. Startujemy 

o godz. 10.00 i bawimy się niemal 
przez cały dzień. A atrakcji, 

gwarantujemy, nie zabraknie: 
na scenie, wokół niej, bliżej i dalej. 
Festiwalowy koncert da zebranym 

Piotr Petrykowski.
Co więcej zaplanowaliśmy 

na 8 września czytaj na str. 9. 

Zaproszenie na festyn
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Po raz kolejny na łamy naszej gazety wraca sprawa trudnego sąsiedztwa.  

Dziś o myjni na wybudowanie, której jako zbyt odległe sąsiedztwo,  
nie mieli wpływu nasi mieszkańcy i Spółdzielnia,  

a skutki sąsiedztwa są mocno odczuwalne.

W czerwcu 2018 r. na posie-
dzeniach w dniach 6 i 20 oraz 
w trybie roboczym między 
posiedzeniami Zarząd pod-
jął decyzje m.in. w następu-
jących sprawach:

Sprawy członkowsko
mieszkaniowe
Wg stanu na 31 maja 2018 r. Spół-
dzielnia zrzeszała 10.372 człon-
ków. W czerwcu 2018 r. przyjęto 
w poczet członków Spółdzielni 
8 osób, które posiadają odrębną 
własność lokalu w zasobach Spół-
dzielni i wystąpiły o członkostwo. 
Ponadto do rejestru członków 
wpisano 23 osoby, które naby-
ły członkostwo z mocy prawa, 
a skreślono z rejestru członków 
Spółdzielni 38 osób, których 
członkostwo z mocy prawa ustało.

Rozstrzygnięty został prze-
targ nieograniczony na miesz-
kanie w osiedlu „Słowiańskie” 
– zgodnie ze wskazaniem komisji 
przetargowej wybrano ofertę naj-
korzystniejszą finansowo.

Sprawy terenowo -
prawne
Skierowano do właścicieli nieru-
chomości do podjęcia w trybie in-
dywidualnego zbierania głosów 
uchwały w zakresie wyrażenia 
zgody dla RSM „Bawełna” jako 
zarządcy nieruchomości:

– na udostępnienie tere-
nu i zawarcie umowy naj-
mu z inwestorem prowadzą-
cym działalność gospodarczą 

pod nazwą GETMAR Usługi 
Remontowo-Budowlane ce-
lem posadowienia w gruncie 
przyłącza wodociągowego 
o śr. Ø90, które dostarczać bę-
dzie wodę do nowo powstającej 
inwestycji czerech budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych 
na działkach o numerach ewi-
dencyjnych 29/24, 30/27, 30/29 
w obrębie W-35 przy ul. Kmici-
ca, z jednoczesnym uchyleniem 
uchwały nr 1/JS03/2017 z dnia 
28.12.2017 r. w tej samej spra-
wie – dotyczy nieruchomości 
zabudowanej budynkami S3-S7 
w osiedlu „Sienkiewiczowskie”,

– na zawarcie z PGE Dystry-
bucja S.A. umowy udostępnienia 
części działek nr 189/12 i 219/4 
w celu posadowienia przez PGE 
w gruncie przyłączy kablowych 
elektroenergetycznych ze stacji 
trafo do trzech budynków miesz-
kalnych przy ul. Bolesława 
Szczodrego, nie stanowiących za-
sobu mieszkaniowego RSM „Ba-
wełna” – dotyczy nieruchomości 
S231 zabudowanej budynkami 
nr 231 w osiedlu „Słowiańskie”, 
przy czym Spółdzielnia jako 
współwłaściciel ww. nierucho-
mości w obydwu przypadkach 
wypowiedziała się za podjęciem 
uchwały.

Po zebraniu podpisów wśród 
współwłaścicieli nieruchomości 
przez administracje osiedli przy-
jęto do wiadomości, że uchwa-
ły zostały podjęte i skierowano 
je do realizacji.

RSM Bawełna – ,,Mój dom” – pismo Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna”. Redaktor Naczelny Sylwester Pokorski, redaktorki: Katarzyna Szczepaniak i Izabela Gwardys. 
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Roboty remontowe, 
wymiana stolarki 
okiennej
Podjęto decyzję o zrefundowaniu 
członkom Spółdzielni 50% kosz-
tów wymiany okien we własnym 
zakresie w mieszkaniu w osied-
lu „Słowiańskie” i mieszkaniu 
w osiedlu „Sienkiewiczowskie” 
– refundacja przyznana zosta-
ła z opóźnieniem w stosunku 
do kolejności wynikającej z list 
określających kolejność wymia-
ny/refundacji na tych osiedlach, 
gdyż w jednym przypadku ocze-
kiwano na dostarczenie przez 
lokatora wymaganych dokumen-
tów, a w drugim musiał upłynąć 
regulaminowy pięcioletni okres 
od daty nabycia lokalu przez oso-
bę, która otrzymuje refundację.

Z uwagi na stan techniczny 
stolarki okiennej postanowiono 
przyspieszyć wymianę drzwi bal-
konowych w jednym z mieszkań 
w osiedlu „Zbiorcza” – połowę 
kosztów wymiany pokrywa loka-
torka mieszkania.

Uzupełniono plan remonto-
wy na 2018 rok osiedla „Koziny” 
o dodatkowe prace remontowe 
finansowane ze środków bilansu 
otwarcia funduszu remontowego 
na 2018 rok dla danego osiedla.

Wyrażono zgodę na sfinan-
sowanie części prac związanych 
z urządzaniem placu zabaw przy 
bloku 503 na Widzewie ze środków 
pochodzących z bilansu otwarcia 
funduszu remontowego na 2018 
rok dla osiedla „Zbiorcza”

Z prac 
Rady Nadzorczej 
W czerwcu 2018 roku 

Rada Nadzorcza RSM „Ba-
wełna” odbyła dwa posie-
dzenia, na których:

1.  Dokonała oceny przebiegu i pod-
sumowania obrad Walnego Zgroma-
dzenia, które odbyło się w dniach 16–
25.04.2018 r. Przeanalizowano tematykę 
dyskusji członków Spółdzielni, wyrażając 
zadowolenie, że pojawia się w niej dużo 
głosów chwalących zamieszkiwanie 
w zasobach RSM „Bawełna”. Doceniono 
sprawną organizację i przebieg zebrania, 
jednakowoż nadal ubolewając nad spad-
kową tendencją frekwencji mieszkańców.

2.  Rozpatrzyła i bez uwag przyjęła 
do akceptującej wiadomości Informację 
w sprawie rozliczeń kosztów zużycia cie-
pła i wody za 2017 r.

3.  Zatwierdziła wniosek ws. wyrażenia 
zgody na zawarcie umowy najmu lokalu 
użytkowego nr 1/47 Łódź, ul. Przyby-
szewskiego 163 ze „Stokrotka” Sp. z o.o. 
– sklep spożywczo-przemysłowy – 
na okres 10 lat i podjęła w tym temacie 
stosowną uchwałę.

4.  Rozpatrzyła pismo Prezydent Miasta 
Łodzi p. Hanny Zdanowskiej ws. przygo-
towania propozycji dla łodzian z okazji 
obchodów 595. rocznicy nadania Łodzi 
praw miejskich i zaopiniowała pozytyw-
nie projekt odpowiedzi.

5.  Odbyła dyskusję nt. zasad współży-
cia społecznego oraz kwestii ich przestrze-
gania w budynkach i na osiedlach znaj-
dujących się w zasobach RSM „Bawełna” 
oraz na terenach sąsiadujących, zwracając 
uwagę m.in. na uciążliwość dla miesz-
kańców i hałas jaki generuje całodobowa 
samoobsługowa myjnia samochodowa 
na osiedlu Olechów. Ustalono, że członko-
wie Rady będą wracać do dyskusji w tym 
temacie.

6.  Omówiła przebieg posiedzenia 
Komitetu Obchodów 60-lecia RSM „Ba-
wełna”.

7.  Przyjęła do wiadomości informacje 
członków Rad Osiedli „Słowiańskie”, „Sien-
kiewiczowskie”, „Zbiorcza”, „Żubardź” i „Ko-
ziny” na temat spraw jakimi zajmowały się 
Rady na swych posiedzeniach w okresie 
od ostatniego posiedzenia Rady Nadzor-
czej.

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

–  sprawozdania Ogniska TKKF „Dziku-
sy” z turnieju piłkarskiego dla dzieci, który 
odbył się w dniu 10.06.2018 r.

–  zatwierdzenia przez Państwowe Go-
spodarstwo Wodne „Wody Polskie”, opra-
cowanych przez ZWiK, nowych stawek 
opłat dla Łodzi za wodę i ścieki, które będą 
obowiązywać od połowy czerwca 2018 
roku. Łodzianie zapłacą więcej o 23 grosze 
za każdy metr sześcienny wody i ścieków. 
Spółdzielnia przygotowała w tym temacie 
pismo do Zakładu Wodociągów i Kanali-
zacji, w którym zapytuje z jakiego powodu 
zmiana cen następuje w tak niedogod-
nym dla rozliczeń dniu miesiąca, czyli 
od 13 czerwca.

9.  Uchwaliła zmiany stawek opłat 
za zimną wodę i odprowadzanie ścieków 
dla lokali w zasobach w Łodzi.

Zmiana stawek opłat jest następstwem 
zmiany cen i opłat dla zbiorowego za-
opatrzenia w wodę i odprowadzania 
ścieków, ogłoszonej przez Zakład Wo-
dociągów i Kanalizacji w Łodzi na okres 
3 lat i zatwierdzonej decyzją dyrektora 
regionalnego Zarządu Gospodarki Wod-
nej Wód Polskich.

10.  Następne posiedzenie Rady Nadzor-
czej planowane jest na 5.07.2018 r.

 Oprac.: I.G.

Z PRAC ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI  
w czerwcu 2018 r.

Opłaty i koszty
Podjęto decyzję co do rozdyspo-
nowania kwoty uzyskanej od fir-
my ista Polska sp. z o.o. na skutek 
obciążenia firmy z tytułu korekt 
rozliczenia kosztów c.o. i wody 
za 2017 rok: część tej kwoty prze-
kazano na pomniejszenie salda 
rozrachunków z tytułu rozliczenia 
centralnego ogrzewania i wody 
powstałego w wyniku wykona-
nia korekt rozliczenia, a resztę – 
na dochody Spółdzielni.

Najem lokali i dzierżawa 
terenu
Zmieniono warunki umowy naj-
mu terenu pod jednym z pawi-
lonów handlowych na Janowie 
– uznając argumenty przedsta-
wione przez właścicielkę pawilo-
nu wyrażono zgodę na obniżenie 
stawki czynszu za teren.

Działalność społeczno
wychowawcza
Przyjęto sprawozdanie Ogniska 
TKKF „Dzikusy” ze zorganizo-
wanego przez Ognisko z turnieju 
piłki nożnej dla dzieci z roczni-
ków 2010 i 2011 pn. Mistrzostwa 
Świata na Olechowie, który odbył 
się w dniu 9.06.2018 r. na terenie 
boiska Orlik przy Szkole Pod-
stawowej nr 205 na Olechowie 
i z wykorzystania środków fi-
nansowych przekazanych przez 
Spółdzielnię na organizację tej 
imprezy (o turnieju pisaliśmy 
w czerwcowym wydaniu naszej 
gazety).

Rozpatrzono wnioski szkół 
i rodziców o sfinansowanie albo 
dofinansowanie do skierowań 
na kolonie w Sulejowie organi-
zowane przez TKKF Ognisko 
„Dzikusy” i – biorąc pod uwagę 
pozytywne opinie Rad Osiedli 
– podjęto decyzje o sfinansowa-
niu całości skierowań dla trzy-

naściorga dzieci z osiedla „Sło-
wiańskie” oraz o dofinansowaniu 
(po 200 zł na osobę) skierowań 
dla trojga dzieci z osiedla „Sło-
wiańskie”, dwojga dzieci z osied-
la „Sienkiewiczowskie” i jednego 
dziecka z osiedla „Zbiorcza”. Już 
w lipcu na dodatkowy wniosek 
Szkoły Podstawowej nr 205 po-
stanowiono sfinansować kolo-
nie jeszcze dwójce dzieci (jed-
no mieszka na Janowie, drugie 
na Olechowie). A zatem łącznie 
w tym roku Spółdzielnia wysłała 
na kolonie piętnaście dzieci z ro-
dzin naszych członków, którzy 
są w trudnej sytuacji materialnej, 
ale wywiązują się z obowiązku 
wnoszenia opłat za mieszkania 
oraz wspomogła rodziców w sfi-
nansowaniu kolonii dla dalszej 
szóstki dzieci.

Ustalono wstępne koszty orga-
nizacji festynu HOP DO SZKOŁY, 
który odbędzie się w dniu 8 wrześ-
nia 2018 r. na Olechowie.

***
Wystąpiono do Krajowej Rady 
Spółdzielczej z wnioskami o na-
danie odznaki „Zasłużony Dzia-
łacz Ruchu Spółdzielczego” 
wytypowanym wspólnie z Radą 
Nadzorczą wieloletnim zasłużo-
nym działaczom i pracownikom 
RSM „Bawełna”.

Omówiono kwestię podwy-
żek cen wody i odprowadzenia 
ścieków, wprowadzonych przez 
ZWiK i postanowiono wystąpić 
do ZWiK (do wiadomości Pre-
zydent Miasta Łodzi) z pismem 
w sprawie nieodpowiedniego, 
nie przystającego do obowiązują-
cych u zarządców systemów roz-
liczeń, terminu zmiany ceny wody 
od połowy miesiąca (a dokładnie 
– od 13 czerwca).

 Oprac.: E.S.

Hałaśliwa myjnia
W dzisiejszej rubryce „Listy” chcielibyśmy poruszyć sprawę myjni samo-
chodowej jaka została oddana do eksploatacji pod koniec ubiegłego 
roku przy zbiegu ulic Kazimierza Odnowiciela i  Bolesława Szczodrego, 
a dokładniej sprawę skarg mieszkańców z osiedla „Słowiańskie”, z części 
dwusetek”, na uciążliwy hałas powodowany pracą tej myjni.

Mieszkańcy budynków 226A i 227, w pobliżu których zlokalizo-
wana jest ta samoobsługowa, działająca 24 godziny na dobę myjnia 
zwrócili się do administracji osiedla z prośbą o pomoc w zakresie ogra-
niczenia hałasu, który zwłaszcza nocą staje się uciążliwy, uniemożli-
wiając wypoczynek i  sen. Administracja, oczywiście, nie odmówiła 
pomocy, organizując spotkanie negocjacyjne z właścicielem myjni.

W pierwszej jednak kolejności należy stwierdzić, że myjnia wy-
budowana została na terenie nie należącym do Spółdzielni, a jej właś-
ciciel uzyskał wszystkie wymagane zgody i decyzje, łącznie z pozwole-
niem na budowę. W trakcie postępowania zmierzającego do wydania 
tych zgód nie wpłynęły do UMŁ żadne zastrzeżenia ani co do samej 
inwestycji, ani godzin jej pracy.

W  tym miejscu należy też podkreślić, że RSM „Bawełna” jako, 
że teren nie graniczy z  naszymi zasobami, bowiem oddziela 
je od myjni grunt stanowiący ciąg pieszo jezdny ulicy Kazimierza 
Odnowiciela, nie była stroną w  tym postępowaniu więc nie miała 
żadnego wpływu na jej powstanie.

By obecnie wyeliminować powstałe niedogodności zamieszki-
wania, na zlecenie Spółdzielni, przeprowadzone zostało przez Sanepid 
w  jednym z  mieszkań w  budynku 226A badanie natężenia hałasu 
występującego w godzinach nocnych. Badanie wykazało przekrocze-
nie norm hałasu o 6–7 decybeli. Wynik badania przedstawiono właś-
cicielowi myjni na zorganizowanym spotkaniu, oczekując od niego 
rozwiązania tego przykrego dla mieszkańców problemu. Aktualnie 
po wspólnych rozmowach Spółdzielni, mieszkańców i  właściciela 
myjni (strony są już po dwóch spotkaniach) rozważane jest zawiesze-
nie pracy nocnej w myjni oraz odgrodzenie myjni od otoczenia ekrana-
mi dźwiękoszczelnymi. Oba te rozwiązania wiążą się jednak z kosztami 
jakie musiałby ponieść właściciel myjni, który nie bez racji powołuje 
się na wydane zgody na uruchomienie w  tym miejscu swojej myjni. 
Sprawa pozostaje jeszcze nie rozstrzygnięta.

A nasza Spółdzielnia nadal będzie ją monitorowa aż do wypraco-
wania rozwiązań satysfakcjonujących naszych mieszkańców.

 K.Sz.

Listy

W ramach obchodów 100. 
rocznicy Odzyskania Nie-

podległości przez Polskę Krajo-
wa Rada Spółdzielcza 3.07. br. 
zorganizowała uroczyste spot-
kanie połączone z wystawą 
„Spółdzielczość polska w służ-
bie ojczyzny i społeczeństwa” 
oraz koncertem pieśni patrio-
tycznych. W uroczystości wzięli 
udział m.in. przedstawiciele tych 
spółdzielni, które mogą poszczy-
cić się ponad 100-letnią działal-
nością. Patronat nad tym wyda-
rzeniem objął Pan Prezydent RP 
Andrzej Duda, włączając tym sa-
mym spółdzielcze obchody we 
wspólne świętowanie wielkiego 
narodowego jubileuszu.

SPÓŁDZIELCZOŚĆ  
W SŁUŻBIE OJCZYZNY  
I SPOŁECZEŃSTWA
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16 września rozpoczyna się głosowanie wniosków  
do Budżetu Obywatelskiego 2019 r.  
Wykorzystajmy szansę, bądźmy aktywni, głosujmy  
i namawiajmy do głosowania rodzinę, sąsiadów i znajomych.

Dziś, w naszym cyklu, ulica Po-
wstańców Wielkopolskich. Nie 
mamy przy tej ulicy budynków 
mieszkalnych tylko wolno stojące 
garaże i pawilon usługowy.

Patroni tej ulicy to uczestnicy 
jednego z ważniejszych polskich 
zrywów wolnościowych.

Aby jednak zrozumieć genezę 
wybuchu Powstania Wielkopol-
skiego, należy cofnąć się w czasie 
i przypomnieć odrobinę historii. 
W wyniku rozbiorów Polska zo-
stała podzielona pomiędzy 3 kra-
je: Prusy, Austro-Węgry i Rosję. 
Wybuch I wojny światowej spo-
wodował wzrost nadziei Polaków 
na odzyskanie niepodległości 
i pobudził ruchy niepodległościo-
we. Po zakończeniu wojny Polska 
faktycznie znalazła się na dro-
dze do wolności, jednak sytua-
cja w Wielkopolsce była w tych 
pierwszych miesiącach wciąż nie-

jasna, a Poznań nadal był miastem 
niemieckim. Na ziemiach zaboru 
pruskiego rozpoczęły się przy-
gotowania do przejęcia władzy, 
choć tak naprawdę ekonomiczne 
i moralne przygotowania do zry-
wu, jakim było Powstanie Wiel-
kopolskie, trwały przez znacznie 
dłuższy czas. Zapłonem, który 
przyspieszył jego wybuch, był 
przyjazd do Poznania Ignacego 
Paderewskiego – światowej sławy 
polskiego pianisty i kompozytora, 
ale także zasłużonego działacza 
niepodległościowego i później-
szego premiera rządu polskiego 
(16.01.1919–09.12.1919 r.). Ty-
siące poznaniaków, dla których 
był on wyrazicielem wielkiej 
idei zjednoczonej i niepodległej 
Polski, powitały go pieśniami 
i marszami patriotycznymi, a we 
wszystkich domach wywieszono 
polskie flagi. Niemcy, rozdrażnie-

ni takim entuzjazmem, odpowie-
dzieli swoją kontrmanifestacją, 
skandującą hasła przynależności 
ziem Wielkopolski do Niemiec. 
Atmosfera była gorąca i napięta, 
emocje sięgały zenitu. Wreszcie, 
około godziny 17-tej sytuacja 
wymknęła się spod kontroli i padł 
pierwszy strzał. Rozpoczęło się 
powstanie. Był 27 grudnia 1918 r.

Już po kilku dniach Polakom 
udało się zdobyć większą część 
Poznania i 6 stycznia 1919 r. mia-
sto zostało wyzwolone. Do poło-
wy stycznia powstańcy przejęli 
większą część Wielkopolski.

Wynik powstania przypieczę-
towany został najpierw poprzez 
rozejm w Trewirze, podpisany 
pomiędzy Niemcami a państwa-
mi Ententy – Wielką Brytanią, 
Francją i Rosją – 16.02.1919 r., 
a następnie zatwierdził go 
traktat wersalski, podpisany 

28.06.1919 r. Na jego mocy 
do Polski powróciła m.in. prawie 
cała Wielkopolska i znaczną część 
byłych Prus Królewskich. Ponad-
to utworzone zostało Wolne Mia-
sto Gdańsk. Problem przynależ-
ności państwowej Warmii, Mazur 
i Górnego Śląska miał być roz-
strzygnięty w drodze plebiscytów.

Sukces Powstania Wielko-
polskiego zawdzięczamy przede 
wszystkim bardzo dobrej organi-
zacji zrywu, w tym m.in. wyso-
kiej samoorganizacji tamtejszego 
społeczeństwa. Zaletą z pewnoś-
cią było to, że do powstania przy-
gotowana była nie jedna, wybrana 
klasa społeczna, ale ogół miesz-
kańców.

Jest to jeden z nielicznych 
zwycięskich polskich zrywów 
niepodległościowych, a w tym 
roku świętujemy jego setną rocz-
nicę.

***

Pozostałe ulice, znajdujące się 
w naszych zasobach w osied-
lu „Żubardź”, a także w osiedlu 
„Zbiorcza”, opiszemy bardzo 
pokrótce, ich nazwy bowiem 
nie są związane z żadnymi pa-
tronami ani nie posiadają te-
renowego uzasadnienia. Tym 
samym kończymy nasz cykl 
Patroni naszych ulic.

Osiedle „Żubardź”:
 ▪ TUROSZOWSKA – ulica 

wytyczona w 1964 r., nazwa 
utworzona od miasta Turoszów, 
na Dolnym Śląsku, centrum Tu-
roszowskiego Zagłębia Węgla 
Brunatnego.

 ▪ UNIEJOWSKA – ulica wyty-
czona w 1964 r., nazwa utwo-
rzona od miasta Uniejów, po-
łożonego nad Wartą, w woj. 
wielkopolskim.

 ▪ KLONOWA – ulica widoczna 
na planie miasta z 1913 r. jako 
ul. Polna. Pod nową nazwą – 
Klonowa – widnieje na mapie 

od 1921 r. Nazwa została utwo-
rzona od drzewa liściastego - 
klonu.

 ▪ BYDGOSKA – ulica obecna 
na planach miasta od 1913 r. jako 
ul. Feliksa, w 1932 r. zyskała 
obecną nazwę. Nazwa utwo-
rzona od miasta Bydgoszcz, 
położonego nad Wisłą, w woj. 
kujawsko-pomorskim.

 ▪ LUTOMIERSKA – ulica widocz-
na na planach już w 1842 r. Nazwa 
zatwierdzona w 1863 r. Stanowi 
fragment dawnej drogi handlo-
wej z Wielkopolski, która przez 
przeprawę na Nerze w Chropach 
biegła w kierunku południowo-
-wschodnim do Rąbienia. Ulica 
ta nigdy nie prowadziła do Lu-
tomierska, choć w jego kierun-
ku biegnie. Nazwa utworzona 
od podłódzkiej miejscowości Lu-
tomiersk.

 ▪ WRZEŚNIEŃSKA – ulica zna-
na w 1910 r. jako ul. Ciemna. 
Z czasem wydłużona i przemia-
nowana. Nową nazwę zyskała 
w 1920 r. W 1978 r. część za-
chodnią ulicy od Lutomierskiej 
do al. Włókniarzy nazwano ul. 
Powstańców Wielkopolskich. Na-
zwa utworzona została od miasta 
Września, położonego w woj. 
wielkopolskim, znanego ze straj-
ku uczniów przeciw germanizacji 
szkoły w 1901-1902 r.

 ▪ CZARNKOWSKA - ulica wi-
doczna na planie z 1913 r. pod 
nazwą ul. Nowo Lutomierska. 
W 1932 r. zyskała obecną nazwę. 
Nazwa utworzona od miasta 
Czarnków, położonego w woj. 
wielkopolskim, na skraju Pusz-
czy Noteckiej. 

Osiedle „Zbiorcza”:
 ▪ SZCZYTOWA – ulica na Sto-

kach, początkowo bezimien-
na, nazwana została dopiero 

w 1946 r. Nazwa bez tereno-
wego uzasadnienia, utworzona 
od rzeczownika „szczyt”, po-
łożona w sąsiedztwie innych 
ulic, których nazwy tematycz-
nie nawiązują do nazewnictwa 
górskiego.

 ▪ GÓRSKA – ulica na Stokach, 
swoją nazwę otrzymała dopie-
ro po włączeniu jej do Łodzi 
w 1946 r.

 ▪ GOŁĘBIA – ulica widoczna 
na mapach od 1910 r. Nazwa bez 
terenowego uzasadnienia, utwo-
rzona od rzeczownika „gołąb”.

 ▪ WILCZA – ulica widoczna 
na mapach od 1910 r. Nazwa 
utworzona od rzeczownika 
„wilk”.

 ▪ STYLONOWA – ulica powsta-
ła w 1962 r. Nazwa utworzona 
od rzeczownika „stylon” – 
włókno poliamidowe stosowa-
ne głównie w przemyśle odzie-
żowym. 

 ▪ RAWSKA – ulica na terenie 
dawnej osady prządków lnu, 
zwanej Szlezyng, na planach 
od 1910 r. Nazwa utworzona 
od miasta Rawa Mazowiecka; 
zbliżona tematycznie do nazw 
sąsiednich ulic pochodnych 
od nazw miejscowości.

 ▪ SARNIA ulica widoczna 
na pla nie z 1910 r. jako Ode-
ska. W 1936 r. przemianowana 
na Sarnią. Nazwa utworzona 
od rzeczownika „sarna”.

 ▪ ZBIORCZA – ulica ta stanowiła 
wschodnią część ul. Fabrycznej. 
Została przemianowana w la-
tach 70. XX w. po przecięciu jej 
przez nowo wówczas urządzo-
ną Al. Rydza-Śmigłego. Nazwa 
bez terenowego uzasadnienia, 
utworzona od przymiotnika 
„zbiorczy”.

 I.G.

PATRONI NASZYCH ULIC  
– POWSTAŃCY WIELKOPOLSCY

Czy to koniec 
wątpliwości w sprawie 
wypłaty wkładu?
W dniu 19 czerwa 2018 roku zapadł 
bardzo istotny dla spółdzielców 
oraz spółdzielni wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego o sygn. akt SK 
34/14. Rozstrzyga on zagadnienie 
dotyczące wypłaty wkładu po wy-
gaśnięciu spółdzielczego lokator-
skiego prawa do lokalu. Uzasad-
nienie Wyroku nie zostało jeszcze 
sporządzone, lecz już dziś znając 
jego sentencję możemy uznać go 
za przełomowy dla rozsztrzygania 
stosunków spółdzielczych.

Orzeczenie zapadło na skutek 
skargi konstytucyjnej jednej z war-
szawskich spółdzielni jednak 
sam problem dotyczy niewątliwie 
wszystkich spółdzielni. Na skutek 
wydanych w indywidulanych spra-
wach członków wyroków sądów, 
warszawska spółdzielnia powzięła 
wątpliwości co do konstytucyjności 
art. 11 ust. 24 ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych (w wersji znoweli-
zowanej ustawą z dnia 14 czerwca 
2007 roku) i jego zgodności z art. 64 
ust. 3 w związku z art. 2 i art. 31 ust. 
3 Kostytucji Rzeczypospolitej Po-
skiej. Skarga dotyczyła także zgod-
ności art. 11 ust. 2¹ ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych w wersji 
jw. z art. 64 ust. 2 oraz z art. 32 ust. 1 
w związku z z art. 2 w związku z art. 
64 ust. 1 Konstytucji.

Powyższe przepisy dotyczą obo-
wiązków spółdzielni po wygaśnięciu 
spółdzielczego lokatorskiego prawa 
do lokalu.

Zgodnie z wprowadzonym no-
welizacją ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych z dniem 3l lipca 
2007 r. art. 11 ust. 21 w wypadku 
wygaśnięcia spółdzielczego loka-
torskiego prawa do lokalu miesz-

Z notatnika 
prawnika

kalnego, spółdzielnia wypłaca oso-
bie uprawnionej wartość rynkową 
tego lokalu. Przysługująca osobie 
uprawnionej wartość rynkowa nie 
może być wyższa od kwoty, jaką 
spółdzielnia uzyska od osoby obej-
mującej lokal w wyniku przetargu 
przeprowadzonego przez spółdziel-
nię zgodnie z postanowieniami sta-
tutu. Zgodnie z art. 11 ust. 24 ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych, 
„warunkiem wypłaty, o której mowa 
w ust. 2¹ jest opróżnienie lokalu.”

Pierwsze wątpliwości jakie 
pojawiły się w interpretacji no-
wych przepisów, dotyczyły spo-
sobu określenia wartości prawa, 
a mianowicie czy należy tę wartość 
ustalić na dzień jego wygaśnięcia 
czy też na datę opróżnienia lokalu. 
Powszechnie wiadomo, że z reguły 
pomiędzy datą wgaśnięcia prawa 
a opróżnieniem lokalu upływa dużo 
czasu. Największe dylematy wiązały 
się jednak ze stosowaniem nowych 
przepisów do stanów faktycznych 
sprzed nowelizacji. Wyjaśnienia 
wymaga, iż w zależności od daty 
wygaśnięcia prawa a tym samym 
w zależności od obowiązujących 
w tej dacie przepisów, na rzecz 
osoby uprawnionej wypłacane były 
środki stanowiące zwaloryzowany 
wkład mieszkaniowy (według daw-
nego przepisu sprzed nowelizacji 
z 2007 roku) bądź kwoty stanowiące 
wartość rynkową lokalu (na pod-
stawie nowej normy prawnej). Jak 
łatwo się domyślić, kwoty te różniły 
się od siebie znacząco wysokością.

Z uwagi na brak przepisów 
przejściowych, wątpliwości wzbu-
dziło jakie przepisy zastosować 
dla stanów faktycznych, w któ-
rych prawo wygasło przed 31 lipca 
2007 roku ale lokal został opróż-
niony po tej dacie. Powyższe za-
gadnienie, wobec licznych sporów, 
zostało ukształtowane dopiero 
w jednolitym orzecznictwie sądów 
powszechnych i ugruntowane orze-
czeniem Sądu Najwyższego z 2009 
roku o sygn. akt III CSK 295/09, 
w którym wskazano, że skoro obo-
wiązek w postaci opróżnienia loka-

lu nastąpił w czasie obowiązywania 
nowych przepisów, stosuje się prze-
pisy nowe. W praktyce skutkowało 
to, niezależnie od chwili wygaśnię-
cia prawa, wypłatą na rzecz osoby 
uprawnionej równowartości wkładu 
ustalonego jako wartość rynkowa 
lokalu.

Orzeczenie Trybunału Konsty-
tucyjnego powoduje diametralną 
zmianę dotychczasowej intepratacji 
zasad rozliczeń i wypłaty wkładu. 
W sentencji wydanego orzeczenia 
Trybunał za niekonstytucyjny uznał 
art. 11 ust. 24 ustawy o spółdziel-
niach mieszkaniowych, czyli prze-
pis dotyczący warunku opróżnienia 
lokalu w zakresie w jakim doty-
czy sytuacji wygaśnięcia prawa 
do lokalu, które nastąpiło przed 
wejściem w życie ustawy z 2007 
roku. Trybunał przesądził zatem, 
iż przepis ten narusza konstytucyj-
ną zasadę ochrony prawa własności 
spółdzielni i jeżeli prawo do miesz-
kania lokatorskiego wygasło przed 
31 lipca 2007 roku to stosuje się 
przepisy obowiązujące przed tą datą. 
Na skutek powołanego orzeczenia 
zmieni się dotychczas stosowana 
zasada obliczania wysokości wypła-
canego wkładu. Przy zastosowaniu 
prawa sprzed nowelizacji ponownie 
wypłacany będzie zwaloryzowany 
wkład mieszkaniowy nie zaś kwota 
stanowiąca wartość rynkową lokalu.

 Z uwagi, na fakt, iż zasada 
powyższa ma ogromne znaczenie 
w postępowaniach o dział spadku 
i podziały majątków wspólnych 
małżonków, należy spodziewać 
się wpływu wydanego orzeczenia 
na wiele toczących się sporów są-
dowych. Wyrok wejdzie w życie 
z dniem publikacji w Dzienniku 
Ustaw zaś szczegóły co do podstaw 
prawnych wydanego orzeczenia 
poznamy po opublikowaniu uzasad-
nienia. Niewątpliwie powrócimy 
do tego tematu w naszych artyku-
łach.

Radca prawny Marta Andrzejewska 
Kancelaria Radcy Prawnego Jadwigi 

Chmielewskiej-Furmankiewicz

GŁOSOWANIE WNIOSKÓW 
Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
16 września rozpoczyna 

się głosowanie wnio-
sków jakie w tym 

roku złożono do Budżetu Obywa-
telskiego. Wobec tego, że nasza 
następna gazeta ukaże się dopie-
ro 27 września już teraz zwraca-
my się do wszystkich naszych 
czytelników o aktywny udział 
w głosowaniu. Lista wszystkich 
zgłoszonych projektów dostępna 
jest na stronie internetowej Urzę-
du Miasta Łodzi. Niezbędnych 
informacji dotyczących wnio-
sków i głosowania uzyskacie 
też Państwo w administracjach 
osiedli.

Spełniając prośbę przewodni-
czącego Rady Osiedli Olechów-

-Janów i kierownika naszych 
osiedli „Słowiańskie” i „Sienkie-
wiczowskie” p. Piotra Sumińskie-
go prosimy o poparcie i oddanie 
swoich głosów na następujące 
wnioski dotyczące naszych osied-
li na Widzewie:

W00300J – Zielony skwer, 
a nie szary beton. Wniosko-
dawca Piotr Sumiński – Zadanie 
dotyczy terenu pomiędzy ul. Za-
kładową – Henryka Brodatego – 
Hetmańską od strony wschodniej 
budynków nr 155–160 i polega 
na dokończeniu istniejącej ścież-
ki rowerowej na długości 25 m 
do ul. Zakładowej z budową przy 
ścieżce chodnika dla pieszych, 
remontem istniejącego chodnika 

i rekultywacja terenu zielonego 
na tym terenie.

W01010J – Miejsce posto-
jowe dla samochodów osobo-
wych przy ul. Skrzetuskiego 9. 
Wnioskodawca Andrzej Rud-
nicki – Zadanie dotyczy terenu 
niezagospodarowanego przy ul. 
Skrzetuskiego 9 pomiędzy skle-
pem Biedronka” a kortami teni-
sowymi TKKF „Dzikusy”.

Oddając głos na ww. zadania po-
prawimy bezpieczeństwo, estety-
kę i wizerunek naszych osiedli.

O budżecie Obywatelskim pi-
szemy też na str. 7.

 K.Sz.
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Spółdzielnie odgrywają bardzo ważną rolę w społeczeństwie  

i w społecznościach lokalnych.  
Przyczyniają się do tworzenia równości społecznej  

i sprawiedliwości.

W czerwcu bieżącego roku w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej odbyło się 
ważne dla całej spółdzielczości posiedzenia. Po raz pierwszy w Polsce obradowała 
Cooperatives Europe – najważniejsza organizacja spółdzielcza w Europie. 

ZRÓWNOWAŻONE SPOŁECZEŃST WA POPRZEZ SPÓŁDZIELCZOŚĆ

Posiedzenie Rady Cooperatives Europe w Warszawie

POLSKIE SPÓŁDZIELNIE ROBIĄ WRAŻENIE
W Domu „pod Orłami” 
w Warszawie miało miejsce 
posiedzenie Rady najważ-
niejszej organizacji spół-
dzielczej w Europie Coope-
ratives Europe. Członkowie 
Rady – z jej prezydentem 
Jean-Louis Bancelem oraz 
dyrektor Agnès Mathis na 
czele – przybyli do Polski 
na zaproszenie prezesa 
Zarządu KRS Mieczysława 
Grodzkiego, który również 
jest członkiem Rady. Było 
to pierwsze spotkanie tego 
gremium w naszym kraju. 
Wśród uczestników byli re-
prezentanci Belgii, Czech, 
Finlandii, Francji, Niemiec, 
Turcji, Wielkiej Brytanii 
i Włoch.

Już w przeddzień obrad, wieczo-
rem 11 czerwca br., odbyła się 
uroczysta kolacja w restauracji 
spółdzielczego hotelu „Gromada” 
w Warszawie (w którym też wszy-
scy uczestnicy spotkania miesz-
kali) z udziałem przedstawicieli 
władz polskich organizacji spół-
dzielczych, podczas której prezes 
Ogólnopolskiej Spółdzielni Tury-
stycznej „Gromada”, Krzysztof 
Moczulski, przedstawił krótko 
swoją spółdzielnię.

Główne posiedzenie, które 
odbyło się nazajutrz w sali kon-
ferencyjnej KRS, miało obfity 
program. Dyskutowano nad okre-
sowym sprawozdaniem finanso-
wym, nad realizacją finansowa-
nego przez Komisję Europejską 
wspólnego z Międzynarodowym 
Związkiem Spółdzielczym wiel-
kiego 4-letniego projektu wspie-
rania rozwoju spółdzielczości 
na świecie, który dobiegł półmet-
ka, czy nad programem rzeczni-
ctwa interesów spółdzielni wobec 
instytucji europejskich.

Wiele miejsca zajęła spra-
wa przygotowań do zbliżających 
się wyborów do Parlamentu 

Europejskiego. Spółdzielczość, 
co podkreślano, musi być wi-
doczna w kampanii, musi mocno 
artykułować swoje interesy i na-
ciskać na kandydatów na eurode-
putowanych, by zajęli wobec niej 
jasne stanowisko. W najbliższym 
czasie przygotowane zostaną od-
powiednie materiały informacyjne 
do wykorzystania przez organiza-
cje członkowskie – po dostoso-
waniu do potrzeb poszczególnych 
krajów – w kampanii wyborczej. 
Ale, co przypomniał JeanLouis 
Bancel, w ciągu najbliższych 
dwóch lat w większości państw eu-
ropejskich odbędą się też wybory 
samorządowe bądź parlamentarne 
i do nich też powinniśmy przy-
wiązać nie mniejszą niż do euro-
pejskich wagę, gdyż pomyślność 
spółdzielczości w większym może 
nawet stopniu zależy od ułożenia 
przez nią stosunków z rządami 
i samorządami lokalnymi.

Sporo, jak zwykle, emo-
cji przyniosła sprawa niezbęd-
nej reformy systemu składek 
do Międzynarodowego Związku 
Spółdzielczego. Zdecydowano 
również, że następne Zgroma-

dzenie Ogólne odbędzie się nie 
w Genewie – jak pierwotnie pla-
nowano w związku z jubileuszem 
100-lecia Międzynarodowej Or-
ganizacji Pracy – lecz, ze wzglę-
du na znaczne koszta i brak lo-
kalnego partnera spółdzielczego 
w Szwajcarii, w innym miejscu, 
które zostanie wkrótce ustalone.

Bezpośrednio po zakończeniu 
formalnego posiedzenia Rady, 
goście zagraniczni zwiedzili 
Muzeum Historii Spółdzielczo-
ści w Polsce, a następnie obyło 
się spotkanie z reprezentantami 
władz polskiej spółdzielczości. 
Po wystąpieniu prezesa Mie-
czysława Grodzkiego, będącego 
krótkim przeglądem informacji 
o polskiej spółdzielczości, przed-
stawiciele związków rewizyjnych, 
Prezydium Zgromadzenia Ogól-
nego KRS oraz Zarządu – Józef 
Gawlik, Paweł Grzesik, Ryszard 
Jaśkowski, Marek Kowalski, 
Piotr Pałka, Janusz Paszkowski 
i Zygmunt Paśnik – dokonali 
prezentacji swoich organizacji 
i mówili o najważniejszych ich 
problemach. Przypomniano też 
o ostatnich inicjatywach między-

narodowych KRS – apelu do MZS 
i Cooperatives Europe o zaanga-
żowanie się w akcję przeciwdzia-
łania marnowaniu żywności oraz 
petycji do Parlamentu Europej-
skiego o włączenie Międzyna-
rodowych Zasad Spółdzielczych 
do prawodawstwa UE – zagadnie-
nie to przybliżył przedstawiciel 
Związku Rewizyjnego Spółdziel-
ni Mieszkaniowych RP, Piotr Pał-
ka. W pierwszej sprawie prezy-
dent J.-L. Bancel powtórzył swoją 
deklarację złożoną w Helsingør, 
aktywnego włączenia się jego 
organizacji w takie działania 
i potwierdził, że pierwsze kroki 
we współpracy z Eurocoop zo-
stały już podjęte i do kolejnego 
Zgromadzenia Ogólnego przy-
gotowany zostanie raport stano-
wiący podstawę do konkretnych 
działań, które zostaną zapropono-
wane Zgromadzeniu. W drugiej 
sprawie, która była już wcześniej 
poruszana na forum Cooperatives 
Europe i wywołała wiele dyskusji, 
wiceprezydent Ed Mayo obiecał 
podjęcie rozmów w celu rozwa-
żenia możliwości działania w tym 
zakresie.

Dla zagranicznych gości zor-
ganizowano również zwiedzanie 
warszawskiej Starówki oraz kola-
cję w klubokawiarni prowadzonej 
przez spółdzielnię socjalną „Po-
żyteczna” na Nowym Świecie, 
co dało im możliwość zapoznania 
się z kolejną branżą polskiej spół-
dzielczości.

13 czerwca, ci z uczestni-
ków, którzy pozostali jeszcze 
w Warszawie, zaproszeni zostali 
do odwiedzenia nowo otwartego 
supermarketu „Sezam” Warszaw-
skiej Spółdzielni Spożywców 
„Społem”, po którym oprowa-
dzeni zostali przez prezes Annę 
Tylkowską. Następnie udali się 
do Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Służew nad Dolinką”, gdzie 
przyjął ich prezes Grzegorz Ja-
kubiec. Goście byli pod wraże-
niem wszystkich odwiedzonych 
spółdzielni, a Ed Mayo – ważna 
postać europejskiej spółdzielczo-
ści – zamieścił swoje wrażenia 
z Polski z niezwykle sympa-
tycznym komentarzem w swoim 
popularnym w środowisku spół-
dzielczym blogu.

 dr Adam Piechowski

EUROPA ROZWIJA SIĘ DZIĘKI SPÓŁDZIELNIOM
Rozmawiamy z Prezyden-
tem Cooperatives Europe 
– Jean-Louis Bancelem

Panie Prezydencie, przy-
jechał Pan do naszego kraju 
w związku z odbywającym się 
u nas posiedzeniem Rady Coo-
peratives Europe, na czele któ-
rej Pan stoi od ponad roku. Ale 
zna Pan dobrze polską spół-
dzielczość, była o niej często 
mowa na poprzednich spotka-
niach Rady, ale również dzięki 
Pana wcześniejszym wizytom 
i kontaktom, głównie poprzez 
Towarzystwo Inwestycji 
SpołecznoEkonomicznych 
w Polsce (TISE), związane 
z francuską spółdzielczą grupą 
bankową Crédit Coopératif, 
z której się Pan wywodzi. Czy 
mógłby Pan powiedzieć, jak 
w tym świetle postrzega Pan 
polską spółdzielczość na tle 
spółdzielczości europejskiej?

– Przede wszystkim jeszcze 
raz dziękuję Krajowej Radzie 
Spółdzielczej za zaproszenie 

Rady Cooperatives Europe do od-
bycia swego posiedzenia w War-
szawie, w Waszym pięknym 
gmachu. Przyjazdy na spotkania 
Rady w różnych krajach zawsze 
są dla mnie, i dla wszystkich 
jej członków, doskonałą okazją 
do lepszego poznania naszych 
przyjaciół z tych krajów, miejsco-
wej spółdzielczości i jej proble-
mów. Dlatego chciałbym mówić 
przede wszystkim z tej perspek-
tywy, choć oczywiście, dzięki 
moim związkom z TISE bywam 
w Polsce regularnie od wielu lat 
i wczoraj również miałem spot-
kanie z kolegami z tej organizacji.

Rozmowy w Krajowej Ra-
dzie Spółdzielczej dały nam 
szczególną szansę dostrzeżenia 
pewnych elementów ogólno-
światowych, które dotykają 
również polskich spółdzielni 
i tego, jak dostosowują się one 
do wyzwań ekonomicznych 
obecnych w Polsce, jak przy-
czyniają się do rozwoju gospo-
darki, jak działają na różnych 
obszarach, przede wszystkim 
w rolnictwie. Jesteśmy świa-

domi znaczenia sektora rolni-
czego w Polsce i wiemy, że jest 
on szczególnie dotknięty przez 
globalizację – co dzieje się też 
i w innych krajach. Ale zapozna-
liśmy się również ze spółdziel-
czością spożywców, bankową, 
SKOK, a nawet z sektorem 
turystycznym, który zaprezen-
tował się nam wczoraj – miesz-
kamy przecież i jedliśmy kolację 
w spółdzielni „Gromada”.

Dostrzegamy wszystkie trud-
ności w Waszym dialogu z wła-
dzami politycznymi. A ponieważ 
teraz rozmawiamy tu – w Mu-
zeum Historii Spółdzielczości 
w Polsce – rozumiemy jak moc-
ne korzenie ma polska spółdziel-
czość, korzenie naprawdę bardzo 
głębokie. Dostrzegamy również 
jej dążenia do dostosowania się 
do dzisiejszych realiów. Mamy 
więc do czynienia ze spółdziel-
czością dynamiczną, o dużym 
potencjale, nie ustępującą naj-
bardziej rozwiniętym spółdziel-
czościom w innych krajach eu-
ropejskich, ale i przeżywającą 
podobne do nich problemy.

No właśnie, a jakie są naj-
większe problemy współczes-
nej spółdzielczości euro-
pejskiej i stojące przed nią 
wyzwania?

– Największym wyzwaniem 
dla spółdzielczości jest sama 
Europa, albo raczej świadomość 
europejska. Wykorzystaliśmy 
to posiedzenie Rady by praco-
wać nad kampanią uświadamia-
nia – na wszystkich poziomach: 
lokalnych, krajowych, europej-
skim – europejskich wyzwań 
dla spółdzielczości. A ponieważ 
będziemy mieli w 2019 r. w kra-
jach członkowskich Unii wybo-
ry do Parlamentu Europejskiego, 
mamy szanse, i ryzyko, że my – 
spółdzielczość – znajdziemy się 
„na radarze” debaty politycznej: 
lokalnej, krajowej, europejskiej. 
Próbowaliśmy więc zastanowić 
się, jak możemy wspólnie pra-
cować nad tym w Cooperatives 
Europe, ale także w organiza-
cjach krajowych i w samych 
spółdzielniach, by przeko-
nać naszych współobywateli, 
że dzięki spółdzielniom, mó-

wiąc w skrócie – Europa idzie 
naprzód, realizując w najlepszy 
sposób potrzeby swoich obywa-
teli i obywatelek.

Wokół tej tematyki chcemy 
prowadzić kampanię Cooperati-
ves Europe. Nie wystarczy mieć 
tylko „naszych” parlamentarzy-
stów europejskich, są już wśród 
nich tacy, którzy znają spół-
dzielczość, ale musimy mieć 
polityków na szczeblach naro-
dowych, parlamentarzystów, 
członków rządów, którzy będą 
oddani spółdzielczości. Oni 
muszą przynajmniej znać spół-
dzielczość, rozumieć wartości 
spółdzielcze podobnie jak my. 
To właśnie jest to, co wydaje 
mi się być naszym wyzwaniem 
na najbliższą przyszłość – nie 
zniknąć z tego „radaru” naszych 
współobywateli…

Zbliża się Międzynaro-
dowy Dzień Spółdzielczości. 
Czy chciałby Pan z tej okazji 
powiedzieć coś polskim spół-
dzielcom, czytelnikom „Tęczy 
Polskiej”? 

– Oczywiście! Będziemy 
wkrótce, z naszymi kolegami 
na całym świecie świętować 
Dzień Spółdzielczości, co nie 
znaczy, że mamy interesować 
się spółdzielczością tylko przez 
jeden dzień w ciągu roku! Mu-
simy interesować się spółdziel-
czością przez 365 dni, przez 
cały rok. Ale Międzynarodo-
wy Dzień Spółdzielczości jest 
szansą na to, by oświetlić nasze 
wartości i to co robimy. Myślę, 
i mam nadzieję, że w 2018 r. bę-
dzie on też okazją dla polskiej 
spółdzielczości, by unaocznić 
wszystkim swoje działania 
i wykazać, że istnieją wartości 
i zasady spółdzielcze, które 
są wciąż żywe i stoją u podsta-
wy wielu nowoczesnych przed-
sięwzięć na polu gospodarczym, 
na polu społecznym. I tego właś-
nie życzę polskim spółdzielcom. 
Wszystkiego dobrego!

Bardzo dziękuję Panie 
Prezydencie!

Rozmawiał  
dr Adam Piechowski
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Zmiany do statutu,  

przyjęte przez tegoroczne Walne uchwałą,  
zostały zarejestrowane i wpisane  

w Krajowy Rejestr Sądowy.

Komunikat
Mieszkańcy bloków 501 i 503 oraz budynków na Stokach 

W bieżącym roku Veolia Energia Łódź planowała przeprowadzenie 
w naszych zasobach dwóch swoich inwestycji:
–   modernizacji i przebudowy sieci i przyłączy ciepłowniczych 

w rejonie ul. Puszkina i Sacharowa,
–   budowy sieci ciepłowniczej na Stokach i podłączenia do ciepła 

systemowego budynków mieszkalnych przy ul. Górskiej 2, 4, 3/5, 
7/9 oraz Szczytowej 4/6.

Obie inwestycje zostają przełożone do realizacji na 2019 r.

W pismach skierowanych do Spółdzielni Veolia informuje, 
że z przyczyn budżetowych nie będą w stanie przystąpić w tym 
roku do modernizacji swojej sieci na Widzewie Wschodzie.

Przyczyna odstąpienia od realizacji drugiej inwestycji jest o wiele 
trudniejsza. Brak wywiązania się z planowanych działań na Stokach 
wynika z przedłużającego się procesu ogłoszenia i rozstrzygnięcia 
przetargu na sprzedaż kotłowni miejskiej „Giewont” wraz z lokalnym 
systemem ciepłowniczym, prowadzonym przez Urząd Miasta Łodzi. 
Z informacji wynika, że ogłoszenie przetargu nastąpi dopiero pod ko-
niec listopada br., a więc jego rozstrzygnięcia spodziewać możemy 
się dopiero w przyszłym roku.

Biorąc pod uwagę zły stan kotłowni gazowej w budynku przy ul. Gór-
skiej 2, którą liczyliśmy, że zastąpimy w tym roku nowym węzłem 
cieplnym, wspólnie z Veolią podejmujemy działania dla zapewnienia 
tymczasowo sprawnej kotłowni dla tego budynku.

W obu przypadkach łączące Spółdzielnię i Veolię umowy podlegają 
aneksowaniu, a mieszkańcy budynków, których inwestycje dotyczą 
już zostali powiadomieni o zaniechaniu prac w bieżącym roku po-
przez ogłoszenia na klatkach schodowych. K.Sz.

NOWY STATUT RSM „BAWEŁNA” 
JUŻ OBOWIĄZUJE
Na tegorocznym Walnym Zgro-
madzeniu członkowie Spół-
dzielni głosowali nad zmianami 
do Statutu RSM „Bawełna”. 
Konieczność zmiany statutu wy-
nikała wprost z ustawy z 20.07. 
2017 r. o zmianie ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych, 
ustawy – Kodeks Postępowania 
cywilnego oraz ustawy – Prawo 
spółdzielcze. Spółdzielnie otrzy-
mały 12miesięczny termin, li-
czony od wejścia w życie usta-
wy jw., na dostosowanie swoich 
statutów do reguł wynikających 
z nowelizacji przepisów i zgło-
szenie tych zmian do Krajowego 
Rejestru Sądowego (dalej KRS). 
Zmiany do statutu zostały prze-
głosowane i uchwalone przez 
Walne Zgromadzenie.

Miło mam wszystkich Państwa 
poinformować, że nasz Statut 
uzyskał wpis w KRS, a więc obo-
wiązuje już w naszej Spółdzielni. 
Oczekujemy jeszcze na spro-
stowanie kilku drobnych zmian 
stanowiących pomyłki pisarskie 
Sądu.

Wprowadzone ustawą zmiany 
i ich przesłanki szeroko komen-
towane były na łamach „Mojego 
Domu” tuż po wejściu w życie 
ustawy o zmianie ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych, 
ustawy – Kodeks Postępowania 
cywilnego oraz ustawy – Prawo 

spółdzielcze, tj. po 9 września 
2017 r.

W pierwszej kolejności na-
leży wskazać, że nowelizacja 
kształtuje na nowo zasady człon-
kostwa w spółdzielni i to te za-
gadnienia stanowią przeważa-
jącą część zmian statutowych. 
Według znowel izowanych 
przepisów członkostwo w spół-
dzielni powstaje z mocy prawa 
i przysługuje wyłącznie osobie 
posiadającej tytuł prawny do lo-
kalu w spółdzielni, z wyjątkiem 
odrębnej własności, gdzie człon-
kostwo jest dobrowolne. 

Szeroko temat członkostwa 
w spółdzielni po wejściu w życie 
ustawy omawiali nasi radcowie 
w artykułach z cyklu „Z notat-
nika prawnika”. Były to kolejno 
teksty: „Czy jesteś jeszcze człon-
kiem Spółdzielni?” z września 
2017 r. z numeru 105. gazety, „Czy 
zasada równości wśród człon-
ków nadal istnieje w spółdzielni 
mieszkaniowej?” z numeru 106. 
z października 2017 r. oraz tekst 
z numeru 108 gazety dotyczący 
ochronie osób bliskich członka 
spółdzielni mieszkaniowej, któ-
remu przysługiwało spółdziel-
cze lokatorskie prawo do lokalu 
mieszkalnego w świetle lipcowej 
nowelizacji ustawy o spółdziel-
niach mieszkaniowych.

Kolejnym tematem, którym za-
jęła się ustawa z 20 lipca 2017 r. był 

fundusz remontowy w spółdziel-
niach mieszkaniowych. Zagadnie-
niu temu poświęcony był artykuł 
w 107. numerze naszej gazety 
z listopada 2017 r. W zakresie 
gospodarki funduszem remonto-
wym wprowadzona nowela utrzy-

mała związanie prowadzonych 
ewidencji wpływów i wydatków 
powyższego funduszu w rozbiciu 
na poszczególne nieruchomości 
z uzupełnieniem o konieczność 
rozliczania wydatków z tego ty-
tułu.

Wprowadzone zmiany do sta-
tutu dotyczą też szeregu innych 
kwestii, których nie narzucała 
omawiana ustawa, a wprowadze-
nie zmian czy uściśleń wynikało 
z bieżącej działalności spółdziel-
ni, zmienionych warunków praw-
no-ekonomicznych oraz obecnych 
potrzeb rynkowych.

Istotne zmiany w stosun-
ku do dotychczasowych działań 

wprowadzono w § 52 statutu 
w części dotyczącej Praw i obo-
wiązków członków.

Punkt 2 wskazuje, że „ko-
respondencja kierowana przez 
Spółdzielnię do członków może 
być doręczana poprzez pozosta-

wienie korespondencji w pocz-
towych skrzynkach oddawczych. 
W takim wypadku przyjmuje się, 
że korespondencja została dorę-
czona adresatowi siódmego dnia 
po pozostawieniu korespondencji 
w pocztowej skrzynce oddaw-
czej”. Pozwoli to na oszczędności 
wydatków dla wszystkich człon-
ków przy rosnących kosztach 
usług pocztowych.

Punkt 6 stanowi, że „członek 
Spółdzielni, który zaniedbał obo-
wiązek bieżącego informowania 
Spółdzielni o zmianie danych za-
wartych w deklaracji członkow-
skiej, w szczególności danych 
dotyczących adresu na jaki ma 

być wysyłana korespondencja, 
jest obowiązany do zwrotu Spół-
dzielni kosztów przez nią ponie-
sionych na ustalenie aktualnych 
danych członka”.

Punkt 8 tego paragrafu wpro-
wadza zaś odpłatność za kiero-
wanie korespondencji na inny 
adres wskazany przez członka: 
„Członek występujący do Spół-
dzielni o doręczenie mu kore-
spondencji na inny adres niż adres 
w zasobach Spółdzielni pokrywa 
ponoszone przez Spółdzielnię 
koszty doręczenia mu korespon-
dencji pod ten adres. Rozliczenie 
z tego tytułu następować będzie 
na bieżąco na podstawie informa-
cji przekazanej członkowi przez 
Spółdzielnię”.

I punkt 9 tegoż paragrafu sta-
nowi: „Członek, który mimo dwu-
krotnego zawiadomienia o ko-
nieczności udostępnienia lokalu 
dla celów przeprowadzenia obo-
wiązkowych przeglądów budyn-
ku i jego instalacji nie udostępnił 
lokalu w okresie przeprowadzenia 
przeglądów ponosi koszty prze-
prowadzenia dodatkowego prze-
glądu w wysokości poniesionej 
przez Spółdzielnię”.

Zmiany  wprowadzone 
w punktach 6, 8 i 9 pozwalają 
na powiązanie kosztów ponoszo-
nych ze źródłem ich powstawania; 
nie obciążają wszystkich człon-
ków, w tym głównie tych którzy 

rzetelnie wywiązują się ze swoich 
obowiązków, w tym przypadku 
z bieżącego informowania o zmia-
nach np. teleadresowych czy udo-
stępniają swoje lokale na potrzeby 
wykonywania obowiązkowych 
przeglądów.

Ostatnią kwestią, którą chcie-
libyśmy poruszyć, a związaną 
z wprowadzonymi zmianami 
w statucie jest inny niż dotych-
czas sposób rozpatrywania wnio-
sków o wymianę okien i drzwi 
balkonowych. Przy czym uspa-
kajamy, że procedury dotyczące 
wymiany okien wcześniej za-
kwalifikowanych czy wymienio-
nych przez członka Spółdzielni 
i wpisanych do harmonogramu 
wymian i refundacji zachowu-
ją swoją ważność i prowadzone 
będą na dotychczasowych zasa-
dach do wyczerpania wszystkich 
pozycji w tych harmonogramach.

Od momentu zarejestrowania 
zmian statutowych przez KRS 
Spółdzielnia zaprzestaje kwa-
lifikowania okien do wymiany 
i pokrywania części kosztów 
wymiany z funduszu remontowe-
go. Obecnie członek występują-
cy o wymianę okien może, pod 
ściśle określonymi warunkami 
wystawionymi przez administra-
cję osiedla, wymienić je tylko 
na własny koszt, bez prawa do re-
fundacji.

 K.Sz.
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Zachęcamy do udziału  
w organizowanych przez RSM „Bawełna” konkursach.  
Na zwycięzców czekają miłe niespodzianki  
i ciekawe nagrody.

BUDŻET OBYWATELSKI 2018/2019
Zagłosuj na projekt, który zmieni Twoje otoczenie!
W bieżącym roku już po raz szó-
sty mieszkańcy mogą decydować 
na co Miasto w przyszłym roku 
wyda pieniądze z budżetu Mia-
sta. Przypomnijmy, że budżet 
obywatelski stanowi wydzielo-
ną część budżetu miasta Łodzi, 
o której przeznaczeniu decydują 

mieszkańcy. Zatem warto zgłosić 
swoje zadanie, a następnie po-
przez głosowanie zmieniać mia-
sto i swoje najbliższe otoczenie.

Rada Osiedla Olechów-
-Janów, jak co roku, za pośred-
nictwem naszej gazety apeluje 
do wszystkich o oddanie głosów 

na wnioski dotyczące inwestycji 
na os. „Słowiańskie” i „Sienkie-
wiczowskie”. Głosowanie prze-
prowadzone będzie od 16 wrześ-
nia. W związku z tym, że „Mój 
Dom” nie ukazuje się w sierpniu 
o głosowaniu przypominamy już 
teraz.

Zagłosuj koniecznie!
Szczegóły dotyczące tegorocz-
nych wniosków zgłoszonych 
do budżetu obywatelskiego znaj-
dziecie Państwo na stronach inter-
netowych Urzędu Miasta Łodzi. 
 K.Sz.

Zapraszamy do udziału  
w naszym konkursie  

literackim
Przypominamy o konkursie literackim „Bawełna i ja” przepro-
wadzanym z okazji jubileuszu 60-lecia naszej Spółdzielni.

Serdecznie zachęcamy Pań-
stwa do wzięcia w nim udziału.
Prace mogą nadsyłać wszy-
scy (dorośli), nie tylko członko-
wie Spółdzielni – ważne, żeby 
zgłoszone utwory łączyły się 
tematycznie z RSM „Baweł-
na”, w ostateczności ogólnie ze 
spółdzielczością mieszkanio-
wą. Mogą to być wspomnienia, 
opowiadania, wiersze – historie inspirowane prawdziwymi 
zdarzeniami albo całkowicie zmyślone. Powinny być krótkie 
– nie więcej niż 10 tys. znaków (ze spacjami) – ok. trzy strony 
maszynopisu albo sześć rękopisu. 

Dla zdobywców trzech pierwszych miejsc przewidujemy 
nagrody pieniężne oraz zaproszenia na uroczyste obchody 
jubileuszu Spółdzielni. Nie wykluczamy też publikacji utwo-
rów w naszej gazecie.

Termin składania prac – 22 października 2018 roku.

Regulamin i karta zgłoszenia na konkurs znajdują się na na-
szej stronie http://www.rsmbawelna.pl w zakładce Konkursy. 

***
Przypominamy również o naszym apelu i prośbie, abyście 
Państwo przynosili pamiątki związane z RSM „Bawełna” 
i jej historią – stare dokumenty, zdjęcia, odznaczenia itp. 
z pierwszych lat istnienia Spółdzielni.  E.S.

KONKURS NA NAJBARDZIEJ UKWIECONY BALKON
Rozpoczął się konkurs na 
najładniej ukwiecony balkon 
w okresie letnim. Pisaliśmy 
o tym w poprzednim numerze 
naszej gazety. Dziś prezentu-
jemy wszystkie zgłoszone do 
konkursu balkony. Jest ich 10: 
sześć z osiedla „Żubardź”, dwa 
z osiedla „Słowiańskie”, jeden 
z „Kozin” i jeden z os. „Zbior-
cza”.

Już teraz niektóre pięknie 
wyglądają, ale przed nami jest 
wiele czasu by balkony jeszcze 
bardziej się zazieleniły i zakwit-
ły kolorowymi kwiatami. 

Rozstrzygnięcie konkursu, po-
dobnie jak poprzednich edycji, 
nastąpi podczas festynu Hop 
do szkoły, który odbędzie się 
8 września br.
 K.Sz.

Os. Koziny, Al. Włókniarzy 198, balkon 
p. Władysławy Muszyńskiej  Fot. redakcja

Os. Zbiorcza, ul. Górska 3/5, balkon 
p. Zofii Ławskiej  Fot. redakcja

Os. Żubardź, ul. Bydgoska 42, balkon 
p. Heleny Kubiak  Fot. redakcja

Os. Słowiańskie, ul. Leszka Białego 11, 
balkon pp. Drożdż  Fot. redakcja

Os. Żubardź, ul. Klonowa 41, balkon 
p. Magdaleny Jacaszek  Fot. redakcja

Os. Żubardź, ul. Lutomierska 103a, 
balkon p. Michała Bukowskiego  Fot. redakcja

Os. Żubardź, ul. Klonowa 41, balkon 
p. Doroty Trędy  Fot. redakcja

Os. Żubardź, ul. Bydgoska 42, balkon 
p. Michała Sypniewskiego  Fot. redakcja

Os. Słowiańskie, ul. Leszka Białego 17, 
balkon p. Urszuli Witeckiej  Fot. redakcja

Os. Żubardź, ul. Lutomierska 103a, 
balkon p. Beaty Bukowskiej  Fot. redakcja



8 W najbliższy weekend  
świętować będziemy 595. rocznicę  

nadania praw miejskich Łodzi.

W tym roku obchodzimy 
595. rocznicę nadania 
praw miejskich nasze-

mu miastu. Z tej okazji władze 
miasta proponują wiele atrakcji: 
spacerów, oprowadzań, warszta-
tów, projektów artystycznych, za-
jęć sportowych. Obchody urodzin 
zaplanowano na nadchodzący 
weekend 27–28–29 lipca 2018 r.

Mieszkańcy bawić się będą 
w wielu różnych miejscach Łodzi. 
Do obchodów przyłączyło się bar-
dzo dużo łódzkich instytucji. Dla 
łodzian otwarte w te dni zostaną 
miejsca nieznane i na co dzień 
niedostępne dla zwiedzających, 
a także tereny powstających in-
westycji. 

Już dużo wcześniej zacieka-
wienie wzbudzało zapowiedziane 
oprowadzanie z przewodnikiem 
po terenach budowanych, remon-
towanych i rewitalizowanych 
obiektach. Łodzianie zobaczą 
z bliska m.in. teren małej hali lek-
koatletycznej przy al. Unii, pozna-
ją w szczegółach etapy realizacji 
Orientarium, a także tajemniczego 
Lapidarium, które w przyszłości 
eksponować będzie osobliwości 
łódzkich detali architektonicz-
nych. Po raz pierwszy podwoje 
otworzy dla zwiedzających daw-
na fabryka przy ul. Sienkiewicza 
zwana Wigencją, przyszła sie-
dziba teatru „Pinokio”. Tu na ło-
dzian czekać będą spacery po nie 
prezentowanym dotąd obiekcie, 
warsztaty dla dzieci i performance 
artystów „Pinokia”. 

Łodzianie będą mieli tak-
że niespotykaną okazję wejścia 
po raz pierwszy do rewitalizo-
wanego pałacu Steinertów przy 
Piotrkowskiej 272. Będzie to fi-
nał wycieczki „szlakami łódzkich 

pałaców”, prawdziwej wyprawy 
przez dzieje łódzkich fabrykan-
tów, właścicieli niezwykłych po-
sesji.

Ciekawostką, którą poleca-
my, będzie oprowadzanie po Wi-
-Mie („Widzewskiej Manufaktu-
rze”), która naszym czytelnikom 
jest już trochę znana z wywiadu 
jaki udzielił nam jej wiceprezes 
p. Stanisław Zaręba, zawartego 
w 107. numerze naszej Gazety 
z listopada 2017 r. W ten weekend 
wszystko będzie można zobaczyć 
z bliska , wszystko dotknąć i sa-
memu poczuć klimat tych miejsc. 

Na niektóre z wydarzeń wy-
magane było wcześniejsze zapi-
sanie się bądź udział w konkursie.

Firma Skanska, zapropono-
wała oprowadzanie po terenie 
Bramy Miasta, wielkiej inwe-
stycji w Nowym Centrum Ło-
dzi. Jest to jednak impreza tylko 
dla wybranych. Wezmą w niej 
udział finaliści konkursu, jaki już 
na początku lipca ogłosiło miasto 
na Facebooku.

Na wyjątkową wycieczkę 
zaprasza Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji. Spacer doliną rzeki 
Łódki w północnej części miasta 
ze zwiedzaniem biegnącego pod 
parkiem Staromiejskim kanału 
rzeki.

„Kryty, betonowy kanał rzeki 
Łódki zbudowany został w 1917 
roku w miejscu, gdzie był staw 
Grobelny. Tam zaczęła się histo-
ria średniowiecznej i przemysło-
wej Łodzi. Na grobli stał młyn, 
zamieniony w folusz. To najbar-
dziej „filmowy” kanał w Polsce, 
realizowano w nim kilka filmów, 
m.in. „W ciemności” Agnieszki 
Holland – czytamy z wypowie-
dzi zawartej w Dzienniku Łódz-

kim p. Miłosza Wiki, rzecznika 
ZWiK, Zapisy na spacer prowa-
dzone były od 16 lipca.

Rocznica będzie też 
prawdziwym świętem 
muzyki
Na Placu Wolności w dniach 28 
i 29 lipca 2018 r. o godz. 20.00 
zagrają: Ania Dąbrowska, The 
Dumplings, Otsochodzi, Que-
bonafide, Ørganek, LemON 
i SONAR. Oprócz znamienitych 
artystów z Polski, organizatorzy 
zaprosili także wyjątkową woka-
listkę zagraniczną Róisín Murphy 
(Moloko).
Koncert w Manufakturze dadzą: 
Patrycja Markowska, Małgorzata 
Ostrowska, Artur Gadowski, Ro-
bert Gawliński, Tomson i Baron, 
Afromental.

29 lipca – zapraszamy 
zaś całe rodziny na Sta-
ry Rynek, gdzie odbędzie 
się Oficjalna uroczystość 
595. Rocznicy Nadania Ło-
dzi Praw Miejskich 
10.30 – Zabawa dla dzieci w sty-
lu średniowiecznym. Warsztaty 
kaligrafii dla dzieci 
11.30 – Słodka urodzinowa nie-
spodzianka. 
12.00 – Inscenizacja przekazania 
aktu nadania praw miejskich. 

Wszystkich serdecznie zachęca-
my do udziału w tym zacnym dla 
nas łodzian wydarzeniu.

 K.Sz.

595. 
urodziny Łodzi 

Poniżej niektóre z innych szykowanych 
atrakcji. Planowano ich wstępnie ok. 400 
obecnie wiadomo, że będzie ich ponad 600 
Odbędą się:
 ▪ Rodzinna gra miejska „W poszukiwaniu źródeł”
 ▪ Gra miejska o Łodzi Czterech Kultur 
 ▪ Gra miejska dla dzieci
 ▪ Gra terenowa „Śladami Jaracza”
 ▪ Biegi i Marsz Nordic Walking
 ▪ Trzy Festiwale tematyczne
 ▪ Pikniki w Poleskim Ośrodku Sztuki
 ▪ Polówka na największym ekranie plenerowym w Polsce
 ▪ Potańcówka dla seniorów
 ▪ Prezentacja „Antologii wierszy o Łodzi”
 ▪ Projekcja filmów o Łodzi
 ▪ Projekcja plenerowa na Starym Rynku
 ▪ Warsztaty dla najmłodszych w Białej Fabryce. Przyszły 

architekt, przyszły projektant mody!
 ▪ Śladami Hermesa – wycieczka szlakiem detali architekto-

nicznych
 ▪ Wycieczka po Fabryce Nici „Ariadna”
 ▪ Wycieczka rowerowa „Pomniki przyrody oraz pozostałości 

dawnej Puszczy Łódzkiej na terenie Łodzi”
 ▪ Wycieczka za kulisy Teatru Muzycznego w Łodzi
 ▪ Wycieczki po Atlas Arenie
 ▪ Wycieczki po Hali EXPO-ŁÓDŹ
 ▪ Wycieczki po łódzkim lotnisku
 ▪ Trening z Widzewem. Zapraszamy na „Łodziankę”
 ▪ Trenuj z ŁKS-em! 
 ▪ Turniej tenisa stołowego w Centrum Twórczości LUTNIA
 ▪ Urodzinowe atrakcje w Ośrodku Kultury „Górna”
 ▪ Urodzinowe warsztaty na Żubardzkiej
 ▪ Urodziny Łodzi na Lokatorskiej
 ▪ Urodziny w Wi-Mie – impreza plenerowa
 ▪ Zwiedzanie dawnej Fabryki Henryka Dziembora – Siedziba 

Banku ING
 ▪ Zwiedzanie Komendy Miejskiej Policji
 ▪ Zwiedzanie Łodzi z Centrum Dialogu im. M. Edelmana
 ▪ Zwiedzanie Stadionu Miejskiego przy al. Unii Lubelskiej
 ▪ Zwiedzanie wystawy w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana 

60. urodziny Bałuckiego… na urodzinach Łodzi

Dostępne będą:
 ▪ Biała Fabryka za złotówkę!
 ▪ EC1 za złotówkę!
 ▪ Galeria Bałucka za złotówkę!
 ▪ Galeria Re:Medium za złotówkę!
 ▪ Galeria Willa za złotówkę!
 ▪ Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi za zło-

tówkę!
 ▪ Muzeum Sztuki w Łodzi za złotówkę! 
 ▪ Ośrodek Propagandy Sztuki za złotówkę!
 ▪ Zoo za złotówkę!
 ▪ Ul. Piotrkowska proponuje przygodę z książką – czytelnia 

na Piotrkowskiej

A ponadto przewidziane są:
 ▪ IMPROWIZOWANY HIPHOP MUSICAL
 ▪ Kino na dziedzińcu Białej Fabryki
 ▪ Koncert orkiestry MPK
 ▪ Koncert w ramach Geyer Music Factory
 ▪ Multimedialny pokaz „Energia Czasu”
 ▪ Kostiumowa historia polskiego filmu
 ▪ Spotkanie z twórcami spektaklu opowiadającego o dawnej 

Łodzi i jej bohemie

Nie sposób wszystkich wydarzeń tu wymienić, zwłaszcza, 
że instytucji przystępujących do obchodów do ostatniego dnia 
przed obchodami wciąż przybywa.

Zapraszamy. Bawmy się razem.
 K.Sz.Okolicznościowy głaz z tablicą upamiętniającą nadanie 

praw miejskich Łodzi znajduje się na Starym Rynku

Foto internet

„Zaczytane ławki” na 
ul. Piotrkowskiej. Z okazji 
Urodzin Łodzi zaplanowa-
no wydarzenie promujące 
czytelnictwo. 29 lipca łódzki 
szlak „Zaczytanych ławek” 
odwiedzi Joanna Jabłczyń-
ska. Będzie wiele atrakcji 
dla małych i dużych łodzian
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Hop do szkoły  
– dobra zabawa dla wszystkich gwarantowana.  
Przyjdź i baw się z nami!

ZAPROSZENIE NA FESTYN
8 września 2018 r. 

Kolejność występów szkół 
Na posiedzeniu Komisji Wewnątrzspółdziel-
czej Rady Nadzorczej RSM „Bawełna” w dniu 
11.06. br. odbyło się losowanie kolejności 
występów szkół, które zgłosiły swój udział 
w tegorocznym festynie Hop do szkoły.

Poniżej prezentujemy kolejność występów:
1.   Gimnazjum Publiczne nr 36 im. Krzysz-

tofa Kieślowskiego
2.   Szkoła Podstawowa nr 34 im. L. Krucz-

kowskiego
3.   Gimnazjum nr 29 im. ks. Jana Twar-

dowskiego
4.   Szkoła Podstawowa nr 205 im. św. 

Jadwigi Królowej Polski
5.  Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
6.   Szkoła Podstawowa nr 141 im. gen. 

Mariusza Zaruskiego
 I.G.

DRUGA SĄSIEDZKA WYMIANA KSIĄŻEK 
W TYM ROKU POD HASŁEM „PODAJ DALEJ!”
Serdecznie zapraszamy do wzię-
cia udziału w drugiej sąsiedzkiej 
wymianie książek, która odbę-
dzie się na Olechowie podczas fe-
stynu HOP DO SZKOŁY w dniu 
8 września.

Zasada w tej zabawie jest 
prosta: przynosimy swoje książ-
ki – te, które już przeczytaliśmy 
i wiemy, że nie będziemy do nich 
wracać, albo te, które ktoś nam 
sprezentował, ale niezupełnie 
trafił w nasze zainteresowania. 
Oddajemy je do dalszego obiegu, 
niech mają drugie życie, zamiast 
kurzyć się u nas na półce, albo – 
co gorsze – w piwnicy. W zamian 
możemy wybrać sobie inne spo-
śród książek przyniesionych przez 
naszych sąsiadów.

Pamiętajmy jednak, że:
1.   Oddawana książka nie może 

być zniszczona ani niekom-
pletna – jeśli została wydana 
w tomach, to wszystkie tomy 
liczą się jako jedna książka. 
Nie przyjmujemy podręczni-
ków.

2.   Gdy oddasz przyniesione 
książki, nie będziesz mógł 
domagać się ich zwrotu, na-
wet jeśli nie znajdziesz nic dla 
siebie interesującego (możesz 
zabrać swoją książkę tylko 
na ogólnych zasadach, czyli 
jako wybraną w ramach wy-
miany, jeśli jest jeszcze do-
stępna).

3.   Wymiana odbywa się na zasa-
dzie: książka za książkę. Nie 
ma żadnych „przeliczników” 
typu: cena, grubość, gatunek 
czy tym podobne.

4.   Dzieci do lat 13 powinny być 
z rodzicem.

Decydując się uczestniczyć w na-
szej akcji pamiętajcie Państwo, 
że choć to zabawa, a nie interesy, 
to jednak każdy z uczestników 
chciałby móc wybierać spośród 
atrakcyjnej oferty. 

A oferta będzie taka, jaką 
my uczestnicy sami stworzymy. 
I dlatego wielka prośba: 

Przynieśmy  
takie książki, 
które chcielibyśmy 
polecić do 
przeczytania innym. 
A wtedy i my sami 
będziemy mieli 
z czego wybierać.

Na zdjęciach pokazujemy nie-
które z książek już czekają-
cych z utęskieniem na swojego 
szczęśliwego nowego czytelnika. 
Do wzięcia są na przykład:

– „Co nas nie zabije” Davi-
da Lagercrantza – kontynuacja 
Millennium Stiega Larssona,

– „Cztery wesela i pogrzeb” 
– powieść na podstawie scena-
riusza do filmu pod tym samym 
tytułem, w którym zagrali Hugh 
Grant i Andy McDowell,

– „Błyskawiczna wypłata” – 
z cyklu o poznańskich milicjan-
tach autorstwa Ryszarda Ćwir-
leja, tegorocznego zdobywcy 
Nagrody Wielkiego Kalibru 
(nagroda dla najlepszego polskie-
go kryminału) za powieść „Tylko 
umarli wiedzą”,

– „Dom nad rozlewiskiem” 
Małgorzaty Kalicińskiej – po-
wieść, wg której nakręcono cie-
szący się dużą popularnością 
serial z Joanną Brodzik w roli 
głównej.

Oczywiście są to pojedyncze 
egzemplarze, czyli kto pierwszy 

ten lepszy. A startujemy wraz 
z rozpoczęciem festynu.

Do zobaczenia 8 września.
 E.S. i K.Sz.

pożegnaniem starego porząd-
ku. Czy dadzą się uczniowie 
zapamiętać na dłużej? Gwa-
rantujemy, że na pewno!

Nie zabraknie tego dnia 
zabaw scenicznych dla młod-

szych i starszych dzieciaków, 
prowadzonych przez Katarzy-
nę Wawrzak, sympatycznego 
p. Leszka Bonara, zapowia-
dającego kolejnych wykonaw-
ców, zawodów sportowych 

zorganizowanych poza sceną 
przez TKKF Ognisko „Dzikusy”, 
a nade wszystko wspaniałych 
nagród dla całych szkół i indy-
widualnych uczestników naszej 
zabawy.

Na scenie przeprowadza-
ne będą też konkursy wiedzy 
o Spółdzielni i naszym mie-
ście. Festyn włącza się bo-

wiem w inaugurację obchodów 
595. urodzin Łodzi i 100-lecia 
odzyskania niepodległości. 
Warto być przygotowanym. 
Nagrody już czekają!

Tego dnia nastąpi też ofi-
cjalne rozstrzygnięcie konkur-
su na najbardziej ukwiecony 
balkon – balkony zgłoszone 
do konkursu prezentujemy na 
str. 7 tego wydania gazety.

Uczestnicy festynu przez cały 
dzień będą mogli skorzystać 
z ofert przygotowanych przez 
stałych i nowych partnerów na-

szego Festynu. Wiele radości 
przyniesie najmłodszym zaba-
wa w dmuchanych zamkach 
i na zjeżdżalniach. Licznie 
wystawione w namiotach han-
dlowych firmy kusić nas będą 
smakołykami, przedmiotami 
rękodzieła, kolorowymi balo-
nami. Swoje oferty wystawiać 
będą jak co roku m.in. banki, 

szkoły językowe, przychodnia 
zdrowia. 

Dla zmęczonych zabawą 
będzie strefa relaksu z Ośrod-
kiem Kultury Łódź-Górna, 
działającym na Olechowie 
i ogródki gastronomiczne 
z Hot-Dogami i lodami.

Gwiazdą tegorocznego fe-
stynu będzie p. Piotr Petrykow-
ski, z którym wspólnie śpiewać 
będziemy największe przebo-
je. Jakie?

Przyjdź na festyn by się 
przekonać! 

 K.Sz.

- już teraz prosimy o za-
znaczenie tej daty w swo-
im kalendarzu i przyjście 
od rana na górki w okolicy 
ulic Ziemowita i Dąbrówki 
na coroczny festyn „Hop do 
szkoły” organizowany przez 
naszą Spółdzielnię. 

Jak co roku od godziny 
10.00 startuje strefa rozrywki 
i zabawy na naszym osiedlu 
„Słowiańskim”.

Patronem honorowym na-
szej imprezy jest prezydent 
Miasta p. Hanna Zdanowska. 
Relacja z imprezy, wzorem lat 
ubiegłych, będzie transmito-
wana przez lokalną telewizję 
TVP-3. Patronem medialnym 
obok TVP Łódź będzie też po 
raz pierwszy na naszym festy-
nie Radio Łódź.

Będą występy okolicznych 
szkół – kolejność ich prezen-
tacji podajemy poniżej, a wy-
nika ona z przeprowadzonego 
losowania. Po raz ostatni na 
scenie gościć będziemy gim-
nazjalistów – wraz z wprowa-
dzoną reformą szkolnictwa 
znikną już od września na-
stępnego roku gimnazja. Ich 
występy będą więc niejako 
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Odwiedziliśmy dzieci wypoczywające w Sulejowie.  

TKKF Ognisko „Dzikusy” po raz kolejny  
zorganizowało w Sulejowie-Polance kilka turnusów  

w tym urokliwym sosnowym lesie.

K o n t a k t 
z administracją

Administracja osiedla „Słowiańskie”, 
tel. 42 670 95 03, 42 670 70 42.
Kierownik adm. p. Piotr Sumiński.
TECHNICY:
Andrzej Piętal, tel. 503 029 115, e-mail: 
apietal@rsmbawelna.pl, budynki nadzoro-
wane: od nr 101 do nr 160.
Artur Otwinowski, tel. 505 150 847, e-mail: 
aotwinowski@rsmbawelna.pl, budynki nadzo-
rowane: 100, 201-233 oraz zespół garaży przy 
bl. 100 i przy ul. Zakładowej 32-36.
ADMINISTRATORZY:
Alina Kobus administrowane bloki: 100-131, 
jak również zespół garaży przy ul. Ziemowita 
2b i Zakładowej 32/36, tel. kom. 505 150 863, 
e-mail: akobus@rsmbawelna.pl.
Małgorzata Krasowska administrowane 
bloki: 132-160, tel. kom. 505 150 842, e-mail: 
mkrasowska@rsmbawelna.pl.
Beata Nykiel administrowane bloki: 201-233, 
tel. kom. 505 131 497, e-mail: bnykiel@rsm-
bawelna.pl.

Administracja osiedla „Sienkiewiczow-
skie”, tel. 42 670 66 64, 42 670 66 63.
Kierownik adm. p. Piotr Sumiński.
TECHNIK:
Dominik Różycki, tel. 505 150 844, e-mail: 
drozycki@rsmbawelna.pl.
ADMINISTRATORZY:
Sabina Cebula administrowane bloki: 16-26, 
Wspólnoty Mieszkaniowe bl. 54, 56, 58, tel. 
kom. 505 150 859, e-mail: scebula@rsmba-
welna.pl.
Mariusz Szałabski administrowane bloki: 
12, 13, 14, 15, 27, 28, 29, 30, S-ki, Z-ki, tel. 
kom. 505 150 851, e-mail: mszalabski@rsm-
bawelna.pl.
Jerzy Gołębiowski administrowane bloki: 
1-11, 51-53, 55, 57, 60, 16, ul. Fabryczna 9 
– Andrespol, tel. kom. 505 150 848, e-mail: 
jgolebiowski@rsmbawelna.pl.

Administracja osiedla „Zbiorcza”, tel. 42 
674 89 49, tel. 42 676 28 97.
Kierownik adm. p. Andrzej Jaroszczyk.
TECHNIK:
Piotr Gill, tel. 512 476 637, e-mail: pgill@
rsmbawelna.pl.
ADMINISTRATORZY:
Jolanta Bagińska administrowane budynki: 
Sacharowa (Gorkiego) 6/8, 10/12, 24, 26, 28, 
tel. kom. 505 150 858, e-mail: jbaginska@
rsmbawelna.pl.
Elżbieta Kowalczyk administrowane budyn-
ki: Górska 2, 4, 3/5, 7/9, Szczytowa 4/6, Rawska 
3, 7, Wilcza 2, Gołębia 1/3, 5, tel. kom. 505 150 
845, e-mail: elkowalczyk@rsmbawelna.pl.
Aleksandra Czekalska administrowane 
budynki: Zbiorcza 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 
21, 23, 25, Sarnia 4, Stylonowa 7, tel. kom. 505 
150 846, e-mail: aczekalska@rsm bawelna.pl.

Administracja osiedli „Żubardź” i „Kozi-
ny”, tel. 42 651 55 24.
Kierownik adm. p. Jolanta Bartoszek.
TECHNIK DLA BUDYNKÓW OSIEDLA „ŻUBARDŹ”:
Jakub Paprocki, tel. 509 330 825, e-mail: 
jpaprocki@rsmbawelna.pl.
TECHNIK DLA BUDYNKÓW OSIEDLA „KOZINY”:
Zbigniew Stysiński, tel. 505 150 849, e-mail: 
zstysinski@rsmbawelna.pl.
ADMINISTRATORZY:
Magdalena Gazda administrowane budynki: 
Kasprzaka 10, 11, 11a, 28/34, Długosza 1/5, 
27, 29/31, 1-go Maja 76, 84/86, Więckow-
skiego 97, Lorentza 8, Srebrzyńska 45, Włók-
niarzy 198, Bydgoska 44, 46, zespół garaży 
przy ul. 1-go Maja 76a, tel. kom. 505 150 840, 
e-mail: mgazda@rsmbawelna.pl.
Jacek Piaseczny administrowane budynki: 
Gandhiego 3a, Tatarakowa 15, Lutomierska 
83/101, 103a, 105a, 109a, 111, Wrześnieńska 
67/69, 71/73, Sierakowskiego 1/5, Klonowa 
35/37, 41, Czarnkowska 9/13, tel. kom. 505 
150 862, e-mail: jpiaseczny@rsmbawelna.pl.
Aleksandra Marcinkowska-Wrońska ad-
ministrowane bloki: Bydgoska 25, 27/29, 35, 
37, Lutomierska 156, 158, Uniejowska 1/3, 
4, 4a, 6, Limanowskiego 168, Turoszowska 
5, 16, dwa zespoły garaży przy ul. Bydgoskiej 
25a i Powstańców Wielkopolskich 25, tel. 505 
150 852, e-mail: amarcinkowskawronska@
rsmbawelna.pl.
Maja Kwiatkowska administrowane bloki: 
Klonowa 28/30, 32, 38/40, gen. T. Kutrzeby 
3 i 10 (dawniej Tybury), Kasprzaka 60/62, 
64a, Okrzei 30/36, 40, 4/12. Tel. 505 150 853, 
e-mail: mkwiatkowska@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.

Kontynuując nasz cykl, zachęcający 
seniorów oraz całe rodziny do ak-
tywnego wypoczynku, przedstawia-
my sierpniowe imprezy plenerowe, 
które miasto i współpracujące z nim 
instytucje organizują w ramach pro-
jektu „Seniorze wyjdź z domu”:

W każdą wakacyjną sobotę, 
a więc tę najbliższą 28 lipca 
także, odbywają się m.in.:
o godz. 12.00 zajęcia „Joga w parku”
–   organizator imprezy: Zielona Łódź 

i Zarząd Zieleni Miejskiej,

–   miejsce zajęć: Park im. Poniatow-
skiego,

–  zapisy: brak,
–  koszt: udział bezpłatny.

o godz. 21.00 pokazy filmowe w ramach 
letniego festiwalu filmowego Polówka

–   organizator imprezy: Centralne Muze-
um Włókiennictwa w Łodzi,

–   miejsce pokazów: ul. Piotrkowska 282,
–  zapisy: brak,
–  koszt: udział bezpłatny.

Ponadto w weekendy w godz. 10–14 park 
Źródliska I zaprasza na „Park śniadanio-
wy”. W pobliżu altany i domku ogrodnika 
można wypoczywać na leżakach, zajada-

jąc się wyśmienitymi naleśnikami czy ja-
jecznicą – wszystkie specjały są jednak 
odpłatne. 

W tym samym miejscu, w niedziele 
o godz. 17.00, odbywają się letnie kon-
certy w wykonaniu m.in. wychowanków 
Akademii Muzycznej. Pięknej muzyki 
można posłuchać bezpłatnie.

Pełny wykaz imprez miasto zawiera 
w tzw. Łódzkiej Tytce Seniora dostępnej 
w UMŁ oraz niektórych przychodniach 
i instytucjach kultury, jak w znanym nam 
Bałuckim Ośrodku Kultury „Rondo” 
przy ul. Limanowskiego 166. 

 K.Sz.

A K T Y W N Y  S E N I O R

25 czerwca w Sulejowie-
-Polance rozpoczął się 
pierwszy wakacyjny turnus 

dla dzieci, organizowany przez TKKF 
Ognisko „Dzikusy”. W leśnym ośrodku 
wypoczywało na tym turnusie 26 dzie-
ci, głównie z Olechowa i Janowa, ale 
był też m.in. chłopiec z Buczka i dziew-
czynka z Pruszkowa.

W piątek 29 czerwca nasza redak-
cja, przewodniczący Rad Osiedli „Sło-
wiańskie” i „Sienkiewiczowskie” oraz 
Prezes Dzikusów odwiedzili dzieciaki.

Po nieco chłodniejszym początku 
wakacji piątek przywitał wszystkich 
wspaniałą, letnią, słoneczną pogodą. 
Gdy wizytujący ośrodek goście przy-
jechali, dzieci spędzały właśnie przed-
południe nad rzeką. Po ich powrocie, 
przed obiadem, zorganizowano krótkie 
spotkanie. Po przywitaniu się z dzieć-
mi przeprowadzono szybkie konkur-
sy z wiedzy o naszych osiedlach. Na 
pytania typu: „dlaczego osiedle nosi 
nazwę Sienkiewiczowskie?” czy „kim 
są patroni ulic na Olechowie w kon-
tekście nazwy osiedla „Słowiańskie”? 
dzieciaki chętnie odpowiadały, a za 
dobrą odpowiedź otrzymywały słodkie 
nagrody. Na koniec wszyscy pozowali 
do wspólnego zdjęcia.

Po radosnych minach widać było, 
że dzieci świetnie czują się na tym 
obozie i są z pobytu zadowolone.

Życzymy im wspaniałych całych 
wakacji a od nich przesyłamy pozdro-
wienia dla ich bliskich.

 K.Sz.

Pozdrowienia z Sulejowa

Teleopaska 
seniora
We wrześniu rusza nowy pro-
jekt dla seniorów pt.: Łódź – 
Miasto (TeleOpieka).

UMŁ wraz z instytucjami 
wspierającymi społeczne dzia-
łania medyczne: HRP Care, 
Fenix Poland oraz z fundacją 
„Wiosna-Jesień” wprowadzają 
od września nową usługę opie-
kuńczą dla dwóch tysięcy se-
niorów – mieszkańców Łodzi. 
Od 1 sierpnia można będzie 
zapisywać się, a po wakacjach 
odebrać bezpłatnie tzw. tele-
opaskę seniora.

Usługa dedykowana jest 
osobom starszym, po przeby-
tych udarach, zawałach, nara-
żonych na utratę przytomności, 
mających problemy z pamięcią, 
osobom niepełnosprawnym i sa-
motnym.

Teleopaska pozwala mo-
nitorować podstawowe czyn-
ności życiowe i w razie zagro-
żenia życia alarmować numer 
112. Opaska wyposażona jest 
w czujnik upadku oraz zdjęcie 
opaski. Dodatkowo Centrum 
Teleopieki zapewnia wsparcie 
w przypadku pogorszenia stanu 
zdrowia czy choroby – umówi 
wizytę u lekarza, zamówi trans-
port medyczny, zakup leków.

Opaski rozprowadza Oddział 
ds. Polityki Senioralnej UMŁ 
Łódź, ul. Zachodnia 47, p. 132, 
tel. 42 638 47 30.  K.Sz.

Wyróżnione dzieci za najlepszą postawę kolonisty – od lewej: 
Miłosz, Marika i Jakub pozują do zdjęcia z wizytującymi turnus 
oraz kierowniczką obozu
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Z wycieczek jednodniowych  
poleciłbym, np. zwiedzanie Kotliny Kłodzkiej z wypadem do Pragi 
oddalonej zaledwie o 150 km. Z ciekawych ofert  
zaproponować mogę też Jaskinię Niedźwiedzią.

Redakcja: Lato kojarzy się z wy-
poczynkiem i podróżami. Stąd o wa-
kacjach chcielibyśmy dziś porozma-
wiać i to o tych wakacjach marzeń. 
Pana biuro jest jednym z tych, które 
profesjonalnie spełnia marzenia. Na 
stronie internetowej biura znalazłam 
nawet zdanie „jesteśmy pasjonatami 
– ekspertami od zadań specjalnych. 
Trade & Travel Company to biuro 
podróży, które na rynku funkcjo-
nuje blisko 30 lat. Bardziej jednak 
znane jest jako Konsorcjum.pl – lub 
używając pełnej nazwy „Konsorcjum 
Polskich Biur Podróży”. Jesteście 
jednym z pierwszych biur podróży 
w Polsce. Proszę opowiedzieć o hi-
storii biura?

Artur Matiaszczyk: Historia 
nasza sięga lat 80. ubiegłego wieku, 
gdy nastąpiły zmiany w naszym kraju 
i każdy mógł wreszcie dysponować 
paszportem. Związany byłem wtedy 
z Automobilklubem Łódzkim – jednym 
z niewielu w tym czasie organizatorów 
wycieczek zagranicznych. Podróże 
były moja pasją, bardzo mocno anga-
żowałem się w ich organizację. Z cza-
sem zaproponowano mi bym zajął się 
turystyką zawodowo. I tak hobby stało 
się zawodem, a zawód hobby. Powstało 
wtedy Trade & Travel Company, które 
dla poszerzenia wachlarza ofert tury-
stycznych na cały świat związało się 
umową konsorcjum jeszcze z trzema 
ówczesnymi firmami turystycznymi 
o różnym geograficznym profilu tury-
stycznym. W skład konsorcjum weszły 
obok Trade & Travel Company, Art-Mat 
automobilklub Łódzki – specjalizujący 
się w lotach do Tunezji, Sobel Travel – 
organizator podróży do Egiptu oraz Glo-
bus Kłodzko – organizator wycieczek 
krajowych i zagranicznych. Po wejściu 
w życie przepisów o organizacji usług 
turystycznych Trade & Travel Company 
przejęło obowiązki Touroperatora.

Z czasem zauważyliśmy, że klienci 
i firmy z nami współpracujące mówiąc 
o nas używają skrótu Konsorcjum. Stąd 
sami też postanowiliśmy przyjąć nazwę 
handlową Konsorcjum.pl.

Zawsze jednak przy tym podkre-
ślam, że Konsorcjum to nie tylko biuro, 
a przede wszystkim ludzie, którzy je 
tworzą: moja żona, która jest motorem 
firmy oraz pracownicy – prawdziwi 
pasjonaci, wybierający i przygoto-
wujący starannie oferty dla klientów, 
dobierający przeloty i partnerów tak 
jakby sami czy ich rodziny wybiera-
li się w podróż. To również szerokie 
grono przewodników i pilotów, prowa-
dzących wycieczki. Wszyscy musimy 
współpracować, bo to od nas zależy 
czy marzenia naszych klientów będą 
spełnione.

R.: W ilu obecnie salonach mo-
żemy znaleźć ofertę Waszego biura?

A.M.: Obecnie ponad 1000 sa-
lonów w całej Polsce posiada naszą 
ofertę. Popularny portal wakacje.pl też 
rozprowadza wycieczki Konsorcjum.

pl. Gwarantujemy przy tym poczucie 
bezpieczeństwa, które zapewnia stały 
kontakt telefoniczny z naszymi ma-
nagerami i konsultantami 24/7. Jako 
organizatorzy wiemy dobrze gdzie kie-
rujemy naszych klientów, jak wygląda-
ją oferowane przez naszych partnerów 
hotele i usługi. Wiele z nich sami jako 
pracownicy biura sprawdzamy, by móc 
z czystym sumieniem je polecić.

R.: Wasze biuro posiada konce-
sję organizatora turystyki numer 6 
oraz wpis do Rejestru Organizatorów 
Turystyki i Pośredników Turystycz-
nych pod poz. 001 i niezmiennie, od 
początku rozwoju w Polsce turysty-
ki, działa. Na przestrzeni działalności 
Konsorcjum.pl uzyskało wiele tytu-
łów, m.in. Godło Teraz Polska, tytuł 
Rzetelna Firma oraz Firma przyjazna 
pracownikom. Czy łatwo utrzymać 
się na rynku? Ile obecnie wydanych 
jest koncesji czyli inaczej mówiąc ile 
podmiotów na polskim rynku zajmu-
je się turystyką?

A.M.: Na dzień dzisiejszy jest 
blisko 5000 – dokładnie 4728 – orga-
nizatorów turystyki, przy czym wśród 
istniejących podmiotów są biura o wą-
skiej specjalizacji, np. tylko organizują-
ce wypoczynek dla dzieci czy wyjazdy 
trampingowe. Biur typu Konsorcjum 
jest ok. 20–30 na rynku polskim.

Muszę powiedzieć, że po kłopotach 
z upadłościami biur sprzed kilku lat, 
obecnie rynek jest stabilny. Oferowane 
wycieczki są bezpieczne. Podróżni na-
leżycie chronieni. W 2016 r. powstał Tu-
rystyczny Fundusz Gwarancyjny, który 
w razie niewypłacalności biura pozwala 
sfinansować dalszą część wypoczynku 
jego klientom lub zwrócić pieniądze 
w przypadku, gdyby wycieczka się nie 
odbyła. Jako ciekawostkę powiem, że 
mimo uzbieranych w funduszu ok. 100 
milionów jeszcze nie był on wykorzy-
stany, co świadczy o dobrej formie biur.

Firmy dbające o klientów nie mu-
szą obawiać się ich braku. A poza tym 
okres wakacyjny to już nie tylko lato. 
Teraz właściwie podróżujemy cały rok. 
To znacznie rozszerza pole działania dla 
wielu firm jednocześnie.

R.: Czym jednak kierować się 
przy wyborze biura podróży?

A.M.: Na pewno nie należy suge-
rować się ceną, a zawsze tym co ona 
zawiera. Warto dobrze zapoznać się 
z ofertą. Zwrócić uwagę na ubezpie-
czenie podróży i ubezpieczenie zdro-
wotne. Trzeba przy tym wiedzieć, że nie 
wszystkie ubezpieczenia chronią, np. od 
chorób przewlekłych. Zawsze analizuj-
my więc wszystkie opcje podróży i po-
bytu pod swoim, indywidualnym kątem. 

R.: My Polacy planujemy urlop 
bardzo wcześnie. Lubimy mieć pla-
ny na urlop dokładnie sprecyzowane. 
Jak wcześnie należy zarezerwować 
ofertę?

A.M.: Aby naprawdę być zadowo-
lonym z wyjazdu, jak do wszystkiego 
trzeba się przygotować. A wybierać jest 

w czym zawsze 
przy first minute, 
a więc z wyprze-
dzeniem. Początek 
roku to odpowiednia 
pora na zaplanowanie ur-
lopu w wakacje. Jeśli chce-
my wybrać coś dobrego to 
nie bierzmy last minute, bo 
dostaniemy to co zostało, 
a nie to co chcemy. Reszta 
zależy od naszych upodobań. 
Jeśli nie lubimy kamienistej plaży 
nie wybierajmy Chorwacji a lepiej 
czyste plaży Tunezji. Zresztą coraz 
dalej jeździmy, jesteśmy ciekawi 
świata. Po basenie śródziemno-
morskim coraz częściej wybieramy 
teraz Azję lub Amerykę Północną 
czy Południową. Popularna jest też 
wyspa Bali – zwana rajem na ziemi, 
gdzie można wspaniale wypocząć. 
Wyspa ta zwana jest też wyspą bogów, 
bo tam każda wioska ma swojego boga.

R.: Rozszerzając jeszcze zdanie 
jakie zacytowałam o biurze na wstę-
pie: „jesteśmy pasjonatami – eksper-
tami od zadań specjalnych” proszę 
przybliżyć ofertę Konsorcjum, bo 
rzeczywiście w Waszych folderach 
pojawiają się obok popularnych kie-
runków podróży całkiem inne pro-
pozycje, np. pielgrzymki czy oferty 
ślubne.

A.M.: Tak, specjalizujemy się 
w organizacji wyjazdów do Ziemi 
świętej. Odnotowujemy spory ruch 
pielgrzymkowy. Wycieczki do Jerozo-
limy, jak twierdzą nasi klienci, mogą 
uzależnić. Jest coś takiego jak syndrom 
Jerozolimy. Większość czuje potrzebę 
powrotu jakby czym się tam zarazili. 
Jest to magiczne, fantastyczne miej-
sce. Kolebki chrześcijaństwa można 
zwiedzić z naszym biurem w Libanie, 
Etiopii. Latamy do Meksyku, na Ha-
waje szlakiem ziemi św. Damiana, do 
Armenii i Gruzji. Nadal wielkim powo-
dzeniem cieszą się oczywiście wyciecz-
ki do Włoch – Watykanu. Czy Grecji.

Kolejnym kierunkiem jest Izrael, 
przy czym oprócz pielgrzymek, słynie 
on też z największego SPA jakim jest 
Morze Martwe o właściwościach nie 
tylko kosmetycznych ale i leczniczych. 
Tam obrzucamy się błotem bez grzechu.

Polecam też odwiedzenie Tel 
Awiwu. To miasto zachwyca w dzień 
i w nocy. Oferuje wiele: dyskoteki, 
piękne plaże, ścieżki rowerowe i wspa-
niałe, smaczne jedzenie bez sensacji 
żołądkowych, czego niektórzy boją się 
próbując nowych smaków.

Popularne są teraz wyjazdy typu Fly 
& Drive, czyli organizujemy przelot sa-
molotem w wybrane miejsce, tam wypo-
życzamy samochód, a teraz nawet rower 
czy motocykl i dalej zwiedzamy dane 
miejsce wg swojego upodobania, w nam 
tylko wygodnym tempie i towarzystwie. 

Z innych nietypowych wyjazdów 
oferujemy np. wycieczkę po Stanach 
motocyklami, czy wyjazd do Odessy 

z nauką gotowania. 
W naszej ofercie są rejsy stat-
kiem po morzu Karaibskim, 
Śródziemnym czy rejs na An-
tarktykę.

R.: Biuro podróży koja-
rzy się z licznymi ofertami 
wycieczek i pobytów za-
granicznych, na te bliższe 
często sami rezerwujemy 
pobyty indywidualnym 
staraniem lub przez portale 
booking.com, czy groupon. 
Ale w ofercie biur podróży 
znajdziemy też wiele ofert 
wypoczynku w Polsce. Czy posiada-
cie w ofercie wycieczki jednodniowe, 
rowerowe? – tak teraz modne. Co by 
Pan polecił?

A.M.: Oczywiście, powtarzam się 
może, ale działamy w myśl zasady: po-
wiedz nam jakie masz marzenie, a my je 
spełnimy. Z wycieczek jednodniowych 
poleciłbym, np. zwiedzanie Kotliny 
Kłodzkiej z wypadem do Pragi odda-
lonej zaledwie o 150 km. Z ciekawych 
ofert zaproponować mogę Jaskinię Nie-
dźwiedzią. Z innych nieco dłuższych 
i np. weekendowych ofert obecnie na 
czasie są Włochy, popularna jest Alba-
nia czy Czarnogóra. Hiszpania wraca 
do łask. Z roku na rok coraz więcej jest 
wyjazdów świątecznych w polskie góry, 
ale i do ciepłych krajów.

Rozmowa z p. Arturem Matiaszczykiem – prezesem 
zarządu Konsorcjum.pl Trade & Travel Company – Kon-
sorcjum Polskich Biur Podróży z siedzibą w Łodzi.

R.: Nie każdy wie, że z biurem mo-
żemy zaplanować sobie indywidualne 
wyjazdy na określone wydarzenia: 
rodzinne typu wspomniany już wcześ-
niej ślub, imprezy sportowe czy kul-
turalne. W ofercie Konsorcjum są też 
wyjazdy biznesowe dla firm. Prawda?

A.M.: Ależ tak. Realizujemy wy-
jazdy typu MICE (Meetings, Incentives, 
Conferences, Events), czyli wyjazdy w ce-
lach biznesowych, związanych z udziałem 
w imprezach targowych czy tzw. misjach 
gospodarczych. Mamy bogatą ofertę wy-
jazdów integracyjnych dla firm.

Organizujemy pobyty już dla 
minimum 2 osób. Jesteśmy w stanie 
zorganizować wyjazd na mecze pił-
karskie, koncerty, spektakle teatralne 
w każdym wybranym mieście świata. 
Nie jest obecnie rzadkością udział Po-

laków w rozgrywanych meczach, np. na 
stadionie w Barcelonie.

R.: A czy na trwające niedawno 
Mistrzostwa w piłce nożnej w Rosji 
też wysyłaliście kibiców?

A.M.: Zapewnialiśmy tylko prze-
loty i pobyty, bowiem bilety na mecze 
mundialowe rozprowadzał tylko PZPN.

R.: Jakie kierunki obecnie można 
uznać jeszcze za mało znane?

A.M.: Wysyłamy naszych klien-
tów właściwie w każdy zakątek świata. 
Z tych mniej obleganych, nieznanych 
szerzej pozostaje jeszcze, np. Polinezja 
francuska, mało kto jeszcze wybiera się 
w podróż transsyberyjską. Ale to tylko 
kwestia czasu.

R.: Zatem życzę firmie dalszego 
rozwoju i dziękuję za rozmowę.

 K.Sz.

Spółdzielnia przystąpi-
ła do ubezpieczenia 
uzyskując certyfikat 

ochrony ubezpieczeniowej 
dla mienia RSM „Bawełna”. 
Dodajmy, zapewniającego 
bardzo dobre warunki ochro-

ny naszych budynków i terenów przyblokowych. Nowe ubezpieczenie obowiązuje od 
1 lipca 2018 r. Po raz pierwszy, biorąc pod uwagę ubiegłoroczne szkody wyrządzone 
wichurami i wyrywanymi drzewami niszczącymi samochody, polisa obejmuje skutki kata-
stroficzne. Nowością jest np. ubezpieczenie drzew i roślin od zdarzeń losowych z limitem 
20 mln złotych. Zarząd Spółdzielni rozważa także objęcie ubezpieczeniem mieszkań 
– składka płatna byłaby wraz z czynszem. Temat ubezpieczenia mieszkań wrócił po 
zdarzeniach jakie miały miejsce po wybuchach gazu na os. Żubardź, gdy okazało się, 
że nasi członkowie ograniczając wydatki nie chronią swoich mieszkań żadną polisą.
 O podjętych decyzjach będziemy Państwa informować.  K.Sz.

S P E Ł N I A M Y 
M A R Z E N I A



12 Rozerwij się!
Poziomo: 1. niepowodzenie, fiasko, 6. 
szermierz, złoty medalista z Monachium, 
7. rzemieślnik z kopytem, 8. imię małego 
wróbelka, 9. bywa przed burzą, 12. ptak, 
który w Polsce nie jest już widywany, 
13. Rolls-…, brytyjska marka w posia-
daniu BMW, 14. Żurek lub Możdżer, 18. 
uchwyt obrabiarki, 19. klubowy proporzec, 
20. miasto nad Uralem, 21. wśród modeli 
hyundaia, 22. Dąbrowska albo Shirley.
Pionowo: 2. chłosta, knoty, 3. Chłapowski 
bądź Myśliborski, 4. państwo z Islas de la 
Bahía, 5. pominięcie, dymisja, 9. kolumbij-
ska aktorka z filmu Karen płacze w autobu-
sie, 10. aktor z Zakroczymia, 11. zbiórka, 
odezwa, 15. pochodna kwasu barbiturowe-
go, 16. rosochy, 17. góra z kraterem.

Poziomo: psota, filip, kutwa, hossa, Dy-
zma, skarpa, sfora, marsel, etap, Malawi, 
Odyn, pointy, aula.
Pionowo: siupy, Tuwim, dinozaur, Giusep-
pe, Desdemona, złota myśl, Asam, Ajakos, 
Sławno, luizyt.

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

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI 
Z POPRZEDNIEGO NUMERU

BARAN 21 III  20 IV
Pamiętaj - obowiązki przed 
przyjemnościami. Podstawo-
we problemy rozwiązuj sam. 
Tylko Ty wiesz, jak do nich podejść. Bądź 
otwarty na nowe metody i pomysły. Nie 
przejmuj się szybkimi zmianami planów. 
Krótki sąsiedzki wypad do Bliźniąt dobrze 
Ci zrobi. Twoje poczucie humoru ma zna-
czenie. 

BYK 21 IV  21 V
Wkrótce trochę pozwiedzasz, 
przy okazji, trochę zarobisz, 
a jeszcze na kimś wywrzesz 
dodatnie wrażenie. Romantyczny urok uda 
się połączyć z jakimś życiowym sukcesem. 
A dla Ciebie to przede wszystkim pienią-
dze. Są jednak wartości o których zapo-
mniałeś. Przypomni Ci o tym Lew. 

BLIŹNIĘTA 22 V  20 VI
Młodsza osoba autentycz-
nie Cię podziwia i wkrótce 
dojdzie to do Ciebie. Posu-
waj się rozważnie, bądź dyplomatą, ale 
nie rezygnuj ze swoich zasad. Wyjaśni 
się jakiś sekret. Może to zapoczątkować 
przygodę miłosną, w którą mocno się 
zaangażujesz. Uśmiechnie się szczęście. 
A co na to Ryby?

RAK 21 VI  22 VII
Czas korzystnych posunięć 
i udanych przedsięwzięć. Weź 
to pod uwagę i wykorzystaj 
te dni na podjęcie nawet trudnych spraw, 
o których myślisz już od jakiegoś czasu. Na-
wet, gdyby trzeba było rozejrzeć się pilnie 
za nowym sojusznikiem w osobie Barana, 
to pora ku temu będzie sprzyjająca.

LEW 23 VII  22 VIII
Przypływ energii i ochoty do 
działania lada miesiąc powi-
nien przynieść satysfakcjo-
nujące wyniki. A co za tym idzie - nowe 
szeroko zakrojone plany. Zachowaj je na 
razie dla siebie. Za wcześnie, by o nich roz-
mawiać. Kto powinien, dowie się w swoim 
czasie. Zaskoczenie dla Wagi będzie tym 
większe.

PANNA 23 VIII  22 IX
Miesiąc w miarę spokojny, ale 
pod warunkiem, że nie podej-
miesz żadnego ryzyka i żadnej 
ważkiej decyzji. Powinna się wyjaśnić dość 
zawikłana sytuacja towarzyska. Powiodą 
się też plany finansowe i uczuciowe, jeśli 
traktować je będziesz ze swojego rodzaju 
rezerwą. Dotyczy to również Wodnika.

WAGA 23 IX  23 X
Lato, wczasy… Zaintere-
sowanie czyjąś osobą wy-
buchnie nagle i z niemałą 
siłą. Mimo zaskoczenia nieoczekiwaną 
sytuacją, wyda Ci się ona sympatyczna 
i będzie Cię cieszyła i bawiła. Druga stro-
na może sprawę potraktować poważniej 
od Ciebie. Komplikacje przy rozstaniu 
ucieszą Strzelca.

SKORPION 24 X  21 XI
Wiadomość otrzymana w tych 
dniach będzie dotyczyć spraw 
bardzo osobistych. Odpo-
wiedź, jakiej udzielisz, będzie mieć znacze-
nie na dłużej niż tylko na najbliższy mie-
siąc. Inne sprawy mogą stać się powodem 
sporów z Koziorożcem, w zasadzie mało 
istotnych, ale dokuczliwych.

STRZELEC 22 XI  21 XII 
Nie lekceważ oznak niechęci 
ze strony kogoś, z kim przy-
szło Ci pracować. Trzeba jak 
najszybciej zorientować się, czy może nie 
jest to konsekwencja Twoich poczynań 
z ubiegłego miesiąca. Gdy już będziesz 
wiedział, o co chodzi, przystąp energicz-
nie do naprawy sytuacji. Możesz liczyć na 
Skorpiona.

KOZIOROŻEC 22 XII  19 I
Początek miesiąca sprowadzi 
Cię z romantycznych zachwy-
tów na ziemię. Co prawda 
będą to sprawy drugorzędne, ale za to nie-
zbyt przyjemne. Nie będziesz miał wpływu 
na przebieg wydarzeń, więc wstrzymaj się 
od działania. W końcu miesiąca wszystkie 
sprawy się wyjaśnią. Pomocna będzie Panna.

WODNIK 20 I  18 II
Musisz liczyć się teraz z do-
mowymi sporami, które lada 
moment sprawią Ci wiele 
kłopotu. Trochę zazdrości, poirytowania 
i całkowity brak porozumienia. Dla od-
miany w pracy wszystko będzie układać 
się po Twojej myśli więc tylko równowa-
ga tych spraw zapewni Ci spokój. Uważaj 
na Raka.

RYBY 19 II  20 III
Jeśli jesteś na urlopie, to ten 
miesiąc może być beztroski, je-
śli znajdziesz się w pogodnym 
i wesołym towarzystwie. Nie uciekaj od tych 
osób - ich hałaśliwość wcale nie będzie męczą-
ca. Daj się więc porwać zabawie, oderwiesz się 
od myśli o sprawach zawodowych. Jeśli jednak 
pracujesz - trzymaj się z daleka od Byka.

HOROSKOP NA SIERPIEŃ

UŚMIECHNIJ SIĘ
***

Wrócił syn z pracy w Anglii na swoją wieś. Zwraca 
się do niego ojciec:
– Idź, rozrzucić gnój!
– What? – pyta syn
– Łod krowy i łod kunia – odpowiada ojciec.

***
– A ty czemu dzisiaj nic nie robisz? – Pyta się murarz 
swego pomocnika.
– Ręce mi drżą po wczorajszym...
– No to przesiewaj piasek.

KUCHNIA 
NASZA  

CODZIENNA

Lubię lato i wszystkie 
owoce, które ta pora 
roku niesie ze sobą. 
Tarta jest przy tym naj-
lepszym dla mnie noś-
nikiem owoców. Jest 
świeża, lekka, pachną-
ca i kolorowa.

Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego nu-
meru nadesłali: p. Elżbieta Jachimek, p. Bogusław 
Rychlik i p. Łukasz Janiszewski. Wszystkie osoby 
zamieszkują w osiedlu „Słowiańskie”. Gratulujemy!

LETNIA TARTA
Z MNÓSTWEM OWOCÓW

Składniki:
Ciasto:
 ▪ 250 g mąki (np. pszennej tortowej)
 ▪ 150 g masła, schłodzonego
 ▪ szczypta soli
 ▪ 3 łyżki cukru
 ▪ 1 jajko

Krem
 ▪ 500 g serka mascarpone, schłodzo-

nego
 ▪ 1/2 szklanki śmietanki kremowej 

30%, bardzo zimnej
 ▪ 5 łyżek cukru
 ▪ 1 łyżeczka ekstraktu z wanilii lub 

1 łyżka cukru wanilinowego
Owoce
 ▪ wg uznania – ważne by było ich 

dużo
Przygotowanie:
• Formę na tartę posmaruj grubo ma-
słem. Mąkę przesiej do miski, dodaj po-
krojone w kosteczkę zimne masło, sól 
oraz cukier. Składniki połącz mikserem 

lub ręcznie rozcieraj aż powstaną drobne 
okruchy ciasta, wtedy dodaj jajko i zmik-
suj wszystko w kulę. Gładką kulę z ciasta 
rozpłaszcz na placek i włóż do lodówki 
na około godzinę.
• Piekarnik nagrzej do temp. 190 
stopni. Ciasto chwilę powygniataj aby 
stało się bardziej elastyczne, następnie 
rozwałkuj na stolnicy na grubość około 
1/2 cm. Ciasto przełóż do formy. Formę 
wstawiamy do lodówki na czas nagrzania 
piekarnika.
• Ciasto okryć folią aluminiową i ob-
łożyć kawałkami jabłka lub innym obcią-
żeniem (aby ciasto nie podnosiło się pod-
czas pieczenia). Wstawić do nagrzanego 
piekarnika i piec przez 15 minut, na-
stępnie usunąć folię wraz z obciążeniem 
i piec przez kolejne 15 minut na lekko 
złoty kolor. Wyjąć z piekarnika i całko-
wicie ostudzić w formie.
• Zimne mascarpone, śmietankę, cu-
kier i wanilię umieścić w misie mikse-
ra i ubijać przez ok. 2 minuty aż krem 
zwiększy objętość i będzie bardziej pu-
szysty.
• Wyłożyć na spód tarty.
• Przed samym podaniem wyłożyć 
na krem owoce.
 Smacznego!

Normalni ludzie 
są nudni.
Dobrze jest mieć 
trochę nierówno 
pod sufitem.

Zwiedzamy świat za pomocą internetu

TULIPANY – JEDEN Z NA JBARDZIE J 
ZNANYCH SYMBOLI HOLANDII

Tulipany kojarzone są najczęściej z Holandią – jest to o tyle ciekawe, że tulipa-
ny wcale nie pochodzą z tego kraju. Ta odmiana kwiatów wywodzi się z impe-
rium Osmańskiego (Turcji), a do Europy trafiła dopiero w XVI wieku. Tulipany 
na Stary Kontynent sprowadził najprawdopodobniej w 1554 roku Oghier Ghise-
lin de Busbecq, ambasador Imperium Osmańskiego na dworze arcyksięcia Au-
strii Ferdynanda I. Za „ojca chrzestnego” tulipanów uważa się jednak Charlesa 
de L’Écluse (zwanego Clusjusem), który w 1573 r. uprawiał te kwiaty w ogrodzie 
botanicznym w Wiedniu, a od 1594 r. w ogrodzie botanicznym Uniwersytetu w Lej-
dzie w Holandii. To właśnie 1594 rok uznawany jest za początek rozwoju przemysłu 
tulipanowego w Holandii.

Słowo tulipan wywodzi od tureckiego słowa oznaczającego turban. Nawet słynne 
szklanki używane w tureckim ceremoniale parzenia i picia herbaty, są pewnego ro-
dzaju hołdem dla tulipanów. Turecka geneza nie pozostaje bez znaczenia, ponieważ 
kwiaty te stały się symbolem w Stambule – to właśnie tam od 2006 roku w kwietniu 
organizowany jest festiwal tulipanów „Istanbul Tulip Festival”.

Holandia zaś zachwyca tulipanowymi pejzażami. Położony pomiędzy Amsterda-
mem i Hagą, w miejscowością Lisse ogród Keukenhof to jedna z największych wio-
sennych atrakcji Holandii. Na obszarze 32 ha wiosną rozkwita ponad 7 milionów 
tulipanów, hiacyntów, krokusów i narcyzów. Jest to największy na świecie ogród 
z kwitnącymi roślinami cebulowymi na świecie. Co ciekawe wszystkie wysadzane 
są ręcznie. Ogród otwarty jest tylko 2 miesiące w ciągu roku. 

Tradycją jest też nazywanie odmian tulipanów nazwiskami znanych osób. Swoje 
tulipany mają między innymi Jurij Gagarin, Verdi, Vivaldi, piosenkarze Diana Ross 
i Elvis Presley oraz piłkarz Ronaldo. Z kolei Jan Paweł II, Mikołaj Kopernik, Lech 
Wałęsa, Maria Kaczyńska, Fryderyk Chopin to tylko niektóre z odmian tulipanów 
holenderskich hodowanych w Polsce.

Źródło: internet


