
Bunkier Konewka, Klasztor Cystersów w Sulejowie, Archikolegiata NMP w Łęczycy, Niebieskie Źródła 
w Tomaszowie Mazowieckim, Zamek w Nieborowie czy Park Arkadia to tylko niektóre perełki 
województwa łódzkiego warte zobaczenia. Jest ich dużo więcej.
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W tym roku przypada 100 lat od powstania województwa 
łódzkiego. W kolejnych numerach będziemy przedstawiać 
jak piękny i różnorodny jest nasz region.

Zaskakującą  inicjatywą  wykazali  się  mieszkańcy  bloku  przy 
Al. Włókniarzy 198. Z okazji 55. urodzin bloku przed budyn-
kiem odbył się piknik.
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egzemplarzy

Moim 
zdaniem 
Jesteśmy już po wyborach parlamen-

tarnych. Wybraliśmy nowych posłów i se-
natorów. Cieszyć się należy z frekwencji, 
która wyniosła 61,1% i była nieznacznie 
niższa, bo tylko o 1,6% od rekordowej 
w 1989 roku. Najmniej licznie poszli do urn 
najmłodsi wyborcy w wieku do 29 lat, 
bo głos oddało tylko 46,4% uprawnionych. 
Najwięcej zaś było wyborców z przedziału 
40–49 lat, bowiem frekwencja w tej grupie 
wiekowej była na poziomie 75,7%.

W końcówce kampanii, trzy dni przed 
samymi wyborami czyli 10 października 
dostaliśmy wspaniałą wiadomość. Otóż 
okazało się, że Nagroda Nobla z literatu-
ry za rok 2018 przyznana została polskiej 
autorce Oldze Tokarczuk za jej narracyj-
ną wyobraźnię, która z encyklopedyczną 
namiętnością pokazuje przekraczanie gra-
nic jako formę życia, zaś Nagroda za rok 
2019 trafi do austriackiego autora Petera 
Handke za inspirującą pracę, która dzięki 
językowym innowacjom pomaga lepiej od-
kryć i opisać ludzkie doświadczenia - tak 
to przekazał mediom Mats Malm, sekretarz 
Szwedzkiej Akademii. I wszyscy, w całej 
Polsce winniśmy się cieszyć, że kolejna 
Polka, 23 lata po Wisławie Szymborskiej, 
została uhonorowana najznamienitszą na-
grodą w zakresie literatury i to najbardziej 
prestiżową. Stała się w jednej chwili, w tej 
danej chwili najlepszym polskim ambasa-
dorem i reprezentantem. I tu spotkała mnie 
po raz drugi w życiu przykra niespodzian-
ka. Zamiast euforii, radości i dumy z tego 
wyróżnienia, ostrożne komunikaty, wywa-
żone opinie, niektóre wręcz nieprzyjazne. 
I zaraz sobie przypomniałem październik 
1980 roku kiedy to w tramwaju Nr 45 jadąc 
do Zgierza na zajęcia z ekonomii ze stu-
dentami wychowania muzycznego w filii 
Uniwersytetu Łódzkiego usłyszałem no-
winę, że jakiś Polak dostał Nagrodę Nobla. 
Potwierdził to i przekazał mi szczegóły, 
że tym nagrodzonym z dziedziny literatury 
jest Czesław Miłosz był, kończący wykład 
z ekonomii, ówczesny adiunkt na Wydziale 
Ekonomiczno-Socjologicznym – dr Jerzy 
Kropiwnicki. A moje następne dwugo-
dzinne zajęcia ze studentami, nie były 
merytorycznie poświęcone zagadnieniom 
ekonomicznym, ale swobodniej wymianie 
myśli oraz radosnym konstatacjom związa-
nym z uhonorowaniem naszego rodaka Na-
grodą Nobla, po raz pierwszy po II wojnie 
światowej oraz 56 lat po przyznaniu Nobla 
Władysławowi Stanisławowi Reymonto-
wi za swoją wielką powieść „Chłopi”. 
Wieczorem w „Dzienniku Telewizyjnym” 
usłyszeliśmy suchą informację, że nagrodę 
tę przyznano Czesławowi Miłoszowi, a de-
cyzja Akademii interpretowana była jako 
polityczna, popierająca przemiany do ja-
kich dochodziło w całym bloku wschod-
nim po polskim Sierpniu 1980. Trochę żal, 
że wówczas nie przekazywano rzetelnych 
i radosnych informacji w „reżimowych” 
mediach o wyróżnionym Polaku. Trochę 
żal, że po tylu latach sytuacja się powtarza 
w publicznych, bądź co bądź mediach.

Dobrze, że mamy ostatnio piękną 
pogodę, praktycznie złotą polską jesień, 
a tegoroczny wysyp grzybów dał ogromną 
satysfakcję i radość ich zbieraczom. Dobry 
nastrój nie powinien nas opuszczać, pomi-
mo tego, że wszystko dokoła nas zaczyna 
normalnie drożeć, o czym już wspominałem 
w ubiegłym miesiącu. Na pierwszy ogień 
pójdą w Łodzi prawdopodobnie opłaty 
za śmieci, których wywóz, już niedługo, 
bo podobno od 1 grudnia będzie nas wszyst-
kich zdecydowanie więcej kosztował. Nie 
zdając sobie sprawy już to praktycznie co-
dziennie odczuwamy płacąc zdecydowanie 
więcej robiąc zakupy podstawowych arty-
kułów czy też owoców i warzyw na rynecz-
kach, w sklepach, w supermarketach…

 Sylwester Pokorski

 Montaż podzielników  
 potwierdzamy na ekranie  
 urządzenia 
Jak już informowaliśmy w zasobach naszej Spółdzielni trwa wymiana urządzeń 
do rozliczeń ciepła i wody. Na okoliczność prowadzonych prac serwisanci 
sporządzają kwity odczytowe, które użytkownicy lokali podpisują.

Przy wodomierzach kwit ten spisywany jest tradycyjnie na papierze 
i przedkładany mieszkańcom do podpisu.

Inaczej, w tym roku, wygląda ta sprawa przy podzielnikach. Firma ista 
wprowadziła elektroniczny kwit (system ista WOM) podpisywany przez 
mieszkańca palcem na ekranie urządzenia – podobnie jak to odbywa się 
przy odbiorze paczek od kurierów.

Kwity elektroniczne ujęte w systemie ista WOM przekazane zostaną 
do Spółdzielni drogą elektroniczną (wraz z Państwa podpisami) zbiorczo 
w podziale na poszczególne budynki po zakończeniu wszystkich wymian.

Województwo łódzkie ze stolicą w Łodzi po-
wstało po I wojnie światowej. Po zakończeniu 
wojny i odzyskaniu przez Polskę niepodległości 
konieczne stało się ustanowienie nowego po-
działu terytorialnego państwa. Na mocy ustawy 
z 2 sierpnia 1919 r. z terenów dawnego Kró-
lestwa Polskiego wydzielono 5 województw: 
warszawskie, kieleckie, lubelskie, białostockie 
i województwo łódzkie. W skład województwa 
łódzkiego weszły historyczne tereny ziem: 
sieradzkiej i piotrkowskiej, rawskiej, wieluń-
skiej, opoczyńskiej oraz terenów Księstwa 
Łowickiego. Taki układ województwa stanowi 
o tym, że do dziś jest ono niejednorodne pod 
względem kultury, tradycji, obyczajów, kształto-
wania przestrzeni. Na mapie województwa mo-
żemy wyróżnić swoiste podregiony. Sytuowa-
nie historyczne współczesnego województwa 
łódzkiego spowodowało ciekawe połączenie 
kulturowe i gospodarcze ziem, które składają 
się na region łódzki. Tę różnobarwność nasze-
go regionu będziemy Państwu przedstawiać 
w kolejnych wydaniach gazety. 

Z okazji 100-lecia województwa łódzkiego 
rozpoczynamy nowy cykl artykułów, w którym 
przedstawimy najciekawsze zakątki okolic 
Łodzi. Pierwszym, który opiszemy będzie re-
zerwat przyrody Niebieskie Źródła. Zachęcamy 
do lektury – artykuł czytaj na str. 3.

W nowym cyklu przedstawimy perełki naszego regionu.
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Reagujmy na zjawiska niepokojące,  
zgłaszajmy odpowiednim służbom  

wybryki chuligańskie.  
Mówmy stop przemocy.

We wrześniu 2019 r. posie-
dzenia Zarządu odbyły się 
w dniach 4 i 18. Na posie-
dzeniach tych oraz „w try-
bie roboczym” (tj. między 
posiedzeniami, gdy do-
tyczyło to spraw pilnych) 
Zarząd podjął decyzje 
m.in. w wymienionych ni-
żej sprawach:

Sprawy członkowsko
mieszkaniowe
Wg stanu na  31 sierpnia 
2019 r. Spółdzielnia zrzeszała 
10.306 członków. We wrześniu 
2019 r. przyjęto w poczet człon-

ków Spółdzielni 10 osób, które 
posiadają odrębną własność loka-
lu w zasobach Spółdzielni i wy-
stąpiły o członkostwo. Ponadto 
do rejestru członków wpisano 
28 osób, które nabyły członko-
stwo z mocy prawa, a skreślono 
z rejestru członków Spółdzielni 
44 osoby, których członkostwo 
z różnych powodów z mocy pra-
wa ustało.

Sprawy terenowo 
prawne
Postanowiono przedstawić właś-
cicielom nieruchomości S155 
zabudowanej budynkami nr 155 
przy ul. Zakładowej 62, nr 156 
przy ul. Zakładowej 60 i nr 160 
przy ul. Henryka Brodatego 2 
w osiedlu „Słowiańskie” w trybie 
indywidualnego zbierania głosów 

RSM Bawełna – ,,Mój dom” – pismo Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna”. Redaktor Naczelny Sylwester Pokorski, redaktorki: Katarzyna Szczepaniak i Izabela Gwardys. 
Adres redakcji 93-120 Łódź, ul. Przybyszewskiego 163, pok. 117. Telefon 42 6416333, w. 35, e-mail: mojdom@rsmbawelna.pl. Skład i łamanie Agencja Wydawnicza PAJ-Press. Ogłoszenia 
przyjmują: redakcja  w godz. 8.00-15.00 – Łódź, ul. Przybyszewskiego 163, pok. 117, ADM „Słowiańskie” Łódź, ul. Piasta Kołodzieja 21, ADM „Sienkiewiczowskie” Łódź, ul. Skrzetuskiego 12, 
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nie zwraca. Rozpowszechnianie wszelkich materiałów redakcyjnych bez zgody Wydawcy jest zabronione. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. Druk ODDI Poland.

do podjęcia uchwałę w sprawie 
wyrażenia zgody dla RSM „Ba-
wełna” jako zarządcy nierucho-
mości na przedłużenie umowy 
dotyczącej części wspólnych 
nieruchomości obejmujących 
dach budynku 155 przy ul. Za-
kładowej 62, dach budynku 160 
przy ul. Henryka Brodatego 2 
oraz pomieszczenie gospodarcze 
w trzeciej klatce bud. 160 i posa-
dowienie na dachach budynków 
155 i 160 urządzeń stacji bazowej 
telefonii komórkowej Spółdziel-
nia będąca współwłaścicielem 
nieruchomości głosowała za pod-
jęciem powyższej uchwały.

Sprawy remontowe
Postanowiono zrefundować 50% 
kosztów wymiany okien oso-
bom, które za zgodą Spółdzielni 

wymieniły stolarkę we własnym 
zakresie w trzynastu mieszka-
niach w osiedlu „Słowiańskie 
– refundacja nastąpiła zgodnie 
z miejscami na liście określającej 
kolejność wymiany/refundacji 
stolarki na ww. osiedlu. Ponad-
to w jednym przypadku przy-
spieszono zwrot części kosztów 
wymiany okien osobie mieszka-
jącej w osiedlu „Słowiańskie” 
ze względu na sytuację życiową, 
w jakiej znalazła się ta osoba oraz 
biorąc pod uwagę pozytywną opi-
nię Rady Osiedla na temat przy-
spieszenia refundacji.

Sprawy  
ekonomiczne
Przyjęto do wiadomości wyniki 
ekonomiczne Spółdzielni za okre-
sy od stycznia do lipca br.

Sprawy najmu lokali 
i terenów
Wyrażono zgodę na zawarcie 
umowy najmu ok. 0,5 m2 po-
wierzchni części ściany zachod-
niej budynku 501A w osiedlu 
„Zbiorcza” z przeznaczeniem 
na zamontowanie przez najemcę 

tej powierzchni podświetlanego 
banera reklamowego.

Wynajęto trzy pomieszczenia 
pozsypowe zewnętrzne w budyn-
ku nr 160 w osiedlu „Słowiańskie” 
osobom mieszkającym w tym bu-
dynku – z przeznaczeniem na do-
datkowe komórki.

Ustalono warunki, na jakich 
Zarząd skłonny byłby – na wnio-
sek najemcy – przedterminowo 
rozwiązać zawartą na czas okre-
ślony umowę najmu terenu przy 
bl. 501 na Widzewie-Wschodzie.

Inne tematy
Zaakceptowano projekt umowy 
z ista Polska Sp. z o.o. na dostęp 
do portalu ista24. Postanowiono 
wystąpić do developerów, któ-
rzy budowali i budują mieszka-
nia w sąsiedztwie zasobów RSM 
„Bawełna” z ofertą przyjęcia 
w zarządzanie wybudowanych 
przez nich nieruchomości miesz-
kaniowych i w związku z tym 
zobowiązano Kierowników Ad-
ministracji Osiedli do rozeznania, 
których nieruchomości mogłaby 
dotyczyć ta oferta.

 Oprac.: E.S.

Z PRAC ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI  
we wrześniu 2019 r.

Z prac 
Rady Nadzorczej 
We wrześniu 2019 roku Rada 

Nadzorcza RSM „Bawełna” odby-
ła jedno posiedzenie, na którym:

1.  Rozpatrzyła dwie oferty, które 

wpłynęły do Spółdzielni, dotyczące 

badania sprawozdania finansowego 

Spółdzielni za 2019 rok tj.: ofertę Kan-

celarii Biegłego Rewidenta Barbary 

Cwanek-Łaseckiej z siedzibą w Łodzi 

oraz ofertę Biura Biegłych Rewidentów 

„Eko-Bilans” z siedzibą w Łodzi i podjęła 

uchwałę w sprawie wyboru Kancelarii 

Biegłego Rewidenta Barbary Cwanek-

-Łaseckiej do przeprowadzenia badania 

sprawozdania finansowego Spółdzielni 

za 2019 rok.

2.  Uchwaliła zaliczkowe stawki opłat 

za ciepłą wodę dla lokali w budynku 

nr 93 przy ul. Bydgoskiej 27/29. Wpro-

wadzenie zaliczkowych opłat za ciepłą 

wodę związane jest z rozbudową węzła 

cieplnego w ww. budynku o funkcję 

ciepłej wody użytkowej dostarczanej 

do mieszkań. Termin wprowadzenia 

opłat – od 1 października 2019 roku.

3.  Przeanalizowała informację do-

tyczącą porównania zużycia mediów 

w zasobach Spółdzielni za okres I-VI 

2019 roku w odniesieniu do analogicz-

nego okresu roku poprzedniego i przy-

jęła ją do akceptującej wiadomości.

4.  Przyjęła do wiadomości informacje 

członków Rad Osiedli, „Żubardź”, „Kozi-

ny”, „Zbiorcza”, „Słowiańskie” i „Sien-

kiewiczowskie” na temat spraw jakimi 

zajmowały się na swoich posiedzeniach 

w okresie od ostatniego posiedzenia 

Rady Nadzorczej.

5.  W sprawach wniesionych Rada 

przyjęła do wiadomości informacje nt.:

–  przebiegu wymiany legalizacyjnej 

wodomierzy i podzielników kosztów c.o.

–  przebiegu przebudowy ciepłociągu 

przed bud. 501 i 503 na ul. Sacharowa

–  przebiegu przyłączenia do sieci 

ciepłowniczej budynków na Stokach, 

na ulicy Górskiej i Szczytowej

–  pisma, które wpłynęło do Spół-

dzielni od firmy Cleaner Sp. z o.o. ws. 

zwiększenia kontraktu na sprzątanie, 

w związku z planami obecnego rządu 

odnośnie wzrostu płacy minimalnej

–  podziękowań od samorządowej 

rady osiedla Olechów-Janów za pomoc 

i wsparcie, które okazała Spółdzielnia 

podczas osiedlowego pikniku

–  przebiegu 55-tych urodzin bloku 

nr 48 przy Al. Włókniarzy 198, zorgani-

zowanych przez mieszkańców bloku

–  omówienia przez Komisję We-

wnątrzspółdzielczą Kodeksu Dobrych 

Praktyk Spółdzielczych –  komisja nie 

wniosła uwag. Rada wróci do tematu 

aktualizacji Kodeksu, gdy zostanie on 

omówiony na radach osiedli.

6.  Następne posiedzenie zaplanowa-

no na 24.10.2019 r.

 Oprac.: I.G.

OGŁOSZENIE!
W budynku nr 6 przy ul. Ketlinga 3 w os. „Sienkiewiczowskie” od 1 grudnia 2019 r. 
do przejęcia pozostaje lokal użytkowy zajmowany na magiel i prasowalnię. Ze wzglę-
du na wiek i stan zdrowotny dotychczasowy właściciel lokalu szuka następcy, który 
przejmie lokal i maszyny. Warunki do omówienia – kontakt za pośrednictwem naszej 
administracji osiedla, ul. Skrzetuskiego 12, bl. 18, tel. 42 670 66 64 lub 505 150 844.

INTERWENIOWAĆ 
CZY BYĆ BIERNYM
Przeczytałem ostatnie wydanie „Mój Dom” i mam pewne spostrzeżenia, 
co do rubryki „Listy”.
Czytam w niej o wymianie wodomierzy. Piszą państwo, że dostajemy 
wodomierze w dzierżawę na 10 lat, a co 5 lat należy je wymienić lub 
zalegalizować. Moje pytanie jest następujące: po co, po 5 latach są u nas 
wodomierze wymieniane a nie legalizowane. Wymiana często powoduje, 
że lokatorzy w celu udostępnienia wodomierzy muszą rozbierać meble 
czy w inny uciążliwy sposób robić do niech dostęp. Po drugie czy koszt 
legalizacji jest taki sam jak jego wymiany?

Druga sprawa dotyczy artykułu „interweniuj i zgłaszaj”.
Piszecie Państwo, żeby dzwonić do służb mundurowych i zgłaszać sprawy. 
Powiem na swoim przykładzie, że dzwonienie np. do SM to czasami ocze-
kiwanie kilkadziesiąt minut na rozmowę a do policji miałem przygodę, 
że zgłosiłem zakłócanie ciszy nocnej w bloku obok, a policja przyjechała 
i stwierdzili, że to ja mam wskazać mieszkanie, w którym jest impreza 
(choć było to słychać gdzie) i chcieli wejść do mojego mieszkania o 4 rano, 
żebym im z balkonu pokazał, gdzie ta impreza. Więc proszę nie pisać, 
żeby lokatorzy dzwonili, bo mogą się tylko narazić na nieprzyjemności 
od pijanego towarzystwa”.

Odpowiadając na Pana pytania informujemy:
Aby wodomierz mógł być podstawą do określania zużycia wody, zgodnie 
z Ustawą o Miarach i Wagach, musi posiadać ważną cechę legalizacyj-
ną – czyli informację na wodomierzu z określeniem roku legalizacji. 
Okres ważności cechy Ustawa określa na 5 lat. Po tym czasie wodo-
mierz musi być legalizowany. Legalizacja wodomierza zawsze wiąże się 

ze zdemontowaniem starego wodomierza (czyli 
lokator musi zapewnić swobodny dostęp do wodo-
mierza). Przy legalizacji starego wodomierza oddaje 
się go do punktu legalizacji. Wymagane byłoby więc 
dla ciągłości rejestracji zużyć, na czas przeprowadze-
nia legalizacji, zamontować w lokalu wodomierz 
zastępczy. W koszt legalizacji wchodzi więc koszt 

przyjazdu serwisanta, demontażu wodomierza, montażu wodomierza 
zastępczego, przekazania wodomierza do zalegalizowania – czyli spraw-
dzenia jego funkcjonowania i naklejenia nowej cechy oraz ponownego 
przejazdu do lokatora i  ponownego montażu wodomierza w  lokalu, 
po uprzednim zdemontowaniu wodomierza zastępczego. A więc działania 
te wiązałyby się z koniecznością zapewnienia dwukrotnie swobodnego 
dostępu do urządzeń. Przy prowadzonej akcji wodomierzy we wszystkich 
zasobach Spółdzielni czy nawet w jednym bloku operacja ta byłaby zbyt 
skomplikowana i kosztowna. Dużo prościej jest więc dokonać wymiany 
wodomierzy na nowe przy jednej wizycie w lokalu.

Wobec opisanego przez Pana przykładu ze zgłoszeniem do Policji zakłó-
cania ciszy nocnej podpowiadamy, że wystarczy spisać numer służbowy 
czy też nazwisko interweniującego, by sytuacje takie nie miały miejsca. 
A to czy narażać się poprzez interwencje na nieprzyjemności od pijanego 
towarzystwa pozostawiamy do indywidualnej, własnej oceny. Choć uwa-
żamy, że bierność i brak reakcji na niepokojące zdarzenia jest niewłaściwą 
postawą.

Listy

RSM „Bawełna” 
innowatorem nowych 
technologii
Miło nam poinformować Państwa, że nasza Spółdzielnia otrzymała 
certyfikat innowacyjności zakresie propagowania i rozwoju innowa-
cyjnych technologii zarządzania. Jesteśmy pierwszą w województwie 
łódzkim Spółdzielnią, która stosuje w swoich bieżących kontaktach 
z mieszkańcami platformę iMieszkaniec.pl, określaną na rynku no-
wych technologii jako nowoczesne, mobilne narzędzie komunikacji 
z mieszkańcami. Zachęcamy do logowania się do platformy – jak to 
zrobić czytaj na str. 5. A na str. 7 w wywiadzie z p. Mironem Bryłą 
współ twórcą platformy rozmawiamy o przesłankach powstania i możli-
wościach funkcjonalnych systemu.  K.SZ.

OGŁOSZENIE!
„Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bawełna” 
informuje, że posiada do wynajęcia lokal użytkowy 
o powierzchni 71 m² w pawilonie nr 49 w Łodzi przy 
ul. Brzechwy7A (pierwsze piętro).
 Informacji o lokalu udziela Dział Organizacyjny 
pod numerem telefonu: 42 641-63-33, wew. 45 lub 51, 
e-mail: wsierakowski@rsmbawelna.pl lub osobiście 
Łódź, ul. Przybyszewskiego 163, pokój 121.
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Dnia 24.10.2019 r. w „Dzienniku Łódzkim” ukazało się ogłoszenie  
o naborze firm do Banku Wykonawców robót remontowych na 2020 r.  
Ogłoszenie to zamieszczamy też w naszej Gazecie  
i na stronie internetowej Spółdzielni.

Po zakończeniu I wojny światowej 
i odzyskaniu przez Polskę niepod-
ległości konieczne stało się usta-
nowienie nowego podziału teryto-
rialnego państwa. Na mocy ustawy 
z 2 sierpnia 1919 r. z terenów daw-
nego Królestwa Polskiego wydzie-
lono 5 województw: warszawskie, 
kieleckie, lubelskie, białostockie 
i województwo łódzkie. Wtedy 
po raz pierwszy pojawiło się ono 
na mapie i tę datę przyjęto umownie 
za urodziny naszego województwa.

Z okazji 100-lecia wo-
jewództwa łódzkiego 
rozpoczynamy nowy 
cykl artykułów, w któ-
rym przedstawimy naj-
ciekawsze zakątki oko-
lic Łodzi. Pierwszym, 
który opiszemy będzie 
rezerwat przyrody Nie-
bieskie Źródła.

Niebieskie źródła to rezerwat przy-
rody o powierzchni blisko 30 hek-
tarów, znajdujący się w południo-
wo-wschodniej części Tomaszowa 
Mazowieckiego, w dolinie rzeki 
Pilicy, na prawym jej brzegu, na te-
renie Sulejowskiego Parku Krajo-
brazowego.

Rezerwat został utworzony 
w 1961 roku, by chronić wywie-

rzyska krasowe, należące do jed-
nych z najciekawszych w Europie, 
a także by stał się oazą spokoju dla 
ptaków, których różnorodność li-
czy ponad 70 gatunków. Ale tym, 
co przyciąga fanów przyrody i jej 
pięknych przejawów są właśnie 
same niebieskie źródła. Ich nie-
biesko-błękitno-zielona barwa jest 
efektem działań rozproszonego 
światła słonecznego. Czysta, prze-
filtrowana przez ławice piasku 
i wapienie woda, zawierająca nieco 
rozpuszczonego węglanu wapnia, 
pochłania promienie czerwone, 
przepuszcza zaś odbite od piasz-
czystego dna promienie niebieskie 
i zielone. Odcienie wody zmieniają 
się wraz ze stanem pogody i porą 
dnia, mieniąc się jak drogocenne 
klejnoty.

Szukając przyczyn tych niezwy-
kłych zjawisk opowiadano legendy, 
mające wytłumaczyć ich genezę. Jed-
na z nich opowiada o czasach potopu 
szwedzkiego, kiedy to na okoliczne 
ziemie nadciągnęły wojska szwedz-
kie, niszcząc to, co spotkały na swoje 
drodze. Pewnego dnia, chroniąc się 
przed ulewnym deszczem, schowali 
się w wystawionej przez ojców Fran-
ciszkanów kaplicy. Rozbawieni i ru-
baszni nie potrafili uszanować god-
ności tego miejsca, więc spotkała ich 
za to kara boska. Budowla się zawa-
liła, a jej ruiny wciągnęły szwedzkich 
żołnierzy pod ziemię. W jej miejscu 
pojawiło się za to czyste jezioro o bar-
wie nieba.

Druga z legend to historia dwóch 
sióstr: Anny i Hanny, które samotnie 
wychowywał ojciec. W czasie wojen 
krzyżackich walczący u boku króla 
Władysława Jagiełły ojciec zaginął. 
Smutne i stęsknione córki codzien-
nie chodziły nad pobliski strumień, 
prosząc, by zabrał je do taty. Ich ży-
czenie się spełniło i źródlane wody 
pochłonęły dziewczyny, niosąc 
je wraz z nurtem w dal. Jednak, gdy 
dziewczęta dotarły do szczelin skal-
nych, przez które mogłyby się wy-
dostać z powrotem na powierzchnię, 
okazało się, że są one zbyt wąskie 
i nie sposób się przez nie przecisnąć. 
Siostry pozostały więc uwięzione 
w wodzie, mogąc jedynie wyglądać 
na świat poprzez skalne szczeliny. 
Gdy patrzy Anna, w źródlanej wo-
dzie odbijają się jej niebieskie oczy, 
gdy patrzy zielonooka Hanna, woda 
przybiera odcień zieleni.

Niebieskie źródła to jednak nie 
tylko fascynująca woda, lecz także 
fauna i flora. Na terenie rezerwatu 
występuje blisko 400 gatunków ro-
ślin, w tym także te ściśle chronione, 
takie jak kosodrzewina, cis pospolity 
czy różanecznik żółty. Całość w więk-
szości otacza las olchowy. Roślinność 
wodna nie jest aż tak urozmaicona, 
czego powodem są warunki termicz-
ne panujące na wywierzyskach, tem-
peratura wody przez cały rok utrzy-
muje się tam bowiem na stosunkowo 
niskim poziomie 9 stopni Celsjusza. 
Jest to jednak zaletą dla ptaków, gdyż 
woda, która nigdy nie zamarza jest dla 

nich idealnym azylem zimą, a wios-
ną miejscem do lęgów. Rezerwat jest 
także domem dla leśnych zwierząt: 
nornic, łasic, lisów, saren, a nawet 
szczurów wędrownych i piżmaków, 
a okoliczne wody to siedlisko żab 
i traszek oraz oczywiście ryb: okoni, 
szczupaków i płoci.

Na wschodnim nabrzeżu źródeł, 
usypując groble i kopiąc sztucz-
ne kanały, utworzono 3 wyspy: 
„Wyspę samotnego modrzewia”, 
„Wyspę Kacząt” oraz „Wyspę pła-
czących wierzb” – rośnie na nich 
bagienny las olchowy.

Przez teren rezerwatu biegną 
ścieżki dydaktyczne z tablicami in-
formacyjnymi, a w pobliżu znajduje 
się Skansen Rzeki Pilicy, który 
jest pierwszym w Polsce muzeum 
na wolnym powietrzu poświęconym 
rzece. Można w nim obejrzeć m.in. 
największą w Polsce kolekcję kamie-
ni młyńskich czy niemieckie pojazdy 
pancerne z okresu II wojny świato-
wej, wydobyte z nurtów Pilicy. Naj-
większym zainteresowaniem cieszy 
się jedyny na świecie eksperymental-
ny, opancerzony ciągnik artyleryjski 
Luftwaffe na podwoziu SdKfz8, wy-
dobyty z rzeki 54 lata po utonięciu, 
w 1999 roku. W Skansenie znajdują 
się również eksponaty i archiwalia, 
upamiętniające nadpilicką historię.

Warto wybrać się na wyciecz-
kę w te okolice, pospacerować, 
pooddychać świeżym powietrzem 
i nacieszyć oczy urokami naszego 
województwa. I.G.

Czy prawo chroni kult 
pamięci osób zmarłych?
W związku ze zbliżającą się Uroczystoś-
cią Wszystkich Świętych oraz Dniem Za-
dusznym, którym bardzo często towarzyszą 
wspomnienia o osobach Nam bliskich war-
to zastanowić się nad zagadnieniem prawa 
do kultu pamięci osoby bliskiej w polskim 
systemie prawnym, zakresem tego prawa 
oraz ochroną w przypadku jego naruszenia.

Zarówno doktryna prawa, jak 
i orzecznictwo ukształtowały jednolity 
pogląd, zgodnie z którym sfera uczucio
wa związana z kultem pamięci osoby 
najbliższej może stanowić przedmiot 
ochrony prawnej na podstawie przepisu 
art. 23 i 24 kodeksu cywilnego (tak m.in. 
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 lipca 
1968 r., sygn. akt: I CR 252/68). Przy-
wołana regulacja odnosi się do ochrony 
dóbr osobistych człowieka, które nie zo-
stały zdefiniowane w systemie prawnym, 
zaś art. 23 kodeksu cywilnego zawiera 
ich otwarty katalog wymieniając jako 
dobro osobiste m.in. zdrowie, wolność, 
cześć, swobodę sumienia. Uwzględnia-
jąc przykładowy katalog dóbr osobi-
stych oraz bogate orzecznictwo sądowe 
niewątpliwie przyjąć należy, iż dobrami 
osobistymi są wartości o charakterze 
niemajątkowym, ściśle związane z czło-
wiekiem, decydujące o jego bycie, pozy-
cji w społeczeństwie, będące wyrazem 
odrębności fizycznej i psychicznej oraz 

Z notatnika 
prawnika

możliwości twórczych, powszechnie 
uznane w społeczeństwie i akceptowane 
przez system prawny (tak m.in. Wyrok 
Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 
25 lipca 2019 r., sygn. akt: I ACa 137/19). 
Zgodnie z przywołanym powyżej wyro-
kiem Sądu Najwyższego, jednym z dóbr 
osobistych człowieka jest prawo do kultu 
pamięci osób zmarłych, które przysługu-
je osobom bliskim zmarłego, przy czym 
o tym czy przysługuje ono danej osobie, 
świadczy nie tylko stosunek pokrewień-
stwa. Nie jest zatem konieczne ścisłe usta-
lenie, i to na podstawie wyłącznie aktów 
stanu cywilnego, stopnia pokrewieństwa 
z osobą pochowaną osób ubiegających 
się o ustalenie ich prawa do grobu. Sąd 
może ustalić tę bliskość – nie wynikającą 
ze stosunku pokrewieństwa – w oparciu 
o wszystkie dowody, nie tylko w oparciu 
o akty stanu cywilnego (tak m.in. Wyrok 
Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 
1 lutego 2019 r., sygn. akt: V ACa 44/18).

Jaka jest natomiast treść prawa 
do kultu pamięci osoby bliskiej? Z uwagi 
na brak regulacji ustawowej treść tego pra-
wa ukształtowana została bogatym orzecz-
nictwem sądowym. Sąd Najwyższy w wy-
roku z dnia 9 lutego 2011 r., sygn. akt: 
V CSK 256/10 uznał, iż z prawa tego wy-
nikają dla bliskiej osoby zmarłego, służące 
ochronie jej sfery uczuciowej, uprawienia 
do pochowania zwłok, ich przeniesienia 
lub ekshumacji, wybudowania nagrobka 
i ustalenia na nim napisu, odwiedzania 
i pielęgnacji grobu, kontemplacji, odby-
wania ceremonii religijnych. W wyroku 
z dnia 29 września 2011 r., sygn. akt: 
IV CSK 634/10 Sąd Najwyższy przyjął 
natomiast, iż zakres tego prawa obejmu-
je uprawnienie do umieszczenia napisu 
na nagrobku – umieszczeniem na tablicy 

nagrobnej tekstu nawiązującego nie tylko 
do uczuć własnych, ale i do uczuć innych 
członków najbliższej rodziny zmarłe-
go. W wyroku z dnia 9 grudnia 2011 r., 
sygn. akt: III CSK 106/11 Sąd Najwyższy 
uznał natomiast, iż kult pamięci zmarłego, 
polega na przysługujących człowiekowi 
uprawnieniach, wypływających ze sfery 
uczuć i odczuć odnoszącej się do postaci 
osoby zmarłej, okazywania szacunku dla 
wspomnień i pamięci o niej, urządzenia 
pogrzebu oraz nagrobka i decydowania 
o jego wystroju, załatwiania spraw z za-
rządem cmentarza, ochronie przed na-
ruszeniami, składania wieńców, palenia 
zniczy, decydowania lub współdecydo-
wania o przeznaczeniu wolnych miejsc 
w grobie murowanym dla pochowania 
dalszych zmarłych itp. Ciekawym orze-
czeniem jest również wyrok Sądu Naj-
wyższego z dnia 20 września 2007 r., 
sygn. akt: II CSK 237/07, w którym Sąd 
jednoznacznie wskazał, iż rozdzielenie 
przez osobę uprawnioną do pochówku 
prochów zmarłego do dwóch odrębnych 
urn, a następnie złożenie do grobu jednej 
z nich oraz zatrzymanie drugiej do własnej 
dyspozycji, jest działaniem bezprawnym, 
mogącym naruszyć dobro osobiste (kult 
pamięci zmarłego) innej osoby uprawnio-
nej do pochówku, a ponadto wyrok Sądu 
Najwyższego z dnia 5 marca 1971 r., 
sygn. akt: II CR 686/70, w którym Sąd 
podkreślił, iż prawo do kultu zmarłego nie 
może polegać na zakazie wybudowania 
grobu dla innego zmarłego, czy ustawie-
nia nagrobka identycznego z grobem czy 
nagrobkiem wybudowanym poprzednio 
przez rodzinę innego zmarłego. Każdora-
zowo kwestia naruszenia prawo do kultu 
pamięci osoby bliskiej oceniana jest przez 
Sąd w świetle okoliczności faktycznych 

danej sprawy. Za naruszenie tego prawa 
może zostać uznane np.: umieszczenie 
na płycie nagrobka napisów nieoddają-
cych charakter zmarłego, czy też fotogra-
fii osoby zmarłej podczas gdy najbliżsi 
odczuwają nadal silną żałobę, a także 
zamieszczenie na portalu internetowym 
zdjęć zwłok osoby zmarłej wskutek wy-
padku samochodowego – niezwłocznie 
po tym wypadku.

Wskazać należy ponadto, iż na treść 
prawa do kultu pamięci osoby bliskiej 
składa się również prawo do pochowania 
zwłok, które w myśl przepisu art. 10 ust. 1 
ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. przysłu-
guje osobom najbliższym tj. pozostałemu 
małżonkowi, krewnym zstępnym, krewnym 
wstępnym, krewnym bocznym do 4 stop-
nia pokrewieństwa, powinowatym w linii 
prostej do 1 stopnia, przy czym, prawo po-
chowania zwłok danej osoby przysługuje 
osobie wymienionej w dalszej kolejności 
(np. krewnym w linii bocznej) dopiero 
wtedy, gdy brak jest osoby wymienionej 
w bliższej kolejności albo gdy osoba ta pra-
wa tego nie chce lub nie może wykonać 
(tak m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 
25 września 1972 r., sygn. akt: II CR 
353/72). Wskazać jednak należy, iż prawo 
do pochowania zwłok osoby zmarłej (wraz 
z prawem do ekshumacji) oraz do pamięci 
o niej stanowi dobro osobiste (o czym mowa 
powyżej), chronione przepisami prawa cy-
wilnego. Prawo to przysługuje osobom 
najbliższym zmarłego, których krąg nie 
ogranicza się do wskazanych w art. 10 usta-
wy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach 
i chowaniu zmarłych. Ustawa ta bowiem, 
regulując, jako norma prawa administracyj-
nego chowanie i ekshumację zwłok, regu-
luje je pod kątem porządku publicznego, 
nie zaś ochrony dóbr osobistych osób dla 

zmarłego bliskich (tak m.in. wyrok Sądu 
Najwyższego z dnia 31 marca 1980 r., 
sygn. akt: II CR 88/80). Przyjąć tym samym 
należy, iż ustawa o cmentarzach i chowaniu 
zmarłych nie ma przeważającego znaczenia 
w przypadku wystąpienia sporu o ochronę 
dóbr osobistych w zakresie prawa do pocho-
wania zwłok. Co szczególnie jednak istotne, 
Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 mają 
1982 r., sygn. akt: IV CR 171/82 wskazał, 
iż o miejscu i sposobie pochowania zwłok, 
a także o wyborze osoby, która ma się tym 
zająć, decyduje przede wszystkim pozosta-
wiona wola zmarłego; dopiero gdy zmarły 
takich dyspozycji nie pozostawił, zajęcie się 
pogrzebem i podjęcie koniecznych w związ-
ku z tym decyzji należy do osób wymie-
nionych w art. 10 ustawy z dnia 31 stycznia 
1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych 
(Dz.U. Nr 11, poz. 62). Uwzględniając 
powyższe przyjąć należy, iż każdorazowo 
to stosunki pomiędzy osobą zmarłą a osoba-
mi bliskimi warunkują uprawnienie do po-
chowania zwłok.

W przypadku naruszenia przez osobę 
trzecią dobra osobistego w postaci kultu pa-
mięci osoby bliskiej ustawodawca przewi-
dział szeroki katalog roszczeń uregulowany 
w art. 24 kodeksu cywilnego. Podstawowym 
roszczeniem jest żądanie, aby osoba, która 
dopuściła się naruszenia dopełniła czynności 

zmierzających do usunięcia jego skutków. 
Ponadto, na zasadach przewidzianych 
w kodeksie cywilnym osoba poszkodowa-
na może żądać również zadośćuczynienia 
pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej 
sumy pieniężnej na wskazany cel społecz-
ny. W przypadku gdy wskutek naruszenia 
dobra osobistego została wyrządzona szkoda 
majątkowa, poszkodowany może żądać jej 
naprawienia na zasadach ogólnych.

Wysokość zadośćuczynienia uzależ-
niona będzie od rozmiaru cierpień i do-
znanej krzywdy (tak m.in. Wyrok Sądu 
Najwyższego z dnia 8 czerwca 2011 r., 
sygn. akt: I PK 275/10), zaś obowiązek na-
prawienia szkody majątkowej ograniczony 
będzie do jej wysokości i obejmować może 
np.: zapłatę należności pieniężnej z tytu-
łu zniszczenia grobu, płyty nagrobkowej, 
czy nawet ułożonych na grobie wieńców 
i zniczy.

Zbliżające się dni przywołują pamięć 
o osobach zmarłych i tym samym niniej-
szy artykuł ma na celu zwrócenie uwagi 
na szczególny aspekt prawny związany 
z dobrami osobistymi chronionymi pra-
wem.

Olga Ferensztajn-Tokarska
radca prawny współpracujący z Kan-

celarią Radcy Prawnego Jadwigi 
Chmielewskiej-Furmankiewicz

ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BAWEŁNA” 
z siedzibą w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 163 

ogłasza nabór firm do Banku Wykonawców na 2020 r. do realizacji robót remontowych  
w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni

Zapraszamy firmy do złożenia swoich ofert w niżej wymienionych kategoriach robót:
 1.  Roboty ogólnobudowlano-remontowe.
 2.  Roboty dekarsko-blacharskie.
 3.  Roboty terenowo-drogowe.
 4.  Roboty ślusarskie.
 5.  Roboty instalacyjno-sanitarne (wodno-kanalizacyjne, c.o. i gazowe).
 6.  Roboty elektryczne, w tym wymiana domofonów.
 7.  Wykonanie i wymiana okien drewnianych na PCV.
 8.  Wykonanie i wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych.
 9.  Uszczelnienie i malowanie złącz międzypłytowych techniką alpinistyczną.
10.   Inwentaryzacja, projektowanie i konserwacja zieleni wysokiej i niskiej (pielęgnacja zieleni, 

przycinki, wycinki drzew i krzewów, frezowanie pniaków, nasadzenia).
11.  Usługi dezynsekcji, dezynfekcji, deratyzacji i czyszczenia zsypów.
12.  Udrożnienia instalacji kanalizacji sanitarnej.
13. Badania termowizyjne budynków.

Oferty prosimy przygotować w podziale na dwie części.
I.  Część ogólna
 1.   Informacje o firmie (w szczególności stan zatrudnienia i kwalifikacje kadry, park maszynowy).
 2.   Opinia z banku określająca kondycję finansową firmy, bilans lub kopia PIT. 
 3.   Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS.
 4.   Aktualne zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłatami i podatkami.
 5.   Aktualna polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej (deliktowa i kontraktowa) 

na co najmniej 100.000 zł od każdego z ww. ryzyka.
 6.  Warunki udzielanej gwarancji.
 7.  Referencje z ostatnich trzech lat.
 8.  Dowód wpłaty wadium na konto RSM „Bawełna”.
II.  Oferta cenowa
 1.  Dla robót określonych w poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 należy podać:
 a)  stawkę R-g netto
 b)  koszty pośrednie
 c)  koszty zakupu materiałów
 d)  zysk
 e)   dla poz. 6 dodatkowo cenę domofonu, dla klatki schodowej z 10 lub 15 mieszkaniami.
 2.  Dla robót określonych w poz. 7 należy podać:
 a)  cenę netto typowych okien PCV
 b)  koszt netto wymiany typowych okien PCV
 3.  Dla robót określonych w poz. 8 należy podać:
 a)   cenę netto typowych drzwi zewnętrznych i wewnętrznych w klatce schodowej,
 b)  koszt netto wymiany typowych drzwi zewnętrznych i wewnętrznych.
 4.   Dla robót określonych w poz. 9 należy podać cenę netto 1 mb. uszczelnienia złącza 

z opisem technologii.
 5.  Dla robót określonych w poz. 10:
 1)   dla wykonania inwentaryzacji zieleni z wykonaniem przeglądu fitosanitarnego drzew 

i krzewów oraz projektowania terenów zielonych – cenę jednostkową netto
 2)  dla konserwacji (pielęgnacji) terenów zielonych:
  a)   cenę jednostkową netto pielęgnacji drzewa uzależnioną od jego średnicy: 

do 35 cm, do 50 cm, do 70 cm i powyżej,
  b)   cenę jednostkową netto pielęgnacji krzewów,
  c)   cenę jednostkową netto za wycinkę drzewa uzależnioną od jego średnicy: 

do 40 cm, do 60 cm i powyżej,
  d)   cenę jednostkową netto frezowania pniaków uzależnioną od średnicy pnia: 

do 40 cm, do 60 cm i powyżej,
  e)   cenę jednostkową netto za nasadzenia, usługi w punktach 2 a) i c) będą 

wykonywane metodą alpinistyczną.
6.   Dla robót określonych w poz. 11 należy podać cenę usługi na klatkę schodową wraz z zakresem 

prowadzonych w ramach tej ceny prac, w poz. 12 cenę netto udrażniania kanalizacji za 1 mb. 
wraz z zakresem prowadzonych w ramach tej ceny prac, dla poz. 13 cenę za budynek niski/
wysoki i za mieszkanie wraz z zakresem prowadzonych w ramach tej ceny prac.

Wadium w wysokości 5 tysięcy złotych za każdy rodzaj robót, na który składana jest oferta, należy 
wpłacić na konto spółdzielni w: PKO BP S.A. 3 O/Łódź Nr 92 1020 3378 0000 1402 0010 8365 
z dopiskiem „Wadium. Roboty remontowe 2020 r.”
Z wpłaty wadium zwolnieni są oferenci z grupy robót wymienionych w pozycjach: 10, 11, 
12, 13. Oferent jest związany ofertą do dnia 31.12.2020 r. W przypadku wejścia firmy do Banku 
Wykonawców i powierzenia firmie realizacji robót warunki płatności wynoszą 30 dni od daty 
doręczenia Spółdzielni faktury za wykonane roboty.

Oferty odrębnie dla każdego rodzaju robót w zamkniętych kopertach z napisem „Roboty 
remontowe 2020 r. w RSM „Bawełna” dla grupy robót nr …”, należy składać w sekretariacie 
Spółdzielni do 26.11.2019 r. do godz. 12.00. Oferty które wpłyną po tym terminie nie będą 
rozpatrywane. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, prowadzenia 
negocjacji z oferentami w zakresie oferowanej ceny i gwarancji oraz odstąpienia od konkursu 
ofert bez podania przyczyn. 

Informacji dodatkowych udziela w godz. 8.00–16.00 – Dział Techniczny, tel. 42 641 63 33, wew. 13.

Poznaj okolice Łodzi

– REZERWAT PRZYRODY NIEBIESKIE ŹRÓDŁA
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Redakcja Gazety oraz pracownicy Spółdzielni 
również życzą kolejnych takich radosnych 
i wzruszających chwil lokatorom budynku 
przy Alei Włókniarzy 198, a także wszystkim 
innym mieszkańcom naszej Spółdzielni.

Jesień,  
zwłaszcza taka jak tego roku,  

to najpiękniejsza pora.  
Czyż nie?

W tym roku przypada 55. rocznica zasied-
lenia budynku nr 48 przy Alei Włókniarzy 
198. Z tej okazji, w dniu 14 września br., 
z inicjatywy i funduszy mieszkańców blo-
ku, odbyła się uroczystość upamiętniająca 
to wydarzenie. Relację, z tego jakże nie-
codziennego zdarzenia, przedstawiła nam 
Kierownik osiedla p. Jolanta Bartoszek.

Głównymi organizatorami byli miesz-
kańcy tego budynku: p. Ewa Górska, 
p. Beata Jurkiewicz i p. Andrzej Włodar-
czyk, a wśród zaproszonych gości, oprócz 
samych lokatorów, znaleźli się również 
Przewodnicząca Rady Nadzorczej i dłu-
goletnia mieszkanka osiedla „Koziny” 
p. Jadwiga Miller, p. Paweł Pawłowicz – 

Przewodniczący Rady Osiedla „Koziny” 
oraz przedstawiciele Spółdzielni – kie-
rownik administracji osiedla p. Jolanta 
Bartoszek i jej zastępca - starszy admini-
strator p. Jacek Piaseczny.

Pani kierownik w imieniu Zarządu 
RSM „Bawełna” pogratulowała miesz-
kańcom zaangażowania i kultywowania 
tradycji i inicjatyw społecznych, odczyta-
ła list Prezesa RSM „Bawełna” do miesz-
kańców oraz życzyła im pomyślności 
podczas kolejnych lat zamieszkiwania 
w zasobach naszej Spółdzielni.

Impreza, przygotowana w charakte-
rze pikniku w plenerze, odbyła się przed 
budynkiem-jubilatem, pod rozpostartym 

dużym namiotem z suto zastawionymi 
stołami, na które przesympatyczne senior-
ki przygotowały pyszne sałatki, przekąski 
i ciasta. Nie zabrakło także ciepłych po-
traw i frykasów z grilla.

W czasie spotkania jeden z mieszkań-
ców bloku przedstawił krótko historię blo-
ku i osiedla, oraz przypomniał, że do roku 
1977 ulica, przy której usytuowany jest 
blok 48, nosiła miano Letniej 3.

Podczas uroczystości, zasadzono 
„drzewo pamięci” oraz wręczono kwia-
ty najstarszym mieszkańcom budynku. 
Przeprowadzono także konkurs dotyczący 
wiedzy o budynku i osiedlu, a zwycięzcy 
otrzymali, specjalnie na tę okazję przy-
gotowane, kubki z wizerunkiem bloku.

Wręczono także dyplomy „Super Za-
krętka” dla osób, które zebrały największą 
ilość plastikowych nakrętek od butelek, 
które są na bieżąco przekazywane do sie-
dziby administracji osiedli, a następnie 
na wybrany cel charytatywny.

Rozdano również, uszyte z firanek 
przez jedną z mieszkanek, ekologiczne 
torby na zakupy.

Nie obyło się bez wzruszających 
wspomnień i anegdot oraz pięknych pio-
senek o mieście Łodzi. Atmosfera była 
sielska, sympatyczna i przede wszystkim 
rodzinna.

Obserwujesz życie 
uczestników Big Brother?
Uważnym czytelnikom naszej Gazety nie umknął zapewne fakt, 
że uczestnikiem telewizyjnego Reality Show jest bohater jednego 
z naszych wywiadów. Barwna, a zarazem kontrowersyjna postać 
Big Brothera Kamil Lemieszewski. Zachęcamy do ponownej lektury 
wywiadu z nr 26 z lutego 2011 r. Archiwalne numery naszej gazety 
do przeczytania na stronie internetowej www.rsmbawelna.pl.

ZAPRASZAMY
Dom Kultury 502, ul. A. Sacharowa 18, 
tel. 574190 682, email: admin@wdk.pl

 ■ 10.11.2019, godz. 9.50 – 
Klub Turystów Pieszych „STONOGA” 
– wycieczka piesza o długości 
10 km Łódź Park Zdrowie – Poligon 
Brus – Srebrna, zbiórka: przystanek 
autobusowy Al. Unii/Konstantynowska 
autobus 83, 74A, 74B, godz. 9.50, 
odjazd: 10.00. Informacje: 
tel. 509 758 139.

 ■ 15.11.2019, godz. 18.00 – „Maszeruje 
wojsko” – koncert zespołu Retro. 
Wstęp wolny.

 ■ 16.11.2019, godz. 10.00 – W ramach 
„Inicjatywy RUSZ SIĘ Z ŁODZI – 
aktywność, integracja, współpraca 
w zakresie krajoznawstwa i turystyki 
kwalifikowanej i powszechnej” – 
wycieczka piesza o długości 12 km 
Smulsko – Lublinek – dolina rzeki 
Ner – Konstantynów, zbiórka: pętla 
MPK Wyszyńskiego godz. 10.00, 
przewidywany powrót ok. godz. 14:00. 
Informacje: tel. 725 211 008.

 ■ 17.11.2019, godz. 9.50 – Klub 
Turystów Pieszych „STONOGA” – 
wycieczka piesza o długości 10 km 
Łódź Teofilów – ul. Rojna – Romanów 
– Aleksandrów Łódzki, zbiórka: 
krańcówka autobusowa Rojna /
Szczecińska autobusy 84A, 84B, 96A, 
96B, 96C, godz. 9.50, odjazd: 10.00. 
Informacje: tel. 509 758 139. 

 ■ 19.11.2019, godz. 10.00 – „Podajmy 
sobie ręce” – koncert dla seniorów. 
Wstęp wolny.

 ■ 23.11.2019, godz. 17.00 – Potańcówka 
dla seniorów. Bilety w cenie 12 złotych 

(sprzedaż od 12 listopada), w dniu 
imprezy 15 złotych.

 ■ 24.11.2019, godz. 9.20 – Klub 
Turystów Pieszych „STONOGA” – 
wycieczka piesza o długości 8 km 
Aleksandrów Łódzki – Rąbień – 
Aleksandrów Łódzki, zbiórka: Plac 
Wolności przystanek autobusowy – 
autobus 78 godz. 9.20, odjazd: 9.30. 
Informacje: tel. 509 758 139. 

 ■ 29.11.2019, godz. 12.00 – pierwsza 
edycja Przeglądu Piosenki 
Satyrycznej i Kabaretowej dla 
Seniorów „SREBRNE PASMO”. 
Zgłoszenia do Przeglądu przyjmowane 
są na podstawie załączonej karty 
zgłoszenia do 15 listopada 2019. 
Zgłoszenia można dokonywać 
osobiście, bądź drogą mailową 
na adres: srebrnepasmo@wdk.pl.

 Kartę zgłoszenia i regulamin pobrać 
należy ze strony Widzewskich Domów 
Kultury: http://www.wdk.pl/index.
php/component/content/article/2-
uncategorised/564-srebrne-pasmo

 ■ 30.11.2019, godz. 17.00 – Jubileusz 
20-lecia Teatru Total – otwarcie 
wystawy. Teatr Total – grupa teatralna 
założona w 1999 roku przez aktora 
Wacława Tracza. Od 2005 r. grupę 
prowadzi Łukasz Bzura – aktor Teatru 
Lalki i Aktora „Pinokio” w Łodzi. 
Grupa składa się z młodzieży licealnej 
oraz studentów. Wstęp wolny.

Dom Kultury „Widok”, 
Al. J. Piłsudskiego 133, tel. 574 255 542, 
574 190 659, email: widok@wdk.pl

 ■ 8.11.2019, godz. 16.00 – Muzyczna 
kawiarenka „Dla Niepodległej” – 
pieśni patriotyczne. Listopadowe 
spotkanie z cyklu Muzyczna 

Kawiarenka związane będzie z Dniem 
Niepodległości. Podczas muzycznego 
popołudnia przy kawie i herbacie 
uczestnicy będą mogli wspólnie 
zaśpiewać pieśni patriotyczne przy 
akompaniamencie pianina. Wstęp 5 zł.

 ■ 14.11.2019, godz. 17.00 – Potańcówka 
dla seniorów. Impreza taneczna 
z muzyką na żywo. Oprawa muzyczna 
wieczoru Marek Krześlak „Marek 
Music Orchestra”. Zapewniamy 
kawę i herbatę. Impreza biletowana, 
telefoniczna rezerwacja miejsc 
(tel. 574 255 542, 574 190 659). 
Koszt biletu: 12 zł. 

 ■ 15.11.2019, godz. 17.00 – Spotkajmy 
się… koncert zespołu wokalno-
instrumentalnego „Cantare” pt. „Bukiet 
dla Niepodległej”. W programie 
piosenki, zarówno o Niepodległej, 
jak i dla Niepodległej, utwory 
dawne, jak i bardziej współczesne 
w wykonaniu zespołu wokalno-
instrumentalnego „Cantare” z Domu 
Kultury „Widok”. Wstęp wolny.

 ■ 20.11.2019, godz. 15.00 – Spotkanie 
i wykład nt. „Apiterapia – zdrowotne 
właściwości produktów pszczelich”. 
Czym jest apiterapia? Jakie korzyści 
dla zdrowia przynosi stosowanie 
produktów pszczelich? Na te i inne 
pytania będzie można uzyskać 
odpowiedź podczas spotkania 
z panią dr Ewą Formą (Wydział 
Biologii i Ochrony Środowiska, 
Katedra Cytobiochemii Uniwersytetu 
Łódzkiego). Badaczka opowie 
o dobroczynnym działaniu miodu, 
propolisu, pyłku kwiatowego i innych 
produktów pszczelich. Wstęp wolny. 

 ■ 28.11.2019, godz. 17.00 – Andrzejkowe 
lanie wosku... zabawa taneczna 
dla seniorów. Oprawa muzyczna – 

Marek Krześlak. Impreza biletowana, 
telefoniczna rezerwacja miejsc 
(tel. 574 255 542, 574 190 659). 
Koszt biletu: 12 zł.

Dom Kultury „Ariadna”,  
ul. Niciarniana 1/3, tel. 574 256 258, 
email: ariadna@wdk.pl

 ■ 23.11.2019, godz. 17.00 – Potańcówka 
dla mieszkańców. Czterogodzinna 
zabawa animowana przez 
doświadczonego wodzireja i DJ. 
Zapisy i szczegółowe informacje: 
tel. 510 313 310, 574 256 258. 
Koszt: 10 zł przy zakupieniu biletu 
przed potańcówką, w dniu imprezy 
15 zł/osoba. 

 ■ 15.11.2019, godz. 10.00 – 
XX Łódzkie Konfrontacje Taneczne. 
Ogólnopolski przegląd dziecięcych 
i młodzieżowych zespołów tanecznych 
organizowany od 2000 roku, którego 
głównym celem jest prezentacja 
dorobku artystycznego dziecięcych 
i młodzieżowych zespołów tanecznych 
oraz popularyzacja różnorodnych form 
tanecznych. Szczegółowe informacje: 
tel. 510 313 310, 574 256 258. 

 ■ 30.11.2019, godz. 17.00 – Andrzejkowa 
potańcówka. Czterogodzinna zabawa 
animowana przez doświadczonego 
wodzireja i DJ. Zapisy i szczegółowe 
informacje: tel. 510 313 310, 
574 256 258. Koszt: 10 zł przy 
zakupieniu biletu przed potańcówką, 
w dniu imprezy 15 zł/osoba.

A K T Y W N Y  S E N I O R BEZPŁATNE  
konsultacje lekarskie
W ramach Budżetu Obywatelskiego 
Miejskie Centra Medyczne zapraszają 
pacjentów na konsultacje specjalistycz-
ne i inne działania prozdrowotne i pro-
filaktyczne.

W dniu 26 października br. (w so-
botę) w godzinach od 9:00 do 16:00 
w Szpitalu im. H. Jordana przy 
ul. Przyrodniczej 7/9, odbędą się kon-
sultacje lekarskie: gastrolog, endokry-
nolog, kardiolog, ortopeda i dietetyk.

Zapisy od poniedziałku do piątku od 
8:00 do 14:00, pod numerem telefonu: 
42 655-66-60, wew. 413. Rejestracja 
w dniu 26.10.2019 r. w godz. 9:00-10:00.

Tego samego dnia można również 
wziąć udział w bezpłatnych warsztatach 
i wykładach:
–   wykład + dyskusja „Przewodnik 

po szpitalu dla Pacjentów”,
–   „Prawidłowe nawilżanie skóry” – 

konsultacje z kosmetologiem,
–   „Kwiaty jesieni” – zajęcia z terapii 

manualnej.
W dniu 16 listopada br. (w sobotę) 

w godzinach od 9:00 do 16:00 w Przy-
chodni Leczniczej przy ul. Leczniczej 
6, odbędą się konsultacje lekarskie: 
dermatolog, endokrynolog, kardiolog 
i pulmonolog.

Zapisy od poniedziałku do piątku 
od 8:00 do 14:00, pod numerem tele-
fonu: 42 25-65-111.

Rejestracja w dniu 16.11.2019 r. 
w godz. 9:00-10:00.

W tym samym dniu będzie można 
skorzystać także z warsztatów z kosme-
tologiem „Zadbaj o cerę jesienią” i wziąć 
udział w dwóch wykładach: „Mierniki 
satysfakcji Pacjenta w Szpitalu” oraz 
„Cholesterol – twój wróg czy przyjaciel”.

Na konsultacje należy zabrać 
ze sobą ostatnie wyniki badań i do-
kument tożsamości.

55 lat minęło jak jeden dzień,
czyli Jubileusz 55-lecia powstania budynku nr 48  
przy Alei Włókniarzy 198

mailto:admin@wdk.pl
http://www.wdk.pl/index.php/component/content/article/2-uncategorised/564-srebrne-pasmo
http://www.wdk.pl/index.php/component/content/article/2-uncategorised/564-srebrne-pasmo
http://www.wdk.pl/index.php/component/content/article/2-uncategorised/564-srebrne-pasmo
mailto:widok@wdk.pl
mailto:ariadna@wdk.pl
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Kontaktuj się  
z administracją  
poprzez system  
iMieszkaniec.pl

Od 1 lipca udostępniamy naszym miesz-
kańcom nowe rozwiązanie do komu-
nikacji z administracją. Wykorzystując 
telefon lub komputer w prosty i szybki 
sposób można zgłaszać do spółdzielni 
usterki, awarie i uwagi techniczne. 
Wprowadzenie systemu iMieszkaniec.pl to przede wszystkim 
znaczne skrócenie czasu załatwiania zgłoszonych spraw. Wy-
starczy kilkanaście sekund, żeby dokonać zgłoszenia z apli-
kacji mobilnej lub na stronie iMieszkaniec.pl i sprawa 
od razu, w wielu przypadkach automatycznie i zdalnie 
zaczyna się sama toczyć, a historia danego zgłosze-
nia jest krok po kroku zapisywana w systemie i moni-
torowana w formie elektronicznej. Ponadto mieszkaniec 
na bieżąco dostaje komunikaty o stanie jego realizacji.

Jak to działa w praktyce?
Mieszkaniec, np. 8 lipca o 5.45 przesyła poprzez apli-
kację zgłoszenie o treści: „Brak światła na klatce scho-
dowej”. Ta krótka informacja wystarcza, by uruchomić 
cały mechanizm naprawy usterki. O 8.15 zgłoszenie 
zarejestrowane w iMieszkaniec.pl jest odczytane 
przez administratora budynku na komputerze i przy-
dzielone przez niego – wysłane poprzez kliknięcie 
w systemie – do konserwatora na jego smartfona. Jed-
nocześnie mieszkaniec, który zgłosił usterkę dostaje 
na aplikację powiadomienie o zmianie statusu sprawy 
z „Przyjęta” na „Przekazana do realizacji”. Po naprawie 
światła na klatce konserwator wysyła wiadomość do syste-
mu „Usterka została zrealizowana” – informację taką dosta-
je administrator budynku na komputer i zgłaszający usterkę 
na swój telefon, z którego dokonał zgłoszenia.

Warto też dodać, że wszystkie zgłoszenia są zapisywane 
na trwale w systemie ze wskazaniem danych osoby i czasu do-
konania zgłoszenia i danych osoby wraz z określeniem dnia 
i godziny, odebrania zgłoszenia i jego realizacji. W systemie 
tworzy się cała historia zgłoszeń z pełnymi informacjami na te-
mat jego realizacji, a nawet jeśli to konieczne z jego dokumen-
tacją fotograficzną. Prosto i szybko.

Wcześniej setki zgłoszeń różnego rodzaju były zapisywane 
w formie tradycyjnej w dziennikach zgłoszeń. Teraz stworzono 
jedną, elektroniczną bazę, w której wszystkie zgłoszenia będą 
szczegółowo rejestrowane.

System działa też w drugą stronę. Istnieje możliwość wysy-
łania do mieszkańców powiadomień, np. o awarii prądu, wody, 
przerwy w dostawie ciepła itp. z szacowanym czasie usunięcia 
awarii.

Zachęcamy mieszkańców do logowania się na iMieszka-
niec.pl.

 K.Sz.

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

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

www.imieszkaniec.pl
2.  Użyj przycisku po prawej stronie: Zaloguj/Zarejestruj
3.  Wybierz miasto – Łódź
4.  Wybierz Spółdzielnię – RSM BAWEŁNA

5.  Użyj przycisku Zarejestruj
6.  Postępuj dalszą instrukcją dostępną na stronie:
Wypełnij wszystkie niezbędne pola: imię, nazwisko, nr telefonu 
komórkowego, adres e-mail, nr mieszkania, relację.
Zapoznaj się i zaakceptuj: regulaminy, zgodę na przetwarzanie 
danych oraz politykę prywatności i klauzulę informacyjną.
7.  Użyć przycisku: Utwórz konto.
Zgłoszenie o założenie konta trafia do Sp-ni. Po pozytyw-
nej weryfikacji konto zostaje utworzone i mieszkaniec może 
w pełni korzystać z serwisu.

Sklep Google Play 
i App Store:
1.  Otwórz sklep Google Play lub App Store
2.  Wyszukaj aplikację imieszkaniec i ją pobierz – kliknij 

przycisk zainstaluj
3.  Użyj przycisku: Utwórz konto
4.  Wybierz miasto – Łódź
5.  Wybierz Spółdzielnię – RSM BAWEŁNA
6.   Postępuj z dalszą instrukcją dostępną na stronie:
Wypełnij wszystkie niezbędne pola: imię, nazwisko, 
nr telefonu komórkowego, adres e-mail, nr mieszka-
nia, relację.
Zapoznaj się i zaakceptuj: regulaminy, zgodę na 
przetwarzanie danych oraz politykę prywatności 
i klauzulę informacyjną.
7.  Użyj przycisku: Utwórz konto
Zgłoszenie o założenie konta trafia do Sp-ni. 
Po pozytywnej weryfikacji konto zostaje utwo-
rzone i mieszkaniec może w pełni korzystać 
z serwisu.

Ściągnij na swój telefon aplikację

Zapytaj o nasze ubezpieczenia 

swojego agenta

KONKURS – letnia edycja
Konkursowy balkon z osiedla ”Żubardź”, który uzyskał wyróżnienie Komisji.

Wyróżnienie dla p. Beaty Forteckiej z ul. Uniejowskiej

http://www.imieszkaniec.pl/
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Wiele na łamach gazety piszemy o aktywności fizycznej, namawiamy do niej, 

bo wywiera korzystny wpływ nie tylko na zdrowie, ale i na naszą psychikę.  
Wysiłek fizyczny jest najlepszą metodą zwalczania zmęczenia psychicznego, 

polepszenia samopoczucia i poprawę jakości snu.

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.
Paweł Flasz, tel. 505 150 847, e-mail: pflasz@
rsmbawelna.pl, budynki nadzorowane: 100, 
201-233 oraz zespół garaży przy bl. 100 i przy 
ul. Zakładowej 32-36.
ADMINISTRATORZY:
Alina Kobus administrowane bloki: 100-122, 
jak również zespół garaży przy ul. Ziemowi-
ta 2b i Zakładowej 32/36, tel. kom. 505 150 
863, e-mail: akobus@rsmbawelna.pl.
Małgorzata Krasowska administrowane 
bloki: 132-150, tel. kom. 505 150 842, e-mail: 
mkrasowska@rsmbawelna.pl.
Beata Nykiel administrowane bloki: 201-212  
219-233, tel. kom. 505 131 497, e-mail: bny-
kiel@rsmbawelna.pl.
Julita Marcinkowska administrowane bu-
dynki: 151-160, 213-218a, e-mail:
jmarcinkowska@rsmbawelna.pl

Administracja osiedla „Sienkiewiczow-
skie”, tel. 42 670 66 64, 42 670 66 63.
P.O. kierownika adm. Dominik Różycki.
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.
Jerzy Gołębiowski administrowane bloki: 
1-9, 51-53, 55, 57, 60, ul. Fabryczna 9 – An-
drespol, tel. kom. 505 150 848, e-mail: jgole-
biowski@rsmbawelna.pl.
Izabela Rutkowska administrowane budyn-
ki 10-15, 27-30, S1/2 do S11, Z1/1-7, Z2-1-7. 
Tel. 505 150 851, e-mail: irutkowska@rsmba-
welna.pl.

Administracja osiedla „Zbiorcza”, tel. 42 
674 89 49, tel. 42 676 28 97.
Kierownik adm. p. Andrzej Jaroszczyk.
TECHNIK:
Zbigniew Stysiński, tel. 505 150 849, e-mail: 
zstysinski@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 BUDYNKÓW OSIEDLA „KOZINY”:
Jakub Olczak, tel. 505 150 853, e-mail: jol-
czak@rsmbawelna.pl
ADMINISTRATORZY:
Jacek Piaseczny administrowane budynki: 
Gandhiego 3a, Tatarakowa 15, Lutomierska 
83/101, 103a, 105a, 109a, 111, Wrześnieńska 
67/69, 71/73, Sierakowskiego 1/5, ul. Kutrzeby 
3 i 10, Czarnkowska 9/13, tel. kom. 505 150 862, 
e-mail: jpiaseczny@rsmbawelna.pl.
Aleksandra Marcinkowska-Wrońska ad-
ministrowane bloki: Bydgoska 25, 27/29, 35, 
37, Lutomierska 156, 158, Uniejowska 1/3, 
4, 4a, 6, Limanowskiego 168, Turoszowska 
5, 16, dwa zespoły garaży przy ul. Bydgoskiej 
25a i Powstańców Wielkopolskich 25, tel. 505 
150 852, e-mail: amarcinkowskawronska@
rsmbawelna.pl.
Aneta Wyrowska administrowane budynki: 
ul. Klonowa 28/30, 32, 38, 40, Okrzei 30/36, 
40, 4/12, Długosza 1/5, Kasprzaka 11, 11a, 
1 Maja 76, 84/86, Więckowskiego 97, al. Włók-
niarzy 198, garaże przy al. 1 Maja 76 A, tel. 501 
463 291, e-mail: awyrowska@rsmbawelna.pl
Renata Psonka-Andrzejczak administrowa-
ne budynki: ul. Bydgoska 40, 42, 44, 46, 35/37, 
Klonowa 41, ul. Kasprzaka 60/62, Kasprzaka 
64a, 10, 28/34, Długosza 27, 29/31, Lorentza 8, 
Srebrzyńska 45 tel. 500 268 207, e-mail: rpson-
ka@rsmbawelna.pl.

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

W dniach 23–25.08.2019 r. w Sulejowie-Polance od-
były się XIII Mistrzostwa Województwa Łódzkiego 
Ognisk TKKF – Sulejów 2019. Organizatorem imprezy 
było Łódzkie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycz-
nej wraz z Ogniskiem TKKF Dzikusy Łódź.

Głównym celem spotkania była integracja środowiska 
związanego z TKKF w województwie łódzkim. W zorgani-
zowanych zawodach uczestniczyło 90 osób w wieku od 6 
do 80 lat.

Rozegrano 6 konkurencji indywidualnych, 6 zespoło-
wych oraz 4 konkurencje pokazowe, w tym turniej w bule, 
którego organizację wspomagał UPKS Bula-Kalonka Łódź.

Przy pięknej pogodzie w Sulejowskim lesie na powie-
trzu odbyły się turnieje w badmintona, siatkówki plażowej 
tenisa stołowego oraz inne plenerowe konkurencje dla 
dorosłych i dzieci, zachęcające do aktywności fizycznej.

W zawodach w klasyfikacji generalnej już po raz kolejny 
I miejsce zajęli zawodnicy Ogniska TKKF „Dzikusy”.

 TKKF

Nie żyje Andrzej JOCZ –  
TWÓRCA ŁÓDZKICH RZEŹB PLENEROWYCH
Dotarła do nas smutna wiadomość. 21 sierpnia br., w wieku 78 lat, zmarł znany szerokiej 
społeczności i współpracujący z naszą Spółdzielnią, rzeźbiarz prof. dr hab. Andrzej Jocz.

To właśnie on jest autorem, znanej 
wszystkim widzewiakom, rzeźby „Dzia-
nina”, potocznie określanej jako „po-
mnik sera”, która znajduje się u zbiegu 
ulic Rokicińskiej i Puszkina, obok re-
stauracji McDonald’s, czyli na dawnym 
terenie RSM „Bawełna”.

To również on, dzięki inicjatywie 
jednej z naszych czytelniczek i podję-
tych przez naszą Spółdzielnię rozmów 
ze Spółdzielnią Mieszkaniową im. 
Stefana Batorego, podjął się renowa-
cji rzeźby „Tancerze”, znajdującej się 

w okolicy Ronda Sybiraków. Ta wi-
dzewska rzeźba, autorstwa nieżyjącego 
już Kazimierza Moczkowskiego, sta-
ła od dłuższego czasu zdewastowana, 
a ukazana w tańcu para pozbawiona 
była głów. Andrzej Jocz nadał jej nowe 
życie, by znów mogła cieszyć miesz-
kańców.

W przestrzeni plenerowej i architek-
tonicznej Łodzi znajdziemy jeszcze wie-
le innych rzeźb, wykonanych według 
autorskiej technologii, przez prof. Jocza. 
Do najbardziej rozpoznawalnych należą 

z pewnością „Całoroczny zegar słonecz-
ny” w Parku Staromiejskim i „Czółen-
ka” przy dworcu Łódź-Kaliska.

Za swoje dokonania artystyczne 
prof. Andrzej Jocz został w 2011 roku 
uhonorowany Medalem Gloria Artis, 
a wspominający go przyjaciele określili 
go jako „giganta rzeźby” i „mentora kil-
ku pokoleń rzeźbiarzy”.

Wywiad z prof. A. Joczem zamieś-
ciliśmy w 54. numerze naszej gazety, 
w czerwcu 2013 roku.

 I.G.

 Marsz TAFISA
W niedzielę 6 października 
2019 roku Zarząd Łódz-
kiego Towarzystwa Krze-
wienia Kultury Fizycznej 
zorganizował imprezę ma-
sową pod nazwą „Świato-
wy Dzień Marszu TAFISA 
2019”.
Z ramienia zarządu imprezę zor-
ganizował i przeprowadził w-ce 
prezes Zarządu Lucjan Kołada 
przy współpracy TKKF Ognisko 
„Dzikusy” i Klubu Turystyki Pie-
szej „Stonoga”.

Marsz, jak co roku, rozpoczął 
się z dwóch punktów startowych 
wyznaczonych przez przewod-
ników PTTK. Grupy wyruszyły 
na trasy o godz. 10.30 z krańców-
ki tramwajowej przy zbiegu ulic 
Popiełuszki i Wyszyńskiego oraz 
z byłej krańcówki tramwajowej 
na Zdrowiu.

Na metę wyznaczoną przy 
budynku Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Srebrnej obie grupy do-
tarły ok. godz. 12.30 po przejściu 
ok. 8 km i nie był to bynajmniej 
koniec imprezy. Rozpoczęły się 
krótkie rozgrywki sportowe. In-
struktorzy TKKF Ognisko „Dzi-
kusy” przeprowadzili trzy konku-
rencje rekreacyjne: rzuty lotkami 
do tarczy, rzuty piłką do kosza 
i rzuty ringo do celu. Było tez og-
nisko i pieczenie kiełbasek. Impre-
za trwała do godz. 16.00. A na jej 
zakończenie zabawy ogłoszono 
wyniki i wręczono nagrody dla 
11 uczestników, którzy zgromadzi-
li najwięcej punktów we wszyst-
kich konkurencjach łącznie.

Warto wspomnieć, że w mar-
szu dzielnie uczestniczyli też Wik-
toria Bednarek, Wojtek Tkaczuk 
i Krzyś Gontarczyk – najmłodsi 
uczestnicy imprezy, którym wrę-
czono nagrody. Będą one dla 
nich z pewnością miłą pamiątką 
ze spotkania.

„International 
Master Champion”

Zarząd ogniska TKKF 
Dzikusy poinformował 

nas, że w dniu 12.09.2019 r. 
członkowie sekcji skoków 
narciarskich przy TKKF 
uczestniczyli w Mistrzo-
stwach Świata Weteranów 
w skokach narciarskich „In-
ternational Master Cham-
pion” w Predazzo w kate-
gorii wiekowej 20–29 lat.

Mistrzostwa odbyły się 
na dwóch skoczniach o roz-
miarze HS-32 i HS-66.

Najlepszy okazał się 
Jakub Mirowski, który na 
skoczni HS-32 zajął I miej-
sce, a na skoczni HS-66 
był piąty.

 TKKF

XIII Mistrzostwa Województwa 
Łódzkiego Ognisk TKKF

mailto:jmarcinkowska@rsmbawelna.pl
mailto:irutkowska@rsmbawelna.pl
mailto:irutkowska@rsmbawelna.pl
mailto:jolczak@rsmbawelna.pl
mailto:jolczak@rsmbawelna.pl
mailto:awyrowska@rsmbawelna.pl
mailto:rpsonka@rsmbawelna.pl
mailto:rpsonka@rsmbawelna.pl
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Ludzie,  
których 

warto  
poznać

Potrzebni są ludzie odważni i otwarci na tego typu nowinki 
– Innowatorzy, którzy nie boją się zaryzykować i podjąć 
odpowiednie działania, aby lepiej sprawować swoje funkcje 
i rozwijać instytucje, którymi zarządzają.

Redakcja: Spotykamy się dziś z Panem 
w związku z przyznanym naszej Spółdzielni 
Certyfikatem Innowacyjności. Otrzymali
śmy go od Zarządu firmy, która wprowa
dziła na rynek platformę iMieszkaniec.pl, 
której jest Pan Prezesem oraz od firmy 
UNIQA, z którą ściśle współpracujecie tak 
Wy jak i my (UNIQA jest ubezpieczycielem 
zasobów „RSM Bawełna” – dop. redakcji). 
Jaka idea przyświeca temu certyfikatowi? 
Kto może go otrzymać i za jakie zasługi?

Miron Bryła: Zacznijmy od tego, czym 
tak naprawdę jest iMieszkaniec.pl. Nie ukry-
wajmy, że narzędzie iMieszkaniec.pl jest 
innowacją na rynku mieszkalnictwa. Wizja 
przyszłości jest bardzo klarowna, uczyńmy 
życie bardziej komfortowym, bezpiecznym 
i ekonomicznym, przy pomocy smartfona, 
którego większość z nas posiada – np. wystar-
czy nam telefon komórkowy, by móc dokonać 
zgłoszenia usterki i sprawdzić na jakim etapie 
jest jej usunięcie. Dodatkowo, konserwator 
lub firma realizująca zgłoszenie, wyłącznie 
przy pomocy telefonu komórkowego może na 
bieżąco sporządzać dokumentację związaną 
z naprawą usterki, umieszczać zdjęcia i noto-
wać wszystko w jednym miejscu. To wszystko 
dzieje się już teraz Mamy świadomość tego jak 
obecnie szybko i prężnie rozwijają się techno-
logie. Podążając tym tropem, wprowadzany 
przez nas iMieszkaniec.pl jest niskokoszto-
wym narzędziem z dziedziny inteligentnych 
technologii.

Jednak, aby każdy nowy pomysł miał 
szansę zaistnieć na rynku i, co ważniejsze, 
przetrwać, potrzebni są ludzie odważni i otwar-
ci na tego typu nowinki – Innowatorzy, którzy 
nie boją się zaryzykować i podjąć odpowiednie 
działania, aby lepiej sprawować swoje funk-
cje i rozwijać instytucje, którymi zarządzają. 
Do grona takich osób – Innowatorów bez wąt-
pienia należy państwa Spółdzielnia, a w szcze-
gólności jej Zarząd.

R.: Jak i kiedy zrodził się pomysł stwo
rzenia platformy iMieszkaniec.pl?

M.B.: W 2015 r. zadzwonił do mnie 
prezes jednej z wrocławskich spółdzielni 
mieszkaniowych. Innowator. Powiedział, 
że mają w spółdzielni problem z bardzo dużą 
ilością różnych zgłoszeń. Ich wprowadzanie 
i opisywanie wiąże się z niekończącą się, 
czasochłonną biurokracją. Kartki z tematem 
zgłoszenia czasem się gubią, a powrót do 
historii zgłoszenia staje się problematyczny. 
To wszystko wydłuża termin realizacji i wy-
wołuje niezadowolenie mieszkańców. Zapytał 
mnie czy jest możliwe opracowanie prostego 
narzędzia w formie elektronicznego zeszytu, 
które pozwoliłoby na szybką i łatwą obsługę 
zgłoszenia. Zaczęliśmy więc zgłębiać temat 
i szukać satysfakcjonujących rozwiązań. W ten 
sposób stworzyliśmy platformę iMieszkaniec.
pl, nad którą prace trwały blisko trzy lata. 
I od ubiegłego roku funkcjonuje ona we wspo-
mnianej wrocławskiej spółdzielni.

R.: Jest to więc całkiem nowe narzędzie na 
rynku. Czy pomysł szybko spotkał się z aproba
tą innych spółdzielni mieszkaniowych?

M.B.: Aby zrozumieć jak działa rynek 
innowacji musimy wyobrazić sobie kilka grup 

odbiorców. Na gruncie spółdzielni mieszkanio-
wych, my jako firma wprowadzająca iMiesz-
kaniec.pl, dzielimy odbiorców na 5 grup: 
2,5% stanowią innowatorzy, którzy są gotowi 
zaryzykować, spróbować czegoś jako pierwsi, 
przetrzeć szlaki; kolejne 13,5% to tzw. szybcy 
naśladowcy – zauważają coś nowego, cieka-
wego i szybko z tego korzystają; 34% to tzw. 
wczesna większość; dalsze 34% późna więk-
szość; a ostatnie 16% to tzw. maruderzy, którzy 
z różnych względów – niewiedzy, strachu – nie 
interesowali się produktem, ale jak wszyscy go 
mają to i oni wprowadzają.

Aby trafić z innowacją do jak najszer-
szego grona potrzebni są Innowatorzy – tacy 
jak prezes wrocławskiej spółdzielni. I tacy 
jak Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Bawełna”.

Pamiętam jak na pierwszej konferencji 
w Łodzi w 2018 r. prezes RSM „Bawełna” 
p. Sylwester Pokorski podszedł do mojej 
prezentacji z niezwykłym zainteresowaniem 
i zapytał o możliwości współpracy i wdrożenia 
naszego produktu w zarządzanej przez siebie 
Spółdzielni.

To Państwa Spółdzielnia jest pierwszą 
w Łodzi, która wprowadziła platformę iMiesz-
kaniec.pl do użytku. Jest to dla nas niezwykle 
ważne, dlatego aby wyróżnić takich Innowa-
torów i ich wkład w rozwój innowacyjnych 
technologii, przyznajemy Certyfikaty Inno-
wacyjności.

Innowator nie patrzy, że to będzie trudne 
i będzie się wiązało z wyzwaniami. Innowator 
chce lepiej zarządzać i skuteczniej działać, 
aby zapewnić większy komfort i bezpieczeń-
stwo swoim mieszkańcom.

R.: Jakie są zalety platformy iMiesz
kaniec.pl?

M.B.: Bardzo łatwo przedstawię je na 
przykładzie Państwa Spółdzielni. Weźmy pod 
uwagę jak duża jest to Spółdzielnia: admini-
strujecie przeszło ośmioma tysiącami miesz-
kań rozrzuconymi po całym mieście. W system 
wdrożonych zostało 11 firm zewnętrznych 
i kilkudziesięciu pracowników w 4 administra-
cjach na 5 osiedlach. System ten funkcjonuje 
u Państwa zaledwie od 5 miesięcy (od 4 jest 
udostępniony mieszkańcom) i w tym czasie 
zrealizowano już kilka tysięcy zgłoszeń, a czas 
ich realizacji jest wręcz imponujący – średnio 
usterka jest realizowana w ciągu 1 dnia!

To potwierdza, że byliście Państwo 
gotowi wejść w system, a obecnie świetnie go 
wykorzystujecie.

Bardzo duże znaczenie miało zaangażo-
wanie Państwa pracowników na etapie przy-
gotowania i wdrażania systemu, bezpośredni 
i otwarty kontakt z nadzorującym projekt 
i informatykami zatrudnionymi w Spółdzielni.

Spółdzielnia bardzo szybko wniknęła 
w ten system. Co więcej, dzięki niemu ilość 
tzw. „papierkowej pracy” została zredukowana 
do minimum. Mieszkańcy również są zadowo-
leni z takiego ułatwienia – zauważyliśmy to 
w bezpośrednim z nimi kontakcie.

Platforma iMieszkaniec.pl ma jeszcze 
jedną ważną funkcję pomocną przy zarządza-
niu. Dostęp do statystyk. Rejestrując wszystkie 
zgłoszenia tworzymy bazę zdarzeń, na pod-

stawie której możemy zobaczyć, w którym 
budynku było najwięcej usterek, czego do-
tyczyły i na tej podstawie planować przyszłe 
prace remontowe i tym samym podejmować 
jak najlepsze decyzje zarządcze.

R.: Czy nie było w Spółdzielniach obaw 
przy wdrażaniu platformy?

M.B.: Strach ma wielkie oczy. W pierw-
szej chwili hasło „wprowadzamy do firmy 
nową technologię” może przerażać. Ale my 
od razu uspokajamy: to będzie bardzo proste. 
Takie było założenie naszego projektu – by był 
on prosty w obsłudze i stosowaniu zarówno 
dla spółdzielni, jak i samych mieszkańców. 
Obsługa programu czy aplikacji na smartfonie 
to zaledwie kilka kliknięć. Łatwy i czytelny 
opis, krok po kroku, prowadzi nas przez pola, 
„podpowiadając” sposób ich wypełniania 
do rejestracji zgłoszenia.

R.: Jak w tym momencie znana jest 
i rozpowszechniona Wasza platforma?

M.B.: Z platformą iMieszkaniec.pl we-
szliśmy już do 9 województw. Trwają rozmowy, 
aby do końca tego roku pozyskać kolejne trzy. 
Prowadzimy rozmowy z przedstawicielami 
spółdzielni, jesteśmy zapraszani na spotkania, 
konferencje. Dziś po wizycie u Państwa udaję 
się do województwa mazowieckiego na dużą 
konferencję dla spółdzielni mieszkaniowych, 
aby tam zaprezentować nasz produkt i wręczyć 
Certyfikat Innowacyjności dla pierwszej spół-
dzielni w województwie mazowieckim.

R.: Na Certyfikacie obok podpisu Pana 
i oznaczenia Pana firmy figuruje podpis 
Dyrektora Regionu TU UNIQA. Dlaczego 
właśnie UNIQA jest firmą, z którą współ
pracujecie?

M.B.: Z satysfakcją muszę to podkreślić, 
że UNIQA znalazła nas. We Wrocławiu Pani 
Dyrektor UNIQA zobaczyła nasz projekt i ko-
lejno spotkał on się z dużą aprobatą centrali. 
Wzięliśmy udział w kilku konferencjach przez 
nich organizowanych, na których zaprezentowa-
liśmy swój program. Obserwując nasze efekty 
i to z jakim odzewem się spotykamy, UNIQA 
zaczęła myśleć o szerszej współpracy z nami. 
Jej efektem jest obecnie praca naszej firmy nad 
nowym narzędziem służącym do likwidacji 
szkód w formie elektronicznej – platformą iU-
NIQA. Imieszkaniec.pl z iUniqa.pl będą ściśle 
powiązane, bo szkoda zaczyna się od momentu, 
kiedy mieszkaniec zgłasza usterkę, np. zalanie. 
Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy 
z UNIQA na poziomie centrali, a także z Dy-
rektorami Regionów. Widzimy, że UNIQA, 
pomimo że to duża korporacja, to nastawia się 
w pierwszej kolejności na klienta i dlatego tak 
dobrze realizujemy wspólne działania. Kolejny 
rok występujemy na konferencjach UNIQA 
i wspólnie chcieliśmy uhonorować Certyfika-
tem Innowacyjności spółdzielnie mieszkaniowe, 
które postanowiły wykorzystać jako pierwsze 
tę innowacyjną technologię. W województwie 
łódzkim ściśle współpracujemy z Dyrektorem 
Regionu p. Dariuszem Kowalczykiem i jego ze-
społem. Nasze wspólne działania przekładają się 
na wykorzystywanie innowacyjnych technolo-
gii w podnoszeniu komfortu i bezpieczeństwa 
w miejscu zamieszkania, a także skuteczności 
zarządzania.

Rozmowa z p. Mironem Bryłą – Prezesem Zarządu 
MITprojects Sp.j. współtwórcą platformy iMieszkaniec.pl

R . : 
P l a t f o r m a 
iMieszkaniec.pl 
funkcjonuje głównie 
jako narzędzie do zgła
szania usterek, ale może 
być także wykorzystywana 
do przekazywania ważnych 
powiadomień, np. ze strony 
Spółdzielni o przerwie w dostawie wody 
czy prądu. Proszę opowiedzieć o tej stronie 
platformy.

M.B.: Nasza platforma to dużo więcej 
niż zgłaszanie usterek. Dzięki modułowi „po-
wiadomienia” administratorzy mogą wysłać do 
mieszkańców posiadających aplikację iMiesz-
kaniec.pl, np. do jednego bloku, czy całego 
osiedla, informację o czasowym wstrzymaniu 
dostaw prądu czy wody na bloku/osiedlu, 
czy np. informacji o godzinach pracy admini-
stracji w danym dniu. Działa to także w drugą 
stronę – również mieszkańcy mogą wysyłać 
powiadomienia do swojej administracji. Wy-
starczy wybrać na rejestrze tematu zgłoszeń 
opcję „inne”, aby zawiadomić Administrację 
o tym, że przebywają czasowo pod innym 
adresem czy podać informacje kto aktualnie 
opiekuje się mieszkaniem na potrzeby zabez-
pieczenia ewentualnego dostępu do lokalu. 
Dlatego warto się rejestrować w tej aplikacji, 
by móc korzystać z takich udogodnień.

R.: Mówimy, że iMieszkaniec.pl to pro
ste narzędzie, ale czy wszyscy mieszkańcy 
mogą z niego korzystać. Mam na myśli głów
nie nasze osiedla zamieszkiwane przez star
szych mieszkańców. Czy oni poradzą sobie 
z wybieraniem na telefonie komunikatów?

M.B.: W Polsce bardzo rozwija się dostęp 
do smartfonów (już ponad 65% osób posiada 
smartfona, a liczba ta stale rośnie) i dotyczy 
to nie tylko młodych osób, gdyż bardzo dużo 
osób starszych zaczyna wykorzystywać smart-
fony. Świat idzie naprzód i wszyscy staramy się 

go gonić. Ważną podpowiedzią dla osób star-
szych jest to, że nie muszą wpisywać ręcznie 
swojego zgłoszenia. Jeśli ich telefon jest now-
szej generacji i posiada wbudowaną funkcję mi-
krofonu (na klawiaturze jest ikona mikrofonu), 
wówczas wystarczy powiedzieć do telefonu cze-
go dotyczy zgłoszenie, a on przetransferuje to na 
tekst pisany. Do administracji dotrze wiadomość 
tekstowa. To duże ułatwienie. 

R.: Czego nowego możemy się spodzie
wać, jakich zmian w iMieszkańcu?

M.B.: Kluczową sprawą od samego po-
czątku było to, aby system nieustannie rozwijać. 
I tak się dzieje. Co 2 tygodnie wprowadzamy 
do niego nieodpłatne aktualizacje dla wszyst-
kich użytkowników. Robimy to na podstawie 
naszych obserwacji i zgłoszeń poszczególnych 
spółdzielni, które sugerują nam co warto zmie-
nić, co rozszerzyć, co dodać, tak aby program 
iMieszkaniec.pl funkcjonował jak najlepiej i jak 
najpełniej mógł spełniać swoje zadanie.

Obecnie testujemy dodatkowy moduł 
konsultacji, który pozwoli nam kierować do 
mieszkańców różnego rodzaju ankiety, tak aby 

mieszkańcy mogli aktywnie uczestniczyć 
w procesie decyzyjnym dotyczącym ich bu-
dynku, nieruchomości.

R.: Ile osób zatrudnia Pana firma, 
bo pomysłów jest mnóstwo i tyleż samo inno
wacji. Czy pracuje nad tym cały sztab ludzi?

M.B.: Nasz zespół to obecnie zaledwie 
10 osób, ale dla mnie to aż 10 osób z pasją. To pro-
fesjonaliści w swoich dziedzinach. Są efektywni 
i zgrani. I wcale nie przesadzam. To ludzie, którzy 
od początku chcą zmieniać świat i ciężko na to pra-
cują. Uważam, że tam, gdzie można utrzymać klimat 
tzw. start up’u, nie ma podwładnych i rządzących, 
tylko wszyscy jesteśmy sobie równi. Szybciej wtedy 
o dogadanie się, przeprowadzenie burzy mózgów, 
pochylenia się wspólnie nad naszymi pomysłami.

Pamiętajmy przy tym, że wszystkie wspa-
niale, duże projekty powstawały właśnie z tak 
małych zespołów. Praca przynosi nam ogromną 
satysfakcję. I co więcej, możemy (i chcemy!) 
wnieść coś dobrego.

R.: A więc życzymy, aby tak było jesz
cze przez wiele lat. Dziękujemy za rozmowę.

 I.G. i K.Sz.
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Pomóż dziecku! W imieniu Fundacji Czerwone Serduszko, 
która przyczynia się do przełamywania barier 
oraz rozwiązywania problemów osób niepeł-
nosprawnych, chorych i ubogich, zwracamy 
się do Państwo z prośbą o wsparcie dla 
4-letniej Blanki Pisarek.

Blanka choruje na Zespół Retta, czyli za-
burzenie rozwoju, które uwarunkowane jest 
genetycznie i polega na stopniowym pogar-
szaniu się funkcjonowania fizycznego i po-
głębianiu upośledzenia umysłowego dziecka. 
Zespół Retta składa się z szeregu zaburzeń 
neurorozwojowych, które w większości wy-
padków prowadzą do znacznej i głębokiej nie-
pełnosprawności ruchowej oraz ograniczają 
możliwość komunikacji z otoczeniem.

Jedyną przeszkodą w walce o lepsze 
życie dla Blanki, są wysokie koszty leczenia 
i rehabilitacji.

Nr konta Fundacji Czerwone Serdusz-
ko: 68 10 50 1520 1000 0090 3091 7562

W tytule przelewu należy wpisać: POMA-
GAM BLANCE ID 62

PRZYSZŁOŚĆ  
JEST JUŻ DZIŚ 
– zmieniamy świat



8 Rozerwij się!
BARAN 21 III  20 IV
Twoja wrodzona niezależ-
ność może Ci teraz dać we 
znaki. Nie przesadzaj za-
tem i spróbuj zapanować nad Twoimi 
nietypowymi posunięciami, które mogą 
źle wpłynąć na atmosferę i stosunki 
z najbliższymi. Lepiej postawić na zgodę 
i porozumienie. Zwłaszcza w kontaktach 
z Bliźniętami.

BYK 21 IV  21 V
Szansa na powodzenie u ko-
goś, kto koniecznie chce 
otoczyć Cię opieką. Poza 
tym natłok zajęć i napięte terminy. Czy 
nie warto popracować nad lepszą organi-
zacją zajęć? Skorpion na siłę będzie chciał 
z Tobą rywalizować - masz wiele atutów 
w ręku, warto więc podjąć rzuconą przez 
niego rękawicę.

BLIŹNIĘTA 22 V  20 VI
Choć to już jesień, bardzo 
możliwe, że na przekór po-
rze roku wdasz się w emo-
cjonujący romans. Niestety, musi on być 
krótki. Inaczej ściągniesz sobie na gło-
wę sporo nieprzyjemności i staniesz się 
bohaterem niemałego skandalu. Uważaj 
szczególnie na zazdrosnego Wodnika.

RAK 21 VI  22 VII
Koniec dobrej passy. Twoja 
beztroska przy załatwianiu 
jakiejś błahej sprawy nara-
zi Cię na poważniejsze kłopoty, a nawet 
spore komplikacje życiowe. Więcej roz-
wagi i namysłu może Cię uchronić przed 
spiętrzeniem tarapatów. Tak czy inaczej 
- nie unikniesz surowej krytyki ze strony 
Barana.

LEW 23 VII  22 VIII
Zamarzy Ci się ucieczka od 
codziennych schematów, 
rosnącej odpowiedzialności 
i domowych narzekań. Brak koncentra-
cji i spore rozdrażnienie to nic innego, 
jak oznaki przemęczenia. Niestety na-
wet wolne dni nie przyniosą zwolnienia 
tempa. Tym bardziej ceń chwile relaksu 
razem ze Strzelcem.

PANNA 23 VIII  22 IX
Zmobilizuj wszystkie swo-
je siły, bo w tym miesiącu 
możesz liczyć na realizację 
nawet irracjonalnych planów. Również 
bieżące sprawy sam załatwisz pozytyw-
nie. Drobne kłopoty finansowe miną bez 
śladu. Nie zwracaj uwagi na rady Lwa, 
niby życzliwe, a jednak doprawione kro-
plami zawiści.

WAGA 23 IX  23 X
Nadchodzą dni, w których 
wszystko samo będzie się 
układać. Nie musisz się spe-
cjalnie wysilać. Nie przejmuj się tym, 
że działasz na zwolnionych obrotach. 
Jest jesień, dni coraz krótsze, życie też 
toczy się nieco wolniej. Panna ogląda 
się za Tobą. Czy rzeczywiście jest bez 
szans?

SKORPION 24 X  21 XI
Mimo sprzeciwów i oporów 
ze strony najbliższej rodzi-
ny zechcesz przeprowadzić 
plan, co do którego będziesz mieć pew-
ność, że jest dobry. Nie wszystko w pełni 
się powiedzie, ale perspektywy będą za-
chęcające. Wiele będzie zależało od pre-
cyzji posunięć, a także od przychylnego 
nastawienia Ryb.

STRZELEC 22 XI  21 XII
W najbliższych dniach jed-
nego Ci nie zabraknie - pra-
cy. Natłok zajęć i nowych 
wrażeń będzie testem Twojej operatyw-
ności i przystosowania do zmieniających 
się warunków. Sprawdzian wypadnie na 
piątkę. Pochlebna opinia Koziorożca 
o Twoich inicjatywach poprawi Ci sa-
mopoczucie.

KOZIOROŻEC 22 XII  19 I
Wiele będzie zależało w tym 
miesiącu od Twojego po-
dejścia do spraw i wyczucia 
sytuacji. Jeśli zrazisz się do czegoś tak 
od razu, bez namysłu i oceny, możesz so-
bie skomplikować, a na pewno utrudnić, 
przyszłe działania. Zdobądź się więc na 
spokój i obiektywizm. Rak bacznie Cię 
obserwuje!

WODNIK 20 I  18 II
Trochę masz stracha, jak 
ostatecznie potoczy się waż-
na sprawa zawodowa, czy 
podołasz jej i czy szefowie nie będą ża-
łowali, że namówili Cię do tych zajęć. 
Pozbędziesz się tych obaw, jeśli Waga 
przyjdzie Ci z pomocą lub radą. Droga 
do sukcesu stanie otworem. Zabiegaj 
więc o jej przychylność.

RYBY 19 II  20 III
Czas małych napięć. Nie 
komplikuj sytuacji jakimiś 
pomysłami trudnymi do speł-
nienia. Posunięcia zrozumiałe dla otocze-
nia i argumenty trafiające do przekonania 
powinny teraz przynieść najlepszy efekt. 
Będą też bardzo pomocne w przedsię-
wzięciu, które chcesz podjąć wspólnie 
z Bykiem.

HOROSKOP NA LISTOPAD

Szczęście to jedyna 
rzecz, która 
się mnoży, gdy się 
ją dzieli.
 Albert Schweitzer

Składniki:
Ciasto:
–  300 g mąki,
–  pół kostki drożdży,
–  szczypta cukru,
–  pół łyżeczki soli,
–  2 łyżki oleju.
Farsz:
–  pół niedużej dyni,
–  500 g świeżych grzybów (ewentu-

alnie pieczarki), 
–  1 cebula,
–  2 ząbki czosnku,

W październiku odnotowaliśmy wielki wysyp grzybów. Tylu grzybów daw-
no już nie było. Ciepły i wilgotny wrzesień sprawił, że już od pierwszych 

dni października w lasach zaroiło się od grzybów i... od grzybiarzy, którzy 
za każdym wejściem do lasu wynosili kilogramy uzbieranych grzybów. Szcze-
gólnie obrodziły podgrzybki, maślaki, koźlaki. Choć i na brak prawdziwków 
też nie można było narzekać.

Na rynkach, ryneczkach i przy drogach można było kupić grzyby w bardzo 
przystępnych cenach, co stanowiło miłą niespodziankę po drożyźnie wszystkich 
polnych warzyw.

Zadowoleni zapewne byli też smakosze kani. Wyrośnięte, sterczące w tra-
wach, najczęściej na skrajach lasów czy na łąkach dorodne grzyby cieszyły 
oczy i zaprzątały myśli. Amatorzy schabowych z tych smacznych grzybów bar-
dzo delikatnie oddzielali ogonki od kapeluszy, by grzyby nie pokruszyły się 
i by w domu można było je w całości (po wycięciu twardego środka) wrzucić 
na patelnię.

Sezon grzybowy 2019 należy uznać za udany, choć miejmy nadzieję 
że to jeszcze nie koniec grzybów – na rynkach pojawiły się gąski. Pyszne 
do marynowania! 

A więc chodźmy na grzyby!
 K.Sz.

–  oliwa,
–  200 g śmietany,
–  2 jajka,
–  1 cytryna,
–  200 g startego sera.

Przygotowanie
Mąkę wsypujemy do miski, robimy w środ-
ku dołek. Kruszymy drożdże, dodajemy cu-
kier i 125 ml ciepłej wody. Lekko przemie-
szamy, przykrywamy szmatką i odstawiamy 
w ciepłe miejsce na 15 minut.
 Dodajemy do ciasta sól i oliwę. Wyra-
biamy do czasu, aż zacznie odchodzić od rąk, 
lub miksera. Jeżeli ciasto jest za rzadkie do-
dajemy mąki, jak za suche wody.
 Wyrobione ciasto przygrywamy szmat-
ką i odstawiamy w ciepłe miejsce na godzi-
nę. W międzyczasie zabieramy się za farsz.
 Dynię obieramy, usuwamy pestki i kro-

imy w dość cienkie i nieduże paski. Grzyby 
czyścimy i kroimy w plasterki. Cebulę obie-
ramy i siekamy w piórka, czosnek w drobną 
kostkę.
 Na patelni rozgrzewamy olej i smaży-
my dynię, grzyby, cebulę i czosnek, około 
10 minut, na dużym ogniu. Przyprawiamy 
solą, pieprzem.
 Ciasto rozwałkowujemy na placek 
wielkości formy do tarty. Wykładamy formę 
ciastem, zostawiając wysokie brzegi, przy-
krywamy szmatką i odstawiamy na kolejne 
15 minut.
 Śmietanę mieszamy z jajkami, sokiem 
i skórką z cytryny.
 Na ciasto nakładamy dynię z grzybami 
i zalewamy masą śmietanową. Całość posy-
pujemy startym serem i pieczemy w tempe-
raturze 200°C około 30 minut.
 Smacznego!

Kumpel do kumpla:
– Stary, ty ciągle narzekasz na swoją żonę. Czy ona ma jakiś plusy?
– Tak, w okularach.

Człowiek, który ustępuje, kiedy nie ma racji – to mędrzec.
Człowiek, który ustępuje, kiedy ma rację – musi być żonaty.

Obudziło się we mnie dzikie zwierzę!
Obawiam się, że to leniwiec!

TARTA Z DYNIĄ I GRZYBAMI

Co się stało z jamnikami? Dlaczego 
na naszych ulicach tak mało 

jest obecnie jamników? Zagadkę 
postaramy się wyjaśnić w kolejnym 

numerze gazety.

Do dzisiejszego przepisu wyko-
rzystamy najwspanialsze dary 
jesieni – dynię i grzyby, które 
ukryjemy w chrupiącym cieście 
i masie jajecznej. Upieczemy 
tartę, która od kilku lat podbija 
serca wielu Polaków. Farsz grzy-
bowo – dyniowy nada daniu zu-
pełnie nowego smaku.

Źródło: internet

KWINTESENCJA JESIENI NA TALERZU SCHABOWE  
Z KANI


