
Moim 
zdaniem 
Jesteśmy w samym środku tegorocz-

nego lata. Bywają bardzo upalne dni, ale 
również całkiem chłodne. Nasz kraj jest 
na ustach całego świata. Obecny lipiec jest 
szczególnym miesiącem w naszej najnowszej 
historii. Najpierw odbył się szczyt NATO, 
w którym wzięło udział pond 2100 delegatów 
z 54 państw. Wśród gości było 18 prezyden-
tów, 21 premierów, 41 ministrów spraw za-
granicznych oraz 39 ministrów obrony. Tak 
wielu znamienitych gości jeszcze nigdy nie 
było u nas w jednym czasie. Wszystko wg 
mnie zostało przygotowane i przeprowadzo-
ne perfekcyjnie. Ale najważniejsze jest to, 
że zapadły decyzje o wzmocnieniu wschod-
niej granicy NATO. Europa Środkowa jest 
bezpieczna jak nigdy do tej pory. I dokona-
no tego w Warszawie. Wg wielu komenta-
torów to jest symboliczne, bowiem 61 lat 
temu w naszej stolicy powołano do życia 
jakże inną organizację militarną czyli Układ 
Warszawski.

Pod koniec lipca przyjeżdża do naszego 
kraju papież Franciszek na XXXI Światowe 
Dni Młodzieży. Są to spotkania młodych 
katolików, odbywające się co dwa – trzy 
lata, zapoczątkowane z inicjatywy naszego 
niezapomnianego św. Jana Pawła II w 1985 
roku. Będzie to kolejne wielkie wydarzenie 
relacjonowane na cały świat. Dla nas zaś 
szczególne, bo przybywa do nas papież, 
największy autorytet moralny; przybędzie 
ponad 250 tysięcy młodych ludzi z całego 
świata, odprawiona zostanie uroczysta msza 
św. koronująca obchody 1050-lecia Chrztu 
Polski, a potem w Krakowie i okolicach 
wiele ważnych i szczególnych chwil zwią-
zanych z modlitewnym spotkaniem młodych 
z papieżem Franciszkiem. W tym miejscu 
pozwalam sobie wyjaśnić, że numeracja 
poszczególnych edycji Światowych Dni 
Młodzieży nawiązuje do lat, które upłynęły 
od pierwszego spotkania młodych w Rzymie. 
Krakowskie jest czternastym tego typu zebra-
niem zaś numer XXXI oznacza, że to spot-
kanie odbywa się 31 lat po tym pierwszym.

Nas zaś w „Bawełnie” czeka maksymal-
ne wykorzystywanie urlopów przy maksy-
malnym zaangażowaniu w realizację planów 
remontów w poszczególnych Osiedlach. Dla-
tego więc ponownie proszę o gospodarskie 
spojrzenie z Państwa strony na prowadzone 
prace, szczególnie pod kątem przestrzegania 
porządku. A jeśli również stwierdzicie wad-
liwe wykonywanie prac, to proszę o natych-
miastowe informowanie naszych administra-
torów czy techników, wykorzystując telefony 
podawane na stronie 7 w rubryce Kontakt 
z administratorem. Będziemy natychmiast 
interweniować.

Intensywnie również będziemy przy-
gotowywać program naszego festynu Hop 
do szkoły. Pomimo kilkunastoletniego do-
świadczenia w organizowaniu tych wspania-
łych dla dzieci i młodzieży chwil, wymagają 
one rozumnego przygotowania programowe-
go i logistycznego; takiego, by ośmiogodzin-
na zabawa połączona z występami i prezenta-
cjami na scenie, dała oglądającym rodzicom, 
dziadkom oraz całej naszej spółdzielczej spo-
łeczności wiele radości i dumy z występów 
swoich pociech oraz ogrom pozytywnych 
emocji, które będą mile wspominane przez 
cały rok do następnego Festynu.

 Sylwester Pokorski

WAKACJE – beztroski czas nie tylko dla dzieci. Redak-
cja naszej gazety informuje, że kolejny numer „Mojego 
Domu” ukaże się dopiero po wakacjach. W numerze 
przedstawimy obszerną relację z corocznie organizo-
wanego Festynu, a tymczasem…

Zapraszamy
10 września na kolejne „Hop do szkoły”. Festyn roz-
pocznie się o godzinie 10.00 i potrwa do ok. 18.00. 
Wszystkich małych i dużych miło nam będzie gościć 
na Olechowie. Zabawa murowana. Szerzej o festynie 
piszemy na stronie 5.

Wakacje w Sulejowie
Kolonie z TKKF Ogniskiem „Dzikusy” to fajne spędzenie 
wakacji – przekonują dzieciaki, które często do Sulejowa 
przyjeżdżają już kilka lat z rzędu. Przedstawiciele Spół-
dzielni i naszej Gazety odwiedzili kolonistów I turnusu – 
o spotkaniu z nimi piszemy na str. 6.

W Łodzi droga krzyżowa szlakiem św. Faustyny już 22 lipca br. 

360 tys. osób ze 187 krajów zarejestrowało się na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. 
Oficjalnie rozpoczną się one Ceremonią Otwarcia, której punktem kulminacyjnym będzie Msza 
Święta pod przewodnictwem biskupa miejsca – kard. Stanisława Dziwisza, wieloletniego 
osobistego sekretarza św. Jana Pawła II.

Przed nami wielkie wydarzenie. Już 27 lipca na lotnisku Kraków-
-Balice wyląduje papież Franciszek, by uczestniczyć w Światowych 
Dniach Młodzieży. Takie uroczystości odbędą się w naszym kraju już 
po raz drugi – pierwszy raz miały miejsce w 1991 r. w Częstochowie 
i przewodniczył im nasz ukochany Jan Paweł II.

Mottem tegorocznych spotkań będzie hasło: „Błogosławieni 
miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”, a patronami zostali 
wybrani właśnie Jan Paweł II i św. Faustyna.

Światowe Dni Młodzieży potrwają blisko dwa tygodnie i będą 
składać się z dwóch zasadniczych części: „Dni w Diecezjach”, kiedy 
młodzież przebywa na terenie całego kraju, który jest gospodarzem 
spotkania oraz „Wydarzenia Centralne”, czyli tygodniowy pobyt 
młodzieży w Krakowie, głównym mieście organizacyjnym.

Szerzej o Światowych Dniach Młodzieży piszemy na str. 3.
 I.G.

Nr 91–92, lipiec–sierpień 2016 r. mojdom@rsmbawelna.pl      Gazeta bezpłatna

Tegoroczne lato pełne jest wydarzeń światowej rangi. Po emocjonujących 
mistrzostwach Euro 2016 mogliśmy obserwować odbywający się w War-
szawie szczyt NATO, a przed nami Światowe Dni Młodzieży.

Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości 
w Polsce obchodzony jest od 1925 roku, 
zwykle pod koniec czerwca.

Następny numer 
ukaże się  

22 września  
2016 r. NAKŁAD 9000 

egzemplarzy

W KRAKOWIE
ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

25 – 31  

lipca
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Posiadanie zwierząt  

wiąże się z wieloma obowiązkami.  
Nie jest to żadna odkrywcza myśl,  

ale warto ją od czasu do czasu przypominać. 

W czerwcu 2016 r. po-
siedzenia Zarządu RSM 
„Bawełna” odbyły się 
w dniach 1, 8, 14–15, 21 
i 29. Na posiedzeniach 
tych Zarząd podjął decy-
zje m.in. w następujących 
sprawach:

Sprawy członkowsko-
-mieszkaniowe
Wg stanu na 31 maja 2016 r. Spół-
dzielnia zrzeszała 8.772 członków, 
w tym 8.727 członków zamiesz-
kujących i 45 członków oczekują-
cych. W czerwcu 2016 r. w poczet 
członków Spółdzielni przyjęto 35 
osób, a z rejestru członków skre-
ślono 36 osób.

Uchylono uchwały o podję-
ciu postępowań w sprawie po-
zbawienia członkostwa w Spół-
dzielni w stosunku do 4 członków 
Spółdzielni po tym, gdy spłacili 
zadłużenia w opłatach za używa-
nie mieszkań.

Postanowiono wszcząć postę-
powanie eksmisyjne w stosunku 
do osoby, która utraciła członko-
stwo w Spółdzielni i tytuł praw-
ny do mieszkania z powodu nie-
płacenia czynszu. Wobec dwóch 
innych osób (małżeństwa), które 
spłaciły znaczną część swojego 
zadłużenia, zawieszono postę-
powanie eksmisyjne na okres 6 
miesięcy.

W ogłoszonych na czerwiec 
przetargach: ograniczonym (tyl-
ko dla członków oczekujących) 
i nieograniczonym (dla wszyst-
kich) na mieszkanie w osiedlu 
„Słowiańskie” nie wpłynęły żad-
ne oferty, wobec czego ogłoszono 
następny przetarg nieograniczo-
ny na to mieszkanie, obniżając 
o 10% w stosunku do wartości 
określonej w operacie szacunko-
wym wyjściową cenę mieszka-
nia. Ogłoszenie o przetargu za-
mieszczone zostało w Dzienniku 
Łódzkim, na naszej stronie inter-

netowej oraz w biurach Zarządu 
i Administracji Osiedli, a termin 
ustalono na 18.07.2016 r.

Roboty remontowe, 
wymiana stolarki 
okiennej
Podjęto decyzję o zrefundowaniu 
członkom Spółdzielni 50% kosz-
tów wymiany okien we własnym 
zakresie w dziewięciu mieszka-
niach w kolejności wynikającej 
z listy określającej kolejność 
wymiany/refundacji w osiedlu 
„Sienkiewiczowskie”. Podjęto też 
decyzje o przyspieszeniu refunda-
cji części kosztów wymiany okien 
w dwóch mieszkaniach na Olecho-
wie i o przyspieszeniu wymiany 
stolarki okiennej z przyczyn tech-
nicznych w jednym z mieszkań 
w tym osiedlu.

Postanowiono kontynuować 
prace ociepleniowe budynku 
nr 501 na Widzewie Wschodzie 
poprzez ocieplenie ściany osłono-
wej wschodniej wraz z półszczy-
tem od strony północnej, montaż 
daszków i siatek ochronnych 
przeciw ptactwu oraz montaż 
kratek wentylacyjnych w otwo-
rach stropodachu – przekraczając 
za zgodą Rady Nadzorczej środki 
finansowe przewidziane na ten ro-
dzaj prac w planie remontowym 
osiedla „Zbiorcza”.

Uzupełniono plany remonto-
we poszczególnych osiedli o do-
datkowe prace, które sfinansowane 
będą ze środków bilansu otwarcia 
funduszu remontowego na 2016 
rok. Zmieniono także plany re-
montowe w części odnoszącej się 
do prac planowanych do sfinanso-
wania z udziałem środków unij-
nych z Regionalnego Programu 
Operacyjnego.

Opłaty i koszty
Omówiono i przyjęto do wiado-
mości wyniki ekonomiczne Spół-

dzielni za okres styczeń–maj 2016 
roku.

Zmieniono stawki zaliczkowe 
na poczet centralnego ogrzewania 
6 mieszkań, których użytkownicy 
wystąpili o taką zmianę: w trzech 
przypadkach podwyższono oraz 
także w trzech – uwzględniając 
uzasadnienia przedstawione przez 
zainteresowanych – obniżono za-
liczkę ustaloną w oparciu o ubie-
głoroczne zużycie ciepła.

Podjęto decyzje dotyczące 
należności z tytułu rozliczenia 
kosztów centralnego ogrzewania 
i wody za 2015 rok przypadają-
cych na lokale mieszkalne i użyt-
kowe za okresy, gdy lokale te były 
w dyspozycji Spółdzielni (odnosi 
się to do 13 mieszkań i 3 lokali 
użytkowych).

Zmieniono wysokość opłat 
za wywóz śmieci, należnych 
od użytkowników lokali użytko-
wych w budynku przy ul. Długo-
sza 27 w osiedlu „Koziny”.

Najem lokali i dzierżawa 
terenu
Zawarto umowę najmu lokalu 
użytkowego w budynku przy ul. 
Długosza 27.

Zmieniono warunki najmu 
lokalu użytkowego w budynku 
przy Al. 1-go Maja 76 w osiedlu 
„Koziny” (zmiana dotyczy nazwy 
najemcy).

Rozwiązano z dotychczaso-
wym najemcą umowę o najem 
powierzchni ścian na dwóch bu-
dynkach, tj. budynku nr 503B 
przy ul. Gorkiego 28 w osied-
lu „Zbiorcza” i budynku nr 208 
w osiedlu „Słowiańskie” i na ta-
kich samych warunkach zawarto 
umowę z kolejnym najemcą, któ-
ry na mocy porozumienia z fir-
mą będącą poprzednim najemcą 
wszedł w jej prawa i obowiązki.

Rozwiązano dotychczasowe 
i zawarto nowe umowy na ob-
sługę eksploatacyjną dwóch pa-

wilonów handlowych na Ole-
chowie (sprzątanie i odśnieżanie 
terenu wokół pawilonu, wywóz 
śmieci itp.), a także uchylono 
podjętą w ub. miesiącu decyzję 
o zawarciu umowy z właściciela-
mi jednego z pawilonów na od-
płatne korzystanie z należącego 
do Spółdzielni śmietnika. Decy-
zje te są następstwem koncepcji, 
że właściciele pawilonów han-
dlowych rozliczają się za wywóz 
śmieci bezpośrednio z Gminą 
i we własnym zakresie muszą 
zapewnić sobie pojemniki na nie-
czystości.

Wydzierżawiono teren pod 
ogródek przy jednym z pawilo-
nów handlowych na Janowie na-
jemcy tego pawilonu, prowadzą-
cemu lokal gastronomiczny.

Wynajęto dodatkowe po-
mieszczenie piwniczne w budyn-
ku nr 155 na Olechowie z przezna-
czeniem na dodatkową komórkę 
– najemcą jest osoba mieszkająca 
w tym samym budynku.

Działalność społeczno-
-wychowawcza
Przekazano kwotę 1200 zł na za-
kup pucharów, medali i słodyczy 
dla uczestników turnieju pił-
ki dla dzieci zorganizowanego 
przez Ognisko TKKF „Dzikusy” 
w dniu 6 czerwca 2016r. na Ole-
chowie, a następnie przyjęto spra-
wozdanie z wydatkowania przez 
Ognisko ww. kwoty.

Przyjęto sprawozdanie Ogni-
ska TKKF „Dzikusy” ze zorga-
nizowanej w dniu 3 czerwca br. 
w Szkole Podstawowej Nr 205 
XVI Spartakiady Szkół Podsta-

wowych dla klas VI i z wyko-
rzystania przekazanych na ten 
cel przez Spółdzielnię środków 
finansowych.

Podjęto decyzje o sfinan-
sowaniu całości skierowań dla 
jedenaściorga dzieci z osiedla 
„Słowiańskie” i jednego dziecka 
z osiedla „Sienkiewiczowskie” 
oraz o dofinansowaniu skiero-
wań dla czworga dzieci z osiedla 
„Słowiańskie” i dwojga z osiedla 
„Sienkiewiczowskie” na kolo-
nie organizowane przez Ognisko 
TKKF „Dzikusy” w Sulejowie. 
Ponadto na posiedzeniu w lipcu 
br. podjęto decyzje o sfinansowa-
niu w całości lub w części skie-
rowań dla kolejnych dzieci – we 
wrześniowym wydaniu naszej 
gazety zamieścimy na ten temat 
informację zbiorczą.

***

Zarząd przyjął 
do wiadomości, iż:
•   Związek Rewizyjny Spół-

dzielni Mieszkaniowych RP 
upoważnił Prezesa p. Sylwe-
stra Pokorskiego do organiza-
cji przedkongresowego zjazdu 
spółdzielni mieszkaniowych 
z województwa łódzkiego, 
na którym wybrani mają być 
delegaci na tegoroczny VI 
Kongres Spółdzielczości.

•   Prezydent miasta Łodzi 
p. Hanna Zdanowska objęła 
honorowym patronatem fe-
styn „HOP DO SZKOŁY” 
organizowany przez Spół-
dzielnię w dniu 10 września 
br. na Olechowie.
 Oprac.: E.S.

Z prac  
Rady Nadzorczej 
W czerwcu 2016 roku Rada Nad-

zorcza RSM „Bawełna” odbyła jedno 
posiedzenie, na którym:

1.  Pozytywnie oceniła przebieg i organi-
zację Walnego Zgromadzenia, które odbyło 
się w maju 2016 roku. Poruszane w dyskusji 
na poszczególnych częściach sprawy i prob-
lemy były w większości od razu wyjaśniane 
i w dużej mierze dotyczyły tematów, które 
można było wyjaśnić bieżąco w administra-
cjach osiedli.

W dyskusji Rada Nadzorcza zwróciła uwagę 
na jedną z najniższych dotychczas frekwencji 
członków i spadkowy trend obecności człon-
ków na Walnym. Mając to na uwadze i chcąc 
ten trend odwrócić, zarówno pracownicy ad-
ministracji, jak i członkowie Rady Nadzorczej 
i Rad Osiedli powinni dążyć do aktywizacji 
mieszkańców Spółdzielni.

Rada z aprobatą wypowiedziała się nt. 
sposobu prezentacji sprawozdania z dzia-
łalności administracji osiedla „Słowiańskie”, 
uzupełnionej przez pokaz na ekranie wy-
konanych prac oraz wizualizacje zamierzeń 
na 2016 r. i oczekuje, aby w kolejnych latach 
na wszystkich osiedlach w podobny sposób 
prezentować wykonane prace remontowe 
oraz zamierzenia.

2.  Wyraziła pozytywną decyzję w kwe-
stii przekroczenia planu finansowego – 
w części fundusz remontowy osiedla „Zbior-
cza” – o kwotę 317.516,00 zł, w związku 
z planowanym kontynuowaniem ocieplenia 
bloku 501 przy ul. Gorkiego 6/8 – etap V.

3.  Rozpatrzyła pismo członka z osiedla 
„Sienkiewiczowskie” ws. zmian do Statutu 
Spółdzielni i udzieliła zainteresowanemu 
pisemnej odpowiedzi.

4.  Zapoznała się z Memorandum Związ-
ku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych 
RP ws. potrzeby uwzględnienia spółdzielni 
mieszkaniowych w Narodowym Programie 
Budowy Mieszkań, a także z odpowiedzią 
Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa 
w tej sprawie i upoważniła Zarząd do mo-
nitorowania rozwoju tematu i bieżącego 
informowania Rady o jego przebiegu.

5.  Przyjęła do wiadomości informa-
cje członków Rad Osiedli „Słowiańskie”, 
„Sienkiewiczowskie”, „Zbiorcza”, „Żubardź” 
i „Koziny” na temat spraw jakimi zajmowały 
się Rady na swoich posiedzeniach w okresie 
od ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

6.  W sprawach wniesionych Rada przy-
jęła do wiadomości informacje na temat:

–  organizowanej m.in. przez TKKF „Dzi-
kusy” XVI Spartakiady uczniów klas VI Szkół 
Podstawowych, która odbyła się 3 czerwca br.,

–  organizowanego m.in. przez TKKF 
„Dzikusy” turnieju piłkarskiego dla dzieci– 
Mini Mistrzostwa Europy,

–  objęcia przez Prezydent Miasta Łodzi 
p. Hannę Zdanowską honorowym patrona-
tem festynu „Hop do szkoły”,

–  pisma ze Związku Rewizyjnego SM 
RP upoważniającego Prezesa RSM „Baweł-
na” do organizacji zjazdu wojewódzkiego, 
na którym zostanie przeprowadzony wy-
bór delegatów spółdzielni mieszkaniowych 
z terenu województwa łódzkiego na VI Kon-
gres Spółdzielczości

–  wniosku jaki wpłynął do Sądu Rejono-
wego dla Łodzi-Śródmieścia od Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Śródmieście” o zmianę po-
stępowania upadłościowego na postępo-
wanie układowe.

W lipcu 2016 roku Rada Nadzorcza 
RSM „Bawełna” odbyła jedno posie-
dzenie, na którym:

1.  W ramach spraw dotyczących stosun-
ku członkostwa, po rozpatrzeniu wniosków, 
podjęła następujące uchwały i decyzje :

a)  uchyliła uchwały Rady Nadzorczej dot. 
wykreślenia z grona członków Spółdzielni 
dwóch osób z osiedla „Żubardź” i jednej 

Bądźmy 
odpowiedzialni 
W czerwcu do Spółdzielni wpłynęło pismo 
od lokatorki z osiedla „Słowiańskie”, w któ-
rym pisze m.in.:

„Proszę o pomoc w następują-
cym problemie. Sąsiedzi pod nr …. 
mają psa, który codziennie wycho-
dząc z domu sika na całej klatce, 
tzn. od drugiego piętra do parteru.”

Apelujemy do mieszkańców, których 
psy nie wytrzymują z załatwieniem swych 
potrzeb do momentu wyjścia z budynku. 
Drodzy Państwo, starajcie się tak plano-
wać spacery z psem, by nie miał on prob-
lemu z utrzymaniem moczu. Warto być 

może rozważyć krótsze, ale za to częstsze 
przechadzki z pupilem.

Dobrym rozwiązaniem może się oka-
zać również kwestia nauczenia psa popraw-
nego zachowania. Schodząc po schodach 
róbmy to szybko, mobilizując zwierzę, 
by nie zatrzymywało się po drodze.

Gdy uda mu się wytrwać ze swoją po-
trzebą do czasu znalezienia się na trawni-
ku, nagródźmy go przekąską. Z pewnością 
chętnie przyjmie taką naukę.

Przy całej naszej miłości do zwierząt 
bierzmy pod uwagę fakt, że mieszkając 
wśród innych ludzi musimy przestrzegać 
przyjętych norm.

Jesteśmy odpowiedzialni za swoje 
zwierzęta, więc starajmy się, by ich zacho-
wania nie były uciążliwe dla sąsiadów.

A gdy zdarzy się „nagła awaria” – po-
sprzątajmy. Bo zwierzę to również obo-
wiązki. I.G.
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Z PRAC ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI  
W CZERWCU 2016 R.

W razie awarii
Od firmy Dźwig-Service otrzymaliśmy pismo, w którym 
informują, że w celu podniesienia jakości świadczonych 
usług konserwacyjnych wdrożyli nowy system monitoro-
wania awarii dźwigów. Ma on pomóc w ustalaniu przyczyn 
awarii i jak najszybszym ich usunięciu.

Informacje dotyczące awarii i postojów dźwigów moż-
na zgłaszać bezpośrednio do Dyspozytora Pogotowia 
Dźwigowego pod numer 601-231-658 lub 19-282.

Zapamiętajmy więc te numery!

Informujemy, że nasza koleżanka Beata Jachimczak 
– administrator z osiedla „Słowiańskie” odpowiedzialna 
za część 200-tek, 25 czerwca 2016 r. wstąpiła w zwią-
zek małżeński z Marcinem Nykielem. Pani Beata przy-
jęła nazwisko męża. 

Młodej parze życzymy szczęścia 
i po myślności.
 Redakcja „Mojego Domu”.



3Osiedle „Słowiańskie”  
– czy wiecie już Państwo skąd taka nazwa osiedla  
i kim byli patroni ulic na tym osiedlu? 

Bolesław II, zwany Szczodrym 
lub Śmiałym, urodził się ok. 
1040 r., jako pierworodny syn 
Kazimierza Odnowiciela, któ-
rego sylwetkę przybliżyliśmy 
Państwu w poprzednim numerze 
gazety. Od momentu śmierci ojca 
w 1058 r. sprawował w Polsce 
władzę jako książę.

Głównym celem jego dzia-
łalności stało się wzmocnienie 
naszego kraju na arenie między-
narodowej, dlatego prowadzona 
przez niego polityka zagraniczna 
była bardzo aktywna. Jako władca 
niezwykle wojowniczy wmieszał 
się w spory dynastyczne na Wę-
grzech, Rusi i w Czechach, popie-
rając kontrkandydatów do tamtej-
szych tronów. Zapewniając sobie 
ich sympatię chciał stworzyć pań-
stwo otoczone przyjaznymi mo-
narchami. Około 1060 r. zaprzestał 
płacenia trybutu ze Śląska na rzecz 
Czech, do czego został zobowią-
zany jego ojciec. Gdy w zatarg 
wmieszał się cesarz niemiecki 
Henryk IV i na zjeździe w Miśni 
nakazał wznowienie opłat, Bole-
sław nie podporządkował się.

W swoich dążeniach pragnął 
uniezależnić się od Cesarstwa i po-
wstrzymać ekspansję niemiecką. 
Okazją ku temu okazał się konflikt 
pomiędzy cesarzem a papieżem, 
którego zarzewiem stało się pra-
wo do mianowania biskupów. Był 
to tzw. spór o inwestyturę, czyli 
nadawanie przez monarchę stano-
wisk i dóbr kościelnych. Możli-
wość tę interpretowano jako do-
wód wyższości władzy świeckiej 
nad duchowną. Papież Grzegorz 
VII, traktując to jako ingerencję 
władców świeckich w wewnętrz-
ne sprawy Kościoła i chęć pod-
porządkowania duchowieństwa, 
stanął w obronie niezależności 
Kościoła. W tym sporze Bole-
sław II opowiedział się po stronie 
Stolicy Apostolskiej, co zapew-
niło mu przychylność Papieża 
i umożliwiło koronację na króla 
Polski. Uroczystość miała miejsce 
w Boże Narodzenie, 25 grudnia 
1076 r. w katedrze gnieźnieńskiej, 

a przewodniczył jej arcybiskup 
gnieźnieński Bogumił, przy obec-
ności legatów papieskich. Władca 
był u szczytu potęgi. Nie dane mu 
jednak było dokończyć panowania 
w chwale. Mimo wszystkich jego 
zasług związanych z organizacją 
kościoła w Polsce, takich jak od-
nowienie metropolii gnieźnień-
skiej – co było kluczową sprawą 
dla utrzymania samodzielności 
polskiego kościoła, renowacja 
biskupstwa w Poznaniu i założe-
nie nowego w Płocku, szczodre 
wspieranie materialnego uposa-
żenia wszystkich biskupstw, roz-
budowa sieci klasztornej i wspo-
maganie klasztorów w Tyńcu 
i Mogilnie, to właśnie konflikt 
z jednym z biskupów przyczynił 
się do jego upadku.

A zaczęło się od zbyt dłu-
giej nieobecności króla w kraju, 
spowodowanej przedłużający-
mi się interwencjami na obcych 
dworach. Trwająca kilka lat wy-
prawa spowodowała zmęczenie 
i zniechęcenie towarzyszących 
władcy rycerzy, którzy w końcu 
opuścili Bolesława i sami po-
wrócili do kraju. Król potrakto-
wał to jako zdradę, doprowadziło 
go to do szału. Postanowił uka-
rać rycerzy, a także również ich 
żony, które pozostawione same 
dopuszczały się niewierności. 
Według jednej z wersji wściekły 
król polecił odebrać kobietom 
dzieci zrodzone ze zdrad, a by 
dodatkowo je upokorzyć zamiast 
noworodków kazał przystawiać 
im do piersi szczeniaki.

Wincenty Kadłubek tak opisu-
je to w swojej kronice: „Bolesław 
bowiem poniechawszy umiłowa-
nia prawości, wojnę prowadzoną 
z nieprzyjaciółmi zwrócił przeciw-
ko swoim. (...) Mówi, że nie podo-
bają mu się żonaci, gdyż więcej 
obchodzi ich sprawa niewiast niż 
względem władcy uległość. Żali 
się, że nie tyle opuścili go oni 
wśród wrogów, ile dobrowolnie 
na pastwę wrogów wydali. Do-
maga się przeto głowy dostoj-
ników, a tych, których otwarcie 

dosięgnąć nie może, dosięga pod-
stępnie. Nawet niewiasty, którym 
mężowie przebaczyli, z tak wielką 
prześladował potwornością, że nie 
wzdragał się od przystawiania 
do ich piersi szczeniąt, po od-
trąceniu niemowląt, nad którymi 
nawet wróg się ulitował. Bo doło-
żył do tego, iż tępić, a nie chronić 
należy gorszący nierząd.”

Na te okrucieństwa nie mógł 
patrzeć biskup krakowski Stani-
sław. Gdy jednak jego kierowa-
ne do króla prośby i upomnie-
nia nie przyniosły efektu, rzucił 
na Bolesława II klątwę. Na wieść 
o tym wzburzony król oskarżył 
go o zdradę i skazał na obcięcie 
członków.

Inną podawaną przyczyną 
konfliktu króla i biskupa mógł 
być fakt stanowiący, że biskup 
Stanisław, jako jeden z możnych, 
zbuntował się przeciw polityce 
króla i za bunt lub zdradę został 
skazany na śmierć.

Sam moment odebrania życia 
biskupowi wielokrotnie stawał się 
przedmiotem badań i dyskusji hi-
storyków. Według relacji Wincen-
tego Kadłubka Bolesław II wraz 
z trzema dworzanami wywlókł 
biskupa sprzed ołtarza podczas 
odprawiania nabożeństwa w koś-
ciele św. Michała na Skałce. Na-
stępnie własnoręcznie przebił go 
mieczem i kazał poćwiartować. 
Związana z tym wydarzeniem le-
genda mówi, że członki Stanisła-
wa w cudowny sposób się zrosły. 
Podczas rozbicia dzielnicowego 
uważano to za zapowiedź zjed-
noczenia Polski. W 1963 r. ów-
czesny biskup krakowski Karol 
Wojtyła – późniejszy papież Jan 
Paweł II – podjął decyzję o prze-
badaniu zachowanej czaszki bi-
skupa Stanisława, która po jego 
kanonizacji w 1253 r. stała się re-
likwią. Na podstawie analizy śla-
dów badacze odtworzyli przebieg 
zdarzeń potwierdzający opis, jaki 
znajdujemy w dziele Wincentego 
Kadłubka. 

Po zamordowaniu biskupa 
w 1079 r., narastające od jakiegoś 

czasu niezadowolenie możno-
władztwa, przekształciło się w bunt, 
w rezultacie którego Bolesław II 
został wygnany z kraju. Schronił 
się na Węgrzech, na dworze króla 
Władysława, gdzie w 1081 r. zmarł 
w niewyjaśnionych okolicznoś-
ciach, prawdopodobnie zabity przez 
tamtejszych możnych.

Bolesław II określany jest 
aż dwoma przydomkami: Szczodry 
i Śmiały. Przydomkiem „Szczodry” 
określił już go Gall Anonim- mo-
narcha znany był bowiem ze swej 
szczodrobliwości, finansowania 
i fundowania wielu kościołów 
i klasztorów, a także chętnego na-
dawania dóbr możnym świeckim. 
W literaturze naukowej ten przydo-
mek pojawia się najczęściej i uzna-
je się go za jedyny autentyczny 
przydomek władcy. Wiele wieków 
po śmierci Bolesława Szczodrego 
przypisywano mu także inne przy-
miotniki – Waleczny, Dziki oraz 
Śmiały. Ten ostatni epitet przy-
warł do niego na stałe, ale nie jest 
często używany przez historyków. 
To określenie Bolesław zawdzię-
cza niezwykle agresywnej polityce 
oraz sławnemu zatargowi z bisku-
pem Stanisławem.

Największą i najzabawniej-
szą ciekawostkę zostawiłam jed-
nak na koniec artykułu. Łódzcy 
urzędnicy muszą najwyraźniej 
wyjątkowo cenić Bolesława II, 
bowiem na Olechowie są aż dwie 
ulice tego władcy- Bolesława 
Szczodrego oraz Króla Bole-
sława Śmiałego. Wszystkim 
niewystarczająco zaznajomio-
nym z historią polecamy nasze 
artykuły ;)

 I.G.

Międzynarodowy Dzień 
Spółdzielczości
1 lipca obchodziliśmy Między-
narodowy Dzień Spółdziel-
czości. Hasło tegorocznych 
obchodów brzmi: Spółdzielnie – 
zdolność do działania na rzecz 
zrównoważonej przyszłości.
Międzynarodowy Związek Spół-
dzielczy rozesłał list do organizacji 
członkowskich, w którym przypo-
mina, że tegoroczne hasło nawią-
zuje do proklamowanych przez 
ONZ Celów Zrównoważonego 
Rozwoju, zmierzających do tego, 
by do 2030 r. zlikwidowana została 
na Ziemi skrajna bieda, zwalczone 
wszelkie nierówności i powstrzy-
mane zmiany klimatyczne.

MZS zwrócił w swoim liście 
uwagę na fakt, że spółdzielnie 
są szczególnie predestynowane 
do włączenia się w realizację 
powyższych Celów, ponieważ 
wielokrotnie już udowadniały, 
że wspierają demokrację, wal-
kę z wyłączeniem społecznym 
i działają z troską o swoje środo-
wisko naturalne. Dzięki stosowa-
niu swoich zasad stanowią trwałe 
i funkcjonujące w zrównoważony 
sposób przedsiębiorstwa, wspie-
rają bezpieczeństwo zatrudnie-
nia i godne warunki pracy oraz 
promują zaangażowanie na rzecz 
społeczności. Praktycznie w każ-
dym z tych Celów znaleźć można 
przykłady spółdzielczych inicja-
tyw.

MZS zaapelował do spółdziel-
ców na całym świecie, by przy 
okazji swojego święta, starali się 
przybliżyć wszystkim Cele Zrów-
noważonego Rozwoju, co powyż-
szym czynimy.

W Polsce obchody Między-
narodowego Dnia Spółdziel-
czości odbyły się w Warszawie, 
w Miedzeszynie, w dniu 30 czerw-
ca br., po posiedzeniu Zgroma-
dzenia Ogólnego Krajowej Rady 
Spółdzielczej.

Gości powitał dr Jerzy Jan-
kowski, przewodniczący Zgroma-
dzenia Ogólnego KRS, dziękując 
wszystkim spółdzielcom za zaan-
gażowanie w tworzenie przyjaznej 
dla spółdzielczości legislacji – 
m.in. zablokowanie złego projektu 
Prawa Spółdzielczego: „Widzimy 
dla siebie miejsce w programie go-
spodarczym nowego Rządu, który 
zaczyna dostrzegać wartości mię-
dzyludzkiej solidarności. Spółdziel-
czość jest dla ludzi, a nie odwrotnie 

i dlatego ma siłę przetrwać w obli-
czu wielu przeciwności”.

„Spółdzielnie od ponad 150 lat 
jednoczą ludzi wokół wspólnych 
celów, takich jak tworzenie stabil-
nych miejsc pracy, budowa włas-
nego mieszkania, łatwiejszy dostęp 
do różnego rodzaju usług, w tym 
usług finansowych, czy budowanie 
silniejszej pozycji na konkurencyj-
nych rynkach.” – mówił prezes Za-
rządu KRS p. Alfred Domagalski.

W trakcie uroczystości wrę-
czono liczne nagrody:
–   Oskar Spółdzielczości Polskiej 

2016 przyznano 5 osobom

–   Menedżer-Spółdzielca 2016 
przyznano 12 osobom

–   Prymus 2016 przyznano 18 
osobom

–   Złoty Laur Spółdzielczości 
2016 przyznano 4 osobom
Międzynarodowy Dzień Spół-

dzielczości świetnie wpisuje się 
w tegoroczne obchody jubileuszu 
200. rocznicy utworzenia przez ks. 
Stanisława Staszica Towarzystwa 
Rolniczego Hrubieszowskiego, bę-
dącego kolebką polskiej spółdziel-
czości, nad którym Patronat Honoro-
wy objął Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej – Andrzej Duda.

ŚWIATOWE 
DNI MŁO-
DZIEŻY
Cd. ze str. 1

Poszczególne diecezje 
w Polsce, którym głów-
ni organizatorzy przypo-
rządkowali nazwy miejsc 
biblijnych, przygotowują 
obchody Światowych Dni 
Młodzieży na swoim terenie.
Naszą diecezję – nazwaną Łódź Piotro-
wa – podzielono na 12 regionów, które 
przyjmą ok. 12 tysięcy pielgrzymów 
z Hiszpanii, Francji, Włoch, Słowe-
nii, Węgier, USA, Kolumbii i Kanady, 
a program będzie realizowany w regio-
nach Łódź-Radogoszcz, Łódź-Widzew, 
Łódź-Retkinia i Łódź-Śródmieście. Ce-
lem tych spotkań będzie wzajemna in-
tegracja i spędzanie czasu na wspólnej 
modlitwie, a także poznanie kultury i to-
pografii danego regionu. Po zakończeniu 
„Dni w Diecezjach”, wszyscy udadzą się 
do diecezji, którą Ojciec Święty wyzna-
czył jako miejsce przeżywania wydarzeń 
centralnych, czyli do Krakowa. To właś-
nie tam spotkają się z Papieżem.

W Łodzi te wyjątkowe dni skoncen-
trowane będą wokół dwóch wydarzeń. 
Pierwszym z nich będzie droga krzyżo-
wa szlakiem św. Faustyny – 22 lipca br. 
Rozpocznie się w Parku im. Juliusza Sło-
wackiego, który mieści się pomiędzy ul. 
Pabianicką, Cieszyńską, al. Politechniki 
oraz rondem Lotników Lwowskich. Jest 
to dawny park Wenecja, w którym to św. 
Faustynie – wówczas 19-letniej Helenie 
Kowalskiej – po raz pierwszy objawił się 
Pan Jezus. Zakończy się ona w łódzkiej 
katedrze, czyli Bazylice Archikatedral-
nej św. Stanisława Kostki, gdzie św. 
Faustyna udała się zaraz po doznaniu 
objawienia. Drugim centralnym punk-
tem łódzkich obchodów będzie msza 
święta w Atlas Arenie, koncelebrowana 
pod przewodnictwem ks. arcybiskupa 
Marka Jędraszewskiego w dniu 24 lipca. 
Wszystkich młodych łodzian zachęcamy 
do bliższego zainteresowania się pro-
gramem dni w diecezjach i aktywnego 
uczestnictwa.

Papież Franciszek podczas swo-
jej wizyty w Polsce, oprócz Krakowa, 
odwiedzi również sanktuarium na Jas-
nej Górze, gdzie będzie uczestniczył 
w uroczystej Eucharystii, odprawionej 
w intencji 1050. rocznicy chrztu Polski. 
Pojawi się w niemieckim obozie kon-
centracyjnym Auchwitz-Birkenau, gdzie 
m.in. wejdzie na krótką osobistą mod-
litwę do celi św. Maksymiliana Marii 
Kolbego, w której polski franciszkanin 
poniósł męczeńską śmierć. Papieska 
wizyta w tym miejscu zbiegnie się z 75. 
rocznicą śmierci zakonnika. W Sanktu-
arium Miłosierdzia Bożego w Łagiew-
nikach będzie modlić się w Kaplicy św. 
Siostry Faustyny, gdzie złożone są relik-
wie świętej. To właśnie jej postać była 
głównym powodem, dla którego część 
pielgrzymów wybierała na miejsce swo-
jego pobytu łódzką diecezję.

Punktem kulminacyjnym ŚDM bę-
dzie z pewnością wieczorne czuwanie 
Papieża z młodzieżą, które zaplanowano 
w Brzegach nad Wieliczką na 30 lipca. 
Następnego dnia Ojciec Święty zakończy 
swoją wizytę w naszym kraju i ogłosi miej-
sce kolejnych Światowych Dni Młodzieży. 

 I.G.

PATRONI NASZYCH ULIC  
– BOLESŁAW II SZCZODRY (ŚMIAŁY)

Źródło: http://www.krs.org.pl/

z osiedla „Słowiańskie”. Uchwały te podjęto 
z uwagi na całkowitą spłatę zadłużenia.

b)  podjęła uchwałę o wykreśleniu z gro-
na członków Spółdzielni jednej osoby, po-
siadającej spółdzielcze własnościowe prawo 
do lokalu mieszkalnego w osiedlu „Słowiań-
skie”. Osoba ta zgłosiła się na posiedzenie 
Rady Nadzorczej. Zadłużenie wynosi ponad 
15 tys. zł.

c)  podjęła uchwały o wykreśleniu z gro-
na członków Spółdzielni 13 członków ocze-
kujących, którzy nie wnoszą opłat tytułem 
kosztów manipulacyjnych. Nikt z członków 
oczekujących nie zgłosił się na posiedzenie 
Rady Nadzorczej, mimo powiadomienia.

2.  Uchwaliła stawki opłat za ciepłą wodę 
dla lokali w budynku nr 4 przy ul. Lutomier-
skiej 158.

Wprowadzenie zaliczkowych opłat za cie-
płą wodę związane jest z rozbudową węzła 
cieplnego w ww. budynku o funkcję ciepłej 
wody użytkowej dostarczanej do mieszkań. 
Termin wprowadzenia opłat – od 1 sierpnia 
2016 roku.

3.  Po rozpatrzeniu wniosku, uchwaliła 
korektę planu gospodarczo-finansowego 
na 2016 rok w części obejmującej fundusz 
remontowy.

Zmiana dotyczy zwiększenia wydatków 
na roboty ogólnobudowlane w osiedlu 
„Zbiorcza”, na zrealizowanie w całości V 
etapu prac dociepleniowych budynku 501.

4.  Przyjęła do wiadomości Informa-
cję na temat realizacji prac związanych 
z wykonaniem postanowień ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych w przed-
miocie wyodrębnienia nieruchomości 
będących w zasobach RSM „Bawełna”, 
która jest kontynuacją tematu i obejmu-
je działania Spółdzielni podejmowane 
od 12.04.2016 r. do 27.06.2016 r.

5.  Przyjęła do wiadomości informacje 
członków Rad Osiedli „Słowiańskie”, „Sien-
kiewiczowskie” i „Zbiorcza” na temat spraw 
jakimi zajmowały się na swoich posiedze-
niach w okresie od ostatniego posiedzenia 
Rady Nadzorczej. Rady Osiedli „Żubardź” 
i „Koziny” nie miały w tym czasie posiedzeń.

6.  W sprawach wniesionych Rada przy-
jęła do wiadomości informacje na temat:

–  wizytacji kolonii w Sulejowie, w ra-
mach TKKF „Dzikusy”, która miała miejsce 
w dniu 1.07.2016 r.,

–  materiału o Tezach Programowych 
na VI Kongres Spółdzielczości, które 
otrzymali członkowie Rady. Rada wróci 
do omówienia tego tematu w związku 
z planowanym na 4.10.2016 r. Zjazdem 
Przedkongresowym.

7.  Następne posiedzenie Rady Nadzor-
czej planowane jest na 25.08.2016 r.

 Oprac.: I.G.



4 To już druga edycja Konkursu  
na najbardziej ukwiecony balkon w naszych osiedlach.  

Zwycięzcę poznamy na festynie „Hop do szkoły”.
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Należy również pamiętać, iż negatywne 
wypowiedzi na temat osób wchodzących 
w skład organów osoby prawnej lub 
jej pracowników mogą prowadzić do 
naruszenia reputacji samej osoby prawnej. 
Należy jednak dodać, iż ochrona w takim 
przypadku dobrego imienia osoby prawnej 
nie wyklucza ochrony osób fizycznych 
wchodzących w skład organów tej osoby 
w sytuacji gdy zarzuty są ad personam, 
dotyczą one przestępczego bądź też 
nieetycznego zachowania tych osób, które 
działają w ramach tych organów (patrz: Wyrok 
Sądu Apelacyjnego w Warszawie, 7.07.2015, 
sygn. akt: I ACa 1874/14).

Jednocześnie, naruszeniem dobrego 
imienia Spółdzielni tj. jej renomy i dobrej 
opinii w świadomości społecznej, a tym 
samym naruszeniem jej dobra osobistego 
będzie wskazywanie na nieprawidłowe 
realizowanie przedmiotu zasadniczej 
działalności (...), na posługiwanie się przy 
prowadzeniu działalności łapówkami. 
Zarzucanie osobie prawnej wręczania 
pieniędzy w zamian za korzystne stanowisko 
(...) godzi w jej pozycję rynkową oraz 
w postrzeganie tej osoby prawnej jako 
podmiotu prowadzącego działalność 
gospodarczą rzetelnie, uczciwie, fachowo 
i zgodnie z wszelkimi regułami (patrz: 
Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu, 
13.05.2014 r., sygn. akt: I C 1777/12).

Ponadto, naruszenie dobrego imienia 
osoby prawnej może polegać np. na 
rozpowszechnianiu zarzutów określonej treści, 
bądź na ujemnej ocenie działalności podmiotu. 
Dobre imię osoby prawnej jest łączone z opinią, 
jaką mają o niej inne osoby ze względu na zakres 
jej działalności. Nie ulega zatem wątpliwości, 
że dobre imię osoby prawnej naruszają 
wypowiedzi, które obiektywnie oceniając, 
przypisują osobie prawnej niewłaściwe 
postępowanie mogące spowodować utratę do 
niej zaufania potrzebnego do prawidłowego 
jej funkcjonowania w zakresie swych 
zadań (patrz: Wyrok Sądu Apelacyjnego 
w Białymstoku, 25.04.2013 r., sygn. akt: I ACa 
102/13).

Ww. formy naruszeń dóbr osobistych 
osoby prawnej, w tym Spółdzielni, szczególnie 
poprzez naruszenie jej dobrego imienia są 
dotkliwe, zaś same dobra osobiste podlegają 
silnej ochronie prawnej również z uwagi na 
cel i przedmiot działalności.

Spółdzielnia – jako podmiot prawa 
cywilnego, również z uwagi na cel działalności 
którym jest – zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy 
z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach 
mieszkaniowych oraz przyjętym w doktrynie 
stanowiskiem – zaspokajanie potrzeb 
mieszkaniowych i – obok kategorii 
ekonomicznych – funkcja wspierająca, którą 
winni realizować wszyscy jej członkowie, 
kierując się zasadą solidaryzmu – podlega 
jego ochronie, zaś w przypadku naruszenia 
dóbr osobistych ochrona ta – uregulowana 
w art. 24 Kodeksu cywilnego – przejawia 
się w dopuszczalności żądania zaniechania 
działania, jeżeli dobro osobiste zostało jedynie 
zagrożone, zaś w przypadku naruszenia 
dóbr osobistych Spółdzielnia może także 
żądać, ażeby osoba, która dopuściła się 
naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych 
do usunięcia jego skutków, w szczególności 
ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej 
treści i w odpowiedniej formie. Ponadto, 
w przypadku wyrządzenia szkody majątkowej 
wskutek naruszenia dobra osobistego, 
Spółdzielnia uprawniona jest do żądania jej 
naprawienia na zasadach ogólnych.

Pamiętajmy zatem, iż będąc członkiem 
Spółdzielni mamy wręcz obowiązek dbałości 
o jej dobra osobiste, a w szczególności 
o jej dobre imię i postrzeganie na zewnątrz, 
albowiem dobre imię buduje się przez 
lata i może napawać dumą fakt, że jest się 
członkiem rzetelnej Spółdzielni.

Olga Ferensztajn-Tokarska
aplikant radcowski

z Kancelarii Radcy Prawnego
Jadwigi Chmielewskiej-Furmankiewicz

Konkurs na najładniej ukwiecony balkon
Do konkursu na najładniej ukwiecony balkon 

w okresie letnim zgłosiło się w tym roku 11 
osób. Najwięcej uczestników ma, podobnie jak 

w zeszłej edycji, osiedle „Żubardź” – 7. Dwa zgłoszenia 
wpłynęły z osiedla „Zbiorcza” i po jednym z „Kozin” 
i „Słowiańskiego”. 

Żałujemy, że kolejny raz nie było żadnych chętnych 
na Janowie – choć podobno można tam dostrzec wie-
le pięknie ukwieconych balkonów. Część z uczestników 
to osoby, które startowały już rok temu, cieszymy się więc, 

że ciągle biorą udział w naszej inicjatywie. Niezmiernie 
miło jest nam także powitać nowych konkursowiczów. 
Pierwszy przegląd zgłoszonych balkonów odbył się już 
pod koniec czerwca. Dwa kolejne będą miały miejsce pod 
koniec lipca i sierpnia.

Na tej stronie mogą Państwo zobaczyć jak obecnie 
prezentują się te balkony. Nie publikujemy zdjęcia jedne-
go z balkonów na Żubardziu, ponieważ mimo zgłoszenia 
do konkursu, balkon do tej pory nie został ozdobiony ani 
jednym kwiatkiem czy doniczką. I.G.

CZY MOŻNA OBRAZIĆ 
SPÓŁDZIELNIĘ BĄDŹ INNĄ 
INSTYTUCJĘ?

Czym są „dobra osobiste” i czy dotyczą 
one jedynie osób fizycznych?

Dobrami osobistymi – w myśl art. 23 
Kodeksu cywilnego – będą w szczególności 
zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, 
nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica 
korespondencji, nietykalność mieszkania, 
twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza 
i racjonalizatorska, a także w myśl bogatego 
orzecznictwa Sądu Najwyższego: godność, 
dobre imię, wizerunek, zdrowie, sfery życia 
psychicznego, życie rodzinne, życie prywatne, 
w tym intymne, i kult zmarłych, a w latach 
ostatnich także poczucie przynależności 
do określonej płci oraz emocjonalna więź 
rodzinna między osobami najbliższym 
(patrz m.in.: Uchwała Sądu Najwyższego, 
22.10.2010 r., sygn. akt: III CZP 76/10).

Wskazany powyżej przykładowy katalog 
nasuwa z pewnością pogląd, iż dobra osobiste 
są przymiotem jedynie osób fizycznych – 
człowieka od jego narodzin. Jak jest jednak 
w rzeczywistości?

W jednym z wyroków Sąd Apelacyjny 
w Białymstoku wskazał, iż „zasady jakimi 
rządzą się roszczenia o ochronę dóbr osobistych 
osób fizycznych i osób prawnych są w gruncie 
rzeczy takie same (...). W przeciwieństwie do 
osób fizycznych, w przypadku osoby prawnej 
oddziaływanie naruszenia dobra osobistego 
może dotyczyć jedynie sfery zewnętrznej, z tych 
względów, że osoby prawne nie odczuwają – 
zastrzeżonych dla osób fizycznych – uczuć. 
Ochrona dóbr osobistych osoby prawnej 
obejmuje w zasadzie dobra związane z jej 
funkcjonowaniem i zapewniające jej 
niezakłócone działanie, w szczególności takie 
jak jej nazwa (firma), znak towarowy, opinia 
handlowa, tajemnica korespondencji. Dobrem 
osobistym osoby prawnej jest też jej dobre 
imię rozumiane jako dobra sława, marka, 
renoma, ugruntowana pozycja.” (patrz: 
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, 
6.11.2015 r., sygn. akt: I ACa 585/15).Tak więc 
podstawowym oraz jednym z najważniejszych 
dóbr osobistych osoby prawnej, a zatem 
również Spółdzielni, jest dobre imię i jako 
takie podlega ochronie na gruncie prawa 
cywilnego. Ranga ww. dobra osobistego wynika 
z faktu, iż ma ono decydujący wpływ na jej 
pozycję, a jego podważenie może doprowadzić 
do uniemożliwienia realizacji funkcji osoby 
prawnej i w konsekwencji zaprzestania jej 
istnienia. Do naruszenia dobrego imienia osoby 
prawnej dochodzi w szczególności w przypadku 
rozpowszechniania dyskredytujących ją 
informacji, (patrz: Wyrok Sądu Apelacyjnego 
w Warszawie, 29.01.2015 r., sygn. akt: VI ACa 
499/14), a zatem informacji, które wpływają na 
opinię tej osoby prawnej, jaką o niej mają inne 
osoby ze względu na zakres jej działalności. 
Uwzględnia się tu nie tylko renomę wynikającą 
z dotychczasowej działalności osoby prawnej, 
ale i niejako zakładaną (domniemaną) renomę 
osoby prawnej od chwili jej powstania (patrz: 
Wyrok Sądu Najwyższego, 22.10.2015 r., sygn. 
akt: I CSK 16/14).

Jakie działanie będzie zatem stanowić 
naruszenie dóbr osobistych instytucji jako 
osoby prawnej?

Niewątpliwie, jeżeli określone sformuło-
wanie zawiera krytyczną ocenę działań 
organów spółdzielni, a osoba prawna działa 
przez swoje organy, to w konsekwencji 
zarzuty kierowane wobec tych organów są 
zarzutami kierowanymi pod adresem samej 
osoby prawnej. Takie zarzuty godzą w dobre 
imię samej spółdzielni (patrz: Wyrok Sądu 
Apelacyjnego w Białymstoku, 14.08.2014 r., 
sygn. akt: I ACa 261/14). 

Z notatnika 
prawnika

Piotr Siekierski,  
ul. Gorkiego 28, os. Zbiorcza  Fot. redakcja



5Będzie zabawa,  
będzie się działo i dnia będzie mało...  
– już niedługo „Hop do szkoły”. 

Tradycyjnie w drugą sobo-
tę września, czyli w tym 
roku 10 września o go-

dzinie dziesiątej wystartuje już 
osiemnasta edycja festynu „HOP 
DO SZKOŁY”.

Jak co roku na terenie górek 
olechowskich spotkają się dzieci, 
młodzież i dorośli, by oficjalnie 
zakończyć wakacje i rozpocząć 
rok szkolny w rytm muzyki, gier 
i zabaw.

W radosny nastrój wprowa-
dzi nas Pani Katarzyna Wawrzak, 
która jak zwykle rozrusza uczest-
ników wspólnymi zabawami i tań-
cem. Swoje talenty zaprezentują 
uczniowie, i być może nie tylko 
uczniowie, ze szkół podstawo-
wych nr 34, 141 i 205 oraz gimna-
zjów 34, 29 i 36. Będziemy mogli 
podziwiać umiejętności taneczne 
zespołów DNA Studio, Pędziwia-
try i Czarne Stopy – zdobywców 
wielu nagród w ogólnopolskich 
i europejskich konkursach ta-
necznych.

W trakcie festynu odbędą się 
liczne konkursy, podczas których, 
wykazując się wiedzą ogólną, bę-
dzie można wygrać atrakcyjne na-
grody, a Towarzystwo Krzewienia 

Kultury Fizycznej „Dzikusy” zor-
ganizuje dla wszystkich chętnych 
zawody sportowe. Warto w nich 
wziąć udział, by dowieść swojej 
sprawności i szybkości.

Przez cały dzień, lubiani 
zwłaszcza przez najmłodszych, 
Pedagodzy Ulicy będą zachęcać 
do wspólnych gier rodzinnych, 
a dmuchane zabawki z pewnością 
okażą się wystarczającą zachętą, 
by dać upust wakacyjnej energii. 
W tym samym czasie Straż Miej-
ska bezpłatnie oznakuje nasze 
rowery (pamiętajmy o przygoto-
waniu dokumentów potwierdza-
jących pochodzenie jednośladów), 
będziemy mieć możliwość zaopa-
trzenia się w miody z pobliskiej 
pasieki, kupienia ręcznie robio-
nych maskotek czy drewnianych 
puzzli.

Na zakończenie naszej impre-
zy wystąpi Polski Zespołu Muzy-
ki i Tańca Cygańskiego „Cztery 
Struny Świata”. Grupa powstała 
w 2010 roku w Łodzi, przy pełnej 
aprobacie Stowarzyszenia Romów 
w Polsce. Dużo koncertuje, m.in. 
na Galach i Festiwalach Muzyki 
Cygańskiej w całej Polsce. Mu-
zyka cygańska jest jednym z nie-

odłącznych elementów kultury 
polskiej i wspaniałym impulsem 
do zjednoczenia ludzi, a okazje 
takie jak festyn Hop do szkoły 
stają się idealnym miejscem, by 
przybliżać ją szerokiej publiczno-
ści. Muzycy z zespołu, niezależnie 
od zmieniających się mód i tren-
dów, mówią o sobie tak: „naszą 
misją i celem jest nieść uśmiech 
i radość innym”.

Podobne motto przyświeca 
również i nam podczas tworze-
nia tej imprezy, dlatego mamy 
nadzieję spotkać się z Państwem 
przy wspólnych grach i zabawach 
rodzinnych, a na zakończenie ra-
zem zaśpiewać i zatańczyć.

Serdecznie zapraszamy Pań-
stwa i Państwa bliskich do wzię-
cia udziału w naszej rodzinnej 
imprezie, jednocześnie życząc 
wszystkim udanej zabawy. Do zo-
baczenia.

 M. G.-T.

Przed  
wyjazdem 
na wakacje 
zostaw  
kontakt
Drodzy mieszkańcy. Nadszedł czas urlopów, 
które wielu z nas spędzi poza domem. I cho-
ciaż każdy przed wyjazdem z pewnością 
sprawdza, czy powyłączał wszystkie urzą-
dzenia i czy nic nie zagraża bezpieczeństwu 
mieszkania, to niespodziewana awaria, taka 
jak np. pęknięta rura, zawsze może wystąpić. 
Dlatego, jeśli podczas naszej nieobecności 
ktoś z rodziny lub bliskich opiekuje się 
naszym lokum, to przekażmy jego dane, 
zwłaszcza numer telefonu, administracji 
osiedla, tak by w razie jakiejkolwiek nagłej 
sytuacji można było natychmiast reagować, 
np. wejść do mieszkania, gdzie leje się woda. 
Dzięki temu nie będziemy musieli niepokoić 
odpoczywających na wczasach czy działce 
właścicieli lokalu, a przede wszystkim po-
zwoli to ochronić mienie lokatorów i Spół-
dzielni. I.G.

Awaria na 
Janowie
W związku z wystąpieniem w dniu 
23.05.2016 r. przerwy w dostawie wody w bud. 
nr 15 przy ul. Kmicica 16, o której administracja 
osiedla „Sienkiewiczowskie” nie została na czas 
poinformowana, otrzymaliśmy pismo z Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji, wyjaśniające zaistniałą 
sytuację:

„W odpowiedzi na pismo RSM „Bawełna” 
Odział Pogotowia PSW informuje, iż w przy-
padku wystąpienia awarii na przyłączu wo-
dociągowym, którego ZwiK jest właścicielem, 
najważniejsza jest natychmiastowa lokalizacja 
awarii i odcięcie wypływu wody, który mógłby 
powodować zagrożenie wystąpienia zalania bu-
dynków lub wypłukania gruntu spod asfaltu czy 
chodnika, co z kolei może skutkować wystąpie-
niem poważnego wypadku w chwili najechania 
samochodem lub wejścia pieszego.

W opisywanym przypadku wystąpie-
nia awarii w dniu 23.05.2016 na przyłączu 
do budynku Kmicica 16 ekipa Pogotowia PSW 
poinformowała, poprzez rozwieszenie kartek 
z informacjami o terminie rozpoczęcia i zakoń-
czenia prac przy usuwaniu awarii, bezpośrednio 
zainteresowanych mieszkańców bloku.

Podkreślamy, że jako eksploatator miej-
skiej sieci wodociągowej musimy podejmować 
natychmiastowe działania związane z lokali-
zacją awarii i jej usunięciem. Za utrudnienia 
przepraszamy.”

Wyjaśniamy, że powyższe pismo jest 
odpowiedzią na nasze, skierowane przez 
administrację na Janowie, z prośbą o każdo-
razowe informowanie pracowników osiedla 
o zdarzeniach związanych z przerwami w do-
stawie wody do budynków, bowiem miesz-
kańcy mieli do nas pretensje, że nic nie wiemy 
o awarii.  I.G.

Dziesiątego o dziesiątej 

ZAPROSZENIE NA FESTYN

Mądry spółdzielca...  
przed szkodą

Kumulacja… Powiedział mój kuzyn 
Paweł, zaraz po przestąpieniu pro-
gu drzwi. Zdziwiona spojrzałam 

na Niego i spytałam odkąd gra w toto lot-
ka, bo kumulacja skojarzyła mi się właśnie 
w taki sposób. Paweł z dziwną miną odpo-
wiedział… gdyby to była chociaż „trójka” 
w totka, byłbym przeszczęśliwy, ale nie-
stety – raczej pech do kwadratu… W mię-
dzyczasie zdążyłam zaparzyć kawę cała 
zamieniając się w słuch… Wyobraź sobie, 
że podjechałem na działkę do Grotnik, zaj-
rzeć czy wszystko OK, po tych ostatnich 

wichurach… No i ? – spytałam… No i nie 
było ok... – zawiesił głos i spojrzał pustym 
wzrokiem w filiżankę gorącego płynu. – 
Drzewo sąsiada spadło przez ogrodzenie 
na naszą drewutnię. Wygląda to okropnie, 
nie mam pojęcia jakie są uszkodzenia pod 
spodem. Szczęśliwie domek jest nienaru-
szony.

Paweł z Hanią kupili działkę w Grot-
nikach kilka lat temu i wybudowali na niej 
drewniany domek jak z bajki wraz z dre-
wutnią na drzewo do kominka i przybo-
ry ogrodnicze. Dbali o swoje siedlisko 
z ogromnym zaangażowaniem i spędzali 
tam wszystkie wolne chwile od wczesnej 
wiosny do późnej jesieni. Właśnie spędzili 
tam cały czerwiec dojeżdżając codziennie 
do pracy w Łodzi, bo w mieszkaniu ca-
łorocznym, które znajduje się na jednym 

z łódzkich osiedli, ekipa remontowa wy-
mieniała podłogi i odświeżała łazienkę. 
Wichura miała miejsce dosłownie kilka 
dni po powrocie do wyremontowanego 
mieszkania.

Działka była oczywiście ubezpie-
czona? Spytałam… Jasne, już zgłosiłem 
szkodę. Mają dzwonić pojutrze w spra-
wie oględzin… Tak po prostu myślałem, 
że po tym remoncie w mieszkaniu przyda 
nam się chwila spokoju, bez dodatkowych 
„atrakcji” w postaci ekip remontowych 
przez jakiś czas… A tutaj masz babo pla-
cek… i to jeszcze na dodatek działka, jakby 
było nam mało zalania…

Teraz ja prawie nie wypuściłam fili-
żanki z rąk… Paweł! To zalanie, czy prze-
wrócone drzewo na tej działce ? No właś-
nie, mówiłem że kumulacja… Na działce 

drzewo, ale w mieszkaniu zalanie. To zna-
czy my zalaliśmy sąsiadów i to dwa piętra 
w dół…

Co Ty mówisz? Jak zalaliście? Prze-
cież ledwie skończyliście remont? No 
właśnie, okazuje się że złączka w wężyku 
w łazience była za słaba, albo za słabo do-
kręcona i zalaliśmy sąsiadów… Nie dosyć, 
że szkoda spora, bo z pierwszych ustaleń 
wynika że szkody w zalanych miesz-
kaniach wyniosą lekko dziesięć tysięcy 
złotych, to jeszcze my musieliśmy skuć 
płytki spod wanny, żeby usunąć awarię 
i wymienić część instalacji. Oczywiście 
byliśmy ubezpieczeni . Mieliśmy wyku-
pione ubezpieczenie mieszkania z opcją 
odpowiedzialności cywilnej w życiu pry-
watnym. Szczęśliwie więc nie będziemy 
musieli dźwigać kosztów z własnej kie-
szeni…

A właśnie… Czy sąsiad, którego 
drzewo spadło na Waszą drewutnię miał 
ubezpieczenie odpowiedzialności cywil-
nej w życiu prywatnym? Coś Ty, Aga… 
Jak kiedyś rozmawiałem z Nim o ubez-
pieczeniu działki, wspomniał, że jest 
człowiekiem niezamożnym i nie stać go 

na takie fanaberie jak ubezpieczenia… 
Cóż, aktualnie musi się zmierzyć z myślą, 
ze jeśli Towarzystwo Ubezpieczeniowe 
będzie chciało odzyskać wypłacone To-
bie odszkodowanie uznając, że szkoda 
wystąpiła z winy sąsiada który nie dbał 
o stan drzew na działce – będzie musiał 
przygotować się na roszczenie za szkodę 
spowodowaną przez wywrócone na Twoją 
drewutnię drzewo… Masz ubezpieczenie, 
więc zgłosiłeś szkodę, ale gdybyś chciał, 
mógłbyś zgłosić się z roszczeniem bezpo-
średnio do sąsiada… Wiem, odpowiedział 
Paweł, ale jakoś wolę załatwiać sprawę 
z Towarzystwem Ubezpieczeniowym niż 
z tym Panem. Niech potem Oni się z nim 
kontaktują. Mają prawników, całe działy 
prawne, a ja już będę miał spokój…

Wiesz, odpowiedziałam, w tym całym 
zamieszaniu masz jednak dużo szczęścia. 
W odpowiednim czasie zrozumiałeś, jak 
ważne jest ubezpieczenie i wykupiłeś do-
bre polisy. Dziś więc masz jedynie niewiel-
kie kłopoty a nie duże problemy finansowe. 
To prawda, rzekł Paweł dopijając kawę. 
Będę już leciał…

 A. Przybył Uniqa S.A. Silne wiatry potrafią  
wyrządzić wiele szkód
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w Sulejowie i zorganizowany szybki quiz z nagrodami wzbudziły wśród dzieci duże 
zainteresowanie. Dzieci z entuzjazmem opowiadały o pobycie na kolonii i aktywnie 

uczestniczyły odpowiadając na zadawane pytania.

K o n t a k t 
z administratorem
Administratorzy pracują najbliżej mieszkań-
ców. Bezpośrednio opiekują się poszczegól-
nymi budynkami i  starają się rozwiązywać 
problemy mieszkańców związane z zamiesz-
kaniem. Oto wykaz wszystkich administrato-
rów wraz z kontaktowymi telefonami komór-
kowymi i adresami e-mailowymi:

Administracja osiedla „Słowiańskie”, tel. 
42 670 95 03, 42 670 70 42.
Kierownik adm. p. Piotr Sumiński.
ADMINISTRATORZY:
Alina Kobus administrowane bloki: 100-110 
i 116-122, 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: 111-114, 125-146, tel. kom. 505 150 
842, e-mail: mkrasowska@rsmbawelna.pl.
Andrzej Szlawski administrowane bloki: 
147-156, 158-160, 216, 217, 219, 220, 221, 
221A, 222A, 226A, tel. kom. 505 150 859, 
e-mail: aszlawski@rsmbawelna.pl.
Beata Nykiel administrowane bloki: 201-
214, 218, 218a, 223, 224, 227, 227a, 228, 
229, 229A, 230, 231, 231a, 232, 233, tel. kom. 
505 131 497, e-mail: bnykiel@rsmbawelna.pl.

Administracja osiedla „Sienkiewiczow-
skie”, tel. 42 670 66 64, 42 670 66 63.
Kierownik adm. p. Małgorzata Furtak.
ADMINISTRATORZY:
Małgorzata Pawlak administrowane bloki: 
16, S1-S7, S9-S11, Z1 (1-7), Z2 (1-7), tel. kom. 
505 150 852, e-mail: mpawlak@rsmbawelna.pl.
Elżbieta Gwiazda administrowane bloki: 
12-15, 17-30, tel. kom. 505 150 851, e-mail: 
egwiazda@rsmbawelna.pl.
Jerzy Gołębiowski administrowane bloki: 
1-11, 51-53, 55, 57, 60, 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.
ADMINISTRATORZY:
Agata Jakubczyk-Kaźmierska administro-
wane budynki: Gorkiego 6/8, 10/12, 24, 26, 28, 
tel. kom. 509 285 342, e-mail: ajakubczykka-
zmierska@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.
ADMINISTRATORZY:
Renata Psonka-Andrzejczak administro-
wane budynki: Tybury 3, 10, Klonowa 28/30, 
32, 38/40, Kasprzaka 60/62, 64a, Okrzei 4/12, 
30/36, 40, tel. kom. 500 268 207, e-mail: rp-
sonka@rsmbawelna.pl.
Magdalena Gazda administrowane budynki: 
Kasprzaka 10, 11, 11a, 28/34, Długosza 1/5, 
27, 29/31, 1-go Maja 76, 84/86, Więckowskie-
go 97, Lorentza 8, Srebrzyńska 45, Włókniarzy 
198, tel. kom. 505 150 840, e-mail: mgazda@
rsmbawelna.pl.
Jacek Piaseczny administrowane budynki: 
Czarnkowska 9/13, Gandhiego 3a, Tatarako-
wa 15, Lutomierska 83/101, 103a, 105a, 109a, 
111, Wrześnieńska 67/69, 71/73, Sierakow-
skiego 1/5, Uniejowska 4, 4a, 6, Turoszowska 5, 
16, tel. kom. 505 150 862, e-mail: jpiaseczny@
rsmbawelna.pl.
Aneta Wyrowska administrowane bloki: 
Bydgoska 25, 27/29, 35, 37, Lutomierska 156, 
158, Uniejowska 1/3, Limanowskiego 168, 
tel. kom. 501 463 291, e-mail: awyrowska@
rsmbawelna.pl.
Danuta Lewandowska administrowane 
budynki: Bydgowska 40, 42, 44, 46, Klonowa 
35/37, 41, tel. kom. 505 150 853, e-mail: dle-
wandowska@rsmbawelna.pl.

Przyjmowanie i  załatwianie interesantów 
w spółdzielni odbywa się następująco: sekre-
tariat spółdzielni, Zespół Doradczo-Samorzą-
dowy, Dział Księgowości Eksploatacyjnej Dział 
Techniczny, Stanowisko ds. Analiz Ekonomicz-
nych czynne są przez cały tydzień (za wyjąt-
kiem sobót i niedziel) w godzinach 8.00-16.30; 
Dział Członkowsko-Mieszkaniowy, Dział Czyn-
szów, Kredytów i Wkładów Mieszkaniowych, 
Dział Organizacyjny czynne są w poniedziałki, 
środy, czwartki, piątki w godzinach 8.00-16.30, 
we wtorki w godzinach 8.00-18.00, Admini-
stracje osiedlowe: w okresie od 1.09. do 30.06. 
przyjmują interesantów w poniedziałki, środy, 
czwartki i piątki w godz. 8.00-17.00, we wtorki 
w godzinach 8.00-18.00, w okresie od 1.07. do 
31.08. w poniedziałki, środy, czwartki i piątki 
w godz. 8.00-16.30, we wtorki w godz. 8.00-
18.00.

Losowanie 
kolejności 
szkół
W dniu 20.06.2016 r. podczas 
posiedzenia Komisji Wewnątrz-
spółdzielczej dokonano loso-
wania kolejności szkół, które 
zaprezentują swoje programy 
artystyczne podczas tegorocz-
nego festynu Hop do szkoły. 

Losowanie przeprowadzili 
Przewodniczący Komisji p. 
Bogusław Kowal oraz p. Juli-
ta Wierzbicka-Kałuża. Poniżej 
przedstawiamy wyniki losowa-
nia:

1.   Gimnazjum Publiczne nr 36 
im. Krzysztofa Kieślowskie-
go

2.   Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących nr 1

3.   Gimnazjum nr 29 im. ks. 
Jana Twardowskiego

4.   Szkoła Podstawowa nr 141 
im. gen. Mariusza Zaruskie-
go

5.   Szkoła Podstawowa nr 34 
im. L. Kruczkowskiego

6.   Szkoła Podstawowa nr 205 
im. św. Jadwigi Królowej
 I.G.

Chociaż nie mieszkamy w tropi-
kach, to lipiec i sierpień często 
przynoszą nam bardzo upalne dni.

Ciężko je znosimy, szukając 
schronienia w cieniu lub ratując 
się klimatyzacją. Zwierzęta jed-
nak nie mają dostępu do takich 
luksusów i mimo że w normalnych 
warunkach najchętniej wykopały-
by dół pod krzakiem, by ułożyć 
się w chłodnej ziemi, to jednak 
pozostawione na osiem czy wię-
cej godzin w bloku uzależnione 
są od naszej przezorności i prze-
widywalności.

Gdy zwierzę zostaje w dusz-
nym, nagrzanym mieszkaniu przez 
cały dzień, starajmy się tak je za-
bezpieczyć, żeby te chwile upłynę-

ły mu jak najbardziej komfortowo. 
Podstawą będzie oczywiście miska 
z wodą, która pozwoli naszemu pu-
pilowi ugasić nasilone przez pogo-
dę pragnienie. Dobrym pomysłem 
jest również pozostawienie otwar-
tych drzwi do łazienki, gdzie czwo-
ronóg z pewnością doceni chłód 
posadzki. Dłuższe spacery róbmy 
rano i wieczorem, kiedy tempera-
tura jest stosunkowo przystępna, 
pamiętając jednocześnie o tym, 
jak bardzo rozgrzany asfalt parzy 
w łapy. Warto w takich sytuacjach 
pomyśleć, by w miarę możliwości 

na przechadzki wybierać parki 
i osiedlowe laski. I zawsze miejmy 
przy sobie wodę dla pupila. 

W upały cierpią nie tylko psy. 
Jako samozwańcza kocia ekspert-
ka, na własnym przykładzie mogę 
podpowiedzieć, że w wyjątkowo 
gorące dni spryskiwaczem mo-
czę swoje dłonie i głaszczę nimi 
moją kotkę, lekko zwilżając jej 
futerko i pyszczek. Zawsze jest 
bardzo szczęśliwa z tego powodu 
i z pewnością przynosi jej to ulgę.

Latem nie zapomnijmy też 
o zwierzętach, które nie mają 

domu oraz o ptakach. Z pewnością 
z wdzięcznością przyjmą miseczkę 
z zimną wodą, postawioną w zacie-
nionym miejscu.

I nigdy, przenigdy, nie zo-
stawiajmy zwierząt zamkniętych 
w samochodzie! Tam temperatura 
jest jeszcze wyższa niż na zewnątrz 
i dochodzi nawet do 60°C! Zwie-
rzę nie tylko może się przegrzać 
czy odwodnić, ale grozi mu udar 
słoneczny, a nawet śmierć w mę-
czarniach! Często wystarczy kil-
kanaście minut, by zwierzak zaczął 
odczuwać działanie wysokiej tem-
peratury. 

Apelujemy więc do wszyst-
kich naszych czytelników o wraż-
liwość i uczulamy na to, by być 
świadomym, że nie tylko my – lu-
dzie źle wytrzymujemy lejący się 
z nieba żar.

 I.G.

W upały pamiętajmy 
o zwierzętach

Jak co roku przedstawiciele RSM 
„Bawełna” 1 lipca dokonali krót-
kiej wizytacji ośrodka TKKF Og-
nisko „Dzikusy” w Polance koło 
Sulejowa, gdzie wypoczywają 
dzieci naszych członków. Dnia 25 
czerwca rozpoczął się tam I waka-
cyjny Turnus, na którym było 31 
dzieciaków.

Prezes Spółdzielni p. Sylwe-
ster Pokorski, przewodniczący 

Rady Osiedla Słowiańskie p. Bo-
gusław Kowal oraz współredagu-
jąca gazetę RSM Bawełna „Mój 
Dom” Katarzyna Szczepaniak 
rozmawiali z kolonistami. Wszy-
scy uczestnicy kolonii nie kryli 
zadowolenia z pobytu na kolonii 
i dobrej pogody. Bardzo udany 
okazał się też szybki quiz zorga-
nizowany przez wizytujących dla 
dzieci. Odpowiadając na pytania 

o nazwy osiedlowych ulic czy 
nazwy osiedli RSM „Bawełna” 
można było wygrać pendrivy 
i długopisy.

Wytypowanym przez kie-
rownika kolonii najmłodszym 
kolonistom (byli nimi: Laura 
Góral i Kacper Leśniewski) oraz 
najstarszym kolonistom (Zuzan-

na Lewicka i Mateusz Szuba) 
wizytujący wspólnie z prezesem 
TKKF „Dzikusy” p. Władysła-
wem Stępniem wręczyli szaliki 
kibica polskiej drużyny. Taki 
sam szalik otrzymała też sama 
kierowniczka kolonii. Dla gości 
koloniści zaś przygotowali włas-
noręcznie wykonane papierowe 

pszczółki. Było też wspólne zdję-
cie oraz okolicznościowy wpis 
do kroniki kolonii.

Rodzicom dzieci, których 
odwiedziliśmy oraz kolejnym 
turnusom ślemy gorące pozdro-
wienia.

 Redakcja

WAKACJE W SULEJOWIE

2 MAJApodczas Memoriału Leopolda i Wła-
dysława Tajnerów na kompleksie 

skoczni narciarskich w Wiśle Centrum odbyły się I Letnie 
Mistrzostwa Łodzi w Skokach Narciarskich. Wszyscy star-
tujący zawodnicy z klubu TKKF Dzikusy Łódź otrzymali 
pamiątkowe medale, a w ręce najlepszych trafiły również 
statuetki.

Pierwsze miejsce po skokach na odległość 30 m 
oraz 30,5 m pewnie wywalczył Jakub Radziszewski 
uzyskując łącznie158,1 pkt. Drugą lokatę zdobył Da-
wid Jurga, który lądował na 27. i 28. metrze, co dało 
mu łącznie131,3 pkt. Na trzecim stopniu podium stanął 
Bartłomiej Marczak z 127,4 punktami – 24-latek skoczył 
26,5 i 27 metrów. Czwarte miejsce należało do Adama 
Kujawy, a na starcie wśród grupy skoczków z Łodzi zobaczyliśmy również Jakuba Mirow-
skiego i Gabriela Grzejszczaka. Wśród zawodników byli też mieszkańcy naszego Janowa: 
Piotr Felczak i Piotr Gułajewski.

Puchary i medale zostały ufundowane z funduszy pozyskanych z Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki w ramach zadania „12 Miesięcy Aktywności Fizycznej”, realizowanego przez Ognisko 
TKKF „Dzikusy”.

Na zawodach organizowanych ku pamięci Leopolda i Władysława Tajnerów nie mogło 
zabraknąć Prezesa Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusza Tajnera, a także wielu 
innych członków tej znanej, narciarskiej rodziny.

Fot. Justyna Gorzkowska - www.skoki24.pl

1. LETNIE MISTRZOSTWA ŁODZI  
W SKOKACH NARCIARSKICH 
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Redakcja: Mimo że rozpoczęły 
się wakacje, my chciałybyśmy jesz-
cze pozostać w klimatach szkolnych 
i porozmawiać o wyborze drogi dla 
młodych ludzi. Szkoła poligraficzna 
wydaje się dobrym w tym względzie 
rozwiązaniem. Wiele z proponowa-
nych zawodów daje młodzieży szansę 
na realne znalezienie pracy po zakoń-
czeniu nauki. Jaka jest oferta szko-
ły – w jakich zawodach kształcicie 
młodzież?

Irena Maszke: W skład Zespołu 
Szkół Poligraficznych w Łodzi przy ul. 
Edwarda 41 wchodzą: 4-letnie techni-
kum, które kształci techników proce-
sów drukowania, techników cyfrowych 
procesów graficznych i techników orga-
nizacji reklamy oraz 3-letnia zasadnicza 
szkoła zawodowa edukująca drukarzy 
i introligatorów. W tym roku nie było 
niestety absolutnie żadnego naboru na 
dwie ostatnie profesje.

Redakcja: Z czego to wynika? 
Przecież nie są to zawody, które prze-
chodzą do lamusa.

I.M.: Bynajmniej. Zawód dru-
karz jest odpowiedzią na oczekiwania 
pracodawców w związku z rosnącym 
zapotrzebowaniem w branży poli-
graficznej. Absolwent pracę znajdzie 
we wszelkiego rodzaju drukarniach, 
wytwórni pudełek i ...papierów war-
tościowych oraz zakładach zajmują-
cych się drukiem małonakładowym 
i artystycznym. Może także założyć 
własną działalność gospodarczą. Rów-
nież introligator to zawód ciągle żywy, 
dobrze płatny i potrzebny na rynku 
pracy. Winę za brak zainteresowania 
tymi kierunkami kształcenia ponosi tu 
wciąż niewielka wiedza o naszej szkole 
oraz niestety dziwna wstydliwość, która 
obecnie jest związana z nauką w szkole 
zawodowej. Rodzice dzieci oraz sama 
młodzież wstydzą się podejmowania 
nauki w szkole zawodowej utwierdzeni 
faktem „co znajomi i rodzina powiedzą 
na to, że dziecko chodzi do, z lekką po-
gardą określanej, zawodówki”. A prze-
cież zdobycie konkretnego zawodu, to 
dobry start w życiu, nie zamykający 
nikomu drogi własnego rozwoju na 
kolejnych szczeblach. Tak właśnie po-
winniśmy to traktować. Znam przypad-
ki, gdy osoba powtarzająca klasę, nie 
specjalnie przejawiająca początkowo 
chęć zdobywania wiedzy doszła w swej 
edukacji aż do doktoratu.

R.: A czy po skończeniu Waszej 
szkoły łatwo o pracę na rynku?

I.M.: Zawsze powtarzam wszyst-
kim moim uczniom: gwarantuję Wam 
pracę. Wróćmy jeszcze na chwilę do ab-
solwentów szkoły zawodowej – jedna 
z współpracujących z nami firm zapro-
ponowała naszemu uczniowi wysoką 
pensję, czyli ktoś kto ma dopiero 18 
lat może zaczynać już z wyższego pu-
łapu. Nasi absolwenci mogą przebierać 
w ofertach pracy. Co roku zgłaszają się 
do nas firmy poligraficzne, które zatrud-
niają wszystkich absolwentów, a nawet 

uczniów klas trzecich, bo takie jest za-
potrzebowanie na specjalistów w tym 
zawodzie.

R.: Jednak właśnie dziś Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej przed-
stawiło raczej niekorzystne dla za-
wodówek projekty reform w polskiej 
edukacji.

I.M.: Tak, wszyscy w szkole słu-
chaliśmy tego bardzo uważnie i jeste-
śmy zaniepokojeni. Choć tak niedawno 
jeszcze chwalono zalety szkół zawodo-
wych i potrzebę ich wspierania, teraz 
mówi się o zmianie struktury kształce-
nia zawodowego. Będzie ona polegała 
na utworzeniu dwustopniowej szkoły 
branżowej, która będzie realizowała 
kształcenie zawodowe. To spowoduje 
totalną rewolucję i może wręcz zabić 
szkolnictwo zawodowe. Na szczęście 
pozostaną 5-letnie technika.

R.: Wasza szkoła posiada wielo-
letnie tradycje. Funkcjonuje w Ło-
dzi od 1947 r. i nieustannie się zmie-
nia. Na samym początku spotkania 
oprowadziła nas Pani po jej terenie, 
mogłyśmy zajrzeć do historycznych 
pracowni i poczuć klimat rozwijają-
cej się przez lata poligrafii.

I.M.: W 1947 roku było to jesz-
cze Gimnazjum Przemysłowe Prze-
twórczo-Papiernicze i znajdowało się 
na ul. Zamenhofa. Do budynków przy 
ul. Edwarda przeniesiono się dopiero 
w 1962 r. i na początku zajęcia odby-
wały się 7 dni w tygodniu, bo aż tylu 
było uczniów.

Pokazałam Paniom m.in. pracow-
nię zecerską, która przypomina dziś 
o historii druku. Przy odlewarkach i li-
notypach zecerzy wykonywali skład 
druku, umiejąc biegle odczytywać tekst 
do góry nogami i jednocześnie w lu-
strzanym odbiciu. Gdy naciskali kla-
wisze na klawiaturze, w kociołku obok 
parował podgrzany do ponad 200°C 
stop linotypowy z ołowiem, cyną i an-
tymonem. Po ustawieniu całego wier-
sza następował jego odlew, a później 
matryce były ponownie przetapiane na 
kolejne słowa i zdania. W tej właśnie 
pracowni widziałyście Panie kaszty, 
czyli drukarskie szuflady, w których 
mieszczą się czcionki różnego kroju 
i rozmiaru oraz stoi najprawdziw-
szy linotyp, czyli sporych rozmiarów 
urządzenie do maszynowego składu 
tekstów. To było pierwsze urządzenie, 
które człowiek wymyślił do zmechani-
zowanego składu tekstu.

R.: No właśnie, mogłyśmy zo-
baczyć wiele ciekawych rzeczy, ale 
proszę też opowiedzieć pokrótce 
o pozostałych maszynach, tak, by 
nasi czytelnicy mogli je zobaczyć 
chociażby oczami wyobraźni.

I.M.: W sali przypominającej 
fabryczną halę stoją maszyny poligra-
ficzne, m.in. krajarki, zwane potocznie 
gilotynami, falcerka, czyli złamywar-
ka do łamania papieru – to właśnie na 
falcerkach składa np. ulotki do leków 
– nie zagina tego świstak, jak co niektó-

rzy uczniowie podstawówek 
goszczący w naszej szkole 
myślą – tylko maszyna. Jest 
też trójnóż, czyli maszyna 
przycinająca papier jednocześ-
nie z trzech stron. Ale proszę pamiętać 
o tym, że w drugim budynku mamy też 
komputery wyposażone w super no-
woczesne oprogramowanie, takie na 
którym pracują graficy komputerowi 
w Ameryce czy Australii. Dzięki temu 
nasi uczniowie uczą się poligrafii od 
jej początków aż do współczesności, 
stając się dzięki temu wszechstronnymi 
poligrafami.

R.: „Wszechstronny poligraf” 
to również nazwa Waszego projektu, 
który zdobył dofinansowanie unijne.

I.M.: Tak, nasza szkoła, jako jed-
na z czterech o profilu zawodowym, 
uzyskała środki unijne na działalność 
dydaktyczną. To jest prawie milion 
złotych, który w dużej mierze zostanie 
przeznaczony bezpośrednio dla na-
szych uczniów – na szkolenia i staże, 
ale także wykorzystamy tą dotację na 
doposażenie szkoły w najnowocześ-
niejszy sprzęt cyfrowy i poligraficz-
ny oraz na szkolenia dla nauczycieli. 
Złożyliśmy już również kolejne dwa 
projekty.

R.: Zespół Szkół Poligraficznych 
to nie pierwsza szkoła z historią, 
w której Pani zarządza. W 2011 r., 
po prawie 135 latach, został zlikwi-
dowany Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 11 na Księżym Młynie, 
którego była Pani dyrektorem.

I.M.: Tak, historia tamtej szkoły 
sięgała 1877 roku. Została założo-
na przez właściciela fabryk Karola 
Scheiblera, w zabytkowej już części 
Łodzi, a jej budynek jest obecnie wpi-
sany do rejestru zabytków. Człowiek 
niezręcznie się czuł wchodząc tam 
w krótkiej sukience, bo taki historycz-
ny nastrój unosił się w powietrzu. Lubi-
łam tą szkołę. Ale decyzją miasta teraz 
gmach ten stał się własnością Akademii 
Sztuk Pięknych. Jedyny plus, że dzięki 
temu, że budynek trafił w ręce artystów, 
jego stara struktura jest stale odnawiana.

R.: Na terenie tej szkoły odna-
leźliście prawdziwe skarby, prawda?

I.M.: Istotnie. Podczas inwen-
taryzacji okazało się, że mury szkoły 
skrywają wiele tajemnic. Natrafiliśmy 
na przedwojenne banknoty, zabytkowe 
sztandary, arkusze ocen z 1924 roku, 
protokolarze rad pedagogicznych. 
Proszę mi uwierzyć, że czyta się je jak 
współczesne i problemy też były wtedy 
takie same jak dziś. Najważniejszym 
znaleziskiem okazał się jednak mszał, 
czyli kościelna księga liturgiczna, 
z 1740 roku! Zawiera ona prawdziwe 
miedzioryty. A zauważyła ją pani sekre-
tarka na jednej z półek, stała sobie wśród 
innych rzeczy jak gdyby nigdy nic. Od 
razu trafiła do kasy pancernej. Część 
znalezionych przez nas rzeczy trafiła 
do Archiwum Państwowego, a niektó-
re, jak np. mszał, do Muzeum Miasta 

Łodzi. Jest to obecnie chyba najstarszy 
eksponat, jaki miasto posiada.

R.: Opowiada Pani o tym wszyst-
kim z wielką pasją.

I.M.: Bo tak się szczęśliwie skła-
da, że zawsze to czym się zajmowałam 
w życiu sprawiało mi przyjemność. Tak 
było i w tamtej starej szkole i w tej, 
chociaż jestem tu dopiero od trzech lat.

R.: Czy wcześniej miała Pani ja-
kąś styczność z poligrafią czy uczyła 
się Pani wszystkiego od podstaw?

I.M.: Dopiero tutaj poznałam ten 
temat. Czasem żartuję, że mam jeszcze 

mleczne zęby, jeśli chodzi o poligrafię. 
Ale szybko to przyswajam. Na począt-
ku, gdy nauczyciele mówili do mnie 
językiem poligraficznym, prosiłam ich, 
by mówili do mnie po polsku. Teraz 
sama nim operuję.

R.: Ale zaczynała Pani od mate-
matyki?

I.M.: Tak, jestem – byłam – na-
uczycielem matematyki. Tę drogę za-
wodową od razu obrałam. Chciałam 
uczyć i mam teraz po latach wielką 
satysfakcję, bo spotykani moi dawni 
uczniowie mówią mi, że dobrze uczy-

łam i że dałam im porządną bazę w tym 
zakresie na lata. Chciałabym jeszcze 
kiedyś wrócić do uczenia, obecnie jed-
nak, realizując inne zadania, nie mo-
głabym się temu poświęcić z pełnym 
oddaniem, a to byłoby z krzywdą dla 
uczniów.

R.: Na razie jednak próbuje Pani 
szerzyć wśród społeczeństwa wiedzę 
na temat poligrafii.

I.M.: Tak, bo ludzie tak naprawdę 
nie wiedzą czym ona jest i nie zdają 
sobie sprawy z tego, że stykamy się 
z nią na każdym kroku. Dlatego w mia-
rę możliwości staram się moich gości, 
tak jak Panie, najpierw oprowadzić po 
całych warsztatach, pokazać maszyny, 
opowiedzieć trochę historii, następnie 
pokazuję moje pudło z gadżetami, aby 
uświadomić, że poligrafia jest wszech-
obecna. Jako anegdotę powiem, że 
po jednej z kontroli, jakie odbyły się 
w szkole (i po wcześniejszej mojej 
prezentacji szkoły) urzędniczka prze-
prowadzająca kontrolę opowiadała mi 
potem, że gdy następnego dnia skoń-
czyło jej się mleko i składała karton 
przed wyrzuceniem, spojrzała na niego 
i do siebie cicho powiedziała: „I to też 
jest poligrafia”. Staram się więc wszyst-
kich napotkanych ludzi uświadamiać 
w tym zakresie i szerzyć wiedzę na ten 
temat. Nadruk na reklamówkach, pla-
stikowe opakowania od kosmetyków 
i jogurtów, foldery, kalendarze, ulotki, 
pieniądze, karty kredytowe, nawet pa-
nele podłogowe, czy niektóre meble, 
to nic innego jak poligrafia. Czego nie 
dotkniemy, to poligrafia.

R.: Wszystko to bardzo ciekawe. 
A czy zakończył się już tegoroczny 
nabór do szkoły?

I.M.: Nabór elektroniczny został 
już zakończony, ale gdy będzie wia-
domo kto się dostał, a kto nie, będzie 
można jeszcze, w sierpniu prowadzić 
ręczny nabór, a więc przyjąć dodatko-
wych uczniów czy sama młodzież bę-
dzie mogła jeszcze zmienić swój wybór 
szkoły. Zachęcam zatem w przyszłym 
roku wszystkich jeszcze nie do końca 
zdecydowanych o kierunku kształce-
nia do wyboru naszej szkoły – jedynej 
takiej w całym województwie. Swoich 
uczniów przygotowujemy do zawodu 
bardzo rzetelnie, tak by stojąc na końcu 
procesu produkcyjnego mieli świado-
mość tego jak to powstawało na kolej-
nych etapach. Poligrafia to przemysł, 
który jest i będzie i który stale będzie 
potrzebował wyspecjalizowanych fa-
chowców, właśnie takich jacy wycho-
dzą z naszej szkoły.

R.: Po tym co usłyszałyśmy i zo-
baczyłyśmy myślimy, że warto ofertę 
tej szkoły wziąć pod uwagę przy wy-
borze drogi kształcenia dzieci.
Dziękujemy za rozmowę: K.Sz. i I.G.

Rodzice dzieci oraz sama młodzież wstydzą się podejmowania  
nauki w szkole zawodowej utwierdzeni faktem: „co znajomi i rodzina  
powiedzą na to, że dziecko chodzi do zawodówki”. A przecież  
zdobycie konkretnego zawodu, to zawsze dobry start w życiu.
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Pamiętajmy o segregacji śmieci
Choć miasto w 2013 r. przejęło na siebie obowiązek 
gospodarki odpadami i obowiązek ten w różny, nie-

koniecznie nas zadawalający, sposób wykonuje mu-
simy pamiętać, że od nas samych też wiele w tym 
względzie zależy. Pamiętajmy więc o przestrzega-
niu porządku w śmietnikach. Wyrzucajmy odpady 
zgodnie z zasadami segregacji i tylko do pojemni-

ków czy kontenerów, nie gdzie popadnie. Miejmy 
świadomość tego, że firma wywozowa nie odbierze 
śmieci w sytuacji gdy w pojemniku zauważy gruz lub 
w pojemniku przeznaczonym na odpady segrego-
wane różnorodne śmieci, które surowcami wtórnymi 
nie są. Każdy pojemnik w zsypie czy śmietniku jest 
odpowiednio oznakowany. Przestrzegajmy obowią-
zujących zasad. Stosujmy się do obowiązującego 
harmonogramu wywozu śmieci, w tym głównie przy 
odbiorze tzw. gabarytów, by nie zalegały one długo 
pod naszymi śmietnikami.

Państwa działania oraz dopilnowanie ze strony 
administratorów egzekwowania właściwego wywią-
zywania się firm z obowiązku terminowego wywozu 
odpadów i utrzymania w czystości i w dobrym stanie 
technicznym pojemników pozwoli nam na uniknięcie 
takich obrazków jaki prezentujemy obok, na co skar-
żyli się m.in. podczas obrad Walnego Zgromadzenia 
niektórzy członkowie Spółdzielni.  K.Sz.

Rozmowa z p. Ireną Maszke – dyrektorem 
Zespołu Szkół Poligraficznych w Łodzi, 
mieszkanką naszego Olechowa.

POLIGRAF 
– ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ



8 Rozerwij się!
Poziomo: 1. imię szachowej mistrzyni Polski, 
6. stolica Republiki Środkowo afrykańskiej, 7. 
irytacja, gniew, 8. impuls, skłonność, 9. za-
stój, sytuacja bez wyjścia, 12. dopływ Porę-
bianki w Gorcach, 13. chrząszcze o długich 
czółkach, 14. odmiana schyłkowego baroku, 
18. wydaje dziennik la Repubblica, 19. skała, 
z której wykonany jest Stonehenge, 20. imię 
Antonowa, twórcy Rusłana, 21. frunie fali-
stym ruchem 22. mieszkaniec Dohy.
Pionowo: 2. dziura, wyrwa, 3. i maszynowa, 
i magnetofonowa wyszły już z użycia, 4. no-
tes z adresami i telefonami, 5. sonda lekarska, 
9. wrodzone zdolności, 10. dukt leśny, 11. 
rak jako choroba dawniej, 15. droga boczna, 
okrężna, 16. narządy ruchu stawonogów, 17. 
jeden z działów fizyki.

Poziomo: bujda, Toruń, żużel, gryfy, 
mużyk, rewanż, rurka, blamaż, Atos, ata-
man, Erie, giezło, Arct.
Pionowo: urutu, dżety, dogrywka, surfi-
nia, mortadela, Żarnowiec, krab, Litwin, 
mimozy, żonkoś.

Pierwsze trzy osoby, które w ciągu 
10 dni od ukazania się gazety nadeślą 
prawidłowo rozwiązaną krzyżówkę na 
adres: RSM „Bawełna” 93-120 Łódź, 

ul. Przybyszewskiego 163, z dopiskiem 
na kopercie „Krzyżówka”, otrzymają 

nagrody (nie dotyczy pracowników 
RSM „Bawełna”).

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI 
Z POPRZEDNIEGO NUMERU

5 CIEKAWOSTEK O POLSCE, 
KTÓRE CIĘ ZASKOCZĄ

Tarnów to polski biegun ciepła – jest miejscem, gdzie 
najdłużej gości lato. Jeśli zatem nie lubicie zimy, powinniście 
zamieszkać w Tarnowie i przez około 118 dni w roku cieszyć 
się termicznym latem.

Czy grosz jest grosza wart? Okazuje się, że wyproduko-
wanie jednego grosza wcale nie jest warte grosz. Szacuje się, 
że na wybicie jednej monety potrzeba od pięciu do ośmiu gro-
szy.

„Piątek – geometryczny środek Polski” – tablicę informacyj-
ną w kształcie granic państwa właśnie z takim napisem .napot-
kamy wjeżdżając do Piątku, miejscowości oddalonej o 33 km 
na północ od Łodzi. W centrum Piątku znajduje się również 
pomnik, który ma to symbolizować.

Okazuje się, że typowy wiek w jakim Polacy wstępują 
w związki małżeńskie to 24 lata dla kobiet i 26 lat dla męż-
czyzn. To o 7 lat wcześniej niż na przykład w Szwecji. Jako 
jedni z najmłodszych decydujemy się na legalizację związków.

Argentyna to jedyny kraj na świecie, gdzie co roku, 8 czerw-
ca obchodzi się Dzień Polaka. „Día del Colono Polaco”, czyli 
Dzień Polskiego Osadnika został ustanowiony w 1995 roku. 
To święto narodowe, które upamiętnia przybycie pierwszych 
Polaków do Argentyny. Wydarzenie to datuje się na początek 
czerwca 1897 roku.

 Źródło internet 

Warto wiedzieć

BARAN 21 III - 20 IV
Sprawa związana z planami na 
niedaleką przyszłość najpewniej 
powiedzie się po Twojej myśli, 
choć nie będą pozbawione różnych kłopotów 
przygotowania do niej. Mogą one wystąpić 
szczególnie w środku miesiąca. Czyjaś nie-
oczekiwana pomoc ułatwi Ci działanie. Uwa-
żaj na Raka!

BYK 21 IV - 21 V
Zawrzesz kilka godnych uwa-
gi znajomości. Jedna z nich 
będzie miała szanse prze-
kształcić się co najmniej w zażyłą przyjaźń. 
A może nawet w coś więcej... Tylko nie rań 
serca komuś bliskiemu. W podróży - ostroż-
nie. Przyczyną bezsennych nocy może być 
Skorpion.

BLIŹNIĘTA 22 V - 20 VI
Zapowiedź interesujących 
wydarzeń. Twój udział w nich 
trochę Cię zaskoczy. Niemniej 
sprawa warta pokuszenia się o to, by poka-
zać się od jak najlepszej strony. Teraz zawarta 
znajomość będzie bardzo cenna i może dać Ci 
wiele satysfakcji! Na uwagę zasługuje Strzelec 
i Byk.

RAK 21 VI - 22 VII
Dobra atmosfera w bliskim oto-
czeniu. Nawet jakaś niewygod-
na sprawa, trudna dotychczas do 
załatwienia, teraz okaże się prosta i nieskom-
plikowana. Pamiętaj tylko o taktownym postę-
powaniu i miej cierpliwość. Zbytni pośpiech 
może niejedno zepsuć. Lew i Wodnik mogą 
Ci wiele pomóc.

LEW 23 VII - 22 VIII
Napięcia i wydatki poprzedzą 
udane dni następne. Staraj się 
tylko nie stwarzać napiętych 
sytuacji, bo to tylko pogorszy atmosferę. 
Przy pewnym wysiłku i dobrej woli z Twojej 
strony - wszystko ułoży się dobrze! Bliskim 
to się od Ciebie należy. Unikaj kontaktów 
z Baranem.

PANNA 23 VIII - 22 IX
Pewne zmiany w Twoich bie-
żących planach mogą sprawić, 
że dostrzeżesz dobre strony 
w sprawach i sytuacjach dotychczas niedo-
cenianych. Dużą zasługą okaże się czyjaś 
obecność i życzliwość. Pomyślna przede 
wszystkim pierwsza połowa miesiąca. Życz-
liwy jest Strzelec.

WAGA 23 IX - 23 X
Sprawy serca i uczuć będą 
w tym miesiącu na pierw-
szym planie. Czyjaś osoba 
będzie postacią centralną Twoich działań. 
Atmosfera tych dni - głównie od wtorku do 
piątku - bardzo będzie Ci odpowiadała. Za-
uroczenie, flirt, a może coś poważniejszego 
ze Skorpionem?

SKORPION 24 X - 21 XI
Kilka nowych sytuacji, które 
trzeba właściwie wykorzystać. 
Pomogą bowiem przeprowadzić 
po Twojej myśli jakieś stare sprawy. Twoja 
nagła niechęć w stosunku do kogoś zaprzyjaź-
nionego okaże się krótkotrwała i przez tę osobę 
zupełnie nie zawiniona. Bierz pod uwagę rady 
Strzelca.

STRZELEC 22 XI - 21 XII 
Mimo licznych spraw i waż-
nych rozmów trzeba znaleźć 
czas dla siebie! A to po to, żeby 
nie przeoczyć sytuacji sprzyjającej Twoim 
cichym zamierzeniom. Może właśnie teraz 
uda się nadać im konkretny kształt. Wystrze-
gaj się plotek, z których mogą wyniknąć 
tylko dodatkowe kłopoty. Omijaj z daleka 
Barana!

KOZIOROŻEC 22 XII - 19 I
Więcej dbałości o własne spra-
wy! Zwłaszcza, że będzie teraz 
sprzyjająca atmosfera. Kontakty 
towarzyskie w starym i sprawdzonym gronie 
przyniosą dużo satysfakcji. Ewentualny wy-
jazd traktuj z mniejszym entuzjazmem niż 
bliscy. Możliwość konfliktu z Panną.

WODNIK 20 I - 18 II
Tworzące się w tym miesiącu 
sprawy będą wprawdzie in-
teresujące, ale będziesz mu-
siał zdobyć się na wiele cierpliwości, by je 
z powodzeniem zakończyć. Okazana komuś 
sympatia czy życzliwość już wkrótce zapro-
centuje. Znaczący dzień - poniedziałek. Znak 
- Bliźnięta.

RYBY 19 II - 20 III
Kłopotliwy i denerwujący po-
czątek miesiąca. Postępuj tak-
townie i z uśmiechem, a wiele 
napięć szybko zniknie jak za dotknięciem 
czarodziejskiej różdżki. Twój dobry nastrój 
i chęć niedopuszczenia do złej atmosfery będą 
lekiem na to zagrożenie. Znaki, z których nie 
spuszczaj oka to Panna i Rak. 

HOROSKOP NA SIERPIEŃ

Taka sobie myśl:

Jedni odpoczywają latem - 
inni tam, gdzie jest lato.

UŚMIECHNIJ SIĘ
***

Ojciec po długiej i dość jednostronnej dyskusji z teściową kieruje prośbę do syna:
– Jasiu przynieś proszę babci krem do ust.
– Tato – pyta syn – a który to jest?
– Ten z napisem „Kropelka” – odpowiada poirytowany ojciec.

***
W szpitalu psychiatrycznym lekarz siedzi przy łóżku nowego pacjenta i pyta:
 – Jak się nazywacie?
 – Jak to, nie wie Pan? Jestem Napoleon Bonapatre
 – Tak? A kto Panu to powiedział?
 – Pan Bóg.
Na to odzywa się głos z sąsiedniego łóżka: 
 – On kłamie. Nic mu takiego nie mówiłem.

KUCHNIA 
NASZA  

CODZIENNA

Zupa na lato
Latem nie mamy ochoty na cięż-
kostrawne, tłuste dania. Dlatego 
warto zastanowić się, czy nie za-
stąpić ich zupami, które nie tylko 
są smaczne i zdrowe, ale również 
nawadniają organizm, powodując 
lepsze samopoczucie. I wcale nie 
musimy ograniczać się do trady-
cyjnego chłodnika. Wakacyjne 
zupy to także cała gama owoco-
wych pyszności: zupa wiśnio-
wa, truskawkowa czy jagodo-
wa. Przypomnijmy sobie smaki 
z dzieciństwa.

Do przygotowania tej zupy 
potrzebne nam będą:

 ▪ pół kilograma czarnych jagód,
 ▪ łyżka mąki pszennej,
 ▪ pół szklanki śmietany 12 proc.,
 ▪ cukier do smaku, 
 ▪ makaron, dobrze gdy będzie domowy 

– najsmaczniejszy.

Przygotowanie:

Jagody myjemy i zalewamy dwoma li-
trami wody. Gotujemy aż puszczą sok. 
Słodzimy do smaku. W osobnym naczy-
niu mąkę mieszamy w 1/3 szklanki zim-
nej wody, dodajemy śmietanę. Wlewamy 
do garnka i dokładnie mieszamy. Podaje-
my z makaronem – zupa smakuje na gorą-
co i na zimno.

 Smacznego!

J A G O D Z I A N K A

Prawidłowe rozwiązania krzyżówki z nr 90 nadesłali: p. Danu-
ta Ostaszewska-Kalinowska posiadająca lokal użytkowy na 
osiedlu „Żubardź”, p. Bogusław Rychlik z osiedla „Słowiańskie” 
oraz p. Sylwia Moczulska z osiedla „Sienkiewiczowskie”.


