
Zmiana wieczystego użytkowania 
we własność gruntu 
Ostatnio w prasie centralnej i lokalnej pojawiło się szereg infor-
macji na temat projektu ustawy o przekształceniu współużyt-
kowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele miesz-
kaniowe we współwłasność gruntów. Jest to jednak kwestia 
przyszłości, może bardzo bliskiej, a może dalekiej. Przy okazji 
chcielibyśmy odnieść się do tego ważnego także w naszej Spół-
dzielni tematu z punktu widzenia bieżących spraw procedowa-
nych w Urzędzie Miasta Łodzi – czytaj na stronie 6. 

9 września, tradycyjnie w drugą sobotę września o godzinie 10.00, 
zapraszamy wszystkich na „górki olechowskie” między ulicami Dąbrówki 
i Ziemowita. Dobra zabawa gwarantowana.
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Trwają wakacje i choć pogoda w lipcu zmienną bywała nie przeszka-
dzała dzieciom w dobrej zabawie. Odwiedziliśmy kolonistów w Su-
lejowie. Letni wypoczynek organizuje tam TKKF Ognisko „Dzikusy”. 

Na temat procesu wdrażania nowego systemu edukacji 
w łódzkich szkołach rozmawialiśmy z Wiceprezydentem 
Łodzi p. Tomaszem Trelą – czytaj na stronie 7. 

Następny numer 
ukaże się  

pod koniec 
września 2017 r. NAKŁAD 9000 

egzemplarzy

Obchody Dnia Spółdzielczości w Polsce – czytaj  na str. 5

Zaproszenie na festyn

Wichury jakie nawiedzały nas w czerwcu i lipcu wyrządziły w ca-
łej Polsce wielkie szkody. Niektórzy zostali pozbawieni dachu 
nad głową i swojego dobytku. Niestety i na naszych terenach nie 
obyło się bez wietrznych zniszczeń. 30 czerwca złamana topola 
zniszczyła przy ul. Zbiorczej cztery samochody. W nocy z 12 na 
13 lipca kolejne drzewo łamiąc się uszkodziło samochód przy 
ul. Gołębiej 1/3. O zniszczeniach czytaj też na stronie 7. 

Choć wakacje w pełni my myślami 
wybiegamy już do września. Trwają 
bowiem przygotowania do 19. fe-
stynu „Hop do szkoły”. Organiza-
torzy imprezy – RSM „Bawełna”, 
widzewskie szkoły podstawowe nr 
205, 141, 34, gimnazja nr 36, 29, 34 
z Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 1, TKKF Ognisko „Dzikusy” 
i Rada Osiedla „Olechów – Janów” 
zapowiadają, jak co roku wiele 
atrakcji. Zarezerwuj swój czas na 
zabawę 9 września i bądź z nami. 
Do wspólnej zabawy zapraszamy 
mieszkańców wszystkich naszych 
osiedli. Szczególnie miło będzie 
nam gościć rodziny z Żubardzia, 
Kozin i osiedla „Zbiorcza”. Dojazd 
z tych osiedli autobusem 96. 
Zapraszamy, czekamy na Was. 
A szerzej o planowanym festynie 
czytaj na stronie 5. 

Moim 
zdaniem 
Wakacje nie rozpoczęły się znako-

mitą pogodą, tak jak tego wszyscy wy-
poczywający się spodziewali. Najtrudniej 
rozumieją to nasi najmniejsi milusińscy, 
bowiem kapryśna pogoda zamyka ich 
w czterech ścianach, najczęściej niezbyt 
obszernych, bowiem wynajmujemy małe 
pokoje czy domki nad morzem, w górach 
czy nad jeziorami. Spodziewamy się, 
że pogoda będzie znakomita i większość 
urlopowego czy kolonijnego czasu bę-
dziemy spędzać na powietrzu korzystając 
z dobrodziejstw plaż, różnego rodzaju te-
renów sportowych, górskich wycieczek 
czy też uroczych spacerów. Letnia kwate-
ra ma służyć jedynie noclegowi, higienie, 
zmianie ubrania itp. Tegoroczna wakacyj-
na aura, wielu już rozczarowała i zmusiła 
do weryfikacji tych założeń.

W poprzednim wydaniu przekaza-
łem, że już nadszedł czas na inne postrze-
ganie spółdzielczości mieszkaniowej. 
Wynikało ono m.in. z posłania Między-
narodowego Związku Spółdzielczego, 
które zamieściliśmy właśnie w poprzed-
nim numerze. Jeśli się ktoś jeszcze z nim 
nie zapoznał, to zachęcam do uważnej 
lektury artykułu „Dzięki spółdzielniom 
nikt nie jest wykluczony”. W posłaniu 
tym czytamy, że w czasach, gdy na ca-
łym świecie narastają różnego rodzaju 
nierówności, dobrze jest pamiętać, że ist-
nieją rozwiązania tego problemu. Jednym 
z najważniejszych jest model spółdziel-
czy, bowiem jego zasady i wartości wy-
różniają go spośród wszystkich innych 
form przedsiębiorstw. Te zasady stano-
wią, że członkostwo w spółdzielni jest 
otwarte bez jakiejkolwiek dyskryminacji 
w stosunku do ludzi, którzy akceptują 
warunki członkostwa. Otwarte człon-
kostwo wynika ze spółdzielczej zasady 
ekonomicznego uczestnictwa członków 
i rozciąga się na wszystkie sektory go-
spodarki. Dlatego w 2003 roku UNESCO, 
czyli Organizacja Narodów Zjednoczo-
nych dla Wychowania, Nauki i Kultury 
włączyła spółdzielczość do swojej listy 
światowego, niematerialnego dziedzi-
ctwa kulturalnego. UNESCO ustanowiła 
tę listę w przekonaniu, że doświadcze-
nia ludzkości nie są definiowane jedynie 
prze zabytki materialne, ale również 
przez praktyki i tradycje. Zauważono 
i podkreślono, że spółdzielczość poprzez 
swoje zasady nie dyskryminuje nikogo 
i zapewnia, że nikt nie jest i nie może 
być wykluczony. Uświadamiam ten fakt 
ponownie, bowiem w naszym kraju więk-
szość polityków nie zdaje sobie sprawy 
z roli i wagi gospodarki spółdzielczej 
i demokratycznej kontroli członków, 
uważając, że można w każdym czasie 
wyręczać samych spółdzielców, tworząc 
nowe uregulowania i przepisy prawne. 
I jak pokazuje nasza rzeczywistość nie 
mają w tym racji. Cieszę się, że od rów-
no trzech lat zamieszczamy w każdym 
numerze, na pierwszej stronie naszej 
Gazety, hasło – inicjatywę Fordońskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgosz-
czy „SPÓŁDZIELCZOŚĆ mieszkaniowa 
– to najlepsza wspólnota”. Umacnia ona 
pozytywny wizerunek spółdzielczości 
mieszkaniowej i utwierdza nasze prze-
konanie, że jest to nadal bardzo dobra 
i sprawdzona forma zarządzania nieru-
chomościami.

Życzę udanego wakacyjnego sierpnia 
i zachęcam wszystkich do uczestnictwa 
w naszym festynie „Hop do Szkoły”.

 Sylwester Pokorski
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Do Spółdzielni wpłynął list od miesz-
kańca z osiedla „Żubardź”. Pan pisze:
„W związku z otrzymanym pismem z dnia 
6 czerwca 2017 roku, o zaistniałej zaległości 
w opłatach czynszu, w pierwszej chwili byłem 
zaskoczony, ale gdy zacząłem przeglądać posia-
dane dokumenty stwierdziłem, że faktycznie, nie 
opłaciłem czynszu za miesiąc luty br. Nie wiem 
jak to się stało, gdyż zawsze te opłaty traktowa-
łem priorytetowo, musiała po prostu zaistnieć 
tu jakaś moja nieuwaga, za co bardzo serdecznie 
przepraszam. Przed chwilą wysłałem przelewem 
z mojego konta bankowego wymienioną w Pani 
piśmie kwotę. Niestety, nie mogłem w tej sprawie 
przyjść do Spółdzielni, ponieważ od dłuższego 
czasu jestem poważnie chory, a mieszkam sam. 
Mam natomiast prośbę, żeby była Pani tak 
uprzejma i sprawdziła, czy nie popełniłem jeszcze 
jakiegoś błędu, ponieważ w wielu przypadkach 
zaokrąglałem wpłacane kwoty wzwyż, pomijając 
grosze. W załączeniu przesyłam ksero dowodów 
wpłat od stycznia br. do maja br. włącznie. (…)”.

Przede wszystkim bardzo mile zaskoczył nas 
ton tego pisma, nieczęsto bowiem można 
spotkać się z  tym, by ktoś w tak niezwykle 

uprzejmy sposób zwracał się do urzędu 
(w tym przypadku naszej Spółdzielni). Oczy-
wiście rozumiemy nieumyślne pominięcie 
jednorazowej opłaty eksploatacyjnej, jedna-
kowoż nasze służby starają się czuwać nad 
tym czy opłaty od Państwa wpływają syste-
matycznie. W miarę możliwości pracownicy 
Działu Czynszów telefonują, piszą lub wysy-
łają sms-a  z  przypomnieniem o  uiszczeniu 
zaległości. Dlatego tak ważne jest byście 
Państwo zostawiali u nas dane do kontaktu.

 I.G.

Przypominamy podstawowe kroki  
związane ze zgłaszaniem w naszej Spółdzielni usterek, awarii  

oraz innych spraw związanych z Państwa mieszkaniem  
lub najbliższym otoczeniem.

W czerwcu 2017 r. na po-
siedzeniach w dniach 7, 
20 i 21 oraz w trybie ro-
boczym między posie-
dzeniami Zarząd podjął 
decyzje m.in. w następu-
jących sprawach:

Sprawy członkowsko
mieszkaniowe
Wg stanu na 31 maja 2017 r. Spół-
dzielnia zrzeszała 8.672 członków, 
w tym 8.648 członków zamiesz-
kujących i 24 członków oczekują-
cych. W czerwcu 2017 r. w poczet 
członków Spółdzielni przyjęto 
24 osoby, a z rejestru członków 
skreślono 22 osoby.

Ogłoszono przetargi ograni-
czone i nieograniczone na dwa 
mieszkania: jedno mieszkanie 
w osiedlu „Słowiańskie”, drugie 
– w osiedlu „Żubardź”. Ogło-
szenia o przetargach ukazały się 
w Dzienniku Łódzkim, na naszej 
stronie internetowej, w siedzibie 
Zarządu Spółdzielni i w Admini-
stracjach Osiedli oraz w poprzed-
nim numerze naszej gazety „Mój 
Dom”.

Sprawy terenowo -
-prawne
Zatwierdzony został protokół 
z negocjacji w sprawie zbycia 
prawa użytkowania wieczystego 
gruntu położonego w Łodzi w ob-

rębie W-35, oznaczonego jako 
działka nr 190/4 o powierzchni 
215 m² na rzecz właścicieli jed-
nego z pawilonów handlowych 
na Olechowie. Na sprzedaż wy-
raziło zgodę Zebranie Przedsta-
wicieli RSM „Bawełna” uchwałą 
Nr 8/2/2007. Sprzedawany teren 
to pas gruntu wokół działki na-
leżącej do właścicieli pawilonu 
i dla Spółdzielni jest nie do za-
gospodarowania. Z prawomoc-
nej decyzji podziałowej wydanej 
przez Prezydenta Miasta Łodzi 
w dniu 31.12.2006 r. wynika, 
że grunt ten powinien stanowić 
całość z działką zabudowaną pa-
wilonem, bo dzięki temu będzie 
ona spełniała warunki działki sa-
modzielnej z dostępem do drogi 
publicznej.

Roboty remontowe, 
wymiana stolarki 
okiennej
Podjęto decyzję o zrefundowaniu 
członkom Spółdzielni 50% kosz-
tów wymiany okien we własnym 
zakresie w dwóch mieszkaniach 
w kolejności wynikającej z listy 
określającej kolejność wymiany/
refundacji w osiedlu „Słowiań-
skie” i w jednym mieszkaniu z li-
sty dla osiedla „Zbiorcza”.

Postanowiono zakupić i za-
montować na Olechowie zjeż-
dżalnię dla dzieci (na placu za-

Z prac  
Rady Nadzorczej 

W dniu 6 lipca 2017 roku Rada Nadzorcza RSM „Bawełna” odbyła posiedzenie, 
na którym:

1.  Podjęła trzy uchwały o pozbawieniu członkostwa w RSM „Bawełna” (wykreśleniu):
–   jednego członka posiadającego spółdzielcze lokatorskie prawo do mieszkania w osiedlu „Słowiań-

skie” i zalegającego z opłatami za używanie mieszkania. Zadłużenie wynikające z tego, że nie wnosi 
opłat, z odsetkami i kosztami sądowymi sięga prawie 10  tys. zł, pomimo to członek ten nie stawia 
się na wezwania Spółdzielni, nie podejmuje żadnych działań w kierunku spłaty długu. Nie zgłosił 
się ani na spotkanie z Radą Osiedla ani na posiedzenie Rady Nadzorczej, aby wyjaśnić, dlaczego 
zalega z opłatami i jak zamierza te zaległości spłacić.

–   dwóch członków, którzy sprzedali w jednym przypadku – swoje mieszkanie, w drugim – garaż 
w Spółdzielni i innych lokali w zasobach naszej Spółdzielni nie posiadają, ale nie złożyli wypo-
wiedzeń członkostwa.

2.  Uchyliła swoją uchwałę z 2012 roku o wykreśleniu z grona członków RSM „Bawełna” osoby, która 
zalegała z opłatami za używanie mieszkania. Po wykreśleniu osoba ta zaczęła spłacać zadłużenie i prawie 
rok temu spłaciła całość długu, płaci też bieżący czynsz, a zatem gdy wystąpiła do Rady Nadzorczej 
o przywrócenie członkostwa w Spółdzielni, Rada przychyliła się do tej prośby.

3.  Podsumowała i oceniła pozytywnie przebieg tegorocznego Walnego Zgromadzenia wskazując 
przy tym na ujemne zjawisko, jakim jest niska frekwencja na zebraniach. Szczegółowo temat niniejszy 
omawiany był na posiedzeniach komisji problemowych, które przedstawiły swoje oceny i wnioski. 
Zwrócono m.in. uwagę na powtarzającą się tendencję do skupiania się dyskusji wokół spraw lokalnych, 
a pomijania tematów odnoszących się ściśle do sprawozdań Spółdzielni, co wskazuje na to, że lepiej 
sprawdzała się formuła, w której były zebrania grup członkowskich i Zebranie Przedstawicieli. Komisje 
zwróciły też uwagę na to, że większość spraw poruszonych w dyskusji równie dobrze mogła być zgłoszona 
do administracji osiedlowych i przez nie załatwiona w toku bieżącej działalności. Dobrze oceniono pre-
zentacje fotograficzne zasobów osiedlowych towarzyszące sprawozdaniom Kierowników Administracji. 
Komisje podkreślały fakt niskiej frekwencji i wyraziły z tego powodu ubolewanie z uwagą, że frekwencja 
nie jest zależna od Rady Nadzorczej, a od samych członków.

4.  Przyjęła do akceptującej wiadomości informację na temat realizacji prac związanych z wykonaniem 
postanowień Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w przedmiocie wyodrębnienia nieruchomości 
RSM „Bawełna” w okresie od 10 kwietnia 2017 r. do 20 czerwca 2017 r.

5.  Rozpatrzyła pismo pełnomocnika dwojga mieszkańców z osiedla „Sienkiewiczowskie” w sprawie 
usunięcia ogródka usytuowanego na terenie jednej z nieruchomości na ww. osiedlu i udzieliła odpo-
wiedzi.

6.  Przyjęła do wiadomości informacje członków Rad Osiedli „Koziny”,  „Żubardź” oraz „Zbiorcza” 
na temat spraw jakimi zajmowały się na swoich posiedzeniach w lipcu br.;

Rady Osiedli „Słowiańskie” i „Sienkiewiczowskie” do 6 lipca nie miały jeszcze posiedzeń.
7.  W sprawach wniesionych Rada m.in. przyjęła do wiadomości informacje na temat:
–   organizacji i przebiegu XVII Spartakiady Szkół Podstawowych dla klas VI i turnieju piłkarskiego dla 

dzieci przeprowadzonych przez Ognisko TKKF „Dzikusy”,
–   całkowitej spłaty zadłużenia przez członka z osiedla „Słowiańskie”; Rada Nadzorcza rozpatrywała 

wniosek o pozbawienie go członkostwa i odłożyła podjęcie decyzji dając czas na ratalną spłatę 
zadłużenia, ale na bieżąco monitorowała wywiązywanie się dłużnika z podjętego zobowiązania. 
Obecnie Rada z zadowoleniem przyjęła informację o całkowitej spłacie zaległości.

–   dokooptowania p. Dariusza Papużyńskiego do składu Komisji Wewnątrzspółdzielczej, w której nie 
było żadnego członka Rady z osiedla „Zbiorcza”,

–   zakończenia z dniem 30 czerwca br. współpracy z firmą dotychczas sprzątającą w osiedlach 
„Żubardź” i „Koziny” w związku z przejściem na emeryturę właściciela firmy. Od 1 lipca rozpoczęła 
pracę nowa firma, wybrana w konkursie w maju br. Rady Osiedli za pośrednictwem swoich 
Przewodniczących poproszone zostały przez Z-cę Prezesa ds. Eksploatacyjnych o przyglądanie się 
pracy nowej firmy i o pomoc w ocenie, czy dokonany wybór był trafny,

–   wypowiedzenia złożonego przez „Usługę” – pogotowie techniczne usuwające pilne usterki 
w zasobach naszej Spółdzielni w dni wolne i po godzinach pracy administracji osiedli. Decyzja 
umotywowana jest nieopłacalnością finansową umowy: firma nie otrzymuje zapłaty „za goto-
wość”, ale za interwencję w razie awarii czy usterek, których ilość w ostatnich latach zmniejszyła 
się na tyle, że umowa stała się dla firmy nieopłacalna. Temat dotyczy również innych spółdzielni 
mieszkaniowych obsługiwanych dotychczas przez Usługę, które wspólnie zamierzają poszukać 
rozwiązania tej sytuacji,

–   obchodów przez Krajową Radę Spółdzielczą przypadającego na 1 lipca Dnia Spółdzielczości, 
podczas których obecni na obchodach przedstawiciele władz państwowych przychylnie wypo-
wiadali się o spółdzielczości, w tym o spółdzielczości mieszkaniowej. Jest to pozytywny sygnał, 
iż spółdzielnie mieszkaniowe zostaną być może docenione przez obecnie rządzących, zwłaszcza 
w związku z zamierzeniami programu „Mieszkanie +”,

–   wydatków poniesionych do tej pory na sfinansowanie i dofinansowanie skierowań dla dzieci 
mieszkających w zasobach Spółdzielni na kolonie w Sulejowie organizowane przez TKKF Ognisko 
„Dzikusy”,

–   festynu HOP DO SZKOŁY, który w tym roku odbędzie się 9 września. Prezes p. Sylwester Pokorski 
zaprosił członków Rady na ten festyn i poprosił, aby zachęcili do udziału w tej imprezie swoich 
znajomych i sąsiadów.

8.  Następne posiedzenie planowane jest na 24.08.2017 r.
 Oprac.: E.S.
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Szanowni Państwo!
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oraz chcąc świadczyć usługi na naj-
wyższym poziomie, przypominamy podstawowe kroki związane ze zgłaszaniem uste-
rek, awarii oraz innych spraw związanych z Państwa mieszkaniem lub najbliższym 
otoczeniem (klatka schodowa, wejście do budynku, piwnica, trawniki, chodniki itp.).
1.  Zgłoszeń możecie dokonywać Państwo osobiście, telefonicznie, listownie lub 
mailowo, zarówno we właściwych administracjach osiedli, jak i w biurze Zarządu.
2.  Zgłoszenie zostanie zarejestrowane w rejestrze pod kolejną pozycją. Otrzy-
macie Państwo numer zgłoszenia, nazwisko pracownika rejestrującego zgłosze-
nie oraz orientacyjny termin realizacji.
Bardzo prosimy o domaganie się tych informacji, ponieważ są one bardzo ważne 
i ułatwią rozpatrzenie ewentualnych reklamacji.
3.  Z opisu zgłoszenia oraz obowiązującego w RSM „Bawełna” Regulaminu 
obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad 
rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale”, który jest dostępny na na-
szej stronie internetowej, wynikać będzie czy realizacja zgłoszenia jest odpłatna 
czy nieodpłatna, o czym pracownik Spółdzielni Państwa poinformuje.
4.  W ustalonym z Państwem terminie zgłosi się specjalista, który pomoże roz-
wiązać Państwa problem.
5.  Przedstawiciel Spółdzielni, realizujący zgłoszenie, posiadać będzie zlecenie, 
w którym, po wykonaniu pracy, wpisze cenę usługi, jeśli będzie to zgłoszenie odpłatne.

6.  Na druku zlecenia możecie Państwo wnieść swoje 
uwagi, które zostaną przyjęte z wielką wnikliwością. Pro-
simy również o złożenie swojego podpisu po wykonanej 
pracy. Pomoże nam to wnikliwie analizować Państwa uwa-
gi i eliminować nieprawidłowości, które nie zawsze można 
wykluczyć.
Prosimy się nie dziwić, gdy po wykonaniu zgłoszenia zgłosi 
się do Państwa lub zatelefonuje pracownik Spółdzielni, 
w celu sprawdzenia jakości wykonania zgłoszenia. Pragnie-
my bowiem stale doskonalić jakość naszej pracy i system 
komunikowania się z Państwem, co służyć ma profesjonal-
nej i satysfakcjonującej obsłudze naszych członków.  I.G.

baw między blokami nr 125–128) 
oraz czterdzieści ławek (na tere-
nie całego osiedla).

Opłaty i koszty
Omówiono i przyjęto do wia-
domości wyniki ekonomiczne 
Spółdzielni za okres styczeń-maj 
2017 roku.

Zmieniono stawki zaliczkowe 
na poczet centralnego ogrzewania 
czterech mieszkań, których użyt-
kownicy wystąpili o taką zmianę: 
w dwóch przypadkach podwyż-
szono zaliczkę ustaloną w oparciu 
o ubiegłoroczne zużycie ciepła, 
a w dwóch innych – obniżo-
no, uwzględniając uzasadnienia 
przedstawione przez lokatorów 
z tych mieszkań.

Najem lokali i dzierżawa 
terenu
Wyrażono zgodę na zawarcie 
umowy najmu jednego z lokali 
użytkowych na Janowie na kolej-
ne pięć lat z dotychczasowym na-
jemcą prowadzącym w tym lokalu 
prywatne przedszkole.

Zmieniono warunki umowy 
dzierżawy terenu pod jednym 
z pawilonów handlowych przy 
ul. Zakładowej 56 na Olechowie 
oraz umowy dzierżawy terenu pod 
ustawienie słupów reklamowych 
w ośmiu miejscach na Kozinach 
i Żubardziu. 

Wynajęto dodatkowe po-
mieszczenie piwniczne w budyn-
ku nr 233 na Olechowie z przezna-
czeniem na dodatkową komórkę 
– najemcą jest osoba mieszkająca 
w tym samym budynku.

Działalność społeczno
-wychowawcza
Przyjęto sprawozdania Ogniska 
TKKF „Dzikusy” ze zorganizo-
wanych przez Ognisko imprez: 
–   XVII Spartakiady Szkół Pod-

stawowych dla klas VI w dniu 
26.05.2017 r.

–   turnieju piłkarskiego dla dzie-
ci w dniu 28.05.2017 r.
oraz z wykorzystania środ-

ków finansowych przekazanych 
na te cele przez Spółdzielnię.

Rozpatrzono wnioski szkół 
i rodziców o sfinansowanie albo 
dofinansowanie do skierowań 
na kolonie w Sulejowie organi-
zowane przez TKKF Ognisko 
„Dzikusy” Podjęto decyzje o sfi-
nansowaniu całości skierowań 
dla pięciorga dzieci z osiedla 
„Słowiańskie” oraz o dofinanso-
waniu (200 zł) skierowania jed-
nego dziecka z osiedla „Sienkie-
wiczowskie”. Zgodnie z zasadami 
przyznawania przez Spółdzielnię 
dofinansowywania bądź sfinan-
sowania wypoczynku letniego 
dla dzieci i młodzieży na 2017 
rok, uchwalonymi przez Radę 
Nadzorczą sfinansowanie lub 
dofinansowanie mogą otrzymać 
tylko te dzieci, których rodzice 
lub opiekunowie są członkami 
naszej Spółdzielni, dlatego od-
mownie rozpatrzono wnioski 
w sytuacji, gdy członkami Spół-
dzielni są dziadkowie, pomimo 
że dziecko i jego rodzice miesz-

kają wspólnie z tymi dziadkami. 
Przy okazji okazało się, że wiele 
osób nie wie, kto w ich rodzinie 
jest członkiem Spółdzielni i błęd-
nie utożsamia członkostwo z za-
mieszkiwaniem w spółdzielczym 
bloku, dlatego w jednym z na-
stępnych numerów naszej gazety 
postaramy się wyjaśnić czytelni-
kom różnice między członkiem 
Spółdzielni, posiadaczem tytułu 
do lokalu i mieszkańcem.

***
Postanowiono zwrócić się z ini-
cjatywą do Forum Zarządców 

Nieruchomości Spółdzielczych, 
aby podjęło ono starania i dzia-
łania w kierunku stworzenia 
spółdzielniom mieszkaniowym 
możliwości ubiegania się o środ-
ki unijne w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego – „Per-
spektywa na lata 2014–2020”. 
Jeśli Forum podejmie tę inicjaty-
wę, będziemy Państwa informo-
wali na naszych łamach, co dalej 
dzieje się w tej sprawie.

 Oprac.: E.S.

Z PRAC ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI  
W CZERWCU 2017 R.

Listy
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Dziś w Polsce poziom recyclingu wynosi 26%,  
a nasze zobowiązania wobec UE to 50% do 2020 r.  
Przed nami wielkie zadanie. Od następnego numeru wiele miejsca w gazecie  
poświęcać będziemy nowej segregacji odpadów komunalnych. 

W dzisiejszym numerze – 
w dalszym ciągu opisując 
patronów kozińskich ulic – 
dowiemy się kim był Stefan 
Aleksander Okrzeja i jak 
oceniana jest dziś jego po-
stać.

Stefan Okrzeja urodził się 
3 kwietnia 1886 r. we wsi Dębe 
Wielkie w województwie ma-
zowieckim, ale dorastał na war-
szawskiej Pradze. Dwuklasową 
szkołę miejską ukończył z wy-
różnieniem, jednak z powodu 
ciężkich warunków material-
nych w domu nie mógł konty-
nuować nauki i musiał podjąć 
pracę. By móc dalej się rozwi-
jać postawił na samokształce-
nie i zaczął uczęszczać na tajne 
kursy oświatowe, które dla ro-
botników organizowała Polska 
Partia Socjalistyczna. Jej człon-
kiem Okrzeja został prawdo-
podobnie w 1904 r. Wkrótce, 
jako zwolennik czynnej obrony 
robotników, dołączył również 
do grup bojowych PPS-u, okre-
ślanych jako Koła Bojowe Sa-
moobrony Robotniczej.

Polska Partia Socjalistycz-
na głosiła hasła wyzwolenia 
narodowego i społecznego, 
mobilizując do walki z caratem 
rosyjskim. Organizowała strajki 
i demonstracje, a przy pomocy 

wspomnianych już grup bojo-
wych dokonywała akcji zbroj-
nych, m.in. likwidując funkcjo-
nariuszy i współpracowników 
rosyjskich władz okupacyjnych 
Królestwa Polskiego. Bardzo 
aktywny Okrzeja, działający pod 
pseudonimem „Witold”, czynnie 
uczestniczył w przedsięwzię-
ciach PPS-u, biorąc udział m.in. 
demonstracji w obronie aresz-
towanego Marcina Kasprza-
ka 3 sierpnia 1904 r. (postać 
M. Kasprzaka przybliżaliśmy 
Państwu w kwietniowo-ma-
jowym numerze gazety) czy 
w antywojennej demonstracji 
28 października tego same-
go roku, podczas której został 
dotkliwie pobity i poraniony. 
W listopadzie 1904 r. Okrze-
ja uczestniczył w pierwszym 
zbrojnym starciu z oddziałami 
wojska rosyjskiego, wznosząc 
sztandar z napisem: „PPS. Precz 
z wojną i caratem! Niech żyje 
Wolny Polski Lud!”. 3 miesią-
ce później został wyznaczony 
do utworzenia własnej grupy 
bojowej, która podejmowała 
próby zamachów na funkcjo-
nariuszy caratu. Jedna z akcji 
okazała się być ostatnią dla Ste-
fana Okrzei. Jej celem był znie-
nawidzony przez warszawiaków 
oberpolicmajster Karl Nolken 

– dyrektor policji, przez któ-
rego mieszkańcy doświadczali 
okrutnych represji. Zamach się 
nie powiódł – Nolken odbił ręką 
bombę rzuconą w jego stronę (!) 
i w rezultacie został tylko ran-
ny. Poszkodowany został także 
Okrzeja, który znajdował się 
blisko miejsca wybuchu. Ucie-
kając, ogłuszony i krwawiący, 
zaatakowany po drodze przez 
policjanta, zastrzelił go. Chwilę 
później został obezwładniony 
i pobity do nieprzytomności. 
Tak trafił do aresztu na war-
szawskiej cytadeli, a następnie 
został skazany na śmierć przez 
powieszenie. Wyrok wykonano 
21 lipca 1905 r.

Okrzeję uznano wówczas 
za męczennika ruchu robotni-
czego i sprawy niepodległoś-
ciowej.

W 1930 r. został pośmiert-
nie odznaczony przez prezy-
denta Ignacego Mościckiego 
orderem Odrodzenia Polski III 
klasy, za wybitną, ofiarną pracę 
dla Niepodległości w szeregach 
Organizacji Bojowej PPS oraz 
Krzyżem Niepodległości z Mie-
czami.

Po jego śmierci jego rodzice 
nadali to samo imię jego bratu 
(ur. w 1907 r.), który jako pol-
ski pilot zginął w walkach lot-

niczych z Niemcami w 1939 r. 
Jego brat Władysław zginął 
w wojnie polsko-bolszewickiej, 
a brat Michał zmarł od ran od-
niesionych w wojnie obronnej 
w 1939 r. Natomiast bratanek 
Władysław został zamordowa-
ny w Katyniu.

Na stronie internetowej 
IPN-u, odnośnie do dekomu-
nizacji ulic polskich, Stefa-
na Okrzeję można znaleźć 
na liście postaci zasłużonych, 
błędnie wiązanych z normami 
ustawy. Jak wyjaśnia IPN, Ste-
fan Okrzeja był „socjalistą, ale 
z zasłużonego dla Polski nie-
podległościowego i demokra-
tycznego nurtu PPS. Nie tego 
nurtu, który poszedł w kierun-
ku internacjonalizmu i komuni-
zmu.” Wg IPN-u powinniśmy 
przywrócić Stefanowi Aleksan-
drowi Okrzei należne miejsce 
w panteonie polskich bohaterów 
narodowych.

 I.G.

PATRONI NASZYCH ULIC  
– STEFAN OKRZEJA

Julka, Ada i Ola ze Szkoły Podstawowej nr 184 na 
Radogoszczu, jak wszystkie dzieci, lubią zwie-
rzęta, ale one do tego jeszcze dobrze zdają sobie 
sprawę z obowiązków jakie niesie ze sobą posia-
danie czworonożnego przyjaciela. Dziewczynki 
namawiają do sprzątania po swoich pupilach, 
by wokół było miło i przyjemnie.
Ekologiczną ulotkę z rysunkiem wykonanym 
przez dziewczyny otrzymaliśmy ze Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Radogoszcz Wschód”. Ulotka 
prezentowana była na czerwcowym festynie zor-
ganizowanym przez tę Spółdzielnię.
Dołączamy się do akcji i namawiamy wszystkich 
do podobnych zachowań.
A od następnego zaś numeru naszej gazety po-
nawiać będziemy informacje w zakresie nowej, 
rozszerzonej segregacji śmieci.
 K.Sz.

Kiedy darowizna 
powiększa wartość 
spadku?
Artykuł niniejszy stanowi konty-
nuację tematyki z poprzedniego 
numeru i będzie w związku z tym 
stanowił przybliżenie podstawo-
wych kwestii i regulacji dotyczą-
cych doliczania do spadku daro-
wizn i zapisów windykacyjnych, 
powiększających jego wartość 
z uwzględnieniem różnic oma-
wianej instytucji w kontekście za-
chowku oraz działu spadku.

Darowizna jest umową ściśle 
związaną z prawem spadkowym. 
Jej znaczenie w kontekście tej 
części prawa cywilnego nabie-
ra szczególnego znaczenia, gdy 
musimy ustalić wartość majątku 
spadkowego. Doliczanie darowizn 
do spadku pełni bardzo istotną 
funkcję – zapobiega bowiem sy-
tuacjom, w których spadkodawca 
w drodze dokonanych rozrządzeń 
majątkowych za życia lub w te-
stamencie (w postaci zapisu win-
dykacyjnego) pozbawia upraw-
nionych możności domagania się 
zachowku. Istotą tej konstrukcji 
prawnej jest zatem ochrona osób 
najbliższych spadkodawcy przed 
negatywnymi konsekwencjami 
dokonanych przez niego rozrzą-
dzeń.

Z notatnika 
prawnika

Zachowek to pewna wartość, 
jaką uprawniony winien otrzymać 
ze spadku. Zasadą jest doliczanie 
darowizn do wartości spadku. 
O wyłączeniach od tej reguły pisa-
liśmy w poprzednim artykule.

Na wstępie należy zastanowić 
się czym na gruncie prezentowa-
nych kwestii jest darowizna. Czy 
powinniśmy traktować ją ściśle 
jako umowę prawa cywilnego czy 
dopuszczalne jest rozszerzenie jej 
znaczenia także na wszelkie przy-
sporzenia pod tytułem darmym. 
Poglądy doktryny prawa cywilne-
go skłaniają się ku temu drugie-
mu ujęciu podkreślając jednak, 
że w każdym przypadku należy 
indywidualnie rozpatrywać czy 
uzasadnione jest zaliczenie dane-
go przysporzenia jako darowizny. 
Bezspornym pozostaje to, że pod-
legają zaliczeniu jedynie darowizny 
i zapisy windykacyjne uczynione 
przez spadkodawcę. Do spadku nie 
doliczamy zapisów zwykłych i po-
leceń, gdyż w zasadzie stanowią 
one obciążenia spadku, realizowane 
przez spadkobiercę tak jak inne dłu-
gi spadkowe. Ponadto darowizny 
dokonane na rzecz spadkobierców 
i uprawnionych do zachowku zali-
czamy na poczet schedy spadkowej 
niezależnie od tego, w jakim czasie 
zostały dokonane ani od tego czy 
spadkobierca, który otrzymał daro-
wiznę jest uprawniony do zachow-
ku. Dodatkowo, jeżeli darowizny 
dokonali małżonkowie z majątku 
wspólnego, do zachowku należy 
doliczyć jedynie wartość połowy 
darowizny. Kwestią bardzo ważną 
jest to, w jakiej wartości przyjmo-

wać zaliczanie darowizn. Zasadą 
jest, że przyjmujemy wartość przed-
miotu darowizny z chwili jej doko-
nania, ale według cen z chwili usta-
lania zachowku. Pytanie, czy jest 
to zawsze rozwiązanie prawidłowe, 
prowadzące do sprawiedliwych 
rezultatów? Niekoniecznie. Przy-
kładem najbardziej trafnym w tym 
kontekście zdają się być antyki czy 
dzieła sztuki, których wartość wraz 
z upływającym czasem znacząco 
wzrasta, czyniąc je bardzo kosz-
townymi. Przyjmować należy, jako 
najbardziej zasadny, stan przedmio-
tu darowizny z chwili jej dokona-
nia, nie uwzględniając jednocześnie 
modyfikacji tegoż przedmiotu do-
konanych przez osobę obdarowa-
ną. Co do cen – sąd w razie, gdyby 
przyjęcie cen z chwili orzekania 
prowadziło by do niesprawiedli-
wych rezultatów, może skorzy-
stać z art. 5 Kodeksu cywilnego 
traktującego o nadużyciu prawa, 
celem modyfikacji otrzymanej 
w ten sposób wartości. Warto 
dodać, że wartość zapisu win-
dykacyjnego ustala się na chwi-
lę otwarcia spadku i według cen 
z chwili ustalania zachowku. Dla 
dokonywania doliczania darowizn 
i zapisów windykacyjnych nie 
ma znaczenia, czy ich przedmiot 
nadal istnieje albo czy wchodzi 
w skład majątku obdarowanego. 
Do tzw. substratu zachowku (czy-
li wartości stanowiącej podstawę 
obliczenia należnego uprawnione-
mu zachowku) dolicza się także 
te darowizny oraz zapisy windy-
kacyjne, których przedmiot nie 
istniał w chwili otwarcia spadku.

Podstawowa różnica pomiędzy 
doliczaniem darowizn do spadku 
w przypadku zachowku i działu 
spadku jest taka, że w przypadku 
działu spadku spadkodawca może 
mocą własnego oświadczenia 
wyłączyć zaliczenie darowizny 
na schedę spadkową, podczas gdy 
pozbawić zachowku można tylko 
w ściśle określonych przepisa-
mi sytuacjach, gdy pozbawienie 
to jest uzasadnione nagannym wo-
bec osoby spadkodawcy zachowa-
niem spadkobiercy. Ponadto przy 
obliczaniu zachowku doliczanie 
darowizn i zapisów windykacyj-
nych do spadku jest obowiązkowe, 
podczas gdy w przypadku działu 
spadku przepisy dotyczące oma-
wianej instytucji mają charakter 
względny – doliczanie darowizn 
i zapisów windykacyjnych zależy 
od woli spadkobierców. Zalicze-
nie darowizn na schedę spadko-
wą może mieć miejsce wyłącznie 
w postępowaniu o dział spadku 
– to postępowanie działowe jest 
więc jedyną drogą doliczenia 
do spadku darowizn lub zapisów 
windykacyjnych, uniemożliwiając 
tym samym możność domagania 
się ich zaliczenia w drodze innego 
postępowania i dotyczy sytuacji 
gdy mamy do czynienia z dziedzi-
czeniem ustawowym. Zaliczenie 
na schedę spadkową darowizn 
i zapisów windykacyjnych do-
tyczy tylko sytuacji, gdy mamy 
do czynienia z dziedziczeniem 
ustawowym, wpływa ono jedynie 
na sposób przeprowadzenia działu 
spadku i wysokość przypadających 
spadkobiercom sched spadkowych. 

Warto podkreślić, iż nie wpływa 
ono na wysokość udziałów spad-
kowych. Operacja ta nie ma rów-
nież wpływu na odpowiedzialność 
spadkobierców za długi spadkowe, 
ponieważ od chwili działu pono-
szą oni odpowiedzialność za długi 
spadkowe proporcjonalnie do wy-
sokości swoich udziałów, ustalo-
nych w postanowieniu o stwier-
dzeniu nabycia spadku.

W przypadku, gdy długi prze-
wyższają wartość czynną spadku 
a spadkobierca otrzymał darowi-
znę przewyższającą jego udział 
w spadku najbezpieczniejszym 
rozwiązaniem będzie odrzucenie 
spadku – jako spadkobierca bo-
wiem i tak ponosi odpowiedzial-
ność za długi spadkowe i z masy 
spadkowej nic nie otrzyma. Wie-
rzyciele będą mogli zaspokoić 
swoje roszczenia z majątku osobi-
stego obdarowanego spadkobier-
cy do wysokości należnego mu 
udziału spadkowego, nawet gdy 
przyjmie on spadek z dobrodziej-
stwem inwentarza (a więc będzie 
on odpowiedzialny za długi spad-
kowe tylko do wysokości akty-

wów spadku). Spadkobierca, który 
otrzymał od spadkodawcy darowi-
znę, której wartość była wyższa 
od wartości schedy spadkowej, nie 
jest obowiązany do zwrotu nad-
wyżki, jednocześnie nie jest jed-
nak w związku z tym uprawniony 
do dochodzenia udziału przy dzia-
le spadku. Zgodnie z przepisa-
mi Kodeksu cywilnego osobami 
obowiązanymi do zaliczania da-
rowizn i zapisów windykacyjnych 
na schedę spadkową są zstępni 
i małżonek spadkodawcy (jako 
zstępnych należy traktować także 
osoby przysposobione oraz ich 
zstępni).

Podsumowując, dokonanie 
darowizny wchodzącej w skład 
wartości schedy spadkowej wy-
maga zawsze rozważenia wielu 
skutków prawnych jakie za sobą 
pociąga.

Michał Góra
student IV roku Wydziału Prawa 

i Administracji UŁ
współpracujący z Kancelarią Radcy 
Prawnego Jadwigi Chmielewskiej-

-Furmankiewicz



4 Po zdjęciach ogródków w osiedlu „Żubardź” i „Koziny”,  
które zamieściliśmy w poprzednim numerze gazety,  

dziś swoimi terenami zielonymi chwali się Janów. 

Mądry spółdzielca... przed szkodą
Reforma edukacji, referendum… 
Czy wejdzie w życie likwidacja 
gimnazjów, czy jednak cudem 
pozostaną? To tematy wiądące 
wszystkich telewizji informacyj-
nych pod koniec czerwca. Nieza-
leżnie od przyszłości modelu syste-
mu edukacji w Polsce… nadeszły 
WAKACJE. Co za tym idzie, je-
stem głęboko przekonana, że w tym 
dniu dla wszystkich uczniów naj-
ważniejszą nformacją dnia jest fakt, 
że przed nimi ponad dwa miesią-
ce wypoczynku i oddechu od co-
dziennych obowiązków szkolnych. 
W tym dniu zupełnie nieistotne, 
czy System będzie funkcjonował 
z gimnazjami czy bez, czy świade-
ctwa są z czerwonymi paskami, czy 
bez… ważne są WAKACJE!

Jak wiele wcześniejszych wa-
kacji, i te kiedyś przejdą do historii.. 
W sierpniu pojawią się pierwsze re-
klamy promujące wyprawki szkol-

ne w fantastycznych cenach, im bli-
żej września, tym częściej będą się 
nasilać informacje o doskonałych 
promocjach strojów szkolnych, 
sportowych i artykułów papierni-
czych.

Przepraszam, że w tak dosko-
nały czas, jakim niewątpliwie po-
zostaje rokrocznie otwarcie sezonu 
wakacyjnego, wybiegam w przy-
szłość już nie tak ulubioną przez 
większość uczniów.

Jestem usprawiedliwiona – ro-
bię to świadomie i w pewnym celu. 
Otóż… między początkiem sezo-
nu a powrotem do szkoły dzieci 
wypoczywają. Banał, pomyślicie 
czytając ten tekst… O co jej cho-
dzi z tymi wakacjami? No cóż… 
Chodzi mi o statystyki… wyciąga-
nie wniosków z już przerobionych 
lekcji. Każdy wolny czas i pomy-
sły na jego zorganizowanie mogą 
budzić ponadstandardowe ryzyko.

To, że ryzyko jest, pokazują 
właśnie coroczne statystyki. Ileś 
biur podróży upadło, iluś pasaże-
rów utknęło na obcych, oddalonych 
tysiące kilometrów od kraju lotni-
skach, po wykwaterowaniu z iluś 
hoteli w których iluś wcześniej 
przyjaznych „tubylców” przestało 
być miłymi dla polskich turystów 
w chwili ogłoszenia upadłości biura 
podróży. Dalej przywołując minio-
ne sezony, trudno nie przywołać 
iluś akcji ratowniczych nad wodą, 
zakończonych z różnym, niestety 
skutkiem, w których toczyła się wal-
ka o życie wypoczywających nad 
akwenami plażowiczów. W górach 
nie było lepiej – ratownicy górscy 
też mają wiele opowieści związa-
nych z turystami przyjeżdżającymi 
w góry spędzić wakacje marzeń.

Cóż jeszcze warto przywołać 
w ten radosny czas początku waka-
cji? Straty wynikające z kradzieży 

w pozostawionych przez urlopo-
wiczów mieszkaniach , które stały 
się łakomym kąskiem dla wypo-
czywających raczej poza sezonem 
złodziei, albo też straty w mieniu 
wynikłe z kolejnej trąby powietrz-
nej, która przeszła nad naszą ulicą, 
osiedlem, miejscowością… Gi-
gantyczne straty finansowe, które 
powstały w ciągu kilku minut bez 
udziału człowieka… Lub też sytu-
acje w których wypoczywając sta-
liśmy się ofiarą zwykłego owada, 
kiedy uczuleni na ukąszenie wylą-
dowaliśmy w wakacje w szpitalu. 
Mniejszy kłopot, jeśli wypoczy-
wając w Ustce czy Łebie, albo po-
dobnych kurortach, większy trochę 
jeśli rzecz miała miejsce choćby 
w Egipcie...

No i kwestia przemieszczania 
się w wakacje do miejsc docelo-
wych i powroty do domu. Kolejny 
temat nie na tak krótki artykuł. Te-

mat znany i „wałkowany” od lat… 
Bezpieczeństwo podróży i konse-
kwencje zdarzeń drogowych.

Czy możemy temu wszystkie-
mu zapobiec? Pewnie nie. Z całą 
pewnością nie! Nie przewidzi-
my rzeczywistości, przyszłości 
i losu… Na wiele jednak spraw 
mamy wpływ.

I to jest mili Państwo dobra 
wiadomość na start wakacji. Ucz-
my się na już znanych okolicznoś-
ciach. Co to znaczy? Wyciągajmy 
wnioski ze zdarzeń przeszłych, 
zwyczajnie...

Wybierzmy biuro podróży, któ-
re ma przyzwoitą polisę. Spytajmy 
o nią, kupując wycieczkę.. Sami 
także ubezpieczmy się od różnych 
zdarzeń, które mogą się nam przy-
trafić w wakacje, to nie są drogie 
sprawy mili Państwo, a bezcenne 
w przypadku konieczności pobytu 
w szpitalu za granicą.

Ubezpieczmy się od następstw 
nieszczęśliwych wypadków, kosz-
tów leczenia i rehabilitacji. Spraw-
dźmy, czy mamy odpowiednią 
ochronę swojego majątku, pozosta-
wiając go bez opieki na czas urlo-
pu. Popatrzmy przed wyjazdem jak 
wygląda nasza polisa mieszkania. 
No i OC… Bo jeśli pęknie wężyk 
w łazience i zalejemy sąsiada? Może 
się okazać, że powrót z wakacji bę-
dzie mało przyjemny...

Ale równie ważne… bądźmy 
zwyczajnie życiowo przezorni.. 
Wyśpijmy się przed podróżą, nie 
spieszmy się w drodze, kapmy się 
na strzeżonych kąpieliskach i chodź-
my w góry tylko przy odpowiedniej 
pogodzie i dobrze ubrani… Bądźmy 
ubezpieczeni odpowiednio do sytu-
acji i zwyczajnie przezorni. Niech 
to będą wspaniałe wakacje! Czego 
Państwu i sobie życzę!

 A. Przybył

Krówka  
– cukierek 
reklamowy

Na pewno nie jeden 
z naszych czytelni-
ków doświadczył 
tego, że będąc w ban-

ku, w towarzystwie ubezpieczeń, 
czy robiąc w galerii zakupy, firmy 
w podzięce za wizytę częstują go 
cukierkami z logo firmy. I zwykle 
jest to wszędzie ten sam, jakże 
polski – wydawałoby się – cu-
kierek: krówka. Jej zakorzeniona 
w nas od lat popularność i sło-
dycz wykorzystywana jest coraz 
śmielej w różnych dziedzinach 
naszego, nawet prywatnego życia. 
Coraz częściej krówki zamawia-
ne są na podziękowanie dla gości 
za udział w różnych uroczystoś-
ciach, słodkie krówkowe upominki 
wywozimy dla znajomych i rodzi-
ny za granicę. U producenta można 
nawet zamówić krówki w ślubnej 
odsłonie np. z imionami oblubień-
ców i datą ich ślubu. Na papier-
kach, w które zawijane są krówki 
zamieszcza się też różne cytaty, 
powiedzenia czy inne złote myśli. 
Na zdjęciu powyżej prezentujemy 
krówkę Leśniowską produkowaną 
dla Sanktuarium Matki Bożej Leś-
niowskiej w Żarkach, opatrzonej 
pięknymi cytatami i krówkę przy-
gotowaną dla ŁDK na Wojewódzki 
Przegląd Twórczości Dojrzałej 60+ 
o którym szerzej piszemy na str. 6. 
Dwa miejsca dwa różne słodkie po-
dziękowania.

Zapewne wielu z nas od razu 
powie, że najlepsze z krówek 
to te ręcznie produkowane i ręcz-
nie zawijane w papierki. Z całą 
pewnością, bo krówki z tego słyną, 
a krówki przemysłowe, maszyno-
we, różnią się od tych wytwarza-
nych przez małe rzemieślnicze fir-
my: są twardsze i suchsze – to już 
bardziej karmelki. 

Podstawowa masa krówkowa 
to mleko, cukier i masło. Całość 
miesza się i gotuje, a gotową masę 
wylewa się na stół i studzi. Po kil-
ku dniach dojrzewania jest krojona 

i pakowana w papierek z wizerun-
kiem krowy – stąd nazwa. Świeża 
krówka ciągnie się w całości, ale 
z upływem czasu cukier się kry-
stalizuje i cukierek kruszeje od ze-
wnątrz.

Historia krówki w Polsce sięga 
początków XX w. i wiąże się 

z rodziną Pomorskich z Poznania. 
Protoplasta rodu Feliks uchodzi 
za ojca polskiej krówki, która 
w rzeczywistości jest kajmakową 
pomadką o wschodnim (być może 
nawet tureckim) rodowodzie. Jak 
głosi rodzinna legenda Pomor-
skich, podczas praktyki w Żyto-
mierzu młody Feliks podpatrzył, 
jak robi się tam mleczne ciągutki 
i po powrocie do rodzinnego Po-
znania w okresie międzywojennym 
otworzył swoją wytwórnię słody-
czy i sam je zaczął produkować. 
Cukierki były pakowane w papier-
ki z rysunkiem krowy, więc klien-
ci szybko ochrzcili je krówkami. 
Rodzina Pomorskich mimo wiel-
kich trudności i przymusowych 
przeprowadzek w czasie okupacji 
i po II wojnie światowej szyb-
ko wznowiła produkcję krówek 
w podwarszawskim Milanówku, 
dokąd rodzina została przesiedlona. 
Przedsiębiorstwo istnieje do dziś.

A wracając na koniec do kró-
wek Leśniowskich podajemy jesz-
cze trzy sentencje znanych postaci: 
Leona Bloya „Jest tylko jeden po-
wód do smutku: nie być świętym”; 
Ernesta Renana „Cnota jest arysto-
kracją ducha” oraz nieodżałowa-
nego księdza Jana Twardowskiego 
„W życiu najlepiej jest nam dobrze 
i źle. Kiedy jest nam tylko dobrze 
– to niedobrze” – ten cytat księdza 
drukujemy także na ostatniej stro-
nie.

Amatorom krówek życzymy 
smacznego, a tym którym nie zda-
rzyło się jeszcze ich popróbować, 
proponujemy – skosztujcie!

 K.Sz.

Nasze Osiedle „Sienkiewiczowskie” często nazy-
wane jest zielonym Janowem. Patrząc na zdję-
cia nie można nie przyznać racji wszystkim tym, 
którzy tak twierdzą. Niewielkie, i te całkiem duże, 
przestrzenie przed budynkami rozkwitają tu różno-
rodną zielenią. Sami mieszkańcy wkładają wiele 
serca i pracy w pielęgnowanie swoich ogródków. 
Ale i Kierownik Osiedla p. Małgorzata Furtak duży 
nacisk kładzie na coroczną „zieloną” aranżację 
osiedla.
 K.Sz.

Ogródki na Janowie
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Druga sobota września  
– zarezerwuj ją sobie na wspólną zabawę.  
Olechów będzie znów rozbrzmiewał wesołą, skoczną muzyką,  
śpiewem i śmiechem dzieci.

Już dziewiętnasty rok, nie-
zmiennie w drugą sobotę 
września – czyli w tym 
roku 9 września – od godzi-

ny dziesiątej będziemy się wspól-
nie bawić na corocznym festynie 
HOP DO SZKOŁY.

Zarówno miejsce naszego 
spotkania – „górki olechowskie” 
pomiędzy ulicami Ziemowita 
i Dąbrówki – jak i ogólny har-
monogram dnia nie ulega zmia-
nie. Zdążyliśmy się już wszyscy 
do niego przyzwyczaić. Każdy 
z uczestników festynu ma swoje 
ulubione punkty programu i nie 
chcemy nikomu tego zakłócać.

Imprezę rozpoczną zabawy 
na scenie i wspólne tańce przed 
nią, prowadzone przez p. Katarzy-
nę Wawrzak. Jest to swoiste prelu-

dium do występów artystycznych 
szkół. W jakiej kolejności zapre-
zentują się uczniowie współpra-
cujących z nami szkół podsta-
wowych i gimnazjów podajemy 
poniżej. Po tym na scenie pojawią 
się też lubiani przez wszystkich 
młodzi tancerze z DNA Studio, 
Pędziwiatry i Czarne Stopy. Nie 
zabraknie parku dmuchanych za-
bawek, gdzie wszyscy najmłodsi 
uczestnicy festynu będą mogli się 
wyszaleć do woli, bowiem „dmu-
chańce” będą udostępnione przez 
cały czas bez opłat.

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-

9 września – o godzinie dziesiątej 

ZAPROSZENIE NA FESTYN

Losowanie 
kolejności szkół
W dniu 20.06.2017 r. w siedzibie spółdzielni, 
jak co roku, przeprowadzone zostało losowanie 
kolejności szkół, w jakiej zaprezentują one swo-
je programy artystyczne podczas tegorocznego 
festynu Hop do szkoły. 
Na festynie będziemy mogli podziwiać kolejno 
uczniów i nauczycieli:
1.   Szkoły Podstawowej nr 205 im. św. Jadwigi Królowej
2.   Szkoły Podstawowej nr 141 im. gen. Mariusza Zaruskiego
3.   Gimnazjum Publicznego nr 36 im. Krzysztofa Kieślowskiego
4.   Szkoły Podstawowej nr 34 im. L. Kruczkowskiego
5.   Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1
6.   Gimnazjum Publicznego nr 29 im. ks. Jana Twardowskiego

 K.Sz.

Obchody Dnia Spółdzielczości w Polsce
Centralne obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości odbyły się 4 lipca br. w siedzibie Krajowej 
Rady Spółdzielczej. Patronat nad tym wydarzeniem, które co roku związane jest z rozstrzygnięciem 
najważniejszych konkursów spółdzielczych – objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
a w spotkaniu uczestniczył poseł Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji, Joanna Jarosławska – z-ca dyr. Gabinetu Marszałka Senatu oraz poseł Arkadiusz 
Czartoryski – przewodniczący sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Gospodarzami spotkania byli: przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego KRS, dr Jerzy Jankowski oraz 
prezes Zarządu KRS Mieczysław Grodzki, który nawiązując do tegorocznego hasła Międzynarodowego Dnia Spół-
dzielczości „Dzięki spółdzielniom nikt nie jest wykluczony” powiedział w swoim wystąpieniu: „Na całym świecie 
mamy dziś wyraźne odradzanie się spółdzielczości. W ubiegłym roku najważniejsza organizacja europejskiej 
spółdzielczości Cooperatives Europe opublikowała raport statystyczny: rośnie liczba europejskich spółdzielni, ich 
obroty łącznie wynoszą 100 bilionów Euro. Ok 17 proc. mieszkańców Europy to członkowie spółdzielni różnych 
branż” Prezes Grodzki zauważył jednocześnie, że pomimo niekorzystnych tendencji w naszym kraju od kilku 
lat widoczne jest zainteresowanie spółdzielczością. Ostatnie decyzje Rządu – projekt ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych, który otwiera spółdzielniom drogę do udziału w programie Mieszkanie plus oraz projekt 
Ustawy o spółdzielniach rolników, który daje szansę na tworzenie nowych spółdzielni – są ukłonem w stronę 
tej formuły gospodarczej, która sprawdza się zwłaszcza w trudnych czasach aktywizując ludzi. 

Jak co roku spółdzielcze święto jest okazją do rozstrzygnięcia konkursów spółdzielczych, których 
celem jest uhonorowanie liderów tego ruchu. Minister Jarosław Zieliński wraz z prezesem Zarządu KRS 
Mieczysławem Grodzkim oraz przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego KRS, dr Jerzym Jankowskim 
wręczyli statuetki i pogratulowali Laureatom: W kategorii Lider Spółdzielczości Polskiej 2017 wyróżniono 
4 osoby: kategorii Menedżer – Spółdzielca 2017 – 7 osób; w kategorii Prymus Spółdzielczości 2017 – 5 osób; 
Złoty Laur Spółdzielczości 2017 – przypadł 2 osobom oraz 3 bankom i 2 spółdzielniom mieszkaniowym.

Tradycją stało się też, że spółdzielczość nagradza tytułem „Samorządowiec-Spółdzielca” tych przed-
stawicieli samorządów terytorialnych, którzy w swojej codziennej działalności wspierają spółdzielców. 
W tym roku Kapituła Nagród na wniosek spółdzielni uhonorowała 6 osób.

Spółdzielcy uhonorowali również obecnych na spółdzielczym święcie przedstawicieli Rządu i Par-
lamentu medalami z okazji 200-lecia Spółdzielczości na Ziemiach Polskich. 

Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej wręczyła statuetkę „Przyjaciel Spółdzielczości 
Uczniowskiej” za szczególne wsparcie tej „najmłodszej” branży spółdzielczej dr. Jerzemu Jankowskiemu. 
Za szczególny wkład w rozwój spółdzielczości odznaczenie „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego” 
odebrał również Adam Łoziak, Wiceprezes Zarządu UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Uroczystość 
zakończyło rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze prace naukowe poświęcone spółdzielczości. 

Balkon, Al. Włókniarzy 198, m. 34  Fot. redakcja

Balkon, ul. Klonowa 41, m. 20  Fot. redakcja

Balkon, ul. Bydgoska 42, m. 30  Fot. redakcja

Balkon, ul. Klonowa 41, m. 25 Fot. redakcja Balkon, ul. Zakładowa 62, m. 1  Fot. redakcja

Uwaga! trwa konkurs!
Trwa konkurs na najładniej ukwiecony balkon w naszych budynkach. Do konkursu zgłosiło się sześciu członków 
spółdzielni: czterech z Żubardzia i po jednym z Kozin i Olechowa. 
Rozstrzygnięcie konkursu, wzorem lat ubiegłych, nastąpi na wrześniowym festynie „Hop do szkoły”. K.Sz.

Balkon, ul. Bydgoska 42, m. 23 Fot. redakcja

ganizuje dla wszystkich chętnych 
zawody sportowe. Warto w nich 
wziąć udział, by dowieść swojej 
sprawności, szybkości czy tęży-
zny fizycznej. Mamy tylko jedną 
prośbę do rodziców uczestników 
tych zawodów, aby przyprowadzi-
li swoje pociechy ponownie ok. 
godz. 15–16 celem odebrania na-
gród na festynowej scenie!

Przez cały dzień czas umilać 
będą nam Pedagodzy Ulicy oraz 
licznie firmy, oferujące, w zajmo-
wanych festynowych namiotach, 
swoje produkty i usługi. Nie za-
braknie również, tak popularne-
go i wręcz uwielbianego, wśród 
dzieci, malowania twarzy.

Na zakończenie naszej im-
prezy wystąpi kapela podwórko-

wa z Piotrkowa Trybunalskiego 
„FAKIRY”.

Serdecznie zapraszamy 
wszystkich naszych członków 
zamieszkałych nie tylko na Ole-
chowie i Janowie, ale również 
z Kozin, Żubardzia, Zbiorczej 
wraz ze Stokami czy Andrespola. 
Zapraszamy z Waszymi bliskimi 
i przyjaciółmi do wzięcia udziału 
w naszej rodzinnej imprezie, in-
formując jednocześnie, że hono-
rowy patronat nad naszą imprezą 
objęła prezydent Naszego Miasta 
p. Hanna Zdanowska, a patro-

nat medialny sprawować łódzki 
oddział Telewizji Polskiej i być 
może będziemy mogli siebie zo-
baczyć w migawkach zaprezen-
towanych na antenie programu 
regionalnego w TVP3.

Do zobaczenia na festynie! 
…o co serdecznie proszą Orga-
nizatorzy: RSM „Bawełna”, Dy-
rektorzy Szkół Podstawowych 
Nr 205, Nr 141 i Nr 34, Dyrek-
torzy Gimnazjów Nr 36, Nr 34 
i Nr 29, Ognisko TKKF „Dziku-
sy oraz Rada Osiedla „Olechów-
-Janów”.

 K.Sz.

Na zdjęciu Z-ca Dyr. 
ZSO nr 1 p. Aleksan-
dra Opłatowska i Dyr. 
SP nr 141 p. Adam 
Szadkowski podpisu-
ją protokół z losowa-
nia kolejności prezen-
tacji szkół na festynie
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Jak co roku  

przedstawiciele RSM „Bawełna”  
odwiedzili kolonie  

organizowane przez TKKF Ognisko „Dzikusy”. 

K o n t a k t 
z administratorem
Oto wykaz wszystkich administratorów wraz 
z  kontaktowymi telefonami komórkowymi 
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.
Agata Jakubczyk-Kaźmierska administro-
wane bloki: 147-156, 158-160, 216, 217, 219, 
220, 221, 221A, 222A, 226A, tel. kom. 509 
285 342, e-mail: ajakubczykkazmierska@
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:
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, 16, S1-S7, S9-S11, 
Z1  (1-7), Z2 (1-7), 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:
Jolanta Bagińska administrowane budynki: 
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.
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, Bydgoska 40, 42, tel. kom. 500 
268 207, e-mail: rpsonka@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, Bydgoska 44, 46, 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, Klonowa 35/37, 41, 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 
25 i Powstańców Wielkopolskich 25, e-mail: 
amarcinkowskawronska@rsmbawelna.pl.

Łódzki Dom Kultury przy ul. Trau-
gutta 18 w ostatnim dniu czerwca 
br. był miejscem dość specyficz-
nej, ale już cyklicznej imprezy. 
Po raz czwarty od 2016 r. odby-
wał się tu Wojewódzki Przegląd 
Twórczości Dojrzałej „Przystanek 
60+”. Przegląd ten organizowany 
jest przy współpracy i dofinanso-
waniu Urzędu Marszałkowskiego 
w Łodzi i ma na celu promocję 
oraz prezentację dorobku twór-
czości artystów amatorów, miesz-
kańców województwa łódzkiego 
w wieku 60+, w dużej mierze 
słuchaczy Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku. Impreza zgromadzi-
ła wielu artystów z Łodzi oraz 
kilkunastu miejscowości woje-
wództwa łódzkiego, m.in. z Kut-
na, Łowicza, Łęczycy, Wielunia, 
Działoszyna, Pajęczna, Rzeczy-

cy, Tomaszowa Mazowieckiego, 
Żychlina, Sieradza, Aleksandro-
wa Łódzkiego, Zduńskiej Woli. 
Ta edycja przeglądu zatytułowana 
była „Malarstwo i rzeźba” i całą 
salę wypełniały obrazy namalo-
wane różnymi technikami oraz 
rzeźby. Kulminacyjnym punk-
tem wydarzenia było ogłoszenie 
werdyktu profesjonalnego jury 
złożonego m.in. z profesorów 
łódzkich uczelni artystycznych 
z zakresu rzeźby i malarstwa 
oraz dyrektora ŁDK Jacka 
Sokalskiego i uhonorowanie 
czekami pieniężnymi artystów 
po trzech najlepszych, wg jury, 
prac malarskich i rzeźbiarskich. 
Dla jedenastu artystów malarzy 
i trzech rzeźbiarzy przewidziano 
także wyróżnienia.

Niezmiernie miło mi poin-
formować naszych czytelników, 
że jedno z jedenastu wyróżnień 
w kategorii malarstwo otrzy-
mała p. Barbara Nożewska – 
mieszkanka Olechowa, która 
na łamach „Mojego Domu” już 
wielokrotnie gościła. Na zdję-
ciu przy wyróżnionej pracy 
pt. „Letnie Impresje” od lewej 
strony: autorka p. Barbara 

Nożewska, pisząca ten tekst 
Katarzyna Szczepaniak oraz 
Bogumiła Górajek artystka 
z Żurawieńca k. Lutomierska. 

Więcej zdjęć z tego wyda-
rzenia znajdą Państwo do obej-
rzenia na stronie internetowej 
ŁDKu.

Zachęcamy także naszych 
starszych mieszkańców, w tym 
głównie z Żubardzia i Kozin 
do uczestnictwa w zajęciach Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku. Jak 
powiedziały osoby już biorące 
udział w wykładach i zajęciach, 
każdy znajdzie tam coś ciekawego 
dla siebie: można rozwijać swo-
je pasje i co ważne pobyć w to-
warzystwie innych osób. A dla 
wszystkich tych, którzy z żalem 
twierdzą, że na ich osiedlach nie 
ma żadnych imprez i wydarzeń 
dla seniorów, myślę, że będzie 
to miła alternatywa olechowskie-
go festynu, takie Hop do szkoły 
dla seniora.

 K.Sz.

Przyjmowanie i  załatwianie interesantów 
w  spółdzielni odbywa się następująco: 
sekretariat spółdzielni, Zespół Doradczo-
-Samorządowy, Dział Księgowości Eksplo-
atacyjnej Dział Techniczny, Stanowisko ds. 
Analiz Ekonomicznych czynne są przez cały 
tydzień (za wyjątkiem sobót i  niedziel) 
w godzinach 8.00-16.30; Dział Członkowsko-
-Mieszkaniowy, Dział Czynszów, Kredytów 
i  Wkładów Mieszkaniowych, Dział Orga-
nizacyjny czynne są w  poniedziałki, środy, 
czwartki, piątki w godzinach 8.00-16.30, we 
wtorki w godzinach 8.00-18.00, Administra-
cje osiedlowe: w okresie od 1.09. do 30.06. 
przyjmują interesantów w poniedziałki, śro-
dy, 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.

Zgłaszanie awarii po godzinach pracy 
administracji: Spółdzielcze Pogotowie 
Techniczne „Usługa”, tel. 42 637-36-36

Czy jesteśmy bezpieczni?
Wszyscy z Państwa zapewne słyszeli 
o czerwcowym tragicznym pożarze w lon-
dyńskim wieżowcu. Przyczyną pożaru 
w Londynie okazała się uszkodzona lo-
dówka w jednym z mieszkań. Pożar roz-
przestrzenił się na cały budynek, odcinając 
możliwość ewakuacji ludzi uwięzionych 
zwłaszcza na wyższych piętrach. Jak po-
twierdziła policja, izolacje i materiały użyte 
na elewacji tego apartamentowca nie odpo-
wiadały normom, a użyte materiały narusza-
ły ogólne zasady bezpieczeństwa i zasady 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Patrząc na szkielet londyńskiego wie-
żowca, który płonął w całej swojej kubatu-
rze, z pewnością dużej części z nas przeszła 
przez głowę myśl: czy my, w naszych blo-
kach z wielkiej płyty, jesteśmy bezpieczni. 
Według słów eksperta pożarnictwa p. Zbi-
gniewa Kwiatkowskiego, z którym obszerna 
rozmowa została zamieszczona w Dzienniku 
Łódzkim 22.06. br., polskie bloki zbudowane 
są z żelbetu i w nośnikach tych konstrukcji 
mało jest materiałów palnych. W razie pożaru 
ogień nie powinien się rozprzestrzenić na 
cały budynek, tak jak to miało miejsce w Lon-
dynie. Również pracujący w RSM „Bawełna” 
inspektorzy nadzoru zapewniają, że nasze 
bloki zbudowane są z materiałów niepalnych.

Mimo wszystko, należy zawsze mieć 
na uwadze zachowanie wszelkich wzglę-
dów bezpieczeństwa, dlatego przypomi-
namy o kilku podstawowych zasadach, 
których powinniśmy przestrzegać w razie 
pożaru.

I tak: gdy pali lub tli się elewacja nie 
otwierajmy okien, by trujące produkty spala-
nia nie dostały się do mieszkania. Podczas 
ewakuacji zabierajmy tylko najpotrzebniej-
sze rzeczy i to tylko wtedy gdy jest do nich 
łatwy dostęp (nie zapomnijmy o naszych 
zwierzętach! kotach, psach, chomikach 
itp.). Pamiętajmy, że gdy klatka schodowa 
jest zadymiona, to im niżej podłogi jeste-
śmy, tym mniejsze jest tam zadymienie 
i tym więcej tlenu. Gdy mieszkamy na wyż-
szych piętrach, a pożar idzie od dolnych 
kondygnacji, nie ryzykujmy schodzenia 
klatką schodową, tylko czekajmy w domu 
na pomoc, zabezpieczając drzwi mokrymi 
ręcznikami i wzywając pomoc przez okno. 
Nigdy podczas pożaru nie wsiadajmy do 
windy, bowiem uszkodzenie przez pożar 
instalacji elektrycznej może spowodować, 
że zostaniemy uwięzieni w płonącej pułap-
ce. I jeszcze kwestia, o którą apelujemy na 
naszych łamach i o którą często proszą 
Państwa administratorzy budynków – nie 
zastawiajmy klatek schodowych meblami 
czy doniczkami z kwiatami. Może to utrud-
niać lub wręcz w krytycznych momentach 
odcinać drogi ewakuacji, a także stanowić 
dodatkowe paliwo dla rozprzestrzeniające-
go się pożaru. 

Ze smutkiem i współczuciem myśląc 
o mieszkańcach londyńskiego wieżowca, 
jako zarządcy spółdzielczych nieruchomości 
informujemy, że zgodnie z opinią naszych 
inspektorów nadzoru budowlanego jeste-
śmy u nas bezpieczni.  I.G.

8 lipca rozpoczął się w Su-
lejowie-Polance drugi tur-
nus dla dzieci i młodzieży. 
Turnus liczy 26-cioro dzie-

ci. W upalny poniedziałek 10 lip-
ca przedstawiciele władz naszej 
Spółdzielni odwiedzili kolonistów 
i dokonali krótkiej wizytacji ośrod-
ka. Z dziećmi i kadrą na temat ich 
pobytu na koloniach rozmawiali: 
Z-ca Prezesa RSM „Bawełna” Ta-
deusz Szymański, Przewodniczący 
Rady Osiedla „Sienkiewiczowskie” 
Andrzej Rudnicki, Przewodniczą-
cy Rady Osiedla „Słowiańskie” 
Bogusław Kowal oraz Katarzyna 
Szczepaniak współredagująca ga-
zetę RSM Bawełna „Mój Dom”.

Kierownik ośrodka p. Anna 
Korczyk wraz z kadrą wytypo-
wała najmłodszą i najmłodszego 

kolonistę oraz najbardziej wyróż-
niającego się postawą kolonistę, 
którym goście wręczyli drobne 
upominki. Był wspólny posiłek 
i pamiątkowe zdjęcie, które trady-
cyjnie zamieszczamy w gazecie.

Z radością przekazujemy 
wszystkim czytelnikom, a w szcze-
gólności rodzicom wypoczywają-
cych w sulejowskich lasach dzieci, 
że ośrodek z roku na rok, w miarę 
posiadanych przez TKKF środków, 
zmienia się: remontowane są do-
mki, sanitariaty, powstają nowe 
miejsca do gier i zabaw. W tym 
roku budowane jest w ośrodku 
nowe boisko do gry w siatkówkę.

Dzieci są zadowolone i uśmie-
chnięte. Wszystkim ślemy gorące, 
jak sulejowskie lato, pozdrowienia.

 K.Sz.

Zmiana wieczystego użytkowania we własność gruntu
Ostatnio w prasie centralnej i lo-
kalnej pojawiło się szereg infor-
macji na temat projektu ustawy 
o przekształceniu współużytko-
wania wieczystego gruntów zabu-
dowanych na cele mieszkaniowe 
we współwłasność gruntów. Jest 
to jednak kwestia przyszłości, 
może bardzo bliskiej, a może 
dalekiej. Przy okazji chcieliby-
śmy odnieść się do tego ważnego 
także w naszej Spółdzielni tema-
tu z punktu widzenia bieżących 
spraw procedowanych w Urzędzie 
Miasta Łodzi.

Na 162 nieruchomości budyn-
kowe w RSM „Bawełna” 62 pozo-
stają w wieczystym użytkowaniu 
gruntu, z tego dla 51 nieruchomo-
ści w UMŁ złożone są już wnio-
ski o przekształcenie prawa wie-

czystego użytkowania w prawo 
własności, a dla 11 nieruchomości 
stan prawny gruntów nie pozwa-
la na złożenie do UMŁ wniosku 
o wykup gruntu. Dla tych 51 nie-
ruchomości własność, głównie 
za sprawą samych członków na-
szej Spółdzielni, jest nieosiągalna. 
Dlaczego? Otóż przyczyny tego 
stanu rzeczy wielokrotnie już Pań-
stwu omawialiśmy na zebraniach 
Walnych Zgromadzeń czy opisy-
waliśmy na łamach gazety: nie-
którzy członkowie, posiadający 
odrębną własność lokalu zalegają 
ze złożeniem do UMŁ wniosku 
w sprawie wykupu gruntu, nie in-
formują przy sprzedaży swojego 
mieszkania o takim obowiązku 
swoich kontrahentów bądź posia-
dają zaległości w opłatach należ-

nych wobec gminy z tytułu opłaty 
rocznej za wieczyste użytkowanie 
lub podatku od nieruchomości. 
Wszystko to uniemożliwia proce-
dowanie przez miasto spraw i wy-
kup gruntu odwleka się w czasie.

Ponadto przy wykupie gruntu 
musi być jednomyślność wszyst-
kich współwłaścicieli nierucho-
mości. Brak zgody na wykup 
gruntu chociażby przez jedną oso-
bę uprawnioną niweczy starania 
pozostałych. W naszej spółdzielni 
w dwóch nieruchomościach odno-
towujemy taki stan rzeczy.

Pamiętajmy też, że na prze-
strzeni ostatnich trzech lat na-
stąpiły znaczące przeszacowa-
nia wartości gruntów oddanych 
w wieczyste użytkowanie. Opłaty 
roczne podniesiono w niektórych 

przypadkach o 400%. O tym tak-
że informowaliśmy już Państwa 
kilkakrotnie na łamach naszej 
gazety, apelując do osób wyod-
rębnionych o niezwłoczne dopeł-
nienie wymaganych formalności, 
pozwalających na zakończenie 
spraw wykupu gruntu.

Wracając zaś do projektu 
ustawy przewidującej przejście 
z prawa wieczystego użytkowa-
nia gruntu we własność gruntu nie 
spodziewajmy się manny z nieba.

Sformułowany przez Mi-
nisterstwo infrastruktury i Bu-
downictwa projekt ustawy z 16 
sierpnia 2016 r. który podlegał 
już kilkakrotnym modyfikacjom, 
a terminy wprowadzenia ustawy 
w życie były kolejno odracza-
ne, przewiduje, że z tytułu prze-

kształcenia prawa użytkowania 
wieczystego gruntu w prawo 
własności właściciel przez okres 
20 lat ponosić będzie roczną opła-
tę przekształceniową. Jeśli wpłaty 
przekształceniowej dokona jedno-
razowo może zostać mu naliczona 
50% bonifikata.

Jeżeli więc ustawa uwłaszcza-
jąca właścicieli mieszkań zostanie 
uchwalona w obecnym kształ-
cie, to wielu lokatorów dopiero 
po dwudziestu latach odczuje 
poprawę swojej sytuacji prawno-
-majątkowej.

Zatem, niezależnie od prac 
Ministerstwa, jak i decyzji Sejmu, 
jeszcze raz apelujemy do Państwa 
o bardzo rzetelne potraktowanie 
naszych pism, które do Państwa 
są kierowane po informacjach uzy-
skanych z UMŁ o przeszkodach 
w realizacji wniosków o wykup 
gruntu.  K.Sz.

„PRZYSTANEK 60+”
B A R B A R A  N O Ż E W S K A  W Y R Ó Ż N I O N A

Pozdrowienia z Sulejowa
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Ludzie,  
których 

warto poznać

Redakcja: Przygotowując projekt 
nowej sieci szkół przeprowadziliście kon-
sultacje społeczne z mieszkańcami każdej 
dzielnicy, rozmawialiście z dyrektorami, 
nauczycielami, rodzicami. Staraliście się 
wypracować jak najlepszy wariant sieci 
szkół. Mimo to, łódzki kurator oświaty 
p. Grzegorz Wierzchowski nie zgodził się 
na taki wariant. Dlaczego?

Tomasz Trela: O to należałoby za-
pytać kuratora, ale nie sądzę, by udzielił 
merytorycznej odpowiedzi. Ani kurator ani 
żaden jego przedstawiciel nie brał udziału 
w konsultacjach jakie miasto zorganizowało. 
Nie był także zainteresowany spotkaniem ze 
mną, przedstawicielami środowiska zwią-
zanego z edukacją, mam na myśli nauczy-
cieli, związkowców, pracowników szkolnej 
administracji wreszcie rodziców i uczniów, 
bo te grupy pseudoreforma PiS dotyka naj-
mocniej. Łódzki kurator zza biurka zdecy-
dował, że mamy utworzyć osiem nowych 
szkół podstawowych, bo tak chce i już. 
Tymczasem dane demograficzne pokazują, 
że nawet gdybyśmy ulegli i zrealizowali po-
mysły pana Wierzchowskiego to te placówki 
świeciłyby pustkami. Przekonał się o tym 
Wrocław i Warszawa, bo w tych miastach 
władze uległy i otworzyły po kilka nowych 
podstawówek. I co? Teraz głowią się jak je 
utrzymać, bo zaplanowane oddziały będą 
puste, rodzice nie chcieli zapisywać dzieci 
do nowych placówek.

R.: W rezultacie na Pana wniosek spra-
wa trafiła do sądu administracyjnego i po wa-
kacjach nie ruszy żadna nowa podstawówka. 
Jakie to będzie miało konsekwencje?

T.T.: Rekomendowałem Radzie Miej-
skiej odrzucenie opinii kuratora w całości 
i skierowanie sprawy do sądu administracyj-
nego ponieważ moim zdaniem łódzki kurator 
przekroczył swoje kompetencje. W ustawie 
samorządowej jest jasno napisane, że two-
rzenie i zamykanie czyli likwidacja szkół to 
kompetencja radnych, nie kuratora, wojewo-
dy czy marszałka województwa. Radnych 
czyli rady gminy, a w swojej opinii kurator 
Wierzchowski narzucił nam utworzenie no-
wych szkół i tym warunkował zatwierdzenie 
naszego, uważam, że optymalnego, projek-
tu nowej sieci szkół. Konsekwencją takiej 
opinii kuratora jest likwidacja wszystkich 
łódzkich gimnazjów, bo nie oszukujmy się 
– PiS-owska reforma miała na celu zlikwido-
wanie tego szczebla kształcenia. Wyrok sądu 
jest korzystny dla miasta co mnie osobiście 
utwierdza w przekonaniu, że warto było 
konsekwentnie bronić naszego stanowiska, 
ale to niczego nie zmienia, bo reformy nie 
cofnie. Po wakacjach nie, ale od września 
przyszłego roku, będą w Łodzi nowe szkoły 
podstawowe i liceum dwujęzyczne – dokład-
nie tak jak obiecałem podczas konsultacji 
społecznych w styczniu. Słowa dotrzyma-
łem, decyzja zapadła, za rok będą nabory 
do nowych placówek.

R.: Jakie by Pan wymienił plusy i mi-
nusy reformy edukacji?

T.T.: Ta reforma ma same minusy! 
Zwolnienia nauczycieli, zmuszanie ich do 

szukania dodatkowych źródeł dochodu, po-
zbawienie uczniów ulubionych nauczycieli 
jeśli ci odejdą, nerwy rodziców, którzy posy-
łali dziecko do gimnazjum także ze względu 
na kadrę jaka tam pracowała, dramat pra-
cowników administracji szkolnej, którzy też 
w części zostaną bez pracy, wreszcie wydatki 
jakie rząd zafundował samorządom. Przecież 
ta pseudoreforma kosztuje, tylko w tym roku 
na odprawy dla zwalnianych oraz doposaże-
nie pracowni specjalistycznych w szkołach 
podstawowych miasto wyda około 5 milio-
nów! Zamiast na pomoce naukowe, sprzęt 
sportowy dla szkoły czy cokolwiek innego 
potrzebnego w gimnazjum muszę wydać 
publiczne pieniądze na sfinansowanie po-
mysłów PiS-u. O chaosie i bałaganie jaki 
wprowadza ta pseudoreforma nie wspomnę, 
bo niby od września ma ruszyć PiS-owska 
„dobra szkoła”, a podręczników nikt nie wi-
dział, programów nauczania czy podstaw – 
także, listy lektur co rusz są zmieniane. Jeśli 
to ma naprawić polską szkołę…

R.: Czy wielu nauczycieli straci 
pracę?

T.T.: Chcę podkreślić, że każdy zwal-
niany nauczyciel to ogromna strata tak dla 
samego nauczyciela, jak i jego uczniów. 
W tej chwili w Łodzi szacujemy liczbę 
zwalnianych na 90 osób, ale to się może 
jeszcze zmienić.

R.: Czy Pana zdaniem szkoła po-
winna kształcić pamięć czy raczej uczyć 
samodzielnego myślenia?

T.T.: Zdecydowanie samodzielnego 
myślenia. Uważam, że szkoła nie jest od 
wkuwania definicji i formułek, choć oczy-
wiście podstawy czy teoria w każdej dzie-
dzinie są niezbędne, ale szkoła powinna być 
miejscem gdzie młody człowiek wykształci 
w sobie chęć poznawania świata, otwartość na 
to co nowe, nieznane, niezbadane. Powinien 
nauczyć się także krytycznego myślenia, sa-
modzielności, przedsiębiorczości, bo te kom-
petencje na pewno mu się w życiu przydadzą. 

R.: Przedstawiciele inicjatywy oby-
watelskiej złożyli w sejmie ponad 910 tys. 
podpisów, wnioskując tym samym o refe-
rendum ws. reformy edukacji. Wniosek 
został skierowany do komisji ustawo-
dawczej. Czy nie grozi to „zamrożeniem” 
projektu i tym, że utknie w tej komisji na 
dłuższy czas?

T.T.: Uważam, że skierowanie projektu 
do komisji to celowy zabieg posłów PiS, wy-
konujących polecenia rządu, a chodzi o to by 
nie dopuścić do referendum. Dlaczego? Bo 
okazałoby się, że jest ważne a jego wynik – 
druzgocący dla autorów pomysłu zwanego 
„reforma oświaty”. Jestem przekonany, że 
projekt „poczeka” w komisji do września, 
a wtedy rząd będzie miał łatwe usprawiedli-
wienie – nie ma sensu ogłaszać referendum, 
ponieważ szkoły wedle nowych przepisów 
ruszyły, jest nowy rok szkolny niczego cof-
nąć się nie da.

R.: Z drugiej strony czy zorgani-
zowanie referendum teraz gdy reforma 
już ruszyła ma sens? Czy nie był to zbyt 
późny zryw?

T.T.: Jeszcze w czerwcu można było 
tą fatalną reformę zatrzymać. Nie przeko-
nują mnie głosy o pracy jaką włożyli w jej 
przygotowanie samorządowcy czy kosztach. 
Koszty są, ale społeczne, natomiast samorzą-
dowcy chętnie popracowaliby więcej jeśli 
miałoby to oznaczać pozostawienie gim-
nazjów. Moim zdaniem zbiórka podpisów 
pod wnioskiem o referendum była potrzebna 
choćby po to, by pokazać skalę społecznego 
sprzeciwu oraz obnażyć hipokryzję rządu, 
zapewniającego na każdym kroku o szacun-
ku dla opinii suwerena. Właśnie widzimy 
ten szacunek.

R.: Uważa Pan, że powrót do 8letniej 
szkoły podstawowej jest dobry czy lepsze 
było wprowadzenie gimnazjów?

T.T.: Przed laty nie byłem zwolenni-
kiem gimnazjów, przyznaję, ale z czasem 
zmieniłem zdanie. Przez 17 lat istnienia ten 
szczebel kształcenia bardzo się zmienił, udo-
skonalił, nauczyciele zrobili bardzo wiele, 
aby podnieść swoje kwalifikacje, ucznio-
wie lubią swoje gimnazja, dlatego uważam 
reformę za katastrofę. Jeśli rząd chciał coś 
zmieniać to należało rozważyć system 4-4-4 
lub 5 czyli cztery lata szkoły podstawowej, 
cztery gimnazjum oraz cztery liceum lub 
pięć – technikum. Wtedy miałoby to sens 
i moim zdaniem byłoby korzystniejsze dla 
młodzieży.

R.: Czy myśli Pan, że gdy zmieni się 
władza to będzie chciała przeprowadzać 
swoją reformę edukacji i odwracać to co 
teraz zostaje wprowadzone?

T.T.: Nie wiem, ale nie sądzę. Edukacja 
potrzebuje przede wszystkim spokoju, a nie 
kolejnych rewolucji.

R.: Powiedział Pan kiedyś: sport to 
najlepsza promocja miasta. Jak miasto 
chce motywować łodzian, zwłaszcza dzie-
ci do prowadzenia aktywnego trybu życia 
i uprawiania sportu?

T.T.: Sport to nie tylko promocja, ale 
przede wszystkim zdrowie i ogromna przy-
jemność. Absolutnie dla każdego, dlatego 
nasze działania są adresowane do wszystkich 
łodzian bez względu na wiek. Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji sukcesywnie popra-
wia swoją bazę, kąpieliska na Stawach Jana 
i Stefańskiego czy w Arturówku są czyste, 
bezpieczne, powstają tam place zabaw dla 
dzieci, ścieżki dla rowerzystów i spacero-
wiczów, siłownie pod chmurką – zachęcam 
do odwiedzenia tych miejsc, każdy może 
tam aktywnie wypocząć. Dodatkowo MO-
SiR ma szeroką ofertę bezpłatnych zajęć dla 
seniorów i juniorów, dość powiedzieć, że 
najmłodsi ich uczestnicy chodzą do przed-
szkola, a najstarsza, bo 92-letnia pani Alek-
sandra regularnie uczestniczy w marszach 
nordic walking. Miałem okazję pomaszero-
wać z panią Olą i życzyłbym każdemu takiej 
kondycji w tym wieku. Naszą łódzką akcją 
jest program „Mój przyjaciel w-f” w ramach, 
którego organizujemy otwarte zajęcia ze zna-
nymi sportowcami Otylią Jędrzejczak, Elą 
Nowa, Mariuszem Wlazłym – chętnych jest 
kilka razy więcej niż miejsc. W czasie wa-
kacji jest program „Trener osiedlowy” – na 

szkolnych boiskach każdy uczeń może 
grać w co zechce pod okiem trene-
ra. MOSiR ma swoje „Technikum 
piłkarskie” dla dzieci, które pod 
okiem byłych piłkarzy do-
skonalą swoje umiejętności 
techniczne, jednym sło-
wem – dzieje się sporo, 
a efektem jest spadająca 
regularnie liczba zwol-
nień z w-f. Nieprawdą 
jest, że dzieci nie chcą 
ćwiczyć, chcą, ale trzeba 
im coś atrakcyjnego zapro-
ponować. Dodam, że nasze pro-
gramy i imprezy podpatrują inne samorządy, 
pytają o szczegóły by je realizować u siebie. 
A duża liczba łodzian jaka w nich uczestni-
czy jest najlepszą rekomendacją.

R.: Pan też jest związany ze spor-
tem. Trenował Pan lekkoatletykę, grał 
w koszykówkę. Czy nadal aktywnie Pan 
ćwiczy?

T.T.: Oczywiście, lubię sport i staram 
się znaleźć czas, aby regularnie się ruszać. 
Nadal gram w koszykówkę, mam grupę po-
dobnych do mnie wielbicieli sportu i dwa 
razy w tygodniu ostro walczymy pod kosza-
mi. Jeżdżę też na rowerze, staram się kilka 
razy w tygodniu, ale nie zawsze obowiązki 
pozwalają. Ekstra aktywność zapewnia mi 
moja 3-letnia córka Zosia, która nie chodzi 
a biega, a ja razem z nią.

R.: A jak się zaczęła Pana kariera 
w polityce?

T.T.: Tradycyjnie czyli od samego 
dołu. Nie ukrywam, że polityka fascynowała 
mnie od najmłodszych lat, więc wybór drogi 
życiowej był konsekwencją tej młodzieńczej 
fascynacji. Zaczynałem jak wielu od działal-
ności w szeregach partyjnej młodzieżówki, 
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gdzie uczyłem się i na-
bierałem doświadcze-
nia, z czasem zostałem 
radnym, a teraz jestem 
wiceprezydentem, szefem partii w mieście 
i wiceprzewodniczącym jej ogólnopolskich 
struktur.

R.: Żonę także poznał Pan w poli-
tycznym świecie, prawda?

T.T.: Tak, tyle, że żona wcześniej zdo-
była mandat radnej, a ja musiałem dłużej 
na niego poczekać albo solidniej zapraco-
wać na zaufanie mieszkańców. Teraz żona 
zajęła się pracą zawodową, naukową – jest 
prawnikiem, niedawno obroniła habilitację 
z czego nie ukrywam jestem bardzo dumny, 
prowadzi kancelarię adwokacką, a politykę 

zostawiła mnie. Choć nadal się nią interesuje 
i jest moim najlepszym doradcą.

R.: Jakie macie Państwo plany na 
wakacje? Lubicie wypoczywać w Polsce?

T.T.: W lipcu jedziemy z córką na 
Mazury, będziemy pływać łódką, na pewno 
będzie to aktywny wypoczynek, bo nasze 
dziecko innego nie uznaje. Być może jesz-
cze w sierpniu wyjedziemy nad morze, bo 
lubimy wakacje nad wodą: jeziorem albo 
morzem właśnie.

R.: Życzymy więc spokojnego wypo-
czynku i sukcesów w pracy. I.G. i K.Sz.

TA  REFORMA MA SAME MINUSY 

ZBĘDNE NAPRAWIANIE 
POLSKIEJ SZKOŁY
Rozmowa z Pierwszym Wiceprezydentem Łodzi 
p. Tomaszem Trelą odpowiedzialnym w naszym 
mieście m.in. za edukację i wychowanie.

Silne wiatry jakie przeszły 
nad Polską w ostatnim ty-
godniu czerwca wyrządziły 
także spore szkody naszym 
mieszkańcom. W dniu 30 
czerwca o godzinie 9.40 na 
parkingu przed administracją 
osiedla przy ul. Zbiorczej od-
łamał się gruby konar topoli. 
Upadając uszkodził stojące 
nieopodal samochody. Jeden 
z samochodów został prawie 
całkowicie zgnieciony. W po-
zostałych stłuczeniu uległy 
szyby. Złamane drzewo zo-
stało niezwłocznie usunięte 
a sprawę zniszczeń admini-
stracja zgłosiła do naszego 
ubezpieczyciela Uniqi.

Złamane drzewo zniszczyło 
cztery samochody

Jeszcze w czerwcu można było tą fatalną reformę zatrzymać. Nie przekonują mnie 
głosy o pracy jaką włożyli w jej przygotowanie samorządowcy czy kosztach. Koszty 
są, ale społeczne, natomiast samorządowcy chętnie popracowaliby więcej jeśli 
miałoby to oznaczać pozostawienie gimnazjów.



8 Rozerwij się!
Poziomo: 1. kolor kojarzony z Zawiszą 
z Garbowa, 6. kraj z Radziwiliszkami, 
7. bohater Zbrodni i kary, 8. podstawa 
dżezu, 9. poruszany wiosłem, 12. bierze 
udział w otwarciu, 13. holenderskie mia-
sto z ogrodem Keukenhof, 14. hiszpańskie 
święto z procesjami i tańcami, 18. miasto 
nad Wołgą, 19. gapa, niezdara, 20. zagrał 
w Złocie Neapolu, 21. państwo nad Zatoką 
Bengalską, Birma, 22. Olivier hrabia de la 
Fère u A. Dumasa.
Pionowo: 2. ciche porozumienie, 3. zamek 
w gruzach, 4. marka maszynek do golenia, 
5. ptasi harmider, 9. zdradza ojca, 10. istota 
wewnętrzna, 11. nakrycie głowy zakonni-
cy, 15. trik magika, 16. miasto nad Mosz-
czenicą, 17. przywódca kozacki.

Poziomo: trąba, angaż, tęcza, furda, Sajno, 
kotlet, kawka, piroga, Ebro, danina, Edyp, 
murena, arak.
Pionowo: rzęsa, bozon, induktor, Zand-
berg, sekretera, Jaworzyna, okap, Ikarus, 
oficer, aparat.

Pierwsze trzy osoby, które w ciągu 
10 dni od ukazania się gazety nadeślą 
prawidłowo rozwiązaną krzyżówkę na 
adres: RSM „Bawełna” 93120 Łódź, 
ul. Przybyszewskiego 163, z dopiskiem 
na kopercie „Krzyżówka”, otrzyma-
ją nagrody (nie dotyczy pracowników 
RSM „Bawełna”).

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI 
Z POPRZEDNIEGO NUMERU

Na niewielkim obszarze, należącym do nadleśnictwa Gryfino w wojewódz-
twie zachodniopomorskim, rośnie skupisko zdeformowanych sosen. Wszystkie 
maja powyginane fantazyjnie pnie. Każde z drzew jest wygięte tuż przy ziemi 
w spory łuk pod kątem prawie 90 stopni. Reszta pnia jest już normalna. Wy-
brzuszenia skierowane są na północ.

Las nazywany bywa Bajkowym. Jest osobliwością przyrodniczą. Drzewa były 
sadzone najprawdopodobniej w pierwszej połowie ubiegłego wieku. Dzisiaj 
drzewa przypominają harfy.

Istnieje kilka hipotez na temat powstania osobliwości. Jedni mówią o żyłach 
wodnych, drudzy o genetycznym wynaturzeniu, wreszcie wypowiadane bywa-
ją nawet hipotezy o działalności kosmitów.

Krzywy Las nie jest jednak dziełem natury. Deformacji dokonano bowiem me-
chanicznie. Świadczą o tym ślady nacięć. Jakim celom miały służyć powykrzy-
wiane drzewa niestety nie wiadomo. Przypuszcza się, że mogły być przezna-
czone do budowy łodzi.

Drzewa harfy są uznane za pomnik przyrody. Przez teren lasu przebiega czer-
wony szlak turystyczny ze Szczecina Klucz do miejscowości Mieszkowice. 
Warto zobaczyć ów dziw świata przyrody. 

źródło: Kalendarz Rodzinny na 2017 r.

BARAN 21 III  20 IV
Zainteresowanie Twoją oso-
bą ze strony innych osób, po 
których tego wcale się nie 
spodziewasz. Może nawet warto pokazać 
swoje zaskoczenie. I jeśli wyrazisz zgodę 
na przystąpienie do jakiejś sprawy, to nie 
zwlekaj i od razu działaj! Licz się przy tym 
z wydatkami, ale będą chyba konieczne. 
Znak ważny - Ryby.

BYK 21 IV  21 V
Twoim najbliższym planom 
może niespodziewanie za-
grozić jakaś intryga. Sprawdź 
szybko, kto w tym macza palce i daj mu ostrą 
odprawę. Takie kategoryczne postępowanie 
ukróci plotkarza i nie pozwoli na przeszko-
dzenie Ci w przygotowaniach do urlopu. 
Warto odnowić kontakt z przyjazną Panną.

BLIŹNIĘTA 22 V  20 VI
Warto energicznie wkroczyć 
w sam środek spraw zawo-
dowych, które w tych dniach 
nabiorą znaczenia. Wiele będzie zależa-
ło od tego, jak się zachowasz i za czym 
opowiesz. Trzeba będzie podjąć decyzje, 
które będą miały większe znaczenie niż 
przypuszczasz. Transakcje ze Skorpionem 
mogą być ryzykowne…

RAK 21 VI  22 VII
Trafiła kosa na kamień - bę-
dzie można powiedzieć, śle-
dząc spór między Tobą a kimś 
równie energicznie broniącym swoich racji. 
Upór obu stron nie wiedzie ku dobremu 
w zaistniałej sytuacji. O dziwo - może oka-
zać się, że wygra ten, który ustąpi z placu 
boju. Licz na pomoc Barana.

LEW 23 VII  22 VIII
Będziesz dążyć do pewnych 
zmian, ale za mało energicz-
nie, więc i widoki będą mar-
niutkie. Chyba też do niewłaściwych ludzi 
zwrócisz się po radę. Jeśli rzeczywiście 
chcesz zmian działaj odważniej i z większą 
energią, a na rozmówców wybieraj osoby, 
o których wiesz, co są naprawdę warte. 
Może Wagę?

PANNA 23 VIII  22 IX
Dodatkowe zajęcia z powodu 
czyjejś chwilowej niedyspozycji 
lub wyjazdu. Może to poważnie 
wpłynąć na tok Twoich codziennych zajęć. 
Szybko postaraj się właściwie zorganizować 
swój czas, inaczej napytasz sobie kłopotów. 
Bliskie Ci Ryby wymagać będą większej uwa-
gi. Daj z siebie jak najwięcej.

WAGA 23 IX  23 X
Twoje zachwyty i zaintere-
sowanie mogą być w tych 
dniach skierowane pod złym 
adresem. Szybko się o tym przekonasz. 
Równie szybko spotkasz nowy obiekt, tym 
razem rzeczywiście wart Twojej uwagi. I to 
na dłużej, i z żywą wzajemnością. Uważaj 
tylko na wścibskość sąsiadki spod znaku 
Bliźniąt.

SKORPION 24 X  21 XI
Dni spotkań i ciekawych roz-
mów. Nie będą ważne, ale na 
pewno sympatyczne. Równo-
cześnie toczyć się będą sprawy wymagające 
głębszego zastanowienia się nad nimi. Ale 
- jak to w sezonie letnim - nie będą pilne. 
Można będzie z decyzją odczekać. Nie od-
kładaj natomiast odpowiedzi na list od Raka.

STRZELEC 22 XI  21 XII
Teraz będą się ważyć jakieś 
istotne sprawy. Byłoby nie-
dobrze, gdyby się toczyły 
pod Twoją nieobecność. Staraj się - mimo 
kanikuły - być w tych dniach na miejscu! 
Pańskie oko konia tuczy - mówi stare przy-
słowie i nie zapominaj o nim. Zwróć bacz-
niejszą uwagę na motywy postępowania 
Wodnika…

KOZIOROŻEC 22 XII  19 I
Dobrze zorganizowana praca przy-
niesie zadowolenie, mimo że jak to 
zwykle w sierpniu, urlopy, zastęp-
stwa, dodatkowe zajęcia i zwiększone obowiąz-
ki. W życiu osobistym dobrze, ale nie zapominaj 
o uśmiechu i dobrym słowie, to przecież najmniej 
kosztowny a najlepszy argument do wygrania 
swoich racji. Zwłaszcza w dyskusji z Lwem.

WODNIK 20 I  18 II
Osoby na kierowniczych sta-
nowiskach lub pracujące na 
własny rachunek - szczegól-
nie zajmujące się handlem czy rzemiosłem 
- będą miały okres znakomitej prosperi-
ty. Nie należy nic zmieniać i nie zbaczać 
z obranego kierunku - wszystko idzie ku 
dobremu… Poznany przypadkowo Byk 
może okazać się oczarowaniem życia…

RYBY 19 II  20 III
Mogą być małe kłopoty ze 
zdrowiem. Za dużo lodów, za 
dużo słońca, a może i jedno, 
i drugie? Jeśli w drugiej połowie sierpnia 
będziesz na wczasach - odpoczywaj spo-
kojnie. To ma być wypoczynek, a nie udrę-
ka. Jeśli dopiero planujesz wyjazd, pamię-
taj - Bliźnięta mają Ci coś do zaoferowania.

HOROSKOP NA SIERPIEŃ

UŚMIECHNIJ SIĘ
***

Spytałem mojego trenera na siłowni, z którego urządzenia mam naj-
częściej korzystać, żeby dziewczyny na mnie leciały.
– z bankomatu ... – odpowiedział.

***
W restauracji pan prosi o pączki, kelnerka przynosi, a facet do niej:
– Za te słodkie pączki całuje panią w rączki.
Chwile później znów woła kelnerkę i prosi o ciasteczka, kelnerka 
przynosi, a on do niej tak:
– Za te słodkie ciasteczka całuję panią w usteczka.
Po chwili ze stolika obok słychać:
– Panie, zamów, że pan wreszcie zupę! 

KUCHNIA 
NASZA  

CODZIENNA

Warto zaserwować sobie 
każdego dnia koktajl ze 
szpinakiem, bo liście szpi-
naku mają właściwości an-
tynowotworowe i chronią 
przed miażdżycą. Właści-
wości lecznicze szpinaku 
to zasługa beta-karotenu, 
witaminy C oraz luteiny – 
znanych przeciwutlenia-
czy. Poza tym szpinak bo-
gaty jest w potas, żelazo 
i kwas foliowy.

S Z P I N A K

W życiu najlepiej, kiedy 
jest nam dobrze i źle.
Kiedy jest nam tylko 
dobrze – to niedobrze.
 ks. Jan Twardowski

KRZ Y WY LAS

SZKLANKA ZDROWIA 

Wielu osobom szpinak kojarzy się 
z zieloną, mdłą w smaku papką do je-
dzenia której byliśmy zmuszani w dzie-
ciństwie. Tak przyrządzony szpinak był 
dla wielu osób zmorą dzieciństwa. Na 
szczęście dziś chętnie korzystamy 
w kuchni ze wzorów włoskich i francu-
skich, dzięki czemu to bogate w skład-
niki odżywcze warzywo smakuje na-
prawdę wyśmienicie. Liście szpinaku 
stanowią obecnie bazę do przygoto-
wania ciast, placuszków, naleśników, 
sałatek, stanowią farsz do różnych dań 
oraz… przyrządza się z nich pyszne 
koktajle, do picia których szczególnie 
mocno zachęcamy.

Składniki:
 ▪ 2 garście umytych liści szpinaku,
 ▪ 1 pomarańcza
 ▪ 1 banan
 ▪ sok z cytryny

Przygotowanie:
Wszystko mieszamy w blenderze i 30 mi-
nut schładzamy w lodówce.

I zdrówka życzymy!

Wszyscy chcą stać przy sterze. Nikt 
nie chce wiosłować.    (Valeriu Butulescu)


