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Śmieciowa rewolucja zamieniła się na początku lipca w śmie-
ciowy koszmar, jak donosiły nasze łódzkie gazety. Pomału
sytuacja wraca do normalności.

Wakacje – czas urlopów i wypoczynku… ale i remontów.
Na stronach naszej gazety zachęcamy do letniego wypoczynku
i pokazujemy efekty działań naszych firm budowlanych.

NAKŁAD 9000

egzemplarzy

Moim
zdaniem
Lato w pełni. Pogoda nam dopisuje

i o dziwo do tej pory mieliśmy bardzo dużo
słońca i ciepła, w porównaniu do poprzed-
nich lat. Kolejny raz okazało się, że w tym
naszym „biednym” mieście wg mediów
i ciągłych utyskiwań wielu prominentnych,
opiniotwórczych osób, nie jest tak całkiem
źle i bardzo wiele osób wyjechało. Dlacze-
go taki mój wniosek. Otóż, pomimo rozpo-
częcia wielu remontów naszych ulic i dróg,
można się po mieście w miarę szybko prze-
mieszczać samochodem. Poza oczywiście
trasami przelotowymi na linii północ–
południe, na których to ulicach od maja
br. mamy buspasy i oczywiście korki.

Zdarza się, że pas ten jest często wolny,
nie jeżdżą po nich autobusy miejskie, bądź
autokary lub taksówki, a wszyscy pozosta-
li w tym przejeżdżające przez Łódź samo-
chody tłoczą się na pozostałych dwóch. To
rozwiązanie miałoby sens, wówczas gdyby
uruchomiono autostradę A1 pomiędzy Stry-
kowem a Tuszynem i cały ruch tranzytowy
omijałby nasze miasto. Współczuć też trze-
ba osobom korzystającym z komunikacji
publicznej, bowiem tramwaje i autobusy
jeżdżą zmienionymi trasami, na podstawie
innego rozkładu jazdy. Trzeba to od nowa za-
pamiętać i się przyzwyczaić. Ale i tu, za-
uważamy zdecydowanie mniejszy tłok i nie
jest to takie uciążliwe.

Natomiast dużo problemów mieliśmy
ze śmieciami. Uprzedzałem o tym już rok
temu oraz w tym roku w artykułach przed
naszym walnym zgromadzeniem, że nastąpi
rewolucja śmieciowa, że będzie dużo bałaga-
nu i zdecydowanie drożej. I tak się stało. Do
tego byliśmy przygotowani, że w trakcie
pierwszych dni śmieci mogą być nieodbie-
rane, że będą one zalegały i firmy nie
dadzą sobie rady. Ale to, że nasz dotych-
czasowy partner, który wygrał przetarg na
Widzewie i w Śródmieściu, znający dosko-
nale nasze zasoby na Olechowie, Janowie
i Zbiorczej, będzie się zachowywał tak, jak-
by dopiero co dostał te rejony w obsługę,
przeszło nasze najśmielsze oczekiwania.
Na domiar złego, a mieliśmy uzgodnienia,
że na Kozinach i Żubardziu dotychczas
używane pojemniki zostają, dowiedzieliśmy
się w tygodniu poprzedzającym, że nieste-
ty decyzją władz nadrzędnych tej spółki, nie-
stety nie wynajmą nam kontenerów i zmu-
szeni będziemy zakupić nowe. Obiecano tyl-
ko, że dotychczasowe mogą pozostać jesz-
cze ok. 10 dni.

Poradziliśmy sobie i zakupiliśmy na te
osiedla nowe kontenery. Poza określoną
kwotą wydaną przez Spółdzielnię, kosztowało
to niektórych trochę dodatkowych siwych
włosów i nieprzespanych nocy.Ale mamy wa-
kacje i można szybko to nadrobić. Należy jed-
nak sobie zadać pytanie: Dlaczego tak chęt-
nie robimy sobie na złość? Co nami powo-
duje, że nie stosujemy zasady „Nie czyń dru-
giemu, co tobie niemiłe”. Jest to nasza dewiza,
pracowników spółdzielni obsługujących
naszych członków; tak staramy się czy-
nić w naszej bieżącej pracy. Jeśli
dostrzegacie Państwo coś in-
nego, proszę koniecznie
o wskazanie takiego
przypadku.

Sylwester
Pokorski

Waterloo, Honey honey, Dancing queen – Znasz? Posłuchaj!

Wspólne gry, zabawy, taniec i śpiewanie – to tylko część atrakcji jakie zaplanowano na
14 września. Program festynu przygotowywany jest tak by mogli w nim uczestniczyć
dzieci i dorośli.

ZAPROSZENIE
NA FESTYN

Zapewne większość z nas pomyśli o re-
montach dróg prowadzonych przez Mias-
to, których wszyscy pomału mamy już
dość. Nie. Nam chodzi o lokalne, nasze
osiedlowe osiągnięcia. A mamy się czym
pochwalić. Prac wykonywanych teraz
jest wiele na każdym z naszych osiedli.
Dbamy by nie tylko wykonane były so-
lidnie, ale by prowadzono je estetycznie
i bezpiecznie. Życzylibyśmy sobie i Pań-
stwu by takie obrazki, ład i porządek na
placach budowy (jak na zdjęciu obok) były
ogólnym zwyczajem wszystkich firm bu-
dowlanych. A naszemu Wykonawcy firmie
„Wald-Bud” gratulujemy profesjonalnej
organizacji pracy i naprawdę wysokiego,
fachowego poziomu wykonywania robót
nie tylko ociepleniowych. O remontach
w naszych osiedlach czytaj na str. 4.

Choć trwają wakacje my myślami
wybiegamy do września. Trwają bo-
wiem przygotowania do kolejnego „HOP
do szkoły”. Organizatorzy tej imprezy –
RSM „Bawełna”, widzewskie szkoły pod-
stawowe nr 205, 141, 34, gimnazja nr 29
i 36, Zespół Szkół Ogólnokształcących
nr 1, Rada Olechów–Janów – jednostka
pomocnicza UMŁ oraz TKKF Ognisko
„Dzikusy” zapowiadają jak co roku wie-
le atrakcji. Początek imprezy o godzinie
10.00, tradycyjnie już na terenie górek
pomiędzy ulicami Ziemowita a Dąbrówki.
Zapraszamy!

Zarezerwuj swój czas na zabawę 14 września 2013 r. i bądź z nami.
Więcej o Festynie na str. 6

R E M O N T O W E
LATO W PEŁNI

Lokale użytkowe
do wynajęcia

RSM „Bawełna” wynajmie:
1. W osiedlu „Koziny” lokal użytko-
wy przy ul. 1 Maja 76 w parterze bu-
dynku wielolokalowego nr 15 o powierz-
chni 87 mkw. (parter 65 mkw. i piwnica
22 mkw. Szczegółowych informacji udzie-
la Administracja Osiedli „Żubardź” i „Ko-
ziny”, ul. Klonowa 39, tel. 42 651 55 24.
2. W osiedlu „Zbiorcza” lokal użyt-
kowy przy ul. Gorkiego 10/12 w piwni-
cy budynku 501 B2 przy klatce VI o po-
wierzchni 30 mkw. Szczegółowych infor-
macji udziela Administracja osiedla „Zbior-
cza”, ul. Zbiorcza 17, tel. 42 674 89 49.
3. W osiedlu „Słowiańskie” lokal użyt-
kowy w piwnicy budynku 108A o po-
wierzchni 42,55 mkw. – wejście od stro-
ny szczytu bloku. Szczegółowych infor-
macji udziela Administracja osiedla
„Słowiańskie”, ul. Piasta Kołodzieja 21,
tel. 42 670 95 03.
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Ciąg dalszy sąsiedzkich relacji.

Tym razem podejmujemy temat tolerancji dorosłych wobec dzieci,
a właściwie wobec ich zabaw pod blokiem.

Przecież wszyscy wspólnie mieszkamy.
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Z prac
Rady Nadzorczej
W czerwcu i lipcu 2013 roku Rada Nadzorcza
RSM „Bawełna” odbyła po jednym posie-
dzeniu.
1. W ramach spraw dotyczących stosunku człon-
kostwa, Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu wnio-
sków podjęła następujące uchwały i decyzje :
a) o wykreśleniu z grona członków Spółdzielni
dwóch osób, posiadających spółdzielcze włas-
nościowe prawo do lokalu mieszkalnego w osied-
lach: „Sienkiewiczowskie” i „Żubardź”. Osoby
te nie zgłosiły się na posiedzenie Rady Nadzor-
czej. Zadłużenia wynoszą ponad 7 i 13 tysięcy
złotych,
b) o wykreśleniu z grona członków Spółdzielni
jednej osoby z osiedla „Sienkiewiczowskie”. Oso-
ba ta utraciła prawo do lokalu, nie wypowiedziała
członkostwa, a innych praw do lokalu w Spół-
dzielni nie posiada. Na posiedzenie Rady Nad-
zorczej osoba ta nie zgłosiła się,
c) o wykreśleniu z grona członków Spółdzielni
60 członków oczekujących, którzy nie wnosili
każdego roku opłat tytułem kosztów manipula-
cyjnych. Nikt z członków oczekujących nie
zgłosił się na posiedzenie Rady Nadzorczej
mimo powiadomienia,
d) o uchyleniu uchwał Rady Nadzorczej ze
skutkiem od daty ich podjęcia dot. wykreślenia
z grona członków Spółdzielni dwóch osób
z osiedla „Słowiańskie” i osiedla „Żubardź”.
Uchwały te podjęto z uwagi na całkowitą spłatę
zadłużenia,
e) w jednym przypadku wniosek o wykreślenie
z grona członków Spółdzielni Rada Nadzorcza
odłożyła do rozpatrzenia na posiedzeniu w sierp-
niu 2013 roku z uwagi na rozpoczęcie spłaty
zadłużenia.
2. Rada Nadzorcza uchwaliła od 1 lipca 2013 roku
zmiany stawek opłat za śmieci dla lokali w za-
sobach RSM „Bawełna”. Zmiana opłat za śmieci
jest związana z przejęciem od 1 lipca 2013 roku
przez gminy gospodarki odpadami komunalnymi.
3. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła przebieg
oraz organizację Walnego Zgromadzenia, które
odbyło się w kwietniu 2013 roku. Poruszane
w dyskusji na poszczególnych częściach sprawy
i problemy były w zasadzie od razu wyjaśniane.
Niektóre z tych spraw pozostawiono do bieżące-
go ich załatwienia lub rozstrzygnięcia. W dyskusji
Rada Nadzorcza zwróciła uwagę na niską frek-
wencję na poszczególnych częściach Walnego
Zgromadzenia, która była na poziomie lat
ubiegłych, wskazując na konieczność podej-
mowania działań, by zachęcić ludzi do liczniej-
szego udziału w Walnym Zgromadzeniu. Rada
Nadzorcza udzieliła pisemnej odpowiedzi na wy-
stąpienie członków Spółdzielni, które Rada
Nadzorcza rozpatrywała na posiedzeniu w kwiet-
niu 2013 roku i na które Przewodniczący Rady
Nadzorczej udzielił merytorycznej odpowiedzi
na Walnym Zgromadzeniu. Decyzję o udzieleniu
pisemnej odpowiedzi Rada Nadzorca podjęła
z uwagi na fakt, że na 24 podpisanych członków
Spółdzielni tylko 5 osób uczestniczyło w Walnym
Zgromadzeniu.
4. Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości in-
formacje Przewodniczących Rad Osiedli „Sien-
kiewiczowskie”, „Zbiorcza”, „Koziny”, „Żubardź”
i „Słowiańskie” na temat spraw jakimi zajmowały
się te Rady na swoich posiedzeniach w okresie
od ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej,
tj. od 23 maja 2013 roku. Rada Osiedla „Słowiań-
skie” dokonała wyboru nowego Przewod-
niczącego Rady Osiedla i został nim p. Bogusław
Kowal. W Radzie Osiedla „Słowiańskie” objął
mandat do końca obecnej kadencji p. Wiktor
Ernst.
5. Informację w sprawie rozliczeń ciepła i wody
za 2012 rok Rada Nadzorcza przyjęła do wia-
domości stwierdzając, że w dalszym ciągu jest
tendencja spadkowa wody niezbilansowanej
w stosunku do 2006 roku, kiedy wprowadzono
rozliczanie wody niezbilansowanej na poszcze-
gólnych budynkach, efekty przynoszą podej-
mowane przez Spółdzielnię czynności dla usta-
lenia przyczyn wody niezbilansowanej.
6. Rada Nadzorcza kontynuowała temat wpro-
wadzania nowego systemu gospodarowania od-
padami komunalnymi. Swoje stanowisko w tej
sprawie postanowiła na piśmie przekazać Pani
Prezydent Hannie Zdanowskiej załączając do pis-
ma 11 zdjęć obrazujących stan śmietników po
przejęciu przez Miasto wywozu śmieci.

Pełen tekst wystąpienia jest publikowany
w naszej gazecie oddzielnie.
7. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na przekro-
czenie planu gospodarczo finansowego – w części
fundusz remontowy osiedla „Zbiorcza” – o kwo-
tę 373 tysiące złotych w związku z planowanym
rozpoczęciem ocieplenia bloku 501. Wniosek
o korektę planu Zarząd przedłoży na posiedze-
nie Rady we wrześniu br.
8. Termin następnego posiedzenia Rady Nad-
zorczej planowany jest na 29 sierpnia 2013 r.

Oprac.: U.G.

Z prac Zarządu Spółdzielni w czerwcu 2013 r.
W czerwcu 2013 r. odbyło się pięć
posiedzeń Zarządu RSM „Ba-
wełna” – w dniach 5, 13, 19, 25
i 28 czerwca, na których podję-
to decyzje m.in. w następujących
sprawach:

Sprawy członkowsko-
-mieszkaniowe
Wg stanu na 31 maja 2013 r. Spółdzielnia
zrzesza 9.385 członków, w tym 8.973
członków zamieszkujących i 412 członków
oczekujących. W czerwcu przyjętych zos-
tało 21 nowych członków i również 21
osób skreślono z rejestru członków.

Uchylono prowadzenie postępowania
o pozbawienie członkostwa wobec osoby,
która spłaciła, będące powodem podjęcia
postępowania, zadłużenie w opłatach za
mieszkanie.

Podjęto postępowanie eksmisyjne
z mieszkania wobec osoby mieszkającej
w nim bez tytułu prawnego i nie wnoszącej
opłat za używanie tego mieszkania.

Roboty remontowe i wymiana
stolarki okiennej
Podjęto decyzje o refundacji kosztów wy-
miany okien we własnym zakresie przez lo-
katorów w kolejności wynikającej z list
określających kolejność wymiany/refun-
dacji:
– w osiedlu „Zbiorcza” – dotyczy dzie-

sięciu mieszkań,
– w osiedlu „Słowiańskie” – dotyczy

trzynastu mieszkań.
Przyspieszono refundację poniesio-

nych kosztów wymiany okien we własnym
zakresie dwóm osobom z osiedla „Słowiań-
skie” ze względu na ich sytuację finansową
i zdrowotną oraz po wydaniu pozytywnych
opinii o przyspieszeniu przez Radę Osiedla
„Słowiańskie”.

Z przyczyn technicznych przyspieszo-
no wymianę dwóch okien w jednym
z mieszkań w osiedlu „Słowiańskie”.

Ustalono roboty remontowe, na które
wydatkowane będą środki finansowe z bi-
lansu otwarcia funduszu remontowego
w 2013 na poszczególnych osiedlach.

Rozszerzono zakres rzeczowo-finan-
sowy funduszu remontowego osiedla
„Słowiańskie” na 2013 rok o remont ele-
wacji budynku 226a ze środków zaosz-
czędzonych na malowaniu klatek scho-
dowych oraz wymianie okien na klat-
kach schodowych i w piwnicach.

Postanowiono zakupić i zamontować
urządzenia zabawowe dla dzieci na placach
zabaw w podwórkach budynków nr 141-
-143 i nr 223-224 na „Olechowie” oraz bu-
dynków nr 93-94 na „Żubardziu”.

Opłaty i koszty
W związku ze zmianą przepisów regu-
lujących gospodarkę odpadami komunal-
nymi i przejęciem obowiązku wywozu
śmieci przez gminy przy jednoczesnym
nałożeniu na właścicieli i zarządców nie-
ruchomości obowiązku zapewnienia po-
jemników na śmieci, podjęto decyzję
o dzierżawie od firmy Remondis dotych-
czas używanych pojemników na osiedlach
„Słowiańskie”, „Sienkiewiczowskie”
i „Zbiorcza”. Natomiast na „Kozinach” i na
„Żubardziu” od 1 lipca br. zmienia się fir-
ma wywożąca śmieci i zarówno dotychczas
obsługujący zasoby Spółdzielni Remondis,
jak i firmy zatrudnione obecnie przez
Miasto odmówiły wydzierżawienia używa-
nych, wobec czego podjęto decyzję o za-
kupie nowych pojemników na śmieci dla
tych osiedli.

Ustalono wysokość opłat za wywóz
śmieci, jaką od 1 lipca br. obciążeni zostaną
poszczególni najemcy lokali użytkowych,
dzierżawcy terenów i inne osoby pro-
wadzące działalność gospodarczą i wy-
rzucające odpady komunalne do śmietni-
ków RSM „Bawełna”.

Podjęto decyzję o zmniejszeniu o 5-
-15% dotychczasowej mocy zamówionej
na centralne ogrzewanie dla kilkudziesię-
ciu budynków w Spółdzielni. Szerszą in-
formację publikujemy w osobnym artykule
na stronie 4.

W trzech przypadkach na wnioski miesz-
kańców zmieniono stawki zaliczkowe na po-
czet centralnego ogrzewania ich mieszkań,
w tym dla 2 mieszkań – na wyższe, a dla
1 mieszkania – na uzasadniony wniosek
członka, do którego należy mieszkanie,
zaliczka ustalona w oparciu o ubiegłorocz-
ne zużycie ciepła została obniżona.

Omówiono i przyjęto do wiadomości
wyniki ekonomiczne Spółdzielni za okres
styczeń-maj 2013 roku.

Wybrano na kolejny rok ofertę GE-
NERALI TU S.A. na ubezpieczenie
majątku RSM „Bawełna” i podniesiono
w porównaniu do ubiegłorocznej kwotę
ubezpieczenia Spółdzielni od odpowie-
dzialności cywilnej.

Najem lokali i dzierżawa
terenu
Wynajęto na magazyn pomieszczenie
w piwnicy pawilonu nr 49 na ul. Brzech-
wy 7A jednemu z najemców lokali w tym
pawilonie. Wynajęto też niewykorzysty-
wane pomieszczenia suszarni w bloku
nr 116 i pralni w bloku nr 128 w osiedlu
„Słowiańskie” osobom mieszkającym
w budynkach, w których znajdują się te po-
mieszczenia.

Wyrażono zgodę na wydzierżawienie
terenu pod jednym z pawilonów handlo-
wych w osiedlu „Słowiańskie” obecnemu
właścicielowi tego pawilonu i na pod-

dzierżawienie terenu przez właściciela
pawilonu najemcy prowadzącemu w pa-
wilonie działalność handlową.

Zatwierdzono protokół z przeprowa-
dzonych z nabywcą negocjacji w sprawie
zbycia przez Spółdzielnię za zgodą Ze-
brania Przedstawicieli (uchwała nr 8/1/2009
Zebrania Przedstawicieli RSM „Bawełna”)
gruntu o powierzchni 22 mkw. – działka
nr 184/10 w obrębie W-35 na „Olechowie”.

Działalność społeczno-
-wychowawcza
Przyjęto sprawozdanie Ogniska TKKF
„Dzikusy” ze zorganizowanej w dniu 24
maja br. XIII Spartakiady Szkół Podsta-
wowych dla klas VI i z wykorzystania środ-
ków finansowych przekazanych przez
Spółdzielnię na organizację Spartakiady.

Postanowiono współfinansować orga-
nizowany przez Ognisko w dniu 16 czerw-
ca 2013 r. turniej piłki dla dzieci i prze-
kazano na puchary i medale w turnieju
kwotę 500 zł, a następnie przyjęto spra-
wozdanie Ogniska TKKF „Dzikusy” z wy-
datkowania tych środków oraz z organizacji
turnieju, który z powodu dużej liczby
zgłoszonych do udziału zespołów odbył się
na boisku CHKS, a nie na Orliku na „Ole-
chowie”, jak to pierwotnie planowano.

Podjęto decyzje w sprawie sfinanso-
wania albo dofinansowania kolonii dla
dzieci mieszkających w budynkach
Spółdzielni. W całości sfinansowany zo-
stanie pobyt na koloniach w Sulejowie dla
17 dzieci, w tym z poszczególnych osiedli:
„Sienkiewiczowskie” – 1 dziecko, „Sło-
wiańskie” – 13 dzieci, „Zbiorcza” – 3
dzieci. Dofinansowanie przyznano nato-
miast łącznie do 8 skierowań. Wszystkie
wnioski rodziców, opiekunów i szkół
załatwione zostały pozytywnie. Pieniądze
przekazywane są nie rodzicom, ale bez-
pośrednio na konto organizatora kolonii
TKKF Ogniska „Dzikusy”, który po wa-
kacjach, jak co roku, ma przedstawić
Spółdzielni sprawozdanie z wykorzystania
otrzymanych środków.

***

Zarząd postanowił zgłosić RSM „Ba-
wełna” do udziału w wysłuchaniu pub-
licznym w dniu 24.06.2013 r. przez sej-
mową Komisją Nadzwyczajną do rozpat-
rzenia projektów ustaw z zakresu prawa
spółdzielczego, i wydelegował do repre-
zentowania Spółdzielni Z-cę Prezesa p. Ta-
deusza Szymańskiego, a na jednym z ko-
lejnych posiedzeń przyjął złożoną przez
niego informację z przebiegu tego
wysłuchania.

Oprac.: E.S.
***

Sprostowanie
„Nawiązując do materiału prasowego pt.
„Z prac Zarządu Spółdzielni w paździer-
niku 2012 r. opublikowanego w nr 47 z lis-
topada 2012 r. informuję, że postępowanie
zostało wszczęte przeciwko członkom za-
rządu Spółdzielni wskutek doniesienia
jednego z członków naszej Spółdzielni
o nieudostępnianie na stronie internetowej
Spółdzielni uchwał i protokołów obrad or-
ganów Spółdzielni”.

Sprostowanie zamieszcza się zgodnie
z wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi
z dnia 10.06.2013 r. IC 162/13

Sylwester Pokorski
Redaktor Naczelny

Dzieci i ich potrzeby
też są ważne
Dostaliśmy list:
„Zwracam się z prośbą o zlikwidowanie gry
w piłkę chłopców w wieku 7-12 lat” – na-
pisała do Spółdzielni mieszkanka z „Ole-
chowa” – „W tym roku zlikwidowane
zostały huśtawki, a teraz cały plac jest użyt-
kowany przez nich w grę w piłkę nożną.
Mieszkam na parterze i już kilka razy
piłka była blisko moich okien kuchennych
i małego pokoju. Chłopcy grający co-
dziennie w piłkę nie zwracają uwagi jak ko-
pią i w którą stronę ta piłka leci. Przez 21
lat, odkąd mieszkam na tym osiedlu proszę
Was – Administrację o pomoc.

Na dzień dzisiejszy jestem chora na
serce w depresji po zmarłym niedawno
mężu potrzebuję spokoju. Proszę mi za-
pewnić bezpieczeństwo i spokój. Mam pro-
śbę i proszę o udzielenie mi szybko odpo-
wiedzi: Kiedy ulegnie
uszkodzeniu okno czyAd-
ministracja pokryje kosz-
ty naprawy? Nie chcę być
w konflikcie z rodzicami
tych chłopców. Proszę tyl-
ko o rozpatrzenie mojego
problemu. Bo poruszę te
sprawę i dam do ogólne-
go rozpatrzenia w tele-
wizji w programie p. J.”

Od redakcji:
To już odwieczny pro-
blem pokoleń. Zrobiło
się ciepło, są wakacje
i więcej dzieci pod blo-
kami. Bawią się, hałasują,
niejednokrotnie psocą.
Ale to jest ich czas.
Z całym więc szacun-

Listy
kiem dla osób starszych i schorowanych,
dziś w imieniu dzieci prosimy o wyrozu-
miałość dla nich i ich zabaw. Państwo też
byli dziećmi, potem sami wychowywali
swoje dzieci. Praw natury nie da się zmie-
nić. Dzieci muszą się wyszumieć, bawić
i poznawać otaczający świat. Oczywiście
rodziców dzieci prosimy o rozwagę i ba-
czenie na to czy zabawy pociech są bez-
pieczne nie tylko dla nich, ale i otoczenia.
A w przypadku szkód – pokrywanie kosz-
tów bez wezwania strony poszkodowanej,
tak jak to dawniej było obowiązkiem
i zwyczajem. Dzieci zaś prosimy o więcej
uwagi w trakcie zabaw.

Od kierownika administracji osiedla do-
wiedzieliśmy się ponadto, że jesienią
wzdłuż okien lokatorki – autorki pisma ,
dokonane zostaną nasadzenia krzewów,
które powinny zwiększyć odległość dzieci
od linii budynku i odsunięcie ich zabaw
spod okien budynku.

K.Sz.



3Tancerze odzyskali głowy. Miło nam, że nasz artykuł o osiedlowych pomnikach
z października ubiegłego roku, a następnie list mieszkanki z Olechowa przyczyniły
się do odrestaurowania tej rzeźby. Tańcząca para znów zatańczy.

Urodził się 2 grudnia 1861 roku
w Krakowie, na terenie zaboru
austriackiego, biednego, pozba-

wionego uprzemysłowienia i z małymi
szansami na znalezienie pracy. Nadzieję na
wybicie się w tych warunkach dawała edu-
kacja, dlatego rodzice posłali Franciszka
do elitarnego Gimnazjum Świętej Anny,
które kształciło młodzież z patriotycznych
domów, aktywną kulturalnie i politycznie.
To właśnie tu, w wieku 14 lat, Franciszek
Stefczyk został jednym z założycieli „spis-
ku patriotycznego”, który, oprócz przy-
gotowań do możliwych przyszłych po-
wstań, dbał o samokształcenie w zakresie
polskiej literatury i historii. Później Stef-
czyk studiował ekonomię i prawo pań-
stwowe, a jego szczególną uwagę zwróciła
rozwijająca się w Niemczech spółdziel-
czość oraz zakładane przez Fryderyka
Raiffeisena kasy oszczędnościowo-kredy-
towe. Nazwa Reiffeisen również nie jest
nam obca, bowiem w Polsce funkcjonują
przecież banki Reiffeisen, wywodzące się
właśnie z tradycji spółdzielczości.

To właśnie opierając się na doświad-
czeniu Raiffeisena w 1890 r. Stefczyk

założył pierwszą na ziemiach polskich
wiejską spółdzielnię (kasę) oszczędnoś-
ciowo-pożyczkową. W ten sposób chciał
doprowadzić do ekonomicznego wzmoc-
nienia wsi, stojącej na granicy nędzy i tar-
ganej przez rozprzestrzeniającą się lichwę.
Z czasem zaczęły powstawać kolejne
kasy, którym Stefczyk postawił 3 główne
cele: edukacja rolników w zakresie zasad
mądrego zarządzania pieniędzmi, utwo-
rzenie źródeł taniego kredytu i wzmac-
nianie lokalnych więzi wspólnotowych, za-
ufania i samopomocy. Kapitał kas po-
wstawał z wpłat członków, a każdemu
członkowi przysługiwał tylko jeden głos.

Równolegle do rozwijania się kas
spółdzielczych, w 1891 r. Stefczyk założył
pierwszą wzorcową spółdzielnię pro-
wadząca sklep „bazar Kółka Rolniczego
w Czernichowie”, a następnie Związek
Handlowy Kółek Rolniczych, który miał
się zająć dostawami towaru dla małych
sklepików spożywczych porozrzucanych
po wsiach. Od 1897 Stefczyk rozpoczął
nowy etap – postanowił stworzyć ochro-
nę nad kasami oszczędnościowo-kredyto-
wymi, tak by zagwarantować im stabilny

rozwój. Zaowocowało to utworzeniem
w marcu 1899 roku Patronatu Wydziału
Krajowego nad kasami, co miało zapew-
nić kasom wsparcie materialne w postaci
kredytów rolnych oraz urzędową opiekę
państwową. Dodatkowo Patronat propa-
gował spółdzielczość i pozwolił wyszko-
lić znakomitą kadrę polskiej spółdziel-
czości. Pomagał w zakładaniu kas oszczęd-
nościowo-pożyczkowych, kształcił urzęd-
ników, udzielał pomocy merytorycznej,
wspierał pozyskiwanie kredytów pań-
stwowych, kontrolował kasy i propagował
oszczędzanie.

W roku 1905 Stefczyk stworzył projekt
Krajowej Centralnej Kasy dla Spółek Rol-
niczych, która miała zajmować się wy-
równywaniem wahań wpływów do kas spo-
wodowanych sezonowością pracy rolnej.

Był członkiem Polskiego Stronnictwa
Ludowego oraz posłem do Sejmu Krajo-
wego we Lwowie, a gdy w 1914 roku zos-
tały utworzone Legiony Polskie, jako
wojsko polskie, Stefczyk wydał odezwę do
wszystkich Kas o składanie datków na ich
wyekwipowanie. Należał do Polskiego
Komitetu Narodowego i stał się przy-

wódcą polskiego „Komitetu bezpieczeń-
stwa i ochrony dobra publicznego”, gdzie
odpowiedzialny był za resort skarbowy.
W roku 1919 Stefczyk doprowadził do
połączenia galicyjskiej Centralnej Kasy
z Kasą Centralną Rolniczych Stowarzyszeń
Pożyczkowych w Warszawie, łącząc w ten
sposób kapitały spółdzielców z dwóch za-
borów. Wziął również udział w tworzeniu
Państwowego Banku Rolnego, a następnie
decyzją rządu Ignacego Paderewskiego
został jego dyrektorem. Angażował się
również w szerzenie oświaty podnoszącej
świadomość bytu polskiego, wydał m.in.
„Statystykę Polski” i „Geograficzno-Sta-
tystyczny atlas Polski”, a następnie zaspon-
sorował wydanie dzieła „Polska w kultu-
rze powszechnej”.

Co jednak warto podkreślić, Franciszek
Stefczyk za główny cel po 1917 roku
postawił sobie zjednoczenie polskiej
spółdzielczości, tak różnej w poszczegól-
nych zaborach. W związku z tym zapla-
nował powstanie ogólnopolskiego, nie-
państwowego, finansowanego przez spół-
dzielnie Spółdzielczego Instytutu Nau-
kowego, który prowadził kursy lustrator-
skie i informacyjne z dziedziny spółdziel-
czości, organizował roczne wyższe kursy

nauk spółdzielczych, a także prowadził bi-
bliotekę naukową dzieł poświęconych
wszystkim dziedzinom nauk związanych
ze spółdzielczością. Spółdzielczość była dla
niego „uzupełnieniem kapitalizmu, jego
brakującym ogniwem i lekarstwem na
jego ujemne oddziaływania.” Na co należy
zwrócić uwagę w kontekście planowanych
w Sejmie zmian mogących doprowadzić do
likwidacji spółdzielni mieszkaniowych
bez pytania o zdanie ich członków, Stef-
czyk uniezależniał spółdzielczość od po-
lityki, gdyż jak mawiał: „dyktat partii po-
litycznych odbiera spółdzielcom swobodę
decyzji”. Według niego polska spółdziel-
czość powinna się opierać na solidaryzmie
narodowym i etyce działania, a największą
spółdzielnią jest państwo.

Za swoją działalność na polu spół-
dzielczości został odznaczony Krzyżem
Komandorskim Orderu Odrodzenia
Polski.

Pod koniec życia Franciszek Stefczyk
zajął się pracą w Spółdzielczym Instytucie
Naukowym, a na I Kongresie Rolniczym
w Warszawie wygłosił swój ostatni refe-
rat „ Stanowisko spółdzielczości w rol-
nictwie”, który można by uznać za swoisty
testament myśli, które głosił. Planował też
otworzyć Katedrę Spółdzielczości na Uni-
wersytecie Jagiellońskim, jednak zmarł
przed realizacją tego zamierzenia –
30 czerwca 1924 roku.

W 2011 roku, w 150 rocznicę urodzin
Franciszka Stefczyka, we Lwowie, odbyło
się uroczyste posiedzenie Rady Naukowej
SKOK-ów, która wystąpiła z propozycją
rozpoczęcia jego procesu beatyfikacyjne-
go. Decyzja ta bazuje na fakcie, iż Stefczyk
bardzo dbał o jakość swojej wiary i kon-
sekwencje swojej przynależności do Koś-
cioła, a swoją działalność opierał na za-
sadach chrześcijańskich.

I.G.

Dziś w „Pionierach spółdzielczości” postać z pewnością Państwu znana – Franciszek
Stefczyk. Kojarzymy go z Kasami Stefczyka i ze SKOK-ami, które przyjęły go za
swojego patrona. W tym numerze przybliżymy jego sylwetkę.

Pionierzy Spółdzielczości
Franciszek Stefczyk

Wreszcie, po kilku latach i w odpo-
wiedzi na prośbę jednej z naszych

mieszkanek, udało się doprowadzić do koń-
ca sprawę zdewastowanej rzeźby, która kie-
dyś znajdowała się w naszych zasobach,
a obecnie stoi na terenie należącym do na-
szej spółdzielni-córki SM im. Stefana Ba-
torego. O odrestaurowanie zniszczonej
rzeźby zwrócono się do znanego łódzkie-
go rzeźbiarza, ojca wielu dzieł zdobiących
nasze miasto, profesora Andrzeja Jocza,
z którym wywiad mogli Państwo prze-
czytać w ostatnim numerze naszej gazety.
Profesor Jocz nie tylko zajął się odbudową
skradzionych niegdyś głów tancerzy, ale
odnowił całą rzeźbę, nakładając na nią dwie
warstwy laminatu, włókno szklane ze-
spolone z żywicą epoksydową, a na to
tzw. ciasto, które stanowi warstwę repre-

zentacyjną, czyli, jak to
fachowo określa sam
profesor, ciało rzeźby.
Na to zewnętrzne ciało również składa się
żywica epoksydowa, z dużą ilością
tzw. „sieczki”, czyli krótko ciętego włókna
szklanego. Stanowi to trzecią warstwę la-
minatu, z ręcznie opracowaną fakturą.
Dodatkowo do drugiej warstwy laminatu
profesor Jocz dodał biel tytanową, która
wpłynęła bardzo odświeżająco na wy-
gląd rzeźby.

Jak zwierzył nam się autor renowacji,
warunki pracy latem są dość uciążliwe dla
artysty, jednak to co trudne do zniesienia
dla ludzi okazuje się być bardzo korzystne
dla rzeźby, bo żywica, która ją wiąże, po-
trzebuje ciepła. Ponadto materiał tworzący
Tańczącą parę był bardzo zawilgocony,

Wysłuchanie publiczne w Sejmie
– BYLIŚMY TAM
24czerwca br. w Warszawie podczas posiedzenia sejmowej komisji nadzwyczajnej

odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie złożonych w Sejmie projektów do-
tyczących prawa spółdzielczego oraz spółdzielni mieszkaniowych. Wysłuchanie

odbyło się nie w Sejmie jak pierwotnie zakładano, ale w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym
Fundacji Nowe Horyzonty w Warszawie, przy ul. Bobrowieckiej 9, bowiem zgłosiły się 1343
osoby do uczestnictwa w nim. Wielkim zaskoczeniem dla organizatorów było to, że na wysłucha-
niu było obecnych według naszych szacunków ok. 1100 osób. Prezydium Komisji nie było
przygotowane na taka frekwencję. Spowodowało to bałagan. Nie było klarownych zasad udzie-
lania głosu. „Przerzucano” karty osób zgłoszonych i losowo wybierano kto może wygłosić
3-minutowe wystąpienie. Przemawiali w większości przypadków szeregowi członkowie
spółdzielni, ale i przedstawiciele zarządów, związków rewizyjnych, Stowarzyszeń i innych or-
ganizacji. Atmosfera towarzysząca wypowiedziom była od samego początku bardzo gorąca,
słychać było głośne komentarze i emocjonalne reakcje dobiegające z sali.

Dyskusję zdominowały problemy spółdzielczości mieszkaniowej. Przedstawiciele
spółdzielców mówili o obawach jakie wywołuje projekt posłów PO. Podkreślano niezgod-
ność zapisów projektu z konstytucją, naruszanie spółdzielczych zasad do zrzeszania się
i swobody wyboru. Odwoływano się do dorobku i doświadczenia spółdzielni mieszkanio-
wych, w których wykonuje się więcej prac remontowych niż we wspólnotach i nie są one
obciążone odsetkami od kredytów. Mówiono, że powstawanie wspólnot przyczyni się do
wzrostu kosztów utrzymania lokali, a wprowadzenie tej ustawy będzie miało negatywne skutki
dla milionów polskich rodzin i polskiej gospodarki. Przemawiający przekonywali, że projekt
PO doprowadzi do likwidacji spółdzielni, a zarządzającymi wspólnotami będą wyspecjali-
zowane firmy nastawione na zysk. Jak powiedział prezes spółdzielni mieszkaniowej w Le-
gionowie Szymon Rosiak zapisy projektu pozornie wskazują, że ludzie będą mieli więcej
do powiedzenia. W rzeczywistości nowe przepisy ograniczą gospodarcze funkcjonowanie
ich budynków.

Przeciwnicy utrzymania spółdzielczości mówili, że ustawa posłanki Staroniowej jest najbardziej
racjonalna, że tak dalej być nie może, żeby rządzili prezesi i całe zarządy i związani z nimi człon-
kowie rad nadzorczych. Są to oczywiste nieprawdy, bowiem zawsze wszystko zależy od człon-
ków poszczególnych spółdzielni i ich aktywności i zdeterminowania. Najlepiej podsumowującym
zdaniem tego sejmowego wysłuchania niech będzie wypowiedź jednej z uczestniczek spot-
kania: „Są dobre i złe wspólnoty, dobre i złe spółdzielnie. Nie można jednak narzucać obywa-
telom siłą takich radykalnych rozwiązań, do końca niejasnych, jeśli chodzi o intencje ich au-
torów”. W spotkaniu uczestniczyli nasi przedstawiciele z Kozin, Andrespola i Olechowa, re-

prezentanci zarządu oraz NSZZ „Solidarność”.
Uczestniczyło też wielu innych spółdzielców
z naszego miasta. Ze względów opisanych
wyżej nie udało się im zabrać głosu, ale
złożono je do protokołu obrad tego wysłucha-
nia. Szkoda tylko, że poza 4-osobowym pre-
zydium na zebraniu nie było pozostałych
członków komisji oraz reprezentantów Rządu.

a dzięki upałom ta wilgoć mogła odpa-
rować.

Profesor Jocz udzielił nam również
krótkiej lekcji historii i sztuki, wyjaśniając,
że przez długie lata rzeźba ta stała w Par-
ku Staszica, przy ul. Narutowicza i dopie-
ro RSM „Bawełna” przeniosła ją na teren
Widzewa. Jest to kompozycja typowa dla
polskiej rzeźby figuralnej lat 60-tych, któ-
rej mistrzami byli Alina Szapocznikow
i Jerzy Jarnuszkiewicz. My przypominamy,
że autorem Tańczącej pary jest, nieżyjący
już, Kazimierz Moczkowski. Teraz miesz-
kańcy Widzewa mogą znów cieszyć oko
zdobiącą ich osiedle „nową” rzeźbą. I.G.

Tańcząca para
ODNOWIONA

OGŁOSZENIA DROBNE
SZUKAM PRACY:
• Zaopiekuję się dzieckiem powyżej

2 lat bądź osobą starszą, ale nie
leżącą albo przyjmę sprzątanie,
tel. 508 581 218.



Od początku roku przeprowadzono m.in. remonty klatek
schodowych w sześciu budynkach na Olechowie i po jed-
nym budynku na „Kozinach” i „Żubardziu”; malowanie

wejść do klatek schodowych w siedmiu budynkach na Ole-
chowie; docieplenie ścian ośmiu budynków, w tym czterech
na Olechowie, trzech na Kozinach i jednego na „Żubardziu”.
Wymieniono drzwi wejściowe do 16 klatek schodowych na
Olechowie i do boksów motocyklowych w czterech budyn-
kach na ul. Zbiorczej. Wymianie podlegały tez okna na klat-
kach schodowych. Bardzo wiele wykonywaliśmy w tym roku
prac terenowo-drogowych; głównie wymian i przełożenia
chodników na Olechowie, ale i dojścia i podjazdy do śmiet-
ników na „Kozinach” i na „Żubardziu”. Wyremontowano
dachy dwóch budynków wielorodzinnych na Janowie oraz
dachy domków jednorodzinnych w tym osiedlu oraz dach jed-
nego bloku na osiedlu „Żubardź”.

Niektóre z przeprowadzonych ostatnio remontów przed-
stawiamy na zdjęciach.

Przed nami jeszcze w tym roku tak potężne działania jak
docieplenia wytypowanych ścian budynków przy ul. Czarn-
kowskiej 9/13 na „Żubardziu”, bloku 501 przy ul. Gorkiego
6/8 i 10/12 i czterech budynków na Stokach w osiedlu „Zbior-
cza” oraz bud. 227 przy ul. Bolesława Szczodrego 5 na „Ole-
chowie”.

W sierpniu ruszają kolejne remonty dźwigów osobo-
wych. Kompleksowe wymiany wind przeprowadzimy w bu-
dynkach: Klonowa 32 – mały dźwig, Gorkiego 26 – druga klat-
ka schodowa, A Jagiellonki 2 Pierwsza i trzecia klatka scho-
dowa oraz Zakładowa 62 – pierwsza klatka schodowa. Po wa-
kacjach przewidujemy wymianę pokrycia dachu na budynku
przy ul. Rawskiej 7.

Pełne sprawozdanie z wykonanych w 2013 roku prac re-
montowych, jak co roku, zamieścimy w styczniowym numerze
gazety. K.Sz.

Remonty budynków i terenów przyblokowych wykonywane są
w oparciu o zatwierdzone na dany rok plany rzeczowo-finansowe

funduszu remontowego każdego osiedla.

Remontowe lato
w naszych osiedlach

4

Pogoda sprzyja działaniom remontowym,
których o tej porze roku wiele jest prowa-
dzonych na naszych osiedlach. Anali-
zując przy tym plany remontowe osiedli
możemy stwierdzić, że wykonaliśmy już
ok. 70% rzeczowego planu remontowego
na 2013 r.

Nowe drzwi do boksów. Stare, drewniane drzwi do
boksów motocyklowych zlokalizowanych w szczy-
tach budynków nr 14, 22, 23 i 24 przy ul. Zbiorczej
wymieniono na drzwi stalowe, pełne, ocieplone
wełną mineralną półtwardą.

Odnowienie elewacji. W czerwcu zakoń-
czono malowanie zachodniej ściany
szczytowej budynku nr 48 na Kozinach
przy ul. Al. Włókniarzy 198. Zniszczona
, popękana i pokryta zielonkawym nalo-
tem elewacja została przed malowaniem
oczyszczona środkiem chemicznym i na-
prawiona poprzez uzupełnienie uszko-
dzonego ocieplenia.

Montaż progów zwalniających. Administracja Osiedla
„Słowiańskie” realizując postulaty mieszkańców, w tym
poruszane na Walnym Zgromadzeniu podjęła działania,
w wyniku których ZDiT UMŁ zamontował zgodnie z su-
gestią służb Spółdzielni progi zwalniające na ul. H. Bro-
datego, Ziemowita oraz ul. Dąbrówki. W najbliższym cza-
sie zostaną zamontowane progi zwalniające na
ul. L. Białego.

Renowacja balkonów na Janowie. W tegorocznym pla-
nie remontowym przewidziano do odnowienia 134 bal-
kony w czterech budynkach osiedla „Sienkiewiczowskie”
– nr 6, 11, 12, 27. Prace w budynkach nr 6 i 27 wykona-
no w kwietniu i maju. Balkony budynków nr 11 i 12 pod-
legają renowacji obecnie. Prowadzone roboty obejmują
uzupełnienie ubytków i pomalowanie ścian balkonów od
wewnątrz i na zewnątrz. Elewacje tych budynków z dnia
na dzień pięknieją i nabierają kolorów.

Zagospodarowanie te-
renu przed blokiem 103.
Dzięki oszczędnemu gos-
podarowaniu funduszem
remontowym część środ-
ków finansowych z te-
gorocznego planu prze-
znaczono na zagospo-
darowanie terenu przed
blokiem 103. Właśnie za-
kończono ułożenie chod-
nika wraz z zejściem na
ul. Ziemowita. Na uwagę
zasługuje fakt, że chod-
niki wykonano dokładnie
tak, jakmieszkańcywcześ-
niej wydeptali ścieżki.
Do Administracji Osiedla
docierają sygnały o po-
parciu i zadowoleniu
mieszkańców z powodu
takiego rozwiązania pro-
blemu.

Prace wykonała firma PPHU „Zeta”

Prace wykonała firma „Olimp”

Prace wykonuje firma „Weko”

Prace wykonała firma
„Transport Drogowo-Towarowo-Osobowy

Z. Gołąb”



5Przed nami – mieszkańcami – coraz więcej zadań
wynikających z segregacji odpadów. Czy jednak śmieciowa rzeczywistość
sprzyja u nas zachowaniom eko?

Meble i inne odpady
wielkogabarytowe
Wynosimy z domu tylko w wyznaczo-

ne dni. Zgodnie z regulaminem utrzyma-
nia porządku w naszym mieście wywóz od-
bywać się będzie tylko w jeden dzień
w miesiącu. Każdorazowo konkretny ter-
min wywozu gabarytów będziemy poda-
wać Państwu na tablicach ogłoszenio-
wych w klatkach schodowych.

Zużyte, niepotrzebne meble prosimy
znosić tylko pod śmietniki. Zadbajmy
przy tym, by ułożyć je tak by zajmowały
jak najmniej miejsca i nie utrudniały ko-
rzystania ze śmietnika i terenów przyblo-
kowych. Ważne jest dla zachowania po-
rządku, ale i często bezpieczeństwa nas sa-
mych ale głównie dzieci, by wyrzucać
zbędne sprzęty raz w miesiącu, w dniu ich
planowanego wywozu.

Odpady budowlane
i rozbiórkowe
Podejmując remonty mieszkań pamię-

tajmy, że wymagają one zgłoszenia, a częs-
to także zgody właściwej administracji
osiedla i urzędu Miasta Łodzi (pozwolenie
na budowę).

Zabrania się wrzucania odpadów bu-
dowlanych do pojemników z odpadami
zmieszanymi. Za gromadzenie i wywóz
odpadów odpowiedzialny jest tylko

i wyłącznie użytkownik remontowanego
lokalu.

Gruz, złom, stare okna, tapety, papa po-
wstałe przy wykonywaniu prac remonto-
wych w lokalach muszą być zbierane
w osobnych pojemnikach – workach przy-
stosowanych do zbierania tego typu od-
padów lub w zamówionych kontenerach
i systematycznie usuwane z terenu nieru-
chomości przez użytkowników remonto-
wanych lokali. Zarówno zamówienie
pojemnika jak i poniesienie kosztu jego
wywozu leży po stronie remontujących
swoje lokale.

Elektrośmieci
Sprzęt elektryczny i elektroniczny za-

wiera substancje niebezpieczne dla naszego
zdrowia i szkodliwe dla środowiska. Pora
więc zmienić stare nawyki i powstrzymać
się od wyrzucania zużytych bateryjek czy
żarówek do worka na śmieci.

Zużyte telefony komórkowe, wyczer-
pane baterie, niesprawne urządzenia AGD
– pralki, lodówki, telewizory, przepalone
świetlówki czy żarówki, potłuczony ter-
mometr rtęciowy, zepsute piloty sterujące
telewizorem, wieżą audio, zabawki elek-
troniczne, części komputera, zasilacze,
niesprawne kalkulatory wrzucamy do po-
jemnika czy kontenera na tego typu odpady.
W wyznaczonych miejscach niektórych na-

Śmieciowa rzeczywistość

szych osiedli znajdują się od dawna osob-
ne pojemniki na elektrośmieci. I tak: dla
mieszkańców osiedla „Zbiorcza” kontener
ustawiony jest przy budynku Zbiorcza 17,
tuż przy biurze administracji osiedla,
w osiedlu „Sienkiewiczowskie” firma wy-
wozowa dotychczas w każdą ostatnią
środę miesiąca na jeden dzień ustawiała
kontener przy administracji osiedla (czy
w lipcu tak będzie okaże się dopiero po
wydaniu tego numeru). Zbiórkę więk-
szości sprzętów prowadzą też sklepy,
w których nabywając nowy sprzęt możemy
oddać stary.

Leki i chemikalia
Przeterminowane, niezużyte, niepo-

trzebne lekarstwa oraz wszelkiego rodza-
ju artykuły chemiczne, jak detergenty,
farby, oleje, smary oraz opakowania po
nich powinny być także zbierane osobno.
Pierwsze najlepiej oddać w aptece. Dla po-
zbycia się drugich odpadów pozostają
tzw. punkty PSZOK – punkty selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych.
W Łodzi punkty takie znajdziemy przy:
– ul. Zamiejskej 1, tel. 42 689 73 50 za

miejską oczyszczalnią ścieków na Ret-
kini

– ul. Kasprowicza 10 – punkt jeszcze
w budowie, zacznie funkcjonować je-
sienią tego roku. K.Sz

W Y T N I J I Z A C H O W A J

W Y T N I J I Z A C H O W A J

Łódź, dnia 04.07.2013 r.

Sz.P.
Hanna Zdanowska
Prezydent Miasta Łodzi

W imieniu członków Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna” Rada Nad-
zorcza wyraża swoje głębokie zaniepokojenie sytuacją zaistniałą w pierwszych
dniach obowiązywania ustawy, potocznie zwanej śmieciową, zmieniającą w spo-
sób znaczący system gospodarowania odpadami komunalnymi. Wyrażamy tym
samym wielkie niezadowolenie i oburzenie ze sposobu realizacji przez Miasto no-
wych zasad wywożenia śmieci. Jakkolwiek sposób wdrażania ustawy w naszej
Gminie pozostawiał już wiele do życzenia, to pierwsze dni jej obowiązywania są
dla nas całkowitym zaskoczeniem. Liczne sygnały o braku wywozów, czy niepo-
rządku pozostawianym tam, gdzie firma odebrała odpady budzą niepokój naszych
mieszkańców i nas jako władz Spółdzielni. Zrobiło się ciepło, a pod śmietnikami
zalegają sterty śmieci łącznie z dodatkowymi odpadami w postaci zużytych mebli
tzw. „gabarytami”. Wystarczy przejść się po mieście by stwierdzić, że śmieci już
stanowią w wielu miejscach problem. My ze swojej strony przesyłamy kilkanaście
zdjęć obrazujących tę niekomfortową dla nas i naszych członków sytuację. Dziwi
nas brak wykonywania w wielu przypadkach pracy przez firmy wywozowe. A prze-
cież te wybrane firmy wiedziały, jakie tereny i budynki mają obsługiwać, bowiem
tereny pokrywały się z granicami dzielnic. Służby miejskie winny więc wyegzek-
wować porządną ich pracę od pierwszego dnia.
Wiele jest jeszcze pytań i wątpliwości. Jednak nie czas na dywagacje, a konkretne
działania i o to prosimy Panią Prezydent.

Szkoda, tylko że w okresie przygotowawczym nie skorzystano z naszych spółdziel-
czych, długoletnich doświadczeń. Mamy bowiem liczne osiągnięcia w zakresie gos-
podarskiego podejścia do wielu zagadnień związanych z obsługą naszych
mieszkańców. Prosimy o rozwagę przy kolejnych decyzjach i jak najszybsze, właś-
ciwe uregulowanie tak znaczących spraw dla mieszkańców Łodzi, w tym spółdziel-
ców z RSM „Bawełna”.

Pismo podpisał
Przewodniczący Rady Nadzorczej „RSM Bawełna”
Waldemar Pawelski

Jak pozbyć się
INNYCH odpadów

Po niemal miesiącu od jej wprowadzenia możemy chyba odetchnąć. Sytuacja wydaje się opanowana przez Miasto, a nasze śmiet-
niki w miarę wolne od śmieci. Problem stanowią ciągle jeszcze sterty starych obdartych z tapicerki mebli i wymienianych na nowe
okien, tzw. gabarytów, które wciąż zalegają pod śmietnikami.

Wróćmy na moment jednak do pierwszych dni po wdrożeniu nowego sytemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Lokalne
media wiele rozpisywały się o śmieciowym chaosie. Ogólne zdenerwowanie i niepokój mieszkańców naszych osiedli stał się także
bezpośrednią przyczyną skierowania przez Radę Nadzorczą RSM „Bawełna”, dość ostrego w swojej treści, pisma do Pani Prezy-
dent Miasta Łodzi. Pismo to oraz kilka z załączonych do pisma zdjęć prezentujemy.

K.Sz.

Ustawa śmieciowa już obowiązuje.

Szanowna Pani Prezydent



Wakacje,
czas zabawy

i beztroski.6
Kontakt
z administratorem
Administratorzy pracują najbliżej mieszkań-
ców. Bezpośrednio opiekują się poszczególnymi
budynkami i starają się rozwiązywać problemy
mieszkańców związane z zamieszkaniem. Oto
wykaz wszystkich administratorów wraz z kon-
taktowymi 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 jak
również zespół garaży przy ul. Ziemowita 2b,
tel. kom. 505 150 863, e-mail: akobus@rsmba-
welna.pl.
Małgorzata Krasowska administrowane bloki:
111-114, 125-146, tel. kom. 505 150 842, e-mail:
mkrasowska@rsmbawelna.pl.
Andrzej Szlawski administrowane bloki: 116-
-122, 147-160, 216, 217, 219, 220, 221, 221A,
226A, tel. kom. 505 150 859, e-mail: aszlaw-
ski@rsmbawelna.pl.
Beata Jachimczak 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: bjachimczak@rsmbawelna.pl.

Administracja osiedla „Sienkiewiczowskie”,
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 Pietruszewska administrowane bloki
:12-15, 17-30, tel. kom. 505 150 851, e-mail:
epietruszewska@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:
Marcin Kaniera administrowane budynki: Gor-
kiego 6/8, 10/12, 24, 26, 28, tel. kom. 509 807
333, e-mail: mkaniera@rsmbawelna.pl.
Elżbieta Kowalczyk administrowane budynki:
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 bu-
dynki: Zbiorcza 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21,
23, 25, Sarnia 4, Stylonowa 7, tel. kom. 505 150
846, e-mail: aczekalska@rsmbawelna.pl.

Administracja osiedli „Żubardź” i „Koziny”,
tel. 42 651 55 24.
Kierownik adm. p. Jolanta Bartoszek.
Administratorzy:
Ewa Bukowska administrowane budynki: Tybury
3, 10, Klonowa 28/30, 32, 38/40, Kasprzaka
60/62, 64a, Okrzei 4/12, 30/36, 40, tel. kom. 505
150 857, e-mail: ebukowska@rsmbawelna.pl.
Magdalena Gazda administrowane budynki:
Kasprzaka 10, 11, 11a, 28/34, Długosza 1/5, 27,
29/31, 1-go Maja 76, 84/86, Więckowskiego 97, Lo-
rentza 8, Srebrzyńska 45, Włókniarzy 198, tel. kom.
505 150 840, e-mail: mgazda@rsmbawelna.pl.
Jacek Piaseczny administrowane budynki:
Czarnkowska 9/13, Gandhiego 3a, Tatarakowa 15,
Lutomierska 83/101, 103a, 105a, 109a, 111,
Wrześnieńska 67/69, 71/73, Sierakowskiego
1/5, Uniejowska 4, 4a, 6, Turoszowska 5, 6, tel.
kom. 505 150 862, e-mail: jpiaseczny@rsmba-
welna.pl.
Aneta Wyrowska administrowane bloki: Byd-
goska 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 bu-
dynki: Bydgowska 40, 42, 44, 46, Klonowa 35/37,
41, tel. kom. 505 150 853, e-mail: dlewan-
dowska@rsmbawelna.pl.

Przyjmowanie i załatwianie interesantów
w spółdzielni odbywa się następująco: sekreta-
riat spółdzielni, Zespół Doradczo-Samorządowy,
Dział Księgowości Eksploatacyjnej Dział Tech-
niczny, Stanowisko ds. Analiz Ekonomicznych
czynne są przez cały tydzień (za wyjątkiem so-
bót i niedziel) w godzinach 8.00-16.30; Dział
Członkowsko-Mieszkaniowy, Dział Czynszów,
Kredytów i Wkładów Mieszkaniowych, Dział Or-
ganizacyjny czynne są w poniedziałki, środy,
czwartki, piatki w godzinach 8.00-16.30, we wtor-
ki w godzinach 8.00-18.00, Administracje osied-
lowe: w okresie od 1.09. do 30.06. przyjmują in-
teresantów w poniedziałki, środy, czwartki
i piątki w godz. 8.00-17.00, we wtorki w godzi-
nach 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.

Wdniu 16 czerwca 2013 r. został
przeprowadzony turniej piłkarski

dla dzieci z rocznika 2006. Turniej ze
względu na dużą liczbę zgłoszonych ze-
społów przeprowadzono nie jak zwykle
na widzewskim Orliku, a na boisku ChKS.
Organizatorami spotkania siedmiolatków
byli: TKKF Ognisko „Dzikusy” i Akade-
mia Futbolu Widzew przy udziale i pomocy
RSM „Bawełna” i Rady Osiedla Olechów
– Janów – jednostki pomocniczej
UMŁ.

Puchary, medale oraz statuetki
dla drużyn ufundowała nasza
Spółdzielnia. Obsługę techniczną,
sędziowską oraz medyczna po-
kryto ze środków Rady Osiedla
Olechów – Janów. TKKF Ognisko
„Dzikusy” ufundowało zaś na-
grody rzeczowe w postaci kom-
pletów sportowych oraz dresów dla
najlepszego strzelca, bramkarza
oraz zawodnika.

Dla najlepszych piłkarzy przewidziano
także dofinansowanie do kolonii w Sule-
jowie. W turnieju uczestniczyło przeszło
150 zawodników pogrupowanych w 13 ze-
społów piłkarskich. Najlepszym zawod-
nikiem okazał się Aksel Holewiński.
Najlepszy bramkarz to Mateusz Com-
porek, a królem strzelców został Dawid
Podmajstrzy.

Gratulujemy!

Jeden w pracowników Spół-
dzielni od wielu lat jest miłoś-
nikiem zbierania grzybów.
W tym roku, w czerwcu, znalazł
już 17 koźlarków, które pre-
zentujemy na zdjęciu. Zdradził
on nam ludowe powiedzenie,
według którego, jeśli w danym
roku nie ma śliwek, to będą
grzyby. Śliwek i jabłek w tym
roku w jego sadzie jak na le-
karstwo, tak więc planujmy
urlopy na czas wysypu grzybów
i we wrześniu koszyki w dłoń!
Choć może i trzeba będzie to
przyspieszyć, bo sierpień też
może być „grzybowy”.

Turniej piłkarski
siedmiolatków

POCZTÓWKA
z wakacji

14września br. na terenie górek
pomiędzy ulicami Ziemowita
a Dąbrówki będzie miało

miejsce kolejne nasze spółdzielcze wyda-
rzenie. O godzinie 10.00 rozpocznie się
festyn „HOP do szkoły”. Zainicjowany
w roku 1999, niezmiennie co roku w każdą
drugą sobotę września, festyn jest dniem
zabawy, spotkań i integracji naszej społecz-
ności –zarówno dzieci jak i dorosłych.

Cieszymy się, że i państwu podoba się
ta inicjatywa czego wyrazem jest chociażby
tak szeroki w niej udział. Na nadcho-
dzącym festynie obok prezentacji na sce-
nie dzieci ze szkół podstawowych nr 34,
141, 205, gimnazjum nr 29 i 36 oraz
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1
przewidziane są różne konkursy, quizy oraz
popisy zespołów tanecznych.

Po południu – od ok. godz. 16.30 kon-
certować będzie dla nas wszystkich zespół,

FESTYN
W RYTMIE
PIOSENEK
ABBY

UWAGA
GRZYBIARZE!

Zaproszeniena festyn

który w swym repertuarze ma piosenki kul-
towego i lubianego od pokoleń zespołu
ABBA. Nie zabraknie, jak co roku, w alej-
ce pawilonów z poradami lekarskimi,
kosmetycznymi, finansowymi i ubezpie-
czeniowymi. Strażnicy miejscy będą pre-
zentować umiejętności swoich psów oraz
tradycyjnie znakować rowery. Będą za-
bawki dmuchane, gry planszowe, turniej
sportowy organizowany przez TKKF
Ognisko „Dzikusy” i wiele innych atrak-
cji. Między uczestnikami festynu krążyć
będą animatorzy na szczudłach obdaro-
wując dzieci, ale nie tylko, drobnymi
słodyczami i puszczając kolorowe bańki
mydlane.

Patronat honorowy nad festynem objęła
Prezydent Miasta p. Hanna Zdanowska.
Patronat medialny mamy nadzieję że
obejmą zaś Łódzki Oddział Telewizji Pol-
skiej SA, Polskie Radio Łódź Rozgłośnia
Regionalna oraz TV Toya.

Zaczynamy o 10.00. Przyjdź! Wspól-
na zabawa potrwa do godziny 18.00.

K.Sz.

Nasze dzieci wypoczywają w Sulejo-
wie. Pogoda oraz dobre samopo-

czucie im dopisuje. Mogliśmy się o tym
przekonać na corocznej wizytacji kolo-
nii. W dniu 17 lipca przedstawiciele władz
Spółdzielni oraz nasza redakcja odwiedziły
kolonistów drugiego turnusu, który trwa od
13 do 26 lipca. Na turnusie jest 32 kolo-
nistów w wieku od 8 do 16 lat.

Dzieci są zakwaterowane w trzech
domkach letniskowych. Posiłki w tym

roku spożywają w ośrodku w oddanej w br.
nowej stołówce – w ub. roku dzieci do-
chodziły do pobliskiej restauracji – dopi-
sek red. Na nudę nasze pociechy nie na-
rzekają. Są turnieje, ogniska, dyskoteki. Co-
dziennie po dwie godziny spędzają na po-
bliskim basenie. Wieczorem, jak pochwalił
się nam blondynek o imieniu Adrian,
będą mieli podchody.

Życzymy miłych wrażeń.
K.Sz.



„Wierz w siebie, abyś także mógł uwierzyć w ludzi. Poszukaj dobra
w świecie, świat je znajdzie w Tobie. Rywalizuj ze sobą, nie narzekaj
– zmieniaj. Sięgnij gwiazd, byś mógł innym wskazać do nich drogę” –
to motto przyświeca naszym działaniom…

Ludzie,
których

warto poznać 7

Wkrótce z kranu
popłynie ciepła woda
Wbudynku przy ul. Stylonowej 7 w osiedlu „Zbiorcza”

trwają prace remontowe polegające na rozbudowie
węzła cieplnego o funkcję podgrzania wody użytkowej
i wykonaniu w całym budynku instalacji doprowadzającej
ciepłą wodę do mieszkań. Bojlery gazowe dotychczas wy-
korzystywane do uzyskania ciepłej wody zostaną zdemon-
towane, a co za tym idzie w naszych mieszkaniach będzie
bezpieczniej i nowocześniej. Zakończenie prac przewidujemy
do końca września br., a koszt ich w wysokości 72.360 zł po-
kryty zostanie z funduszu remontowego dla tego budynku.
Ta nieruchomość jest bowiem w tej szczęśliwej sytuacji, że ma zgromadzone na tym funduszu środki.

Będzie to trzeci, z czterdziestu pięciu, budynek w Spółdzielni, w którym węzeł jednofunkcyjny, przewidziany w okre-
sie projektowania tylko na centralne ogrzewanie, podlega rozbudowie na dwufunkcyjny. Przypomnijmy, że z uwagi na
wysoki koszt robót, a przede wszystkim fakt prowadzenia robót w poszczególnych mieszkaniach i konieczność uzys-
kania takich zgód od mieszkańców, prace tego typu podejmowane są w Spółdzielni na wniosek samych mieszkańców.
Aktualnie w spółdzielni rozważane są jeszcze przez mieszkańców warunki przeprowadzenia prac w budynkach na ul. Zbior-
czej (pisaliśmy o tym w numerze 37 ze stycznia 2012 r.), w budynkach na Kozinach przy ul. Długosza 29/31, Al. Włóknia-
rzy 198, Kasprzaka 11, Srebrzyńskiej 45 oraz na Żubardziu w budynkach przy ul. Lutomierskiej 158, Tybury 3, Byd-
goskiej 37, Bydgoskiej 42 i Klonowej 41. Sposób sfinansowania prac w tych budynkach wymaga podniesienia odpi-
sów i kilkuletniego gromadzenia środków finansowych na funduszu remontowym. K.Sz.

Ta droga była moim
powołaniem,... bo lubię

uczyćrozmowa z p. Ewą Miłkowską,
dyrektor Publicznego Gimnazjum

nr 36 im. Krzysztofa Kieślow-
skiego w Łodzi na Olechowie.

gać też w drobnych sprawach, w zrobieniu ko-
muś zakupów, zanoszeniu obiadów starszym
mieszkańcom osiedla, doprowadzeniu niewi-
domego na przystanek autobusowy, itp.

– Bardzo spodobała nam się inicjatywa
promowana w Waszej szkole „Bank śnia-
dań”. Przybliży nam ją Pani?

– Oczywiście. Akcja trwa już chyba 9 lat,
a wszystko zaczęło się od ucznia, który był głod-
ny i szukał jedzenia w śmietniku. Wymyśliliśmy
wtedy z nauczycielami, że każdy z nas zrobi dla
niego kanapkę. Wtedy jednak zadaliśmy sobie py-
tanie: ilu tak naprawdę jest takich uczniów? Po-
wstał więc wtedy pomysł, by utworzyć miejsce,
gdzie uczniowie będą mogli zjeść drugie śnia-
danie. Ci na co dzień głodni ale i wszyscy chęt-
ni, którzy zapomnieli śniadania, wzięli go za mało
lub za dużo i chcą się podzielić swoją kanapką
z kolegą. Pisały o nas w tym temacie media, była
telewizja i wiemy, że mamy już swoich naśla-
dowców w Polsce i że są szkoły, które przejęły
ten pomysł i go realizują.

– Jest Pani miłośniczką książek Isabel
Allende i serialu „Przystanek Alaska”.

– Tak, „Przystanek Alaska” to już kultowy
film, który uwielbiam i wracam do niego
z ogromną przyjemnością. To film wyjątkowy,
ponieważ pokazuje zwykłych ludzi, którzy jed-
nak w codziennym życiu okazują się być nie-
zwykli. Są przede wszystkim uczciwi i mają swo-
je zasady, to ich charakteryzuje i to jest dla mnie
godne szacunku i naśladowania, ponieważ dziś
coraz mniej mamy zasad, niestety. A jeśli cho-
dzi o Isabel Allende to przeczytałam wszystkie
jej książki, które były przetłumaczone na język
polski i zainteresowałam się historią Chile, któ-
ra w gruncie rzeczy bardzo przypomina historię
Polski. Dużo czytam i bardzo to lubię, zwłasz-
cza współczesną, światową literaturę.

– Ale Pani sama też „pisze”, bo jest Pani
autorką książki zawierającej sprawdziany
z matematyki.

– Mój syn pisze, ja jedynie napisałam kilka
zadań z matematyki.

– Czy zdarza się Pani jeszcze uczyć mate-
matyki?

– W tym roku nie uczyłam, ale w poprzed-
nim roku szkolnym gimnazjum ukończyła klasa,
którą prowadziłam przez 3 lata. Bardzo miło
wspominam tę klasę, bo ja bardzo lubię uczyć,
jednakże matematyka jest przedmiotem niesa-
mowicie wymagającym i dyrektor staje przed
problemem pogodzenia dwóch funkcji. Ja wy-
chodząc na lekcję mówiłam, że sekretarka może
mnie wywołać z lekcji tylko wtedy, gdy będzie
pożar, ponieważ lekcja jest święta. Te trzy lata
były jednak dla mnie niesamowicie obciążające.
W tym roku chętnie prowadziłam zajęcia w ra-
mach bezpłatnych zastępstw, bo taki kontakt
z uczniami jest jednak bliższy, poznaję ich,
przestają być dla mnie anonimowi. Bardzo
często też indywidualnie pracuję z uczniami,
zwłaszcza tymi, którzy mają problemy z mate-
matyką. Ja po prostu lubię uczyć.

– Dziękujemy za rozmowę.
I.G., K.Sz.
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Redakcja: Jest Pani nauczycielem mate-
matyki, absolwentką Uniwersytetu Łódzkie-
go i Politechniki Łódzkiej. Jak to się stało, że
wybrała Pani obie te uczelnie?

E. Miłkowska: Sprawa jest dość prosta
i skomplikowana jednocześnie. Moja mama jest
nauczycielką, teraz już emerytowaną i całe życie
powtarzała mi: „Córeczko, wszystko tylko nie
szkoła”. W związku z tym wybrałam Politech-
nikę Łódzką, ponieważ zawsze interesowały
mnie przedmioty ścisłe, ale mój kierunek nie był
w żaden sposób związany ze szkolnictwem, bo
to było włókiennictwo. W momencie kiedy
skończyłam studia stwierdziłam, że nie chcę ro-
bić niczego innego tylko uczyć i w związku z tym
skończyłam jeszcze studia podyplomowe z ma-
tematyki. Ta droga była moim powołaniem.

– Dyrektorem gimnazjum jest Pani od 2001
roku. Może nam Pani powiedzieć jak się
przez ten czas zmieniała ta szkoła i metody
nauczania?

– Kiedy obejmowałam szkołę w 2001 r., jako
drugi z kolei jej dyrektor, szkoła miała dwa-
dzieścia pięć klas, była ogromna i trudna do za-
panowania, zwłaszcza jeśli chodzi o dyscyplinę.
Było sporo do zrobienia. Moje pierwsze doś-
wiadczenia były takie, że gdy wychodziłam na
korytarz po dzwonku na lekcję, więcej uczniów
tkwiło właśnie tam, zamiast w klasach. Zmiana
tej sytuacji wymagała wiele pracy. Całe lata za-
jęło nam wypromowanie szkoły tak, by mówiło
się o niej dobrze, tak jak to ma miejsce obecnie.
Jeśli chodzi o metody nauczania, to obecne
różnią się znacznie od tych sprzed 11-12 lat. Mię-
dzy innymi kilkukrotnie zmieniła się już formuła
egzaminu gimnazjalnego i sam ten fakt powoduje,
że teraz uczymy zupełnie inaczej niż kilka lat
temu. Od dwóch lat, egzamin na zakończenie
gimnazjum trwa trzy dni. W każdym dniu od-
bywają się dwie części egzaminu, tak że ucznio-
wie praktycznie zdają taką małą maturę. Jest to
system bardzo skomplikowany, bardzo trudny
i stresujący dla ucznia. Najważniejsze jednak jest
stworzenie w szkole takiej atmosfery, by sprzy-
jała wszechstronnemu rozwojowi uczniów. Wie-
le czasu ja i całe grono nauczycieli poświęciliś-
my temu, by pracować jednym frontem, by
stworzyć system oceniania, sprawiedliwy, o jas-
nych, czytelnych kryteriach i by całe grono pe-
dagogiczne było przyjazne uczniom. Wydaje mi
się, że w naszej szkole udało się to osiągnąć.

– A czy nie boi się Pani, że dojdzie do lik-
widacji gimnazjów?

– Nie mam takiego przekonania, że stwo-
rzenie gimnazjów to był dobry pomysł. Jest to nie-

potrzebna forma zakłócająca przebieg procesu
wychowawczego. Przejście w szóstej klasie do
gimnazjum wcale młodym ludziom nie robi
dobrze, bo trzeba znowu zaistnieć, znowu się po-
kazać w nowym środowisku. Jednak dokąd
gimnazjum będzie, będę się starała wykonywać
swoje zadanie najlepiej jak tylko można.

– Na osiedlu jest dużo dzieci, ale czy
przyjmujecie też dzieci spoza tego rejonu?

– Oczywiście przyjmujemy dzieci spoza re-
jonu i na szczęście mamy ich coraz więcej. Jest
to zasługa zarówno naszej dobrej renomy, jak
i szerokiej oferty gimnazjum. Taką ofertę stwo-
rzyliśmy cztery lata temu otwierając sportowe kla-
sy. Uważamy, że mamy znakomitą bazę sportową
na osiedlu, największą i najnowocześniejszą
salę gimnastyczną w Łodzi, boisko Orlik, boisko
do piłki plażowej, rekreacyjne tereny leśne wo-
kół szkoły i grzechem byłoby nie rozwijać spor-
towych talentów uczniów. Mamy ogromne suk-
cesy sportowe, ale to nie tylko o nie przecież cho-
dzi. Ważne jest, by rozwijać wszelkie zaintere-
sowania uczniów i stworzyć im do tego jak naj-
lepsze warunki.

– W dniach 24-26 czerwca w Waszej szko-
le, w ramach wymiany młodzieży, odbyły się
warsztaty ze studentami z Singapuru, Hong
Kongu i Meksyku. Czy takie spotkania orga-
nizujecie co roku i co jest tematem warszta-
tów?

– To konkretne spotkanie organizowaliśmy po
raz pierwszy, ale w każdym roku szkolnym or-
ganizujemy tzw. Dzień Języków Obcych. Tematy
przewodnie takich imprez są różne, np. informacje
na temat kultury krajów anglojęzycznych, kuch-
ni, zwyczajów. Ale brakowało nam czegoś takiego
jak spotkania z przedstawicielami innych krajów,
mówiących w języku obcym, z innymi akcenta-
mi, opowiadających o swoich krajach, o swoich
ścieżkach zawodowych. Ludzie, którzy przyje-
chali do nas w tym roku byli młodzi, umiejący
nawiązać doskonały kontakt z młodzieżą, jeden
z praktykantów był takim showmanem, że na jego
warsztatach były tłumy uczniów. Bardzo ważnym
było także to, że spotkania te to lekcja poszano-
wania inności. To są przecież ludzie pochodzący
z różnych kultur, o różnych wyznaniach, kolo-
rach skóry, wyglądzie, tak więc ze wszech miar
jest to wspaniałe i godne powtarzania. Warszta-
ty te odbyły się w wyniku naszej współpracy
z największą międzynarodową, organizacją stu-
dencką AIESEC i mamy zamiar w przyszłych
latach również z nimi kooperować.

– Szkoła brała również udział w obchodach
Europejskiego Tygodnia Świadomości Dys-
leksji i posiada certyfikat Szkoły Przyjaznej
Uczniom z Dysleksją. Jeszcze kilkanaście lat
temu dzieci z dysleksją traktowane były jako
gorsze, jako te, które nie chcą się uczyć, są nie-
zbyt zdolne lub leniwe. Czy teraz nauczycie-
le już wiedzą jak je traktować i czy dużo jest
takich dzieci?

– W skali mojej szkoły to jest ok. 10%
uczniów. Specjalizujemy się w zajęciach dla
uczniów z dysleksją i dwie z naszych nauczy-
cielek, uczące języka polskiego i matematyki,
skończyły odpowiednie studia podyplomowe
w tym zakresie. Prowadzimy również zajęcia dla
rodziców takich uczniów i uczymy jak mają ze
swoimi dziećmi postępować. Kładziemy nacisk
na to, że dyslektyk absolutnie nie może być zwol-
niony z nauki, z podejmowania wysiłku, z obo-

wiązków, wręcz przeciwnie, taki uczeń powinien
doskonale znać zasady ortografii. A certyfikat
Szkoły Przyjaznej Uczniom z Dysleksją przy-
znano nam już dwukrotnie.

– Ale nie tylko ten certyfikat posiadacie,
prawda?

– Tak, mamy certyfikat Szkoły Promującej
Zdrowie, Szkoły z Klasą, certyfikat Wzorcowe-
go Systemu Orientacji Zawodowej, Certyfikat
Szkoły Bez Przemocy należymy także do Klu-
bu Szkół Unicef.

– Patronem szkoły jest Krzysztof Kie-
ślowski. Zwykle szkoły mają za patronów
postacie historyczne, literackie, więc skąd
ten pomysł?

– Ja i moi nauczyciele uważamy, że patronem
powinien być ktoś w miarę współczesny i że po-
winien być to człowiek, ktoś namacalny, rze-
czywisty, konkretny, ze swoimi sukcesami i pro-
blemami. Nasz patron właśnie taki jest, a do-
datkowo film jest takim medium, które dociera
do młodych ludzi i dzięki filmom Kieślowskie-
go możemy uczniom przekazać wiele wartoś-
ciowych wskazówek.

– Ale czy taka młodzież w wieku gimnaz-
jalnym jest w stanie zrozumieć jego twórczość,
poruszającą problemy natury moralnej
i egzystencjalnej?

– To rzeczywiście jest trudna twórczość, ale
jaka twórczość dzisiaj nie jest trudna? Wiersze
nie są trudne? Książki nie są trudne? Myśleliś-
my, żeby na patrona wybrać np. Zbigniewa
Herberta. Ale czy jego twórczość byłaby łatwiej-
sza dla młodzieży? Trzeba po prostu tak to prze-
kazać młodemu człowiekowi, by do niego do-
trzeć, żeby go zainteresować i by to zrozumiał.
W naszej szkole od kilku lat realizowany jest pro-
gram własny nauczycielki języka angielskiego,
popularyzujący życie i twórczość Krzysztofa Kie-
ślowskiego. W ramach realizacji tego programu
uczniowie klas pierwszych poznają życie patro-
na i jego twórczość, a także zawsze odbywają
obowiązkową lekcję w Muzeum Kinematogra-
fii, z którym ściśle współpracujemy. W każdym
roku organizujemy Dzień Patrona, 31 marca i co
roku promujemy twórczość Kieślowskiego po-
przez konkursy, quizy, oglądanie fragmentów fil-
mów, organizowanie „nocy filmowych”.

– Dzieci na co dzień mają też do czynienia
z patronem szkoły. Przypomina im o nim zna-
czek z logo szkoły przypięty do ubrania.

– Znaczki nawiązują do trylogii Kieślow-
skiego „Trzy kolory” i chciałam, by to po-
wiązanie było widoczne w szkole. Uczniowie
w zależności od roku nauki noszą znaczki:
w kolorze niebieskim w pierwszej klasie, białym
w drugiej i czerwone w trzeciej klasie. Są to ta-
kie nasze trzy kolory. Jestem przeciwna nosze-
niu w szkole jednolitych strojów, uważam, że
uczeń powinien mieć możliwość zaznaczenia
swojej indywidualności i osobowości. Choć
strój musi być skromny i schludny.

– Jest Pani nie tylko członkiem RSM „Ba-
wełna”, ale również jest Pani współorganiza-
torem festynu Hop do szkoły. Jak Pani ocenia
tę imprezę nie tylko jako współorganizator ale
i uczestnik?

– Tak, to już tradycja i byłoby dziwnie roz-
począć rok szkolny, gdyby tego festynu nie
było. Młodzież też odbiera go bardzo pozytyw-
nie, bo na osiedlu dzieje się coś ciekawego, a nie-
którzy z nich mogą się nawet zaprezentować na

scenie. Nawet nasi absolwenci biorą udział
w tym festynie.

– Organizujecie dla dzieci wiele kół zain-
teresowań, m.in., chór, koło ekologiczne, teat-
ralne, fotograficzne, a nawet zajęcia z kali-
grafii. Czy któreś z nich cieszą się szczególnym
powodzeniem?

– Na pewno zajęcia teatralne, bo uczniowie
chętnie występują, chętnie śpiewają. Uczeń,
który występuję w szkolnych przedstawieniach
staje się osobą znaną i uznaną w środowisku i to
jest bardzo pozytywne. Mieliśmy kiedyś nawet
klasę teatralną. Bardzo dużym powodzeniem cie-
szy się również szkolny chór. Uczniowie bardzo
chętnie w nim śpiewają, coraz częściej w zaję-
ciach chóru uczestniczą chłopcy. Bardzo zależy
mi na tym, by nauczyciele prowadzili takie za-
jęcia pozalekcyjne, które sami tworzą, które po-
wstaję w oparciu o ich pomysły. W prowadzeniu
takich zajęć najlepiej się czują, znakomicie je wte-
dy prowadzą. Takie zajęcia cieszą się dużą frek-
wencją uczniów.

– W Waszej szkole działa też Klub Wo-
lontariusza, którego członkowie biorą udział
w różnego rodzaju akcjach charytatywnych.
Czy młodzież chętnie dołącza do Klubu?

– Młodzi uczniowie bardzo chętnie pomagają
i udzielają się we wszelkich akcjach służących
pomocy, a mamy ich mnóstwo, nawet takie, któ-
re już na stałe są wpisane w życie szkoły. Pro-
wadzimy zbiórkę maskotek dla dzieci z łódzkiego
hospicjum, które wspieramy od wielu już lat.
Swego czasu mieliśmy styczność z tym miejscem,
bo niestety dwoje naszych absolwentów zmarło
z powodu przewlekłych chorób. Postanowiliśmy
sobie wtedy, że będziemy to hospicjum wspie-
rać w każdy możliwy sposób. W chwili obecnej
uczestniczymy też w akcji przez nich organizo-
wanej– zbiórki nakrętek plastikowych. Jesteśmy
też szkołą, która jest zarejestrowana w Klubie
Szkół UNICEF i bardzo prężnie tam działamy.
W tym roku była to akcja: Klasa Biznesu UNI-
CEF, w której nasi uczniowie mieli za zadanie za-
prosić do współpracy osoby mające własne fir-
my i możliwości finansowe, tak by wesprzeć tę
organizację. Zainteresowanie przeszło wszelkie
nasze oczekiwania. Stwierdziliśmy wtedy, nie
pierwszy już raz zresztą, że uczniowie mają do-
skonałe pomysły, zupełnie inne niż my i nie jes-
teśmy w stanie tej ich pomysłowości prze-
ścignąć. Ale nasi wychowankowie lubią poma-



POZIOMO: 1. dawne 30 mórg, 6.
list „życzliwego”, 7. dantejskie zda-
rzenia, 8. hałaśliwe małpy, 9. przy-
wódca polityczny, 12. mały kłopot,
gdy małe, 13. kraina w Słowacji
i Polsce, 14. fiński żużlowiec, 18.
mała Joasia, 19. nadzieja, optymizm,
20. reżyserował Pasażerkę, 21. organ
ruchu pantofelka, 22. arfa.
PIONOWO: 2. ojciec Izabeli z Lalki,
3. stare… jak dzieci, 4. był nim Bar-
tosz Głowacki, 5. twórca obozu w Be-
rezie Kartuskiej, 9. miasto na Wy-
spach Kanaryjskich, 10. biuro wy-
działu wyższej uczelni, 11. efekt utle-
niania żelaza, 15. myślenie oderwane
od rzeczywistości, 16. napór, ciś-
nienie, 17. przed sianiem.

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI
CZERWCOWEJ

Poziomo: Kojak, salsa, Mamry, mu-
ral, Gauss, Smyrna, Loara, klimat,
płoć, obiekt, gęba, szpila, sari.
Pionowo: Orawa, adres, kapucyni,
psiarnia, Galapagos, Unabomber,
ssak, Lubcza, mienie, tatuaż.

Pierwsze trzy osoby, które
nadeślą prawidłowo rozwiązaną

krzyżówkę na adres: RSM
„Bawełna” 93-120 Łódź,

ul. Przybyszewskiego 163,
z dopiskiem na kopercie

„Krzyżówka”,
otrzymają nagrody.

Kulę podziel na części, tak by po
rozwałkowaniu ciasto mieściło się na
stolnicy. Każdą z części najpierw deli-
katnie spłaszczaj rękami dodając do niej
mąki, a następnie rozwałkuj na posy-
panej mąką stolnicy. Posłodź borówki
tuż przed zawijaniem, by puściły jak naj-
mniej soku.

Szklanką wykrawaj okręgi. Na okrę-
gi nałóż borówki, złóż na pół i dokład-
nie zaklej. Kciukiem możesz delikatnie
pozaginać brzeg do wewnątrz. Gotowe
pierogi układaj na posypanej mąką
stolnicy.

W dużym garnku zagotuj wodę
z połową łyżki soli. Pierogi wrzucaj na
wrzącą wodę (po 15 sztuk) i gotuj je po
wypłynięciu 1 minutę. Odcedź i polej
śmietaną z cukrem pudrem.

Smacznego! KIM

K U C H N I A
N A S Z A
CODZIENNA
Przypomnijmy jak pierogi
robiły nasze babcie. Ręcznie
sklejane – bez maszynek,
które teraz pierogi w zasa-
dzie robią za nas. Jest to
smaczne i syte danie na
upalne dni tak dla dzieci jak
i dorosłych. Polecamy.

Człowiek biedny ceni sobie każdą
złotówkę, bogaty – każdy grosz.

(Andrzej Majewski)

Pierogi
z jagodami

BARAN
Sporo będzie teraz za-
leżało od Ciebie i Twoich
decyzji. Jasne postawie-
nie sprawy, bez większych
wahań i owijania w ba-
wełnę, da Ci szansę prze-

prowadzenia własnej koncepcji. Chociaż Wod-
nik ma chęć przyłączyć się do Ciebie, będzie
tylko przeszkadzać, a nawet kierować Cię
w niewłaściwą stronę.

BYK
Obiecujące prognozy. Na
pierwszym planie waka-
cyjny, rozrywkowy nurt.
Flirty, podboje, relaksowy
nastrój, żartobliwa kon-
wencja i błyskotliwe po-

czucie humoru. Szczególnie w obecności Skor-
piona lub ławicy Ryb. Dla pracujących w tym
okresie również pomyślne rokowania aż do
końca drugiej dekady.

BLIŹNIĘTA
Twój dobry gust nie-
omylnie wskaże Ci osobę,
której zechcesz towarzy-
szyć na okolicznościową
imprezę lub w czasie wy-
padu w plener. Miesiąc

zapowiada się bowiem ciekawie i dość niety-
powo. Staraj się być przez cały czas wzorem
dla innych! Nie stawiaj na ostrzu noża
spraw dotyczących Wagi.

RAK
Szykuje się kilka spraw,
wymagających szybkich
decyzji jeszcze przed wy-
jazdem na urlop. Nie za-
niedbaj ich, w kolejnym
miesiącu nie będzie już

czasu. Sporo obowiązków towarzyskich, których
nie sposób odłożyć na później - trwa jeszcze czas
Twojego znaku. Zaskoczy Cię prezent od
Koziorożca.

LEW
Niespokojne dni, sporo
pilnych spraw do załat-
wienia, ale bliski Ci Byk
chętnie pomoże rozwikłać
niektóre problemy. To
wpłynie korzystnie na

Twoje samopoczucie. Wyjazd urlopowy, wbrew
pozorom, nie jest teraz wskazany. Póki co musi
Ci go zastąpić weekend pod gruszą w rodzinnym
gronie.

PANNA
Trudny miesiąc, głównie
z powodu nawału obo-
wiązków. Są niestety nie
do uniknięcia. Ktoś musi
pracować za dwóch, by
ktoś inny mógł w tym

czasie wypoczywać. Dopiero po jego powrocie
możesz liczyć na wytchnienie. W domu napięta
atmosfera spowodowana jakimś niepoważnym
wybrykiem Ryb.

WAGA
Miesiąc pełen rozterek na
różne tematy. Trzeba bę-
dzie wykazać wiele przy-
tomności umysłu, jeśli
chcesz zapobiec konflik-
tom i wyjść z wszystkiego

obronną ręką. Szanse są dobre, więc nie bój się
ryzyka. Mile zaskoczy Cię Baran. Okaże się
osobą godną zaufania. Ucz się od niego dys-
krecji.

SKORPION
Miesiąc w nowym środo-
wisku dowartościuje Cię
i przyniesie uznanie całe-
go otoczenia. Czekają Cię
imprezy, spotkania z cie-
kawymi ludźmi i kilka

miłych niespodzianek. Jeśli nie chcesz stracić
dużych pieniędzy, nie ufaj nowo poznanym
Bliźniętom. Chyba mają zamiar Cię na-
ciągnąć.

STRZELEC
Intrygująca znajomość,
spacery we dwoje w pełni
Księżyca? Kroi się właś-
nie coś takiego. Atmosfe-
ra będzie sprzyjająca, wa-
runki również, więc chy-

ba nie ma co długo się zastanawiać. Byle tyl-
ko ktoś bliski nie poczuł się urażony. Bądź
taktowny i dyskretny, licho spod znaku Lwa
nie śpi!

KOZIOROŻEC
Bieg spraw wymagać bę-
dzie od Ciebie szybkiej
orientacji i bardzo precy-
zyjnego działania. Drobne
niedopatrzenie lub zlek-
ceważenie szczegółów

może okazać się brzemienne w skutki. Traktuj
więc każdą sprawę poważnie, nawet gdyby
z pozoru wydawała się błaha. Nie lekceważ też
cichej z pozoru Panny.

WODNIK
Będzie niejedna okazja
do znalezienia się w in-
nych niż zwykle warun-
kach, Raz dobrych, raz
mniej wartych uwagi. Sta-
raj się do każdej sytuacji

podchodzić z uśmiechem i wyrozumiałością. To
da Ci szansę powodzenia u kogoś, kto dostrzeże
i doceni Twój sposób bycia. Może będzie to
pewien Strzelec?

RYBY
Nie zastanawiaj się zbyt
długo - taka okazja może
się drugi raz nie powtó-
rzyć. Nieco złotych lub
euro, dużo dobrego hu-
moru i w drogę! Jeśli nie

zdecydujesz się jednak na wyjazd, nie zapomi-
naj o tym, że to czas wakacji. Ruch i świeże
powietrze są Ci po prostu niezbędne! Dobrym
kompanem - Rak.

H O R O S K O P N A S I E R P I E Ń

8 Rozerwij się!

U Ś M I E C H N I J S I Ę
• • •

– Janie…
– Tak, panie hrabio?
– Zabij tę muchę, chcę być sam.

• • •
Walka z komarami w mieszkaniu rozwija słuch, czujność, koordy-
nację, szybkość i paranoję.

• • •
Jak się nazywa drzewo, na którym rozbił się autobus?
– Bambus.

• • •
Sąsiadka do sąsiadki: – Moja córka będzie studiowała drugi fakultet.
– A co, na pierwszym męża nie znalazła?

Za złe nam politycy mają,

Ci, co to ciągle przy garnuszku,

Że się Polacy nie starają,

Ponoć leniwy naród, w łóżku.

Góra wkurzona i to fest,

Polityk co dnia, wściekły, chmurny,

Że chociaż Polak silny jest,

To ani czorta nie jest jurny.

Włosy zaczyna się już rwać,

Bo w naszym kraju nawet młodzi,

Do pracy nic się nie chcą brać

I stąd się dzieci mało rodzi.

Niby normalnie, z żoną mąż,

W łóżeczku kiedy księżyc świeci,

Niby figluje naród wciąż,

A mało z tych figielków dzieci.

Niejeden klnie polityk szpetnie,

Już na jałowe ludu psoty:

Może ktoś wziąłby się konkretnie!

Miast baraszkować, do roboty.

Setki instrukcji już wydano,

Odczyty były i ukazy,

Co robić nocą, a co rano,

W jakich pozycjach, ile razy.

Lecz choć się stara władza wdzięcznie,

Naród wciąż rzeczy nie rozumie.

Bo nikt dotychczas „własnoręcznie”

Nie demonstrował - sam nie umie?

A wszelkie mowy wszak jałowe,

Sama teoria nic nie znaczy,

Ni na zachętę becikowe,

Nim się praktycznie nie zobaczy.

Stąd do władz apel, ot przesłanie,

Skoro rzecz dla nich taka łatwa,

Niech nam pokażą, na ekranie,

Co robić, aby była dziatwa.

Bez instruktażu nam, odgórnie,

Choćbyś zarzucał co dnia sieci,

Do rzeczy brał się ostro, jurnie,

To małe szanse masz na dzieci.

Więc by nierówny skończyć mecz,

Poprosić władze dziś logicznie:

Pokażcie wreszcie w czym jest rzecz!

A się poprawi statystycznie.

MMAAŁŁOO  NNAASS
Andrzej Dynkiewicz

Nieba
za pieniądze
nie kupisz

Z KSIĘGI
PRZYSŁÓW

Składniki (na około 30 sztuk): 
— 1,5–2 szklanki mąki
— łyżka oleju rzepakowego
— 1 jajko
— szczypta soli
— 1/4 szklanki wrzącej wody
— około 1,5 szklanki borówek (ja-

gód)
— 3 łyżeczki cukru

Sposób przygotowania:
Do miski wsyp 1 szklankę mąki, olej,
jajko i sól. Całość delikatnie zagniataj
łyżką – stopniowo dodając wrzącej
wody. Wciąż zagniatając dodawaj resz-
tę mąki tak, by ciasto się nie kleiło. Kie-
dy ciasto lekko przestygnie delikatnie
wyrabiaj rękami kulę – nie za długo, by
ciasto nie było twarde.
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