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Na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 paździer-
nika 2015 r. Veolia – dostawca ciepła do naszych mieszkań wprowadza nową
Taryfę dla ciepła. Nowe ceny taryf obowiązują od 22 listopada 2015 r.

Święta tuż, tuż! Zaczynamy już myśleć o świątecznych przygotowaniach. O tym jak udekorować
dom, stół, choinkę i… balkon! Tak drodzy Państwo, nie zapomnijcie o balkonach, bo właśnie
rozpoczynamy I edycję konkursu na najefektowniej udekorowany balkon.

NAKŁAD 9000

egzemplarzy

Moim
zdaniem
Poprzedni numer przygotowywaliś-

my w ostatnich dniach trwającego od po-
czątku października wielkiego wydarzenia
w naszym kraju, jakim był XVII Między-
narodowy Konkurs Pianistyczny im. Fry-
deryka Chopina. Zamierzałem poświęcić
trochę miejsca temu wspaniałemu wyda-
rzeniu, jednakże rozpoczęcie ósmego roku
życia naszej Gazety, oczekiwanie na wy-
niki budżetu obywatelskiego i zbliżające
się wybory parlamentarne zdominowały
wówczas tę rubrykę. Teraz zaś emocjonu-
jemy się powyborczymi wynikami, two-
rzeniem nowego rządu, expose pani Pre-
mier, pierwszymi decyzjami nowej ekipy,
zmianami personalnymi, już dokonanymi
czy też oczekiwanymi, a przede wszystkim
zamachami w Paryżu i niebezpieczeń-
stwem kolejnych aktów terroru.

Pomimo tych znaczących wydarzeń
wracam do pięknych chwil październiko-
wych świątecznych dni, bo tak odbieram
odbywający się co pięć lat w naszej sto-
licy Konkurs Chopinowski. Mam to „za-
szczepione” od 1965 roku. Będąc wówczas
uczniem V klasy szkoły podstawowej,
nasza polonistka spowodowała, że w spo-
sób świadomy, po raz pierwszy w życiu
prawie każdy z nas, z ponad trzydziesto-
osobowej klasy, najpierw od września
1964 r. przygotowywał pracę o Fryderyku
Chopinie i historii Konkursów; następnie
zaś na przełomie lutego i marca 1965 r., co-
dziennie starał się słuchać w radiu relacji
z przebiegu przesłuchań. Przede wszystkim
zaś nasza pani na języku polskim przeka-
zywała nam istotne treści związane z prze-
biegiem konkursu. Nazwiska laureatów
znam do dnia dzisiejszego i wymieniam je
jednym tchem: Martha Argerich – I miejs-
ce; Arthur Moreira Lima z Brazylii – II
miejsce, Marta Sosińska, nasza rodaczka
III miejsce; Hiroko Nakamura z Japonii –
IV miejsce; V zajął Amerykanin Edward
Auer, zaś VI kolejna Polka – Elżbieta
Głąbówna.

Od 1970 roku konkurs jest organizo-
wany już tylko w październiku. Wówczas
wygrał go Amerykanin Garrick Olson, zaś
w czołówce uplasowało się dwóch Pola-
ków; Piotr Paleczny był trzeci, a Janusz
Olejniczak szósty. W 1975 roku byliśmy
bardzo dumni, bowiem Konkurs wygrał
Krystian Zimerman. W 1980 r. najlepszy
był Wietnamczyk Dang Thai Song. Po-
nownie byliśmy dumni 10 lat temu, kiedy
ponownie Polak, Rafał Blechacz wygrał.
Konkurs Chopinowski jest jednym z naj-
starszych i najbardziej prestiżowych kon-
kursów fortepianowych na świecie. Jest
wyjątkowy, bo we wszystkich jego etapach
wykonywane są utwory jednego kompo-
zytora. Jest wyjątkowy, bo dzięki niemu
możemy przeżywać piękne momenty pod-
czas występów młodych artystów. Jest
wyjątkowy, bo oceniają ich m.in. wcześ-
niejsi zwycięscy i laureaci, którzy z ogro-
mną radością ponownie, po wielu latach,
wracają do Warszawy przyjmując godność
jurora – mistrza. Jest również wyjątkowy,
bo 17 października, w dzień śmierci Fry-
deryka Chopina, odprawiana jest uro-
czysta msza św. w Bazylice Św. Krzyża
podczas której wykonywane jest Requiem
W.A. Mozarta, ponieważ utwór ten był wy-
konany podczas mszy pogrzebowej 30 paź-
dziernika 1849 r. w Paryżu zgodnie z życze-
niem naszego najsławniejszego kompo-
zytora). Jest wyjątkowy, bo podczas rela-
cji telewizyjnych można było zaobserwo-
wać spokojne, merytoryczne wystąpie-
nia, bez agresji i zbędnej dyskusji, pro-
wadzone przez kompetentnych i rzetelnie
przygotowanych dziennikarzy.

Niech wspomnienia z radosnych dni
konkursowych będą piękną perspektywą na
zbliżający się Adwent – czasem rzeczy-
wistego radosnego oczekiwania na przyjście
Pana.

Sylwester Pokorski

Następny numer
ukaże się

17 grudnia
2015 r.

Zapraszamy
na wspaniałą
olimpiadę
Dnia 5 grudnia 2015 r. w sali gim-
nastycznej Szkoły Podstawowej nr
205 na Olechowie przy ul. Dąbrów-
ki 1 odbędzie się kolejna – XV
Olimpiada Przedszkolaków.

Wielokrotnie pisaliśmy już o pa-
nującej na tej imprezie wspaniałej

atmosferze, ale najlepiej samemu to
przeżyć, zobaczyć i poczuć radość
dzieci i dopingujących ich rodziców.
Serdecznie zapraszamy.

Zimowa odsłona
konkursu
Wszystkie Rady Osiedli podjęły de-
cyzje o zorganizowaniu zimowej
odsłony konkursu na najefektow-
niej udekorowany balkon w okre-
sie świąteczno-noworocznym.
Zgłoszenia można składać w tym
roku do poniedziałku 7 grudnia we
właściwych administracjach osiedli.
Więcej o konkursie na str. 4.

CIEPŁO DROŻEJE !!!

Od 22 listopada zmianie ulegają dotychczasowe ceny i stawki opłat sto-
sowane w rozliczeniach Spółdzielni z dostawcą ciepła Veolią (dawniej
Dalkią). Podwyżka stawek wynosi średnio o 2,7% dla opłaty zmiennej
i 2,8% dla opłaty stałej. Więcej o podwyżkach na str. 6.

Apelujemy o niedokarmianie ptaków!

Co roku o tej mniej więcej porze piszemy o naszych przygotowaniach do zimy. Bo zasoby
muszą być zabezpieczone przed niekontrolowanym ubytkiem ciepła. Ważne jest to zwłaszcza
w dobie rozliczeń indywidualnych i wprowadzanych co roku nowych – wyższych taryf na ciepło.

PU Leszka Wróblewskiego w osiedlach „Żubardź” i „Koziny” oraz Mar-
Mat Usługi Komunalne Anetta Granatowska, która świadczyć będzie
usługi w osiedlu „Zbiorcza”. Aby jednak te firmy oraz gospodarze domów
mogli prawidłowo wypełniać swoje obowiązki już dziś na łamach gazety
prosimy Państwa o właściwe parkowanie swoich samochodów, czytanie
ogłoszeń na klatkach schodowych i stosowanie się do zamieszczanych na
tablicach informacji nie tylko o potrzebie przestawienia auta do odśnieżania
parkingu, ale i zaleceń w zakresie zamykania drzwi do klatek schodo-
wych, okien na klatkach i w piwnicach.

K.Sz.

Czy boimy się zimy?

Jakkolwiek częściej teraz obserwujemy zimę w kalendarzu i na obraz-
kach to co roku zabezpieczamy nasze zasoby mieszkaniowe przed zimą.
Czynimy niezbędne zakupy piasku do posypywania dróg i chodników
i wybieramy firmy z którymi podpisujemy umowy na odśnieżanie.

Po rozstrzygnięciu w październiku konkursu ofert na odśnieżanie
(ogłoszenie o naborze firm zamieściliśmy w 81 numerze gazety na str. 9)
za właściwe utrzymanie ciągów pieszo-jezdnych zimą w naszych osied-
lach odpowiedzialne będą tej zimy następujące firmy:

Transport Drogowy Towarowo-Osobowy Zbigniew Gołąb, który obsługi-
wać będzie osiedla „Słowiańskie” i „Sienkiewiczowskie”, Firma „Leszek”

JESTEŚMY
PRZYGOTOWANI
DO ZIMY
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Nieubłaganie zbliża się koniec okresu rozliczeniowego

i związany z tym odczyt podzielników kosztów i wodomierzy
do wykonania rozliczeń indywidualnych.

Już teraz niektórzy z członków robią własne analizy zużyć ciepła i wody.2

RSM Bawełna – ,,Mój dom” – pismo Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna”. Redaktor Naczelny Sylwester Pokorski, redaktor Katarzyna Szczepaniak
i Izabela Gwardys. Adres redakcji 93-120 Łódź, ul. Przybyszewskiego 163, pok. 117. Telefon 42 6416333 w. 35, e-mail: mojdom@rsmbawelna.pl. Skład i łamanie Agencja
Wydawnicza PAJ-Press. Ogłoszenia przyjmują: redakcja w godz. 8.00-15.00 – Łódź, ul. Przybyszewskiego 163, pok. 117,ADM „Słowiańskie” Łódź, ul. Piasta Kołodzieja 21,
ADM „Sienkiewiczowskie” Łódź, ul. Skrzetuskiego 12, ADM „Żubardź” – „Koziny” Łódź, ul. Klonowa 39, ADM „Zbiorcza” Łódź, ul. Zbiorcza17. Wszystkie ADM-y
ogłoszenia przyjmują w godzinach 800 -1700. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Rozpowszechnianie wszelkich materiałów redakcyjnych bez zgody
Wydawcy jest zabronione. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. Druk ODDI Poland.

Z prac
Rady Nadzorczej

1. W ramach spraw dotyczących stosunku
członkostwa:
a) odłożyła do stycznia 2016 r. rozpatrze-
nie wniosku o wykreślenie z grona członków
Spółdzielni osoby posiadającej lokatorskie
prawo do lokalu w osiedlu „Zbiorcza”,
biorąc pod uwagę jej wyjaśnienia oraz
złożoną na piśmie deklarację, w której zo-
bowiązała się do spłaty zadłużenia do koń-
ca 2015 r., a ponadto do legalizacji wodo-
mierzy oraz systematycznego wnoszenia
bieżących opłat. Rada Nadzorcza odłożyła
podjęcie decyzji w tej sprawie i wróci do niej
w styczniu 2016 r. Członek zgłosił się na po-
siedzenie Rady.
b) odłożyła do końca stycznia 2016 r. roz-
patrzenie wniosku o wykreślenie z grona
członków Spółdzielni małżonków posia-
dających spółdzielcze lokatorskie prawo
do lokalu w osiedlu „Słowiańskie”, biorąc
pod uwagę wyjaśnienia jednego z małżon-
ków oraz złożoną na piśmie deklarację,
w której zobowiązuje się do spłaty zadłużenia
do końca stycznia 2016 r. oraz do systema-
tycznego wnoszenia bieżących opłat. Na po-
siedzenie Rady zgłosiło się jedno z małżon-
ków.
c) odłożyła rozpatrzenie wniosku o wy-
kreślenie z grona członków Spółdzielni
małoletniej, posiadającej spółdzielcze włas-
nościowe prawo do mieszkania w osiedlu
„Żubardź”, uwzględniając wniosek Zarządu
o przesunięcie rozpatrzenia sprawy, które ar-
gumentowane było wpłynięciem pisma od
przedstawiciela ustawowego – matki, w któ-
rym prosi o czas na uregulowanie zaległości.
Zarząd zobowiązał jednocześnie Działy
Członkowsko-Mieszkaniowy oraz Czyn-
szów, Kredytów i Wkładów Mieszkaniowych
do zaproszenia przedstawiciela ustawowe-
go do Spółdzielni w celu ustalenia zasad
spłaty zadłużenia oraz zobowiązania do
bieżącego wnoszenia opłat, natomiast jeśli
nie zgłosi się w terminie dwóch tygodni, spra-
wa wykreślenia małoletniej z grona człon-
ków powróci na grudniowe posiedzenie
Rady Nadzorczej. Zainteresowane nie zgło-
siły się na posiedzenie Rady.
d) podjęła uchwały ws. wykreślenia z gro-
na członków dwóch osób posiadających
spółdzielcze lokatorskie prawa do lokali na
osiedlu „Słowiańskie”, których zadłużenie
na dzień podjęcia uchwał wynosiło ponad
8 tysięcy złotych. Członkowie nie zgłosili się
na posiedzenie Rady.
e) podjęła uchwały ws. wykreślenia z gro-
na członków osób, które w wyniku podziału
majątku i aktu sprzedaży utraciły prawa do
lokali w osiedlach „Słowiańskie” i „Zbior-
cza”, a innych praw do lokali w Spółdzielni
nie posiadają. Osoby te nie zgłosiły się na po-
siedzenie Rady.
f) podjęła uchwały w sprawie wykreślenia
z grona członków Spółdzielni 46 członków
oczekujących, którzy nie wnosili opłat ty-
tułem kosztów manipulacyjnych.
2. Rada Nadzorcza dokonała wyboru czte-
rech członków Rady Nadzorczej (jedno-
cześnie minimum dwie spośród wybranych
osób) do udziału w pracach Komisji ds. wy-
boru wykonawców na roboty remontowe na
2016 rok w charakterze obserwatorów z do-
stępem do materiałów.
3. Rozpatrzyła wniosek i podjęła uchwałę
ws. zmiany stawek opłat zmiennych za c.o.
dla mieszkań, w których dokonane były ko-
rekty rozliczeń c.o. za 2014 r., a przepro-
wadzone korekty miały wpływ na wysokość

pobieranych opłat zaliczkowych od maja
2015 r.
4. Rozpatrzyła wniosek i podjęła uchwałę
ws. udzielenia bonifikaty od opłat rocznych
z tytułu wieczystego użytkowania gruntu
w formie jednorazowej ulgi w opłatach za
używanie lokali za 2015 rok 156 osobom,
którym przysługują spółdzielcze własnoś-
ciowe prawa do lokalu, a ich dochód mie-
sięczny w przeliczeniu na jednego członka
gospodarstwa domowego nie przekraczał
50% przeciętnego wynagrodzenia w gos-
podarce narodowej w 2014 r.
5. Rozpatrzyła wniosek i podjęła uchwałę
ws. wyrażenia zgody na zmianę warunków
nabycia prawa użytkowania wieczystego po-
przez ujednolicenie terminu użytkowania
wieczystego gruntu dla nieruchomości
położonych w Łodzi przy ul. Lutomierskiej.
6. Rozpatrzyła Informację na temat reali-
zacji prac związanych z wykonaniem po-
stanowień ustawy o spółdzielniach miesz-
kaniowych w przedmiocie wyodrębnienia
nieruchomości będących w zasobach RSM
„Bawełna” i przyjęła ją do akceptującej wia-
domości, pozytywnie oceniając pracę
Spółdzielni w tym temacie i jej duże zaan-
gażowanie w proces wyodrębnień.
7. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się
ze stanowiskiem Krajowej Rady Spółdziel-
czej ws. powołania resortu Budownictwa
i Mieszkalnictwa, poparła propozycję Ko-
misji Wewnątrzspółdzielczej, aby zaopi-
niować je pozytywnie oraz by przyjęte w tej
sprawie stanowisko Rady Nadzorczej,
w pełni popierające tę inicjatywę, wysłać do
Krajowej Rady Spółdzielczej oraz do p. Ja-
rosława Kaczyńskiego, jako Prezesa partii,
która wygrała wybory do Sejmu i Senatu. Po-
nadto podjęto decyzję o podejmowaniu roz-
mów z nowowybranymi posłami i senato-
rami w kwestii obrony spółdzielczości.
8. Rada zaakceptowała lokalizację ka-
mienia z tablicą upamiętniającą 25-lecie
osiedla „Sienkiewiczowskie” – u zbiegu ulic
Zagłoby i Ketlinga, zaakceptowała treść
napisu na tej tablicy oraz koszty realizacji.
9. Rozpatrzyła wystąpienie członka
z osiedla „Słowiańskie” ws. zaworów ter-
mostatycznych z nastawą +16°C i udzieliła
zainteresowanemu odpowiedzi.
10. Przyjęła do wiadomości informacje
członków Rad Osiedli na temat spraw jaki-
mi zajmowały się Rady na swych posie-
dzeniach w okresie od ostatniego posiedze-
nia Rady Nadzorczej.
11. W sprawach wniesionych Rada przyjęła
do wiadomości informacje na temat:
– prac Komisji Statutowej oraz planów za-

proszenia na jej posiedzenia członków,
którzy złożyli propozycje zmian do
Statutu Spółdzielni,

– planów kontaktu z posłami i senatora-
mi ws. rozmów na tematy związane ze
spółdzielczością,

– zmian taryfy na ciepło od 22.11. br. śred-
nio o 2,3%,

– II zjazdu spółdzielni mieszkaniowych
województwa łódzkiego, które odbyło
się w dniach 8-9.10. br. w Brwinowie,

– 17.01.2016 r. w niedzielę upłynie 25 lat
od oddania do eksploatacji 1. budynku
na Janowie. 18.01.2016 r. w ponie-
działek zostanie odsłonięta tablica upa-
miętniająca to wydarzenie.

12. Następne posiedzenie Rady Nadzor-
czej planowane jest na 26.11.2015 r.

I.G.

W październiku 2015 roku Rada Nadzorcza RSM „Bawełna”
odbyła jedno posiedzenie, na ktorym:

Z prac Zarządu Spółdzielni
w październiku 2015 r.
W październiku 2015 r. posiedzenia
Zarządu RSM „Bawełna” odbyły się
w dniach 7, 14, 21 i 28. Omó-
wiono m.in. poniższe sprawy i pod-
jęto w nich decyzje:
Sprawy członkowsko-
-mieszkaniowe
Wg stanu na 30.09.2015 r. Spółdzielnia li-
czyła 8.926 członków, w tym 8.773 człon-
ków zamieszkujących i 153 członków ocze-
kujących. W październiku 2015 r. przyjęte
zostały w poczet członków Spółdzielni 24
osoby, natomiast skreślono z rejestru 25
członków.

Wyznaczono 6-miesięczny okres próby na
sprawdzenie, czy dwoje byłych członków
Spółdzielni, którzy spłacili zadłużenia
w opłatach za mieszkanie i wystąpili z prośbą
o przywrócenie członkostwa, będzie już re-
gularnie wnosić należne opłaty. Po upływie
okresu próby sprawa przywrócenia im człon-
kostwa w Spółdzielni skierowana zostanie do
rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą.

Podjęto postępowanie o pozbawienie
członkostwa w Spółdzielni w stosunku do
członka Spółdzielni zalegającego z opłata-
mi za mieszkanie, natomiast wobec innego
członka, który spłacił swoje zadłużenie,
uchylono uchwałę w sprawie podjęcia ta-
kiego postępowania.
Roboty remontowe i wymiana
stolarki okiennej
Postanowiono zrefundować członkom
Spółdzielni koszty wymiany okien we włas-
nym zakresie w kolejności wynikającej
z list określających kolejność wymiany/re-
fundacji:
– w dwudziestu dwóch mieszkaniach

w osiedlu „Zbiorcza”
– w siedemnastu mieszkaniach w osiedlu

„Słowiańskie i
– w osiemnastu mieszkaniach w osiedlu

„Żubardź”.
Zmieniono zakres prac związanych z do-
cieplaniem zachodniej elewacji budynku
3R przy ul. Rawskiej 3, kl. I i II ograni-
czając ilość remontowanych balkonów
z trzynastu do dziewięciu, a w to miejsce
postanawiając ocieplić i pomalować cokół
budynku między III i IV klatką.

Rozszerzono plan remontowy dla osiedla
„Słowiańskie” na 2015 rok o wymianę oświet-
lenia na LED z czujnikami ruchu w wejściach
i na klatkach schodowych wieżowców nr 160
przy ul. Henryka Brodatego 2, nr 213 przy
ul. Zakładowej 61 i nr 214 przy ul. Anny Ja-
giellonki 2, jednocześnie rezygnując z pla-
nowanego remontu latarni niskich (malo-
wanie podstaw słupa).

Powierzono przeprowadzenie okreso-
wej kontroli:
– stanu technicznego i przydatności do

użytkowania obiektów budowlanych,
estetyki obiektów i ich otoczenia (prze-
glądy roczne) w osiedlach „Żubardź”,
„Sienkiewiczowskie” i części budynków
w osiedlu „Słowiańskie” (budynki „dwu-
setki”) p. Janowi Dziakońskiemu pro-
wadzącemu firmę Zakład Budowlano-
Usługowy,

– stanu instalacji wod.-kan. i c.o. (przeglądy
pięcioletnie) w budynkach osiedli „Zbior-
cza” i „Sienkiewiczowskie” Zakładowi
Instalacyjno-Budowlanemu Grzegorz
Witoń.

Ustalono zasady wyboru wykonawców ro-
bót remontowych w Spółdzielni na 2016 rok.
Ogłoszenie o naborze firm do banku wyko-
nawców na nadchodzący rok umieszczone
zostało w Dzienniku Łódzkim, w poprzed-
nim wydaniu gazety „Mój Dom – RSM Ba-
wełna” oraz na naszej stronie internetowej.
Oferty można było składać do 23.11.2015 r.
do godziny 12.00 w biurze Zarządu
Spółdzielni; a od godziny 12.30 swoje pra-
ce rozpoczęła powołana przez Zarząd ko-
misja przy udziale minimum dwóch obser-
watorów spośród czterech wskazanych przez
Radę Nadzorczą. Informację o wyłonieniu
wykonawców wraz z wykazem firm w po-
dziale na poszczególne rodzaje robót umie-
ścimy na tablicach ogłoszeń w biurze Za-
rządu i administracjach osiedli, na naszej
stronie internetowej i w gazecie „Mój Dom
– RSM Bawełna”.
Opłaty i koszty
Odstąpiono od naliczenia odsetek od wnie-
sionej przez członka Spółdzielni po termi-
nie należności z tytułu rozliczenia kosztów
zużycia wody w 2012 roku.

Omówiono i przyjęto do wiadomości
wyniki ekonomiczne Spółdzielni za okres
styczeń-wrzesień 2015 roku.

Postanowiono wszcząć postępowanie
egzekucyjne ze spółdzielczego własnościo-
wego prawa do mieszkania przysługującego
osobie zalegającej z opłatami za używanie
tego mieszkania.
Najem lokali i dzierżawa terenu
Wynajęto pomieszczenia w piwnicy bu-
dynku nr 138 w osiedlu „Słowiańskie”
mieszkankom tego budynku z przeznacze-
niem na dodatkowe komórki.

Wydzierżawiono teren przed budynkiem
138 przy ul. Zakładowej 56 na ekspozycję
kwiatów i wiązanek w okresie poprzedzającym
Święto Zmarłych i na sprzedaż choinek
w okresie przed świętami Bożego Narodzenia.

Rozłożono na 4-miesięczne raty zadłu-
żenie najemcy lokalu użytkowego w osiedlu
„Koziny”.

Nie chcąc, aby Spółdzielnia wyzby-
wała się majątku trwałego, odmownie roz-
patrzono prośbę najemcy o sprzedanie mu
wynajmowanego lokalu.

Wyrażono zgodę na sprzedaż alkoholu
w jednym z lokali mieszczących się w bu-
dynku wybudowanym na gruncie dzierża-
wionym od Spółdzielni przy ul. Przyby-
szewskiego 161.
Zasoby w sezonie zimowym
Podobnie jak w ubiegłych latach wynajęto
firmę ochroniarską dla zapewnienia fizycz-
nej ochrony w okresie od 2.11.2015 r. do
30.04.2016 r. dla budynków nr 501 przy
ul. Gorkiego 6/8 i 10/12 i nr 503 przy
ul. Gorkiego 24, 26, 28.

Przyjęto meldunki Administracji Osiedli
o przygotowaniu zasobów mieszkaniowych do
sezonu zimowego.

Zatwierdzono wyniki prac komisji po-
wołanej do przeprowadzenia postępowania
konkursowego mającego na celu wybór fir-
my/firm do odśnieżania terenów w RSM „Ba-
wełna” na okres trzyletni, począwszy od se-
zonu zimowego 2015/2016, wybierając wy-
konawców usług odśnieżania zgodnie z reko-
mendacją i ustaleniami komisji.Więcej na temat
przygotowań do zimy (w tym również infor-
mację, które firmy wybrano do odśnieżania)
podajemy na str. 1 naszej gazety.
Działalność społeczno-
-wychowawcza
Podjęto decyzję o przeznaczeniu kwoty
2.000 zł medale, upominki, słodycze i napoje
dla uczestników Olimpiady Przedszkolaków
organizowanej przez TKKF Ognisko „Dzi-
kusy” na Olechowie w Szkole Podstawowej
nr 205 w dniu 5 grudnia 2015 r.

***
Doprecyzowując informację z prac Zarządu
we wrześniu 2015 roku wyjaśniamy, że roz-
szerzenie planu remontów na 2015 rok
w zakresie prac elektrycznych w osiedlu
„Koziny” o wymianę instalacji wewnętrz-
nej linii zasilającej wraz z tablicami elek-
trycznymi dotyczy budynku nr 10 przy
ul. Kasprzaka 28/34. Oprac.: E.S.Instrukcja podzielnika

i głowicy
Czy bardziej za sprawą coraz zimniej-
szych wieczorów i ranków czy artykułu
z poprzedniego numeru gazety „Sezon
grzewczy 2015/2016” wrócił w Państwa
zgłoszeniach temat urządzeń do racjo-
nalnego korzystania z ciepła. Mieszkanka
Żubardzia napisała: „Mam prośbę o wy-
drukowanie w gazecie jeszcze raz informacji o tym jak posługiwać się głowicą
i jak odczytać zużycie ciepła z podzielnika”.

Na prośbę tej mieszkanki i innych osób, dla których posługiwanie się tymi
urządzeniami wciąż stanowi trudność zamieszczamy na stronie 6 wskazówki
do uzyskania odczytów z podzielnika kosztów centralnego ogrzewania i instrukcję
obsługi głowicy termostatycznej.

Listy

Od naszego czytelnika z os. „Zbiorcza”
otrzymaliśmy takie ogłoszenie o pracę:

Święto niepodległości
w kościele na Olechowie
W dniu naszego narodowego święta w kościele
św. Jana Ewangelisty na Olechowie odbył się
wzruszający koncert w wykonaniu chóru para-
fialnego Magnificat pod kierunkiem Pani Teresy
Kroc. Przypomniano największe zwycięstwa
oręża polskiego od Bitwy pod Grunwaldem
przez Monte Casino aż do niekrwawego zwy-
cięstwa „Solidarności”. Odśpiewano „Boguro-
dzicę”, „Mury”, „Żeby Polska była Polską” a za-
kończono hymnem „Boże coś Polskę”. Pod-
niosła atmosfera udzieliła się wszystkim zgro-
madzonym wypełniającym szczelnie kościół.

(wg relacji B. Nożewskiej)



Twórczość osób uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej,
działających przy Spółdzielni Usług Techniczno-Handlowych i Wdrożeń
„ORPEL” w Łodzi to terapia społeczna i zawodowa prowadzona
na różnorodnych płaszczyznach. 3

Kolejną istotną kwestią związaną z przy-
jęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza
jest konieczność sporządzenia stosownego
spisu lub wykazu inwentarza, określającego
wszystkie przedmioty należące do spadku
oraz przedmioty zapisów windykacyjnych,
z podaniem ich wartości według stanu i cen
z chwili otwarcia spadku, jak również dokład-
ne określenie wszelkich długów spadkowych
i ich wysokości według stanu z chwili otwar-
cia spadku. Spisu inwentarza może dokonać
komornik sądowy, ale nowe przepisy przyznały
spadkobiercom i innym uprawnionym możli-
wość złożenia w sądzie albo przed notariuszem
prywatnego wykazu inwentarza. Jest to dro-
ga mniej kosztowna, a wzór takiego wykazu
stanowi załącznik do stosownego roz-
porządzenia ministra sprawiedliwości i można
go odnaleźć w Internecie. Jeżeli ww. wykaz zo-
stanie zakwestionowany (przede wszystkim
przez wierzycieli spadkodawcy) pojawi się ko-
nieczność sporządzenia spisu inwentarza na do-
tychczasowych zasadach tj. przez komornika.
W takim przypadku koszty związane ze
sporządzeniem spisu inwentarza obciążają
osobę domagającą się weryfikacji sporządzo-
nego przez spadkobierców wykazu, a zatem nie
spadkobiercę, który wykaz pierwotny sporzą-
dził.

Pamiętać należy, iż powyższe zmiany do-
tyczą dziedziczenia po spadkodawcach
zmarłych od 18 października 2015 r. Dla
spadków otwartych przed 18.10.2015 r. istot-
ne jest zatem pilnowanie terminu w zakresie
złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku
z dobrodziejstwem inwentarza, o ile zostały
spełnione przesłanki czasowe do jego złożenia
(nie upłynęło pół roku od daty otwarcia spad-
ku lub od daty powiadomienia o tytule po-
wołania).

Aplikant radcowski Natalia Wolska
z Kancelarii Radcy Prawnego

Jadwigi Chmielewskiej-Furmankiewicz

Przyjąć spadek
czy odrzucić – Zmiany
w prawie spadkowym
W nawiązaniu do zapowiadanej nowelizacji
prawa spadkowego, pragnę zwrócić Państwa
uwagę na ważne zmiany, które zaszły w pra-
wie spadkowym i obowiązują od 18 paź-
dziernika 2015 r. Dla bliższego wyjaśnienia
charakteru zmian należy odnieść się do pew-
nych podstawowych pojęć związanych
z oświadczeniami spadkowymi.

Z momentem otwarcia spadku, tj. śmierci
spadkodawcy, spadkobiercom otwiera się
droga do przyjęcia spadku wprost, przyjęcia
spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub też
do odrzucenia spadku. Zgodnie z przepisami
kodeksu cywilnego, każdy ze spadkobier-
ców może złożyć w tym przedmiocie stosowne
oświadczenie w terminie sześciu miesięcy od
dnia, w którym dowiedział się o tytule swo-
jego powołania. Oznacza to, że dla każdego
spadkobiercy moment ten może przypaść
w innej chwili. W przypadku spadkobiercy
ustawowego termin ten będzie biegł zazwyczaj
od dnia powzięcia wiadomości o śmierci
spadkodawcy lub o istnieniu związków ro-
dzinnych ze spadkodawcą, może jednak biec
również na przykład od momentu dowiedze-
nia się o odrzuceniu spadku przez spadkobiercę
dziedziczącego w pierwszej kolejności.
W przypadku spadkobiercy testamentowego,
za początek biegu sześciomiesięcznego terminu
uznaje się zazwyczaj powzięcie przez spad-
kobiercę wiadomości o treści testamentu.

Przed zmianami wprowadzonymi do ko-
deksu cywilnego w tym roku, niezłożenie
w sześciomiesięcznym terminie liczonym
według wyjaśnień jak wyżej żadnego oś-
wiadczenia, równoznaczne było z przyjęciem
spadku wprost. Przyjęcie spadku wprost ozna-
cza odpowiedzialność spadkobiercy za wszyst-
kie długi spadkowe spadkodawcy bez ograni-
czenia, z całego swojego majątku. Dotych-
czasowe uregulowanie było więc niezwykle
niekorzystne dla osób, które nieświadome
konsekwencji niezłożenia w terminie oświad-
czenia o przyjęciu z dobrodziejstwem inwen-
tarza lub odrzuceniu spadku, zbyt późno orien-
towały się, że zamiast oczekiwanych aktywów,
odziedziczyły wyłącznie długi. Ulgowo trak-
towani byli jedynie spadkobiercy niemający
pełnej zdolności do czynności prawnych,
a także osoby, co do których istniała podstawa
do całkowitego ubezwłasnowolnienia oraz
osoby prawne. W przypadku tych podmiotów,
milczenie traktowane było jak przyjęcie spad-
ku z dobrodziejstwem inwentarza.

Nowelizacja z października 2015 r., zwięk-
sza ochronę spadkobierców uznając brak
złożenia stosownego oświadczenia przez spad-
kobiercę w ustawowym terminie jako równo-
znaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem
inwentarza. Tym samym spadkobierca ponosi
odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do
wartości ustalonego w wykazie inwentarza
albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku,
czyli do wartości jego aktywów, czyli z ogra-
niczeniem. Przykładowo, jeżeli wartość spad-
ku wynosić będzie 10 000 zł, natomiast długi
spadkowe 50 000 zł, wierzyciele będą mogli się
zaspokoić wyłącznie z kwoty 10 000 zł.

Z notatnika
prawnika

działania-
mi na terenie jednostki ta-

kimi jak: organizacja Andrzejkowego spot-
kania integracyjnego, spotkanie Mikołajko-
we i uroczystość Wigilijna dla podopiecznych
oraz zaproszonych gości.

Prace przygotowywane są w pracow-
niach: plastycznej, ceramicznej, krawiec-
kiej, haftu i technik decoupage oraz nowej,
istniejącej od 1 grudnia 2014 r., pracowni
komputerowo-poligraficznej. Uczestnicy wy-
twarzają unikatowe wyroby gliniane, ręcznie
wykonane i ozdobnie szkliwione, np.: lam-
py, misy, wazony. W pracowni plastycznej
zdobią szkło poprzez malowanie oraz szli-
fowanie, wykonują biżuterię i tworzą obra-
zy pejzażowe. W pracowni krawieckiej
połączone siły z pracownią haftu przygoto-
wują woreczki na prezenty, torby na zakupy
oraz maskotki. Techniką decoupage przygo-
towywane są wyroby ceramiczne i drewnia-
ne: wazony, pudełka, świeczniki, skrzynki na
klucze, anioły. W ramach tych pracowni są
także wytwarzane stroiki świąteczne. Nato-
miast pracownia komputerowo-poligraficz-
na pracuje głównie z papierem i tam powstają
kartki świąteczne.

Namawiamy więc do odwiedzenia
w dniach 7 – 11 grudnia w godz. 9.00 – 14.00
Biblioteki Publicznej nr 4, która mieści się
w Szpitalu Specjalistycznym im. M. Koper-
nika w Łodzi oraz w dniach 8-9 grudnia
w godz. 13.00 – 16.30 do Przedszkola Miej-

skiego nr 54 przy
ul. Wólczańskiej 33.

Z ciekawszych
wydarzeń w nad-
chodzącym okresie –
poza kiermaszami –
odbędą się:

– występ wo-
kalny trójki podopiecz-
nych Warsztatów w Pa-

łacu Poznańskiego w dniu 27 listopada,
z inicjatywy fundacji „Połączeni pasją”. Wy-

stęp będzie częścią koncertu dla osób nie-
pełnosprawnych i będzie poprzedzał recital
Jerzego Połomskiego!,

– udział w IX konkursie Szopek Bożona-
rodzeniowych Ziemi Łódzkiej organizowa-
nym przez Zarząd Polskiego Stowarzyszenia
Ludzi Cierpiących na Padaczkę w Ozorkowie,

– 17 grudnia spotkanie wigilijne na te-
renie Spółdzielni „Orpel”.

Serdecznie zapraszamy, a na zdjęciach
obok z przyjemnością przedstawiamy wyro-
by uczestników Warsztatów. I.G.

lejnych już kiermaszach organizowanych
przez Warsztaty.

Przygotowanie prac na kiermasz trwa
jednak całą jesień, ponieważ działania Warsz-
tatu to terapia społeczna i zawodowa na różno-
rodnych płaszczyznach. Wytwórczość pro-
wadzona w poszczególnych pracowniach
musi się splatać z takimi działaniami jak: ćwi-
czenie umiejętności autoprezentacji przy po-
szukiwaniu pracy, praktyki zawodowe na
różnych stanowiskach zorganizowane na te-
renie spółdzielni „Orpel”,
rozwijanie umiejętnoś-
ci poszukiwania pra-
cy za pomocą Inter-
netu, zajęcia z psy-
chologiem, podej-
mowanie udziału
w różnorodnych kon-
kursach i przeglądach
teatralnych, muzycz-
nych, plastycznych,
sportowych oraz

Miło nam poinformować, że uczestnicy
Warsztatów Terapii Zajęciowej, działających
przy Spółdzielni Usług Techniczno-Handlo-
wych i Wdrożeń „ORPEL” w Łodzi, już szy-
kują się do świąt Bożego Narodzenia, orga-
nizując sprzedaż swych wyrobów.

Zarówno o Spółdzielni, jak i o warsztatach
dla osób upośledzonych intelektualnie pisa-
liśmy w 2014 roku, natomiast dziś, konty-
nuując tradycję z zeszłego roku, pragniemy
Państwa zachęcić do wzięcia udziału w ko-

Pani Katarzyna położyła kotlety na rozgrzaną
patelnię. Za chwilę mąż – Jurek wróci z pracy
i jak zawsze zapyta od wejścia „ kochanie, co
dziś na obiad?”… Jurek dużo pracuje, od blisko
dwudziestu już lat prowadzi warsztat samo-
chodowy. Ta praca pochłania całe dnie, ale dzię-
ki grupie stałych Klientów rodzina zachowuje
bezpieczeństwo finansowe. Katarzyna od kilku
lat nie pracuje zawodowo, zajmuje się domem
i wychowuje sześcioletniego synka Czarka. Star-
szy syn – Marek wyjechał właśnie w ramach
praktyk studenckich na kilkumiesięczną wy-
mianę do Hiszpanii.

Kochanie, co dziś na obiad? Pytanie rozle-
ga się niemal równolegle z trzaskiem drzwi po
wejściu Jurka. Za chwilę małżeństwo przy
obiedzie rozmawia o mijającym właśnie dniu.
Kasia opowiada mężowi o rozmowie z Markiem,
chłopiec dzwonił z Madrytu i z zachwytem re-
lacjonował pierwsze wrażenia. Czarek – młod-
sza pociecha, jest u teściów w Serocku pod War-
szawą. Został na troszkę wydłużony weekend
ale już jutro dziadek, który ma w Łodzi umó-
wione spotkanie przywiezie go do rodzinnego
domu. Czarek za chwilkę pójdzie do szkoły
i choć jest miłym i mądrym dzieckiem, ma swo-
je słabości. Jedną z nich jest olbrzymia miłość
do słodyczy, która z każdym miesiącem
przekłada się na coraz wyraźniejszą nadwagę
dziecka, tym bardziej trudną do zwalczenia, że
chłopiec w przeciwieństwie do brata nie prze-
pada za fizyczną aktywnością. Przypadła mu do
gustu jazda na rowerze, ale do tej pory nie wy-
szedł poza opcję jazdy z bocznymi kółkami. Za-
pracowany tata nie bardzo przykłada wagę do
takich detali wychowawczych, ale mamę mar-
twią słabości młodszego synka.

Kasia, korzystając z rzadkiej chwili, kiedy
pod nieobecność dzieci może się skupić jedy-
nie na rozmowie z mężem, porusza temat bra-
ku ruchu i nauki jazdy rowerowej przez młod-
szego synka. Jurek obiecuje, że zaraz po po-
wrocie Czarka z Serocka poświęci chłopcu czas
i nauczy go jazdy na rowerze bez bocznych
kółek…

…Sobotnie słońce ciepło przygrzewa mimo
październikowego już kalendarza. Jurek z ra-
dością patrzy, jak młodszy syn Czarek po raz
pierwszy w życiu pokonuje kolejne metry
osiedlowej dróżki na rowerze. Rowerze bez
bocznych kół! Chłopiec, mimo braku talentu
sportowego dość szybko złapał równowagę
i nauczył się zasad jazdy rowerowej na dwóch
kołach.

Czarek z każdą chwilą czuje się coraz pew-
niej na rowerze i pozwala sobie na coraz bardziej
precyzyjne aktywności. Wykręca, zawraca… sa-
modzielnością i dorosłością jest zachwycony
z chwili na chwilę coraz bardziej.

Jurek krzyczy! Czarku wracaj, proszę nie
wjeżdżaj na parking! Czarek słyszy tatę ale nie
widzi zagrożenia w jeździe pomiędzy samo-
chodami zaparkowanymi na przyblokowym
parkingu. Jurek zdyszany podbiega do syna, nie-
stety… za późno… Czarek przemykając mię-
dzy piękną, pomarańczową mazdą, a polonezem
1500 wywrócił się rysując i wgniatając bok maz-
dy. Szkoda nie jest duża, ale włączony alarm po-
woduje, że właściciel cacka w kilka sekund po-
jawia się na miejscu zdarzenia. Jurek tłumaczy
syna przed mimo wszystko sympatycznym
właścicielem mazdy. Za kilka minut Jurek,
który podał swoje dane osobowe poszkodowa-
nemu właścicielowi mazdy, jako opiekun praw-
ny dziecka, wraz z synem wracają do domu.

W tym czasie Kasia robi kanapki na kola-
cję dla rodziny. Zmartwiony Jurek opowiada
Kasi co zaszło na wspólnym rowerowym wy-
padzie z Czarkiem. Myśli na gorąco, że może
wyremontuje mazdę w swoim warsztacie, mar-
twiąc się jednocześnie czy w kontekście szko-
dy w tak ekskluzywnym aucie to dobry po-
mysł… Na horyzoncie widać kłopoty finanso-
we rodziny…

Kasia, przełykając herbatę z róży głośno
myśli… Zaraz, zaraz… A mamy przecież po-
lisę ubezpieczenia mieszkania… Jurek przery-
wa Kasi podniesionym głosem mówiąc: Kaśka
przestań snuć wizje, co ma polisa mieszkania do
roweru Czarka?

Kasia spokojnie podchodzi do szuflady
z dokumentami, prosząc męża o spokój.
Dokładnie pamięta, jak agent tłumaczył zakres
polisy. Mówił, że kupując polisę ubezpiecze-
nia mieszkania w przedmiotowym zakresie, ro-
dzina kupuje jednocześnie ochronę od odpo-
wiedzialności cywilnej wszystkich jej członków,
za szkody na rzecz osób trzecich wyrządzone
na terenie Polski.

Za chwilę sprawa jest jasna. Szkoda będzie
naprawiona na koszt Ubezpieczyciela. Czarek
marzy o tym żeby rano znowu ruszyć na rower.
Dziecko pokochało tą formę ruchu. Kasia ze spo-
kojem dopija herbatę z róży, słuchając śmiechu
syna droczącego się z Jurkiem o pierwszeństwo
w wejściu do łazienki. To był dobry dzień…

A. Przybył Uniqa S.A.

Mądry spółdzielca...
przed szkodą

Zapraszamy na kiermasz!

JUBILEUSZ 50-LECIA ŁASKIEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
W dniu 18 listopada br. w Łaskim Domu Kultury odbyły się uroczyste
obchody 50-lecia Łaskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Członkom i pracownikom spółdzielni składamy serdeczne gratulacje
i przesyłamy spółdzielcze pozdrowienie.



6 milionów złotych, bo tyle w tegorocznym budżecie obywatelskim przeznaczano
na rejon, to niemałe pieniądze. Dla porównania roczny fundusz remontowy

os. Zbiorcza wynosi 1,7 miliona zł, Olechów każdego roku dysponuje funduszem
rzędu 4 milionów. Czy nie warto powalczyć o dodatkowe fundusze?4

Konkurs na najefektowniej
udekorowany balkon
w okresie świąteczno-noworocznym!

Chodniki i miejsca parkingowe od ul. Gogola i ks. Wujaka w SM im. Bolesława Chrobrego

Coraz częściej nucimy już sobie pod nosem
fragment muzyczny z reklamy popularnego
napoju Coraz bliżej święta, coraz bliżej
święta i zaczynamy myśleć o świątecznych
przygotowaniach. O tym jak udekorować
dom, stół, choinkę i… balkon! Tak drodzy
Państwo, nie zapomnijcie o balkonach,
bo właśnie rozpoczęliśmy I edycję kon-
kursu na najefektowniej udekorowany
balkon w okresie świąteczno-nowo-
rocznym!

Wszystkie Rady Osiedli podjęły decyzje
o zorganizowaniu zimowej odsłony kon-
kursu, o czym zostali Państwo już zapewne
poinformowani poprzez informacje na
klatkach schodowych.

Zgodnie z regulaminem konkursu, do-
stępnym w administracjach oraz na naszej
stronie internetowej w zakładce „regula-
miny”, zgłoszenia można składać do

6 grudnia br. we właściwych administra-
cjach osiedli, ale ponieważ ten dzień wy-
pada w niedzielę, to termin zgłaszania się
przesuwa się na kolejny dzień roboczy,
czyli na 7 grudnia w poniedziałek. Karty
zgłoszeń są dostępne w administracjach.

Przypominamy, że podobnie jak pod-
czas letniej edycji konkursu na najładniej
ukwiecony balkon, w konkursie udział
mogą brać wszystkie chętne osoby będące
członkami RSM „Bawełna” i posiadające
tytuł prawny do lokalu na terenie danego
osiedla.

Komisje konkursowe, wybrane spośród
członków Rad Osiedli, dokonają dwóch
przeglądów, pierwszy do 24 grudnia br.,
a drugi do 6 stycznia 2016 r. Oceniane będą
efekty świetlne i dekoracyjne wykorzystane
na balkonie, a dodatkowym atutem będzie
zastosowanie dekoracji świątecznych wi-

docznych również w ciągu dnia. Decyzje
w temacie wytypowania zwycięskich bal-
konów zostaną podjęte do końca pierw-
szego tygodnia lutego 2016 r. Lista zwy-
cięzców oraz zdjęcia balkonów zostaną
opublikowane w naszej gazecie oraz na
stronie internetowej, a uhonorowanie zwy-
cięzców nastąpi podczas poszczególnych
części Walnego Zgromadzenia 2016 roku.

Letnia edycja konkursu na najładniej
ukwiecony balkon sprawiła naszym człon-
kom wiele radości. Zachęcamy więc teraz
wszystkich do wzięcia udziału w zimowej
edycji na najefektowniej udekorowany
balkon w okresie świąteczno-noworocz-
nym. Niech nasze osiedla rozbłysną ty-
siącami świateł! Poczujmy się częścią
spółdzielczej społeczności.

I.G.

Wyniki III edycji
budżetu obywatelskiego
W 81. numerze naszej gazety namawia-
liśmy do głosowania na projekty zgłoszo-
ne do budżetu obywatelskiego. Jako, że
o poparcie projektów zwróciły się do na-
szej redakcji tylko widzewskie Rady
Osiedli wskazywaliśmy na łamach gaze-
ty cztery projekty dotyczące Widzewa.

Informujemy, że dwa z wskazanych
przez nas projektów przeszły do realizacji
w 2016 r. Są to:
1. projekt oznaczony numerem W0016 –

Osiedlowa zewnętrzna scena teatralna.
Lokalizacja – Scena zlokalizowana bę-
dzie na terenie administrowanym przez
SP 34, przy ul. Ćwiklińskiej 9, w patio
pomiędzy dwoma pawilonami budyn-
ku. Wartość projektu 550 000,00 zł. Pro-
jekt zyskał 3906 ważnych głosów.

2. projekt oznaczony numerem W0035 –

Wymiana nawierzchni na ul. Gorkiego
od nr 44 do ul. Wujaka. Wartość pro-
jektu to 1 500 000,00 zł . Na projekt od-
dano 3993 ważnych głosów.

Ponadto Widzew-Wschód zyska:
– bezpieczny podjazd do Domu Dzien-

nego Pobytu dla Osób Niepełno-
sprawnych przy ul. Ćwiklińskiej 5a.
Projekt oznaczony numerem W0073.
Lokalizacja – wejście główne do bu-
dynku przy ul. Ćwiklińskiej 5a wraz
z zagospodarowaniem pasa zieleni
przylegającego do budynku, oddzie-
lającego budynek od ulicy. Wartość pro-
jektu 73 600,00 zł. Na projekt oddano
3293 ważne głosy.

– sportową halę łukową przy PG 29 i SP
12 przy ul. Jurczyńskiego 1/3. Wartość

projektu 320 000,00 zł. Na projekt
oddano 4867 ważnych głosów.

Gratulujemy widzewskim spółdziel-
niom mieszkaniowym na terenie, których
miasto podejmie prace wybrane przez
mieszkańców w ramach budżetu obywa-
telskiego.

Pełne zestawienie zwycięskich pro-
jektów dla całej Łodzi obrazuje załączony
plakat UMŁ.

Od redakcji:
Głosowania wykazały, że wiele
z głosów oddawanych jest niepra-
widłowo co czyni je nieważnymi.
W przyszłym roku postaramy się w ga-
zecie położyć nacisk właśnie na ten
problem. Aby być skutecznym musimy

być pewni, że oddany głos nie jest
zmarnowany.

Głosowanie nad budżetem oby-
watelskim skłania nas do jeszcze jed-
nej refleksji. Gdyby choć jedna osoba
dorosła z każdego lokalu mieszkal-
nego np. na Olechowie czy Janowie
(łącznie ok. 4000 mieszkań) oddała
swój głos na projekt, który dotyczy na-
szego najbliższego otoczenia to nasza
Spółdzielnia też mogłaby, podobnie jak

spółdzielnie z Widzewa-Wschodu,
za pieniądze z budżetu miasta wyko-
nać część tak pilnych w naszych
osiedlach robót. Pomyślmy o tym
w przyszłym roku!

A na zdjęciach przedstawiamy wy-
konane w ramach budżetu obywatel-
skiego chodniki i miejsca parkingowe
od ul. Gogola i ks. Wujaka w SM
im. Bolesława Chrobrego.

K.Sz.

CCZZEEKKAAMMYY  

NNAA  ZZGGŁŁOOSSZZEENNIIAA!!
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Nasze najstarsze osiedle „Koziny” też ma czym się pochwalić.
Tu najwięcej wykonywanych jest modernizacji budynków,
mających na celu podniesienie komfortu zamieszkiwania
i zwiększenie bezpieczeństwa w starych budynkach.

Koziny – to najstarsze osiedle „Bawełny”.
Tu w 1959 roku nasza Spółdzielnia wybu-
dowała pierwszy budynek przy ul. Sreb-
rzyńskiej 45. Na bloku tym widnieje pa-
miątkowa tablica upamiętniająca to wyda-
rzenie. Choć budynek liczy 56 lat prezen-
tuje się całkiem dobrze. Pomalowana ele-
wacja, zagospodarowany teren zielony.
Na całym osiedlu sukcesywnie wymienia-
ne są chodniki i remontowane elewacje bu-
dynków. Prac jest wiele, bo i budynki naj-
starsze. Jednak wykonywane są nie tylko re-
monty zachowawcze, ale i przeprowadza-
ne modernizacje budynków. W trzech bu-
dynkach na dwanaście nie posiadających
ciepłej wody wyremontowano już węzły
cieplne, dobudowując moduł i instalację na
potrzeby dostawy c.w.u. W roku następnym
dla kolejnych bloków planuje się rozbudo-
wę węzłów.

Przed nieruchomością przy 1 Maja 76 za-
montowano w tym roku elektryczny szlaban
uniemożliwiający wjazd na parking przy bu-
dynku osobom nieupoważnionym, utwar-
dzając jednocześnie teren i tworząc nowe
miejsca parkingowe.

W ramach osiedla Koziny funkcjonuje
ponadto jeden z nowocześniejszych w Ba-
wełnie budynków – blok przy ul. Tatara-
kowej 15 na Radogoszczu, który łączy nie-
jako dawne budownictwo z nowszymi tren-
dami.

Warto przy tym zwrócić uwagę, że
Osiedle „Koziny” przoduje w naszej
w spółdzielni w skali wykonywanych mo-
dernizacji. A przypomnijmy, że takie prace
jak np. rozbudowa węzła cieplnego i roz-
prowadzenie we wszystkich mieszkaniach
instalacji centralnej ciepłej wody podej-
mowane jest na wniosek samych miesz-
kańców. Nie są to łatwe prace do przepro-
wadzenia, ale tu na Kozinach udaje się to.
Zapewne bo, cytując p. Jadwigę Miller –
przewodniczącą Rady Osiedla „Koziny”,
która mieszka tu niemal od powstania
osiedla, a której sylwetkę prezentowaliśmy
w nr 50 z lutego 2013 r. Mojego Domu:
„Gdy wokół są życzliwi ludzie, to można
wtedy wszystko i żyje się dobrze”. K.Sz.

Obudzić ludzkie sumienia
Czy tak duże psy muszą być
skazane na mieszkanie w blo-
kach? Decydując się na psa
zastanówmy się czy będzie-
my dla niego odpowiedzial-
nym, dobrym panem. Taki

pies wymaga przestrzeni – stworzony jest do życia w biegu,
na polowania lub do zaprzęgu jak w przypadku pokazanych
na zdjęciu psów rasy Husky. Nie róbmy im krzywdy. Pies to
nie maskotka, nie zabawka.

K.Sz.

Fotorelacja z Kozin

Węzeł cieplny

Ul. Długosza 29/31

Ul. Tatarakowa 15

Ul. 1 Maja 76

Ul. Srebrzyńska 45
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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
i 116-122, jak również zespół garaży przy ul.
Ziemowita 2b i Zakładowej 32/36, tel. kom. 505
150 863, e-mail: akobus@rsmbawelna.pl.
Małgorzata Krasowska administrowane bloki:
111-114, 125-146, tel. kom. 505 150 842, e-mail:
mkrasowska@rsmbawelna.pl.
Andrzej Szlawski administrowane bloki: 147-
-156, 158-160, 216, 217, 219, 220, 221, 221A,
222A, 226A, tel. kom. 505 150 859, e-mail: asz-
lawski@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 Gwiazda administrowane bloki: 12-15,
17-30, tel. kom. 505 150 851, e-mail: egwiaz-
da@rsmbawelna.pl.
Jerzy Gołębiowski administrowane bloki: 1-11,
51-53, 55, 57, 60, tel. kom. 505 150 848, e-mail:
jgolebiowski@rsmbawelna.pl.

Administracja osiedla „Zbiorcza”, tel. 42 674
89 49, tel. 42 676 28 97.
Kierownik adm. p. Andrzej Jaroszczyk.
Administratorzy:
Agata Jakubczyk-Kaźmierska administrowa-
ne budynki: Gorkiego 6/8, 10/12, 24, 26, 28, tel.
kom. 509 285 342, e-mail: ajakubczykkazmiers-
ka@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:
Renata Psonka-Andrzejczak administrowane
budynki: Tybury 3, 10, Klonowa 28/30, 32, 38/40,
Kasprzaka 60/62, 64a, Okrzei 4/12, 30/36, 40, tel.
kom. 500 268 207, e-mail: 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, Więckowskiego 97, Lo-
rentza 8, Srebrzyńska 45, Włókniarzy 198, tel. kom.
505 150 840, e-mail: mgazda@rsmbawelna.pl.
Jacek Piaseczny administrowane budynki: Czarn-
kowska 9/13, Gandhiego 3a, Tatarakowa 15, Lu-
tomierska 83/101, 103a, 105a, 109a, 111, Wrześ-
nieńska 67/69, 71/73, Sierakowskiego 1/5, Unie-
jowska 4, 4a, 6, Turoszowska 5, 16, tel. kom. 505
150 862, e-mail: jpiaseczny@rsmbawelna.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.

Na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Re-
gulacji Energetyki z dnia 16 października
2015 r. nr OŁO-4210-33(17)2015/1268/
XIII/BG Veolia – dostawca ciepła do na-
szych mieszkań wprowadza nową Taryfę
dla ciepła. Nowe ceny taryf obowiązują od
22 listopada 2015 r. i są wyższe od do-
tychczasowych średnio o 2,7% dla opłaty
zmiennej i 2,8% dla opłaty stałej.
W ubiegłym roku podwyżka wprowadzo-
na w tym samym czasie spowodowała,
że opłaty zmienne wzrosły o 5,7%, a opłaty
stałe o 4,6%. Zmiany opłat przez Veolię nie
wpłyną w tym roku na wysokość zaliczek
pobieranych od Państwa na poczet zużycia
ciepła.

Przypomnijmy jednak, że w naszej
Spółdzielni obowiązują cztery różne taryfy
ciepła, różnicujące często, nawet znacznie,
ceny za 1 GJ ciepła. Taryfy te zależne są
od prawa własności do węzła. I tak dla ta-
ryfy WPO najtańszej, gdzie węzeł stano-
wi własność Spółdzielni i dotyczy w naszej
Spółdzielni 124 budynków zlokalizowa-
nych na Olechowie, Janowie i w osiedlu

„Zbiorcza” nowa cena ciepła wzrasta
o 2,6% dla opłaty zmiennej i o 2,9 dla
opłaty stałej; dla taryf WWo i WS-, gdzie
węzły cieplne są własnością Veoli – zróżni-
cowanie taryf wiąże się ze stanem węzłów
– które to taryfy dotyczą 99 budynków
praktycznie na Żubardziu i Kozinach, tyl-
ko 1 na Zbiorczej i 4 na Janowie ma tę ta-
ryfę – cena ulega zmianie o 2,7% dla opłaty
zmiennej i 2,8% dla opłaty stałej oraz ta-
ryfa WCo – 7 budynków w naszej
Spółdzielni – gdzie istnieje współwłasno-
ść dostawcy i Spółdzielni do węzła –
nowa cena jest wyższa od dotychczasowej
o 2, 7% dla opłaty zmiennej i 2,8% dla
opłaty stałej.

Dla zainteresowanych podajemy link do
strony internetowej gdzie zamieszczono
pełną treść taryf:
http://energiadlalodzi.pl//strefa-klienta/ta-
ryfy-i-cenniki.

Pełna treść taryf dostępna jest też w sie-
dzibie naszego dostawcy ciepła Veolia
Energia Łódź S.A. przy ul. Wieniaw-
skiego 40 w Łodzi. K.Sz.

To ważne!
Przypominamy

jak działa podzielnik kosztów
i głowica termostatyczna.

Wskazania podzielnika
1. W stanie normalnej pracy podzielnik kosztów ogrzewania ma czysty wyświetlacz

(bez wskazań).
2. Aby sprawdzić bieżącą wartość odczytu i wartość odczytu z końca poprzedniego okresu roz-

liczeniowego należy nacisnąć przycisk odczytowy jeden raz i puścić.
3. Wskazania będą pojawiać się na przemian.
4. Wartość bieżąca odczytu poprzedzona jest cyfrą „2” z symbolem termometru widocznym

z lewej strony wyświetlacza.
5. Wartość odczytu z końca poprzedniego okresu rozliczeniowego poprzedzona jest literą „A”

widoczna z lewej strony wyświetlacza.

Nasza ulubiona krzyżówkowiczka nadal
w formie!

To już 3. raz Pani Elżbieta Jachimek
z Olechowa zdobywa nagrodę za pra-
widłowe rozwiązanie krzyżówki z ostat-
niej strony naszej gazety. Jesteśmy pod
wrażeniem.

Czy ktoś z Państwa stanie w kon-
kury z Panią Elżbietą? Nagrodą są cie-
kawe i różnorodne książki.

Serdecznie zapraszamy wszystkich
mieszkańców do brania aktywnego
udziału w życiu naszej gazety.

I.G.

Gratulujemy!W dniu 16 listopada br. podczas posiedzenia
Rady Osiedla „Żubardź” odbyło się uroczyste
wręczenie dyplomu i nagrody za najładniej
ukwiecony balkon w okresie letnim dla
jednej z laureatek osiedla „Żubardź” – pani
Magdaleny Jacaszek.

Pani Jacaszek nie mogła uczestniczyć
w tegorocznym Festynie „Hop do szkoły”,
na którym zostali uhonorowani wszyscy
zwycięzcy i dlatego nagrodę odebrała do-
piero teraz, z rąk Przewodniczącej Rady
Osiedla „Żubardź” p. Małgorzaty Kon-
werskiej oraz w towarzystwie pozostałych
członków Rady.

Serdecznie gratulujemy.
I.G.

Jeszcze o konkursie na balkon
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Sukcesem wydziału jest to, że pracowali i pracują na nim osoby o bardzo wysokim statusie
naukowym, członkowie PAN, członkowie międzynarodowych towarzystw, itp. To przynosi
splendor wydziałowi. Z naszego Wydziału wywodzi się wiele osób, które zajmowały i zajmują
istotne pozycje w świecie publicznym i to jest kolejny powód do satysfakcji.

Redakcja: Bieżący rok jest szczególny dla
łódzkiej uczelni. W tym roku obchodziliśmy
70-lecie UŁ i 50-lecie jego największego Wy-
działu Ekonomiczno-Socjologicznego. Pisa-
liśmy już o tym wielokrotnie w naszej gaze-
cie. Zamieściliśmy też rozmowę z p. Jolantą
Grotowską Leder– przewodniczącą Komitetu
Organizacyjnego obchodów i Prodziekanem
Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego.
Jak ocenia Pan już z perspektywy odbytych
obchodów, ten rok dla Uniwersytetu?
Bo działo się wiele. Wielu gości, wiele spotkań
i zapewne wspomnień. Jakie wydarzenia
w ramach jubileuszowych uroczystości uważa
Pan za najważniejsze z perspektywy uczelni
i Pana pracy? Czy wszystkie zaplanowane im-
prezy odbyły się pomyślnie, było hucznie i do-
stojnie?

Paweł Starosta: W tym roku mieliśmy do
czynienia z wieloma jubileuszami i w związku
z tym postanowiliśmy celebrować jubileusz Wy-
działu nieco później aniżeli uniwersytecki aby
nie kumulować uroczystości i dać absolwentom
możliwość uczestnictwa w różnych wydarze-
niach. Obchody możemy rozpatrywać z różnych
punktów widzenia. Biorąc pod uwagę kontekst
zewnętrzny, przyczyniły się one do promocji
i upowszechniania informacji o naszym uni-
wersytecie i wydziale oraz ich osiągnięciach
w skali lokalnej, krajowej i międzynarodowej.
Z drugiej strony, był to moment pewnej refleksji
nad zadaniami i działaniami które udało się do
tej pory zrealizować i które weszły na trwałe do
historii nauki. Było to więc swego rodzaju pod-
sumowanie osiągnięć naukowych minionych lat.
Trzecim aspektem jest sentymentalno-towarzyski
charakter jubileuszy. Na obchodach udało się
zgromadzić wielu absolwentów oraz aktua-
lnych i byłych pracowników. Dzięki temu mie-
liśmy możliwość odbycia spotkań z dawno nie-
widzianymi kolegami i wykładowcami.

R.: Wiele w tym roku było okazji do
założenia togi akademickiej. Jak Pan czuje
się w tym uroczystym stroju? Co symbolizuje
ten strój?

P.S.: Dla mnie nie jest to zbyt komfortowy
strój do noszenia. Jednak uważam, że należy kul-
tywować pewne tradycje i powinniśmy pod-
trzymywać ten element ceremonii. Toga jest
symbolem tożsamości i autonomii uniwersy-
teckiej w naszym kręgu kulturowym. Symbo-
licznie wyraża wartości, które były i są cenio-
ne w świecie akademickim. Jednakże nie należy
nadużywać noszenia tego stroju, bowiem im
częściej pewne symbole są używane, tym bar-
dziej tracą na swojej wyjątkowości. A im bar-
dziej powściągliwie są traktowane, tym więk-
sze ich społeczne znaczenie.

R.: Powiedział Pan, że obchody jubileu-
szy były momentem podsumowań. Patrząc
z perspektywy tych 50 lat co można zaliczyć
do największych sukcesów Wydziału?

P.S.: Osiągnięcia można rozpatrywać w wie-
lu wymiarach. Można mówić o dokonaniach
naukowych, działalności dydaktycznej i orga-
nizacyjnych. Jeśli chodzi o działalność naukową,
to bezwzględnie sukcesem wydziału jest to,
że pracowali i pracują na nim osoby o bardzo
wysokim statusie naukowym, członkowie Pol-
skiej Akademii Nauk, członkowie międzyna-
rodowych towarzystw, itp. To przynosi splen-
dor wydziałowi. Z naszego Wydziału wywodzi
się wiele osób, które zajmowały i zajmują istotne
pozycje w świecie publicznym i to jest kolejny
powód do satysfakcji. Jeśli chodzi o sferę
działalności dydaktycznej, to należy podkreślić,
iż pomimo długiego okresu trwania i zmie-

niających się mód na kierunki studiów, nasza
oferta z powodzeniem przyciąga kandydatów na
studia i nie mamy problemów z naborem.
Oferta dydaktyczna jest bardzo dobrze odbie-
rana wśród młodzieży a dydaktyka bardzo
dobrze oceniana przez Państwową Komisję
Akredytacyjną. Jeśli chodzi o inne sprawy,
związane np. z infrastrukturą, to wypada za-
znaczyć, iż warunki kształcenia i pracy na wy-
dziale przez te 50 lat uległy niezwykle
znaczącym, pozytywnym zmianom. Komfort
pracy i nauki jest aktualnie zdecydowanie
większy aniżeli w przeszłości.

R.: Właśnie! Wielokrotnie przez gości i ab-
solwentów naszego wydziału podkreślane
są głównie te zmiany, dostrzegalne gołym
okiem – rozbudowa i modernizacja budyn-
ków. Pan z Wydziałem Ekonomiczno-Socjo-
logicznym związany jest od wielu lat. Był Pan
jego studentem, a następnie pracownikiem.
Czyli na Pana oczach dokonywały się te
wszystkie przemiany.

P.S.: Bez mała tak było. Studia rozpocząłem
w 1969 roku, a Wydział Ekonomiczo-Socjolo-
giczny powstał w 1965 r. Miałem możliwość ob-
serwowania tych przekształceń i częściowo
w nich uczestniczyłem. Teraz wydział jest
zwartym kompleksem, mamy tu swego rodza-
ju kampus, dzięki temu, że pozyskaliśmy obiek-
ty po budynkach przychodni studenckiej, zwa-
nej zwyczajowo Palmą. Nadal chcemy się roz-
wijać jednakże nie mam na myśli inwestycji bu-
dowlanych. Planujemy systematycznie popra-
wiać wyposażenie związane z procesem ba-
dawczym i dydaktycznym, zwiększać możli-
wości związane z funkcjonowaniem bibliotek
itd. Nieustannie musimy też dostosowywać
programy nauczania do potrzeb społecznych, ja-
kie funkcjonują w otoczeniu.

R.: Do kogo w szczególności jest kiero-
wana oferta wydziału i czego może się spo-
dziewać student, który wybrał Wydział Eko-
nomiczno-Socjologiczny?

P.S.: Oferta kierowana jest do wszystkich
osób, które starają się wykorzystać wiedzę z za-
kresu szeroko rozumianych nauk społecznych dla
rozwiązywania problemów funkcjonujących
w naszym kraju. Nasza propozycja odnosi się do
tych kandydatów którzy chcą rozwiązywać pro-
blemy społeczeństwa, ekonomii i wzajemnych re-
lacji pomiędzy tymi sferami wiedzy i umiejęt-
ności. To jest sytuacja unikalna, bowiem nie ma
w Polsce drugiego wydziału gdzie ekonomiści
związani są instytucjonalnie z socjologami.

R.: Ale wróćmy na moment do Pana po-
czątków. Socjologia nie była wymarzonym
przez Pana kierunkiem. Pana zamiłowania,
jak wiemy, dotyczyły sportu. Chciał Pan
studiować AWF. Skąd taka rozbieżność mię-
dzy marzeniami a rzeczywistym wyborem?

P.S.: Tak, początkowo chciałem studiować
na AWF, byłem bowiem wtedy czynnym za-
wodnikiem Łódzkiego Klubu Sportowego,
gdzie grałem w piłkę nożną i moje ambicje były
ukierunkowane w stronę sportu. Niestety oka-
zało się, że nie mogę zdawać na AWF, ponie-
waż nie potrafię... pływać, a to był warunek ko-
nieczny dla zdania egzaminu wstępnego. A dla-
czego wybrałem wtedy socjologię? Cóż, już w li-
ceum bardzo interesowały mnie zagadnienia
związane z życiem społecznym, historia, geo-
grafia. Ponadto w ŁKS-ie miałem kolegę, któ-
ry studiował właśnie socjologię i zachęcił
mnie, bym i ja spróbował.

Więc spróbowałem, a grę w piłkę nożną za-
stąpiłem grą w piłkę ręczną w reprezentacji uni-
wersytetu.

P.S.: To trudne pytanie, bo ja miałem
wszystkich znakomitych profesorów. Miałem
przyjemność mieć zajęcia z prof. Szczepańskim,
z prof. Kłoskowską, z prof. Lutyńskim, ze
znakomitym logikiem i metodologiem
prof. Pawłowskim czy prof. Wróblewskim.
Byłem pod ogromnym wrażeniem tych nauko-
wych znakomitości. Bardzo ważną rolę odegrał
w moim życiu naukowym uczeń prof. Chałasiń-
skiego prof. Piotrowski. Przez wiele lat był moim
szefem, promotorem doktoratu i wnikliwym ob-
serwatorem i interpretatorem życia codzienne-
go. Ponadto powinienem wymienić prof. Tu-
rowskiego z Katowickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego, u którego stażowałem, prof. Kwaś-
niewicza z Uniwersytetu Jagiellońskiego
i prof. Jałowieckiego z Uniwersytetu War-
szawskiego. Ich poglądy w dużej mierze ważyły
na tym co później robiłem i na co się oriento-
wałem w pracy. Nie mogę jednak nie wspom-
nieć jeszcze jednej osoby – mojego starszego ko-
legi dr Mieczysława Kowalskiego. Zawdzięczam
mu bardzo dużo, to był nie tylko kolega, ale
także przyjaciel i nauczyciel, po prostu nie-
zwykły talent. Bardzo dużo się od niego nau-
czyłem.

R.: 9 października Wydział Ekonomiczno-
-Socjologiczny gościł przedstawicieli władz
lokalnych chińskiej prowincji Hebei oraz
przedstawicieli trzech uczelni z tej prowin-
cji. Brał Pan udział w tym spotkaniu. Jaki był
jego cel i w jaki sposób nawiązaliście kontakt
akurat z tymi uczelniami?

P.S.: Kontakty z uczelniami chińskimi są
w dużej mierze pochodną ofensywy dyploma-
tyczno-dydaktycznej, którą od dłuższego cza-
su prowadzi prorektor ds. współpracy z zagra-
nicą pani prof. Zofia Wysokińska. Nie byłoby
to jednak możliwe bez odpowiednich konteks-
tów społeczno-politycznych, które wiążą się z re-
lacjami polsko-chińskimi na poziomie rządo-
wym. Przyjazd delegacji był konsekwencją
również intensywnej współpracy Wydziału
z uczelniami chińskimi. Mamy bardzo dobre
kontakty m.in. z uniwersytetem Zhengzhou
z prowincji Henan, z którego studenci do nas
przyjeżdżają i dokąd jeżdżą również nasi
wykładowcy. Podczas październikowego spot-
kania rozmawialiśmy o perspektywach prowa-
dzenia wspólnych badań i wspólnych inicjatyw
dydaktycznych.

R.: Pan sam odbył staż naukowy m.in.
w Chinach właśnie, w Pekinie. Jak Pan wspo-
mina ten okres? To był 1991 rok, prawda?

P.S.: Tak, to był dosyć specyficzny okres, tuż
po wydarzeniach na Placu Tian’anmen. Chiny
mnie zafascynowały jako społeczeństwo i byłem
pod wrażeniem dynamiki działania i pracowi-
tości poznanych osób. Gdy ja wstawałem rano,
chińscy studenci już się uczyli, gdy kładłem się
spać, to oni jeszcze siedzieli w salach i się uczyli.
W akademikach warunki lokalowe mieli dosyć
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R.: Czy socjologia, jako kierunek, jest na-
dal popularna? I w jakim kierunku zmierza
obecnie? Jak wiemy wydziela się coraz wię-
cej bardzo wąskich specjalizacji, obok so-
cjologii pracy, przemysłu, miasta, wsi mamy
socjologię opinii publicznej, wychowania,
rodziny, wojska, sportu, medycyny, religii.

P.S.: Socjologia traci na popularności nie-
stety. Uważam zresztą, że to rozdrobnienie na
wąskie specjalizacje nie jest dobre, bo ograni-
cza perspektywy. Zbyt dużo jest specjalizacji,
które mają zastąpić całościowe myślenie i ana-
lizę pewnych zjawisk. Specjalizacje są dobre,
gdy są bramą prowadzącą do lepszego i pełnie-
jszego zrozumienia procesów społecznych
i ekonomicznych. Gdy zaczynają dominować,
tracimy możliwość całościowej analizy zjawisk
i moim przekonaniu jest to niezbyt korzystne dla
rozwoju nauki.

R.: A która z dziedzin socjologii jest
Panu najbliższa? Jakimi problemami Pan się
zajmuje?

P.S.: Moje zainteresowania zawsze były
skoncentrowane na kwestiach związanych
z funkcjonowaniem środowisk lokalnych i re-
lacjami pomiędzy tymi środowiskami a sferą ma-
krostruktury. Zawsze interesowałem się takimi
sprawami jak partycypacja, kapitał społeczny
i zagadnienia związane z procesami rozwojo-
wymi. Bliska jest mi teoria wymiany, bo wg
mnie ona najlepiej wyjaśnia kwestie związane
z funkcjonowaniem społeczeństwa.

R.: A wracając jeszcze do jubileuszu 50-
-lecia, jakie osoby wywarły największy wpływ
na rozwój Wydziału Ekonomiczno-Socjolo-
gicznego? Czy można mówić, że tutaj po-
wstała łódzka szkoła ekonomii czy socjologii?

P.S.: Bez wątpienia możemy mówić o łód-
zkiej szkole ekonometrii. Jej Twórcą był pan pro-
fesor Władysław Welfe. Osiągnięcia kolegów
ekonomistów również są niezwykle istotne
i cenione. Jednakże łódzka szkoła ekonomii od-
nosi się ale bardziej do związku nauki z życiem
publicznym i politycznym. Tu też możemy mó-
wić o tak znanych postaciach jak prof. Jan
Mujżel, prof. Janusz Górski, prof. Cezary Jó-
zefiak prof. Marek Belka. Równie ogromne są
dokonania socjologów, ale to dotyczą one bar-
dziej lat 60., 70. czy 80. Tu należy wymienić
mistrzów polskiej i światowej socjologii jakich
jak prof. Jan Szczepański, prof. Józef Chałasiń-
ski i prof. Antonia Kłoskowska.

R.: Powiedział Pan o postaciach ważnych
dla uniwersytetu, a czy podczas studiów
któryś z Pana profesorów wywarł na Pana
szczególny wpływ? Któryś był największym
autorytetem?

siermiężne. W zasadzie każdy student zajmował
tylko taką powierzchnię jak jego łóżko. Ale oni
byli bardzo zdeterminowani na zdobywanie wie-
dzy i kwalifikacji. Zaskoczyły mnie też wszech-
obecne tłumy ludzi, na ulicach, w środkach lo-
komocji. Wysiadanie ze środków transportu pub-
licznego polegało na tym, że wysiada się nie wte-
dy gdy się chce, tylko wtedy gdy siła ze-
wnętrzna lub wewnętrzna tłumu przeważy.
Byłem również poruszony tym jak dynamicz-
nie zmieniało się wszystko wokół. Oni wtedy
pracowali również w soboty, na trzy zmiany,
więc na przykład uliczne inwestycje po tygod-
niu były praktycznie nie do poznania. Czas spę-
dzony tam był niewątpliwie ważny dla mojego
socjologicznego rozwoju, dał mi możliwość no-
wego spojrzenia na sprawy społeczne w różnych
kontekstach kulturowych. I skutecznie wyleczył
mnie z wąskiego polonocentryzmu.

R: Na zakończenie chciałybyśmy jeszcze
nawiązać do plebiscytu jaki zorganizowała Te-
lewizja Toya pt. „Łódzkie Sukcesu – wyda-
rzenie września 2015 r.”. W plebiscycie tym
obchody Jubileuszu 50-lecia Wydziału Eko-
nomiczo-Socjologicznego znalazły się na
drugim miejscu, po sukcesie Łódzkiej Kolei
Aglomeracyjnej. To chyba miłe wyróżnienie?

P.S.: Rzeczywiście, wyróżnienie jest bardzo
sympatyczne i chciałbym podziękować wszyst-
kim, którzy wzięli udział w głosowaniu. Do-
ceniamy to i cieszymy się, że tyle osób uznało
nasze obchody za szczególne i ważne wyda-
rzenie dla Łodzi.

R. Dziękujemy za rozmowę i życzymy za-
tem dalszych sukcesów.

K.Sz. I.G.

Już po raz czwarty mieszkańcy naszych
osiedli „Słowiańskie” i „Sienkiewiczowskie”
mogli uczestniczyć w Marszu Niepodległości
– Nordic Walking, współorganizowanym

przez Ognisko TKKF „Dzikusy” i Radę Osied-
la Olechów – Janów. Tegoroczny marsz od-
był się w niedzielę 8.11.2015 r. i wzięło
w nim 36 uczestników.

Zbiórka osób chętnych do marszu miała
miejsce o godz. 11.00 na Orliku przy Szkole
Podstawowej nr 205 przy ul. Dąbrówki 1.
Po krótkiej rozgrzewce, uczestnicy, wypo-
sażeni w kije do nordicwalkingu wyruszyli
w trasę wokół osiedli, która wynosiła 9,5 km.

Dla krótkiego odpoczynku i uatrakcyj-
nienia całej imprezy organizatorzy zaprosili
zebranych do udostępnionej przez Radę
Osiedla nr 33 – działającej z ramienia UMŁ

– sali przy ul. Dyspozytorskiej 3. W trakcie tej
przerwy w marszu uczestnicy oprócz po-
częstunku – ciepłej herbaty i ciastka, wzięli
udział w szybkich konkurencjach rekreacyj-
nych – rzutach do tarczy lotkami i rzutach piłką
wypełnioną piaskiem do celu. Zwycięzcy po-
szczególnych konkurencji, po zakończonym
marszu na Orliku przy Szkole Podstawowej
nr 205, otrzymali symboliczne nagrody,
a najmłodszy i najstarszy uczestnik marszu
koszulki sportowe.

Idea godna naśladowania. Marsz dla
upamiętnienia ważnego dla każdego Polaka
zdarzenia ale i marsz po zdrowie, bo temu
służy ta modna od kilku lat forma wypoczynku
jaką jest nordic walking.

K.Sz.

50 lat minęło
a Wydział, mimo zmieniających się mód na kierunki studiów,
wciąż przyciąga kandydatów na studia
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Marsz Niepodległości 2015
na Olechowie i Janowie

Rozmowa z prof. UŁ dr hab. Pawłem Starostą – Dziekanem
Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.
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Papryka faszerowana
kaszą gryczaną

Rozerwij się!
POZIOMO: 1. gody między linami,
6. znane wydawnictwo, 7. potwier-
dzenie jakości, 8. choroba zbóż, 9.
słoneczny lub okresowy, 12. odmia-
na śliwy, 13. jednostka natężenia
prądu, 14. grecki bóg, uosobienie nie-
ba, 18. myjnia statków, 19. silnie
trujący chwast, 20. dopływ Słudwi, 21
…Jesenská, przyjaciółka Franza Kaf-
ki, 22. warszawskie radio.
PIONOWO: 2. mieszkaniec preko-
lumbijskiego Meksyku, 3. ptak z wy-
sokiego gniazda, 4. herod-baba, 5. Je-
rzy Turek jako szeregowiec, 9.
uporządkowanie, 10. nicpoń, gałgan,
11. miasto w Cieśninie Torresa, 15.
szuka żony, 16. metal odkryty przez
Axela Cronstedta, 17. rodzaj zdo-
bienia z wystających cegieł.

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI
Z POPRZEDNIEGO NUMERU
Poziomo: kijek, skoty, kasak, Szela,
mopan, oporny, zupak, spodek, flek, le-
gion, Brno, fiesta, Anke.
Pionowo: Idaho, elana, oko za oko,
utulenie, mizofobia, popielnik, noks,
plemię, dżinsy, Kansas.

Pierwsze trzy osoby, które
w ciągu 10 dni od wydania gazety
nadeślą prawidłowo rozwiązaną

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

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

otrzymają nagrody (nie dotyczy
pracowników RSM „Bawełna”).

K U C H N I A
N A S Z A
CODZIENNA
DLACZEGO KASZA JEST
TAK ZDROWA?
W życiu każdego z nas przychodzi taki
moment, w którym postanawiamy
wpłynąć pozytywnie na swoje zdrowie
poprzez zmianę dotychczasowych na-
wyków żywieniowych.

I wtedy najczęściej zastanawiamy
się: jaglana, manna, gryczana, kuku-
rydziana... którą kaszę wybrać? To nie
ma znaczenia – każda jest źródłem
składników odżywczych, błonnika,
soli mineralnych i witamin, niezbęd-
nych do prawidłowego rozwoju. Kasza
gryczana ponadto nie zakwasza or-
ganizmu i nie ma w niej glutenu.
Oprócz tego, że jest zdrowa to także
może być smaczna. Spróbuj!

Polityka jest poprawianiem świata,
które nigdy się nie kończy.

(Ango Sakaguchi)

BARAN
Trzymanie kciuków za
Twój projekt przesłoni Ci
jednak inne sprawy tego
miesiąca, też połączone ze
stresem, wydatkami i ko-
niecznością łagodzenia

wielu konfliktowych sytuacji wśród najbliższych.
Spróbuj przebrnąć przez to wszystko w miarę spo-
kojnie. Rak liczy na to!

BYK
Twoje kontakty z kimś star-
szym w rodzinie mogą
w tych dniach ulec pew-
nym zadrażnieniom na tle
różnicy poglądów w spra-
wie decyzji finansowych.

Z uwagi na wiek tej osoby nie wdawaj się w zbyt
kategoryczny spór. A może to Wodnik celowo
wpuszcza was w całkiem niepotrzebną aferę ro-
dzinną?

BLIŹNIĘTA
Twoja postawa „wszystko
albo nic” może zostać wy-
stawiona na ciężką próbę.
Nie da się żyć bez kom-
promisów. Musisz to wresz-
cie zrozumieć, inaczej cią-

gle będziesz się szarpać. Przypadkowe spotkanie
po latach ze Skorpionem może okazać się zgub-
ne dla Twojego zdrowia! Ale za to ile atrakcji!

RAK
Poważnie zaangażujesz się
w bieżące sprawy. Będziesz
odgrywać wiodącą rolę
w jakimś ważnym spotka-
niu. Poczujesz się ważny
i doceniany. A to wszystko

w związku trwającą restrukturyzacją w firmie.
Możesz liczyć na czujność Panny, która potrafi
ustrzec Cię przed zadufaniem.

LEW
W najbliższych dniach jed-
nego Ci nie zabraknie -
pracy. Natłok zajęć i no-
wych wrażeń będzie tes-
tem Twojej operatywności
i przystosowania do zmie-

niających się warunków. Sprawdzian wypadnie na
piątkę. Pochlebna opinia Koziorożca o Twoich
inicjatywach poprawi Ci samopoczucie.

PANNA
Miesiąc dość nerwowy.
Załatwianie istotnych dla
Ciebie spraw zabierze Ci
sporo czasu. Uniemożliwi
Ci to spotkanie z kimś
ważnym. Postaraj się, aby

ta osoba nie czuła się urażona. W domu zamie-
szanie z powodu przyjazdu Bliźniąt. Będziesz zbyt
zmęczony, aby cieszyć się w pełni tym spotka-
niem.

WAGA
Trzeba będzie szybko podjąć
decyzję w sprawie, która
wypłynie w tym miesiącu.
Przeciąganie, odkładanie,
opóźnianie - to wszystko
działania na własną nieko-

rzyść. Może trzeba będzie trochę zaryzykować. War-
to jednak, bo rzecz cała powiedzie się prawie na
pewno. Poświęć więcej uwagi Rybom.

SKORPION
Zadbaj bardziej o własne
zdrowie, nie lekceważ na-
wet drobnych dolegliwości.
Listopad to najtrudniejszy
okres jesieni i z nagła może
Cię dopaść najzwyklejsza

grypa. Po co, skoro potrafisz uniknąć takich
kłopotów. Pod koniec miesiąca spotkanie z Bykiem
zaowocuje ciekawą propozycją zawodową.

STRZELEC
Zmobilizuj wszystkie swo-
je siły, bo w tym miesiącu
możesz liczyć na realizację
nawet irracjonalnych pla-
nów. Również bieżące spra-
wy sam załatwisz pozy-

tywnie. Drobne kłopoty finansowe miną bez śla-
du. Potraktuj z dystansem rady Lwa, na pozór życz-
liwe, a jednak doprawione kroplami zawiści.

KOZIOROŻEC
Miesiąc szans na powo-
dzenie w grach nie tylko lo-
sowych. Gra to również
kontakty z ludźmi, a także
posunięcia w interesach.
We wszystkich możliwość

korzystnych wyników. Nie siedź więc z założony-
mi rękami, nie czekaj na mannę z nieba, ale ener-
gicznie wyjdź im naprzeciw! Ważny znak - Waga.

WODNIK
Jakieś udane spotkanie
może dać szansę na skie-
rowanie Twoich zaintere-
sowań w kierunku bardzo
korzystnym dla przedsięw-
zięć zawodowych. Teraz

tylko działać! Odrzuć inne niezbyt sprawdzone
możliwości, trzymaj się tej jednej koncepcji. Bę-
dzie trafna! Wciągnij do bliższej współpracy Ba-
rana.

RYBY
Uważnie obserwuj w tym
miesiącu poczynania kon-
kurencji. Mogą one poważ-
nie skomplikować Twoje
najbliższe plany. Widoki
są jednak wcale niezłe.

Masz szansę na zrobienie kilku posunięć, które
położą kres zakusom rywali. Działaj energicznie!
Natomiast spokojnie traktuj rewelacje Strzelca.

H O R O S K O P N A G R U D Z I E Ń

U Ś M I E C H N I J S I Ę
• • •

Poszedłem wczoraj do jasnowidza. Postanowiłem na początek
sprawdzić, czy nie oszukuje – na wejściu dałem mu w mordę,
okazał się tym bardzo zaskoczony, więc stwierdziłem, że nie ma
sensu korzystać dalej z jego usług.

• • •
U wróżki:
– Biada panie, widzę straszne rzeczy. Zostanie pan poćwiarto-
wany, a pańska skóra...
– Na Boga! Przecież pani mi wróży ze skórzanej rękawiczki.

• • •
Wróżka mówi do klientki:
– Mąż panią zdradza.
– Chyba musiała pani odwrotnie rozłożyć karty.

W poniedziałek zjem banana,
– będę rześka, roześmiana!

A we wtorek schrupię jabłko,
– by mi sprawdzian poszedł gładko!

Gdy zjem w środę pomarańczę,
– to zaśpiewam i zatańczę!

W czwartek – słodką mandarynkę,
– by humoru mieć choć krztynkę!

W piątek – zieleniutkie kiwi,
– szóstką z matmy chcę zadziwić!

Winogrono zjem w sobotę,
– i na spacer pójdę potem!

Już mam pomysł na niedzielę!
Więc się z Wami nim podzielę:

– By być piękną, mądrą, zdrową,
Zjem sałatkę owocową!

Zrobię pyszny, świeży sok!
– to do zdrowia pierwszy krok!

Minął „TYDZIEŃ OWOCOWY”,
I kłopoty mam już z głowy!

Pełno we mnie jest wigoru,
Dużo zdrowia i humoru!

A że się wspaniale czuję,
To następny już planuję!

To „WARZYWNY TYDZIEŃ” będzie,
– A mnie zdrówka znów przybędzie!

(źródło internet)

OOWWOOCCOOWWYY  
TTYYDDZZIIEEŃŃ

Barbara Kulig 

Tego dnia cień
wosku ci ukaże,
co ci życie niesie
w darze

Taka sobie myśl

Papryka faszerowana
kaszą gryczaną

Składniki:
• 2 saszetki kaszy gryczanej,
• 2 cebule średniej wielkości,
• 30 dag pieczarek,
• 4 czerwone papryki średniej wielkości,
• sól, pieprz do smaku,
• 1 jajko.

Sposób przygotowania:
Kaszę gotujemy zgodnie z instrukcją za-
mieszczoną na opakowaniu. Następnie

obieramy cebule, a także oczyszczamy
pieczarki i kroimy wszystkie składniki na
niewielkie kawałki. Następnie smażymy ce-
bulę razem z pieczarkami na niewielkiej
ilości oleju. Teraz tylko wystarczy połączyć
warzywa z kaszą i kiedy składniki te będą
już ostudzone, dodać jedno surowe jajko
oraz posolić i popieprzyć do smaku. Na-
stępnie rozcinamy papryki na pół i wyj-
mujemy z nich gniazda nasion. Papryki na-
dziewamy farszem i całość wkładamy do
piekarnika rozgrzanego do 180°C na około
30 minut.

Smacznego! KIM

Poetyck
i odzew

 dzieci

na ustawę o zdrowym 

jedzeni
u w szkoln

ych 

sklepika
ch.
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