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Rzeczywistość wokół nas ciągle się zmienia. I my musimy dostosowywać się do niej, zmieniać nasze, często wieloletnie,
nawyki tak by oszczędzać koszty, sprostać dyrektywom unijnym, a co najważniejsze ratować naszą planetę. Wszystkie
wymienione czynniki znajdziemy w konieczności segregacji odpadów tworzonych w gospodarstwie domowym.

Coraz więcej sygnałów otrzymujemy o zakłócaniu spokoju i uciążliwym sąsiedztwie.
Czy wolno wyznawać nam zasadę „Wolnoć Tomku w swoim domku?”. Niekoniecznie.
Wszystkich nas obowiązuje Regulamin porządku domowego.

NAKŁAD 9000

egzemplarzy

Moim
zdaniem
Rok temu, o tej porze, kończyły się mistrzo-

stwa Europy w piłkę nożną. Opisywałem radość
na ulicach, brak agresji w mediach, powszechny
optymizm. A receptą na to miała być zmiana spo-
sobu informowania społeczeństwa przez media.
Nic takiego nie nastąpiło. Wskazywałem, że
dobrze by było, abyśmy ufali zawodowcom
i profesjonalistom, którzy na co dzień pokazują jak
powinno się postępować, aby pomimo trudności
i przeciwności, bądź chwilowych niepowodzeń czy
też porażek, jak wówczas w przypadku irlandzkich
piłkarzy, zasługiwać na uznanie i oklaski otoczenia.
Przestrzegałem przed amatorami, naprawiaczami
naszej rzeczywistości, szczególnie tej spółdziel-
niano-mieszkaniowej, którym wydaje się, że
wiedzą wszystko lepiej nie ponosząc żadnej od-
powiedzialności za swoje pomysły i czyny.
Wspominam to, bo wczoraj, tj. 24 czerwca br.
miały miejsce dwa wydarzenia, związane z po-
wyższymi stwierdzeniami.

Jednym z nich było ogłoszenie wyników wy-
borów w Elblągu, drugim zaś wysłuchanie pub-
liczne przeprowadzone przez Komisję Nadzwy-
czajną do rozpatrzenia projektów ustaw z zakre-
su prawa spółdzielczego. W Elblągu zwyciężyła
opcja rozdająca i obiecująca krainę mlekiem
i miodem płynącą, łącznie z przekopaniem Mie-
rzei Wiślanej i uczynieniem z tego miasta portu
morskiego, tak jak to było w największym okre-
sie jego świetności na przełomie XVI/XVII w.
Wysłuchanie publiczne miało się odbywać wg po-
dobnego scenariusza, bowiem opcja uzdrawiaczy,
miała zdominować tę debatę. Okazało się, że wnio-
ski o udział w wysłuchaniu złożyło 1346 osób i in-
stytucji. Obrady przeniesiono z Sejmu do centrum
konferencyjnego przy ul. Bobrowieckiej w War-
szawie. Sala była prawie całkowicie wypełniona.
Przybyło ponad 1000 osób. Reprezentowane
były wszystkie branże spółdzielcze, przede
wszystkim przez członków, szeregowych człon-
ków, którym dobro ich spółdzielni leży głęboko
w ich sercach. Dali temu wyraz w swoich wy-
stąpieniach; zaangażowanych, podających kon-
kretne osiągnięcia, podkreślających świadomość
wspólnoty oraz solidaryzmu spółdzielczego, fak-
tów związanych z długoletnią historią ich
spółdzielni, przekraczającą często okres PRL-u.

Szczególnie aktywnie występowali przed-
stawiciele naszej branży, której grozi likwidacja,
o czym pisaliśmy wielokrotnie w naszej gazecie.
Natomiast nasi przeciwnicy, których było niewiele
ponad 100 osób, jak zwykle narzekali i przeka-
zywali informacje o rzekomych nieprawidłowoś-
ciach w spółdzielniach mieszkaniowych oraz
wzywali, szczególnie swoją przewodniczkę du-
chową, jaką jest p. poseł Staroniowa, do jasnego,
klarownego ustanawiania prawa przez najpierw ko-
misje, a potem cały Sejm. Niestety wszyscy tak wy-
stępujący zapomnieli, ze to właśnie ta pani oraz inni
jej koledzy byli twórcami obowiązujących zapi-
sów, które są niekonkretne, wieloznaczne, spra-
wiające mnóstwo problemów interpretacyjnych
i często niezgodne z konstytucją. Spotkanie po-
kazało, że niewielkiej, ale bardzo głośnej i po-
pieranej przez wszystkie media, grupce skarżących
się na spółdzielczość mieszkaniową, przeciwsta-
wiono zdecydowanie większą grupę zadowo-
lonych, świadomych swej roli członków.
A wielu posłom i obserwatorom być
może wskazało, że nie wszystko
jest takie oczywiste i złe
w naszym spółdzielczym
mieszkalnictwie.

Sylwester
Pokorski

Zmieńmy nasze nawyki.

Już za kilka dni zaczną obowiązywać
nowe zasady gospodarowania odpadami
komunalnymi. Właściciele i zarządcy
domów nie mają już żadnego wpływu na
to kto i jak często ich odpady wywozi.
Wszystkie decyzje w tym zakresie prze-
jęła na siebie gmina. To ona wyłoniła
w rozpisanych wcześniej przetargach
firmy wywozowe. W zakresie naszych
zasobów mieszkaniowych będą to:
– firma Remondis Sp. z o.o. zajmująca

się odbiorem śmieci z sektora/ dzielnicy
Widzew obejmującego nasze osiedla
„Sienkiewiczowskie”, „Słowiańskie”
i „Zbiorcza” oraz z terenu gminy An-
drespol, gdzie mamy jeden budynek,

– firma MPO Sp. z o.o. obsługująca po
1 lipca dzielnicę Polesie czyli nasze
osiedle „Koziny”,

– firma EKO Serwis Kutno, która zaj-
mie się wywozem odpadów z Bałut
w tym z naszego osiedla „Żubardź” .
Z terenu gminy Andrespol gdzie po-

siadamy budynek przy ul. Fabrycznej 9
przetarg także został rozstrzygnięty, ale
Gmina do czasu podpisania umowy
z firmą nie udziela informacji, kto będzie
wywoził odpady.

Cieszymy się z wyników przetargu,
gdyż większość naszych budynków
obsługiwać będzie nadal Remondis, z któ-
rym współpraca od lat układała się po-
myślnie. Firma zna nie tylko nasze zaso-
by ale i nasze oczekiwania w zakresie po-
rządku. Ale czy będąc opłacaną przez
miasto firma będzie pracować tak jak
wcześniej? To się okaże. Na razie mimo
rozmów i uzgodnień zostaliśmy przez fir-

Mieszkamy w budynkach lub zabudowie wielorodzinnej i czy chcemy czy nie musimy liczyć się ze współmieszkańcami, czyli naszymi sąsiadami.
W budynkach takich obowiązują pewne pisane ale i niepisane zasady współżycia, na których brak respektowania coraz częściej skarżą się nasi
członkowie. Ten numer gazety w dużej mierze (niemal całą stronę 4) chcemy więc poświęcić przypomnieniu reguł wspólnego zamieszkiwania

i wzajemnej tolerancji. Wszystko po to by mieszkało się nam lepiej.
Najwięcej niepisanych zasad właściwego, niezakłóconego awanturami obcowania z sąsiadami wynosimy z domu w procesie wychowania. Raz

wpojone zasady w tym względzie owocują na całe nasze i naszych dzieci życie. Nie o tych zasadach jednak chcemy dyskutować. Ich nie jesteśmy
w stanie naprawić – my spółdzielnia, czy my sąsiedzi. Jednak nie wszyscy wydaje się pamiętają, że w związku z tym, że mieszkamy w budynkach lub
zabudowie wielorodzinnej koniecznym było uregulowanie zasad współżycia ludzi w określonych dokumentach obowiązujących wszystkich mieszkań-
ców – w regulaminach. I tak w naszej Spółdzielni obowiązuje „Regulamin używania lokali oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców. Stanowi
on miedzy innymi, że korzystanie z zajmowanych lokali oraz pomieszczeń ogólnego użytku winno odbywać się w sposób nie powodujący utrudnień
i uciążliwości dla innych współmieszkańców. W szczególności niedozwolone jest palenie tytoniu na klatkach schodowych i w przestrzeni należącej do
wejścia do klatek, wyrzucanie niedopałków i śmieci z okien i balkonów, niszczenie mienia wspólnego, malowanie po ścianach klatek i budynku,
wykonywanie remontów bez powiadamiania administracji i w warunkach uciążliwych dla innych. W godzinach od 22.00 do 6.00 rano obowiązuje zaś
w budynku cisza nocna.

Posiadanie zwierząt w lokalach dozwolone jest w ilości i na warunkach nie stanowiących uciążliwości ani zagrożenia dla otoczenia. Pamiętajmy o tym.
Pełny tekst regulaminu dostępny jest na stronie internetowej spółdzielni i w administracjach osiedli. Więcej czytaj na str. 4

N O W Y S Y S T E M
G O S P O D A R O W A N I A

O D PA D A M I KO M U N A L N Y M I

Mieszkamy w budynkach wielorodzinnych. A to zobowiązuje do zachowań nieuciążliwych dla sąsiedz-
twa, poszanowania mienia wspólnego, miru domowego oraz do podejmowania działań ograniczających
koszty nieruchomości. Właściwa gospodarka odpadami komunalnymi jest jednym z takich działań.

SPOKÓJ
SĄSIEDZKI

mę Remondis niemiło zaskoczeni. Pomi-
mo poczynionych ustaleń o dzierżawie do-
tychczas użytkowanych pojemników, po-
jemniki „znikają” z osiedli „Żubardź”
i „Koziny” – służby Remondis zabierają
je. Decyzja władz tej firmy nie chcą pod-
stawiać pojemników tam, gdzie nie będą
wywozić śmieci. Szkoda, że firma niemal
do końca prezentowała nam zupełnie
odmienne stanowisko i na kilka dni przed
wprowadzeniem w życie nowego systemu

dowiedzieliśmy się, że musimy szybko ku-
pić inne pojemniki. Bo przypomnijmy po-
jemniki, ich mycie i konserwację, zgod-
nie z nowym systemem gospodarowania
odpadami, Zarządca musi sam zabez-
pieczyć na nieruchomościach. Ale o tych
dodatkowych obowiązkach w następ-
nym numerze gazety. A na stronie 5
przypominamy zasady związane z gro-
madzeniem odpadów nie tylko komu-
nalnych. K.Sz.
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Mógłbym opisywać wiele prac, w które mieszkańcy włożyli swoje siły.

Wiele drzew, krzewów, klombów, dbania o trawę, którą siano i była podlewana.
Było miło i ciekawie – tak wspomina dawne czasy mieszkaniec Kozin.

Obecna rzeczywistość jest już całkiem inna.
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Z prac
Rady Nadzorczej
W maju 2013 roku Rada Nadzorcza RSM „Ba-
wełna” odbyła jedno posiedzenie.

1. W ramach spraw dotyczących stosunku
członkostwa, Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu
wniosków podjęła następujące uchwały i decyzje:

a) o wykreśleniu z grona członków Spółdziel-
ni ośmiu osób, posiadających spółdzielcze włas-
nościowe prawo do lokalu mieszkalnego w osied-
lach: „Koziny”, „Zbiorcza”, „Słowiańskie”
i „Sienkiewiczowskie”. Dwie osoby zgłosiły się
na posiedzenie Rady Nadzorczej lecz przedsta-
wione argumenty nie stanowiły usprawiedli-
wienia, dla których nie wnoszone są bieżąco
opłaty za zajmowany lokal oraz nie są spłacane
zadłużenia, które wynoszą blisko 8 i 10 tysięcy
złotych. Sześć osób nie zgłosiło się na posiedzenie
Rady Nadzorczej. Zadłużenia wynoszą odpo-
wiednio ponad 7, 8, 10, 11 i 15 tysięcy złotych,

b) o wykreśleniu z grona członków Spółdziel-
ni pięciu osób, posiadających spółdzielcze lo-
katorskie prawo do lokalu mieszkalnego w osied-
lach: „Żubardź” i „Słowiańskie”. Jedna osoba
zgłosiła się na posiedzenie Rady Nadzorczej lecz
przedstawione argumenty nie stanowiły uspra-
wiedliwienia, dla których nie wnoszone są
bieżąco opłaty za zajmowany lokal oraz nie jest
spłacane zadłużenie, które wynosi blisko 10 ty-
sięcy złotych. Cztery osoby nie zgłosiły się na po-
siedzenie Rady Nadzorczej. Zadłużenia wy-
noszą odpowiednio ponad 9, 12, 16 i 25 tysięcy
złotych,

c) o wykreśleniu z grona członków Spółdziel-
ni jednej osoby posiadającej samodzielny lokal
stanowiący odrębną własność w osiedlu
„Słowiańskie”. Osoba ta nie zgłosiła się na po-
siedzenie Rady Nadzorczej. Zadłużenie wynosi
blisko dwanaście tysięcy,

d) o wykreśleniu z grona członków Spółdziel-
ni jednej osoby z osiedla „Sienkiewiczowskie”,
która utraciła spółdzielcze własnościowe prawo
do lokalu, nie wypowiedziała członkostwa,
a praw do innego lokalu w Spółdzielni nie po-
siada. Osoba ta nie zgłosiła się na posiedzenie
Rady Nadzorczej,

e) o wykreśleniu z grona członków Spółdziel-
ni jednej osoby z osiedla „Sienkiewiczowskie”,
która posiadała wraz z mężem spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu. Osoba ta nie wy-
wiązała się z zobowiązania ratalnej wpłaty wpi-
sowego i udziału członkowskiego, na posiedze-
nie Rady Nadzorczej nie zgłosiła się,

f) w ośmiu przypadkach wnioski o wykreś-
lenie z grona członków Spółdzielni z osiedli
„Żubardź”, „Słowiańskie” i „Sienkiewiczowskie”,
Rada Nadzorcza odłożyła, w jednym przypadku
na wniosek zainteresowanej do rozpatrzenia na
posiedzeniu w lipcu 2013 roku, w jednym przy-
padku z uwagi na spłacenie znacznej części
zadłużenia, w pozostałych przypadkach z uwa-
gi na podjęcie działań spłaty zadłużenia. Rada
Nadzorcza postanowiła, że wróci do rozpatrze-
nia wniosków gdyby zainteresowani zaprzesta-
li płacić bieżące opłaty za lokal i spłacać
zadłużenie.

2. Rada Nadzorcza po analizie wyników gos-
podarczo-finansowych Spółdzielni za I kwartał
2013 roku przyjęła je bez uwag do akceptującej
wiadomości, a działalność Spółdzielni za ten
okres oceniła jako dobrą.

3. Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości
Informację w sprawie realizacji przez RSM
„Bawełna” zapisów uchwał Rady Miejskiej
w zakresie przejęcia przez Gminę gospodarki od-
padami komunalnymi. Jednocześnie Rada Nad-
zorcza postanowiła, że temat ten należy
przedłożyć na następnym posiedzeniu po jego
uaktualnieniu i uwzględnieniu wyliczenia kom-
pleksowych kosztów przypadających na jedne-
go mieszkańca.

4. Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości
informacje Przewodniczących Rad Osiedli „Sien-
kiewiczowskie”, „Żubardź”, „Zbiorcza” na temat
spraw jakimi zajmowały się Rady Osiedli na swo-
ich posiedzeniach w okresie od ostatniego po-
siedzenia Rady Nadzorczej. Rada Osiedla „Ko-
ziny” i Rada Osiedla „Słowiańskie” nie miały
w tym czasie posiedzenia.

5. Rada Nadzorcza podjęła decyzję w spra-
wie zlecenia przeprowadzenia lustracji Spółdziel-
ni za lata 2010-2012 przez Związek Rewizyjny
Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

6. Przyjęła do wiadomości sprawozdanie
TKKF „Dzikusy” z imprezy „XIII Spartakiada
uczniów dla klas III szkół podstawowych”.
7. Termin następnego posiedzenia Rady Nad-
zorczej planowany jest na 20 czerwca 2013 r.

Oprac.: U.G.

Z prac Zarządu Spółdzielni w maju 2013 r.
W maju 2013 r. posiedzenia Za-
rządu RSM „Bawełna” odbyły
się w dniach 8, 15, 22 i 28.

Sprawy członkowsko-
-mieszkaniowe

Wg stanu na 30 kwietnia 2013 r. Spółdziel-
nia miała 9.409 członków, w tym 8.997
członków zamieszkujących i 412 członków
oczekujących. W maju w poczet członków
Spółdzielni przyjęto 13 osób, a skreślono
z rejestru 22 osoby.

Podjęto postępowania o pozbawienie
członkostwa w Spółdzielni w stosunku do
1 członka zalegającego z opłatami za
mieszkanie oraz uchylono prowadzenie po-
stępowań o pozbawienie członkostwa wo-
bec 2 osób po spłaceniu przez nie zadłużeń.
Zawieszono postępowanie eksmisyjne
wobec osoby, która ma zadłużenia w opła-
tach za mieszkanie, ale wystąpiła z proś-
bą, by wstrzymać eksmisję i umożliwić jej
dokonanie zamiany mieszkania na mniej-
sze.

Ogłoszono przetargi na cztery miesz-
kania położone w osiedlu „Żubardź”.
Wcześniej były już ogłaszane na nie prze-
targi ograniczone, w których mogą brać
udział tylko członkowie Spółdzielni nie
mający zaspokojonych potrzeb mieszka-
niowych, zatem teraz przeprowadzano od
razu nieograniczone, dla wszystkich za-
interesowanych. Ogłoszenia o przetar-
gach ukazały się w Dzienniku Łódzkim,
w naszej gazecie „Mój dom – RSM »Ba-
wełna«” i na stronie internetowej. Termin
składania ofert upływał 6 czerwca, a roz-
patrzenie ofert wyznaczono na 10 czerw-
ca. Na jedno z mieszkań przetarg został roz-

strzygnięty i wybrano ofertę kupna, na po-
zostałe trzy ofert nie było.

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:
— dla osiedla „Zbiorcza” – dotyczy dwóch

mieszkań,
— dla osiedla „Żubardź” – dotyczy dzie-

więciu mieszkań i
— dla osiedla „Słowiańskie” – dotyczy

trzynastu mieszkań.
Przyspieszono refundację poniesio-

nych kosztów wymiany okien we własnym
zakresie dwóm osobom z osiedla „Zbior-
cza” i jednej z osiedla „Słowiańskie” ze
względu na ich sytuację finansową i zdro-
wotną oraz biorąc pod uwagę pozytywne
opinie w tych sprawach właściwych Rad
Osiedli.

Ponadto z przyczyn technicznych przy-
spieszono wymianę niektórych okien
w dwóch mieszkaniach w osiedlu „Sło-
wiańskie” i jednym w osiedlu „Zbiorcza”.

Opłaty i koszty

Na prośbę najemcy lokalu użytkowego
w osiedlu „Koziny” rozłożono na raty jego
zadłużenie z tytułu opłat za najem lokalu,
a na prośbę członka Spółdzielni odstąpio-
no od naliczania odsetek za nieterminowo
wniesione przez niego opłaty za używanie
mieszkania.

Negatywnie rozpatrzono prośbę jednego
z dzierżawców terenu (os. „Zbiorcza”)
o rozłożenie na raty przypadającej na nie-
go kwoty z tytułu opłaty za wieczyste użyt-
kowanie terenu i podatku od nierucho-
mości.

Na wnioski członków w 18 przypad-
kach zmienione zostały stawki zaliczko-
we na poczet centralnego ogrzewania,
w tym dla 14 mieszkań – na wyższe, a dla
4 mieszkań, po uwzględnieniu przedsta-
wionego przez wnioskodawców uzasad-
nienia, zaliczki ustalone w oparciu
o ubiegłoroczne zużycie ciepła zostały ob-
niżone.

Omówiono i przyjęto do wiadomości
wyniki ekonomiczne Spółdzielni za okres
styczeń–kwiecień 2013 roku.

Najem lokali i dzierżawa
terenu

Postanowiono udostępnić odpłatnie Łódz-
kiej Spółce Infrastrukturalnej w celu prze-
budowy/modernizacji osiedlowej sieci
wodociągowej należący do Spółdzielni te-
ren na działce nr 36/86 w obrębie G-6
wzdłuż ul. Dąbrowskiego.

Wyrażono zgodę na zmianę dzierżaw-
cy terenu pod jednym z pawilonów hand-
lowych w osiedlu „Zbiorcza” w związku
ze sprzedażą pawilonu przez dotychcza-
sowego dzierżawcę.

Wyrażono zgodę na wydzierżawienie
przez właściciela pawilonu stojącego na te-
renie Spółdzielni przy ul. Zakładowej
w osiedlu „Słowiańskie”, ściany bocznej
pawilonu z przeznaczeniem na umiesz-
czenie reklamy.

Wydzierżawiono fragment ściany jed-
nego z budynków na Kozinach pod re-
klamę przez najemcę lokalu użytkowego
mieszczącego się w tym budynku działal-
ności prowadzonej w wynajmowanym
lokalu.

Wyrażono zgodę na zmianę współna-
jemcy jednego z lokali użytkowych w pa-
wilonie handlowym nr 49 przy ul. Brzech-
wy 7A, a także wynajęto najemcy innego
z lokali w pawilonie pomieszczenie w piw-
nicy z przeznaczeniem na magazyn.

Działalność społeczno-
-wychowawcza

Przyjęto sprawozdanie Ogniska TKKF
„Dzikusy” ze zorganizowanej w dniu 19
kwietnia br. XIII Spartakiady Szkół Pod-
stawowych dla klas III i z wykorzystania
środków finansowych przekazanych przez
Spółdzielnię na organizację tej imprezy
oraz przekazano Ognisku kwotę 1900 zł na
zorganizowanie w dniu 24 maja 2013 r.
w Szkole Podstawowej nr 205 na Ole-
chowie XIII Spartakiady Szkół Podsta-
wowych dla klas VI.

* * *
Zarząd z zadowoleniem przyjął, że posta-
nowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi-
Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Kra-
jowego Rejestru Sądowego wpisane zos-
tały w KRS wzmianki o złożonych przez
Spółdzielnię: sprawozdaniach finanso-
wym i z działalności w 2012 roku, opinii
biegłego rewidenta i uchwały Walnego
Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawoz-
dania finansowego.

Oprac.: E.S.

„Redakcja gazety »Mój Dom« w numerze
50 z roku 2013 apeluje do mieszkań-
ców m.in. Kozin do przesyłania uwag ze
swojego osiedla. Więc się odzywam.” – tak
zaczął swoje pismo mieszkaniec Kozin,
który pragnie zwrócić uwagę na „bezpań-
ski” teren w pobliżu swojego budynku.

Zobligowała mnie ostatnio sprawa – pi-
sze nasz członek, która wybuchła w kra-
ju, a dotyczy to osiedla Koziny też. Jestem
mieszkańcem bloku na ul. Srebrzyńskiej.
Mieszkam od założenia RSM „Bawełna”
i w jej pierwszym bloku. W bloku tym
mieszkali też jej założyciele. Niestety lu-
dzie Ci wykruszają się z wiekiem. Było
czysto, spokojnie – ale mógłbym opisywać
wiele prac , w które mieszkańcy włożyli
swoje siły. Wiele drzew, krzewów, klom-
bów, dbania o trawę, która siano i była pod-
lewana. Były dwie świetlice założone
w piwnicach domów, z różnymi grami
i sprzętami. Było miło i ciekawie. O nie-
której działalności już pisała p. Millerowa
(…) – ( wywiad z p. J. Miller w numerze
50 z lutego br. – dopisek redakcji)

Mnie chodzi o to, że nie ma gospoda-
rza w tym kręgu bloku. Jest problem?! Uli-

Listy
ca Srebrzyńska od ul. Kasprzaka ma nu-
mery 37, 39, 45. Zginęły numery 41 i 43.
W miejsce ich powstał samowolnie wjazd
śmieciarek do trzech wysypisk śmieci, a na
dodatek wjazd boczny do warsztatu sa-
mochodowego. Kiedyś była tu ul. Dróżka,
teraz jest problem, kto jest gospodarzem
tego terenu. Nikt nie chce się do niego przy-
znać. Kiedyś cicha część osiedla, obecnie
panowanie meneli, krzyki, trąbienie kla-
ksonów samochodów – śmieciarek, które
nie mogą podjechać pod puszki ze śmie-
ciami ze względów na zatarasowania
przez auta osobowe i mieszkańców z uli-
cy. Interweniowałem u pani administrator
(…), zrobiono utwardzony podjazd pod
pergole, ale zrobił się tu dobry podjazd dla
osobówek. Rada Osiedla niemrawa. Do-
tarłem do delegatury Łódź-Polesie UM,
p. kierownika (…) ale obecnie został
przeniesiony do innej pracy chociaż za-
czynał coś robić. Byłem w tej sprawie
w Urzędzie Miasta na ul. Piotrkowskiej 104
w dziale podawczym, w pok. 4 i następnym
oraz w Zarządzie Dróg i Transportu,
ul. Piotrkowska 175, nic z tego. Nie mają
tego terenu na mapie (planie) miasta.
A jest tu dużo do zrobienia.

Apeluję do Rady Spółdzielni. Przyślijcie
tu odpowiednich ludzi, którzy zrobią pla-
ny i uporządkują ten zakątek osiedla oraz
przy okazji, ul. Augustyniaka, gdzie brak
chodnika w części ulicy, ul. Srebrzyńska
– strona południowa od ulicy Kasprzaka do
al. Włókniarzy w ogóle bez chodnika
i wiele innych spraw – usterek.

Nasz zasłużony członek (odznaczony
odznaką Zasłużony działacz Ruchu
Spółdzielczego, o czym pisze w swoim wy-
stąpieniu) odwołuje się przy swoim apelu
do tradycji i początku istnienia naszej
Spółdzielni – a to obliguje nas do pamię-
ci o tym miejscu.

Od redakcji:
Jak wskazuje Pan w swoim piśmie teren nie
ma prawnego właściciela. Nasza Spółdziel-
nia może jedynie dokonywać na nim do-

raźne prace, jak omiatanie czy posypy-
wanie piaskiem zimą i je wykonuje. Jak
sam stwierdził Pan wykonano też utwar-
dzenia terenu, by mieszkańcy nie brnęli
w błocie w deszczowe dni. Ponadto Ad-
ministracja osiedla występuje także do gmi-
ny o zajęcie się stanem porządkowym,
technicznym i ogólnie estetycznym tego
miejsca. Administracja próbowała tez
ustalić właściciela terenu jednak bez skut-
ku – jest nim osoba prywatna. Niestety za-
wiłe stosunki własnościowe wielu zakąt-
ków Łodzi, nawet w samym centrum mias-
ta, nie pozwalają na zabudowę na nowo czy
odbudowę takich miejsc. Ze swej strony bę-
dziemy się starać, by choć stan porządko-
wy nie odstraszał swym wyglądem miesz-
kańców okolicznych budynków. Nato-
miast pijackie burdy i spotkania należy
zgłaszać Straży Miejskiej i Policji.

Ul. Dróżka, a w tle nasz budynek przy ul. Srebrzyńskiej



3Niszczone jest wspólne dobro wszystkich spółdzielców,
nie reagujemy jednak na akty wandalizmu a wszyscy za nie płacimy.

Po ukończeniu szóstego roku życia
Wawrzyniak rozpoczął edukację
w wiejskiej szkole elementarnej, a na-

stępnie w 1858 r. rozpoczął naukę w gim-
nazjum w Śremie. Z powodu braków w wy-
kształceniu musiał jednak ją na pół roku prze-
rwać, a po uzupełnieniu wszelkich braków
wrócił, stając się jednym z najlepszych
uczniów.

Drugi raz naukę przerwał w 1863 r., sa-
mowolnie opuszczając gimnazjum. Tym razem
powodem był wybuch powstania stycznio-
wego. Na wieść o nim Wawrzyniak udał się do
lasów, szukając przez kilka tygodni jakiegoś
oddziału zmierzającego do Królestwa Pol-
skiego, aby wraz z nim przekroczyć granicę
i walczyć z Rosjanami. Po bezskutecznych po-
szukiwaniach i perswazjach ze strony ojca wró-
cił do szkoły, gdzie zetknął się z konspiracyjną
organizacją filomacką „Marianie”, która pro-
pagowała samokształcenie w zakresie historii,
literatury i języka polskiego, a także potajemne
organizowanie obchodów rocznic narodo-
wych. Po roku Wawrzyniak został wybrany
prezesem organizacji (1866 r.).

Po zdanym w 1867 r. egzaminie dojrza-
łości, zgodnie z pragnieniem matki, wstąpił
do seminarium duchownego i pięć lat później
otrzymał święcenia kapłańskie. Jego działal-
ność jednak daleko wykraczała poza zwykłe
obowiązki duszpasterskie. Od 1871 roku
rozpoczęły się intensywne prześladowania Po-
laków, dążące do zgermanizowania ludności.
Ze szkół i z lekcji religii usunięto język pol-
ski, w 1876 roku wycofano ostatecznie język
polski z sądownictwa i urzędów na całym ob-
szarze ziem zaboru pruskiego, a urzędnikom

zabroniono brać udział w zebraniach i to-
warzystwach polskich. Szansą na powstrzy-
manie tego procesu i na skuteczne przeciw-
działanie mu było podejmowanie inicjatyw
mających na celu zachowanie polskości oraz
wychowanie młodego pokolenia Polaków
w duchu narodowym. Masowymi organiza-
cjami narodowymi stały się polskie instytu-
cje gospodarcze, spółki, banki i polski system
kredytowy, których patronem był ksiądz
Piotr Wawrzyniak.

To właśnie spółdzielczość okazała się
idealną formą organizacji społeczeństwa,
skupiając się na pielęgnowaniu polskich tra-
dycji i polskiej historii. Służyły temu zakłada-
ne towarzystwa, czytelnie, biblioteki, gdzie
przeprowadzano odczyty i pogadanki o his-
torii Polski. Właśnie na bazie tych działań
żywot swój rozpoczęło Towarzystwo Prze-
mysłowców św. Wojciecha w Śremie, na któ-
rego czele, w 1873 r., stanął ks. Wawrzyniak
i przewodniczył mu przez 26 lat. Później zos-
tał kuratorem powstałego w 1879 r. Towa-
rzystwa Przemysłowego w Mogilnie, które
było pierwszą polską organizacją legalnie
walczącą z ekspansją niemiecką. Sprawując
funkcje kierownicze w spółdzielczości,
ks. Wawrzyniak starał się propagować nawyk
oszczędzania oraz lokowania nadwyżek pie-
niężnych w bankach. Śremską Kasę Oszczęd-
ności i Pożyczek przekształcił w oparty na no-
woczesnych zasadach spółdzielczości Bank
Ludowy i został jego dyrektorem, kierując
nim przez 20 lat, a po rezygnacji z tego sta-
nowiska objął funkcję prezesa jego rady
nadzorczej, którą sprawował aż do śmierci.
Dzięki niemu wegetująca instytucja prze-

kształciła się w dynamiczną placówkę z po-
kaźnym kapitałem, a liczba członków i wy-
sokość udziałów pieniężnych za czasów jego
rządów zwiększyły się ponad trzydziesto-
krotnie. W 1878 r. bank wszedł w skład
Związku Spółek Zarobkowych, a Wawrzyniak
trzy lata później został jego patronem, co spra-
wiło, że stał się działaczem na skalę całego
zaboru pruskiego.

Z jego inicjatywy powstał w 1891 r. sta-
tut Związku, a w 1892 r. regulamin patrona-
tu. Określały one obowiązki i uprawnienia po-
szczególnych funkcjonariuszy i ciał kole-
gialnych organizacji, zakres terytorialny, naj-
wyższą i najniższą liczbę spółek związkowych,
warunki przynależności do zrzeszenia, zasa-
dy rewizji itp. W pracy organizacyjnej
Związku ważną rolę odgrywało, obradujące
raz do roku, walne zebranie, zwane sejmikiem.
To właśnie zasługą ks. Wawrzyniaka było
zwiększenie częstotliwości zebrań, z po-
czątkowo przyjętych raz na trzy lata, do co-
rocznych. Pozwoliło to na szybsze reagowa-
nie w przypadku nieprawidłowości, a także na
lepsze koordynowanie działalności i częstszą
wymianę członków poszczególnych komisji,
którzy nie sprawdzali się w pracy. Za jego ka-
dencji uporządkowano również system fi-
nansowy Związku oraz zaczęto wydawać
czasopismo „Poradnik dla Spółek”. Infor-
mowano tam o przepisach dotyczących pra-
cy związkowej, podatkach, sposobie prowa-
dzenia dokumentacji oraz o sukcesach ruchu
spółdzielczego. Wawrzyniak jest też autorem
podręcznika spółdzielcy pt. „Wskazówki dla
członków rady nadzorczej w spółkach”. To
dzięki jego działaniom doszło do wykształ-

cenia odpowiednio licznej i kompetentnej kad-
ry spółdzielczej. Dużą uwagę przykładał
również do kontroli-rewizji poszczególnych
spółdzielni, przez lata sprawowania urzędu pat-
rona dokonując ich osobiście ponad 500
razy. W latach sprawowania przez niego
funkcji patrona Związku organizacja przeżyła
niezwykły rozkwit. Liczba spółdzielni w nim
zrzeszonych wzrosła z 76 w 1891 r. do 248
w 1910 r., liczba członków z 26 553 do 116
849, zaś aktywa spółdzielni przyrosły z 18 mln
marek do 234 mln.

Popierał też spółki parcelacyjne dążące do
utrzymania ziemi w polskim posiadaniu oraz
brał udział w tworzeniu polskich spółdzielni
handlowych, zajmujących się skupem pro-
duktów rolnych i zaopatrywaniem wsi w na-
wozy oraz inne artykuły. Były to tzw. „Rol-
niki”. Dobrze czuł się również w roli edu-
katora, czego wyrazem były liczne wykłady
z zakresu religii, historii, ekonomii czy tech-
niki, jakich udzielał podczas spotkań Towa-
rzystwa Przemysłowego, skupiającego
głównie rzemieślników. Organizował zaba-
wy, obchody rocznic narodowych, wyciecz-
ki, a z jego inicjatywy powołano szkołę
wieczorową dla rzemieślników, w której
sam uczył, m.in. arytmetyki, geografii gos-
podarczej i korespondencji kupieckiej. Za
główny cel stawiał sobie podniesienie kultury
zawodowej i osobistej członków. Owa szkoła
zaowocowała ideą stworzenia polskiego
szkolnictwa zawodowego. I tak w 1896 r.
w Śremie ks. Wawrzyniak założył Szkołę
Gospodarstwa Kobiecego i Pracy Domowej,
a później finansowo wspierał szkoły i orga-
nizacje studenckie.

Ponieważ do najsłabiej rozwijających się
sfer polskiego życia publicznego w Wielko-
polsce ks. Wawrzyniak zaliczał kulturę, ak-
tywnie brał udział w akcjach mających na celu
jej szerzenie. Znalazły się pośród nich
założenie w 1876 r. pierwszej w Śremie
czytelni ludowej, a w 1877 r. powstanie
biblioteki, będącej oddziałem powstałego
rok wcześniej Towarzystwa Oświaty Ludo-
wej. Z jego inspiracji powstały bądź rozwi-
nęły się biblioteki we wszystkich kierowanych
przez niego organizacjach społecznych w Śre-
mie. W latach 1902–1910 kierował istniejącą
do dzisiaj Drukarnią i Księgarnią św. Woj-
ciecha w Poznaniu. Dbał również o tereny zie-
lone, a w latach 1893–1899 był prezesem To-
warzystwa ku Upiększaniu Miasta w Śremie.
Nieobca mu była również działalność poli-
tyczna. W latach 1893–1898 był posłem do
sejmu pruskiego, jednak z powodu zbyt
słabej znajomości języka niemieckiego, za-
miast występować na posiedzeniach plenar-
nych, działał w poselskim Kole Polskim, jako
jeden z dwóch sekretarzy. Przebywając
w Berlinie, czynnie wspierał Polonię ber-
lińską, a w 1897 r. założył polskojęzyczny
„Dziennik Berliński”.

Działalność ks. Wawrzyniaka opierała się
na silnej, niezwykłej, nieugiętej woli i bardzo
intensywnej pracy. Mówiono o nim, iż jest „ty-
tanem pracy”, „królem czynu”, „żelaznym pat-
ronem” i wszystko stara się wykonywać per-
fekcyjnie i sumiennie. Opisywany jako wzór
kapłana-społecznika, uznawany jest za jedną
z większych indywidualności Wielkopolski
drugiej połowy XIX i początku XX wieku.

Zmarł nagle na atak serca 9 listopada
1910 r. w Poznaniu po posiedzeniu Rady Nad-
zorczej Związku Spółek Zarobkowych i Gos-
podarczych, którego był patronem. Zgodnie
z przedśmiertnym życzeniem został pocho-
wany w Mogilnie, na grobie nie składano
kwiatów, a zaoszczędzone pieniądze prze-
kazano Towarzystwu Czytelni Ludowych.
Uroczystości pogrzebowe były wielką ma-
nifestacją narodową, w której wzięło udział
ok. 15 tysięcy osób. Wiele z instytucji, któ-
re założył i którymi kierował, takie jak
np. Spółdzielczy Bank Ludowy w Śremie, czy
Dom rekolekcyjny Konferencji Episkopatu
Polski „Księżówka” w Zakopanem istnieje do
dzisiaj. Państwo mogą kojarzyć jego postać,
jako jednego z bohaterów filmowej sagi
„Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy”,
gdzie w jego rolę wcielił się sam Piotr Ma-
chalica. Ten historyczny serial przedstawiał
walkę Polaków z germanizacją, jaka miała
miejsce w Wielkopolsce od 1815 do 1918 r.,
a tymi sprawami żył właśnie ksiądz Piotr
Wawrzyniak.

IG

W tym numerze przedstawiamy Państwu postać wielkopolskiego działacza
społecznego, oświatowego i gospodarczego, księdza Piotra Wawrzyniaka,
który przyszedł na świat 30 stycznia 1849 r. w Wyrzece koło Śremu, w zamożnej
rodzinie chłopskiej, jako jedno z 9 dzieci. Ponieważ jednak trójka jego star-
szego rodzeństwa zmarła, był najstarszym z żyjących dzieci, a jego matka,
będąc jeszcze z nim w ciąży, złożyła przyrzeczenie w sanktuarium w Górce
Duchownej, że jeśli urodzi syna, to odda go do stanu kapłańskiego.

Pionierzy Spółdzielczości
Ks. Piotr Wawrzyniak

Wostatnim czasie na kilku ścia-
nach elewacji oraz na śmiet-

nikach pojawiły się napisy utożsa-
miane z łódzkimi klubami spor-
towymi, ale i wulgaryzmy w sto-
sunku do pani prezydent miasta,
UMŁ na budynku przy ul. Lorentza
oraz akty wandalizmu na domo-
fonach. Osoby, które to robią
wyrządzają wszystkim krzywdę,
w tym i swoim bliskim, gdyż usu-
nięcie takich napisów kosztuje.
Za czyjąś głupotę i brak posza-
nowania wspólnego mienia zapła-

cimy wszyscy. Są to koszty wy-
miany stolarki okiennej w co naj-
mniej jednym mieszkaniu.

Za niszczenie mienia grozi kara
pozbawienia wolności do lat pięciu.
Przestępstwo to ujęte jest w art. 212
§1 kk. Administracja Osiedla „Sło-
wiańskie” złożyła wniosek do Po-
licji o ściganie sprawców powyż-
szych czynów. Liczymy na współ-
pracę. Każdej osobie, która chcia-
łaby przekazać w tej sprawie
jakąkolwiek informację zapewnia-
my pełną dyskrecję.

Zapłacimy
wszyscy



Oczywisty wydaje się fakt, że ludzie mówią, a psy szczekają. Szczeka-
nie psów jest naturalne, jeśli jednak pies szczeka bezustannie, czy nawet
wyje, to może się to stać szczególnie uciążliwe dla naszych sąsiadów. Właś-
ciciele czworonogów oczywiście nie zrezygnują z pracy tylko dlatego, że
pies, pod ich nieobecność, potrafi całymi godzinami szczekać. Oni prze-
cież tego nie słyszą, bo są poza domem, więc im to nie przeszkadza. Ina-
czej do sprawy podchodzą mieszkańcy, którzy w domu pracują lub z in-
nych przyczyn przebywają tam w ciągu dnia. Nie zapominajmy o tym,
że biorąc psa do domu bierzemy na siebie również ogromną odpowie-
dzialność i jeśli wiemy, że będziemy musieli spędzać w pracy długie go-
dziny, zastanówmy się na tym, jak wypełnić psu ten czas w taki sposób,
by swoim zachowaniem nie absorbował uwagi sąsiadów. Podobnie
również w przypadku wyjścia na imprezę, do teatru, kina itp.

Zastanówmy się jednak dlaczego pies szczeka i spróbujmy znaleźć
takie rozwiązania, by nie cierpieli ani nasi sąsiedzi, ani nasz pies.

Dla psa, który jest zwierzęciem stadnym, nie jest naturalne bycie sa-
memu. Pies tęskni za właścicielem i przeżywa stres i niepokój związany
z tym, że nagle jego pan znika za drzwiami. W takich sytuacjach może
nawet wyć w kierunku miejsca, w którym po raz ostatni widział pana, pró-
bując przywołać go z powrotem. Pies szczeka również w obronie terytorium,
więc słysząc na klatce schodowej hałas lub chodzące tamtędy osoby, pró-
buje bronić swojego domu poprzez ostrzeżenie swoim głosem potencjalnego
intruza. Dzięki temu zachowaniu niejednokrotnie psy ratują nasze miesz-
kania przed kradzieżą, odstraszając ujadaniem złodziei.Ale powodem, dla
którego pies będzie głośno się zachowywał może być też próba zwróce-
nia na siebie uwagi lub zwykła nuda. Pies jako zwierzę towarzyskie, po-
zostając samemu, będzie próbował zainteresować sobą głuche otoczenie.

Dlatego po serii szczeknięć będzie przez chwilę nasłuchiwał, w oczeki-
waniu na jakąkolwiek reakcję, kroki, czyiś głos lub odpowiedź drugiego
psa. Tak, wzajemne rozmowy kilku psów z pewnością należą do ulubio-
nych momentów wysłuchujących tego sąsiadów. A znudzony pies, gdy
wykorzysta już wszystkie domowe sposoby zaspokojenia nudy, zaczyna
szczekać, znajdując w ten sposób ujście dla nagromadzonej energii. Częs-
to, z naszej winy, szczekanie jest jedyny zajęciem jakie pies ma w ciągu
całego dnia. Ale zwierzę może
przecież też szczekać lub
wyć z bólu, gdy męczony
jest przez jakieś dolegli-
wości medyczne.

Ile psów tyle charak-
terów, a powodów do
szczekania, jak widzi-

my może być
wiele. Jak

j e d n a k
sobie z tym radzić, tak

by nasz pupil przestał
być utrapieniem sąsia-

dów?
Z pewnością pies lepiej zniesie naszą nieobecność, gdy przed wyjściem

z domu, wyprowadzimy go na spacer. Ale problemu nie rozwiąże 5-mi-
nutowa przechadzka na smyczy, pod blokiem. Pies powinien mieć możli-
wość wyszalenia się i wybiegania, dotyczy to zwłaszcza młodych zwierząt,
pełnych energii i entuzjazmu. Dostateczna ilość ruchu, wzmożona aktywność,
a nawet bieg przy rowerze, pozwoli na to, by nasz czworonóg się zmęczył
i wyciszył. Wtedy spokojniej zniesie samotne godziny w domu, a jeśli jesz-
cze później go nakarmimy, to bardzo możliwe, że większość czasu po pro-
stu prześpi. Dobrym wyjściem z sytuacji jest również znalezienie psu zaję-
cia na czas naszej nieobecności, zostawmy mu więc jego ulubione zabawki

lub kość, którą będzie mógł pracowicie, powoli obgryzać, delektując się
nią W CISZY. Na niektóre psy uspokajająco działa ludzki głos, spróbuj-
my więc zostawić psu włączone radio lub telewizor, zapewniając mu w ten
sposób poczucie czyjejś obecności. Dla zwierząt „po przejściach”, które
szczekaniem wyrażają swój niepokój, strach, brak poczucia bezpieczeń-
stwa, dobrym rozwiązaniem może się okazać wizyta u psiego psycholo-
ga, który poprzez udzielenie nam stosownych wskazówek w kwestii po-
stępowania z pupilem i opracowanie dla niego różnych ćwiczeń, pozwo-
li w mądry sposób zmienić zachowanie psa. Starajmy się nie zostawiać swo-
ich zwierząt samych na długi czas, jeśli jednak musimy to zrobić poproś-
my któregoś ze znajomych lub z rodziny, by zajrzał do naszego psa lub na-
wet wyprowadził go na spacer. Pomóc może też drugi pies do towarzystwa,
należy jednak wtedy wziąć pod uwagę czy nie podwoi to naszych kłopo-
tów, a przede wszystkim czy będziemy w stanie zapewnić zwierzakom od-
powiednią ilość miejsca, w końcu i tak mieszkanie w bloku może być
męczące dla niektórych, zwłaszcza dużych psów. Dobrze jest uczyć psa
dobrego zachowania już od szczenięcia, pomagając mu odróżnić gości od
intruzów i zaszczepiając mu odpowiednią dawkę spokoju i bezpieczeństwa,
tak by niepotrzebnie nie reagował głośnym szczekaniem.

Niech tylko nie przyjdzie nam do głowy pozbycie się psa. On nie jest
rzeczą, którą możemy wyrzucić, gdy okaże się zbyt kłopotliwa lub zby-
teczna. Pies jest naszym kompanem, którego biorąc do domu bierzemy
na całe życie. I nie krzyczmy na niego, gdy dojdą do nas skargi sąsiadów.
Pies przecież nie rozumie dlaczego jego szczekanie inni uznali za złe. To
co musimy więc zmienić, to nasz styl życia lub podejście do zaistniałej
sytuacji. Pamiętajmy o tym, że każdy ma przecież prawo do wypoczyn-
ku, a za psy i powodowany przez nie hałas odpowiada ich właściciel. Miesz-
kamy w dużych skupiskach ludzkich, starajmy się więc wzajemnie sobie
nie przeszkadzać, zrozummy swoje potrzeby i wymagania oraz uszanuj-
my prawo do spokoju i ciszy innych mieszkańców. Biorąc to wszystko
pod uwagę nie tylko oszczędzimy nerwów naszym sąsiadom, ale zadba-
my też o lepsze samopoczucie naszych czworonożnych ulubieńców.

Na zakończenie, dla przypomnienia, przekazujemy wyciąg niektó-
rych zapisów z „Regulaminu używania lokali oraz porządku domowego
i współżycia mieszkańców” obowiązującego w naszej Spółdzielni:

§9 Korzystanie z zajmowanych bądź wynajmowanych lokali oraz
pomieszczeń i urządzeń służących do wspólnego użytku winno się
odbywać w sposób niepowodujący utrudnień i uciążliwości dla
współmieszkańców.

§18 Posiadanie zwierząt w lokalach dozwolone jest w ilości oraz warunkach
nie stanowiących uciążliwości ani zagrożenia dla otoczenia.

„Istnieje wiele hałasów, ale tylko jedna cisza”. Posiadając psa
myślmy o naszych sąsiadach, nie tylko tych obok na klatce schodowej,
ale piętro wyżej czy niżej, jak również za ścianą w innej klatce. Nasze
ściany są bardzo akustyczne.

I pomyśleć, że tylko 400 km na zachód od Łodzi jest już inny świat,
bowiem w budynku wielorodzinnym niedopuszczalne jest wlewanie wody
do wanny po 22.00. I.G.

Art. 51, paragraf 1 Kodeksu Wykroczeń stanowi, że kto krzykiem, hałasem,
alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój porządek publiczny, spoczynek

nocny podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Czy zastanawiali się Państwo nad
tym jaką wodę pijemy?

Załączone zdjęcie powinno nas raczej znie-
chęcić, ale jak stwierdzają fachowcy nic nam
nie grozi. Odkładany z biegiem lat osad i rdza
w rurach wodociągowych nie mają większego
wpływu na jakość wody dostarczanej przez
Łódzki Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Jak
dowiedzieliśmy się z informacji publikowanych
przez laboratorium ZWiK nasza woda jest
jedną z lepszych i tańszych w Polsce. Czerpa-
na w 90% ze studni głębinowych jest uzdatniana
w trzech stacjach: w Łodzi, Tomaszowie Ma-
zowieckim i podłódzkim Kalinku. Woda którą
pijemy pochodzi z ujęć na Pilicy w Tomaszo-
wie Mazowieckim, ze studni w Bronisławowie,
koło Zalewu Sulejowskiego oraz z trzydziestu
siedmiu studni położonych w mieście i na jego
obrzeżach. Ponoć dwadzieścia dwie z nich są
to studnie ukształtowane w okresach czwarto-
rzędu i kredy. Woda czerpana jest tu z głębo-
kości od 100 do 901 metrów co gwarantuje jej
dobrą jakość i smak. W laboratorium ZWiK
mówią o niej „mineralna z kranu”, bo jej skład
można porównać z wodami w butelkach.

ZWiK przekonuje, że nie ma się czego
wstydzić. Dostarczana do naszych mieszkań
woda zawiera sporo korzystnych dla zdrowia
pierwiastków i związków chemicznych, w tym
ważne dla człowieka wapń, magnez, sód
i fluorki. Zawartość składników mineralnych
to ponad 320 mg na każdy litr wody. Jakość
wody, którą piją łodzianie jest wciąż kontro-
lowana. I to nie tylko nad uzdatnianiem wody
czuwają pracownicy ZWiK. Dodatkowo nad
jakością kranówki czuwają… ryby i małże ho-
dowane w akwariach w kilkunastu obiektach
ZWiK, gdzie jest ujmowana i uzdatniana
woda dla Łodzi. Celem hodowli jest biokon-
trola wody. Okonie i małże to bardzo czułe

organizmy, które natychmiast reagują na
zmianę jakości wody.

To co widzimy na zdjęciu, choć nie jest ape-
tyczne, wbrew pozorom nie jest szkodliwe. Po
dwudziestoletnim okresie eksploatacji woda
płynąca w rurach wodociągowych utworzyła
kamień wodny i kotłowy, który zawiera polime-
ry krzemowe, związki wapnia, magnezów i nie-
rozpuszczalne związki żelaza. Instalacje zimnej
i ciepłej wody w budynkach RSM „Bawełna” wy-
konane są ze stali ocynkowanej. W wyniku reak-
cji między tlenem a stalą tworzy się magnetyt, któ-
ry w obecności nadmiaru tlenu przechodzi w he-
matyt. Efektem takiej reakcji jest korozja wżero-
wa przewodów. Do wody z jakiej korzystamy ko-
rozja rzadko się przedostaje. Zwykle tylko gdy
przez jakiś czas wody nie używamy lub po awa-
riach możemy stwierdzić pogorszenie jakości
wody po jej charakterystycznym rdzawym za-
barwieniu. Po spuszczeniu jednak pewnej ilości
wody z instalacji woda posiada znów pełną
przydatność do spożycia i zyskuje na nowo cechy
wody z wodociągów miejskich. TT

Żyć jak pies z… sąsiadem,
czyli szanujmy tych sąsiadów
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Jak uciążliwe może być sąsiedztwo ludzi
i zwierząt wielokrotnie już pisaliśmy. Do tematu
szczekających psów odnosiliśmy się już m.in.
w styczniu br., w nr 49 naszej gazety, dzisiaj
jednak postaramy się szerzej omówić ten pro-
blem.

Łódzka kranówka
Jak bumerang wraca do nas temat uciążli-

wych sąsiadów, którzy swoim zachowaniem
zaburzają spokój innym (widać nie tylko psy

są w tym dobre).
Napisała do nas lokatorka osiedla „Zbiorcza”,

skarżąc się na powtarzające się bardzo głośne kłótnie,
dobiegające od sąsiadów z klatki obok oraz nocne awan-
tury. Mieszkanie w takim sąsiedztwie staje się nie do
zniesienia, zwłaszcza, że autorka listu ma 3-mie-
sięczne dziecko, na które te hałasy również negatyw-
nie wpływają.

Zakłócanie spokoju sąsiadom, a także naruszanie
ich prawa do spokoju i wypoczynku, stanowi wykro-
czenie. Ale co konkretnie możemy zrobić? Przecież samo
uderzanie pięścią w ścianę, w celu uciszenia nieznoś-
nych sąsiadów, jak czyni to autorka listu, nie wydaje się
być zbyt skuteczną metodą.

Warto zacząć od próby polubownego załatwienia
sprawy. Pomocna w tym może okazać się Rada Osied-
la, która obie strony konfliktu zaprosi na spotkanie i po-
dejmie próbę mediacji. Podobnie sprawę rozwiązał kie-
rownik osiedla „Słowiańskie”, który dzięki rozmo-
wom przerwał długo trwający spór pomiędzy ćwiczącą
grę na pianinie lokatorką a jej sąsiadami. Na bazie obo-
wiązujących przepisów przysługuje nam prawo do od-
poczynku i ciszy we własnym domu, a także możemy
domagać się, by inni przestrzegali tych norm. Dlatego
jeśli sąsiedzie będą głusi na prośby i upomnienia zarówno
Administracji, jak i samej Rady Osiedla, możemy wez-
wać straż miejską lub policję. Zgodnie bowiem z art. 144
Kodeksu Cywilnego właściciel nieruchomości powinien
przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od
działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości
sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze
społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości
i stosunków miejscowych. W praktyce oznacza to, że jeś-
li sąsiedzi podejmują działania powodujące hałas, wib-
racje, przykry zapach lub inne zakłócenia, możemy do-
magać się ich zaprzestania. Ponadto gdy powoduje to
u nas negatywne skutki zdrowotne możemy starać się

o uzyskanie odszkodowania od właściciela nieruchomości
na zasadach odpowiedzialności za czyny niedozwolo-
ne. Bowiem, zgodnie z art. 444 Kodeksu Cywilnego,
w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdro-
wia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe
z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zo-
bowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć
z góry sumę potrzebną na koszty leczenia. Możemy rów-
nież zwrócić się do policji powołując się na art. 51, §1
Kodeksu Wykroczeń, który stanowi, że kto krzykiem,
hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spo-
kój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje

zgorszenie w miejscu publicznym podlega karze
aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Policja może nałożyć wtedy danej osobie mandat kar-
ny. Gdyby jednak policja nie dopatrzyła się podstaw do
wystąpienia z wnioskiem o ukaranie, bo np. stwierdziła
że hałasy nie są słyszalne w przestrzeni publicznej, a inni
lokatorzy nie skarżą się na żadne uciążliwości w tym te-
macie, albo gdy na widok policji wszelkie wrzaski milkną
jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki i policja od-
notowuje wówczas, że żadnych zakłóceń nie stwierdzono,
wówczas pozostaje nam jeszcze możliwość skorzysta-
nia z art. 27, §2 Kodeksu postępowania w sprawach o wy-
kroczenia, zgodnie z którym pokrzywdzony może sa-
modzielnie wnieść wniosek o ukaranie jako oskarżyciel
posiłkowy, jeżeli w ciągu miesiąca od powiadomienia
o wykroczeniu organu uprawnionego do występowania
w tych sprawach w charakterze oskarżyciela publicznego
nie zostanie powiadomiony o wniesieniu przez ten

organ wniosku o ukaranie albo otrzyma zawiadomienie,
o tym, że czynności wyjaśniające nie dostarczyły pod-
staw do wniesienia wniosku o ukaranie. Wniosek
wnosi się do sądu rejonowego, właściwego dla miejsca
popełnienia wykroczenia.

W niektórych sytuacjach odzywa się jednak również
druga strona medalu, a mianowicie sąsiedzi nadmiernie
przewrażliwieni na wszelkie odgłosy dochodzące z in-
nych mieszkań. Są skłonni zgłaszać wtedy pretensje
o zbyt głośny szum wody przy myciu zębów, o dźwięk
towarzyszący spuszczaniu wody w toalecie, głosy do-
chodzące z telewizora, czy o stukot butów o posadzkę.
Swoje niezadowolenie okazują wtedy poprzez uderza-
nie szczotką w sufit, podłogę lub ściany, albo zwykłe „wa-
lenie” w rury, pokrzykiwania i przekleństwa, czyniąc przy
tym dużo więcej hałasu niż niesłusznie obwiniany lo-
kator. Piszę „niesłusznie”, ponieważ, bazując na wspo-
minanym już art. 144 Kodeksu Cywilnego, możemy ko-
rzystać z lokalu zgodnie z jego społeczno-gospodarczym
przeznaczeniem, a więc można tu zaliczyć między in-
nymi oglądanie telewizji, załatwianie potrzeb fizjolo-
gicznych wraz ze spuszczaniem wody i tak dalej. Tego
typu działania nie zakłócają korzystania z nieruchomości
sąsiednich ponad przeciętną miarę i nie można lokato-
rom w tym przypadku nic zarzucić.

Podsumowując, pamiętajmy o tym, że mieszkamy
w skupiskach ludzkich i powinniśmy się zachowywać
tak, by nie zakłócać spokoju innym. Zgodnie bowiem
z art. 13, ust. 1 ustawy o własności lokali właściciel obo-
wiązany jest do utrzymywania swojego lokalu w na-
leżytym stanie, przestrzegania porządku domowego, ko-
rzystania z nieruchomości wspólnej w sposób nie-
utrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli
oraz współdziałania z nimi w ochronie wspólnego dobra.
Pamiętajmy o tym i przestrzegajmy również obo-
wiązującego w RSM „Bawełna” Regulaminu używa-
nia lokali oraz porządku domowego i współżycia
mieszkańców, którego jeden z zapisów mówi, że w go-
dzinach od 22.00 do 6.00 na terenie nieruchomości
obowiązuje cisza nocna. I.G.

Wolnoć Tomku w swoim domku?
NIEKONIECZNIE
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Z pisma UMŁ do zarządców nieruchomości: „Uprzejmie proszę o czynne uczest-
nictwo we wdrażaniu nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
oraz o bieżące przekazywanie mieszkańcom wszystkich niezbędnych informacji”.
I to właśnie od kilku już miesięcy staramy się czynić na łamach naszej gazety.

Meble i inne odpady wielkogaba-
rytowe – Regulamin utrzymania
czystości i porządku na terenie

miasta Łodzi stanowi, że gabaryty, czyli
duże sprzęty, jak meble, kanapy meblościan-
ki będą wywożone raz w miesiącu. Ich zbie-
ranie a następnie wywóz następować będzie
z wydzielonych miejsc na terenie nierucho-
mości. W naszych zasobach miejscami tymi
będą nadal najbliższe okolice śmietników i per-
goli. Ważne jest przy tym, by pozostawiane
pod śmietnikami meble nie utrudniały ko-
rzystania z nieruchomości i samego śmietni-
ka. Terminy odbioru wyznaczy firma wy-
wozowa.

Wobec zbliżającego się terminu wprowa-
dzenia nowych zasad gospodarowania odpa-
dami administracje poszczególnych naszych
osiedli wywiesiły na klatkach schodowych
ogłoszenia o ewentualnym wystawianiu nie-
potrzebnych sprzętów do końca czerwca, co
pozwoli nam na ich szybsze wywiezienie
według zapisów obowiązującej jeszcze umo-

wy z firmą wywozową. Prosimy o roz-
ważenie tego i przegląd pod tym kątem piw-
nic i swoich lokali. A w przyszłości planujmy
remonty tak, by niepotrzebny, wyrzucony
sprzęt nie stał pod śmietnikiem cały miesiąc.

Odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz,
złom, stare okna, tapety, papa) powstałe przy
wykonywaniu prac remontowych w lokalach
muszą być zbierane w osobnych pojemnikach
– workach przystosowanych do zbierania
tego typu odpadów lub w zamówionych kon-
tenerach i systematycznie usuwane z terenu
nieruchomości przez użytkowników remon-
towanych lokali. Zarówno zamówienie po-
jemnika jak i jego wywóz następuje przez i na
koszt remontujących swoje lokale. Zabrania
się wrzucania odpadów budowlanych do po-
jemników z odpadami zmieszanymi.

Leki i chemikalia – przeterminowane, nie-
zużyte, niepotrzebne lekarstwa oraz wszel-
kiego rodzaju artykuły chemiczne: detergen-
ty, farby, oleje, smary i opakowania po nich
powinny być zbierane osobno. Pierwsze naj-

Od 1 lipca obowiązywać będą inne, od-
górnie ustalone terminy i ilości tygod-
niowych wywozów śmieci. Na pierwszej
stronie informujemy Państwa jakie firmy
będą obsługiwały nasze zasoby wywożąc
odpady komunalne z naszych śmietników.
Mimo, że w większości naszych nierucho-
mości firma wywozowa nie ulegnie zmianie,
teraz miasto ustala nowe warunki wywozu,
i nasze dotychczasowe uzgodnienia i po-
trzeby wypracowane latami w tym względzie
tracą ważność. W wielu nieruchomościach

częstotliwości wywozu odpadów będą mniej-
sze niż wcześniej stosowane przez nas.

Po rozstrzygniętych przetargach, zgod-
nie z komunikatami UMŁ, śmieci z zabu-
dowy wielorodzinnej, czyli naszych bu-
dynków, gdzie zdeklarowano selektywną
zbiórkę odpadów będą usuwane nastę-
pująco:

Surowce: 4 × tygodniowo w okresie od
1 marca do 31 października i 3 × tygodnio-
wo poza tym okresem.

Bio mokre: 3 × tygodniowo

Odpady pozostałe po segregacji: 4 × ty-
godniowo w okresie od 1 marca do 31 paź-
dziernika i 3 × tygodniowo poza tym okre-
sem.

Z nieruchomości, w których nie za-
mieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
– głównie pawilony wolnostojące i garaże –
odpady odbierane będą zgodnie ze złożony-
mi dla tych pawilonów deklaracjami,
uwzględniającymi profil prowadzonej
w pawilonie działalności oraz liczbę osób
w nich pracujących.

Jak pozbyć się innych
odpadów pochodzących
z gospodarstw domowych

lepiej oddać w aptece. Drugie z odpadów
można oddać do Punktu Dobrowolnego Do-
starczania Odpadów przy ul. Zamiejskiej 1, tel.
42 689 73 50. Dla bardziej zainteresowanych
tematem odsyłamy na stronę internetową
UMŁ www.czystemiasto.pl.

Elektrośmieci – czyli zużyte telefony
komórkowe, wyczerpane baterie, niesprawne
urządzenia AGD – pralki, lodówki, telewizory,
przepalone świetlówki czy żarówki, potłuczo-
ny termometr rtęciowy, zepsute piloty sterujące
telewizorem, wieżą audio, zabawki elektro-
niczne, części komputera, zasilacze, nie-
sprawne kalkulatory. Wszystkie urządzenia
elektryczne i elektroniczne określone są
w ustawie o odpadach jako niebezpieczne.
I jako takie winny być poddane utylizacji,
tzn. unieszkodliwieniu, a często także recyc-
lingowi. Zbiórkę większości takich sprzętów
prowadzą sklepy, w których nabywając nowy
sprzęt oddajemy stary. W wyznaczonych
miejscach naszych osiedli znajdują się osob-
ne pojemniki na elektrośmieci.

Częstotliwość
odbioru odpadów
komunalnych

Wpoprzednim numerze przedstawialiśmy alejkę wzdłuż bloku 501 na której zakwitły
śliwy purpurowe. Po miesiącu korony tych drzew nadal wyglądają imponująco.

Gąszcz liści przyciąga ptaki i wzrok przechodniów. Oby więcej było miedzy naszymi
blokowiskami takiej bujnej zieleni.
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Jako gazeta chcemy przedstawiać
wszystkie ważne dla mieszkańców
aspekty z życia naszej spółdzielni.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.

Ostatnie miesiące to niestety znowu
ataki złodziei i wandali na nasze
spółdzielcze mienie.

27 marca 2013 r. pracownicy admini-
stracji osiedla „Żubardź” i „Koziny” otrzy-
mali informację o uszkodzeniu instalacji do-
mofonowej w budynku 72 przy ul. Okrzei
40. Okazało się, że na każdym piętrze, od
II do IX, zostały wycięte kabelki instalacji
domofonowej. W sumie złodzieje ukradli
300 metrów kabelków, uszkadzając przy
tym kilka puszek łączeniowych. Kabelki
przyklejone były do ściany silikonem.
Nieznany sprawca po oderwaniu ich od
podłoża, poprzecinał i powycinał instala-
cję. Koszt naprawy wyniósł ponad 4 tysiące
złotych. Poprzednia kradzież kabli miała
miejsce na Żubardziu i złodzieje wrócili tam
ponownie na początku czerwca, tym razem
tłukąc klosz lampy sufitowej oraz dewas-
tując i wycinając przewody elektryczne na
czterech piętrach w budynku 82 przy
ul. Klonowej 32.

Tym-
czasem w kwietniu, na osiedlu „Słowiań-
skie”, przy bloku nr 160, podpalono nowy
kosz na śmieci.

Te wszystkie akty wandalizmu pro-
wadzą do zwiększenia kosztów napraw
zniszczonych elementów, które i tak nie są
niskie. Prosimy więc wszystkich lokatorów
o zadbanie o nasz wspólny majątek. Czy
widziałeś akty wandalizmu? Posiadasz
informacje pomocne w ujęciu spraw-
ców? Reaguj! Powiadom administrację
osiedla, straż miejską czy policję. Pomóż
dbać o naszą wspólną wygodę i komfort!
Nie pozwólmy, by efekty naszej ciężkiej
pracy były niszczone przez ludzi niezdających
sobie najwyraźniej sprawy z zasad rządzą-
cych życiem społecznym.

I.G.

Wdzisiejszym numerze przed-
stawiamy Państwu postać
pana Stanisława Mikołajczy-

ka, którego, w oparciu o opinię miesz-
kańców, można uznać za najlepszego
gospodarza domu na osiedlu „Słowiań-
skie”. Jego zaangażowanie, pracowi-
tość i odpowiedzialność mogą być
przykładem dla innych. W sytuacjach
trudnych pan Stanisław zawsze jest na
stanowisku pracy i nie jest dla niego
ważne, czy jest to dzień świąteczny,
czy powszedni.

To właśnie dzięki jego zaangażo-
waniu, zimą, wszystkie jego rejony za-
wsze były prawidłowo odśnieżone,
a godnym pochwały przykładem był
chodnik wzdłuż bloku nr 138. Teraz
również stara się, by, zarówno budynki,
jak i teren, którym się opiekuje, cieszyły
oko czystością i porządkiem.

Administracja Osiedla oraz miesz-
kańcy są pełni uznania dla jego pracy,
a my oczekujemy, że będziecie Pań-
stwo informowali redakcję gazety RSM
„Bawełna” Mój Dom o przykładach
innych gospodarzy, zasługujących na
miłą wzmiankę na naszych łamach.

Wzorowy
gospodarz

Stanisław Mikołajczyk –
gospodarz domu na osiedlu
„Słowiańskie”DAJ OGŁOSZENIE

Udzielasz korepetycji?
Potrzebujesz osoby do sprzątania?
Chcesz sprzedać mieszkanie?
Otwieramy w naszej gazecie nową
rubrykę – OGŁOSZENIA DROBNE.
Wszelkie informacje dotyczące zasad
i warunków zamieszczania ogłoszeń do-
stępne są w redakcji gazety na Przyby-
szewskiego 163 w pok. 111 i 117 oraz pod
numerem telefonu: 42 641-63-64, wew.
37 lub 35 lub 509 013 469, 500 268 209.

W następnych dwóch numerach,
tj. w lipcu oraz wrześniu ogłoszenia te
zamieścimy promocyjnie nie pobie-
rając opłat.

Przykłady rubryk ogłoszenio-
wych:

Usługi porządkowe:
• Przyjmę sprzątanie mieszkań, tel.

xxx xxx xxx.
• Pranie dywanów i mycie okien, tel.

xxx xxx xxx.
Usługi remontowe:
• Cyklinowanie, tel. xxx xxx xxx.
• Szafy wnękowe, tel. xxx xxx xxx.
Nauka:
• Korepetycje z matematyki, tel. xxx

xxx xxx.
• Sprzedam podręczniki, tel. xxx

xxx xxx.

SPARTAKIADA SZÓSTOKLASISTÓW

„Oczy szeroko
otwarte”

Po zawodach dla klas trzecich przy-
szedł czas na sportowe zmagania
starszych kolegów. W dniu 24 maja

2013 roku tradycyjnie już na sali gimna-
stycznej Szkoły Podstawowej nr 205
w Łodzi odbyła się XIII Spartakiada
uczniów klas VI Szkół Podstawowych.
W imprezie udział wzięło 250 uczniów
z pięciu łódzkich szkół podstawowych:
nr 34, 204, 205, 114 i 141. Organizatorem
imprezy poza nasza Spółdzielnią było
Ognisko TKKF „Dzikusy”, Rada Osiedla
„Olechów-Janów” – jednostka samo-
rządowa UMŁ oraz Szkoła Podstawowa
nr 205 w Łodzi. Końcowa klasyfikacja
drużyn biorących udział w konkurencji
ukształtowała się następująco:

– I miejsce i puchar Prezesa RSM
„Bawełna” zdobyła z 46 punktami
Szkoła Podstawowa nr 205,

– II miejsce i puchar Prezesa TKKF
Ogniska „Dzikusy” – Szkoła Pod-
stawowa nr 204 osiągając 42 punk-
ty,

– III miejsce i puchar Dyrektora SzP
nr 205– Szkoła Podstawowa nr 114,
która zdobyła 26 punktów,

– IV miejsce – Szkoła Podstawowa
nr 141 z wynikiem 24 punktów,

– V miejsce – Szkoła Podstawowa
nr 34 przy 20 punktach.

Nagrody uczestnikom wręczyli: Mag-
dalena Czwartosz-Bujnowicz – Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 205, Sylwester
Pokorski – Prezes RSM „Bawełna”, Wła-
dysław Stępień – Prezes Ogniska TKKF
Dzikusy, Piotr Sumiński – Przewodni-
czącego Rady Osiedla „Olechów-Janów”
i Małgorzata Furtak – Kierownik Osiedla
„Sienkiewiczowskie”.

Trzy pierwsze w klasyfikacji zespoły
otrzymały odpowiednio złote, srebrne
i brązowe medale. Dla czterech drużyn
przewidziano szaliki, a dla piątego zespołu
koszulki. Ponadto pięcioro najlepszych za-
wodników, wytypowanych przez opieku-
nów szkół, otrzymało dofinansowanie
w kwocie po 200 zł dla każdego dziecka
do kolonii letnich jakie Ognisko „Dzikusy”
organizuje w Sulejowie.

W trakcie zawodów oraz na zakończe-
nie wszyscy uczestnicy spartakiady otrzy-
mali słodycze, ciastka i napoje.

TKKF



Nazwa spółdzielni – Bawełna – jest nazwą
charakterystyczną dla naszej Łodzi, postanowiłem
więc tą włókienniczość i cały charakter miasta
Łodzi, zawrzeć w nazwie i całej istocie rzeźby.

Ludzie,
których

warto poznać 7
Pozostawiam wolność

interpretacji moich
kompozycji rzeźbiarskichPo
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Otrzymaliśmy niepokojący list od mieszkanki ul. Raw-
skiej 5 (budynek sąsiaduje z naszym dwoma blokami)
wraz ze zdjęciem, które prezentujemy obok, dotyczący
niewłaściwej pracy naszych służb administracyjnych.

Otóż w trakcie czerwcowych burz po-
łączonych z gwałtownymi wichurami,

złamała się gałąź pobliskiego drzewa
i zniszczyła ławkę. I wszystko byłoby
w porządku, bowiem nasi pracownicy na-
tychmiast po sygnale od mieszkańców
o tym zdarzeniu dokonali prowizoryczne-
go zabezpieczenia taśmami ochronnymi,
gdyby nastąpiła właściwa reakcja naszej
administracji w postaci wymiany następ-
nego dnia zniszczonych elementów drew-
nianych bądź usunięcia całkowicie tej ławki celem jej gruntownej naprawy. Niestety
nic takiego nie nastąpiło, a pozostawiona w ten sposób zniszczona ławka, stano-
wiła przez kilka następnych dni zagrożenie dla bawiących się opodal dzieci. Takie
działanie świadczy o braku wyobraźni ze strony naszych pracowników i braku
nadzoru ze strony kierownika osiedla. Zwrócono wszystkim stosowne uwagi, a ławka
została natychmiast usunięta.
Na łamach gazety będziemy zawsze wskazywać takie naganne, zupełnie
nieprzemyślane działania, także służb spółdzielni. A ten artykuł niech będzie
przestrogą dla wszystkich naszych pracowników, że w przypadku możliwości wy-
stąpienia jakichkolwiek zagrożeń, należy szybko i wyjątkowo skutecznie reagować.

Redakcja: Zaczęło się od tego, że we
wrześniu ubiegłego roku nasze największe
osiedle, olechowskie, obchodziło swoje 25-lecie
i przy tej okazji w gazecie zamieściliśmy re-
lację z uroczystości odsłonięcia kamienia
z tablicą pamiątkową. Następstwem tego był
duży artykuł w wydaniu październikowym,
przypominający i opisujący wszystkie pomniki
znajdujące się na byłych i obecnych terenach
RSM „Bawełna”. Pan również związany był
z naszą spółdzielnią dzięki swojej twórczoś-
ci, ponieważ jest Pan autorem bardzo cha-
rakterystycznej rzeźby stojącej u zbiegu ulic
Rokicińskiej i Puszkina, zatytułowanej „Dzia-
nina”. Czy RSM „Bawełna” zwróciła się
specjalnie do Pana z konkretnym zleceniem
wykonania tej rzeźby, czy to był jakiś zorga-
nizowany konkurs?

A. Jocz: To był chyba 88 rok i konkurs Pra-
cowni Sztuk Plastycznych oraz RSM „Ba-
wełna” na rzeźby, które miały stanąć w prze-
strzeni tej spółdzielni. Przyłożyłem się do tego
tematu i zgłosiłem sporo projektów, między in-
nymi rzeźby „Dzianina” i „Sploty”, ponieważ ta-
kie sytuacje bardzo mnie interesują. Dlatego
przystąpiłem do tego w sposób maksymalnie sta-
ranny, przygotowany i przede wszystkim wie-
działem jakimi środkami działać, by to było prze-
konywujące, a jednocześnie atrakcyjne dla prze-
chodnia. Przed oddaniem projektu długo cho-
dziłem po osiedlu i przymierzałem się gdzie by
było najlepsze miejsce na lokalizację tej rzeźby,
w kontekście otaczającej architektury. Zrobiłem
nawet wówczas wiele fotomontaży. Dokładne
miejsce jej posadowienia wybraliśmy wspólnie
z architektem Leszkiem Nowickim, który spra-
wował opiekę nad planowaniem przestrzen-
nym tego osiedla. Obecnie jest to teren należący
do Spółdzielni Mieszkaniowej im. Stefana Ba-
torego, która okazała się bardzo dobrym i czułym
gospodarzem dla „Dzianiny”. Sama rzeźba ze
względu na skomplikowaną formę projektu
była bardzo trudna do realizacji. Musiałem roz-
począć od współpracy z inżynierami konstruk-
torami, którzy dokonali obliczeń związanych
z wpływami atmosferycznymi (wiatrami) na rzeź-
bę. W ten właśnie sposób powstał maszt, czyli
biegnące przez całą rzeźbę, zespolone we-
wnątrz, cztery rury. Maszt został podzielony na
trzy części. Pierwsza to dolna „połówka” rzeź-
by oraz dwie, równej wysokości, górne „ćwiart-
ki” rzeźby. Wszystkie te elementy zostały
w trakcie realizacji połączone specjalnymi
trzpieniami. To czyni konstrukcję „Dzianiny”
mocną i stabilną. Tą prostą, dolną część, pod-
stawę, najmniej poprzestrzeliwaną ażurami,
czyli seropodobnymi dziurami, nazwałem
„połówką”. Druga, górna „połówka” natomiast
składa się z dwóch „ćwiartek”, które zostały
wyodrębnione na intensyfikację ażurów i skom-
plikowatości, co w jednej „połówce”, ze wzglę-
du na utrudniony dostęp, byłoby gehenną reali-

zacyjną. Montując „Dzianinę” najpierw mu-
siałem połączyć ze sobą obie „ćwiartki” w jedną
górną „połówkę” (przy pomocy specjalnego żura-
wia i świetnego operatora), a dopiero potem obie
„połówki”. Uczestniczyła w tym telewizja, po-
nieważ nasadzanie na siebie dźwigiem dwóch
wielkich brył, a później położenie, w celu skle-
jenia, tego kolosa, o kubaturze przekraczającej
100 m3, zawieszonego na cienkiej linie dźwigu,
było bardzo spektakularne i medialne. Siłą wi-
dowiska była nierealna na oko lekkość bryły
w stosunku do jej wymiarów. Wszystko to
zasługa przyjętej technologii epoksydowej i rea-
lizacji rzeźb na konstrukcji stalowej, opracowanej
przeze mnie przy tworzeniu „Czółenek”,
stojących przy dworcu Łódź Kaliska. Projekt
rzeźby „Dzianina” oraz projekt rzeźby „Sploty”
wykonałem w 1986 roku z gipsu, każdy mierzący
60 cm wysokości, były to projekty w skali 1:20.
Sama „Dzianina” to ponad piętnastokrotne po-
większenie projektu, w oryginale ma 9,5 metra
wysokości i waży około 3 ton. Wykonywałem
ją od wczesnej jesieni 1989 roku do 19 wrześ-
nia 1992 roku, kiedy to nastąpiło jej odsłonię-
cie w ramach tzw. Światowych Spotkań Łodzian,
obecnie jest to Festiwal Dialogu Czterech Kul-
tur. Wykonałem to wg własnej technologii,
z żywicy epoksydowej i włókna szklanego, na
szczegółowo wyspawanej przeze mnie, mode-
lującej formę rzeźby, konstrukcji, której trzon za-
projektował uprawniony konstruktor. Najbardziej
odpowiedzialna robota była z górą, z tą całą „se-
rowatością” i była to dla mnie, jako rzeźbiarza,
doskonała okazja by przez długie dni i godziny
kształtować formę trójwymiarową. Powierzch-
nia rzeźby była zaprojektowana jako niebieska
i od momentu jej ustawienia wykonałem już dwie
konserwacje dotyczące kolorystyki i patyny
pokrywającej powierzchnię, to było w 2002
i w 2009 roku. W 2006 roku przy „Dzianinie”
pojawiła się restauracja McDonalds. Chciano
wtedy, bym przesunął rzeźbę. Nie zgodziłem się,
ponieważ fundamenty tej rzeźby są tak mocne
i ciężkie, że ruszenie tego mogłoby zagrozić całej
rzeźbie, mogłaby się uszkodzić. A dzięki moje-
mu protestowi jest to teraz jedyny McDonalds
w Polsce, który ma swoją rzeźbę.

Nazwa spółdzielni – Bawełna – jest nazwą
charakterystyczną dla naszej Łodzi, postano-
wiłem więc tą włókienniczość i cały charakter
miasta Łodzi, zawrzeć w nazwie i całej istocie
rzeźby, która w swej idei przedstawia roz-
ciągającą się dzianinę. Podczas rozciągania rę-
kawa dzianiny oczka jej struktury jakby się po-
większają i to właśnie reprezentuje ideologicz-
nie górna część dzieła. W 2000 roku za realiza-
cję „Dzianiny” otrzymałem nawet medal XII
Międzynarodowego Biennale Rzeźby w Poz-
naniu, za realizację kompozycji rzeźbiarskiej
w przestrzeni architektonicznej i urbanistycznej.
Natomiast na dniach ma wyjść drukiem moja
długa opowieść o „Dzianinie”, dla architektów,
co było też przedmiotem wykładu o historii i rea-
lizacji „Dzianiny” na Widzewie.

– A jak Pan reaguje na fakt, że rzeźba
„Dzianina” przez bardzo wielu łodzian na-
zywana jest po prostu Serem?

– Lubię w rzeźbach ażury, drugi, trzeci

wiadają faktycznym różnicom wielkości między
tymi planetami. Zegar jest tak położony, że lu-
dzie przechodzący są w wiecznej interakcji
z „pracą” zegara i o to właśnie mi chodziło, aby
była interakcja, która pobudziłaby naszą świa-
domość tego, gdzie się znajdujemy. Bardzo lu-
bię to miejsce, a był to też ulubiony punkt spot-
kań podczas Światowych Spotkań Łodzian, kie-
dy to zjeżdżali się łodzianie rozrzuceni po całym
świecie. Na tym terenie przecież było kiedyś get-
to, a zegar jest symbolem zupełnie neutralnym
i dlatego to miejsce bardzo im odpowiadało.

– Ma Pan projekt i później go Pan reali-
zuje. Czy może Pan później robić jakieś auto-
poprawki czy wiernie Pan realizuje projekt,
odtwarza go i odwzorowuje?

– W przypadku „Czółenek” wykonanie jest
praktycznie identyczne jak projekt, natomiast
w przypadku „Dzianiny”, gdy otwory-ażury są
różnej wielkości, powiększają się monumen-
talnie, to chciałem to zrobić maksymalnie uni-
katowo, ograniczając działanie czysto mecha-
niczne, na rzecz twórczości unikatowej. Dzięki
temu każdy ażur w tej rzeźbie jest unikatowy,
mimo wzajemnego podobieństwa. Nieszczęściem
wielu artystów jest brak projektu, a przecież pro-
jekt to podstawa. Jak uda się projekt, to i powinna
się udać realizacja. Zasad, a zwłaszcza propor-
cji projektu trzeba się jednak twardo trzymać.

– Do tej pory patrzyłyśmy na Pana dzieła
widząc po prostu rzeźbę. Pan natomiast
zwrócił nam uwagę na kwestie bezpieczeń-
stwa, zakotwiczenie. Skąd u Pana ta wiedza
techniczna?

– Prawa fizyki trzeba respektować i dlate-
go konstrukcja jest konieczna. Do tworzenia po-
trzebna jest wiedza artystyczna, budowlana
i inżynierska, bowiem rozwój nauki i techniki
idzie równolegle z rozwojem sztuki. A tą wie-
dzę techniczną wyniosłem z wieloletniej pracy
na Wydziale Budownictwa, Architektury
i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej.
Realizacje wielu rzeźb to również nieustające
samokształcenie.

– Wiemy, że jeden z Pana braci – Paweł
– też był rzeźbiarzem. Skąd w rodzinie taka
pasja do sztuki, skoro tata był adwokatem,
a mama lekarzem?

i następne plany i takie seropodobne kształty
bardzo preferuję. Dlatego określenie „ser” zu-
pełnie mi nie przeszkadza i nawet częściej go
używam niż inni.

– Sam Pan, wyjaśniając temat pabiani-
czanom, przy okazji stojącej tam rzeźby
„Autonomizm II”, mówił, że Pana rzeźby
mają wiele znaczeń. Lubi Pan pozostawiać
taką wolność interpretacji swoich dzieł?

– Nie mogę nikomu nic narzucać. Nie będę
każdemu tłumaczył skąd się to we mnie wzięło
i dlaczego dana rzeźba wygląda tak a nie inaczej.
Dlatego każdemu moje rzeźby mogą kojarzyć się
z czymś innym i niech każdy odczytuje je po
swojemu. Mnie wystarcza to, że ludzie tego nie
niszczą, że to akceptują. Przyczyną tej akceptacji
jest aprobata, tak sądzę, dla istoty biologizmu,
poszukiwania relacji między wklęsłościami
a wypukłościami, które są nam wszystkim
bliskie.

– Łodzianie zwracają również uwagę na
stojącą przy dworcu Łódź Kaliska rzeźbę
„Czółenka”. Jaką historię ma to pańskie
dzieło?

– Początkowo „Czółenka” stały przy Alei
Włókniarzy, w końcówce lat 70-tych powstała
bowiem myśl, by przy tej Alei postawić rzeźby.
Zgłosiłem na to kilka projektów, między inny-
mi „Czółenka”, „Haft” i „Tkaninę”, nadając im,
celowo, znów nazwy włókniarskie. „Czółenka”
zostały skierowane do realizacji jako pierwsze.
Ponieważ czółenka to część maszyny tkackiej,
od tej formy właśnie wyszedłem. Natomiast
patrząc na to z artystycznego punktu widzenia,
każde z tych czółenek jest dla mnie formą or-
ganiczną, czyli nie są to dosłownie czółenka, ale
moja własna twórczość. Tym sposobem prze-
myciłem siebie, formę przestrzenną, z którą się
identyfikuję, pod hasłem włókiennictwa. Ja
w ogóle lubię struktury biologiczne w sztuce, dla-
tego moje rzeźby stanowią połączenie świata bio-
logicznego z mechanicznym. Uważam, że for-
my pochodzące z natury są najdoskonalsze. Po
co przy uczeniu kreacji plastycznej sadza się mo-
delkę lub modela? Bo te kształty, krągłości, wy-
pukłości są idealne. Natomiast nie ma sensu ich
kopiować, należy kreować na ich podstawie au-
tonomiczne kształty. Dlatego właśnie wie-
działem, że ten projekt – „Czółenka” – to moja
szansa. Później, gdy w latach 90-tych na Alei
Włókniarzy powstawała estakada, dostałem te-
lefon z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, że
„Czółenka” trzeba będzie stamtąd zabrać, po-
nieważ ich fundamenty znajdują się blisko
wielkiego kolektora. Udało się, na szczęście,
„Czółenka” przepięknie odciąć od fundamentów,
nie uszkadzając ich i zawieziono je do magazynu
plenerowego Zakładu Wodociągów. Wyko-
rzystałem to, by odświeżyć ich powierzchnię,
a po akcji podjętej przez Urząd Miasta Łodzi
„Czółenka” stanęły przy dworcu Łódź Kaliska.

– W Parku Staromiejskim stoi natomiast
Pana rzeźba „Zegar Słoneczny”.

– Tak, to moja pierwsza duża realizacja. Zbu-
dowana z granitu, ceramiki i żelbetu przedstawia
część układu kopernikowskiego. Oczywiście
znów zastosowałem moje ulubione ażury, pierw-
szy z nich przedstawia Słońce, od niego dopadają
nas promienie, a kolejne ażury-otwory to planety
Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz i Saturn,
czyli tyle planet ile znał Kopernik. Co w tajem-
nicy chciałbym dodać, wielkości dziur odpo-

– Mój ojciec był dosyć barwną postacią
w środowisku łódzkiej palestry. Często bywał
w kultowym miejscu spotkań łodzian, w kawiarni
„Honoratka”, gdzie przychodzili adwokaci, fil-
mowcy, aktorzy, dziennikarze. Ale oprócz ad-
wokatury mój ojciec rzeźbił w drewnie. Zrobił
nawet serię rzeźb, miał wystawy, mówiono
o nim „rzeźbiący adwokat”. Mama natomiast
miała bardzo dobre oko oceniające i zachęcała
nas do tworzenia. Prosiła też, żebyśmy rysowali
swoje najwcześniejsze wspomnienia. Oboje ro-
dzice bardzo wspierali od najmłodszych lat na-
sze poczynania artystyczne i całą tą dziecięcą
działalność plastyczną. To było bardzo ważne.

– A czy w dzieciństwie rzeźbił Pan z plas-
teliny jakieś rzeźby, czy to zamiłowanie po-
jawiło się dopiero później?

– Rzeźbę odkryłem dopiero na studiach. Od
dzieciństwa preferowałam rysunek i sądzę, że to
we mnie zostało. Czułem, że będę się zajmował
plastyką, ale nie myślałem konkretnie o żadnej
dyscyplinie.

– A trzeci brat też jakoś związał się ze
sztuką?

– Marcin jest działaczem kulturalnym
i członkiem Fundacji Filmowej im. Antoniego
Bohdziewicza, prowadził również galerię
związaną z naszą rodzinną twórczością, a także
często pomagał w pracach naszemu bratu
Pawłowi i mnie.

– Czy rzeźbienie w plenerze to praca
sezonowa?

– Żywice, których często używam do two-
rzenia, wymagają ciepła i nie lubią wody, więc
podczas realizacji nie może padać deszcz i musi
być sucho. Jak już żywica zwiąże, to deszcz jest
jej obojętny, ale nie w trakcie, ponieważ póki trwa
proces polimeryzacji, bo wtedy nie może mieć
kontaktu z wodą. Dlatego najlepszy sezon na
tworzenie to okres wiosenno-letnio-jesienny,
pod warunkiem, że realizowane rzeźby są
osłonięte na wypadek deszczy, które stają się
coraz bardziej codzienne.

– A które ze swoich rzeźb lubi Pan naj-
bardziej?

– Myślę, że najbardziej lubię „Czółenka”,
„Autonomizm II” i „Autonomizm XIII-Pląsa-
wiec”, ale i „Autonomizm IX-Salonowiec”,
ponieważ te rzeźby są dla mnie bardziej osobiste
niż pozostałe. Ale oczywiście cenię sobie też mój
wybitnie akademicki wątek twórczości, jakim
jest „Dzianina” i pokrewny jej „Autonomizm
X-Dziurawiec”, zlokalizowany na osiedlu Ret-
kinia w Łodzi. Każda rzeźba ma swoją historię.
Sam nie wiem jak wykonałem niektóre z nich,
bo zrobiłem to podświadomie, tworząc, złapałem
coś takiego co jest moje, wyczułem swoją au-
tonomię, a każdy z nas ma inny sposób „głas-
kania” lub pokonywania oporu materiału i myślę,
że ta unikatowość, która jest w nas, jest właśnie
najbardziej wartościowa.

– Dziękujemy za rozmowę.
I.G.

Rozmowa z Andrzejem Joczem
– łódzkim artystą rzeźbiarzem

Będziemy
wskazywać
takie naganne
działania



POZIOMO: 1. policjant z lizakiem,
6. potrawa kuchni meksykańskiej, 7.
jedno z największych jezior w Pol-
sce, 8. malarstwo ścienne, 9. książę
matematyków, 12. dawna nazwa Iz-
miru, 13. rzeka nad którą leży Tours,
14. umiarkowany lub surowy, 18.
z karpiowatych, 19. niezidentyfiko-
wany na niebie, 20. można być
w niej mocny, 21. o ironicznej uwa-
dze, 22. suknia bombajki.
PIONOWO: 2. rzeka w płn. Słowa-
cji, 3. dawniej pismo zbiorowe, 4.
mniejsi bracia, 5. zimne pomiesz-
czenie, 9. wyspy należące do Ek-
wadoru, 10. Ted Kaczynski, 11.
pompa szpitalna, 15. lewy dopływ
Łobżonki, 16. dobytek, majątek, 17.
wątpliwa ozdoba ciała.

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI
MAJOWEJ

Poziomo: omega, rolba, laury, Lot-
na, Lidia, Grozny, Staff, afagia,
Oslo, orlica, osty, Milena, Ikar.
Pionowo: Miami, Gorki, nowomo-
wa, abonenci, Laskonogi, diablotka,
Agfa, fornir, gnilec, aparat.

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.

Sposób przygotowania:
* Do miski wlać kefir, maślankę, jo-
gurt, mleko i wodę, wszystko zamieszać.
Dodać ewentualnie więcej wody, aby
uzyskać pożądaną konsystencję chłod-
nika. Doprawić solą.

* Posiekany szczypiorek i rzodkiew-
ki włożyć do większej miski, posolić
i wymieszać. Dodać koperek, natkę
pietruszki i ogórka. Dodać sałatę i bot-
winkę, posolić, wymieszać i zalać przy-
gotowaną zupą. Trzymać w lodówce do
czasu podania.

* Ziemniaki oskrobać, umyć, zalać
zimną wodą, posolić i ugotować. Od-
cedzić, dodać rozpuszczone masło lub
skwarki. Posypać koperkiem.

Proste, pożywne i orzeźwiające.
Smacznego życzy KIM

K U C H N I A
N A S Z A
CODZIENNA
Klasyczna, polska zupa na
bazie zsiadłego mleka i in-
nych mlecznych produk-
tów z dodatkiem posieka-
nych warzyw.

Człowiek wtedy tylko stoi mocno,
kiedy stoi na własnych nogach.

(Tadeusz Kotarbiński)

Zupa dla ochłody,
czyli polski chłodnik

BARAN
Nierozważne decyzje pod-
jęte pod wpływem impul-
su mogą uwikłać Cię
w historię bez przyszłości.
Chęć zmian, skłonność do
flirtów i zew wielkiej przy-

gody, a potem kłopoty... Burzliwy nurt wydarzeń
osobistych utrudni koncentrację w pracy. Możesz
się narazić na cierpkie uwagi wymagającego Ko-
ziorożca.

BYK
Niedługo wakacje i pora
urlopów! Chociaż jeszcze
gdzieś dalej nie możesz
wyruszyć, już poczujesz
letnie rozleniwienie. Zdo-
bądź się jednak na dodat-

kowy wysiłek, by załatwić wszystkie zaległe
i bieżące sprawy. Unikniesz dzięki temu nerwówki
przed samym wyjazdem. Lew coś kombinuje.
Uważaj!.

BLIŹNIĘTA
W tym miesiącu dni pełne
pośpiechu, wręcz zago-
nione. Na Twoją głowę
może spaść tyle spraw, że
trudno będzie im podołać.
Lekiem będzie spokój

i właściwe planowanie zajęć. Jeśli w związku
z tym wyjazd w interesach nie dojdzie do skut-
ku, nie martw się. W zamian zyskasz ciekawą
ofertę Wodnika.

RAK
Drobne nieporozumienie
w domu nie powinno być
powodem do dąsów i min,
gdyż wszystko, co potem,
potoczy się dobrze i z ko-
rzyścią dla Ciebie. Może

nawet taka krótka i ostra wymiana zdań zagrze-
je was do energicznego działania? Spotkanie pod
koniec miesiąca z Baranem upłynie nie tylko
na wspominkach.

LEW
Wejdziesz w nowy miesiąc
w dobrym nastroju, a nie-
które sprawy i ich korzyst-
ny przebieg humor ten wy-
datnie poprawią. Uda Ci
się właśnie teraz uregulo-

wać - choć częściowo - jakieś zobowiązania,
które ciążyły Ci nie tylko na sercu. Skorzystaj
z zaproszenia Panny. Impreza zapowiada się
ciekawie.

PANNA
Bardzo dobre dni. Kilka
okazji do podjęcia z suk-
cesem nowych inicjatyw
czy poważnych interesów.
Otaczająca Cię atmosfera
będzie sprzyjała nawet ry-

zykownym posunięciom, więc nie obawiaj się
działać. Unikaj jednak pochopnych decyzji.
Bliski Ci Strzelec będzie podporą cały czas.

WAGA
Każdy dzień może teraz
przynieść coś nowego. Nie
będą to rewelacje na dużą
skalę, ale i te drobne przy-
niosą radość. Okażą się
korzystne, pomogą przy

realizacji większych zamierzeń. Tylko kaprysy
bliskiego Skorpiona mogą sprawić trochę
kłopotu i to nieco zakłóci ogólnie pogodny na-
strój.

SKORPION
Nagromadzenie spraw,
z którymi spotkasz się od
początku miesiąca, niech
Cię nie przeraża. Nie taki
diabeł straszny, jak go
malują. Śmiało bierz się

do dzieła i rób to, co uznasz za słuszne. Są
szanse powodzenia. Bacznie przyglądaj się
działaniom Wagi, która na siłę będzie chciała
Ci pomagać.

STRZELEC
Udane posunięcie! Jeśli
nawet zrobisz je przypad-
kowo, szybko zorientujesz
się, że tak należy postępo-
wać nadal. Ta sytuacja
otworzy dobre perspektywy

na przyszłość. Plany wyjazdowe mogą skom-
plikować sprawy na miejscu. Rozejrzyj się
za sprawnym zastępcą. W grę wchodzą
Bliźnięta?

KOZIOROŻEC
Jeśli zdecydowałeś się nie
odkładać wyjazdu na od-
poczynek, ten miesiąc może
być najbardziej odpowied-
nim terminem. „Pilne”
prace domowe mogą po-

czekać, ambicje zawodowe też na tym nie stracą.
Koniecznie chcesz o coś pospierać się z Rybami?
Najlepiej na nadmorskiej plaży o miejsce na
grajdołek.

WODNIK
Bacznie obserwuj wszyst-
ko, co będzie działo się nie-
daleko Ciebie. To sprawy
warte Twojego większego
zainteresowania i byłoby
błędem je przeoczyć.

W odpowiednim momencie energicznie
włącz się w ich przebieg. Jeśli Rak będzie
Ci to odradzał, nie słuchaj go. Ostatnio cho-
dzi rakiem.

RYBY
Nie wszczynaj zwady
z błahego powodu! Po-
psujesz nastrój sobie i in-
nym. A to nie spotka się
z aprobatą z niczyjej stro-
ny. Jeśli nawet jakieś pla-

ny nie powiodą się, nie rób z tego problemu.
Lepiej to i owo zbagatelizować, niż robić
z igły widły. Spójrz życzliwszym okiem w stro-
nę Byka.

H O R O S K O P N A L I P I E C

8 Rozerwij się!

U Ś M I E C H N I J S I Ę
• • •

– O czym powinni pamiętać nauczyciele wychowania seksualnego?
– Żeby nie zadawać prac domowych.

• • •
Mama do Jasia: – Dlaczego nie ukłoniłeś się swojej nauczycielce?
Jaś na to: – No wiesz mamo, w wakacje?!

• • •
Sklepikarz rozmawia ze sklepikarzem: – No i jak interes?
– Kiepsko, przestali kupować nawet ci, co nie płacili.

• • •
Lekarz do pacjenta: – Proszę powiedzieć na co się pan uskarża.
Tylko niech pan nie wspomina o rządzie, bo mam mało czasu.

W butach dziury, że aż strach,

Grzbiet okrywa stary łach,

Wypłowiały płaszcz, o Boże!

Pustki w domu i w komorze.

Zaciągniętych długów mnóstwo,

Na przednówku głód, ubóstwo,

Co niektórzy niemal nadzy!

Oto portret polskiej władzy.

Miasto, powiat, gmina, sioło

Bez różnicy, chodzą goło.

Biedą świecą jak latarnia,

Aż petenta żal ogarnia.

Zasmucone władzy twarze,

Bo w większości to nędzarze.

Spójrz, kto wątpi w ich cierpienia,

W majątkowe oświadczenia.

Wnet niewiernych krąg Tomaszy

Fakt przekona wprost przestraszy,

Bo wynika z nich, cóż drodzy:

Ludzie władzy są ubodzy.

Jest wiadomym teraz, iż:

Więcej ma kościelna mysz,

Dziad żebrzący, a obrotny,

Bezrobotna, bezrobotny,

Nawet których domem most

Biją władzę o łeb wprost.

Jasną więc stąd dawna ściema:

Czemu w kraju forsy nie ma?

W oświadczenie niech pan patrzy...

Lud nie może być bogatszy!

Bo gdy władza ściska pasa

Niech i ściśnie szara masa.

Uśmiechając się ukradkiem,

Lejmy łzy nad niedostatkiem.

Płaczmy niczym ta dewotka,

Dola władzy nie jest słodka!

Nikt nie sądzi przecież, że

Władza w żywe oczy łże,

Z prawa sobie robi jaja

I majątek swój zataja.

Może i jest miasto, wieś,

Hen daleko, w świecie gdzieś,

Gdzie o zgrozo, Wszyscy Święci!

Władza w oświadczeniach kręci.

Prawdę tai, głupstwa zgłasza.

Lecz nie polska to, nie nasza.

Zerka na nas świat z zazdrością,

Nasi lśnią prawdomównością.

PPOORRTTRREETT  WWŁŁAADDZZYY
Andrzej Dynkiewicz

Z wielkiej
chmury mały
deszcz

Z KSIĘGI
PRZYSŁÓW

Składniki (dla 4 osób):
— 3 filiżanki kefiru (lub zsiadłego

mleka),
— 1 filiżanka maślanki,
— 1/2 filiżanki jogurtu naturalnego,
— 2 filiżanki chudego mleka (0,5%),
— 1 filiżanka zimnej wody (mineral-

nej bez gazu lub przegotowanej),
— 2 garście posiekanej sałaty,
— 2 garście posiekanej botwinki

(młode listki),
— 6 rzodkiewek, pokrojonych na cie-

niutkie plasterki,
— 2 szczypiorki wraz z cebulkami,

drobno pokrojone,
— 4 łyżki posiekanego koperku,
— 1 łyżka posiekanej natki,
— 1/3 średniego ogórka cienko po-

krojonego,
— sól najlepiej morska.
Osobno: 1 kg młodych ziemniaków,
masło i koperek do ziemniaków.
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