
Rozpoczął się okres wakacji, radosnej wrzawy wokół budynków. Ważne jest dla nas 
by dzieci miały się gdzie bawić i była to zabawa bezpieczna. Od kilku lat wymieniamy 
place zabaw na osiedlach. Dzieciom i ich rodzicom nasze działania podobają się. 
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Przed nami okres częstej nieobecności w naszych domach. 
„Wyjeżdżasz zostaw kontakt do siebie” – to nasze hasło 
nie tylko na najbliższe miesiące.

Mundialowe szaleństwo jakby w tym roku nieco słabsze. 
Tylko nieliczne nasze balkony i samochody przybrały barwy 
biało-czerwone.

Następny numer 
ukaże się  

26 lipca 2018 r. NAKŁAD 9000 

egzemplarzy

Bezpiecznie i ciekawie na placu zabaw.

Moim 
zdaniem 
To nie tak miało być! Mistrzostwa świa-

ta w piłce nożnej zawładnęły naszym czasem, 
życiem, wszystkim. Byliśmy przygotowywani 
od dobrych kilku miesięcy, do wielkich chwil 
i radosnych przeżyć z udziałem naszych piłka-
rzy, którzy najpierw wygrali eliminacje i Polska 
po dwunastu latach przerwy zakwalifikowała się 
do mistrzostw świata, odbywających się w tym 
roku w Rosji, a później, dzięki korzystnemu 
miejscu w rankingu prowadzonym przez mię-
dzynarodową federację piłkarską, rozlosowy-
wana była z najlepszego koszyka czyli drużyn 
najsilniejszych. Czerwcowo-lipcowe mistrzo-
stwa świata miały być wielkim świętem dla nas 
i wszyscy czuliśmy się znakomicie, bowiem 
byliśmy przekonani, że nasi piłkarze dostarczą 
nam wielu radości i wielu bardzo pozytywnych 
przeżyć. Świadczyły o tym przekazywane mel-
dunki ze zgrupowania kadry, pełne optymizmu, 
dające świadectwo ciężkiej pracy przygotowaw-
czej przed największym wydarzeniem w życiu 
naszych piłkarzy, ale realizującej założone cele; 
a podstawowym było wyjście z grupy, a potem 
kolejne zwycięstwa, bo w dalszej części mi-
strzostw, obowiązuje system pucharowy czyli: 
nie ma remisów, przegrywający odpada, a zwy-
cięzca gra dalej. Mecz z Senegalem i jego wynik 
był szokiem dla nas, ale przez wielu był trak-
towany, jako jednorazowe potknięcie, swoisty 
wypadek przy pracy. Pełni ponownego optymi-
zmu oczekiwaliśmy na drugi mecz. Niestety Ko-
lumbia wybiła nam z głowy marzenia o jakim-
kolwiek sukcesie. Nie jest wstydem przegrać, 
ale po ciężkiej walce! A reprezentanci Polski 
byli b e z r a d n i, powolni, bez koncepcji gry; 
nie walczyli. Być może za szybko zapomniano 
czterobramkową porażkę z Danią w Kopenhadze 
1 września ub. roku. I tej oceny nie zmieni nawet 
zwycięstwo w ostatnim spotkaniu z Japonią.

Wracamy zaś do naszej rzeczywistości. Maj 
i czerwiec zafundowały nam wspaniałą, piękną 
pogodę, jakiej nie było od lat. I jak na złość, 
z chwilą rozpoczęcia wakacji trochę się popsuła. 
Miejmy nadzieję, że piękna aura dopisze nam 
w trakcie całego lata. A ponieważ jest ciepło, 
coraz więcej ludzi korzysta z rowerów. I chcę 
podzielić się swoimi uwagami na temat ruchu 
rowerowego w naszym mieście. Otóż zauwa-
żyłem, że zdecydowana większość rowerzystów 
nie zdaje sobie sprawy z różnicy wagi pomiędzy 
nimi, a jeżdżącymi ulicami samochodami. Dla-
czego takie moje stwierdzenie. Otóż jeżdżąc sa-
mochodem po Łodzi, zaobserwowałem, że zbli-
żający się do przejazdów przez ulicę rowerzyści, 
absolutnie nie zwracają uwagi na ewentualne 
zagrożenie ze strony np. nieuważnego kierow-
cy. W trakcie ostatnich dwóch lat zauważyłem 
dosłownie tylko cztery przypadki, w których 
to dojeżdżający rowerzysta trochę przyhamo-
wał, zwrócił głowę w lewo/w prawo upewniając 
się, że nie nadjeżdża jakiś pojazd. Zdecydowa-
na większość, bez zastanawiania się korzysta 
z prawa pierwszeństwa przejazdu. W przypadku 
jakiejkolwiek kolizji są bez szans z kilkunasto-
krotnie cięższymi, nawet wolno dojeżdżającymi 
do skrzyżowań, pojazdami. Uczono nas kiedyś 
ostrożności i przezorności już od dzieciństwa. 
Wpajano, żeby dochodząc do pasów na jezdni, 
pomimo pierwszeństwa, spoglądać najpierw 
w lewo, potem w prawo i jeszcze raz w lewo 
itd. Podobnie przestrzegano podczas zdobywa-
nia uprawnień na kartę rowerową.

Z wakacjami dzieci i młodzieży łączy się 
nierozerwalnie okres urlopowy dla dorosłych, 
czas często przez wielu długo oczekiwany. Wy-
poczywajmy więc, ciesząc się z radosnego czasu 
letniego i nabierając sił na dalsze miesiące tego 
i następnego roku do kolejnego lata.

 Sylwester Pokorski

Wszystkie oczy i serca skiero-
wane są teraz w stronę Mundia-
lu. Piłka nożna to także motyw 
przewodni naszej gazety. Za-
chęcamy do lektury wywiadu 
z trenerem Widzewa p. Krzysz-
tofem Kaszubą na str. 7 i relacji 
z dziecięcych Mistrzostw świata 
na Olechowie na str. 6.

Święto Spółdzielczości obchodzone jest od 1923 r., w Polsce od 1925 r. 
Międzynarodowy Związek Spółdzielczy proklamował obchody Międzyna-
rodowego Dnia Spółdzielczości w każdą pierwszą sobotę lipca. Tak więc 
w roku 2018 Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości przypada 7 lipca. 
 Na str. 5 zamieszczamy przedruk tekstu z czerwcowej Tęczy Polskiej. 
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o obchodach, tego ważnego 
dla każdego spółdzielcy święta.

Życzymy niezapomnianych 

wrażeń z wakacji, 
a wszystkim dzieciakom 

dużo radości i miłego, 

bezpiecznego wypoczynku.

Kolorowe osiedla
Przełamujemy stereotyp o szarych betonowych osiedlach. 
I nie chodzi tu tylko o budynki, które po dociepleniach 
malowane są kolorowymi tynkami i tereny zielone na nowo 
zagospodarowywane niskopienną roślinnością. To kolorowe 
place zabaw zmieniają oblicze naszych osiedli. Dotychczas 
nowe urządzenia zabawowe montowane były właściwie tylko 
w os. Słowiańskie i Sienkiewiczowskie. W tym roku w nowoczesny 
plac zabaw wyposażony został też jeden z dwóch największych 
budynków Spółdzielni – blok 503 w os. Zbiorcza. 
Nowoczesnych urządzeń nie zabraknie też na najstarszych 
osiedlach, na Żubardziu i Kozinach, choć na nie trzeba jeszcze 
poczekać. Aby bowiem powstał obecnie bezpieczny plac zabaw 
należy spełnić szereg wymagań dotyczących zachowania 
stref ochronnych dla każdej zabawki na placu, właściwego 
umocowania ich w ziemi, aż po ogrodzenie całego placu. Place 
zabaw podlegać powinny corocznym przeglądom i konserwacji, 
co jako Spółdzielnia czynimy. Z majowych meldunków służb 
administracyjnych Spółdzielni wynika, że dzieci na wszystkich 
naszych osiedlowych placach zabaw, nawet tych mniejszych, 
starszych, mogą czuć się bezpieczne.
Więcej o zmianie oblicza osiedli, ale już dzięki remontom, 
piszemy na str. 4.
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W ostatnim czasie wiele uwagi poświęcamy awariom czy usterkom,  

które można by było dużo szybciej usunąć,  
gdyby nie brak dostępu do pomieszczeń i lokali.  

Apelujemy zatem – wyjeżdżasz zostaw kontakt do siebie u sąsiada.

W maju 2018 r. posiedzenia 
Zarządu RSM „Bawełna” 
odbyły się w dniach 7, 16 
i 23. Na posiedzeniach tych 
i „w trybie roboczym” mię‑
dzy posiedzeniami podjęte 
zostały m.in. następujące 
decyzje:

Sprawy członkowsko
‑mieszkaniowe
W dniu 30.04.2018 r. Spółdzielnia 
liczyła 10.379 członków. W maju 
2018 r. przyjęto w poczet człon-
ków Spółdzielni 4 osoby oraz 
wpisano do rejestru członków 15 
osób, które nabyły członkostwo 
z mocy prawa, natomiast skreślo-
no z rejestru członków Spółdziel-
ni 26 osób, których członkostwo 
z mocy prawa ustało.

Rozwiązano w drodze po-
rozumienia stron umowę najmu 
mieszkania w osiedlu „Zbiorcza” 
w związku z otrzymaniem przez 
najemcę lokalu socjalnego.

Ogłoszono przetarg nieogra-
niczony na mieszkanie położone 
w osiedlu „Słowiańskie” – ogło-
szenie o przetargu zamieszczo-
ne było w Dzienniku Łódzkim, 
na naszej stronie internetowej, 

w biurach Zarządu i administra-
cji osiedla, a także w poprzednim 
numerze gazety „RSM „Baweł-
na” – Mój Dom”.

Sprawy terenowo
‑prawne
Postanowiono wystąpić na drogę 
postępowania sądowego jn.:
–   w sprawie wyznaczenia 

z urzędu drogi dojazdowej 
do nieruchomości przy Al. 
Włókniarzy 198 wobec bez-
skutecznych starań o usta-
nowienie służebności drogi 
koniecznej na działce nale-
żącej do Gminy Łódź i osoby 
fizycznej, bądź na działkach 
gminnych i SM „Osiedle Mło-
dych”,

–   przeciwko trzem osobom 
fizycznym o zasądzenie wy-
nagrodzenia za bezumowne 
zajmowanie i o zwrot należą-
cych do Spółdzielni działek 
nr 249/3 i nr 249/5 przy ul. 
Lutomierskiej.

Roboty remontowe, 
wymiana stolarki 
okiennej
Przyznano refundację części 
kosztów wymiany okien we włas-
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nym zakresie w czterech miesz-
kaniach w osiedlu „Koziny” – we 
wszystkich czterech przypadkach 
refundacja nastąpiła w kolejności 
wynikającej z listy określającej 
kolejność wymiany/refundacji 
na osiedlu i z uwzględnieniem 
upływu regulaminowego pięcio-
letniego okresu użytkowania lo-
kalu przez członka ubiegającego 
się o refundację.

Przyjęto do wiadomości mel-
dunki kierowników Administra-
cji Osiedli o stanie technicznym 
placów zabaw i znajdujących się 
na nich urządzeń zabawowych 
dla dzieci.

Opłaty i koszty
Omówiono i przyjęto do wia-
domości wstępne wyniki eko-
nomiczne Spółdzielni za okres 
styczeń-kwiecień 2018 roku.

Na wnioski mieszkańców 
zmieniono stawki zaliczkowe 
na poczet centralnego ogrzewania 
ich mieszkań, w tym dla czterech 
mieszkań na wyższe, a dla jedne-
go mieszkania zaliczkę ustaloną 
w oparciu o ubiegłoroczne zuży-
cie ciepła obniżono, uwzględnia-
jąc uzasadnienie przedstawione 
przez właściciela mieszkania.

Z prac 
Rady Nadzorczej 
W maju 2018 roku Rada 

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

1.  Dokonała wstępnego omówienia 
przebiegu Walnego Zgromadzenia, które 
odbyło się w dniach 16–25.04.2018 r., 
zwracając uwagę przede wszystkim na ni-
ską frekwencję oraz na tematykę spraw 
poruszanych podczas dyskusji, z których 
większość mogła być wcześniej zgłoszona 
do osiedlowych administracji. Rada do-
ceniła dobrą organizację zebrania i jego 
sprawny przebieg, a także zaangażowanie 
pracowników Spółdzielni.

2.  Po analizie wyników gospodarczo-
-finansowych Spółdzielni za I kwartał 
2018 roku przyjęła je bez uwag do akcep-
tującej wiadomości, a działalność Spół-
dzielni w tym okresie oceniła jako dobrą.

3.  Omówiła kwestię obchodów 60-le-
cia RSM „Bawełna”, a także pozytywnie 
zaopiniowała wnioski o nadanie odznak 
„Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielcze-
go” dla 31 osób wymienionych we wnio-
skach, o których przyznanie Spółdzielnia 
wystąpi do Krajowej Rady Spółdzielczej.

4.  Przyjęła do wiadomości infor-
macje członków Rad Osiedli „Słowiań-
skie”, „Sienkiewiczowskie” i „Zbiorcza” 
na temat spraw jakimi zajmowały się 
Rady na swych posiedzeniach w okresie 
od ostatniego posiedzenia Rady Nadzor-
czej. Rady Osiedli „Żubardź” i „Koziny” nie 
miały w tym czasie posiedzeń.

5.  Uchwaliła Regulamin konkursu li-
terackiego „Bawełna i ja”, organizowany 
w ramach obchodów 60-lecia RSM „Ba-
wełna”. Treść Regulaminu dostępna jest 
na stronie internetowej Spółdzielni.

6.  W sprawach wniesionych Rada 
przyjęła do wiadomości informacje nt.:

–  sprawozdania Ogniska TKKF „Dziku-
sy” z XVIII Spartakiady dla klas III,

–  podjęła decyzję o wydłużeniu 
terminu na podjęcie przez Rady Osiedli 
decyzji o zorganizowaniu konkur-
su na najładniej ukwiecony balkon 
w okresie letnim; jednocześnie termin 
na wywieszenie przez administracje 
informacji o konkursie na klatkach 
schodowych wydłużyła do 31 maja br., 
a termin na zgłaszanie się do konkursu 
do 10 czerwca br.,

–  debaty spółdzielczej, która odbyła 
się w dniu 8.05.2018 r. w sejmiku woje-
wództwa łódzkiego,

–  zakończeniu działalności sklepu 
Tesco w pawilonie nr 47 przy ul. Przyby-
szewskiego 163. Po ogłoszeniu w prasie 
ofertę na wynajem złożyła firma Stokrot-
ka. Trwają negocjacje w tej sprawie,

–  uprawomocnienia się decyzji Wo-
jewody Łódzkiego ws. przyznania Spół-
dzielni odszkodowania za tereny przy 
ul. Puszkina i Rokicińskiej,

–  planowanej spartakiady dla klas VI.
 Oprac.: I.G.

Z PRAC ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI  
w maju 2018 r.

Na prośbę najemcy jednego 
z lokali użytkowych w osiedlu 
„Koziny” rozłożono na raty na-
leżność z tytułu rozliczenia kosz-
tów c.o. za 2017 rok.

Odmownie rozpatrzono wy-
stąpienie UMŁ o nienaliczanie 
odsetek od niewniesionych w ter-
minie opłat za lokal mieszkal-
ny w osiedlu „Żubardź” nabyty 
przez Miasto w spadku po osobie 
nie mającej innych spadkobier-
ców.

Przyjęto do wiadomości in-
formację o podjętych przez Z-cę 
Prezesa ds. Ekonomicznych oraz 
Kierownika Działu Czynszów 
Kredytów i Wkładów Mieszka-
niowych decyzjach w sprawie 
rozłożenia na raty zaległości 
za używane lokale mieszkalne 
w I kwartale 2018 roku. Rozło-
żone zostały na raty zadłużenia 
łącznie na kwotę prawie 45 tys. 
zł, w tym na 10 lub mniej rat sześ-
ciu dłużnikom rozłożono łącznie 
ok. 22 tys. zł – pozostała kwota 
to rozłożone na ponad 10 rat za-
dłużenie czterech osób.

Najem lokali i dzierżawa 
terenu
Wynajęto pomieszczenia w piw-
nicach budynku przy ul. Unie-
jowskiej 4 w osiedlu „Żubardź” 
i budynku przy ul. Zakładowej 
59 na Olechowie (pomieszczenie 
suszarni) mieszkańcom tych bu-
dynków z przeznaczeniem na do-
datkowe komórki.

Wyrażono zgodę na czasowe 
wynajęcie terenu na Olechowie 

przy blokach nr 101/102 na usta-
wienie przyczepy gastronomicz-
nej i sprzedaż lodów w okresie 
letnim.

Przyjęto do dalszych nego-
cjacji ofertę „Stokrotki” sp. z o.o. 
na najem lokalu użytkowego 
w pawilonie handlowo-usługo-
wym nr 47 przy ul. Przybyszew-
skiego 163 (po Tesco).

Działalność społeczno
wychowawcza
Przyjęto sprawozdanie Ogniska 
TKKF „Dzikusy” ze zorgani-
zowanej w dniu 26 kwietnia 
2018 r. w Szkole Podstawowej 
Nr 205 XVIII Spartakiady Szkół 
Podstawowych dla klas III 
i z wykorzystania środków fi-
nansowych przekazanych przez 
Spółdzielnię na organizację Spar-
takiady.

W ramach współorganizacji 
z Ogniskiem TKKF „Dzikusy” 
imprez dla dzieci i młodzieży 
przeznaczono 1.700 zł na zakup 
pucharów, medali, nagród i napo-
jów dla uczestników Spartakiady 
Szkół Podstawowych dla klas VI 
w dniu 18.05.2018 r. w Szkole 
Podstawowej nr 205 na Olecho-
wie oraz 1.400 zł na organizację 
w dniu 9.06.2018 r. na terenie 
boiska Orlik przy Szkole Pod-
stawowej Nr 205 turnieju piłki 
nożnej pn. Mistrzostwa Świata 
na Olechowie dla dzieci z roczni-
ków 2010 i 2011.

 Oprac.: E.S.

Wyjeżdżasz – zostaw kontakt

ZALANIE NA ŻUBARDZIU
W dniu 2.06.2018 r., w okresie 
długiego weekendu, w budyn-
ku nr 77 przy ul. Gandhiego 
3a, w godzinach wieczornych, 
kierownik osiedla „Żubardź 
i Koziny” otrzymała informację 
od Pogotowia Mieszkaniowego 
PRYM, że doszło do zalania 
jednego z mieszkań. Z powodu 
nieobecności lokatorów miesz-
kań usytuowanych na wyższych 
piętrach w tym samym pionie 
budynku i niemożliwości usta-
lenia bezpośredniej przyczyny 
zalewania, woda w budynku 

została na pewien czas zakrę-
cona. Po wielu próbach udało 
się skontaktować telefonicznie 
z nieobecnymi mieszkańca-
mi, którzy przybyli na miejsce 
w dniu następnym.

Przyczyną zalania był pęk‑
nięty wężyk od baterii wan‑
nowej w mieszkaniu piętro 
wyżej. 

Sprawę udało się szybko i spraw-
nie załatwić, a to wszystko dzięki 
temu, że administracja posiadała 
aktualne numery telefonów lo-

katorów i mogła ich natychmiast 
wezwać na miejsce. Dlatego dro-
dzy Państwo, w sytuacjach gdy 
wyjeżdżacie na dłużej, upewnij-
cie się, że administracja dyspo‑
nuje Waszym numerem tele‑
fonu lub pozostawcie kontakt 
do kogoś, kto posiada klucze 
do Waszego mieszkania. Po‑
zwoli to na ewentualną ochronę 
dobra Waszego i Waszych są‑
siadów w nagłych sytuacjach, 
takich jak zalanie, pożar itp.

 I.G.

Zakłócanie porządku i ciszy nocnej na osiedlach
Przedmiotem obrad czerwco‑
wych posiedzeń Rady Nadzor‑
czej i Komisji Wewnątrzspół‑
dzielczej była m.in. dyskusja nt. 
zasad współżycia społecznego 
oraz kwestii ich przestrzegania 
w budynkach i na osiedlach 
znajdujących się w zasobach 
naszej Spółdzielni, a także na te‑
renach z nią sąsiadujących.

Zwrócono uwagę m.in. na uciąż-
liwości związane z pracą cało-
dobowej samoobsługowej myjni 

samochodowej na Olechowie, usy-
tuowanej na terenie, nienależącym 
do Spółdzielni. Mycie pojazdów 
za pomocą wysokociśnieniowych 
myjek powoduje niezwykle uciąż-
liwy hałas dla mieszkańców pobli-
skich budynków, dokuczliwy zwłasz-
cza w środku nocy i słyszalny nawet 
przy zamkniętych oknach.

Podano również przykład lo-
kalu gastronomicznego położone-
go w pobliżu bloku 501 przy ulicy 
Sacharowa, w którym klienci prze-

siadują do późnych godzin noc-
nych, często po godzinie 22-giej, 
zachowując się głośno i zaburzając 
spokój lokatorom. Nieustanne po-
krzykiwania i śmiechy skutecznie 
odbierają mieszkańcom szansę 
na wypoczynek po całym dniu.

Takich sytuacji, w których do-
chodzi do zakłócania porządku i ci-
szy nocnej, a czasem nawet zagra-
żających bezpieczeństwu, możemy 
wymieniać wiele – zawsze jednak 
reagujemy na nie szybko i zdecy-

dowanie. Na Policję i do Straży 
Miejskiej w ostatnim czasie zostały 
zgłoszone nie tylko przypadki opi-
sane powyżej, ale także m.in. nocne 
przesiadywanie na jedenastym pię-
trze na łączniku między klatkami 
bloku 501 w osiedlu „Zbiorcza” 
grup nieznajomych osób, które 
piły alkohol, słuchały głośno mu-
zyki i niszczyły mienie Spółdzielni, 
zakłócanie porządku przez osoby 
przebywające w godzinach wie-
czornych w piwnicy bloku nr 105 

na osiedlu „Słowiańskie”, w tym 
m.in. spożywanie przez nie alkoho-
lu, załatwianie w piwnicy potrzeb 
fizjologicznych czy palenie papie-
rosów oraz problem organizowa-
nia libacji alkoholowych w rejonie 
nieruchomości usytuowanych przy 
ul. Dąbrówki i Piasta Kołodzieja.

Miejsca, w których obserwu-
jemy takie zdarzenia, obejmowa-
ne są wzmożoną kontrolą i nadzo-
rem odpowiednich służb. Ważne 
jest też nawiązanie ścisłej współ-
pracy lokatorów ze służbami od-
powiedzialnymi za bezpieczeń-
stwo w mieście. Warto pamiętać, 

że bezpośredni kontakt z Policją 
lub Strażą Miejską, od razu w mo-
mencie występowania incyden-
tów, poprawi efektywność prowa-
dzonych działań, bowiem szybkie 
interwencje są najbardziej sku-
teczne. 

Apelujemy do Państwa, by rea-
gować i każdorazowo indywidual-
nie zgłaszać do odpowiednich służb 
wszelkie przypadku naruszające 
zasady współżycia na osiedlach. 
Uczulamy Państwa na to i przypo-
minamy bezpłatny numer alarmo-
wy do Straży Miejskiej – 986 oraz 
na Policję 997 lub 112.  I.G.
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W tym roku  
przypada 595. rocznica nadania Łodzi praw miejskich.  
Z tej okazji prezydent miasta  
szykuje wiele atrakcji.

Kolejna osoba, której syl‑
wetkę przybliżymy Państwu 
w tym cyklu, jest patronem 
ulicy, przy której znajduje 
się blok nr 3, leżący na Żu‑
bardziu, w zasobach naszej 
Spółdzielni. 
Ulica Bolesława Limanowskie-
go, bo o jej patronie będzie dziś 
mowa, ma około 3,3 km dłu-
gości, biegnie od ul. Zgierskiej 
(przy Rynku Bałuckim) do wia-
duktu nad torami kolejowymi 
przy dworcu kolejowym Łódź 
Żabieniec. Dalej, od wiaduktu, 
przechodzi w ul. Aleksandrow-
ską. A sam budynek nr 3 jest po-
sadowiony tuż obok Bałuckiego 
Ośrodka Kultury – Centrum 
Animacji i Rewitalizacji RON-
DO, które znajduje się przy ul. 
Limanowskiego 166. O tym bli-
skim sąsiedztwie pisaliśmy już 
w 110 lutowym numerze naszej 

gazety, przy okazji 60 urodzin 
BOKU-u.

Bolesław Limanowski to hi-
storyk, socjolog i publicysta, dzia-
łacz niepodległościowy i jeden 
z najwybitniejszych przedstawi-
cieli nurtu polskich socjalistów.

Urodził się 18.10.1835 r. w Pod-
górzu w Inflantach Polskich (dzi-
siejsza Łotwa), w średnio zamoż-
nej rodzinie szlacheckiej. 

Po skończeniu gimnazjum, 
w 1854 r. rozpoczął studia me-
dyczne, gdzie związał się z pol-
skim obozem demokratycznym. 
Medycynę, która jednak zupełnie 
odbiegała od jego zainteresowań, 
porzucił w 1859 r. i zdecydował 
się na studia z zakresu filozofii, 
ekonomii politycznej i historii. 
Wkrótce, na wieść o formowaniu 
się polskich legionów we Fran-
cji, wyjechał do Paryża, gdzie 
postanowił zdobyć wykształce-

nie wojskowe, a w międzyczasie 
uczestniczył w publicznych wy-
kładach na Sorbonie i w Collège 
de France. Powrócił, gdy w kraju 
rozpoczęły się patriotyczne de-
monstracje i wraz z komitetem, 
który sam utworzył do kierowa-
nia działalnością rewolucyjną, 
18.05.1861 r. przygotował reli-
gijno-patriotyczną manifestację, 
w ramach której w kościele ka-
tedralnym w Wilnie odśpiewano 
hymn „Boże, coś Polskę”. Za-
raz po akcji został aresztowany 
przez władze rosyjskie i skazany 
na wygnanie, gdzie przebywał 
aż do czasu amnestii, która ob-
jęła go w 1866 r. W październi-
ku 1870 r. Limanowski osiedlił 
się na dłuższy czas we Lwowie 
i podjął pracę jako korektor teks-
tów, a także redaktor tamtejszych 
gazet i publicysta. Z tego okre-
su pochodzi, wydana na własny 

koszt przez B. Limanowskiego, 
broszura „O kwestii robotniczej”, 
w której znajduje się wiele odnie-
sień do spółdzielczości. Ta pub-
likacja przyniosła mu rozgłos 
i popularność. W październiku 
1878 r., już jako znany teoretyk 
socjalistyczny, wyjechał do Ge-
newy. Otworzył tam drukarnię 
i założył serię wydawniczą pt. 
„Biblioteka Socjalno-Demokra-
tyczna”, w której publikował 
agitacyjne broszury i książki. 
W 1889 r. wziął udział w mię-
dzynarodowym kongresie so-
cjalistycznym w Paryżu, gdzie 
bronił zasady walki o niepodle-
głość narodową, a w listopadzie 
1892 r. przewodniczył na zjeź-
dzie przedstawicieli stronnictw 
socjalistycznych zaboru rosyj-
skiego, który to zjazd dał począ-
tek Polskiej Partii Socjalistycz-
nej, a B. Limanowski został jej 

członkiem. Z tego okresu pocho-
dzą jego publikacje: „Stuletnia 
walka narodu polskiego o nie-
podległość” oraz „Historia de-
mokracji polskiej w epoce poroz-
biorowej”, a kolejne lata, to okres 
najbardziej intensywnej pracy 
naukowej B. Limanowskiego: 
„Historia powstania narodu Pol-
skiego 1863–1864” (1909 r.), 
„Szermierze wolności (1911 r.), 
„Historia ruchu rewolucyjnego 
w Polsce 1864 roku” (1913 r.), 
„Studwudziestoletnia walka 
narodu polskiego o niepodle-

głość” (1916 r.). W 1919 r. prze-
niósł się na stałe do Warszawy, 
a od 1922 r. aż do śmierci, która 
nastąpiła 1 lutego 1935 r., był se-
natorem z listy PPS-u.

Ten, blisko stuletni, działacz 
był zwolennikiem pozytywistycz-
nej wizji stosunków społecznych 
i zgadzał się z twierdzeniem, 
że społeczeństwo jest całością 
organiczną, a naród to najwyższy 
organizm, jaki dotychczas wytwo-
rzyła ewolucja społeczna. Odbu-
dowę wolnego państwa uważał 
za warunek konieczny dla zrea-
lizowania przemian społecznych 
i budowy demokracji.

Bolesław Limanowski już 
od lat dziewięćdziesiątych XIX 
wieku traktowany był jako swego 
rodzaju chodząca legenda. Jego 
długowieczność, doświadczenie, 
aktywność patriotyczna, a oprócz 
tego skromność i trudne warunki 
życia, czyniły go moralnym auto-
rytetem, nawet w oczach politycz-
nych przeciwników.

Bolesław Limanowski został 
pochowany w Alei Zasłużonych 
na Starych Powązkach w War-
szawie.

 I.G.

PATRONI NASZYCH ULIC  
– BOLESŁAW LIMANOWSKI

Uciążliwy sąsiad – palący 
problem
Kontynuując tematykę poruszoną w po-
przednich artykułach dotyczących im-
misji warto zwrócić uwagę na problem 
szczególnie dotkliwy w okresie letnim – 
palenia papierosów na balkonach w bu-
dynkach wielomieszkaniowych.

Oprócz faktu powszechnie znanego, 
iż palenie bierne jest również szkodliwe 
dla zdrowia, zaś ciężko uniknąć wdy-
chania dymu papierosowego, gdy osobą 
palącą jest sąsiad z niższego piętra, to nie 
sposób nie uwzględnić również kwestii 
czysto praktycznych np: przeniknięcia 
zapachem dymu papierosowego np.: 
suszonego prania, czy też pościeli lub 
po prostu niemożliwości zrealaksowania 
się na balkonie z uwagi na stale odczu-
wany – nieprzyjemny przecież – zapach.

Co możemy zrobić gdy znajdziemy 
się w tak irytującej sytuacji i jakie rozwią-
zania przewidział ustawodawca w celu 
ich uniknięcia?

Ustawa z dnia 9 listopada 
1995 r. o ochronie zdrowia przed na-
stępstwami używania tytoniu i wyro-
bów tytoniowych w art. 5 przewiduje 
co prawda, iż zabrania się palenia wyro-
bów tytoniowych, w tym palenia nowa-
torskich wyrobów tytoniowych i palenia 
papierosów elektronicznych m.in. w po-
mieszczeniach dostępnych do użytku 
publicznego, jednakże za pomieszczenie 
takie z pewnością nie może być uznany 
balkon lub klatka schodowa, albowiem 
dostęp do ww. miejsc nie odbywa się 
w sposób niekontrolowany i swobodny. 
Przywołana regulacja prawna nie zapew-
nia zatem ochrony jakiej możnaby się 
spodziewać po akcie prawnym opatrzo-
nym tak wzniosłą nazwą.

Z pomocą przychodzą nam przepisy 
ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks 
wykroczeń. Co prawda żaden z przepi-
sów nie zabrania bezpośrednio palenia 
papierosów na balkonie, to jednak zacho-
wanie takie może w pewnych sytuacjach 

Z notatnika 
prawnika

zostać zakwalifikowane jako wykrocze-
nie. W myśl przepisu art. 82 § 1 kto doko-
nuje czynności, które mogą spowodować 
pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrud-
nienie prowadzenia działania ratownicze-
go lub ewakuacji, polegających na m.in. 
niedozwolonym używaniu otwartego og-
nia, paleniu tytoniu i stosowaniu innych 
czynników mogących zainicjować zapłon 
materiałów palnych (pkt 1) podlega karze 
aresztu, grzywny albo karze nagany.

Ponadto, w myśl przepisu art. 51 
§ 1 kto krzykiem, hałasem, alarmem lub 
innym wybrykiem zakłóca spokój, po-
rządek publiczny, spoczynek nocny albo 
wywołuje zgorszenie w miejscu publicz-
nym, podlega karze aresztu, ograniczenia 
wolności albo grzywny.

Należy jednakże wskazać, iż dopusz-
czalność zastosowania drugiego z powyż-
szych przepisów uzależniona jest od kwali-
fikacji „balkonu” jako miejsca publicznego. 
Orzecznictwo sądów nie jest w tym zakre-
sie jednolite, zaś rozstrzygnięcie w sprawie 
zależy od stanu faktycznego zaprezentowa-
nego pod osąd, a w szczególności wyglądu 
balkonu tj. czy jest on zamknięty tj. zabudo-
wany, czy też ma charakter otwarty. W myśl 
jednego z wyroku Sądu Administracyjnego 
w Gliwicach z dnia 20 grudnia 2010 r., sygn. 
akt: II SA/Gl 1064/10 uznanie publicznego 
charakteru jakiegoś miejsca nie jest zależne 
od spełniania jakichś standardów norma-
tywnych, lecz jest pochodną stanu faktycz-
nego. O publicznym charakterze miejsca, 
decyduje jego komunikacyjna funkcja oraz 
względnie powszechna dostępność w celu 
korzystania z tej właśnie funkcji.

Niezależnie od powyższego należy 
zwrócić uwagę również na niejednolity 
status prawny balkonu, który może być 
traktowany jako pomieszczenie przyna-
leżne do wyodrębnionego lokalu jako 
jego część składowa albo jako część nie-
ruchomości wspólnej.

W myśl uchwały Sądu Najwyższe-
go z dnia 7 marca 2008 r., sygn. Akt: III 
CZP 10/08 ani ustawa o własności lokali, 
ani Prawo budowlane nie zawierają usta-
wowej definicji pojęcia „balkon”, a do-
świadczenie życiowe dowodzi, iż poję-
ciem tym określa się zróżnicowane pod 
względem konstrukcyjnym, architekto-
nicznym i wizualnym części budynku. 
W tej sytuacji, wobec braku jurydycz-

nych kryteriów pozwalających na doo-
kreślenie tego pojęcia, należy przyjąć, 
że pod pojęciem „balkonu” jako części 
budynku stanowiącej zarazem część 
składową lokalu mieszkalnego rozumieć 
należy tę tylko jego część, która służy 
wyłącznie do użytku właściciela lokalu 
i osób z nim zamieszkałych.

Elementy architektonicznej kon-
strukcji balkonu trwale połączone 
z bryłą budynku i na ogół usytuowane 
na zewnątrz w stosunku do przestrzeni 
wykorzystywanej do wyłącznego zaspo-
kajania potrzeb mieszkaniowych przez 
osoby zamieszkałe w lokalu uznać należy 
za takie części budynku, które nie służą 
wyłącznie do użytku właściciela lokalu, 
zatem [...] powinny być kwalifikowane 
jako stanowiące nieruchomość wspólną. 

Uwzględniając powyższą linię orzecz-
niczą zasadnym jest przyjęcie że wszelkie 
elementy balkonów, które mogą zostać 
uznane za tzw. konstrukcyjne (mocowania 
i części zewnętrzne) co do zasady należy 
zaliczyć do części nieruchomości wspólnej.

W myśl art. 47 § 1 Kodeksu cywil-
nego część składowa rzeczy nie może 
być odrębnym przedmiotem własności 
i innych praw rzeczowych, a tym samym 
będąc właścicielem lokalu, jesteśmy rów-
nież właścicielami balkonu jako części 
składowej nieruchomości lokalowej, 
pozostając pod ochroną prawa cywil-
nego, w szczególności art. 144 kodeksu 
cywilnego, w myśl którego właściciel 
nieruchomości powinien przy wykony-
waniu swego prawa powstrzymywać się 
od działań, które by zakłócały korzysta-
nie z nieruchomości sąsiednich ponad 
przeciętną miarę, wynikającą ze społecz-
no-gospodarczego przeznaczenia nie-
ruchomości i stosunków miejscowych. 
W sytuacji uznania, iż zachowanie palą-
cego sąsiada zakłóca korzystanie z nasze-
go lokalu ponad przeciętną miarę legity-
mowani jesteśmy do wystąpienia do sądu 
powszechnego z tzw. powództwem nega-
toryjnym przewidzianym w art. 222 § 2 
Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym 
przeciwko osobie, która narusza własność 
w inny sposób aniżeli przez pozbawienie 
właściciela faktycznego władztwa nad 
rzeczą, przysługuje właścicielowi rosz-
czenie o przywrócenie stanu zgodnego 
z prawem i o zaniechanie naruszeń.

595. ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH ŁODZI
W tym roku Łódź obchodzi 595. rocznicę nadania 
jej praw miejskich. Urząd Miasta Łodzi, po sukcesie 
poprzedniej edycji Urodzin Miasta, planuje na dni 
27, 28 i 29 lipca br. moc wydarzeń dla łodzian, 
by hucznie świętować to wydarzenie.

Do współpracy w organizacji Urodzin poproszo-
na została także nasza Spółdzielnia. Prezydent mia-
sta p. Hanna Zdanowska w skierowanym do RSM 
„Bawełna” piśmie wyraża przekonanie, że Spół-
dzielnia nie odmówi pomocy przy przygotowaniu 
atrakcyjnej i kreatywnej propozycji dla łodzian 
w trakcie tego trzydniowego święta. I rzeczywiście. 

W odpowiedzi na to zaproszenie, Spółdzielnia za-
pewniła, że z radością włącza się w te wyjątkowe 
obchody w ramach organizowanych spółdzielczych 
imprez: „Hop do szkoły” i uroczystości 60-lecia 
RSM „Bawełna” w Teatrze Muzycznym.

Na łamach naszej gazety tuż przed Urodzinami 
przedstawimy Państwu, pełną listę atrakcji, na któ-
re już teraz serdecznie zapraszamy. Jak zapewnia 
p. prezydent będą wystawy, pikniki, wycieczki i za-
wody sportowe. Warto wziąć w nich udział!

 K.Sz.

Pamiętajmy jednak, iż każdorazo-
we orzeczenie Sądu uznależnione jest 
od stanu faktycznego w sprawie, zaś 
ocena przez Sąd stopnia niedogodności 
stwarzanego przez palącego sąsiada może 
być odmienna od Naszej, co skutkować 
będzie oddaleniem powództwa.

Być może najlepszym rozwią‑
zaniem będzie sąsiedzka rozmowa 
i zwrócenie uwagi palącemu sąsiadowi 
na Nasze odczucia i związane z nimi 
problemy. Pamiętajmy, że mieszkamy 
wśród sąsiadów i tylko wzajemne szano‑
wanie naszych praw, umożliwi nam nie‑
zakłócone i spokojne zamieszkiwanie.

Radca prawny
Jadwiga Chmielewska-

-Furmankiewicz
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Segregujmy śmieci!  

To się opłaca. Chronimy środowisko naturalne  
a wyselekcjonowane odpady  

wykorzystuje się do produkcji nowych towarów.

Remonty 2018
Aura w tym roku wyjątko-
wo sprzyja wykonywanym 
remontom. Na Olechowie 
i Janowie wykonano już 
blisko 60% zaplanowa-
nych dociepleń budyn-
ków.
Nową elewację zyskały budynki 
nr 109, 110, 119, 121, 125, 133, 

134, 155, 158 na Olechowie i 4 
na Janowie – bloki 14, 18, 20, 
23. Na kolejnych sześciu blo-
kach w os. Słowiańskie prace 
trwają – bloki 111, 114, 120, 
139, 143, 156.

Sukcesywnie następuje wy-
miana drzwi do klatek schodo-
wych i wymiana oświetlenia 
w budynkach na ekonomicz-
niejsze oświetlenie LED. Prace 
te przeprowadzono łącznie w 14 

budynkach os. Słowiańskiego 
i trzech na Janowie. Wiele prac 
prowadzonych obejmuje tere-
ny przyblokowe. Wymieniane 
są urządzenia na placach zabaw, 
wymieniane są ławki i napra-
wiane chodniki.

W osiedlu Zbiorcza jeszcze 
trwają przygotowania umów 
dociepleniowych na budynkach. 
Ocieplenia dotyczą budynków 
na Stokach. Z racji usytuowa-

nia tych budynków w strefie 
zabytkowej opracowywana 
dokumentacja wymaga uzgod-
nień z konserwatorem zabyt-
ków. Rozpoczęte zaś zostały 
prace dociepleniowe przy ul. 
Stylonowej 7 i remont balko-
nów przy ul. Wilczej 2 i Gołę-
biej 1/3. Na Sarniej 4 w maju 
zakończony został drugi etap 
naprawy i remontu balkonów. 
W budynku przy ul. Rawskiej 7 

wykonano uszczelnienie kana-
łów spalinowych.

Na Żubardziu rozpoczęły 
się prace instalacyjne, w wy-
niku których kolejne dwa bu-
dynki przy ul. Lutomierskiej 
156 i Bydgoskiej 40 wyposa-
żone zostaną w instalację cie-
płej wody dostarczanej z sieci 
Veolia. Ociepleniu podlega 
też blok przy Wrześnieńskiej 
67/69.

Na Kozinach na budynku 
nr 70 przy ul. Okrzei 30/36 pod-
jęte prace dociepleniowe, które 
obejmują nie tylko planowaną 
na ten rok ścianę wschodnią, 
ale także szczyt północny wraz 
z wymianą daszków nad klat-
kami schodowymi i balkonami 
ostatniej kondygnacji.
 K.Sz.
Na zdjęciach prezentujemy wy-
konane remonty na Olechowie.

8,78 zł za 1 m³ wody w 2018 r.  
i więcej w latach kolejnych
Wraz z końcem maja w prasie oraz na stronie internetowej łódzkiego Zakładu Wodo-
ciągów i Kanalizacji Sp. z o.o. pojawiła się informacja o nowych cenach wody na lata 
2018–2021. 

Zmiana w tym względzie wiąże się z powołaniem, na podstawie przepisów usta-
wy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 28 grudnia 2017 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
(PGW WP), które od 1 stycznia 2018 r. odpowiada za zagospodarowanie wód. Stąd 
cen nie uchwala już Rada Miejska. Ceny opracowywane są przez Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji Spółkę z o.o. i zatwierdzane Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu. Ceny ustalane są na okresy trzyletnie, 
nie jak dotychczas na rok.

Tak więc od 13 czerwca 2018 r. cena za wodę i odprowadzanie ścieków wynosi 
w Łodzi nie 8,55 zł/m³ a 23 gr więcej, czyli płacimy teraz 8,78 zł/m³.

W kolejnych latach ceny brutto 1 m³ kształtować się będą następująco:
od 13.06.2019 r. do 12.06. 2020 r. woda 4,42 zł, ścieki 4,41 zł, czyli razem 8,83 zł 

(podwyżka o 5 groszy),
od 13.06.2020 r. do 12.06.2021 r. woda 4,51 zł, ścieki 4,38 zł, czyli razem 8,89 zł 

(podwyżka o 6 groszy).
W ślad za wprowadzonymi podwyżkami Rada Nadzorcza RSM „Bawełna” podjęła 

uchwałę o zmianie opłat za wodę w zasobach Spółdzielni (bez Andrespola) od 1 lipca 
2018 r., następnie od 1 lipca 2019 r. i od 1 lipca 2020 r.

Co do Andrespola brak jest na ten moment informacji o tym czy utrzymano bądź 
zmieniono opłaty za wodę i ścieki.

 K.Sz.

SEGREGUJ ŚMIECI
W prasie lokalnej pojawiły 
się ogłoszenia Wydziału 
Gospodarki Komunalnej 
UMŁ przypominające o se-
gregacji odpadów. Jedno 
z ogłoszeń prezentujemy 
poniżej. W ten sposób 
władze miasta przypomi-
nają, że od 1 lipca wcho-
dzą w życie nowe zasady 
segregowania śmieci. Pi-
saliśmy o nich na łamach 
naszej gazety już wielo-
krotnie. 
Nasze budynki już od stycznia 
tego roku były przygotowy-
wane do gromadzenia surow-

ców w trzech frakcjach: pa-
pier, szkło, metale i tworzywa 
sztuczne. Spółdzielnia podpisa-
ła z UMŁ porozumienie, w wy-
niku którego miasto bezpłatnie 
podstawiło na wytypowanych 
terenach tzw. dzwony w zesta-
wach po trzy i w kolorach wy-
maganych Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska: żółty 
pojemnik na metale i tworzy-
wa, zielony na szkło i niebieski 
na papier.

Tylko w osiedlach Żubardź 
i Koziny, z uwagi na brak miejsca, 
na potrzeby segregacji podsta-
wione są przy niektórych jeszcze 
nieruchomościach w śmietnikach 
lub obok, mniejsze pojemniki 
o pojemności 240 l i 360 l i in-
nej kolorystyce, ale czytelnie 
oznaczone jakie odpady mogą 
w poszczególnym pojemniku być 

gromadzone. Do końca czerwca 
2022 r. bezwzględnie kolorysty-
ka pojemników musi odpowiadać 
zapisom rozporządzenia.

Pamiętajmy też, że w śmiet-
nikach zbieramy jeszcze odpadki 
mokre typu bio i pozostałe śmieci 
nie nadające się do segregacji.

Warto także wspomnieć 
o śmieciach wielkogabarytowych, 
których z nastaniem wiosny i pro-
wadzonymi przez mieszkańców 
remontami jest coraz więcej po-
zostawianych pod śmietnikami. 
Pamiętajmy, że wywożone są one 
raz w miesiącu – terminy wywo-
zu dostępne są w administracjach 
osiedli. Warto więc zainteresować 
się, przed wyrzuceniem np. mebli 
kiedy przypada termin wywozu 
gabarytów. Za składowane ich 
pod śmietnikiem grożą bowiem 
mandaty. K.Sz.

Rozpoczął się konkurs na najład-
niej ukwiecony balkon w okresie 
letnim. Zgłosiło się 9 osób: aż 6 
z osiedla „Żubardź”, 1 z „Kozin” 
i 2 z osiedla „Słowiańskie”.

Niestety ponownie nie było 
żadnych chętnych z osiedli 
„Zbiorcza” i „Sienkiewiczow-

skie”, mimo że co roku obser-
wujemy tam pięknie ukwiecone 
balkony. Szkoda, bo nasi uczest-
nicy bardzo sobie cenią udział 
w konkursie, a dekorowanie bal-
konów przynosi radość nie tylko 
im samym, ale także okolicznym 
mieszkańcom.

Zwycięzców, jak co roku, 
nagrodzimy podczas festynu 
Hop do szkoły, który odbędzie 
się 8 września br., a zdjęcia bal-
konów zaprezentujemy w kolej-
nych numerach naszej gazety.

 I.G.

Konkurs na balkon w kwiatach
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7 lipca przypada 
Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości.  
Przypominamy, że jest to też  
60 rok istnienia naszej Spółdzielni.

Dzięki uprzejmości Redaktor Naczelnej miesięcznika spółdzielczego „Tęcza Polska” 
p. Klementyny Zygarowskiej drukujemy tekst dotyczący obchodów Międzynarodowego 
Dnia Spółdzielczości. 

MIĘDZYNARODOW Y DZIEŃ SPÓŁDZIELCZOŚCI

Oświadczenie  
Międzynarodowego Związku Spółdzielczego  

na Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości 2018
W związku z nadchodzącym Międzynarodowym Dniem Spółdzielczości, który spółdzielcy 
na całym świecie w dniu 7 lipca obchodzić będą po raz 96., a pod auspicjami Organizacji 
Narodów Zjednoczonych po raz 24., Międzynarodowy Związek Spółdzielczy wydał następujące 
oświadczenie:

Zrównoważone społeczeństwa poprzez spółdzielczość
W dniu 7 lipca 2018 roku spółdzielcy na całym świecie świętować będą Międzynarodowy Dzień 
Spółdzielczości. Wykorzystując hasło „Zrównoważone społeczeństwa poprzez spółdzielczość” 
pokażemy w jaki sposób, dzięki naszym wartościom, zasadom i strukturom zarządzania, 
spółdzielnie mają w swoją istotę wbudowane zrównoważony rozwój i odporność razem z troską 
o swe społeczności co stanowi siódmą z ich wiodących zasad.
Międzynarodowy Związek Spółdzielczy zachęca swoich członków do wykorzystania serwisów 
społecznościowych w internecie (#CoopsDay) by upowszechnić tę wiedzę.
„Reprezentujemy 1,2 miliarda członków. Nie ma prawdopodobnie innego ruchu gospodarczego, 
społecznego czy politycznego na świecie, który w czasie krótszym niż 200 lat osiągnął taki wzrost 
jak my. Ale nie wzrost jest rzeczą najważniejszą. My konsumujemy, wytwarzamy i wykorzystujemy 
zasoby, które daje nam nasza planeta, w solidarności ze środowiskiem naturalnym i z naszymi 
społecznościami. To właśnie dlatego jesteśmy kluczowym partnerem w realizacji Celów 
Zrównoważonego Rozwoju ONZ” – powiedział Prezydent Międzynarodowego Związku 
Spółdzielczego Ariel Guarco.
Zrównoważone społeczeństwa są tym, co odzwierciedla środowiskowe, społeczne i ekonomiczne 
granice wzrostu.
Ze względu na swoją istotę spółdzielnie odgrywają potrójną rolę:
–   Jako aktorzy ekonomiczni stwarzają szanse dla tworzenia miejsc pracy, środków 

do życia i dochodu;
–   Jako przedsiębiorstwa o celach społecznych ukierunkowane na ludzi, przyczyniają się 

do tworzenia równości społecznej i sprawiedliwości;
–   Jako instytucje demokratyczne, zarządzane przez swoich członków, odgrywają wiodącą 

rolę w społeczeństwie i w społecznościach lokalnych.
Podczas gdy ostatni światowy raport PricewaterhouseCoopers wskazał, że dwie na pięć 
konwencjonalnych firm wciąż ignorują bądź nie wykazują znaczącego zaangażowania 
w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju, spółdzielnie są na czele tej drogi. Spółdzielnie 
wnoszą jedyny w swoim rodzaju wkład w wypełnienie wszystkich Celów Zrównoważonego 
Rozwoju i związanych z nimi zadań.
W 2016 roku Międzynarodowy Związek Spółdzielczy rozpoczął kampanię „Spółdzielnie dla 
2030 roku” (www.Coopsfor2030.coop) by ukazać zaangażowanie spółdzielni w realizację Celów 
Zrównoważonego Rozwoju i podkreślić wkład spółdzielni w uczynienie świata lepszym miejscem 
do życia.
Spółdzielnie mają doświadczenie w budowaniu zrównoważonych i odpornych 
społeczeństw.
Przykładowo wiele spółdzielni rolniczych przyczynia się do utrzymania trwałości terenów 
rolnych, gdyż uprawiają plony metodami zrównoważonego rolnictwa. Spółdzielnie spożywców 
w coraz większym stopniu wspierają zrównoważone zaopatrywanie się w swoje produkty 

i edukują konsumentów na temat odpowiedzialnej konsumpcji. Spółdzielnie mieszkaniowe 
pomagają w zapewnieniu bezpiecznych i przystępnych mieszkań.
Banki spółdzielcze przyczyniają się do stabilności dzięki swojej bliskości klientom i zapewnieniu 
im dostępu do finansów na szczeblu lokalnym i są obecne nawet na oddalonych obszarach. 
Spółdzielnie usług komunalnych angażują się w udostępnianie ludności obszarów wiejskich 
energii i wody, a wiele z nich jest aktywnych w działaniach na rzecz demokratyzacji energii.
Spółdzielnie pracy i socjalne różnych branż (zdrowia, komunikacyjne, turystyczne itp.) starają 
się zapewnić w efektywny sposób towary i usługi, tworząc jednocześnie długookresowe, 
zrównoważone miejsca pracy – a czynią to w coraz większym stopniu w sposób przyjazny dla 
naszej planety.
„W Międzynarodowym Dniu Spółdzielczości zamierzamy pokazać światu że możliwe jest 
połączenie wzrostu z demokracją, równością i sprawiedliwością społeczną. Że nasze 
społeczeństwa nie mogą dalej marnotrawić zasobów i marginalizować ludzi. Że musimy ulepszać 
teraźniejszość i myśleć o przyszłości dla następnych pokoleń. I że jesteśmy dumni iż stanowimy 
część tego ruchu – ruchu opartego o wartości i zasady. Ruchu oddanego sprawiedliwości 
społecznej i zrównoważonemu rozwojowi środowiska naturalnego” – powiedział Ariel Guarco. 

Jak możecie obchodzić Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości?
–   Zgłoście waszą spółdzielnię na stronę kampanii www.Coopsfor2030.coop 

by zadeklarować wasze zaangażowanie w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju;
–   Wykorzystajcie hashtag #coopsday, oraz logo i materiały informacyjne jakie znajdziecie 

na stronie Cooperators’ guide by zamieszczać wasze materiały video i zdjęcia 
w mediach społecznościowych i w internecie;

–   Zorganizujcie obchody, które ukażą wkład waszej spółdzielni w realizację 
zrównoważonego rozwoju i przyślijcie nam wasze plany na adres luengo@ica.coop, 
a my wprowadzimy do interaktywnej mapy;

–   Dzielcie się dobrymi przykładami pokazującymi jak można budować „Zrównoważone 
społeczeństwa poprzez spółdzielczość”.

Wykorzystamy te informacje by stworzyć ogólnoświatową mapę wydarzeń, jakie będą miały 
miejsce tego dnia.
Wydarzenie najwyższej rangi dla uczczenia Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości 2018:
Hasło na rok 2018 „Zrównoważone społeczeństwa poprzez spółdzielczość” i temat 
„Zrównoważona konsumpcja dóbr i usług” odnoszą się wprost do Celu Zrównoważonego Rozwoju 
ONZ nr 12 „Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja”. Postęp w realizacji Celu nr 12, jak również 
Celów nr 6 („Czysta woda i warunki sanitarne”), nr 7 („Czysta i dostępna energia”), nr 11 
(„Zrównoważone miasta i społeczności”) oraz nr 15 („Życie na lądzie”) będzie przeanalizowany 
przez państwa członkowskie ONZ podczas Wysokiego Forum Politycznego na Rzecz 
Zrównoważonego Rozwoju „Transformacja ku zrównoważonym i odpornym społeczeństwom”. 
Spółdzielnie mają wiele do 
powiedzenia w tej kwestii. 
Dlatego również w lipcu 
Komitet ds. Promowania 
i Rozwoju Spółdzielni COPAC 
zorganizuje spotkanie 
wysokiego szczebla 
w Nowym Jorku by pokazać 
jak spółdzielnie budują 
zrównoważone i odporne 
społeczeństwa.

Zapraszamy do udziału  
w naszym konkursie literackim

Przypominamy o konkursie lite-
rackim „Bawełna i ja” przepro-
wadzanym z okazji jubileuszu 
60-lecia naszej Spółdzielni.

Serdecznie zachęcamy Pań-
stwa do wzięcia w nim udziału.
Prace mogą nadsyłać wszy-
scy (dorośli), nie tylko członko-
wie Spółdzielni – ważne, żeby 
zgłoszone utwory łączyły się tematycznie z RSM „Bawełna”, 
w ostateczności ogólnie ze spółdzielczością mieszkaniową. 
Mogą to być wspomnienia, opowiadania, wiersze – historie 
inspirowane prawdziwymi zdarzeniami albo całkowicie zmy-
ślone. Powinny być krótkie – nie więcej niż 10 tys. znaków 
(ze spacjami) – ok. trzy strony maszynopisu albo sześć rę-
kopisu. 

Dla zdobywców trzech pierwszych miejsc przewidujemy 
nagrody pieniężne oraz zaproszenia na uroczyste obchody 
jubileuszu Spółdzielni. Nie wykluczamy też publikacji utwo-
rów w naszej gazecie.

Pierwszy utwór na konkurs już wpłynął, czekamy na następne. 
Termin składania prac – 22 pażdziernika 2018 roku.

Regulamin i karta zgłoszenia na konkurs znajdują się na na-
szej stronie http://www.rsmbawelna.pl w zakładce Konkursy. 

***
Przypominamy również o naszym apelu i prośbie, abyście 
Państwo przynosili pamiątki związane z RSM „Bawełna” 
i jej historią – stare dokumenty, zdjęcia, odznaczenia itp. 
z pierwszych lat istnienia Spółdzielni.  E.S.

http://www.Coopsfor2030.coop/
http://www.Coopsfor2030.coop/
https://crm.ica.coop/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=28891&qid=1118327
mailto:luengo@ica.coop
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Mundialowe rozgrywki w skali mikro.  

Lokalna inicjatywa  
dla najmłodszych fanów  

piłki nożnej.

K o n t a k t 
z administracją

Administracja osiedla „Słowiańskie”, 
tel. 42 670 95 03, 42 670 70 42.
Kierownik adm. p. Piotr Sumiński.
TECHNICY:
Andrzej Piętal, tel. 503 029 115, e-mail: 
apietal@rsmbawelna.pl, budynki nadzoro-
wane: od nr 101 do nr 160.
Artur Otwinowski, tel. 505 150 847, e-mail: 
aotwinowski@rsmbawelna.pl, budynki nadzo-
rowane: 100, 201-233 oraz zespół garaży przy 
bl. 100 i przy ul. Zakładowej 32-36.
ADMINISTRATORZY:
Alina Kobus administrowane bloki: 100-131, 
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: 132-160, tel. kom. 505 150 842, e-mail: 
mkrasowska@rsmbawelna.pl.
Beata Nykiel administrowane bloki: 201-233, 
tel. kom. 505 131 497, e-mail: bnykiel@rsm-
bawelna.pl.

Administracja osiedla „Sienkiewiczow-
skie”, tel. 42 670 66 64, 42 670 66 63.
Kierownik adm. p. Piotr Sumiński.
TECHNIK:
Dominik Różycki, tel. 505 150 844, e-mail: 
drozycki@rsmbawelna.pl.
ADMINISTRATORZY:
Sabina Cebula administrowane bloki: 16-26, 
Wspólnoty Mieszkaniowe bl. 54, 56, 58, tel. 
kom. 505 150 859, e-mail: scebula@rsmba-
welna.pl.
Mariusz Szałabski administrowane bloki: 
12, 13, 14, 15, 27, 28, 29, 30, S-ki, Z-ki, tel. 
kom. 505 150 851, e-mail: mszalabski@rsm-
bawelna.pl.
Jerzy Gołębiowski administrowane bloki: 
1-11, 51-53, 55, 57, 60, 16, ul. Fabryczna 9 
– Andrespol, 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.
TECHNIK:
Piotr Gill, tel. 512 476 637, e-mail: pgill@
rsmbawelna.pl.
ADMINISTRATORZY:
Jolanta Bagińska administrowane budynki: 
Sacharowa (Gorkiego) 6/8, 10/12, 24, 26, 28, 
tel. kom. 505 150 858, e-mail: jbaginska@
rsmbawelna.pl.
Elżbieta Kowalczyk administrowane budyn-
ki: Górska 2, 4, 3/5, 7/9, Szczytowa 4/6, Rawska 
3, 7, Wilcza 2, Gołębia 1/3, 5, tel. kom. 505 150 
845, e-mail: elkowalczyk@rsmbawelna.pl.
Aleksandra Czekalska administrowane 
budynki: Zbiorcza 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 
21, 23, 25, Sarnia 4, Stylonowa 7, tel. kom. 505 
150 846, e-mail: aczekalska@rsm bawelna.pl.

Administracja osiedli „Żubardź” i „Kozi-
ny”, tel. 42 651 55 24.
Kierownik adm. p. Jolanta Bartoszek.
TECHNIK DLA BUDYNKÓW OSIEDLA „ŻUBARDŹ”:
Jakub Paprocki, tel. 509 330 825, e-mail: 
jpaprocki@rsmbawelna.pl.
TECHNIK DLA BUDYNKÓW OSIEDLA „KOZINY”:
Zbigniew Stysiński, tel. 505 150 849, e-mail: 
zstysinski@rsmbawelna.pl.
ADMINISTRATORZY:
Magdalena Gazda administrowane budynki: 
Kasprzaka 10, 11, 11a, 28/34, Długosza 1/5, 
27, 29/31, 1-go Maja 76, 84/86, Więckow-
skiego 97, Lorentza 8, Srebrzyńska 45, Włók-
niarzy 198, Bydgoska 44, 46, zespół garaży 
przy ul. 1-go Maja 76a, tel. kom. 505 150 840, 
e-mail: mgazda@rsmbawelna.pl.
Jacek Piaseczny administrowane budynki: 
Gandhiego 3a, Tatarakowa 15, Lutomierska 
83/101, 103a, 105a, 109a, 111, Wrześnieńska 
67/69, 71/73, Sierakowskiego 1/5, Klonowa 
35/37, 41, Czarnkowska 9/13, tel. kom. 505 
150 862, e-mail: jpiaseczny@rsmbawelna.pl.
Aleksandra Marcinkowska-Wrońska ad-
ministrowane bloki: Bydgoska 25, 27/29, 35, 
37, Lutomierska 156, 158, Uniejowska 1/3, 
4, 4a, 6, Limanowskiego 168, Turoszowska 
5, 16, dwa zespoły garaży przy ul. Bydgoskiej 
25a i Powstańców Wielkopolskich 25, tel. 505 
150 852, e-mail: amarcinkowskawronska@
rsmbawelna.pl.
Maja Kwiatkowska administrowane bloki: 
Klonowa 28/30, 32, 38/40, gen. T. Kutrzeby 
3 i 10 (dawniej Tybury), Kasprzaka 60/62, 
64a, Okrzei 30/36, 40, 4/12. Tel. 505 150 853, 
e-mail: mkwiatkowska@rsmbawelna.pl.

Zgłaszanie awarii po godzinach pracy 
administracji: PRYM PPHU Grzelka and 
Grzelka Pogotowie Mieszkaniowe, tel. 
42 640 41 05, 42 640 41 06, 601 880 504.

W dniu 18 maja 2018 roku o go-
dzinie 10.00 w sali gimnastycz-
nej Szkoły Podstawowej nr 205 
w Łodzi odbyła się XVIII Spar-
takiada Szkół Podstawowych 
klas VI.

Organizatorem imprezy było 
Ognisko TKKF „Dzikusy”, RSM 
„Bawełna”, Rada Osiedla Ole-
chów-Janów oraz Szkoła Pod-
stawowa nr 205.

Nagrody, puchary i medale 
ufundowane zostały przez RSM 
„Bawełna” oraz Astral Media.

Cel imprezy, którym, jak już 
wielokrotnie pisaliśmy, jest pro-
pagowanie masowego udziału 
dzieci w łatwych i prostych for-
mach ruchowych, rozwijanie 
sprawności ogólnej, dobrego 
samopoczucia, stwarzanie wa-
runków do czynnego wypoczyn-
ku, kształtowanie umiejętności 
zespołowego współdziałania 
i współzawodnictwa, kształtowa-
nie umiejętności kibicowania dru-
żynie własnej i innej oraz w koń-
cu integracja szkoły z rodzicami 
i środowiskiem, po raz kolejny 
był w pełni zrealizowany. Atmo-
sfera jaka panuje na tego typu 
imprezach, doping rodziny i zna-

jomych, a przede 
wszystkim współ-
zawodnictwo, ra-
dość dzieci i chęć 
zwycięstwa są 
zachwycające.

W imprezie udział wzięli ucz-
niowie ze Szkół Podstawowych: 
nr 34, 114, 141, 205 z Łodzi oraz 
z Publicznej Szkoły Podstawowej 
„Mileszki”.

Najwięcej punktów w roz-
grywkach uzyskała Szkoła 
Podstawowa nr 205 zajmując 
I miejsce na Spartakiadzie i zdo-
bywając kolejny już raz Puchar 
Prezesa RSM „Bawełna”.

Gościem specjalnym im-
prezy była Olimpijka z Meksyku 
z 1968 r. p. Lucyna Krawcewicz, 
lekkoatletka, która w rzucie osz-

czepem zajęła 12 miejsce w fina-
le; mistrzyni Polski z 1965 r. i wi-
cemistrzyni Polski 1964, 1967, 
1968 r.

Spartakiadzie bacznie przy-
glądała się i dopingowała dzieci 
przedstawicielka Regionalnej 
Rady Olimpijskiej p. Małgorzata 
Dziedziurska.

Jak co roku obecni byli także 
przedstawiciele Zarządu, Rady 
Nadzorczej i Rad Osiedli RSM 
„Bawełna”, Astral Media i Dy-
rektorzy oraz pracownicy Szkół 
Podstawowych. K.Sz.

Podobnie jak w latach po-
przednich zanim rozgorza-
ły mundialowe rozgrywki 

u nas na Olechowie swoich sił 
w zawodach piłkarskich próbo-
wali najmłodsi zawodnicy: sied-
mio- i ośmiolatkowie. Impreza 

pod nazwą „Mistrzostwa Świata 
na Olechowie” odbyła się w dniu 
10.06.2018 r. w godzinach 9.00–
14.00 na boisku Orlika przy Szko-
le Podstawowej nr 205. W turnie-
ju wzięło udział 40 zawodników 
– dzieci z rocznika 2010–2011, 

które przyjęły nazwy wybranych 
przez siebie ośmiu państw. Zespo-
ły były podzielone na dwie grupy.

Po niezwykle zaciekłej wal-
ce zwycięską drużyną zostały 
Niemcy.

Pełne wyniki rozgrywek 
przedstawiały się 
następująco:
I miejsce   –  Niemcy
II miejsce   –  Meksyk
III miejsce   –  Portugalia
IV miejsce   –  Anglia
V miejsce   –  Chile
VI miejsce   –  Rosja
VII miejsce  –  Polska
VIII miejsce  –  Hiszpania

Spośród uczestników 
turnieju wyłoniono 
trzech najlepszych 
graczy, którzy otrzymali 
tytuły i statuetki:

Najlepszy zawodnik: Antho-
ny Leovaris – uhonorowany sta-
tuetką dla najlepszego zawodnika

Najlepszy bramkarz: Mate-
usz Urbaniak – uhonorowany sta-
tuetką dla najlepszego bramkarza

Król strzelców: Kacper Du-
bielak – uhonorowany statuetką 
króla strzelców.

Wszystkim zawodnikom gra-
tulujemy!

Organizatorami turnieju 
byli: Ognisko TKKF „Dzikusy”, 
OSK Tylko Widzew przy udzia-
le i wsparciu RSM „Bawełna” 
i Rady Osiedla Olechów-Janów – 
jednostki pomocniczej UMŁ.

Puchary, medale, statuetki 
oraz koszulki z napisem „Mi-
strzostwa Świata 2018” zaku-
piono ze środków przekazanych 
przez RSM „Bawełna”. Podczas 
rozgrywek uczestnicy otrzymali 
napoje oraz słodki poczęstunek.

Puchary oraz medale 
wręczyli:
–   Puchar Prezesa RSM „Ba-

wełna” wręczył Prezes RSM 
„Bawełna” Sylwester Pokor-
ski

–   Puchar Prezesa Ogniska 
TKKF „Dzikusy” wręczył 
prezes Ogniska Władysław 
Stępień

–   Puchar OSK Tylko Widzew 
wręczył Krzysztof Kaszuba

 K.Sz.

MISTRZOSTWA ŚWIATA NA OLECHOWIE

Aktywne lato!
Zachęcamy do udziału w poniższych 
wydarzeniach 
Organizowanych przez Strefę Kultury Otwartej, 
z ul. Anny Jagiellonki 4:

 ■ 2 lipca (poniedziałek), g. 11.00–13.00 
Warsztaty terenowe: Mali dekonstruktorzy – 
wielkoformatowe układanki 
Miejsce: Park „Źródła Olechówki” przy placu zabaw
 ■ 3 lipiec (wtorek), g. 11.00–13.00 
Warsztaty terenowe: Mali dekonstruktorzy – 
wielkoformatowe układanki 
Miejsce: Park „Źródła Olechówki” przy placu zabaw
 ■ 9 i 11 lipca (poniedziałek i środa), g. 11.00–13.00 
Warsztat: Fotowehikuł – tajemnicza mapa Olechowa  
Miejsce zbiórki: SP nr 205, ul. Dąbrówki 1 
 ■ 24 i 25 lipca (wtorek), g. 11.00–13.00 
Warsztat: Fotowehikuł – tajemnicza mapa Olechowa  
Miejsce zbiórki: SP nr 141, ul. Zakładowa 35  
Wstęp na warsztaty jest bezpłatny 
Obowiązują zapisy: plac.zabaw2018@gmail.com lub 
tel.: 501 180 652

Organizowanych przez Dom Kultury 502, 
z ul. A. Sacharowa 18:

 ■ 6.07.2018, godz. 12.00  
Gra terenowa „Koniec języka za przewodnika” 
– wydarzenie w ramach projektu „Szósty Mały 
książkomaniak” w jednej z łódzkich fabryk, należących 
do partnera projektu – Zakładów Przemysłów 
Twórczych Wi-Ma. Wstęp wolny 

SPARTAKIADA KLAS VI

Foto: Z Dyrektor SP nr 205 p. Magdaleną Czwartosz-Bujnowicz 
uczniowie: Julia Matracka, Wiktoria Sidyk i Bartosz Pietrzyk
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Wszystko obecnie nakręca piłkę nożną. Gra Lewandowskiego 
na europejskich murawach pokazała, że mamy z kim się identyfikować 
i komu kibicować. Część zawodników z naszej reprezentacji również gra 
w uznanych klubach. Stają się oni bardziej rozpoznawalni.

Redakcja: Spotykamy się dzień 
po meczu Polski z Senegalem na Mi‑
strzostwach Świata w piłce nożnej 
i przyznamy, że chciałyśmy zacząć 
ten wywiad trochę inaczej, czyli 
świętując zwycięstwo i zachwycając 
się grą polskiej reprezentacji. Mecz 
jednak przegraliśmy 1:2 i chyba nie 
ma na razie czego chwalić. Jak Pan 
ocenia to spotkanie i jakie są Pana 
wrażenia?

Krzysztof Kaszuba: Atmosfera 
rzeczywiście jest smutna. Drużyna 
Senegalu okazała się bardzo wyma-
gająca. Było widać przede wszyst-
kim dobre warunki fizyczne tamtych 
zawodników i dominację formacji 
w linii środkowej. Po naszej stronie 
pojawiło się sporo błędów: niefortun-
nie dopuściliśmy do straty pierwszej 
bramki, piłka odbiła się rykoszetem 
o nogi Thiego Cionka, co w rezulta-
cie doprowadziło do bramki samobój-
czej. Przy drugim golu dla Senegalu 
można wskazać na nie do końca właś-
ciwe zachowanie naszego bramkarza 
i środkowego obrońcy. Ale w ogóle 
wpuszczenie przez sędziego na boi-
sko senegalskiego zawodnika akurat 
w tym momencie wywołało małe za-
mieszanie w naszej drużynie, za które 
słono zapłaciliśmy. W meczu zauwa-
żalny był także brak Kamila Glika, 
który jest naszą ostoją w obronie. Za 
dużo prezentów daliśmy przeciwni-
kowi.

Niestety, wg mnie, było widać 
pewną ospałość naszej reprezentacji, 
tak jak byśmy potrzebowali jeszcze 
dwóch, trzech dni na obudzenie się 
na mistrzostwach i odnalezienie swo-
jej energii i świeżości. 

R.: A czy to nie jest tak, że po 
prostu zlekceważyliśmy drużynę 
Senegalu już na dzień dobry?

K.K.: Myślę, że nie. Na takiej 
imprezie jak mistrzostwa świata 
z szacunkiem podchodzi się do każ-
dego rywala, to jest bowiem już taki 
poziom piłki, że nie ma tu miejsca 
na lekceważenie. Każda z występu-
jących tu drużyn przeszła pewien 
etap, by znaleźć się wśród najlep-
szych i wszyscy zawodnicy mają 
tego świadomość.

R.: A jak Pan ocenia grę Le‑
wandowskiego w meczu z Sene‑
galem?

K.K.: Na pewno nie był to jego 
mecz, zresztą cała drużyna zagrała 
bardzo przeciętnie i na tym tle Le-
wandowski się niestety nie wyróżniał. 
Weźmy jednak pod uwagę to, że miał 
on trudną rolę, momentami broniony 
był nawet przez trzech Senegalczy-
ków, a ich warunki fizyczne skutecznie 
uniemożliwiały zawalczenie o piłkę. 
Jako trener sądzę jednak, że właśnie 
to skupienie się Senegalczyków na 
Lewandowskim mogło być szansą dla 
pozostałych polskich zawodników, by 
przejąć inicjatywę. Niestety tej szansy 
nie wykorzystaliśmy.

R.: A jak Pan ocenia drużyny 
z naszej grupy, czyli właśnie Sene‑
gal, Kolumbię i Japonię? Czy to 
łatwa czy wymagająca grupa?

K.K.: Dla nas te drużyny są nie-
co egzotyczne, każda z innego, od-
dalonego od nas, kontynentu i przez 
to są one dla nas pewną niewiadomą. 
Z pewnością bardziej zaznajomieni 
jesteśmy z grą drużyn europejskich, 
w których przecież występuje wielu 
naszych zawodników. Czy mogliby-
śmy trafić na lepszą grupę? Trudno 
powiedzieć, ponieważ analizując grę 
innych krajów, te mecze na razie są 
bardzo wyrównane. Proszę popa-
trzeć, że nawet faworytom na razie 
układa się średnio: Niemcy swój 
pierwszy mecz przegrali, Argentyna 
i Brazylia pierwsze mecze zremiso-
wały. Ponadto, z kilkoma wyjątkami, 
w tych meczach na razie pada mało 
bramek. Także uważam, że poziom 
jest dosyć wyrównany.

R.: W momencie, gdy rozma‑
wiamy, jesteśmy jeszcze przed me‑
czem z Kolumbią. Jak Pan ocenia 
nasze szanse?

K.K.: Niestety jest to mecz 
o wszystko, więc nie możemy go 
przegrać. Jestem jednak optymi-
stycznie nastawiony i myślę, że 
każdy kibic powinien mieć do tego 
takie pozytywne podejście, by ta do-
bra energia dała naszym moc. Tak 
więc trzymamy kciuki i walczymy 
do końca.

R.: Kogo Pan typuje na mi‑
strzów świata? Ma Pan swojego 
faworyta?

K.K.: Oczywiście Polskę:) 
Sercem jestem za Polską, chociaż 
rozum podpowiada mi, że mogą to 
być znów Niemcy.

R.: Przejdźmy może teraz na 
nasze lokalne boiska, bo przecież 
10.06. br. brał Pan udział w turnie‑
ju piłkarskim „Mistrzostwa Świata 
na Olechowie”, w którym uczestni‑
czyły dzieci. Jego organizatorami 
było Ognisko TKKF „Dzikusy” 
i Ogólnopolskie Stowarzyszenie 
Kibiców „Tylko Widzew”, a wspie‑
rała je Rada Osiedla OlechówJa‑
nów i RSM „Bawełna”.

K.K.: Ten turniej odbywa się 
już od lat i w większości uczestniczą 
w nim dzieci z osiedli Olechów i Ja-
nów, z pobliskich szkół oraz z przed-
szkoli nr 234 i 4. Dzieciaki bardzo 
angażują się w grę, a jednocześnie 
sprawia im ona wiele radości. Warto 
wspomnieć, że nawet na poziomie 
tak młodych zawodników, już trafia-
ją się takie perełki jak na przykład 
Anthony Leovaris, który został uho-
norowany statuetką dla najlepszego 
zawodnika tych mistrzostw. Ten 
7-latek gra w piłkę od drugiego roku 
życia, a szlify zdobywał w szkółce 
piłkarskiej słynnej Chelsea Londyn!

R.: Czy Pan także ma za sobą 
karierę piłkarską?

K.K.: Tak, zacząłem swoją spor-
tową przygodę w Międzyszkolnym 
Klubie Sportowym Łodzianka, na-
stępnie grałem w Konstantynowie, 
gdzie awansowaliśmy do III ligi. Po 
drodze grałem jeszcze w Ner Poddę-
bice, a zakończyłem w 2005 roku 
w Viktorii Częstochowa. Płynnie 
przeszedłem z tego do zawodu tre-
nera w Widzewie, z którym związany 
jestem do dziś. Szkolenie sprawia mi 
ogromną frajdę, jest to moja pasja.

R.: Jaki był Pana wzór trenera?
K.K.: Zawsze najbardziej pa-

mięta się swojego pierwszego trenera 
i to właśnie on był dla mnie wzo-
rem przez te wszystkie lata. Roman 
Grochalewski, bo o nim mówię, miał 
przede wszystkim bardzo dobre po-
dejście do dzieci, posiadał dużą wie-
dzę nie tylko jako szkoleniowiec, 
ale także jako wychowawca. To 
pod jego okiem zdobywałem pierw-
sze piłkarskie doświadczenia. Jako 
wzór trenera mogę także wymienić 
Franciszka Smudę. Ten człowiek, 
w swoim najlepszym okresie, try-
skał ogromną energią, był niezwykle 
charyzmatyczny, pełen euforii, żył 
tą piłką, nie mógł usiedzieć podczas 
meczów, w emocjach wbiegał na boi-
sko. Bardzo go cenię.

R.: A jak, w porównaniu z nim, 
ocenia Pan Adama Nawałkę?

K.K.: To także bardzo dobry 
wzór zarówno dla innych trenerów, 
jak i zawodników. Jest z pewnością 
przeciwieństwem Franciszka Smu-
dy, jeśli chodzi o emocjonalność. 
On na chłodno obserwuje i analizu-
je przebieg spotkania, nie podejmuje 
pochopnych decyzji, jest zrównowa-
żony i poprzez spokojną kalkulację 
stara się wyciągać wnioski na kolejne 
mecze.

R.: Bycie trenerem na Widze‑
wie to nie jedyne Pana zajęcie.

K.K.: Tak, w czasie mojej pracy 
dla Widzewa nawiązaliśmy współ-
pracę z Publicznym Gimnazjum 
nr 36 i dzięki temu powstały tu klasy 
ze zwiększoną ilością wychowania 
fizycznego, z nastawieniem na piłkę 
nożną. Uczę w tej szkole. Ponadto 
trenuję najmłodsze dzieci na Olecho-
wie na Orliku. Najzdolniejsi z nich 
trafią później do Akademii Widzewa, 
która stanowi integralną część klu-
bu piłkarskiego Widzew Łódź. Na 
Widzewie trenuję dzieci z rocznika 
2010–2011. W swojej pracy muszę 
być także dobrym psychologiem, 
który zachęci do gry, zmotywuje, 
pocieszy, a czasem postawi do pio-
nu. Co więcej, często muszę poradzić 
sobie nie tylko z dziećmi, ale także 
z rodzicami i ich oczekiwaniami.

R.: Zainteresowanie piłką noż‑
ną jest od lat ogromne. Każdy chce 
być teraz Lewandowskim. Z czego 
to wynika?

K.K.: Wszystko obecnie nakręca 
piłkę nożną. Gra Lewandowskiego na 

europejskich murawach poka-
zała, że mamy z kim się iden-
tyfikować i komu kibico-
wać. Część zawodników 
z naszej reprezentacji 
również gra w uznanych 
klubach. Stają się 
oni bardziej roz-
poznawalni, bo 
codziennie wi-
dzimy ich w re-
klamach w naszych 
telewizorach. Mo-
żemy wieszać ich plakaty 
lub kolekcjonować na-
klejki z ich podobiznami. 
Dodatkowo kuszą nowo 
powstałe piękne stadiony, 
a na naszym lokalnym po-
dwórku ogromnie cieszy 
awans Widzewa do II ligi. 
Ta wszechobecna piłka i to, 
że łączy ona ludzi, sprawia, że 
tyle dzieci chce w tym uczestniczyć. 
Obojętnie czy potrafią biegać i strze-
lać gole czy nie, to i tak każdy z nich 
chce być Lewandowskim, a na trenin-
gach każdy ma koszulkę z numerem 9. 
Uważam, że to piękne, pod warunkiem 
jednak, że to jest wola i chęć dziecka, 
a nie wyłącznie presja rodzica, który 
wymaga, by jego dziecko zostało zna-
nym piłkarzem, powinno zdobywać 
gole i wygrywać każdy mecz. 

R.: A czy infrastruktura spor‑
towa w Polsce jest obecnie już wy‑
starczająco rozwinięta, by odpo‑
wiednio szkolić dzieci i młodzież?

K.K.: Przed wiele lat poziom 
polskiej infrastruktury sportowej po-
zostawiał wiele do życzenia. Obecnie 
jednak jesteśmy świadkami wielkich 
zmian w tym obszarze. Długofalowe 
plany działania różnych organizacji, 
w tym samorządów oraz instytucji 
edukacyjnych, odnoszą skutek i co-
raz częściej obserwuje się wzmożony 
nacisk na rozwój aktywności fizycz-
nej i sportu. Efektem jest powstanie 
w naszym kraju kilku nowych obiek-
tów sportowych, dorównujących po-
ziomem tym na Zachodzie. Cieszą 
też nowe stadiony w Łodzi, a także 

Rozmowa z p. Krzysztofem Kaszubą trenerem Widzewa 
rocznika 2010–2011, nauczycielem WF-u w Publicznym 
Gimnazjum nr 36 na Olechowie.

Stadion Narodowy w Warszawie. 
Jednak nadal jest w tym temacie 
jeszcze bardzo wiele do zrobienia. 
Przede wszystkim trzeba wreszcie 
doprowadzić do tego, by sztuczne 
murawy zastąpić naturalnymi.

R.: Wspomniał Pan wcześniej 
o awansie drużyny Widzewa do 
II ligi. Jest radość?

K.K.: Oczywiście, radość jest 
ogromna, ale muszę przyznać, że 
był to bardzo ciężki sezon, zarówno 
dla zawodników, dla sztabu szko-
leniowego, jak i dla kibiców. Losy 
zespołu ważyły się do ostatniej 
chwili i do ostatniej minuty drżeli-
śmy o wynik. Ciężko jest awanso-
wać z III do II ligi, ponieważ na ten 
wyższy szczebel wchodzi tylko jed-

na drużyna. To się nam jednak udało. 
W tym wszystkim fenomenalni byli 
kibice, których na meczach było po 
17 tysięcy i którzy dawali drużynie 
świetny doping.

(Od redakcji: musimy dodać 
jeszcze, że także ŁKS awansował 
i jest obecnie klubem pierwszoligo-
wym. Obu drużynom gratulujemy!)

R.: A więc niech ta dobra pas‑
sa naszych zawodników trwa. Ale 
wracając do mundialu, nasza ga‑
zeta ukaże się już po meczu Polski 
z Kolumbią, a w dniu meczu z Ja‑
ponią. Jakie są Pana rokowania?

K.K.: Jestem dobrej myśli.
R.: Trzymamy zatem mocno 

kciuki i dziękujemy za rozmowę.
 K.Sz. i I.G.

Szybkie zgłoszenia
Drodzy lokatorzy, aby wyjść naprzeciw 
Waszym potrzebom, proponujemy, byście 
w razie zauważenia na osiedlu bądź w bu-
dynku jakichkolwiek nieprawidłowości, robili 
ich zdjęcia i od razu przesyłali je przy pomo-
cy telefonu swoim administratorom lub na 
adres mailowy Spółdzielni: 
poczta@rsmbawelna.pl
Kontakt z administratorami, włącznie z pod-
ległymi im budynkami, zamieszczany jest 
zawsze w naszej gazecie, na stronie obok 
oraz można takie dane znaleźć na tablicach 
informacyjnych w klatkach schodowych.

SERCEM  
JESTEM ZA POLSKĄ



8 Rozerwij się!
Poziomo: 1. figiel, psikus, 6. zając 
z powiedzenia, 7. sknera, skąpiec, 
8. pomyślny, dobry okres, 9. postać 
z powieści T. Dołęgi-Mostowicza, 12. 
przypora,13. psia zgraja, 14. żagiel re-
jowy, 18. kojarzy się z zsyłką, 19. daw-
niej Niasa, 20. ojciec Thora, 21. twarde 
baletki, 22. reprezentacyjna sala.
Pionowo: 2. wybryki, wyskoki, 3. au-
tor wiersza Do prostego człowieka, 4. 
gad z mezozoiku, 5. Garibaldi lub Ver-
di, 9. księżyc Urana odkryty przez son-
dę Voyager 2, 10. aforyzm, maksyma, 
11. indyjski stan u stóp Himalajów, 15. 
sędzia zmarłych w Hadesie, 16. miasto 
nad Wieprzą, 17. rosa śmierci.

Poziomo: Tesla, wozak, tempo, splin, 
pizza, Jördis, Zamek, atleci, Pelé, włosie, 
Sony, ścieki, krew.
Pionowo: Eleni, La Paz, nonparel, Kali-
niec, przypisek, zemdlenie, Ajka, tułacz, 
eksces, Iberia.

Pierwsze trzy osoby, które w ciągu 10 dni 
od ukazania się gazety (decyduje data 
stempla pocztowego) nadeślą prawidłowo 
rozwiązaną krzyżówkę na adres: RSM 
„Bawełna” 93120 Łódź, ul. Przyby‑
szewskiego 163, z dopiskiem na kopercie 
„Krzyżówka”, otrzymają nagrody (nie do‑
tyczy pracowników RSM „Bawełna”).

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI 
Z POPRZEDNIEGO NUMERU

BARAN 21 III  20 IV
Dość trudny, bo pełen obo-
wiązków miesiąc - dodat-
kowe zadania, zastępstwa, 
znacznie większe obowiązki. Osoby pra-
cujące na własny rachunek mogą mieć 
małe kłopoty organizacyjne. W sprawach 
osobistych - dobry okres, uporządkujesz 
zawiłości uczuciowe. Miłe będą Ryby.

BYK 21 IV  21 V
Okaże się, że oczekiwanie na 
spotkanie z kimś dawno nie 
widzianym było przyjemniej-
sze od samego spotkania. Chyba nie będzie-
cie mieli sobie nic ciekawego do powiedzenia. 
Sprawi Ci to przykrość i rozczarowanie. Nato-
miast wyjeżdżający teraz na urlop mają szanse 
na interesujące rozmowy ze Skorpionem.

BLIŹNIĘTA 22 V  20 VI
Może Ci zaszkodzić zbytnie 
gadulstwo. Spróbuj zatem 
panować nad emocjami 
i najlepiej nie eksponuj za bardzo włas-
nej osoby. Prowokujących sytuacji nie 
zabraknie. Przekonywanie o własnych 
racjach mijać się będzie z celem. Będzie 
na to inny czas. Lew spojrzy na Ciebie 
z uznaniem. 

RAK 21 VI  22 VII
Czyjeś zainteresowanie Two-
imi sprawami przyniesie bar-
dzo korzystne wyniki. Nie 
wzbraniaj się z przyjęciem tej pomocy, 
będzie okazja, żeby się zrewanżować. Wia-
domość otrzymana z daleka od Koziorożca 
przyjdzie bardzo nie w porę, trudno będzie 
załatwić zawartą w niej prośbę.

LEW 23 VII  22 VIII
Okres bardzo dobrej pas-
sy we wszystkim: w pracy 
sukcesy dzięki wytrwałości 
i konsekwencji w działaniu, w domu uło-
ży się wszystko spokojnie i miło. Wpłynie 
to pozytywnie na Twoje samopoczucie. 
Koniec miesiąca pod znakiem spotkań 
i dobrej zabawy. Nie daj się zagadać 
Bliźniętom.

PANNA 23 VIII  22 IX
Nowe widoki w różnych spra-
wach poprawią Twój nie naj-
lepszy ostatnio nastrój. Twoja 
energia wpłynie na żywszy tok zajęć, a ich 
przebieg wywoła optymistyczną atmosferę 
wokół Twojej osoby. Jeśli Strzelec w roz-
mowie napomknie o jakimś starym wy-
darzeniu, nie podejmuj tematu. Nie warto. 

WAGA 23 IX  23 X
Twoja chęć przypodobania 
się szefowi może być źle 
zrozumiana przez otoczenie. 
Może więc zmień metody postępowania. 
Po co Ci niepotrzebne plotki. Przecież nie 
jesteś lizusem, chcesz tylko, żeby szef był 
zadowolony z Twojej pracy. Najtrudniej 
będzie przekonać o tym Raka.

SKORPION 24 X  21 XI
Ważne przypomnienie dla wy-
jeżdżających na urlop: lato to 
czas wyjazdów i pustych miesz-
kań, a więc uważaj. Nie zostawiaj swego dobra 
bez opieki. Na pewno znajdziesz kogoś życz-
liwego, kto zechce mieć Twoje gospodarstwo 
na oku pod Twoją nieobecność. Opiekę nad 
kwiatkami najlepiej powierzyć Wodnikowi.

STRZELEC 22 XI  21 XII 
Strzelcy będą chcieli w tym 
miesiącu poflirtować z kimś 
ładnym i miłym, ale nie 
będzie zainteresowania drugiej stro-
ny. Trzeba będzie się bardziej wysilić. 
Mimo trudności widoki są niezłe, więc 
cierpliwi i uparci mogą liczyć na powo-
dzenie. Powinni jednak unikać Bliźniąt 
i Byka.

KOZIOROŻEC 22 XII  19 I
Kłopoty czy nieporozumienia 
powstałe właśnie teraz uda 
się dość szybko zlikwidować. 
Będą to więc trudności krótkotrwałe, łatwe 
do zwalczenia. Układ gwiazd nie zaleca jed-
nak podejmowania w tym okresie nowych, 
wspólnych przedsięwzięć. Nie widać ich 
powodzenia. Nawet wspólnie z Wagą.

WODNIK 20 I ‑ 18 II
Nadmiar spotkań i rozmów 
okaże się zupełnie zbędny. 
Mogą z tego wyniknąć tylko 
niepotrzebne komplikacje. A może i jedna 
korzyść, choć z pozoru wcale niemiła - 
poznasz jaki naprawdę jest ktoś dość Ci 
bliski. Nie będzie to obraz wart uznania. 
Nie dotyczy to Barana.

RYBY 19 II  20 III
Obecne sprawy czy problemy 
zajmą Ci dużo czasu. Będzie 
to powodem napięć i obaw, 
czy ze wszystkim zdążysz. W dodatku nie 
będzie można liczyć na pomoc zaprzyjaź-
nionej Panny, trzeba będzie radzić sobie sa-
memu. Nieporozumienia w końcu miesiąca 
na błahym tle szybko zostaną rozwiązane.

HOROSKOP NA LIPIEC

UŚMIECHNIJ SIĘ
***

Przechodzi dwóch facetów obok Sejmu i słyszą jak 
wszyscy drą się: „Sto lat! Sto lat!”
Jeden do drugiego:
– Ktoś tam chyba ma urodziny.
– Nie. Nowy wiek emerytalny ustalają.

***
– Dlaczego nic nigdy nie jest tak, jak chcę?!
– A jak chcesz?
– A nie wiem.

***
Kobieta powinna umieć 70 rzeczy: 69 i gotować.

KUCHNIA 
NASZA  

CODZIENNA

Wytworne śniadanie 
w 15 minut? Czemu nie!

Czy na śniadanie musi być 
zwykła jajecznica? Otóż 
nie! Jajko, które najbar-
dziej kojarzy się ze śniada-
niem (obok parówki) może 
być przyrządzane na wie-
le sposobów. Pamiętajmy 
o tym przy przełamywaniu 
nudy w kuchni.

Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru na-
desłali: p. Elżbieta Jachimek i p. Bogusław Rychlik – oboje 
z osiedla „Słowiańskie” oraz p. Anna Bartosiewicz z osiedla 
„Zbiorcza”. Gratulujemy!

JAJKO PO BENEDYKTYŃSKU
NA SZPINAKU I RUKOLI

Składniki:
 ▪ 2 garści rukoli
 ▪ 3 garści szpinaku
 ▪ plasterek szynki, łososia, boczku 

bądź jakiejś innej wędliny (opcjo-
nalnie)

 ▪ 1 pomidor
 ▪ 2 jajka
 ▪ 1/2 łyżki oliwy z oliwek – szczypta 

pieprzu czarnego mielonego
 ▪ 2 łyżki octu
 ▪ 2 kromki chleba, np. żytniego ra-

zowego
Sposób przygotowania:
Szpinak i pomidora umyj oraz osusz. 
Pomidora pokrój w ósemki i ułóż 
na szpinaku i rukoli. Na warzywach 
możesz położyć plasterek ulubionej 
wędliny, łososia, szynki czy boczku.

 W dużym garnku zagotuj wodę 
(1 litr wrzątku), doprowadź do wrze-
nia, a następnie zmniejsz ogień tak, 
żeby woda bardzo delikatnie bulgotała. 
Wlej ocet do wody. Zamieszaj wodę 
w garnku, tak aby powstał wir i wbij 
do niego jajko. Gotuj na bardzo wol-
nym ogniu 3–4 minuty.
 Wyjmij jajko delikatnie łyżką ce-
dzakową, dobrze odsączając i ułóż 
na warzywach.
 Całość skrop oliwą i posyp świeżo 
mielonym pieprzem.
 W prostocie siła. Smacznego!

Nie wyrażaj ma-
łej rzeczy w wielu 
słowach, lecz rzecz 
wielką w niewielu.
 Pitagoras

Głowa nie jest od parady
i służyć ci musi dalej.
Dbaj więc o nią i osłaniaj,
kiedy słońce pali.

Płynie w rzece woda,
chłodna, bystra, czysta.
Tylko przy dorosłych
z kąpieli korzystaj.

Jagody nieznane
gdy zobaczysz w borze,
nie zrywaj! nie zjadaj!
bo zatruć się możesz.

Urządzamy grzybobranie.
Jaka rada stąd wynika?
Gdy jakiegoś grzyba nie znasz,
Nie wkładaj go do koszyka.

Koniecznie przeczytaj z dzieckiem!

Źródło: internet

WAKAC YJNE 
RADY


