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W czasach PRL-u książeczki mieszkaniowe miały umożliwić oszczędzanie na
własne mieszkanie. Obecnie ich właściciele nie dostaną za nie upragnionego
mieszkania, ale mogą wspomóc się nimi przy pewnych inwestycjach.

Mieszkańcy Łodzi rozdysponowali 20 milionów złotych z przy-
szłorocznego budżetu miasta. W wyniku przeprowadzonego
głosowania wybrano do realizacji 47 projektów.

NAKŁAD 9000

egzemplarzy

Moim
zdaniem
Nasza gazeta ma już 5 lat. Jak ten czas

szybko leci. Startowaliśmy w październiku
2008 roku. Roku 50-lecia naszej Spółdziel-
ni. W pierwszym numerze przedstawiliśmy
Państwu wszystkich pracowników naszych
administracji osiedlowych. Ludzi, którzy
kontaktują się z Państwem, obsługują Was
w trakcie wizyt w administracjach, rozma-
wiają, wyjaśniają, starają się rozwiązywać
różnorodne problemy; niekoniecznie po-
zytywnie, ale taka już ich rola. Jak to napi-
saliśmy wówczas w lidzie czyli w pierw-
szym, wprowadzającym akapicie na górze
każdej strony, przedstawiającej naszych
pracowników, że „Od jakości ich pracy za-
leży, czy wielki organizm, jakim jest nasza
Spółdzielnia funkcjonuje tak, jak życzą
sobie nasi członkowie”.

Na Janowie skład osobowy się nie
zmienił. W administracji na Kozinach
i Żubardziu też praktycznie pozostał nie-
zmienny, bowiem jedna z pań przebywa na
urlopie wychowawczym. Na Zbiorczej
podstawowy trzon pozostał; zmieniły się
dwie osoby. Najwięcej ruchu odnotowaliś-
my na Olechowie. Ze składu zaprezento-
wanego 5 lat temu pozostało zaledwie
trzech pracowników, a ponadto zmuszeni
byliśmy dwukrotnie zmieniać kierownika
administracji. Nasze motto potwierdziło się
– najwięcej zastrzeżeń więc najwięcej wy-
muszonych zmian. Od roku, wraz z przyj-
ściem nowego kierownika opinie zdecy-
dowanie się poprawiły. Mamy nadzieję, że
tak już będzie zawsze. W drugim numerze
zaś zaprezentowaliśmy, pod tym samym
mottem, kolejny zespól pracowników od-
powiedzialnych za bezpośrednie kontakty
z naszymi członkami w zakresie rozliczeń
finansowych czyli Dział Czynszów, Kre-
dytów i Wkładów Mieszkaniowych, w któ-
rym ubyła tylko jedna osoba. Ponadto
w tym, jak i następnym numerze przeka-
zaliśmy obszerną relację z naszego pięknego
jubileuszu. A potem informowaliśmy o tym
co zrobiono w naszych osiedlach w po-
przednim roku, jakie są zamierzenia i pla-
ny remontowe na rok bieżący, opisywaliś-
my w Dylematach przed walnym co się ge-
neralnie działo w spółdzielni przez ostatni
rok, a po walnym przedkładaliśmy spra-
wozdanie z jego przebiegu. Zaprezento-
waliśmy prawie wszystkie nieruchomości
powstałe w wyniku prac geodezyjnych
i przekazaliśmy informacje dotyczące po-
szczególnych budynków; zapraszaliśmy
na festyny, olimpiady przedszkolaków
i spartakiady klasowe i przedstawialiśmy
dokładnie ich przebieg.

Każde wydanie zawierało informacje do-
tyczące przebiegu posiedzeń Rady Nad-
zorczej i sprawy, jakimi zajmował się Zarząd.
Prezentowaliśmy sylwetki znanych i cie-
kawych ludzi związanych ze spółdzielnią.
Byliśmy odbiciem życia naszej spółdziel-
nianej rzeczywistości. Cieszymy się z roz-
poczęcia 6. roku naszego gazetowego
życia. Obiecujemy, że się nie zmie-
nimy, będziemy się twórczo roz-
wijać i postaramy się być na-
dal otwartymi na uwagi
naszych wspaniałych
P.T. Czytelników.

Sylwester
Pokorski

Posłanka walczy ze spółdzielniami mieszkaniowymi – wiemy dlaczego!

Dzięki zaangażowaniu Państwa i udzia-
le w głosowaniu projekt, który wskazy-
waliśmy na łamach gazety w poprzednim
numerze jako dotyczący bezpośrednio
naszych mieszkańców osiedla Słowiańskie
– utworzenie Parku Osiedlowego po-
między ulicami Dąbrówki i Ziemowita
jako jeden z wielu zaproponowanych na
Widzewie został wybrany do realizacji
przez Miasto Łódź w 2014 r.

Projekt, którego koszty oszacowano na
127.000 zł obejmuje posadzenie klonów
kulistych wokół terenu tzw. górek ole-
chowskich, wyłożenie alejki pomiędzy gór-
kami kolorową kostką, wzdłuż której
będą posadowione ławki parkowe oraz
kosze. Aleja będzie oświetlona lampami
parkowymi.

Więcej o wynikach głosowań na str. 4

Dzięki uprzejmości dziennikarki p. Bożeny Dunat, prezentujemy na łamach naszej gazety artykuł Jej autorstwa, zatytułowany „PO stronie
siostry”, który ukazał się w tygodniku „NIE” nr 42/2013 z 11 października 2013 r. a dotyczący posłanki Lidii Staroń autorki projektu
nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, który opisywaliśmy już wcześniej wielokrotnie jako godzący w interes spółdzielców.

„Posłanka Lidia Staroń drugą kadencję reprezentuje w Sejmie PO i sroce spod ogona nie wypadła. Zajmuje się walką ze spółdzielniami
mieszkaniowymi, co wszyscy zauważyli. Niektórym to się podoba.

Wiecie, kiedy jestem dumny? Kiedy widzę panią Lidię Staroń – to premier Donald Tusk. – Wiecie, co to znaczy pokonać mafię urzędniczo-
-spółdzielczą? A ona zrobiła to sama”. Jak i dlaczego przeczytajmy cały artykuł na stronie 4.

„…zwabieni obietnicami kupią bilet do raju nie zważając, że jest to bilet w jedną tylko stronę. Że nie będą mogli
powiedzieć: „Dziękuję, wolę po staremu”. Że w ten sposób wyjdą spod parasola ochronnego ustaw o ochronie praw
lokatorów i spółdzielniach mieszkaniowych” – tak o projektach zmian prawa spółdzielczego napisało „NIE”.

BILET W JEDNĄ STRONĘ
„PO STRONIE SIOSTRY”

WYGRALIŚMY
PARK OSIEDLOWY
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Z prac
Rady Nadzorczej
We wrześniu 2013 roku Rada Nadzorcza
RSM „Bawełna” odbyła jedno posiedzenie.

1. W ramach spraw dotyczących stosunku człon-
kostwa, Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu wnio-
sków podjęła następujące decyzje:
a) odłożyła podjęcie decyzji o wykreśleniu
dwóch osób z grona członków Spółdzielni po-
siadających spółdzielcze własnościowe prawo do
lokalu mieszkalnego i garażu w osiedlu „Sien-
kiewiczowskie” po wysłuchaniu zainteresowa-
nych, którzy zgłosili się na posiedzenie Rady Nad-
zorczej oraz złożeniu przez jedną z tych osób
ustnego zobowiązania uregulowania zadłużenia
do końca października br. Zadłużenie wynosi po-
nad 5.100 zł.
b) odłożyła rozpatrzenie wniosku o wykreślenie
z grona członków Spółdzielni 1 osoby posia-
dającej spółdzielcze własnościowe prawo do lo-
kalu w osiedlu „Żubardź” do następnego posie-
dzenia w związku z telefonicznym powiado-
mieniem o niemożności przybycia na posiedze-
nie Rady Nadzorczej i prośbą o przesunięcie ter-
minu rozpatrzenia sprawy,
c) odstąpiła od rozpatrzenia wniosku dotyczącego
wykreślenia z grona członków Spółdzielni 1 oso-
by posiadającej spółdzielcze lokatorskie prawo
do lokalu mieszkalnego w osiedlu „Słowiańskie”
z uwagi na spłacenie przez tę osobę całości
zadłużenia.
2. Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu wniosku
uchwaliła korektę planu gospodarczo-finanso-
wego na 2013 rok w części obejmującej fundusz
remontowy, który zwiększono o kwotę 490.000 zł
dla osiedla „Zbiorcza” na rozpoczęcie prac ocie-
pleniowych trzech budynków tj. Gorkiego 10/12,
Rawska 7 i Szczytowa 4/6.
W związku z podjętą decyzją fundusz remonto-
wy na koniec 2013 roku zamknie się o tę kwo-
tę wynikiem ujemnym.
3. Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu wniosku
uchwaliła od 1 stycznia 2014 roku zmiany sta-
wek eksploatacyjnych dla lokali mieszkalnych
oraz stawki odpisu na fundusz remontowy dla bu-
dynku 501 w osiedlu „Zbiorcza”. Uzasadnienie
zmiany opłat zawarte jest w podjętej Uchwale
Rady Nadzorczej Nr 2/9/2013.
Informacja o podjętej decyzji publikowana była
w numerze 57 gazety „Mój Dom RSM Bawełna”.
4. Rada Nadzorcza rozpatrzyła 4 oferty, które
wpłynęły do Spółdzielni dotyczące badania
sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2013
rok, tj.:
– oferta Kancelarii Biegłego Rewidenta Barba-
ry Cwanek-Łaseckiej z siedzibą w Łodzi,
– oferta Przedsiębiorstwa Usługowego Eksper-
tyz i Doradztwa Finansowo-Księgowego „FIN-
RACH” Spółka z o.o. z siedzibą w Pile,
– oferta CONTINUUM Consulting Group Poland
z siedzibą w Poznaniu,
– oferta Biura Biegłego Rewidenta Zdzisława
Janiszewskiego z siedzibą w Gdyni
i podjęła Uchwałę w sprawie wyboru Kancela-
rii Biegłego Rewidenta Barbary Cwanek-Łasec-
kiej do przeprowadzenia badania sprawozdania
finansowego Spółdzielni za 2013 rok określając
górną granicę wynagrodzenia.
5. Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości in-
formację Przewodniczącego Rady Osiedla
„Słowiańskie” na temat spraw jakimi zajmowała
się Rada na swoim posiedzeniu w okresie od
ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej. Rady
Osiedli „Sienkiewiczowskie”, „Żubardź”, „Zbior-
cza” i „Koziny” nie miały w tym czasie posie-
dzeń.
6. Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości:
– sprawozdanie z akcji letniej przeprowadzonej
przez Ognisko TKKF „Dzikusy” w 2013 roku,
– informację Zastępcy Prezesa dotyczącą po-
jemników do selektywnej zbiórki śmieci, które
są sukcesywnie dostarczane oraz zgodnie
z umową tzw. duże gabaryty zabierane są raz
w miesiącu o czym mieszkańcy są poinformowani
poprzez informacje umieszczone na klatkach
schodowych,
– informację na temat spotkania z posłem PIS
p. Marcinem Witko w biurze poselskim, w spra-
wach dotyczących projektów ustaw z zakresu pra-
wa spółdzielczego oraz planowanym spotkaniu
z posłem SP p. Andrzejem Derą,
– informację Prezesa o zamieszczeniu w naszej
gazecie sprostowania dotyczącego artykułu
„Z prac Zarządu Spółdzielni” o treści określonej
w wyroku sądu wydanym z powództwa człon-
ka Spółdzielni z osiedla „Słowiańskie” oraz in-
formację, że Festyn, który odbył się 14 września
odwiedziła Pani Prezydent Hanna Zdanowska.
Migawki z festynu emitowane były w TVP
w łódzkiej trójce w sobotę 21 września.
7. Rada Nadzorcza omówiła sprawę poparcia pro-
jektów prac w ramach sfinansowania ich
z budżetu obywatelskiego oraz rozpropagowa-
nia tej akcji ponieważ są to inwestycje przyległe
do zasobów Spółdzielni. Temat ten szeroko
publikowany był w Nr 57 naszej gazety.
7. Termin następnego posiedzenia Rady Nad-
zorczej zaplanowano na 17.10.2013 r.

Oprac.: U.G.

Z prac Zarządu Spółdzielni we wrześniu 2013 r.
We wrześniu 2013 r. posiedzenia
Zarządu RSM „Bawełna” odbyły się
w dniach 4, 11, 18 i 25.

Sprawy członkowsko-
-mieszkaniowe

W dniu 31.08.2013 r. Spółdzielnia liczyła
9.307 członków, w tym 8.956 członków za-
mieszkujących i 351 członków ocze-
kujących. We wrześniu 2013 r. przyjęto
w poczet członków Spółdzielni 25 osób,
natomiast skreślono z rejestru 32 osoby.

Podjęto postępowanie o pozbawienie
członkostwa w Spółdzielni wobec osoby
zalegającej z wnoszeniem opłat za miesz-
kanie, natomiast wobec innej – po spłace-
niu przez nią zadłużenia – uchylono pro-
wadzenie takiego postępowania.

Wszczęto postępowania eksmisyjne
w stosunku do dwóch osób oraz odwie-
szono wobec jednej osoby – byłych człon-
ków, którzy stracili prawa do mieszkań na
skutek niepłacenia czynszu.

Rozstrzygnięty został jeden z trzech
wrześniowych przetargów nieograniczo-
nych ogłoszonych na mieszkania w osiedlu
„Żubardź”, natomiast na dwa mieszkania
nie było ofert.

Określanie przedmiotu
odrębnej własności lokali

Uchwalono projekt uchwały w sprawie
określenia przedmiotu odrębnej własności
lokali w budynku nr 56 przy ul. Tybury 3
w Łodzi.

Roboty remontowe i wymiana
stolarki okiennej

Podjęto decyzje o refundacji kosztów
wymiany okien we własnym zakresie
przez lokatorów w kolejności wynikającej
z list określających kolejność wymia-
ny/refundacji:
– dla osiedla „Słowiańskie” – dotyczy

ośmiu mieszkań,
– dla osiedla „Żubardź” – dotyczy dwu-

dziestu mieszkań,
– dla osiedla „Koziny” – jedno miesz-

kanie.
Przyspieszono wymianę niektórych

okien/drzwi balkonowych z uwagi na ich
stan techniczny: w dwóch mieszkaniach
w osiedlu „Słowiańskie”, jednym miesz-
kaniu w osiedlu „Sienkiewiczowskie”
i jednym – w osiedlu „Zbiorcza”.

W osiedlu „Zbiorcza” rozszerzono za-
kres prac ociepleniowych dachu przy
ul. Rawskiej 7, przy czym dodatkowa
część robót sfinansowana zostanie z fun-
duszu remontowego w 2014 r. Postano-
wiono też, że płatność za wykonane w tym
roku ocieplenie północnego szczytu bu-
dynku przy ul. Szczytowej 4/6 również do-
konana będzie już z funduszu remontowego
na 2014 r.

Opłaty i koszty

Wyrażono zgodę na zawieszenie postępo-
wania egzekucyjnego w związku z za-
warciem porozumienia z dłużnikiem co do
spłaty w ratach zaległych opłat za miesz-
kanie.

Odstąpiono od naliczania części odse-
tek za nieterminowo wniesione opłaty za
mieszkanie, należne od członka Spół-
dzielni.

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

Zmieniono wysokość opłat należnych
za wywóz śmieci od niektórych najemców
i dzierżawców terenu w osiedlach
„Słowiańskie” i „Żubardź”.

Najem lokali i dzierżawa
terenu

Wynajęto lokal użytkowy znajdujący się
w piwnicy budynku nr 108A na Olechowie
na prowadzenie działalności gospodar-
czej.

Wynajęto pomieszczenia gospodarcze
(pralnię i suszarnię) w piwnicy budynku
nr 138 przy ul. Zakładowej 56 mieszkań-
cowi tego budynku.

***
Przyjęto do wiadomości sprawozdanie
Ogniska TKKF „Dzikusy” z przebiegu or-
ganizowanej przez Ognisko akcji letniej:
na kolonie w Sulejowie wyjechało w tym
roku siedemnaście dzieci, których pobyt
RSM „Bawełna” sfinansowała w całości
(w kwocie 820 zł/osoba) i osiem dzieci,
które otrzymały od Spółdzielni dofinan-
sowanie do skierowań po 200 zł na osobę.

Przyjęto informację Z-cy Prezesa
(przedstawioną z uwagi na utrzymujące
się przez kilka dni niskie temperatury po-
wietrza), o gotowości instalacji c.o. w za-
sobach mieszkaniowych Spółdzielni do
korzystania przez mieszkańców z cen-
tralnego ogrzewania w swoich mieszka-
niach. Oprac.: E.S.

Syzyfowe prace
W dzisiejszej rubryce chcielibyśmy przedstawić Państwu pisma jakie
wpływają do Spółdzielni z Urzędu Miasta Łodzi informujące o nie-
możności ze strony urzędu zrealizowania złożonych wniosków o wykup grun-
tów na własność.

„W związku z wnioskiem Spółdzielni dotyczącym przekształcenia pra-
wa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej
przy ul… (tu wskazywany jest konkretny adres) oraz właścicieli wyod-
rębnionych lokali, uprzejmie informuję, że…” (i tu pada dwojakie uza-
sadnienie) pierwsze: właściciel/e wyodrębnionego/nich lokali posiadają
zaległości w opłatach za wieczyste użytkowanie gruntu lub podatku od
nieruchomości albo drugie: niezbędne jest uzupełnienie akt sprawy o na-
stępujące dokumenty… – tak rozpoczyna się jedenaście pism jakie, tylko
w samym październiku wpłynęły do Spółdzielni. W 2013 r. pism takich otrzy-
maliśmy aż czterdzieści trzy.

Odpowiedzią na te pisma są nasze wystąpienia do konkretnych wska-
zanych w pismach osób o uregulowanie zaległości wobec gminy bądź
o złożenie wniosku, obok spółdzielni i innych osób wyodrębnionych, o wy-
kup gruntu na własność. W 2013 r. niezależnie od rozmów telefonicznych
wysłano do tych osób łącznie 487 pism.

Temat wielokrotnie już Państwu przedstawialiśmy na łamach gazety i ze-
braniach Walnego Zgromadzenia. Wyodrębniając swój lokal otrzymujecie
Państwo prawo własności do lokalu i udział w gruncie oraz związane z tym
prawem obowiązki. Przejmujecie na siebie opłaty za wieczyste użytkowanie
i podatek od nieruchomości. Te właścicielskie obowiązki muszą być so-
lennie wypełniane. Urząd nie odpuści nam nawet 38 groszy zaległości. Pa-
miętajmy o tym. Miejmy też świadomość tego, że mieszkamy w budynku
wielolokalowym i nasza zaległość blokuje możliwość nabycia prawa włas-
ności gruntu przez wszystkich innych współmieszkańców.

Aktualnie trzydzieści dwie nieruchomości „Bawełny” oczekują na zgo-
dę Urzędu na wykup/przekształcenie prawa do gruntu. W stosunku do dzie-
więtnastu skompletowaliśmy wnioski o wykup gruntu od wszystkich
właścicieli lokali. Co z tego skoro niektórzy właściciele posiadają zaległości
w opłatach do gminy. I pisma znów pójdą w ruch.

K.Sz.

Listy



3Wszyscy jesteśmy spółdzielcami.
Czy znamy naszą historię i osoby,
które propagowały idee spółdzielcze?

Wpoprzednim numerze pisaliśmy o Po-
lach Nadziei, corocznej kampanii edu-

kacyjno-charytatywnej na rzecz opieki palia-
tywnej i hospicyjnej nad ciężko chorymi i ich ro-
dzinami. Dziś, jako kontynuację tej tematyki,
pragniemy oswoić Państwa z samym zagadnie-
niem hospicjów, a opierać się przy tym będzie-
my na materiałach p. Leszka Jerzewskiego – kie-
rownika administracyjnego NZOZ-Caritas.

Śmierć i umieranie, mimo iż towarzyszą
człowiekowi od początku egzystencji, zawsze bu-
dziły i nadal budzą lęk. Ludzie, na przestrzeni
różnych epok i kultur, w rozmaity sposób pró-
bowali sobie z nim radzić, oswajać śmierć. Zna-
mienne dla dzisiejszych czasów jest uciekanie
przed obecnością śmierci, spychanie jej na
margines. Hospicjum, jako pojęcie ściśle koja-
rzone ze śmiercią również budzi w nas lęk, a cza-
sem nawet i niechęć. Jednak negatywny obraz
hospicjum w dużej mierze wynika z niewiedzy,
czym jest i jaką rolę pełni, a także z zawierza-
nia utartym stereotypom. Oto więc kilka pod-
stawowych faktów na temat hospicjum, które być
może pomogą rozwiać wątpliwości i pozbyć się
niepotrzebnych obaw.

Przede wszystkim hospicjum to nie osta-

teczność, to instytucja, która włączając się od-
powiednio wcześnie w opiekę nad pacjentem
stojącym w obliczu śmiertelnej choroby, stara się
poprawić jakość jego życia, ani nie przyspie-
szając, ani nie opóźniając momentu nadejścia na-
turalnej śmierci. Aby uczynić terminalny (czyli
końcowy) okres życia chorego możliwie naj-
lepszym, hospicjum wykorzystuje zdobycze
współczesnej medycyny, która posiada już od-
rębną gałąź poświęconą pacjentom w stanie ter-
minalnym. Medycyna paliatywna, bo tak nazy-
wa się ta dziedzina, stosuje leczenie objawowe,
polegające na eliminowaniu lub łagodzeniu ob-
jawów, nie mając na celu całkowitego wyleczenia
choroby. Dlatego pod opiekę hospicjum trafiają
pacjenci, u których leczenie przyczynowe (za-
zwyczaj onkologiczne) zostało już zakończone,
ponieważ nie dawało szans na dalszą poprawę.

Charakterystyczną cechą opieki hospicyjnej
jest holistyczne (całościowe) i zespołowe (in-
terdyscyplinarne) traktowanie pacjenta. Zaj-
muje się ona całym, wielowymiarowym człowie-
kiem, zarówno jego stroną fizyczną, nie skupiając
się wyłącznie na jednym chorym organie, jak
i jego sferą psychiczną, duchową, a także sytuacją
socjalną. Bierze też pod uwagę relacje chorego

z otoczeniem: rodziną, bliskimi i opiekunami.
W skład personelu hospicjum wchodzą: lekarze,
pielęgniarki, psycholog, fizjoterapeuci, kapelan,
pracownik socjalny. Opieka hospicyjna reali-
zowana jest w dwóch zasadniczych formach: 1)
stacjonarnej – poprzez oddziały szpitalne lub
wyodrębnione hospicja stacjonarne; 2) domowej
– na zasadzie sprawowania opieki nad pacjen-
tem w jego własnym domu, poprzez wizyty po-
szczególnych członków zespołu hospicjum do-
mowego.

Jedno z sześciu działających obecnie w Ło-
dzi hospicjów domowych funkcjonuje w ramach
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Powołane do ist-
nienia w 1995 roku z inicjatywy Ks. Ireneusza
Kuleszy – ówczesnego Dyrektora Łódzkiej Ca-
ritas oraz emerytowanej lekarki – dr Zofii Paw-
lak, realizuje w praktyce idee sformułowane
przez twórczynię współczesnego ruchu hospi-
cyjnego, Cicely Saunders, brytyjską lekarkę, któ-
ra w 1967 roku założyła pierwsze na świecie hos-
picjum im. Św. Krzysztofa w Londynie. Zgod-
nie z misją Caritas Archidiecezji Łódzkiej hos-
picjum pomaga każdemu potrzebującemu takiej
pomocy, bez względu na wyznanie, pochodze-
nie i sytuację materialną, kierując się miłością
miłosierną.

Ponieważ opieka hospicyjna w naszym kra-
ju znalazła się w systemie opieki zdrowotnej fi-
nansowanej ze środków publicznych, jest ona
bezpłatna dla pacjenta. Również NZOZ Caritas
działając w oparciu o umowę z Narodowym Fun-
duszem Zdrowia nie pobiera żadnych opłat od
swoich podopiecznych.

Siedziba hospicjum domowego NZOZ Ca-
ritas mieści się w Łodzi, przy ul. Zgierskiej 121.
Tam można uzyskać więcej informacji na temat
udzielanej pomocy, tam też można zgłosić cho-
rego, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10-16.
Informacje udzielane są również telefonicznie:
tel. 42-636-24-08 lub mailowo: hospicjum.ca-
ritas@toya.net.pl

Osobom mogącym wesprzeć Caritas finan-
sowo podajemy nr rachunku bankowego, na któ-
ry można wpłacać pieniądze: Pekao S.A. V. O
w Łodzi nr 12 1240 1545 1111 0010 0427 8259.
Zainteresowani wolontariatem hospicyjnym
mogą odwiedzić stronę internetową Caritas:
www.caritas.lodz.pl

Hospicjum to nie umieralnia – „Hospicjum
to też Życie”, jak głosi hasło ogólnopolskiej kam-
panii społecznej. Oprac.: I.G.

Urodził się 15 marca 1869 r. w Kaliszu,
a studiował na wydziale matematyczno-
fizycznym Uniwersytetu Warszawskie-

go. Już wtedy związał się z tajnymi ugrupowa-
niami socjalistycznymi, był członkiem antyro-
syjskich organizacji niepodległościowych, za-
angażował się w działalność Związku Młodzieży
Polskiej „Zet”, organizował robotniczy ruch za-
wodowy, a od 1891 r. był też w Zjednoczeniu Ro-
botniczym, którego przewodniczącym był przed-
stawiany w poprzedniej części naszego cyklu –
Edward Abramowski. Po dwukrotnym areszto-
waniu z przyczyn politycznych, w 1892 r. mu-
siał opuścić Warszawę i udał się na emigrację do
Zurychu, Paryża i Londynu. To właśnie w Pa-
ryżu stał się współtwórcą Polskiej Partii Socja-
listycznej, przerzucał do kraju maszyny dru-
karskie i broń, a także drukował tzw. „bibułę”,
czyli podziemną, niezależną prasę. W tym cza-
sie poznał Józefa Piłsudskiego, z którym się za-
przyjaźnił i z którym współpracował reda-
gując m.in. socjalistyczną gazetę „Robotnik”, sta-
nowiącą organ prasowy PPS.

Rewolucja z 1905 r. umożliwiła mu powrót
do kraju, na co zdecydował się w 1906 r., an-

gażując się od razu w działalność społeczną i gos-
podarczą, a zwłaszcza w ruch spółdzielczy.
Zaczął działać w Towarzystwie Kooperatystów
w Warszawie, czyli organizacji propagującej idee
spółdzielczości, założonej przez, przypomnia-
nego już wcześniej, Edwarda Abramowskiego.
Tam zajął się działalnością prasy, banku, kółek
rolniczych i sklepów robotniczych, a w latach
1906-1915 został redaktorem czasopisma
„Społem”, publikując, w ramach tzw. „Biblio-
teczki Społem”, książkę pt. „Ruch spółdzielczy
i rozwój jego w Anglii”. Od 1911 do 1915 r. był
dyrektorem Związku Towarzystw Spożyw-
czych, organizacji posiadającej własne hurtow-
nie, Dom Społem i ośrodek edukacyjny.

Po wybuchu I wojny światowej mówił:
„W wojnie, która miała decydować o losie ziem
polskich, nie mogłem być neutralny. Przeszłość
wiązała mnie z Piłsudskim i jego towarzyszami,
teraźniejszość dzieliła; oni wystąpili przeciwko
Rosji razem z Niemcami, a mnie nieomylny in-
stynkt mówił, że zwycięstwo Niemiec to klęs-
ka Polski”. Efektem tego było przyłączenie się
Wojciechowskiego do Komitetu Narodowego
Polskiego, którego założycielem był Roman

Dmowski – organizacji politycznej o charakte-
rze prorosyjskim, nawołującej Polaków do bier-
nego oporu w stosunku do państw-zaborców:
II Rzeszy Niemieckiej i Monarchii Austro-
-Węgierskiej. Po uzyskaniu przez Polskę nie-
podległości dokonał reorientacji politycznej
i zbliżył się do Polskiego Stronnictwa Ludowego
„Piast”. Zawodowo pracował wtedy w Wyższej
Szkole Handlowej w Warszawie jako wykładow-
ca spółdzielczości. Później został profesorem his-
torii i teorii kooperacji, a z jego inicjatywy po-
wstała Katedra Spółdzielczości w WSH.

W latach 1919-1920 pełnił funkcję minist-
ra spraw wewnętrznych w rządach Ignacego Pa-
derewskiego, a następnie Leopolda Skulskiego.
Kiedy upadł rząd Skulskiego Wojciechowski,
zmęczony i zniechęcony do polityki, odmówił
pozostania na czele resortu spraw wewnętrznych
w rządzie Władysława Grabskiego i rozpoczął
pracę w prezydium Rady Ministrów, gdzie pra-
cował m.in. nad konstytucją marcową.

Pierwszym prezydentem Polski w okresie
II Rzeczpospolitej był Gabriel Narutowicz. Zo-
stał zaprzysiężony 11 grudnia 1922 roku, jednak
pięć dni później, 16 grudnia, został zamordowany

W tym numerze „RSM „Bawełna” – Mój Dom”, w rubryce
„Pionierzy spółdzielczości”, zaprezentujemy postać
wybitną – Stanisław Wojciechowski – drugi prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej, polityk i działacz spółdzielczy.

Pionierzy Spółdzielczości
Stanisław Wojciechowski

przez malarza Eligiusza Niewiadomskiego,
sympatyzującego z ruchami nacjonalistycznymi.
Cztery dni po jego śmierci, 20 grudnia 1922 roku,
Zgromadzenie Narodowe wybrało na prezydenta
Stanisława Wojciechowskiego. Pełniąc tę funk-
cję dał się poznać jako człowiek „środka”, nie
zaangażowany w konflikty polityczne i parla-
mentarne, a jednocześnie zbyt słaby, by tym kon-
fliktom zapobiegać. Starał się jednak być ak-
tywnym politykiem, angażującym się w prace
rządu. Był typem społecznika i purytanina,
który wszystkiego sobie odmawiał, „byleby
oszczędzić skarb państwa, przypuszczał bo-
wiem, że taki powinien być demokratyczny pre-
zydent”. W tym czasie gospodarka polska była
w rozpaczliwym stanie i kryzysie finansowym,
spowodowanym przez zniszczenia wojenne,
chaos w systemie podatkowym, brak jednego, po-
wszechnie używanego pieniądza, nieistnienie na-
rodowego banku. Kolejnym premierom nie
udawało się opanować kryzysu, wskutek czego,
w kwietniu 1926 r., doszło do zamieszek ulicz-
nych na tym tle. Ówczesny premier – Aleksan-
der Skrzyński – wyprowadził wojsko przeciw-
ko strajkującym i doszło do ofiar w ludziach.
Skrzyński podał się do dymisji, a tworzeniem
rządu zajął się Wincenty Witos, który rozpoczął
swoje rządy od usunięcia z administracji pań-
stwowej tzw. Piłsudczyków. Józef Piłsudski, znaj-
dował się w permanentnym sporze z kolejnymi
rządami i częścią ugrupowań parlamentarnych,
a głównym przedmiotem konfliktu była orga-
nizacja władz wojskowych. Skutkiem tego,
12 maja 1926 r., Piłsudski poprowadził wierne
sobie oddziały na Warszawę. Próbując zażegnać
bunt, prezydent Wojciechowski, w południe
12 maja 1926 r., osobiście wyszedł na spotkanie
z Piłsudskim i nie pozwolił mu wejść do War-
szawy. Piłsudski zażądał od niego dymisji rządu
Witosa. Prezydent odmówił i nakazał Mar-
szałkowi wycofanie wojska. Piłsudski jednak nie
ustępował. Współpracujący z prezydentem woj-

skowi chcieli kontynuować walkę zbrojną z Poz-
nania, jednak, zarówno Wojciechowski, jaki i Wi-
tos, obawiali się długotrwałej wojny domowej,
która byłaby niebezpieczna dla niepodległości
państwa. Dlatego też prezydent podjął decyzję
o rezygnacji z urzędu i wydał rozkaz, aby woj-
ska rządowe zaprzestały walk bratobójczych.
Konflikt zakończył się 15 maja 1926 r.

Od tego momentu Wojciechowski nie chciał
mieć już nic wspólnego z wielką polityką i sku-
pił się na pracy naukowej. Powrócił do pracy
w spółdzielczości i pracy naukowej w Szkole
Głównej Handlowej i Szkole Głównej Gospo-
darstwa Wiejskiego. W 1927 roku został dy-
rektorem Instytutu Spółdzielczego oraz był jed-
nym z założycieli Banku Gospodarstwa Krajo-
wego. Kontynuował również działalność
w „Społem”. Podczas II wojny światowej,
w lipcu 1940 Gestapo aresztowało jego syna Ed-
munda, który był jednym z 70 członków war-
szawskiej palestry, którzy odmówili wydalenia
z niej adwokatów pochodzenia żydowskiego.
Niemcy zaproponowali jego uwolnienie w za-
mian za podpisanie przez ojca oświadczenia
o konstytucyjnej nielegalności polskiego Rządu
w Paryżu. Stanisław Wojciechowski odmówił,
a syn został wysłany 15 sierpnia 1940 w pierw-
szym warszawskim transporcie do obozu Ausch-
witz, gdzie wkrótce zmarł na tyfus.

Stanisław Wojciechowski był przede wszyst-
kim ekonomistą i spółdzielcą, autorem takich
prac naukowych jak: „Kooperacja w rozwoju
historycznym” z 1922 r., „Ruch spółdzielczy”
z 1930 r., „Spółdzielnie rolnicze. Jakie być mogą
i powinny w Polsce według wzorów zagranicz-
nych” z 1936 r., „Historia spółdzielczości pol-
skiej do 1914 roku” z 1939 r. Zmarł niemal całko-
wicie zapomniany 9 kwietnia 1953 roku
w Gołąbkach pod Warszawą. Pochowany zos-
tał w grobowcu rodzinnym na Cmentarzu
Powązkowskim w Warszawie. I.G.

Foto: źródło internet

Hospicjum
– bać się czy zaufać?

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bawełna”
z siedzibą w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 163

numer KRS 0000032002
ogłasza nabór firm do Banku Wykonawców na 2014 r. do realizacji robót remontowych

w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni.
Zapraszamy firmy do złożenia swoich ofert w niżej wymienionych kategoriach robót:
1. Roboty ogólnobudowlano-remontowe.
2. Roboty dekarsko-blacharskie.
3. Roboty terenowo-drogowe.
4. Roboty ślusarskie.
5. Roboty instalacyjne sanitarne wodno-kanalizacyjne, c.o. i gazowe.
6. Roboty elektryczne, w tym wymiana domofonów i przeglądy 5-letnie.
7. Wykonanie i wymiana okien drewnianych na PCV.
8. Wykonanie i wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych (stalowe, aluminiowe).
9. Uszczelnienie i malowanie złącz międzypłytowych techniką alpinistyczną.

10. Konserwacja zieleni wysokiej i niskiej (przycinki, wycinki drzew i krzewów, frezowanie pniaków),
nasadzenia.

11. Usługi dezynsekcji, deratyzacji i czyszczenia zsypów, udrożnień instalacji kanalizacji sanitarnej.
12. Badania termowizyjne budynków.
Oferty prosimy przygotować w podziale na dwie części.
I. Część ogólna

1. Informacje o firmie (w szczególności stan zatrudnienia i kwalifikacje kadry, park maszynowy).
2. Zaświadczenie z banku określające kondycję finansową firmy, bilans lub kopia PIT).
3. Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS oraz NIP

i REGON.
4. Aktualne zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłatami.
5. Aktualna polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej (deliktowa i kontraktowa) na co

najmniej 40.000 zł od każdego z ww. ryzyka.
6. Warunki udzielanej gwarancji.
7. Referencje z ostatnich trzech lat.
8. Dowód wpłaty wadium na konto RSM „Bawełna”.

II. Oferta cenowa
1. Dla robót określonych w poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 należy podać:

a) stawkę R-g netto
b) koszty pośrednie
c) koszty zakupu materiałów
d) zysk
e) dla poz. 6 dodatkowo cenę domofonu i/lub cenę przeglądu dla jednego lokalu mieszkalnego

2. Dla robót określonych w poz. 7 należy podać:
a) cenę netto typowych okien PCV
b) koszt netto wymiany typowych okien PCV

3. Dla robót określonych w poz. 8 należy podać:
a) cenę netto typowych drzwi zewnętrznych i wewnętrznych w klatce schodowej (stalowe,

aluminiowe)
b) koszt netto wymiany typowych drzwi zewnętrznych i wewnętrznych (stalowe, aluminiowe)

4. Dla robót określonych w poz. 9 należy podać cenę netto 1 mb uszczelnienia złącza z opisem tech-
nologii

5. Dla robót określonych w poz. 10 należy podać:
a) cenę jednostkową netto pielęgnacji drzewa uzależnioną od jego średnicy: do 35 cm,

do 50 cm, do 70 cm i powyżej,
b) cenę jednostkową netto pielęgnacji krzewów,
c) cenę jednostkową netto za wycinkę drzewa uzależnioną od jego średnicy: do 40 cm,

do 60 cm i powyżej,
d) cenę jednostkową netto frezowania pniaków uzależnioną od średnicy pnia: do 40 cm,

do 60 cm i powyżej,
e) cenę jednostkową netto za nasadzenia

Usługi w punktach a) i c) będą wykonywane metodą alpinistyczną.
6. Dla robót określonych w poz. 11, 12 należy podać cenę usługi wraz z zakresem prowadzonych

w ramach tej ceny prac (dla poz. 11 cenę za klatkę schodową, a dla poz. 12 cenę za budynek i za
mieszkanie).

Wadium w wysokości 5 tysięcy złotych za każdy rodzaj robót, na który składana jest oferta, należy
wpłacić na konto spółdzielni w: PKO BP S.A.3 O/Łódź Nr 92 1020 3378 0000 1402 0010 8365 z dopi-
skiem „Wadium. Roboty remontowe 2014 r.”
Z wpłaty wadium zwolnieni są oferenci z grupy robót wymienionych w pozycjach: 10, 11, 12.

Oferent jest związany ofertą do dnia 31.12.2014 r.
W przypadku wejścia firmy do Banku Wykonawców i powierzenia firmie realizacji robót warunki płat-

ności wynoszą 30 dni od daty doręczenia Spółdzielni faktury za wykonane roboty.
Oferty odrębnie dla każdego rodzaju robót w zamkniętych kopertach z napisem „Roboty remonto-

we 2014 r. w RSM „Bawełna” dla grupy robót nr....”, bez żadnych innych dopisków czy stempli na
kopercie należy składać w sekretariacie Spółdzielni do 2.12.2013 r., do godz. 12.00.

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, prowadzenia negocjacji z oferen-

tami w zakresie oferowanej ceny i gwarancji oraz odstąpienia od konkursu ofert w całości lub części
bez podania przyczyn.

Informacji dodatkowych udziela w godz. 8.00-16.00 – Zdzisław Jakóbczak, tel. 500 268 252,
42-641-63-33.



4 Polska złota jesień… kiedyś gościła częściej.
Tym bardziej cieszmy oko jej widokiem.

Nasze osiedla w objęciach jesieni.

Posłanka Lidia Staroń drugą kadencję reprezentuje w Sejmie PO i sro-
ce spod ogona nie wypadła. Zajmuje się walką ze spółdzielniami miesz-
kaniowymi, co wszyscy zauważyli. Niektórym to się podoba. Wiecie, kie-

dy jestem dumny? Kiedy widzę panią Lidię Staroń – to premier Donald Tusk.
– Wiecie, co to znaczy pokonać mafię urzędniczo-spółdzielczą? A ona zrobiła
to sama.

Hajda, hajda, na Jaroty
Danuta Bogacz to starsza siostra posłanki Staroń. Mieszka w Olsztynie, który

jest również rodzinnym miastem Staroniowej. Bogacz z małżonkiem Leszkiem mie-
li sklepik w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”: 251 mkw. działki
z 69-metrowym budynkiem.

Kilka lat temu Bogaczowie postanowili sprywatyzować nieruchomość, bo
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest to ograniczone prawo rzeczowe.
Inaczej mówiąc, powiedzenie „wolność Tomku w swoim domku” nie do końca obo-
wiązuje. Jak chcesz zmienić przeznaczenie lokalu, do którego masz spółdzielcze
prawo własnościowe, np. w warzywniaku zrobić wypożyczalnię rowerów albo miesz-
kanie, musisz uzyskać zgodę spółdzielni.

W tym wypadku chodziło o odrębny pawilonik. Trzeba powiedzieć uczciwie,
że warto było Bogaczom wziąć swoje sprawy w swoje ręce i przestać płacić na
pensje zarządu.

Krewniakom pomagała posłanka Staroń. Jednak rzadko wprost. Gardłowała
w imieniu innych osób będących w identycznej sytuacji jak Danuta Bogacz. Stra-
szyła, że jak sprawy nie pójdą po jej myśli, zwróci się do prokuratora.

– Odmawiamy przeniesienia własności, bo nie ma podstawy prawnej do prze-
kształcenia – konsekwentnie odpierał ataki prezes spółdzielni „Jaroty” Roman Przed-
wojski. – Byłem w tej sprawie u notariuszy. Uznali, że posłanka namawia do łama-
nia prawa. Daruję czytelnikom drobiazgowe wyjaśnienia, dlaczego.

Posłanka posuwała się do gróźb, co prezes Przedwojski podniósł w skardze
do Komisji Etyki Poselskiej. Nie dostał żadnej odpowiedzi.

Staroniowa powiadomiła prokuraturę o przestępczej działalności spółdzielni
„Jaroty”. Nie interesowało jej, czy donosi zasadnie, bo nie próbowała konfronto-
wać zarzutów z władzami spółdzielni. Po wielu miesiącach kopania w kwitach
prokuratura uznała, że zarząd działa zgodnie z prawem

Jasna ciasna...
W końcówce 2011 r. 10 osób, w tym 4 małżeństwa posiadające spółdzielcze pra-

wo własności do sześciu lokali użytkowych znajdujących się na terenie „Jarot”,
założyły spółdzielnię „Jasna”. Mieszkaniową, rzecz jasna, choć w jej zasobach nie ma
żadnego mieszkania.

Byli to ci sami ludzie, którzy bezskutecznie próbowali wymusić na prezesie „Ja-
rot” uwłaszczenie. Formalności trwały kilka miesięcy, ostro targowano się o kasę.

– Oprócz naszych lokali należy nam się 180 tys. zł, bo musicie podzielić się
aktywami – zażądali uciekinierzy.

– Przekażemy wam 38 347 zł – wyliczyli spółdzielniani księgowi i taką kwo-
tę „Jaroty” przelały na konto „Jasnej”.

Latem 2012 r. sklepikarze byli już na swoim. Lokalne media chwaliły odważnych,
którzy jako jedni z pierwszych w Polsce spółdzielców wzięli swoje sprawy w swoje ręce.

– Hurra! Jesteśmy już wolni! – Cieszyli się zainteresowani. – W starej
spółdzielni nikt nie wymieniał nam nawet żarówki! Okradano nas! „Jaroty” były
dla nas macochą!

Prezesem został Leszek Bogacz, szwagier poseł Staroń.
– Pełni funkcję nieodpłatnie! – Zachwycały się media.
W Radzie Nadzorczej, co umknęło uwadze dziennikarzy, znalazła się jego żona Danuta

Bogacz, siostra posłanki. Co może źle świadczyć o zaufaniu między małżonkami, a z całą
pewnością stanowi złamanie prawa. A konkretnie art. 57 ustawy Prawo Spółdzielcze.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jasna” funkcjonowała kilka miesięcy i w lutym 2013 r. postawiła
się w stan likwidacji. Chce ją zlustrować Krajowa Rada Spółdzielcza, bo wietrzy szwindel,
ale „Jasna” traktuje to jako szykanę skostniałej czapy. Poradziła, żeby sprawdzała duże spółdziel-
nie, w których może dochodzić do naruszenia prawa, bo tam spółdzielcy nie mają bezpośredniego
przełożenia na zarząd.

Staroń walczy
Posłanka Lidia Staroń jest bardzo zajęta, bo – jak wiadomo – walczy o nowelizację prawa

spółdzielczego. Na moje głupawe pytania odpowiedział więc Marek Łukaszczuk, dyrektor jej
biura poselskiego. Dowiedziałam się trzech rzeczy. Że posłanka nie pilotowała zmian w prawie
spółdzielczym, umożliwiających uwłaszczenie się jej bliskich, bo dokonano ich, zanim została
posłem. Że pracuje nad nim pro publico bono, a nie w celu osiągnięcia korzyści osobistych. Oraz
że za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji w podobnym zakresie beknęła 5 lat temu
„Rzeczpospolita”. W artykule „Ustawowy zysk posłanki” dziennik napisał, że pani poseł nowelizuje
przepisy o spółdzielczości dla prywatnych korzyści i kosztowało to wydawcę 90 tys. zł.

Tak ostrzeżona zajmę się refleksjami ogólniejszej natury.
Prawo spółdzielcze powstało 30 lat temu, odstaje więc od obecnych warunków społeczno-

-gospodarczych i to jest prawda.
Zmiany, proponowane przez PO godzą w istotę spółdzielczości – i to też jest prawda.

Ludzie zrzeszali się w spółdzielnie, żeby wspólnie zaspokoić swoje potrzeby. Nikt nie docieka,
czy za jego pieniądze remontują dach bloku na sąsiednim osiedlu, czy budują lokale użytkowe.
W zamian ma pewność, że jak jemu pocieknie na głowę, spółdzielnia załata dziurę.

Reformatorzy z PO chcą zmniejszyć minimalną liczbę założycieli spółdzielni do 5 osób
(w tej chwili jest 10). Wystarczy zatem jedna rodzina, żeby założyć spółdzielnię mieszkaniową.
Ci, którzy wyjdą ze spółdzielni, z pewnością tak to policzą, że przekształcenie będzie dla nich
opłacalne. Tak jak dla siostry pani poseł.

Wyjście ze spółdzielni może opłacać się mieszkańcom nowych bloków. Nie będą utrzymywać
zarządów, lecz, co ważniejsze, zrzucać się na fundusz remontowy, na który buli się nawet stówkę
miesięcznie. Nie wyobrażam sobie jednak, żeby chcieli zmian starzy ludzie mieszkający w sta-
rych blokach, które wciąż wymagają ulepszeń. Rozsądni zostaną zatem w spółdzielni, chyba
że prawodawca wymusi ich rozpad, na co ma ochotę. Kiedyś dopłacali do budowy nowych
bloków czy pawilonów usługowych, teraz sami będą domowymi sposobami łatać swój dach.

Inni zwabieni obietnicami kupią bilet do raju nie zważając, że jest to bilet w jedną tylko
stronę. Że nie będą mogli powiedzieć: „Dziękuję, wolę po staremu”. Że w ten sposób wyjdą
spod parasola ochronnego ustaw o ochronie praw lokatorów i spółdzielniach mieszkaniowych,
a zaczną podlegać przepisom kodeksu cywilnego wraz ze wszystkimi brutalnymi konsekwencjami
dotyczącymi słabszych ekonomicznie podmiotów.

„Po stronie ludzi Lidia Staroń” – zachwala się pani poseł na swojej stronie internetowej.
„Lidia Staroń to polityk stojący po stronie ludzi” – uwierzył, więc powtórzył prezydent
Komorowski. Warto doprecyzować. „Lidia Staroń po stronie młodych, zdrowych, bogatych”.

Aut. Bożena Dunat

Budżet obywatelski
W dniach 21-29 września mieszkańcy Ło-
dzi po raz pierwszy brali czynny udział
w tworzeniu budżetu miasta na 2014 r.
Głosowali w ramach tzw. budżetu obywa-
telskiego, rozdysponowując 20 mln zł na za-
dania inwestycyjne potrzebne ich zdaniem
naszemu miastu. Dofinansowane z kasy
miejskiej przyznawano projektom w ko-
lejności uzyskanych głosów, aż do wy-
czerpania przewidzianych środków – 5 mln
na zadania ogólnomiejskie i po 3 mln na
zadania dzielnicowe.

Spośród zgłoszonych zadań ogólno-
miejskich na realizację w 2014 r. może liczyć sześć projektów: remont schroniska dla zwierząt
przy u. Marmurowej, uruchomienie bezpłatnej miejskiej sieci WiFi, łódzki rower miejski,
prowadzenie banku żywności dla Łodzi, Akademia koszykówki Marcina Gortata i Hospi-
cjum Domowe dla dzieci. Opis wygranych projektów znajdziecie Państwo na stronach
internetowych miasta: www.uml.gove lub wpisując w Google: budżet dla Łodzi.

W poszczególnych dzielnicach wybrano: osiem projektów dla Bałut, w tym propo-
nowany przez nas w poprzednim numerze gazety projekt – zakup elektronicznych tab-
lic informujących o czasie przyjazdu tramwajów – siedem projektów na Górnej, dwa-
naście na Polesiu, siedem w Śródmieściu i siedem na Widzewie z projektem opisanym
na str. 1 gazety. Szkoda tylko, że większość tych zadań leży w zakresie obowiązków
gminy. Z siedmiu projektów na Widzewie tylko budowa skateparku i „nasz” park osied-
lowy mają charakter czysto obywatelski.

***
Dziękujemy mieszkańcom, którzy przystąpili do głosowania i uczestniczyli w pierw-

szej i miejmy nadzieję nie ostatniej edycji budżetu obywatelskiego. Szczególne
podziękowania składamy tą drogą także Radzie Osiedla Olechów-Janów, jednostce po-
mocniczej UMŁ za rozpropagowanie akcji i przygotowanie projektów.

Redakcja

Zarząd Ogniska TKKF „Dzikusy” zaprasza mieszkańców na-
szych osiedli na rozgrywki Amatorskiej Ligi Siatkówki, w której wy-
stępować będą trzy „nasze” zespoły: dwa żeńskie oraz jeden męski
w Ekstraklasie.

Rozgrywki przeprowadzane są w Szkole Podstawowej nr 205
przy ul. Dąbrówki 1 w każdy piątek i sobotę począwszy od 8 listo-
pada. Szczegóły można uzyskać pod numerem tel. 42-670-11-28 po
godz. 16.00.

Rozgrywki Amatorskiej
Ligi Siatkówki

„PO stronie siostry”
Blok przy ul. Czarnkowskiej

z odnowioną elewacją

Górki olechowskie
od strony ul. Dąbrówki

Jesień przed budynkiem nr 28
na Janowie

Przed bl. 501
przy ul. Gorkiego

Teren przy zetkach
na Janowie

Teren zielony przy bud. 22 i 21
w jesiennych barwach
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Prowadzenie spraw terenowo-gruntowych, czyli porządkowanie granic
poszczególnych nieruchomości w RSM „Bawełna” zakończone jest
w przypadku 95% budynków. Dla pozostałych 5% procesy te są od wielu lat
procedowane z Miastem.

Nieruchomości na „Żubardziu”
Wdniu 9.10.2013 r. Zarząd Spółdzielni podjął uchwałę

nr 1/38/2013 w sprawie projektu uchwały okreś-
lającej przedmiot odrębnej własności lokali w budynku

przy ul. Turoszowskiej 5. Od 23.10.2013 r. do 06.11.2013 r.
uchwała ta będzie przedstawiana mieszkańcom budynku do
wglądu. Z jej treścią można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni
przy ul. Przybyszewskiego 163 w pokoju nr 119 oraz w biurze
administracji osiedli „Żubardź” i „Koziny” – ul. Klonowa 39. Po
okresie wyłożenia projektu uchwały, kolejne dwa tygodnie,
zgodnie z zapisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ocze-
kujemy na wnioski i ewentualne żądania sprostowania jej zapi-
sów od osób uprawnionych. Następnie Zarząd Spółdzielni, po roz-
patrzeniu ewentualnych wniosków i żądań, podejmie uchwałę
tzw. ostateczną , co oznacza, że stanowić ona będzie podstawę do
przenoszenia własności poszczególnych lokali na osoby upraw-
nione. Nastąpi to w pierwszym tygodniu grudnia. Uchwałę tę

wszyscy mieszkańcy budynku otrzymają do domu. My zaś
w gazecie już dziś przedstawiamy przebieg granic dla tej nieru-
chomości (rysunek nr 1).

W dniu 16.10.2013 r. Zarząd Spółdzielni podjął zaś projekt
uchwały dla budynku przy ul. Gandhiego 3a. Okres wyłożenia
uchwały dla jej mieszkańców, to 30.10.2013 do 13.11.2013 r.,
o czym pisemnie wszystkich użytkowników lokali w tej nieru-
chomości powiadomiono. Procedurę podejmowania uchwał
w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali, opartą
o art. 42 i 43 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, opisa-
liśmy obok – przy nieruchomości Turoszowska 5. Na rysunku
nr 2 przedstawiamy granice utworzonej nieruchomości przy
ul. Gandhiego 3a.

Proces regulowania spraw gruntowych w tych nieruchomoś-
ciach trwał… 12 lat.

K.Sz.

Ostatnio często informowaliśmy Państwa
o tym jak segregować śmieci i gdzie je
wyrzucać. Co jednak zrobić np. z pęk-

niętym termometrem rtęciowym czy stłuczoną
świetlówką? Czy wyrzucić je do zwykłego kosza?
Czy może, w ramach sortowania nieczystości, do
pojemnika ze szkłem?Absolutnie nie! Rtęć to groź-
na dla ludzi i środowiska trucizna, zaliczana do
kategorii odpadów niebezpiecznych. Jest drugim
najbardziej toksycznym pierwiastkiem na Ziemi,
zaraz po plutonie i nie ulega biodegradacji.
Jako jedyny metal, w temperaturze pokojowej
występuje w postaci cieczy, która nieustannie pa-
ruje. To właśnie te pary rtęci, których nie wyczu-
wamy, są bardzo niebezpieczne dla naszego zdro-
wia, gdyż w tej postaci przez drogi oddechowe
do naszego organizmu dostaje się 80% dawki.
20% wnika przez skórę. Wówczas rtęć kumulu-
je się w naszym organizmie, głównie w mózgu,
nerkach i tkankach płodu (w przypadku kobiet
ciężarnych), zakłócając podstawowe procesy
życiowe. Dlatego rozbicie termometru lub świet-
lówki może bardzo szybko doprowadzić nas do
zatrucia. Wg badań amerykańskiej agencji EPA
(Agencja Ochrony Środowiska), rtęć z jednego

Mieszkańcy
bloków 111 i 114
na Olechowie

Jak wcześniej Państwa informowaliśmy
Urząd Miasta Łodzi przejął na siebie po-

prowadzenie sprawy ustanowienia służeb-
ności gruntowej na działce 213/2 (ciąg pie-
szo-jezdny przed budynkami) na rzecz
właścicieli sąsiedniej nieruchomości –
budynek w którym zlokalizowane jest
przedszkole. Ustanowienie tej służebności
jest wymagane w myśl wydanej decyzji po-
działowej dla naszej nieruchomości – blo-
ków 111 i 114.

Według uzyskanych z Urzędu Miasta
Łodzi informacji Wydział Praw do Nie-
ruchomości UMŁ 15 października 2013 r.
wystąpił do Biura Architekta Miasta o opi-
nię w sprawie ustanowienia przedmiotowej
służebności gruntowej. Po uzyskaniu po-
zytywnej opinii, Urząd zleci rzeczoznaw-
cy wycenę gruntu pod obciążenie go
służebnością. Przygotowane na tej pod-
stawie Zarządzenie Prezydenta Miasta
Łodzi pozwoli aktem notarialnym usta-
nowić na działce nr 213/2 długo wycze-
kiwaną służebność. Zakończy to proces
scalania gruntów przynależnych do bu-
dynków 111 i 114. Przewidujemy, że na-
stąpi to do końca grudnia br. Po ujawnie-
niu nabytej od miasta działki w księdze
wieczystej przedmiotowej nieruchomości,
co potrwa ok. miesiąca, Spółdzielnia po-
dejmie projekt uchwały, a następnie uchwa-
łę ostateczną, która umożliwi wyodręb-
nianie lokali w tej nieruchomości.

Przewidujemy, że będzie to w II kwar-
tale 2014 r.

Nieruchomość przy ul. Ziemowita 6
i Dąbrówki 7 (bloki 111 i 114) jest ostat-
nią w osiedlu „Słowiańskie”, co do której
niezakończone jest postępowanie zmie-
rzające do uporządkowania spraw prawno-
gruntowych. T.T.

rozbitego termometru może zatruć wszystkie ryby
znajdujące się w jeziorze o powierzchni 8 hek-
tarów!

Parlament Unii Europejskiej i rada Unii Eu-
ropejskiej, w rozporządzeniu z 22 października
2008 r., uznały emisję rtęci za globalne zagrożenie,
wymagające podjęcia działań na poziomie lo-
kalnym, regionalnym, krajowym i globalnym.
Konsekwencją tego było wycofanie 3.04.2009 r.
z produkcji i sprzedaży termometrów rtęcio-
wych oraz innych urządzeń pomiarowych za-
wierających rtęć, jako urządzeń nie spełniających
norm unijnych.

Co jednak zrobić, gdy, używany nadal w na-
szym domu, termometr rtęciowy, potłucze się?

Jak wynika z badań kampanii społeczno-edu-
kacyjnej „Zielone Okno – wyrzuć rtęć ze swoje-
go życia” nie wie tego aż 54% dorosłych Polaków.

Przede wszystkim przewietrzmy pomiesz-
czenie, w którym doszło do stłuczenia i zamknijmy
drzwi tak, by nie dopuścić do rozniesienia resztek
rtęci po całym mieszkaniu. Do sprzątnięcia nie wol-
no używać domowych środków czyszczących
(szczególnie tych zawierających chlor i amoniak),
gdyż reagują one z rtęcią dając groźny, trujący
gaz. Rtęci nie wolno zbierać pędzlem, miotłą
lub odkurzaczem, gdyż rozbijają ją na mniejsze
kropelki, zwiększając powierzchnię parowania

i stężenie par rtęci w powietrzu! Ponadto małe „ku-
leczki” rtęci mogą się ukryć w szczelinach i za-
kamarkach podłogi lub pomiędzy włosiem dywanu
i nieustannie parując, mogą spowodować bardzo
groźne zatrucie.

Rtęć należy zebrać przy pomocy zakraplacza
do oczu lub sztywnego papieru, resztki szkła
zbierzmy w gumowych rękawiczkach, a po-
wierzchnię przetrzyjmy wilgotnymi ręcznikami pa-
pierowymi. Wszystko, włącznie z rękawiczkami,
powinniśmy umieśćmy w szczelnym, zamknię-
tym worku plastikowym lub włożyć do słoika (naj-
lepiej z nakrętką z tworzywa) i zalać wodą. Dokład-
nie umyjmy ręce.

I teraz dopiero stajemy przed kłopotem co da-
lej. Większość aptek bowiem, mimo że przyjmują
stare termometry, to nie przyjmą nam termometru
stłuczonego. Skontaktowaliśmy się dla Pań-
stwa z kilkoma aptekami, znajdującymi się w naj-
bliższej okolicy Waszego miejsca zamieszkania
lub w centrum miasta.

1. Dla mieszkańców osiedli „Żubardź” i „Ko-
ziny” – apteka przy ul. Lutomierskiej 1 – tam jed-
nak musimy to przynieść w małym opakowaniu,
bo pojemniki na termometry, którymi dysponuje
większość aptek, ma otwór o średnicy 5-6 cm.

2. Dla mieszkańców osiedla Słowiańskiego
i Sienkiewiczowskiego – apteka przy ul. Zakłado-
wej 56 – przyjmą nam tam zarówno sam termo-
metr, jak i to co wykorzystaliśmy do sprzątania,
czyli rękawiczki, ręczniki papierowe, pod warun-
kiem oczywiście, że wszystko to będzie szczel-
nie zamknięte w jakimś opakowaniu lub słoiku.

3. Dla mieszkańców osiedla Zbiorcza – ap-
teka przy ul. Czernika 10 – jednak, podobnie jak
na Lutomierskiej, dysponują tylko pojemnikiem
z otworem o średnicy 5-6 cm.

4. Apteki w centrum:
– ul. Kościuszki 48 – tam przyjmą nam

wszystko, jeśli tylko zapakujemy to w szczelnie
zamknięty, litrowy słoik i zalejemy wodą,

– ul. Piłsudskiego 14 – teoretycznie mają tyl-
ko typowe małe pojemniki, poinformowano nas
jednak, że jeśli przyniesie się wszystko szczel-
nie zapakowane, to oddadzą to do utylizacji,

– ul. Zachodnia 81/83 – dysponują tylko
pojemnikiem z otworem o średnicy 5-6 cm.

Całość możemy też oddać do Punktu Do-
browolnego Dostarczania Odpadów, znajdującego
się przy ul. Zamiejskiej 1, o którym pisaliśmy już
w poprzednich numerach gazety. Mieszkańcy Ło-
dzi mogą tam bezpłatnie oddać odpady niebez-
pieczne i wielkogabarytowe. Można tam również
dostarczyć m.in. zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne (telewizory, monitory komputero-
we, odbiorniki radiowe, odtwarzacze video, DVD,
CD oraz odtwarzacze kaset magnetofonowych,
drobny sprzętAGD, zużyte lampy fluorescencyjne
i inne odpady zawierające rtęć (świetlówki),
urządzenia zawierające freony (chłodziarki, za-
mrażarki, klimatyzatory freonowe, baterie i aku-
mulatory i wiele innych.

Pamiętajmy, by termometru rtęciowego lub sa-
mej rtęci nie wrzucać do śmieci, nie spuszczać
w ubikacji ani nie wylewać do zlewu. Rtęć jest bo-
wiem przekształcana przez mikroorganizmy wod-
ne do metylortęci, która posiada znacznie bardziej
toksyczne właściwości niż sama rtęć. Za wyrzu-
cenie takiego odpadu do śmieci lub porzucenie go
na łonie natury grozi kara grzywny do 5000 złotych.

Natomiast świetlówki i jarzeniówki, również te
zbite, możemy wrzucić do pojemników ustawio-
nych w łódzkich delegaturach Urzędu Miasta.

Ze względu na szkodliwe działanie rtęci na
zdrowie człowieka i na środowisko oraz na trud-
ności z jej unieszkodliwieniem Unia Europejska
zmierza do maksymalnej eliminacji tego metalu
z naszego otoczenia, a ONZ dąży do ograniczenia
jej wydobycia. I.G.

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

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

Niebezpieczna rtęć

Rys. 1 Rys. 2
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nie jest możliwe bez zaopatrzenia poszczególnych mieszkań
w liczniki ciepła i wody. Obowiązek ten w myśl dyrektywy unijnej

stanie się niebawem powszechny.

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.

Jesień to czas uruchamiania ciepła
w naszych mieszkaniach. Choć paź-
dziernik należy zaliczyć w tym

roku do wyjątkowo łaskawych miesięcy
pod względem ciepła, to przypomnijmy,
że minione okresy: wrzesień tego roku,
a wcześniej I kwartał roku, a nawet
pierwszy miesiąc drugiego kwartału były
zimne. Średnie miesięczne temperatury
zewnętrzne w zestawieniu 2012 r. do 2013 r.
przedstawiały się następująco: styczeń
+ 1,9/+1,1; luty – 8,2/– 2,4; marzec
+ 3,1/– 1,1; kwiecień + 6,6/– 1,0.

Miejmy nadzieję, że ostatnie dwa mie-
siące roku będą przynajmniej porówny-
walne z rokiem ubiegłym. Bo inaczej mu-
simy liczyć się z tym, że rozliczenie po
roku 2013 może wykazywać dla wielu
użytkowników spore dopłaty. Po I półro-
czu 2013 r. odnotowaliśmy wzrost zużycia
ciepła w zasobach Spółdzielni średnio
o 2,7% w porównaniu z analogicznym
okresem roku ubiegłego. W poszczegól-

nych osiedlach wzrosty te przedstawiały się
następująco: największy wzrost odnoto-
wano w osiedlu Koziny, gdzie ilość gi-
gadżuli(GJ) w tym półroczu wzrosła
o 4,4% w porównaniu ze zużyciem za
I półrocze 2012 r., w os. „Zbiorcza”
wzrost ten wynosił 3,9%, w osiedlu
„Żubardź” 2,3%, w os. „Słowiańskie”
2,6%, a najniższy wzrost wskazują budynki
osiedla „Sienkiewiczowskie” 1,3%. Kosz-
ty za I półrocze 2013 r. – które kształtowane
były nie tylko wskazanym wzrostem po-
boru ciepła, ale głównie podwyżkami
wprowadzonymi przez Dalkię od 21 1is-
topada 2012 r. – wyniosły 5.618.462 zł.
I były wyższe niż w pierwszym półroczu
2012 r. o ponad 608 tys.

Po 6 miesiącach 2013 r. bilans ciepła
czyli zestawienie kosztów poniesionych
z zaliczkami pobranymi w opłatach eks-
ploatacyjnych był ujemny na kwotę
1.055.996 zł. Dla uspokojenia Państwa
przypomnijmy, że jednak dopiero od 1 maja

2013 r., czyli jak zwykle po rozliczeniach,
wprowadziliśmy podwyżki uwzględniające
zastosowaną przez dostawcę ciepła zmia-
nę cen. Brak grzania w miesiącach letnich
i wprowadzone od maja nowe zaliczki po-
zwoliły zrównoważyć poniesione w tym
roku koszty i przychody na ciepło. I w sezon
zimowy 2013/2014 na koniec sierpnia 2013 r.
wchodzimy z wynikiem minus 8,5 tys. zł. Dla-
tego wynik podajemy na ten miesiąc, bo we
wrześniu było zimno i zaczęliśmy wszys-
cy zużywać ciepło. Dla odmiany paździer-
nik był ciepły i grzejniki zakręcaliśmy.

Zużycie wody w Państwa mieszka-
niach także poddawane jest okresowej
kontroli przez służby Spółdzielni. Zdalny,
elektroniczny odczyt stanu wodomierzy
prowadzono w maju (wg stanu na 30.04.)
i obecnie w październiku (wg stanu na
30.09.). Po wykonaniu odczytów w maju
stwierdzono: w 9 przypadkach uszkodze-
nie modułu radiowego, w 10 mieszka-
niach wodomierze wstecznie naliczały
zużycie i w 99 mieszkaniach urządzenie
nie naliczały zużycia. Stwierdzone nie-
prawidłowości pracy wodomierzy spraw-
dzono i usunięto. Praktycznie przez cały
czerwiec służby administracyjne docierały
do mieszkańców, by sprawdzić stojące
wodomierze lub wyjaśnić przyczyny ni-
skich zużyć. W większości przypad-
ków mieszkańcy niskie zużycia tłumaczą
oszczędnością wody. Pracownicy isty zaś

w ramach usług serwisowych dokonywali
usunięcia usterek urządzeń.

Według wykonanych analiz w I półro-
czu 2013 r. zużycie wody w zasobach
spółdzielni spadło o 3,9% w porównaniu
z analogicznym okresem roku ubiegłego.
W przypadku dwóch nieruchomości od-
czyty kontrolne wykazały wysoki wskaźnik
wody niezbilansowanej. Dla wyjaśnienia
przyczyn tego wystąpiono do Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji o sprawdzenie
wodomierza głównego. Były to nieru-
chomości: bl. 53 w os. „Sienkiewiczow-
skie” i bl. 203 i 204 w os. „Słowiańskie”.
W obu przypadkach ZWiK po analizie
przeprowadzonej przez swoich fachowców
dotyczącej zapotrzebowania i rozkładu
poboru wody w budynkach zmniejszył
średnicę wodomierza głównego (z 35 mm
na 25 mm) co wg fachowców pozwoli na
optymalniejszy rozkład poboru wody
w tych budynkach. Po sprawdzeniu wodo-
mierzy mieszkaniowych nie stwierdzono
ich uszkodzeń czy manipulacji.

Wyposażyliśmy Państwa mieszkania
w urządzenia, które znakomicie służą do
kontroli własnych, indywidualnych kosz-
tów jakie ponosimy. W obecnych, ciężkich
i drogich, czasach jest to niezmiernie
ważne. Korzystajmy z wszystkich urzą-
dzeń, bo pomagają ustalać optymalne dla
każdego wydatki w wybranym przez nas
samych okresie. T.T.

Ciepło i woda
pod lupą

Wczasach PRL-u książeczki miały
umożliwić oszczędzanie na własne

mieszkanie, jednak wiele osób się go nie do-
czekało. Przypomnijmy, że na książeczkach
zbieraliśmy (czy też robili to nasi rodzice) pie-
niądze na pokrycie 10% wartości otrzymy-
wanego w przydziale mieszkania spółdziel-
czego. Z chwilą odebrania mieszkania 50%
jego wartości było umarzane, a 40% prze-
chodziło do długoterminowej spłaty, którą re-
gulowano miesięcznie w opłatach eksploa-
tacyjnych za mieszkanie. Gdy ktoś chciał
przekształcić lokatorskie prawo we włas-
nościowe, musiał spłacić kredyt i umorzoną
część wartości mieszkania. Na szczęście
nasze książeczki nie zmieniły się w bezu-
żyteczny kawałek papieru i możemy je
obecnie wykorzystać. Wprawdzie nie liczmy
na to, że dostaniemy za nie upragnione
mieszkanie, jednak możemy wspomóc się
nimi przy pewnych inwestycjach.

Zacznijmy jednak od sprawdzenia ile war-
ta jest obecnie nasza książeczka. Należy
w tym celu udać się do 3 oddziału PKO BP
w Łodzi przy ul. Piłsudskiego 153 (wejście
od strony ul. Niciarnianej) i poprosić o wy-
liczenie premii gwarancyjnej. Premia ta
przysługuje jednak tylko tym posiadaczom
książeczek, którzy je założyli przed 23 paź-
dziernika 1990 r. i były opłacane przez co naj-
mniej 5 lat. Ci, których książeczki zostały
założone później dostaną tylko odsetki
i zgromadzony wkład. Wartość książeczki
wyliczana jest wg specjalnego wzoru, obej-
mującego wartość jednego metra kwadrato-

wego budynku mieszkalnego obowiązującego
poprzez poszczególne lata oszczędzania
i stopy procentowej według jakiej bank na-
liczał odsetki przez kolejne lata. Średnio,
w ramach premii gwarancyjnej, możemy
uzyskać 6-10 tys. złotych. Kwoty te mogą być
również zdecydowanie wyższe!
Prawo do premii gwarancyjnej z tytułu lik-
widacji książeczki mieszkaniowej przysługu-
je w związku z:
– uzyskaniem spółdzielczego prawa do lo-

kalu mieszkalnego lub prawa odrębnej
własności lokalu mieszkalnego w spół-
dzielni mieszkaniowej

– nabyciem, w drodze kupna lub zamiany,
spółdzielczego własnościowego prawa do
lokalu mieszkalnego lub domu jednoro-
dzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
z wyjątkiem nabycia tego prawa w części
ułamkowej

– nabyciem, w drodze kupna lub zamiany,
własności lokalu mieszkalnego, stano-
wiącego odrębną własność lub domu
jednorodzinnego, z wyjątkiem ich naby-
cia na zasadach współwłasności w częś-
ciach ułamkowych

– przystąpieniem do użytkowania wybudo-
wanego własnego domu jednorodzinnego

– uzyskaniem własności domu jednoro-
dzinnego lub własności lokalu miesz-
kalnego w budynku wielorodzinnym,
w związku z wykonaniem usługi dewe-
loperskiej

– uzyskaniem odrębnej własności lokalu
mieszkalnego w wyniku przebudowy,

nadbudowy lub rozbudowy istniejącego
budynku mieszkalnego bądź pomieszczeń
niemieszkalnych

– uzyskaniem własności domu jednoro-
dzinnego lub odrębnej własności lokalu
mieszkalnego w budynku wielorodzinnym
wybudowanym przez spółdzielnię miesz-
kaniową w celu przeniesienia na jej
członków własności lokali lub domów

– wpłaceniem kaucji zabezpieczającej po-
krycie należności z tytułu najmu lokalu
mieszkalnego w budynku wielorodzin-
nym, w wysokości przekraczającej 3%
wartości odtworzeniowej lokalu, zbudo-
wanego przy udziale środków Krajowe-
go Funduszu Mieszkaniowego,

– dokonaniem wpłaty jako tzw. partycypant
w TBS w wysokości co najmniej 20%
ostatecznych kosztów budowy przypa-
dających na dany lokal w zasobach to-
warzystwa
Aby ubiegać się o premię trzeba złożyć

wniosek nie później niż 90 dni od dnia wy-
stąpienia jednej z powyższych sytuacji.
Jednak w przypadku takich sytuacji jak:
– remont polegający na wymianie okien lub

instalacji gazowej lub instalacji elektrycz-
nej w lokalu mieszkalnym lub domu jed-
norodzinnym, którego właścicielem jest
właściciel książeczki mieszkaniowej, lub
do którego przysługuje właścicielowi
książeczki mieszkaniowej spółdzielcze
prawo do lokalu lub domu jednorodzinnego

– dokonanie przez właściciela książeczki
mieszkaniowej wpłaty na fundusz re-
montowy wspólnoty mieszkaniowej lub
spółdzielni mieszkaniowej kwoty na-
leżnej za okres 12 miesięcy poprze-
dzających miesiąc złożenia wniosku
o likwidację książeczki, pod warunkiem,
że kwota wydatków wspólnoty miesz-
kaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej
poniesionych w okresie 24 miesięcy po-
przedzających miesiąc złożenia wniosku
o likwidację książeczki na remont części
wspólnych budynku, w którym znajduje
się lokal mieszkalny, z tytułu posiadania

którego powstał obowiązek świadczeń na
fundusz remontowy – w części odpo-
wiadającej udziałowi właściciela książecz-
ki w tych kosztach jest co najmniej rów-
na tej wpłacie możliwość ubiegania się
o premię nie powstaje od razu i jest uza-
leżniona od daty założenia książeczki
mieszkaniowej. Jako pierwsi prawo do
ubiegania się o premię uzyskali właści-
ciele najstarszych książeczek. I tak:

DATA WYSTAWIENIA KSIĄŻECZKI
/ OD KIEDY PRAWO DO PREMII

włącznie do 1968 r. od 01.04.2009 r.
w latach 1969-72 od 01.01.2010 r.
w latach 1973-75 od 01.01.2011 r.
w latach 1976-79 od 01.01.2012 r.
w latach 1980-85 od 01.01.2013 r.
w roku 1986 od 01.01.2014 r.
w roku 1987 od 01.01.2015 r.
w roku 1988 od 01.01.2016 r.
w latach 1989-90 od 01.01.2017 r.

W tych przypadkach po premię trzeba wy-
stąpić w ciągu pierwszych 6 miesięcy tego
roku, w którym nabyło się uprawnienie.

Nie warto likwidować książeczki bez pre-
mii, bank wypłaci nam wtedy jedynie wkład
z oprocentowaniem, czyli zaledwie kilkaset
złotych. Dlatego prawa do wkładu znaj-
dującego się na książeczce możemy przenieść
na członka rodziny, który buduje, kupuje lub
remontuje mieszkanie. Dostanie on pie-
niądze z premii gwarancyjnej i jeśli tak się
z nim umówimy, może nam je wtedy oddać.
Ta tzw. cesja może się odbyć między:
małżonkami (nawet rozwiedzionymi), ro-
dzicami i dziećmi (również przysposobio-
nymi), dziadkami i wnukami, rodzeństwem
rodzonym i przyrodnim, powinowatymi,
czyli macochą lub ojczymem i pasierbami.

Likwidacji książeczki powinno się doko-
nać w oddziale banku PKO BP, który prowadzi
rachunek do tej książeczki (jest on wpisany na
wewnętrznej stronie okładki). Jeśli jednak
zmieniliśmy adres zamieszkania możemy się
udać do najbliższego oddziału PKO BP i prze-
pisać książeczkę do tego oddziału lub do od-
działu, który będzie najwygodniejszy ze
względu na miejsce zamieszkania osoby,
na którą chcemy książeczkę scedować.
Książeczkę mieszkaniową możemy też za-
pisać komuś w testamencie, a jeśli tego nie
zrobimy, w przypadku śmierci jej właściciela
będzie podlegać regułom dziedziczenia usta-
wowego zapisanym w Kodeksie Cywilnym.

I.G.

Co zrobić z książeczką
mieszkaniową

To doprawdy niebywałe, ale w rękach Polaków wciąż po-
zostaje ponad milion niezrealizowanych książeczek miesz-
kaniowych! Wiele z nich prawdopodobnie leży zapomniana
w najgłębszych czeluściach szaf i szuflad. Warto jednak
je odnaleźć i zdmuchnąć zalegające na nich warstwy
kurzu. Może się to okazać dla nas całkiem korzystne.
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Szukanie siebie i swego miejsca na ziemi w czasach PRL.
Miłość pomieszana z polityką, która odnalazła ujście
w poezji. Tak barwne, ale i tragiczne były losy naszej
bohaterki – kobiety zwyczajnej, ale jakże niezwykłej.

Ludzie
o których warto

pamiętać

Święto Zmarłych – Dzień Zaduszny
– Wypominki
Są to dni poświęcone pamięci zmarłych. Już w IX wieku dzień
1 listopada obchodzony był jako Wszystkich Świętych. Była to
więc uroczystość radosna, co podkreślał również biały kolor szat
liturgicznych, używanych w tym dniu podczas mszy. Natomiast
2 listopada – Dzień Zaduszny, czyli właściwe święto Zmarłych,
wprowadzone zostało do liturgii kościoła w X wieku. Zaczęto wtedy sprawować msze żałob-
ne za dusze wszystkich zmarłych, nie tylko świętych. W wigilię dnia zmarłych piekło się spe-
cjalne chleby i pierogi, gotowało bób, kaszę, kutię i wraz z wódką pozostawiało się na noc
na stole dla dusz zmarłych. Dzisiaj te praktyki zastąpiono kwiatami i zniczami. W naszych cza-
sach zapalone na grobach znicze są symbolem żywej pamięci o zmarłych, choć święto nie
ma radosnego wydźwięku. Dzień Zaduszny czy Zaduszki zwane są też Wypominkami. W na-
szej pamięci i modlitwie przywołujemy imiona i nazwiska tych, którzy odeszli do domu Ojca:
rodziców, rodzeństwo, krewnych, przyjaciół, kapłanów, sąsiadów i tych wszystkich, których
poznaliśmy w naszym życiu. Czynimy to, aby modlić się za nich polecając ich Bożemu Miłosier-
dziu. Wtedy nasi zmarli duchowo są blisko naszemu sercu. Zestawiła z internetu K.Sz.

masz Merta wręczył Jej Srebrny Medal
Zasłużony Kulturze Gloria Artis jako wy-
raz uznania Jej zasług dla tworzenia i obro-
ny niezależnej kultury narodowej. Ceniła
go sobie bardzo.

16 lipca przyjaciele i znajomi dowie-
dzieli się, że pokonała Ją ciężka choroba
neurologiczna. Odeszła dwadzieścia lat po
śmierci swojego męża i dziesięć lat po
śmierci brata Witolda.

Materiał opracowano w oparciu o au-
dycję radiową „Bez Jacka” wyemitowaną
w grudniu 2012 r. w Radiu Łódź oraz o in-
formacje dostępne w Internecie. na ante-
nie radia podczas audycji Pani Ewa recy-
towała wiersz, który napisał dla niej Jacek
Bierezin. Prezentujemy go poniżej:

***

Pasażer wielu dworców Rozbitek kilku podróży
moim prawdziwym domem jest rozogniona bezsenność
nie przewidziałem podróży w twoje znajome brzegi
w cudze na nowo brzegi twoich warg i piersi
w rżyska twoich krótko ostrzyżonych włosów
w wierność twoich myśli w dzwonnice oddechów
w urwiska twego płaczu w stromość twego uśmiechu

Na brzegu białej kartki niepowstałego listu
na brzegu życia i na brzegu brzytwy
na brzegu krwi na najwyższych strunach świadomości
na brzegu twojej odwagi i nieprzebytej rozłąki
na brzegu pięknej stromizmy zgody na rozłąkę
na wysokim brzegu ostatniej pierwszej miłości
na ostrzu najbardziej karkołomnych myśli
Kocham Cię
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naczkę górską, był nawet typowany na wy-
prawę w Alpy i Himalaje, nie było jednak
szans na to, by mógł otrzymać paszport.
Właśnie uniemożliwianie Mu alpinizmu
odbierał jako najdotkliwszą karą za swoją
działalność opozycyjną. A potem przyszło
internowanie. Dotknęło to zarówno Panią
Ewę, jak i Jacka Bierezina. Po Nią przy-
szli 12 grudnia 1981 roku. Osadzona
była m.in. w Sieradzu, w Olszynce Gro-
chowskiej, w otoczonym drutem kolcza-
stym ośrodku dla kobiet w Gołdapii. Prze-
bywającym tam kobietom nie wolno było
nawet wychodzić na balkon, bo podobno
pilnujący ich żołnierze mieli rozkaz strze-
lać. To było traumatyczne przeżycie, a naj-
gorsze było w tym rozdzielenie z naj-
bliższymi i brak z nimi jakiegokolwiek
kontaktu. Z Jackiem pozwolili Jej się zo-
baczyć dopiero, gdy zgodziła się na emi-
grację. On nie chciał emigrować. Powie-
dział, że ewentualnie może wyjechać tu-
rystycznie do Francji. I tak się rozstali. Ten
rozwód i tak już wiele nie zmienił, bo od
jakiegoś czasu ich małżeństwo było „białe”.
Wprawdzie Ona wciąż była dla Niego naj-
ważniejsza i miłość między nimi nadal
istniała, ale... niełatwo się żyje z artystą.

W 1982 roku On wyjechał do Paryża,
a w lutym 1983 r. Ona wyemigrowała do
USA.

Szczęście dopisało Jej w Chicago. Za-
stępcą redaktora naczelnego największej
polskiej gazety w Chicago „Dziennik
związkowy” był Maciej Wierzyński. Od-
chodząc zaprotegował Ją i poprowadziła
tam dział kulturalny. Będąc na obczyźnie
nie zapominała o sytuacji w kraju. Orga-
nizowała akcje wspierania opozycji de-
mokratycznej, np. zbiórkę na maszynę dru-
karską dla podziemia czy zebranie ponad
10 tysięcy amerykańskich podpisów
w obronie działaczy Solidarności i KOR.
Podobnie jak J. Bierezin, współpraco-
wała z Radiem Wolna Europa, opraco-
wując m.in. audycję o piosenkach stanu
wojennego. O utworach, które powstawały
w ośrodkach odosobnienia w całej Polsce
w stanie wojennym opracowała też książkę,
wydaną później w roku 2009, w ramach
obchodów Roku Kultury Niezależnej –
„Orła wrona nie pokona, czyli co pomagało
nam przetrwać. Śpiewnik internowanych”.

A On? Na tomiku wierszy wydanym
w Paryżu napisał Jej: „Kocham Cię za to,
że jesteś”. Prawie codziennie rozmawiali
przez telefon. Opowiadał Jej co robi,
skarżył się. W pewnym momencie zapro-
ponował Jej nawet powtórne małżeństwo.
Bała się. Na emigracji współpracował
z Muzeum Polskim, z miesięcznikiem
„Kontakt”, z paryską „Kulturą”, ale nie po-
trafił się odnaleźć w obcym kraju, a może
i nie chciał. Czuł się tam ograniczony, nie
znał języka, dopadała go szara codzienność.
Był domatorem i bardzo potrzebował
domu, poczucia swojego miejsca na ziemi,

a Paryż go pogrążał, przytłaczał, ginął
w nim. Któregoś dnia po prostu się poddał,
a może i wyzwolił. Rzucił się pod samo-
chód. Zadzwonili do Niej do pracy z tra-
giczną informacją. Krzyczała. To było
straszne, ale nie zaskoczyło Jej, bo prze-
cież wiele razy mówił, że nie może dłużej
żyć. Pomyślała wtedy: „No, stało się”.

W 2000 roku przyjechała do Polski jako
współautorka wystawy „Polki Chicago
2000”, na której zaprezentowano ponad
70 życiorysów Polek, które odnalazły się
w Ameryce i z pasją realizowały własne
aspiracje. W 2003 roku powróciła do Pol-
ski już na stałe, przywożąc ze sobą mnó-
stwo książek i dwa koty. 29 września
2009 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego To-

Ewa Sułkowska-Bierezin była ko-
bietą złożoną. Była absolwentka
Politechniki Łódzkiej i specja-

listka od trakcji kolejowych, jednocześ-
nie bardzo wrażliwa na słowo i przez
większą część życia związana z kulturą.
Zdroworozsądkowa pani inżynier i arty-
styczna dusza z zamiłowaniem do litera-
tury i poezji.

Urodziła się w 1935 roku, w Warszawie,
ale później losy swe związała z Łodzią. To
pewnie przeznaczenie, bo inaczej być
może nigdy nie poznałaby swojej wielkiej
miłości – poety Jacka Bierezina.

Poznali się z powodu wydarzeń mar-
cowych 1968 roku. Ona była wtedy asys-
tentką na Politechnice, a Jej brat Witold,
podobnie jak wielu studentów, był zaan-
gażowany w studenckie strajki i protesty.
Jego kolegą był Jacek Bierezin, student po-
lonistyki, wolny duch, niepokorny poeta.
Gdy Go pierwszy raz spotkała, pomyślała:
„Boże, jaki to fajny chłopak” i urzekła Ją
pasja, której się oddawał. A Jego urzekła
Ona. Bardzo szybko się pobrali, bo czasem
po prostu się wie, że czekało się na kogoś
całe życie.

Inny szkolny kolega Witolda Sułkow-
skiego, Stefan Niesiołowski, zaproponował
Im udział w antykomunistycznej organi-
zacji podziemnej „Ruch”. I tak polityka
wkroczyła w Jej życie.

Wiosną 1970 roku zaczęły się pierw-
sze aresztowania. Ich też nie ominęły. Pani
Ewa była przez kilka miesięcy przesłuchi-
wana. Nauczyła się wtedy, aby podczas
przesłuchań mówić jak najmniej, a najle-
piej nic, ponieważ śledczy potrafili uchwy-
cić się najdrobniejszego i najbardziej ba-
nalnego szczegółu i obrócić go potem prze-
ciwko temu kogo dotyczył. Później jesz-
cze wielokrotnie była zatrzymywana,
podsłuchiwana, poddawana rewizjom
osobistym i rewizjom w domu. Jej i Jac-
kowi Bierezinowi często wymawiano lo-
kum, gdyż na właścicieli czekała bezpie-
ka. Wreszcie dostali swoje własne miesz-
kanie. Prezes tamtejszej spółdzielni miesz-
kaniowej, pokazując im je zachowywał się
dziwnie i próbował ich przekonać, by go
nie brali. Jak się później okazało, w miesz-
kaniu zainstalowany był podsłuch.

Ewa Sułkowska i Jacek Bierezinowie
zaangażowani byli też w działalność
Komitetu Obrony Robotników, który po-
wstał po wydarzeniach w Radomiu
w 1976 r., nazywanego pierwszą jawną
opozycją. Wspólnie rozpowszechniali pe-
tycje i protesty kierowane przeciw
łamiącym prawo działaniom władzy. Ich
mieszkanie stało się miejscem spotkań lu-
dzi, którzy „chcieli się swobodnie wyga-
dać, znaleźć dostęp do zagranicznych
i podziemnych wydawnictw, przyłączyć się
do coraz szerszego ruchu opozycyjnego
wobec polityki PRL”. Oczywiście znów
posypały się szykany, hańbiące plotki,

zastraszanie, pozbawianie pracy i miesz-
kań. Jak wspominała Pani Ewa, ratunkiem
było wówczas poczucie humoru i zwykłe
przyzwyczajenie, a wszystko bazowało na
wzajemnym zaufaniu i samopomocy. Za
swoją działalność w KOR Ewa Sułkows-
ka-Bierezin została w 2011 r. odznaczona
przez prezydenta RP Bronisława Komo-
rowskiego Krzyżem Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski. To drugie najwyższe
polskie państwowe odznaczenie cywilne
prezydent wręczył wybitnym postaciom
opozycji demokratycznej i orędownikom
idei społeczeństwa obywatelskiego, w 35
rocznicę powstania KOR-u.

W 1977 roku Pani Ewa z mężem
i przyjaciółmi zaczęli wydawać w Łodzi
kwartalnik „Puls”. Była to jedna z najcie-
kawszych, niezależnych inicjatyw lite-
rackich okresu PRL-u. W tym piśmie bez
cenzury publikowani byli Władysław Bar-
toszewski, Janusz Głowacki (scenarzysta
filmu „Wałęsa. Człowiek z nadziei.”),
Sławomir Mrożek, Ernest Bryll, a nawet
George Orwell czy Tennessee Williams.
„Puls” miał inną formułę niż pozostałe ga-
zety – pokazywał absurdalną rzeczywistość
PRL-u, jednocześnie zapewniając czytel-
nikowi dostęp do kultury i sztuki, tak jak-
by nie było cenzury. Dawał wspaniałe po-
czucie wolności, odczuwalne do tego
stopnia, że osoby tworzące „Puls” poda-
wały w stopce redakcyjnej swoje nazwis-
ka i adresy. To oczywiście kończyło się
prześladowaniami, pogróżkami, donosami,
ale do szykan też można się było przy-
zwyczaić. Poczucie wolności było przecież
wtedy najważniejsze. I jak powiedziała
Pani Ewa, już nigdy później, ani na emi-
gracji, ani w wolnej Polsce, nie czuła ta-
kiego moralnego komfortu jak wtedy gdy
tworzyła tą gazetę. Jacek Bierezin był re-
daktorem naczelnym. Był tą iskrą, która
rozpalała w innych chęć do działania
i tworzenia. Według Ewy był tam nieza-
stąpiony, a Jego zapał był wręcz zaraźliwy.
Jako poeta Jacek zadebiutował w 1966 roku
w łódzkim tygodniku „Odgłosy”. Miał wte-
dy 19 lat, był po maturze w I L.O. w Ło-
dzi. W swojej twórczości pisał to co myś-
lał i to co czuł, a Jego poezja mogłaby
posłużyć za Jego biografię, bo ujście znaj-
dowało w niej wszystko czego doświad-
czał: Jego miłości, aresztowania, ukocha-
na wspinaczka górska, boks, skrajne emo-
cje, od depresji po euforię, późniejsza emi-
gracja. Swojej żonie czytał wszystkie
swoje wiersze i uwzględniał Jej uwagi. Jak
powiedział poeta i przyjaciel Jacka
Zdzisław Jaskuła, to że Jacek robił postępy
w pisaniu zawdzięczał w dużym stopniu
Ewie. Na Jego działalność antykomunis-
tyczną władza odpowiadała utrudnianiem
realizacji ambicji literackich, deprecjono-
waniem Jego twórczości, a w efekcie
w 1974 całkowitym zakazem druku.
Oprócz poezji Jacek uwielbiał też wspi-

Jeśli Ty też piszesz wiersze i chciałbyś je zaprezentować szerszemu gronu,
przyślij je do naszej redakcji. Przypominamy, że nakład naszej gazety to
9.000 egzemplarzy. Najlepsze utwory opublikujemy.
Wiersze można przesyłać listownie na adres naszej Spółdzielni lub mailowo na:
igwarys@rsmbawelna.pl

16 lipca br., po ciężkiej chorobie, w wieku 78 lat,
zmarła Ewa Sułkowska-Bierezin, znana dziennikarka
i działaczka opozycji demokratycznej w okresie PRL,
a jednocześnie nasza mieszkanka z I klatki, bl. 501a.

Była osobą szczególną i wyjątkowa jest również historia
Jej życia, gdzie miłość pomieszana z polityką odna-
lazła ujście w poezji.

Ewa Sułkowska-Bierezin
– wspomnienie

Tekst zredag. I.G.
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POZIOMO: 1. Krzysztof z Big Cyca,
6. u boku klępy, 7. esperanto lub sua-
hili, 8. Panie Janie…, 9. lewy dopływ
Wołgi, 12. między Demokratyczną
Republiką Konga, a Tanzanią, 13.
zdrobnienie od: ręka, 14. skompono-
wał operę Don Giovanni, 18. turecki
zamachowiec, 19. głownia, brzesz-
czot, 20. pożegnanie pomidorów, 21.
japoński chrzan, 22. dawany gestem
lub spojrzeniem.
PIONOWO: 2. przykurcz karku
i szyi, 3. autor Ballad lipieckich,
4. substancja odurzająca, 5. mięso
wołowe z grzbietu, 9. tiosiarczan
sodu dla fotografa, 10. wspólnota
wiejska w dawnej Rosji, 11. wnuk
Noego, 15. określony fragment po-
wierzchni, 16. Sikora lub Miedziński,
17. czterodrzwiowe mitsubishi.

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI
WRZEŚNIOWEJ

Poziomo: Egipt, miraż, tężec, impas,
taksa, mięcho, Rambo, Keaton, nurt,
monokl, wsyp, żyrant, atak.
Pionowo: ględa, plebs, ciemięga, ba-
rachło, terenówka, komarzyca, amok,
erotyk, Trojak, naloty.

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.

Przygotowanie:
Usmaż w cukrze winogrona – ok. 1 go-
dziny. Następnie przetrzyj przez sito po-
zbywając się pestek i twardszych skó-
rek. Jeśli chcesz wzbogacić smak
dżemu, możesz dodać do winogron
starte na tarce jabłka i gruszki, lub jeś-
li wolisz wytrawniejszy dodaj też imbir
i goździki.

Smacznego! KIM

K U C H N I A
N A S Z A
CODZIENNA
Choć winogrona z naszych
przydomowych ogródków
i działek nie są tak słodkie
i delikatne, jak te zagranicz-
ne to mogą stanowić dobrą
bazę do przetworów. Są cen-
nym źródłem potasu i w przy-
padku ciemnych winogron
źródłem przeciwutleniaczy.
I nie muszą posłużyć tylko do
przygotowana wina domo-
wego. Ja proponuję dżem
winogronowy. Ten dżem jest
banalnie prosty, jednak pra-
cochłonny.

Łatwiej jest walczyć o zasady,
niż żyć zgodnie z nimi.

(Alfred Adler)

Dżem winogronowy
z goździkami
i świeżym imbirem

BARAN
Niedawne spiętrzenie
spraw i zajęć nieco zel-
żeje. Będzie można trochę
odetchnąć i spędzić czas
po swojej myśli. Niespo-
dzianka sprawiona przez

Strzelca mile cię zaskoczy. Czekają Cię również
wyrazy sympatii ze strony kogoś sympa-
tycznego, a mało znanego. Dobrze zrobisz
podtrzymując ten kontakt.

BYK
Sporo wiadomości, nie-
które Cię żywo zaintere-
sują. Staraj się w pełni
poznać również sprawy
zakulisowe. Będzie Ci ta
wiedza wkrótce potrzeb-

na. Szansa na nową, ciekawą znajomość. Myśl
o niej zaprzątnie Ci głowę. Mimo to nie za-
niedbuj spraw bieżących, bo poważnie narazisz
się Pannie.

BLIŹNIĘTA
Masz za sobą sporo
życiowych doświadczeń,
ale nie znaczy to, że po-
trafisz radzić sobie w każ-
dej sytuacji. Dlatego przed
podjęciem decyzji w spra-

wie, która wyniknie w tym miesiącu, zasięgnij
rady innych osób z kręgu rodziny i znajomych.
Weź też pod uwagę wątpliwości Koziorożca.

RAK
Rozwój wydarzeń zmusi
Cię do stosowania uni-
ków, żeby nie dać się
wciągnąć w jakieś plany
lub interesy, do których
nie będziesz przekonany.

Sprawa nie będzie warta zachodu, tylko szumu
wokół niej będzie dużo. Szybko okaże się, że
aż za dużo... Skorpion ma Ci coś ciekawego do
zaoferowania.

LEW
Koniec miesiąca kiepski.
Irytacja domowymi nie-
porozumieniami i napięta
sytuacja w pracy stworzą
piorunującą mieszankę
nie na Twoje nerwy. W żad-

nym razie nie możesz pozwolić sobie na wybuch
wściekłości. To da Ci ulgę tylko na chwilę, ale
„ciche dni” z Wagą mogą potrwać bardzo
długo.

PANNA
Miesiąc minie jak oszalały
z powodu obfitości inte-
resujących propozycji,
ogromu zajęć i nawału
spraw niecierpiących
zwłoki. Będziesz czuć się

jak w oku cyklonu, ale wszystko wyjdzie na
dobre, może nawet lepiej. Uważaj jednak - Ryby
pozostawione bez opieki mogą nieźle narozra-
biać.

WAGA
Ktoś odczuwa niedosyt
Twojej troski o niego. Wy-
tęż siły, a wszystko da się
jeszcze odrobić. Nieco na-
pięta sytuacja w domu
znacznie się poprawi, co

nie pozostanie bez wpływu również i na stan
finansowy rodziny. Byk ma ochotę na dłuższą
pogawędkę. Czy czasem nie masz podobnych
planów?

SKORPION
Niedawno nawiązane kon-
takty powinny zacząć przy-
nosić widoczne korzyści.
Staraj się umiejętnie kie-
rować sprawami, żeby
rzeczywiście miały istotne

znaczenie, a nie tylko pozorne lub krótkotrwałe.
Uwagi usłyszane przy okazji od Bliźniąt weź
sobie do serca, nie okazując jednak tego
nikomu.

STRZELEC
Udany i pogodny - cho-
ciaż wcale nie wolny od
zwykłych problemów i obo-
wiązków - miesiąc. Spra-
wy zawodowe potoczą się
dość gładko, udadzą się

zawierane teraz kontrakty, a wyjazdy służbowe
okażą się korzystne. Za to w życiu osobistym
może mocno dać się we znaki brak wspólnego
języka z Wodnikiem.

KOZIOROŻEC
Twoje postępowanie w tych
dniach okaże się trafne,
a ocena nowych sytuacji
właściwa. To sprawi, że
nie wplączesz się w jakieś
niezręczne sytuacje w bli-

skim otoczeniu. Jeśli planujesz podróż,
w drodze uważaj na bagaże i kieszeń. Na
miejscu możesz liczyć na pomoc i poparcie
Barana.

WODNIK
Czyjeś zakusy na Twoją
pozycję i plany można bę-
dzie szybko i prawie bez-
boleśnie zlikwidować.
Mało kto zorientuje się,
że w ogóle coś takiego

miało miejsce. Ale dla Ciebie niech to zajście
będzie ostrzeżeniem przed zdolną do wszystkiego
konkurencją. Bacznie obserwuj zachowanie
Raka.

RYBY
Obiecujący miesiąc. Mo-
żesz liczyć na pomyślny
rozwój spraw, na których
ostatnio bardzo Ci zależy.
Jeśli nawet coś Ci się te-
raz nie uda, odczekaj -

z czasem ta zwłoka może okazać się też ko-
rzystną. Mimo kilku nerwowych chwil okres ten
zaliczysz do udanych. Intrygujący znak - Lew.

H O R O S K O P N A L I S T O P A D

U Ś M I E C H N I J S I Ę
• • •

Najkrótszy i najśmieszniejszy kawał:
– POLSKA GOLA!

• • •
– Pojedziemy na ryby? Weźmiemy wódeczkę, jakieś dziew-
czynki…
– A wędki?
– Wędki? No dobra, wędki też weźmiemy…

• • •
Jak się nazywa najpopularniejsza rosyjska projektantka mody:
– Tania odzież

Lat miliony temu wstecz

Taka się zdarzyła rzecz.

W wielkim gaju, wśród drzew, w cieniu,

Usiadł Adam na kamieniu

I tak duma: ale nudno,

Czasem mi wytrzymać trudno.

Wszędzie wkoło łąki, lasy,

Sam jak kołek, cóż za czasy!

Ciągle jabłka w jadłospisie,

Coś innego chciałoby się!

Przyjacielem od lat wciąż,

Ten oślizły, stary wąż.

Samotności mam już dość,

By to zmienić oddam... kość!

Tak narzeka, psioczy tak –

Niech to wszystko trafi szlag!

Myśli Stwórca: ładne rzeczy,

Czym Adama mam wyleczyć?

Może ma faktycznie rację,

Przyszedł czas na innowacje?

Adam cierpi, żali, złości,

Nawet chce oddawać kości.

Trzeba szybko porozmawiać,

Bo mi gotów z Raju nawiać.

Przed Adamem zaraz staje:

Co, znudziłeś się mym Rajem?

Za kołnierzem diabła masz?

Gadaj łotrze, prosto w twarz.

Adam zląkł się niczym zając.

Odpowiada tak, dukając:

Co mi Niebo, co mi Raj,

Ty mi Panie żonę daj.

Mądre słowa – myśli Bóg –

Skoro prosi dać bym mógł.

Miękkie serce przecież mam...

Chciałeś, to ci żonę dam!

I za żebro cap go lewe!

Z tego żebra stworzył Ewę.

Odtąd nie narzekał Adam,

Że niesmaczne jabłka jada.

Twierdził, iż najlepsza z dań –

Moja Ewa – pierwsza z pań.

Czasem tylko, gdy niemiło,

Podczas kłótni trzęsła febra,

Myślał – na cholerę mi to było? –

I żałował trochę żebra.

BBEEZZ  KKOOBBIIEETTYY  
AANNII  RRUUSSZZ

Andrzej Dynkiewicz
Wyskoczył
jak filip
z konopi

Z KSIĘGI
PRZYSŁÓW

Składniki na 15–20 słoików 250 ml:
— 5 kg domowych winogron
— 1 kg cukru (musisz spróbować, ilo-

ść cukru zależy od smaku winogron)
— 1 kg jabłek (opcjonalnie)
— 1 kg gruszek (opcjonalnie)
— 1/2 szklanki soku z cytryny
— goździki 
— 1 korzeń imbiru (opcjonalnie, choć

polecam)
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