
Czworo naszych długoletnich działaczy spółdzielczych uhonorowanych zostało cywilnymi 
odznaczeniami państwowymi nadawanymi za zasługi i służbę dla obywateli.
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7 grudnia RSM Bawełna kończy 60 lat. Z tej okazji dzień 
wcześniej Teatr Muzyczny zabierze nas w „Muzyczną podróż 
z Wiednia do Rio”. Zapowiada się światowo!

Zasoby Spółdzielni zostały przygotowane do zimy. Apelujemy 
o zamykanie drzwi wejściowych do budynku i okien na klatkach 
schodowych, by nie narażać się na zwiększone koszty ciepła. 

Następny numer 
ukaże się  

20 grudnia  
2018 r. NAKŁAD 9000 

egzemplarzy

Odznaczenia na 60-lecie RSM „Bawełna”.

Moim 
zdaniem 
Za tydzień obchodzić będziemy jubile-

usz 60-lecia powstania naszej Spółdzielni. 
Przygotowujemy się do niego intensywnie, 
aby godnie uczcić okrągłą rocznicę naszych 
urodzin, serdecznie podziękować założycie-
lom, byłym pracownikom i wszystkim tym, 
którzy przyczynili się do tego, że RSM „Ba-
wełna”, od samego początku, jest postrzega-
na jako dobry opiekun swoich mieszkańców 
i wiarygodny partner gospodarczy. Obszerną 
relację przekażemy w przyszłym numerze n/
Gazety. W tym zaś, prezentujemy krótką re-
lację z wręczenia orderów przyznanych przez 
prezydenta RP czterem naszym członkom.

Uroczystość odbyła się w Urzędzie Wo-
jewódzkim. Cieszymy się wszyscy, że prak-
tycznie w przeddzień naszych urodzin, do-
ceniono wkład tych ludzi w rozwój swojego 
najbliższego otoczenia, ich zaangażowanie 
w pracę na rzecz swojego środowiska i rze-
telną postawę obywatelską. Spotykacie ich 
codziennie na Olechowie, Zbiorczej czy 
w Andrespolu. Szczególnie ważny był sam 
moment wręczenia, bowiem w ciszy słysza-
ło się: „Wręczam w imieniu Prezydenta”, 
a następnie „Ku chwale Ojczyzny”. Życzę 
każdemu czytającemu te słowa, aby dostąpili 
podobnego zaszczytu i tego dreszczyku emo-
cji, bowiem dało się to wyczuć u wszystkich 
odbierających przyznane odznaczenia. Cieszę 
się, że mogłem uczestniczyć jako gość zapro-
szony na akt wręczenia odznaczeń, bowiem 
widziałem w oczach wszystkich kilkunastu 
uhonorowanych osób ogromną radość i za-
dowolenie. I takie pozytywne emocje winny 
nam zawsze towarzyszyć. Dlatego nieustająco 
będę starał się prosić o uśmiech na twarzach, 
brak złości, pozytywne myślenie. To bardzo 
nam pomoże w życiu i je bardzo ułatwi.

Nadchodzi autentyczna zima. Mamy 
już za sobą pierwsze przyzwoite przymroz-
ki. Spodziewam się, że po tak wspaniałym, 
słonecznym lecie będziemy mieli podobną 
zimę czyli dużo śniegu, mrozu i silnego wia-
tru. Musimy być gotowi na różnego rodzaju 
niespodzianki pogodowe, od których przez 
kilka ostatnich lat odwykliśmy. Jak zwykle 
przed rozpoczęciem zimy składamy meldu-
nek, że jesteśmy do niej przygotowani. Mamy 
podpisane umowy na odśnieżanie, chociaż 
nie obeszło się to bez problemów. Prawdzi-
wych zim w ostatnim czasie praktycznie nie 
było, a więc zakupiony sprzęt do odśnieżania 
(a są to bardzo drogie urządzenia) nie był wy-
korzystywany i nie zarabiał. Spowodowało 
to, że wielu kontrahentów zaprzestało tej 
działalności.

A zima to także wiele przyjemnych 
chwil związanych z sezonem narciarskim. 
Tak jak w ubiegłym sezonie, najwięcej rado-
ści winni nam dawać skoczkowie narciarscy, 
a ich pierwsze rezultaty potwierdzają tę na-
szą nadzieję. Szkoda, że tylko oni. Szkoda, 
że Justyna Kowalczyk zakończyła karierę, 
bo oglądalibyśmy z większym zaintereso-
waniem transmisje z biegów narciarskich 
i dostrzegalibyśmy częściej logo COOP 
czyli nasz międzynarodowy symbol spół-
dzielczy, symbol pięknych tradycji wspól-
nego działania, powszechnie szanowanego 
w całej Europie. Mam nadzieję, że u nas też 
tak będzie. Znak ten będziemy promować 
i znajdzie się w naszej Gazecie w każdym 
wydaniu, aby potwierdzać, że spółdzielczość 
to jest to co powinno się cieszyć uznaniem, 
szacunkiem i powszechną akceptacją.

 Sylwester Pokorski

1 grudnia 2018 r.  
Olimpiada Przedszkolaków. Zapraszamy!
Dnia 1 grudnia 2018 r. w sali 
gimnastycznej Szkoły Podsta-
wowej nr 205 przy ul. Dąbrów-
ki 1 na Olechowie odbędzie się 
kolejna już, XVIII, Mini Olimpia-
da Przedszkolaków. W turnieju 
sportowym udział wezmą czte-
ry przedszkola i pierwsza klasa 
– sześciolatki – ze Szkoły Pod-
stawowej nr 205. Jak co roku 
mali sportowcy z Przedszkola Miejskiego nr 4 na Janowie, Przed-
szkola Miejskiego nr 234 na Olechowie oraz Przedszkoli Witaminka 
i Galileo oraz wspomniani sześciolatkowie z SP nr 205 pokażą na co 
ich stać i że duch walki jest im nie obcy. Dla rodziców, kibiców, gości 
i samych zawodników zapowiada się wspaniała zabawa.

Gościem honorowym imprezy będzie sam św. Mikołaj, który ob-
daruje dzieciaki słodyczami i drobnymi upominkami.

W imieniu organizatorów, czyli TKKF Ogniska „Dzikusy”, 
SP nr 205 i RSM „Bawełna” serdecznie wszystkich zapraszamy.

Msze św. w intencji członków RSM „Bawełna”
Zapraszam do uczestnictwa we mszach św. dziękczynnych z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, opiekę patrona danej parafii, łaskę zdrowia i wszelkie 
potrzebne dary, w związku z jubileuszem 60-lecia powstania RSM „Bawełna” 
dla członków oraz ich rodzin oraz pozostałych mieszkańców na terenie 
całej parafii
–   w niedzielę 16 grudnia 2018 roku o godz. 12.00 w kościele p.w. Matki 

Boskiej Jasnogórskiej, ul. Gogola 2 w Łodzi
–   w niedzielę 23 grudnia 2018 roku o godz. 11.30 w kościele p.w. św. Papieża 

Jana XXIII na Janowie
 Sylwester Pokorski

22 listopada w Urzędzie Wojewódzkim odbyła się bardzo miła uroczystość wręczenia naszym działaczom spółdzielczym odznak państwowych „Srebrny 
Krzyż Zasługi” nadanych przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Odznaczeni zostali: Jadwiga Antosik z osiedla „Słowiańskie”, Lucjan Kołada także z osiedla 
„Słowiańskie”, Jan Machała z osiedla „Sienkiewiczowskie”oraz Stanisław Sztuka z osiedla „Zbiorcza”. W ten sposób doceniono wieloletnie starania i działania 
tych osób na rzecz mieszkańców osiedli w których zamieszkują. Wręczenia odznaczeń dokonał wicewojewoda łódzki p. Karol Młynarczyk. Na  uroczystość 
zaproszony został Prezes RSM „Bawełna” p. Sylwester Pokorski. Odznaczonym serdecznie gratulujemy. Bawełna na swojej uroczystości 60-lecia 6 grudnia 
dokona odznaczenia także wielu innych działaczy. Uchwaloną na tę okoliczność statuetkę „Diament 60-lecia RSM Bawełna” prezentujemy na str. 3.

Srebrne Krzyże Zasługi 
dla działaczy RSM „Bawełna”
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Pamiętajmy o okresowych przeglądach  

instalacji i urządzeń w naszych mieszkaniach,  
by nie mieć przykrych niespodzianek  

jak lokatorka z Olechowa, o której piszemy w cyklu „Listy”. 

W październiku 2018 r. 
posiedzenia Zarządu RSM 
„Bawełna” odbyły się 
w dniach 3, 17 i 31. Na 
posiedzeniach tych albo 
w trybie roboczym między 
posiedzeniami podjęto de-
cyzje m.in. w następują-
cych sprawach:

Sprawy członkowsko-
-mieszkaniowe
Wg stanu na 30 września 
2018 r. Spółdzielnia zrzeszała 
10.343 członków. W październiku 
2018 r. przyjęto w poczet człon-
ków Spółdzielni 2 osoby, które 
posiadają odrębną własność loka-
lu w zasobach Spółdzielni i wy-
stąpiły o członkostwo. Ponadto 
do rejestru członków wpisano 18 
osób, które nabyły członkostwo 
z mocy prawa, a skreślono z reje-
stru członków Spółdzielni 33 oso-
by, których członkostwo z mocy 
prawa ustało.

Sprawy terenowo
prawne
Podjęto decyzje:
–   o udostępnieniu Veolii Ener-

gia Łódź Spółka Akcyjna te-
renu położonego na działkach 
nr 236/5, 236/6 i 241/3 przy 
ul. Srebrzyńskiej 45 i ul. Ka-
sprzaka 10 w celu wykonania 
przez Veolię robót budowla-
nych polegających na prze-

budowie sieci ciepłowniczej 
oraz jej remontu, moderniza-
cji, eksploatacji i konserwacji 
– z późniejszym ustanowie-
niem służebności przesyłu 
za wynagrodzeniem.

–   o udostępnieniu PGE Dys-
trybucja Spółka Akcyjna czę-
ści terenu w granicy działki 
nr 243/82 przy ul. Lutomier-
skiej, w celu budowy urzą-
dzeń elektroenergetycznych 
w postaci kablowego przy-
łącza elektroenergetycznego 
do zasilenia, nie będącego 
zasobami RSM „Bawełna” 
budynku wielolokalowego 
przy ul. Kołodziejskiej 13 – 
z późniejszym ustanowieniem 
służebności przesyłu za wy-
nagrodzeniem.

Roboty remontowe 
i wymiana stolarki 
okiennej
Zrefundowano członkowi Spół-
dzielni połowę kosztów wymia-
ny stolarki we własnym zakre-
sie w jedenastu mieszkaniach 
w osiedlu „Słowiańskie” oraz 
przyspieszono refundację części 
kosztów wymiany okien w jed-
nym z mieszkań w tym osiedlu 
biorąc pod uwagę pozytywną opi-
nię Rady Osiedla „Słowiańskie” 
oraz sytuację życiową osoby, któ-
ra dokonała wymiany.

Zwiększony został zakres ro-
bót remontowych prowadzonych 
w pawilonie nr 49 przy ul. Brze-
chwy 7A, przy założeniu, iż część 
dodatkowych robót wykonana 
zostanie w 2019 roku i koszty tej 
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części obciążą finanse Spółdziel-
ni w 2019 roku.

Przyjęto do wiadomości opi-
nie Kierowników Działów Spół-
dzielni na temat wywiązywania 
się w III kwartale 2018 roku 
z umów stałych przez firmy ob-
sługujące Spółdzielnię.

Ustalono zasady wyboru wy-
konawców robót remontowych 
w Spółdzielni na 2019 rok. Ogło-
szenia o naborze firm do banku 
wykonawców na nadchodzący 
rok umieszczone zostały m.in. 
w Dzienniku Łódzkim, w po-
przednim numerze gazety „Mój 
Dom – RSM „Bawełna” oraz 
na naszej stronie internetowej 
w części ogólnodostępnej. In-
formacja o firmach wybranych 
do banku wykonawców na 2019 
rok umieszczona zostanie jak 
co roku na tablicach ogłoszeń 
w biurze Zarządu i administra-
cjach osiedli, na naszej stronie 
internetowej i w naszej gazecie.

Przygotowania do sezonu 
zimowego
Zatwierdzono wyniki prac komi-
sji powołanej do przeprowadze-
nia postępowania konkursowego 
mającego na celu wybór firmy/
firm do odśnieżania terenów 
w RSM „Bawełna” na okres trzy-
letni, począwszy od sezonu zi-
mowego 2018/2019, wybierając 
zgodnie z rekomendacją i usta-
leniami komisji wykonawców 
usług odśnieżania osiedli „Sło-
wiańskie”, „Sienkiewiczowskie” 
„Żubardź” i „Koziny”. Nie wy-
łoniono wykonawcy na odśnie-

Z prac 
Rady Nadzorczej 
W październiku 2018 roku Rada 

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

1.  Uchwaliła zaliczkowe stawki opłat za ciepłą 
wodę dla lokali w budynku nr 76 przy ul. Czarnkowskiej 
9/13.

Wprowadzenie zaliczkowych opłat za ciepłą wodę 
związane jest z rozbudową węzła cieplnego w ww. 
budynku o funkcję ciepłej wody użytkowej dostarcza-
nej do mieszkań.

Termin wprowadzenia opłat – od 1 listopada 2018 
roku.

2.  Uchwaliła zmianę stawek opłat zmiennych 
za centralne ogrzewanie dla 10 lokali opomiarowanych, 
wymienionych w uchwale.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, z mocą 
obowiązującą od 1 maja 2018 r.

3.  Zapoznała się z informacją nt. stanu zadłużeń 
lokali mieszkalnych i użytkowych oraz zaakceptowała 
propozycję Komisji Wewnątrzspółdzielczej, aby po-
szczególne Rady Osiedli zaprosiły osoby wymienione 
w powyższej informacji na rozmowy ws. zaległości. 
Ponadto wyraziła zgodę na zaproszenie na posiedzenie 
Komisji Wewnątrzspółdzielczej dłużników, którzy byli 
wcześniej już zapraszani na spotkania z Radami Osiedli, 
lecz nadal zalegają z opłatami.

4.  Przyjęła do wiadomości informację na temat 
realizacji prac związanych z wykonaniem postanowień 
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w przedmiocie 
wyodrębnienia nieruchomości będących w zasobach 
RSM „Bawełna”, która jest kontynuacją tematu i obej-
muje działania Spółdzielni podejmowane od 15 czerwca 
do 30 września 2018 r.

5.  Dokonała wyboru ze swego grona siedmiu 
członków do udziału w charakterze obserwatorów 
z dostępem do materiałów w pracach Komisji ds. wyboru 
wykonawców na roboty remontowe w 2019 roku, przy 
czym troje z nich zostało wybranych jako członkowie 
rezerwowi.

6.  Przyjęła do wiadomości informację nt. ustaleń 
Komitetu Obchodów 60-lecia RSM „Bawełna”, w tym:

–  propozycję wyboru Stowarzyszenia „Łódzkie 
Hospicjum dla dzieci – Łupkowa”, znajdującego się 
przy ul. Łupkowej 1 w Łodzi jako celu charytatywnego 
do dokonywania dobrowolnych datków, zamiast składa-
nia kwiatów z okazji Jubileuszu 60-lecia RSM „Bawełna”,

–  ustalenie terminu 5 listopada br. jako dnia posie-
dzenia Jury Konkursu literackiego „Bawełna i ja” w celu 
rozstrzygnięcia konkursu, a następnie posiedzenia 
Komitetu Obchodów 60-lecia RSM „Bawełna”, w celu 
zapoznania się z wnioskami o przyznanie okolicznoś-
ciowej statuetki „Diament 60-lecia”,

–  najnowsze ustalenia dotyczące transportu człon-
ków Spółdzielni na uroczystość Jubileuszu 60-lecia oraz 
dotyczące prac nad publikacją, która zostanie wydana 
z okazji Jubileuszu Spółdzielni.

7.  Przyjęła do wiadomości informacje członków 
Rad Osiedli „Sienkiewiczowskie”, „Zbiorcza”, „Żubardź” 
i „Koziny” na temat spraw jakimi zajmowały się na swoich 
posiedzeniach w okresie od ostatniego posiedzenia Rady 
Nadzorczej. Rada Osiedla „Słowiańskie” nie miała w tym 
czasie posiedzenia.

8.  W sprawach wniesionych:
–  Przewodnicząca Rady p. Jadwiga Miller poin-

formowała o piśmie od lokatorki z osiedla „Słowiańskie” 
ws. ocieplenia bloku oraz zdjęcia podzielników ciepła, 
które wpłynęło „do wiadomości” Rady Nadzorczej – 
Rada przyjęła do wiadomości treść pisma i odpowiedzi 
udzielonej na nie przez służby Spółdzielni.

–  Prezes Spółdzielni p. Sylwester Pokorski poinfor-
mował, że w Monitorze Polskim z dnia 19.09.2018 r. uka-
zało się postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 2 lipca 2018 r. o nadaniu odznaczeń 
państwowych, w tym o nadaniu Srebrnych Krzyży 
Zasługi za zasługi w działalności na rzecz społeczności 
lokalnej dla p. Jadwigi Antosik, p. Lucjana Kołady, p. Jana 
Machały i p. Stanisława Sztuki.

–  Prezes p. S. Pokorski przekazał informację, 
że do Spółdzielni wpłynęły dwa postanowienia Sądu 
Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia XX Wydział KRS, 
z dnia 11.09.2018 r. ws. uzupełnienia postanowienia 
z dnia 20.06.2018 r. ws. zmian do Statutu i z dnia 
25.09.2018 r. w przedmiocie sprostowania posta-
nowienia z dnia 20.06.2018 r. dot. zmian w Statucie. 
W świetle nadesłanych postanowień należy uznać, 
że wszystkie zmiany do Statutu uchwalone przez Walne 
Zgromadzenie w dniu 25.04.2018 r. Uchwałą 8/1/2018 
zostały przez Sąd Rejestrowy uwzględnione i że Statut 
Spółdzielni został zarejestrowany.

–  przekazano informacje dotyczące spotkania 
Prezydent Miasta Łodzi p. Hanny Zdanowskiej z miesz-
kańcami Olechowa i Janowa, które odbyło się w dniu 
17.10.2018 r.

9.  Następne  pos iedzen ia  p lanowane 
są na 29.11.2018 r. i na 13.12.2018 r.

 Oprac.: I.G.

żanie zasobów leżących w obrę-
bie osiedla „Zbiorcza”, gdyż nie 
wpłynęła żadna oferta, jak rów-
nież nikt z uczestników konkur-
su nie chciał rozszerzyć swojej 
oferty na te tereny. W tej sytuacji 
postanowiono poszukać firmy 
do odśnieżania osiedla „Zbior-
cza” poza konkursem, w drodze 
zapytań ofertowych i negocjacji. 
Zobowiązano Kierownika Ad-
ministracji „Zbiorcza” do wy-
stąpienia z zapytaniami do firm 
świadczących tego rodzaju usłu-
gi, a w szczególności do firm 
odśnieżających tereny nierucho-
mości sąsiadujących z zasobami 
wchodzącymi w skład osiedla 
„Zbiorcza”.

Więcej na temat przygoto-
wań do zimy (w tym również 
informację, które firmy wybrano 
do odśnieżania) podajemy na str. 
6 naszej gazety.

Opłaty i koszty
Omówiono i przyjęto do wiado-
mości wyniki ekonomiczne Spół-
dzielni za okres styczeń-sierpień 
2018 roku.

Na wnioski mieszkańców 
zmieniono stawki zaliczkowe 
na poczet centralnego ogrze-
wania ich mieszkań – w jed-
nym przypadku na wyższą, 
a w drugim przypadku zaliczkę 
ustaloną w oparciu o ubiegło-
roczne zużycie ciepła obniżo-
no, uwzględniając uzasadnienie 
przedstawione przez właściciela 
mieszkania.

Podjęto decyzje o przepro-
wadzeniu inwentaryzacji skład-
ników majątkowych Spółdzielni 
i powołano w tym celu Zakła-
dową Komisję Inwentaryzacyjną 
oraz zespoły spisowe.

Najem lokali i terenów
Wynajęto część powierzchni ścia-
ny pawilonu handlowo-usługo-
wego nr 49 przy ul. Brzechwy 7A 
na umieszczenie reklamy przez 
najemcę jednego z lokali w ww. 
pawilonie.

***
Wystąpiono do Kapituły Nada-
nia Okolicznościowej Statuetki 
„Diament 60-lecia RSM „BA-
WEŁNA” w Łodzi” z wnioskami 
o nadanie odznaki 22 osobom 
i organizacjom zasłużonym dla 
naszej Spółdzielni.

Pozytywnie rozpatrzono wy-
stąpienie Koalicyjnego Komitetu 
Wyborczego Platforma.Nowo-
czesna Koalicja Obywatelska 
o wyrażenie zgody na umieszcze-
nie na tablicach informacyjnych 
w budynkach mieszkalnych na-
szej Spółdzielni materiałów wy-
borczych na wybory samorządo-
we – pod warunkiem, że materiały 
te zostaną umieszczone wyłącznie 
w miejscach wskazanych przez 
Administracje Osiedli, a po wybo-
rach zostaną przez Komitet Wy-
borczy usunięte.

Z satysfakcją przyjęto 
do wiadomości dwa postanowie-
nia Sądu Rejonowego dla Łodzi-
-Śródmieścia XX Wydział KRS: 
z dnia 11.09.2018 r. ws. uzu-
pełnienia postanowienia z dnia 
20.06.2018 r. ws. zmian do Statu-
tu i z dnia 25.09.2018 r. w przed-
miocie sprostowania postanowie-
nia z dnia 20.06.2018 r. dot. zmian 
w Statucie. W świetle nadesłanych 
postanowień uznano, że wszyst-
kie zmiany do Statutu uchwalo-
ne przez Walne Zgromadzenie 
w dniu 25.04.2018 r. Uchwałą 
8/1/2018 zostały przez Sąd Reje-
strowy uwzględnione.

Przekazano serdeczne gratu-
lacje Redaktor Naczelnej „Do-
mów Spółdzielczych” oraz Pre-
zesowi Zarządu Wydawnictwa 
„Dom” z okazji 60-lecia istnienia 
„Domów Spółdzielczych”.

Przyjęto do wiadomości 
przedstawioną przez Prezesa 
Zarządu informację z przebiegu 
panelu poświęconego spółdziel-
czości w Polsce, który odbył się 
w dniu 16.10.2018 r. w ramach 
XI Europejskiego Forum Go-
spodarczego w Łodzi. Tematy-
ka ta po raz pierwszy w historii 
EFG była tak szeroko poruszana 
w trakcie obrad Forum, swoje 
problemy mieli okazję zaprezen-
tować przedstawiciele różnych 
rodzajów spółdzielni, aktywnie 
uczestniczyli w panelu także 
przedstawiciele spółdzielczości 
mieszkaniowej, w tym również 
p. S. Pokorski. Spółdzielczość 
tym sposobem zaistniała w sferze 
medialnej, a teraz pozostaje ocze-
kiwać, czy przełoży się to na za-
interesowanie odpowiednich gre-
miów.

 Oprac.: E.S.

Uwaga  
na pękające wężyki!
Do Spółdzielni wpłynął list od mieszkanki Olechowa ws. awarii 
w łazience.

Podczas gdy Pani była w pracy, w jej lokalu pękł wężyk doprowa-
dzający wodę do umywalki. Woda musiała się lać przez długi czas, ponie-
waż zalało nie tylko lokal Pani Iksińskiej, ale także dwa pokoje i przedpo-
kój w mieszkaniu poniżej oraz (!) 2 pokoje w klatce obok! 

Do momentu ustalenia przyczyny zalania zakręcono wodę w pionie 
budynku.

W wyniku przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że wężyki do-
prowadzające ciepłą i zimną wodę po prostu się rozpadły!

Na kanwie tego przypadku pragniemy Państwa przestrzec oraz 
przypomnieć: wężyki nie są wieczne! Należy co jakiś czas sprawdzać ich 
stan, a zwłaszcza wtedy, gdy w łazience mamy zabudowaną wannę lub 
brodzik. Zdarzają się przypadki, gdy woda wycieka po kropelce, groma-
dząc się w miejscu zabudowy i szukając dla siebie ujścia. To tylko krok 
od nieszczęścia.

Dlatego fachowcy zalecają 
wymianę wężyków profilaktycznie 
co 5 lat, nawet jeśli wyglądają na całe. 
Uchroni nas to przed ewentualnymi 
następstwami awarii.

Rozważając wymianę wężyka 
podłączeniowego warto zastanowić 
się również nad tym co jest dla nas 

priorytetem: czy najniższa cena zakupu czy może pewność, że kupujemy 
towar solidny. 

Zastanówmy się czy warto fundować sobie nieoczekiwany remont 
czy jednak lepiej być czujnym.
 I.G.

Listy

Z PRAC ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI  
w październiku  2018 r.

O G Ł O S Z E N I E
Administracja Osiedla „Słowiańskie” informuje, że posiada do wy-
najęcia lokal nr 45/216 o powierzchni 23,51 m² usytuowany w par-
terze bloku 216 przy ul. Anny Jagiellonki 4 (od strony klatek scho-
dowych).
Wszelkich dodatkowych informacji dla zainteresowanych udziela 
Administracja przy ul. Piasta Kołodzieja 21, tel. 42 670 95 03 lub 
42 670 99 78.
Oferty należy składać do 11.12.2018 r. w sekretariacie RSM „Ba-
wełna” w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 163. 

Zima przed nami. Jak jesteśmy do niej przygo-
towani – czytaj na str. 6.



3Uroki naszego miasta  
doceniło światowej sławy wydawnictwo  
wydające przewodniki turystyczne.

Łódź w światowej czołówce 
miejsc wartych odwiedzenia 

Co roku wydawnictwo Lonely 
Planet, zajmujące się edy-
cją prestiżowych dla 
miłośników podróży 
przewodników tu-
rystycznych, opra-
cowuje zestawienie 
najlepszych i naj-
korzystniejszych 
na świecie miejsc do 
odwiedzenia. Ranking 
pod nazwą Lonely Planet Best 
in Travel jest zawsze mocno 
wyczekiwany przez turystów, 
zyskuje przydomek „Biblii tury-
stów z plecakiem” bo wskazuje 
miejsca warte odwiedzenia przy 
uwzględnieniu takich kryteriów 
jak jakość i cena.
Na 2019 r. w zestawieniu tym 
Łódź uplasowała się na 2. miej-
scu na świecie. W zestawieniu 
wyprzedziła Malediwy, Park Na-
rodowy Great Smoky Mountains 
w USA oraz amerykańskie Ho-
uston. Pierwsze miejsce w ran-
kingu zajęła Dolina Południowe-
go Nilu w Egipcie.
Nasze miasto wysoce cenione 
jest za przemiany dawnych fa-

bryk w przestrzenie kulturalne, 
rozrywkowe i handlowe. 

Specjaliści z Lonely 
Planet jako obowiąz-
kowe punkty na ma-
pie Łodzi wymienili:
–  Centrum han-
dlowo-rozrywkowe 

Manufaktura, gdzie 
swoją siedzibę ma 

Muzeum Sztuki (ms2) 
oraz znajdują się takie atrakcje 
jak: sztuczna plaża (latem), czy 
sztuczne lodowisko (zimą) a tak-
że tyrolka, czyli przejazd linowy 
nad Rynkiem Włókniarek Łódz-
kich;
–  Dworzec Łódź Fabryczna 
– niepowtarzalne dzieło sztuki 
będące dworcem kolejowym;
–  ulicę Piotrkowską – najdłuż-
szy deptak handlowy w Europie 
z niepowtarzalnym klimatem 
i rikszami.
Przekazując te informacje tym 
bardziej zachęcamy do lektury 
artykułów w cyklu „Poznaj swo-
je miasto” i docenienia miejsca, 
w którym żyjemy.
 K.Sz.

Kontynuujemy zwiedzanie 
pałaców łódzkich fabry-
kantów oraz ich przedsię-
biorstw, dziś odrestauro-
wanych i zaadaptowanych 
na przestrzenie otwarte dla 
mieszkańców miasta.

W tym numerze zapraszamy Pań-
stwa do zwiedzania Muzeum Pa-
łac Herbsta, które znajduje się przy 
ul. Przędzalnianej 72, u zbiegu 
z ul. bp. W. Tymienieckiego.

Willa została wzniesiona w la-
tach 1875-77, wg projektu Hilare-
go Majewskiego i była prezentem 
ślubnym dla córki włókienniczego 
potentata Karola Scheiblera Ma-
tyldy oraz jej małżonka Edwarda 
Herbsta.

Pochodzący z Nadrenii, z ro-
dziny przemysłowców, Karol 
Scheibler przybył do Królestwa 

Polskiego w 1848 r. Rozpoczynając 
jako dyrektor przędzalni w Ozor-
kowie, 4 lata później przeniósł się 
do Łodzi, gdzie założył pierwszą, 
w pełni zmechanizowaną fabrykę, 
położoną przy dzisiejszym Placu 
Zwycięstwa, a w 1870 r. nabył 
także tereny przy Księżego Młyna.

To właśnie w fabryce Scheible-
ra – wówczas jednej z najpręż-
niejszych łódzkich fabryk – 
w 1869 r. rozpoczął pracę Edward 
Herbst, szybko awansując na jej 
dyrektora, a po ślubie z Matyldą 
Scheibler zostając współwłaści-
cielem przedsiębiorstwa.

Pałac przy ul. Przędzalnianej, 
wybudowany z okazji ich zaślu-
bin, został utrzymany w stylu neo-
renesansowym. Ta jednopiętrowa 
willa, znajdująca się w bezpośred-
niej bliskości scheiblerowskiej 
fabryki i osiedla dla robotników, 
na parterze mieściła m.in. gabinet 
właściciela, jadalnię i salę balową, 
a na górze sypialnie i pokoje goś-

cinne. Z domu można było przejść 
do oranżerii, a w pobliżu usytuo-
wane były budynki gospodarcze, 
stajnia i powozownia. Wszystko 
otaczał ogród, nadający całości 
charakter wiejskiej rezydencji.

Posiadłość pozostawała w rę-
kach rodziny Herbstów do 1942 r., 
będąc siedzibą dwóch pokoleń: 
najpierw Matyldy i Edwarda, na-
stępnie zaś ich syna Leona i jego 
żony Aleksandry.

Po II wojnie światowej pałac 
został znacjonalizowany, a jego 
pomieszczenia zagospodarowały 
m.in. Centrum Szkolenia Persone-
lu dla Żłobków Dziecięcych, dom 
dziennego pobytu dla nerwowo 
chorych, siedziba ORMO i spół-
dzielnia pracy produkująca bombki 
choinkowe. W oranżerii natomiast, 
w latach 50. XX w. magazynowano 
sprzęt pływający Sekcji Sportów 
Wodnych Ligi Morskiej. Działal-
ność tych instytucji sukcesywnie 
pogarszała stan tych zabytko-

wych pomieszczeń, w rezultacie 
doprowadzając je do ogromnej 
dewastacji. Gdy w 1976 r. miej-
sce to przejęło Muzeum Sztuki, 
wszystkie zabudowania wymaga-
ły kapitalnego remontu. Rozpoczął 
się okres renowacji i rewitalizacji, 
a jego pierwsze efekty można było 
już zaobserwować w 1990 r., kie-
dy to Międzynarodowa Federacja 
Towarzystw Odnowy Europej-
skiego Dziedzictwa Kulturalnego 
i Naturalnego uhonorowała Mu-
zeum medalem Europa Nostra, 
za „olśniewającą renowację re-
zydencji Herbstów i konserwację 
oryginalnego piękna willi”.

Kolejne lata to okres dalszej 
modernizacji i prac konserwator-
skich, mających na celu nadanie 
miejscu wystroju, który byłby 
jak najbardziej zbliżony do ory-
ginalnego. Niezwykle pomocne 
w odtworzeniu charakteru pałacu 
okazały się odnalezione fotografie, 
a także wykonane prace odkrywko-

we, dotarto m.in. do pierwotnego 
koloru ścian, a także odnaleziono 
część umeblowania. Za ten ogrom-
ny wkład pracy, za „rzetelność 
i troskę o odtworzenie pierwotnych 
wnętrz rezydencji, detali, materia-
łów i kolorystyki” Pałac Herbsta 
w 2015 r. zdobył główną nagrodę 
w XXV Edycji Konkursu na Wnę-
trze Roku.

Warto podkreślić, że w Muze-
um funkcjonuje nowatorski system 
pozwalający zwiedzać ekspozycje 
osobom z dysfunkcją wzroku. Sy-
stem o nazwie „Podszepty” łączy 
w sobie audiodeskrypcję z ele-
mentami technicznymi rozmiesz-
czonymi na terenie posiadłości, 
dzięki czemu osoby słabowidzące 
i niewidome mogą poruszać się 

w tych miejscach swobodnie, bez-
piecznie i bez wsparcia osób trze-
cich. To pierwszy w Polsce stały 
i tak rozbudowany system, który 
pozwala osobom niewidomym 
przemieszczać się i zwiedzać sa-
modzielnie rozległy obszar wysta-
wienniczy.

Muzeum Pałac Herbsta otwar-
te jest dla zwiedzających od wtorku 
do niedzieli w godzinach 11:00-
17:00, oprócz wnętrz i terenu ze-
wnętrznego zwiedzać można m.in. 
wystawę „Herbstowie. Historie 
niedokończone” oraz „Sztuka daw-
na w nowym wymiarze.”

Serdecznie zachęcamy do wi-
zyty na Przędzalnianej 72.

 I.G.

Poznaj swoje miasto, czyli co warto zobaczyć w Łodzi 

– PAŁAC HERBSTA

Renesans umowy 
o dożywocie
Nawiązując do artykułu traktujące-
go o konieczności pomocy osobom 
w podeszłym wieku i potrzebie za-
bezpieczenia ich interesów można 
stwierdzić, że bez wątpienia istotną 
z tego punktu widzenia kwestią jest 
instytucja umowy dożywocia.

Jak wskazują badania prowa-
dzone w ramach nauki historii pra-
wa polskiego umowa dożywocia 
funkcjonowała na terytorium na-
szego państwa już w XVI wieku1. 
Przedmiotowy kontrakt związany 
jest bowiem z zakorzenioną w pol-
skiej tradycji praktyką przekazywa-
nia gospodarstw rolnych dorosłym 
dzieciom lub krewnym pod warun-
kiem objęcia opieką.

Bez wątpienia kształt oma-
wianej konstrukcji zmieniał się 
na przestrzeni lat, jednakże jej isto-
ta pozostała niezachwiana. Można 
powiedzieć, że umowa dożywocia 
od zawsze niosła ze sobą obopól-
ną korzyść. Na jej podstawie jedna 
ze stron otrzymywała gwarancję 
opieki i bezpiecznej starości do koń-
ca swoich dni, przy jednoczesnym 
poczuciu powierzenia swojego ma-
jątku zaufanej osobie. Druga zaś 
zyskiwała możliwość nabycia okre-
ślonego prawa w zamian za okazaną 
troskę2.

Obecnie można mówić o swoi-
stym renesansie instytucji dożywo-
cia. Jesteśmy bowiem świadkami 
wzrostu stopy życiowej, a także 
nasilającego się procesu starzenia 

1 Z. Policzkiewicz-Zawadzka, Umowa 
o dożywocie, Warszawa 1971, s. 16. 
2 K. Radel, Umowa dożywocia i jej 
funkcja alimentacyjna, Białystok 2016, 
s. 5.

Z notatnika 
prawnika

społeczeństwa3.Wprost proporcjo-
nalnie do tych zjawisk rośnie liczba 
zawartych przed notariuszem umów 
o dożywocie4. Czym jest jednak 
współcześnie ta umowa, jakie są jej 
cechy charakterystyczne i dlaczego 
możemy mówić o swoistym rene-
sansie?

W aktualnym stanie prawnym 
umowa o dożywocie regulowana jest 
w art. 908-916 Kodeksu cywilnego. 
Zgodnie z ustawą polega ona na prze-
niesieniu prawa własności nierucho-
mości przez zbywcę(dożywotnika) 
na nabywcę w zamian za zobowią-
zanie do zapewnienia zbywcy doży-
wotniego utrzymania. W braku od-
miennej umowy zobowiązany, czyli 
nabywca, powinien przyjąć zbywcę 
jako domownika, dostarczać mu 
wyżywienia, ubrania, mieszkania, 
światła i opału, zapewnić mu od-
powiednią pomoc i pielęgnowanie 
w chorobie oraz sprawić mu włas-
nym kosztem pogrzeb odpowiadają-
cy zwyczajom miejscowym.

Strony mogą oczywiście ina-
czej ukształtować stosunek prawny. 
Ustawodawca zakłada możliwość 
objęcia prawem dożywocia innego 
podmiotu niż właściciel nierucho-
mości. Chodzi tu przede wszystkim 
o osoby najbliższe dla właściciela 
nieruchomości, a zatem członków 
rodziny i konkubentów. Nie ma 
przeszkód, aby prawem tym objąć 
kilka podmiotów. Bez wątpienia 
można jednak stwierdzić, że pod-
miotem uprawnionym z prawa do-
żywocia może być tylko osoba fi-
zyczna5.

Zakres dostarczanych dożywot-
nikowi środków również może być 

3 Sytuacja demograficzna osób star-
szych i konsekwencje starzenia się lud-
ności Polski w świetle prognozy na lata 
2014 -2050 – notka informacyjna, Główny 
Urząd Statystyczny, Warszawa 2014, s. 3.
4 A. Szkurłat, Sposób na dożycie swoich 
dni w spokoju, „Rzeczpospolita”, 2018.
5 K. Pietrzykowski(red.), Kodeks cywil-
ny. T. II Komentarz, Art. 450-1088. Prze-
pisy wprowadzające, Wyd. 9, Warszawa 
2018.

modyfikowany wolą stron. Z treści 
umowy dożytwocia wynika przede 
wszystkim obowiązek utrzymania 
uprawnionego aż do jego śmierci. 
Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyż-
szego z 9 maja 2008 roku zakres 
świadczeń na rzecz dożywotnika 
powinien być przynajmniej taki, 
aby jego potrzeby życiowe były 
zaspokojone w stopniu wykluczają-
cym konieczność zdobywania przez 
niego środków do życia z innych 
źródeł6. Zobowiązany nie musi za-
tem zapewniać uprawnionemu tak 
wysokiej stopy życiowej jak przed 
zawarciem umowy, ale oczywiście 
może.

Przedmiotem umowy dożywo-
cia jest co do zasady nieruchomość 
przeniesiona na nabywcę. Może być 
to także udział w nieruchomości 
wspólnej, co potwierdza piśmienni-
ctwo7. Za przedmiot umowy doży-
wocia można uznać również prawo 
użytkowania wieczystego, chociaż 
występują co do tego pewne spory 
w doktrynie prawa cywilnego8. Od-
nośnie nieruchomości należy powie-
dzieć, że dożywocie może dotyczyć 
nieruchomości lokalowej, ale tylko 
w postaci prawa odrębnej własno-
ści lokalu. Nie można zatem objąć 
umową o dożywocie spółdzielczego 
prawa do lokalu przed przeniesie-
niem jego własności przez spół-
dzielnię mieszkaniową.

Ze względu na doniosłość in-
stytucji dożywocia i konieczność 
zapewnienia bezpieczeństwa obro-
tu prawnego związanego z funkcjo-
nowaniem tego kontraktu umowa 
ta może być zawarta wyłącznie 
w formie aktu notarialnego. Chcąc 
zatem ustanowić dożywocie nie 

6 Wyrok Sądu Najwyższego z 9 maja 
2008 roku, sygn. akt. III CSK 359/07, Le-
galis.
7 S. Madaj, Umowy o dożywocie pod 
rządem kodeksu cywilnego, NP1966, Nr 
3, s. 334-335.
8 Por. Z. Policzkiewicz-Zawadz-
ka, Umowa..., op. cit., s. 76-77, K. 
Pietrzykowski(red.), Kodeks..., op. cit., Le-
galis, K. Radel, Umow..., op. cit., s. 73-73.

unikniemy wizyty w kancelarii no-
tarialnej.

W powszechnej opinii umo-
wa dożywocia często mylona jest 
z umową darowizny. Można jednak 
wskazać na pewne istotne różnice. 
Darowizna jest umową nieodpłatną, 
podczas gdy przy dożywociu w za-
mian za przeniesienie własności nie-
ruchomości uprawniony uzyskuje 
roszczenie o utrzymanie i dostar-
czenie dachu nad głową. W związku 
z tym przepisy kodeksu cywilnego 
regulujące umowę darowizny nie 
znajdą zastosowania do dożywo-
cia. Co za tym idzie, nieruchomość 
będąca przedmiotem dożywocia 
nie wejdzie w skład ewentualnego 
zachowku, którego będą mogli do-
chodzić spadkobiercy od zbywcy 
nieruchomości na drodze postępo-
wania sądowego.

Na koniec należy zauważyć, 
że umowa dożywocia wydaje się 
szczególnie bezpiecznym rozwiąza-
niem, jeśli chcemy przekazać okre-
śloną nieruchomość osobie, która 
nie jest członkiem rodziny. Zawie-
rając umowę o dożywocie należy się 
jednak przygotować na konieczność 
uiszczenia podatku od czynności 
cywilnoprawnych w wysokości 2% 
wartości nieruchomości.

Nie bez znaczenia pozostaje 
także fakt, iż umowa o dożywocie 
może być rozwiązana wyłącznie 
przez sąd i tylko wtedy, gdy zajdą 
wyjątkowe okoliczności, z których 
wynika, że wykonanie zobowiąza-
nia byłoby niemożliwe lub niece-
lowe z uwagi na wytworzenie się 
określonych stosunków między 
dożywotnikiem a nabywcą. Wydaje 
się zatem, że warto skorzystać z po-
mocy profesionalnego pełnomocni-
ka przy konstruowaniu omawianej 
umowy, aby uniknąć w przyszłości 
ewentualnych problemów związa-
nych z niemożliwością rozwiązania 
tego kontraktu.

Dominik Witkowski
praktykant w kancelarii

r. pr. Jadwigi Chmielewskiej-
-Furmankiewicz

Źródło: internet

Przed nami uroczystość z okazji 60-le-
cia powstania RSM „Bawełna”. Jednym 
z ważniejszych punktów obchodów jubi-
leuszu będzie uhonorowanie szczegól-
nie zasłużonych dla Spółdzielni działaczy 
i osób, które swoimi działaniami przyczy-
niają się do rozwoju spółdzielni, odzna-
czeniami i statuetkami. Na tę okoliczność 
wręczany będzie m.in. okolicznościowy 
„Diament 60-lecia RSM „Bawełna”” – sta-
tuetkę prezentujemy na zdjęciu obok.

Sprawozdanie z uroczystości 
przedstawimy w następnym nume-
rze gazety.

Diamentowy jubileusz Spółdzielni
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Powracamy do sprawy Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierze” w Olsztynie 

i jej prezesa p. Zenona Procyka oskarżonego przed laty  
przez Lidię Staroń a obecnie prawomocnie uniewinnionego  

zarzucanym mu czynom przestępczym.

W numerze 45/2018 tygodnika Przegląd ukazał się artykuł dotyczący głośnej przed laty, za sprawą oskarżeń p. poseł Lidii Staroń, sprawy 
nieprawidłowości w Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierze” w Olsztynie. Sprawę wytoczoną jej prezesowi p. Zenonowi Procykowi już 
kilkakrotnie przedstawialiśmy na łamach naszej gazety. W bieżącym numerze powracamy do tej bulwersującej sprawy zamieszczając 
przedruk tekstu z tygodnika „Przegląd” autorstwa Marka Książka pt. „Przeprosin nie będzie”. Zachęcamy do lektury!

Sąd uniewinnił prezesa olsztyńskiej spółdzielni, ale senator Lidia Staroń tego wyroku nie uznaje.

W głośnej sprawie Spółdzielni Mieszka-
niowej Pojezierze w Olsztynie jej prezes 
został prawomocnie uniewinniony, ale 
inicjatorka oskarżenia dalej się upiera, 
że rządziła tam „zorganizowana grupa 
przestępcza”.

Sąd Okręgowy w Olsztynie przyznał 
Zenonowi Procykowi 500 tys. zł zadość-
uczynienia za niesłuszne aresztowanie 
i 111 tys. zł za utracone w tym czasie za-
robki. Razem 611 tys. zł! Ale to jeszcze 
nie koniec dochodzenia rekompensaty. 
Pełnomocnik byłego prezesa SM Poje-
zierze mecenas Jerzy Jankowski kieruje 
teraz pozew cywilny o przyznanie do-
datkowego zadośćuczynienia za konse-
kwencje, jakie miała dla Procyka wywo-
łana afera. W tym za to, że 14 lat zasiadał 
na ławie oskarżonych, stracił stanowisko 
i wiarygodność, zaliczył przeszło ośmio-
miesięczny areszt, potem nie mógł zna-
leźć pracy, jego telefon wiele miesięcy 
był na podsłuchu, ktoś próbował podpalić 
jego dom. Te problemy przypłacił dwo-
ma udarami. Jego żądania pójdą zapewne 
w miliony. Zapłaci skarb państwa, czyli 
my, podatnicy.

– Wcale nie jestem z tego powodu 
szczęśliwy, bo te odszkodowania powin-
ni zapłacić ci, którzy mnie najbardziej 
skrzywdzili – mówi Zenon Procyk.

Na pierwszym miejscu wymienia 
senator Lidię Staroń, znaną obrończynię 
ludzi skrzywdzonych przez komorników 
oraz bojowniczkę o prawa „zwykłego 
człowieka”, również o uwłaszczenie 
mieszkań spółdzielczych. Tę samą, którą 
kiedyś Donald Tusk chwalił za to, że po-
konała spółdzielczą mafię. Najpierw wal-
czyła sama, potem w sukurs przyszły jej 
organy państwa, w tym Centralne Biuro 
Śledcze i prokuratura. Podobno także 
Czesław Jerzy Małkowski, ówczesny 
prezydent Olsztyna, który później z po-
wodu seksafery również odsiedział pół 
roku w areszcie. Mimo prawomocnych 
wyroków uniewinniających nikt Procyka 
nie przeprosił.

Człowiek na celowniku
Kiedy pod koniec lat 90. dr Zenon Pro-
cyk został przewodniczącym Rady Mia-
sta Olsztyna, zarzucano mu, że w czasach 
studenckich należał do partii i SZSP. Nie 
kluczył, nie wypierał się, tylko publicz-
nie potwierdził, dodając, że nie ma czego 
się wstydzić. Jako prezes SM Pojezie-
rze w 2001 r. podjął ryzykowną decyzję 
o oderwaniu się od monopolu Miejskie-
go Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. 
Zbudował osobny ciepłociąg ze światło-
wodem w środku, który mógł alarmować 
dyspozytora siedzącego np. w Nowym 
Jorku, że nastąpił przeciek. Choć niektó-
rzy zarzucali prezesowi, że inwestycja 
jest za droga na kieszenie spółdzielców, 
dzięki niej zmniejszyły się opłaty za cie-
pło. Ale odbiło się to na dochodach ko-
munalnej spółki MPEC. Potem Procyk 
upowszechniał przekaz, że stał się ko-

złem ofiarnym „mafii ciepłowniczej”, 
na co wskazywały pewne poszlaki. 
Na przykład w 2003 r. do SM Pojezie-
rze nadszedł faks z gabinetu wojewody: 
„Zenek, zrezygnuj, mają kwity na ciebie, 
wiesz jakie”. Autora nie ustalono. Rok 
później do biura spółdzielni przyszedł 
mężczyzna, żądając 40 tys. zł za nagra-
nia mające świadczyć o zawiązanym 
przeciwko prezesowi spisku. Procyk 
nie zapłacił, powiadomił prokuraturę, 
ale ta ustaliła tylko, że gość istotnie go 
szantażował, choć nie wiadomo, w czyim 
imieniu.

Łatwiej było poskromić ambicje 
prezesa pod pretekstem walki z „mafią 
spółdzielczą”. To on miał symbolizować 
dziejące się w spółdzielniach mieszkanio-
wych w kraju zło, z którym walczyła Lidia 
Staroń, wtedy bizneswoman i działaczka 
społeczna niechroniona immunitetem. 
Głównie z jej inspiracji media okrzyknę-
ły Procyka budowniczym skorumpowa-
nego układu, który trzyma w garści całe 
miasto, w tym policjantów, prokuratorów, 
sędziów, a nawet dziennikarzy, przyzna-
jąc im tańsze lokale. Zwłaszcza w „pro-
minenckim” bloku przy ulicy Dworco-
wej 48A, gdzie za mieszkania płacono 
śmiesznie małe pieniądze. Procyk stał się 
bohaterem telewizyjnych reportaży TVN 
i Polsatu. Nikt nie miał wątpliwości, że te-
mat nakręcała Lidia Staroń. Sama miała 
na terenie SM Pojezierze lokal użytkowy 
i domagała się praw własności do budyn-
ku, na co zarząd spółdzielni się nie godził, 
a ona twierdziła, że nalicza jej paskarskie 
czynsze. Była więc w sporze z prezesem 
Procykiem. Wkrótce utworzyła Stowa-
rzyszenie Obrony Spółdzielców i rozpo-
częła walkę ze spółdzielczą patologią. Jej 
akcje szły w górę, rosła też lista zarzutów 
pod adresem prezesa, wokół którego za-
ciskała się pętla oskarżeń. Najcięższy był 
zarzut narażenia spółdzielni na szkody 
wielkiej wartości poprzez wybór i zakup 
podzielników ciepła.

– Takie podzielniki kosztowały wtedy 
od 27 do 83 zł za sztukę, a my kupiliśmy 
po 52,50 zł, czyli za średnią cenę. Ale były 
to podzielniki nowoczesne, elektroniczne, 
pierwsze takie w Olsztynie. Jednak na zlece-
nie prokuratury ten zakup oceniał nie biegły 
elektronik, lecz hydraulik – mówi Procyk.

Walczyła o męża jak lwica
Przełom nastąpił w kwietniu 2005 r., 
gdy „Gazeta Wyborcza” wyeksponowa-
ła wypowiedź Kazimierza Olejnika, za-
stępcy prokuratora generalnego, że „tak 
wstrząsającej patologii jak w Olsztynie 
nie widział nigdy”. Olejnik twierdził tak, 
siedząc w Warszawie. Dał tym swoim 
podwładnym sygnał do zdecydowane-
go działania. Śledztwo trafiło do Pro-
kuratury Okręgowej w Elblągu, gdzie 
prokurator Grażyna Waryszak wystąpiła 
o aresztowanie Procyka i dwóch jego za-
stępców, jednocześnie wnioskując o za-
wieszenie prezesa w pełnieniu funkcji. 

Zarzuty wydawały się mocne: korupcja, 
niegospodarność, sprzedaż olsztyńskim 
notablom, w tym sędziom (!), mieszkań 
po obniżonych cenach, do tego fałszo-
wanie głosowań w organach spółdzielni, 
co miało umożliwić prezesowi zachowa-
nie stołka. Podjęcie decyzji o aresztowa-
niu było podbudowane ustaleniami CBŚ, 
gdzie szczególną gorliwością wykazywał 
się funkcjonariusz Gabriel P. Miał żal 
do Procyka, że ten nie przyznał lokalu 
jego matce. 16 maja 2005 r. prezes trafił 
do aresztu.

– Przeżyłem ogromny szok, bo w gło-
wie mi się nie mieściło, że wsadzą mnie 
za kraty – opowiada. Początkowo sądził, 
że szybko wróci do domu, bo wszystko 
się wyjaśni. Ale siedział w areszcie osiem 
i pół miesiąca, a pewnie trwałoby to jesz-
cze dłużej, gdyby nie jego dzielna żona 
Krystyna. Zaraz po aresztowaniu męża 
rozesłała do władz i mediów alarmują-
cy list otwarty. Potem zwołała w Domu 
Chłopa w Warszawie konferencję praso-
wą, na której obwieściła licznie przyby-
łym dziennikarzom, że Zenon Procyk jest 
niewinny, a za szykanami wobec niego 
stoi „mafia ciepłownicza”. Podała przy-
kłady z tajemniczym faksem i wizytą 
szantażysty oraz wyjawiła, że ciepłow-
nicy działają ręka w rękę ze spółdzielczą 
opozycją. Co niebawem potwierdziło się 
w czasie procesu. W MPEC organizowa-
ne były zebrania przeciwników Procyka, 
udostępniano im również ksero i samo-
chód.

Skąd ta nagła determinacja Krysty-
ny Procyk, spokojnej na ogół kobiety, 
pracownicy Państwowej Inspekcji Han-
dlowej? – Wcześniej siedziałam cicho, 
bo wierzyłam, że mąż jest niewinny 
i wszystko się wyjaśni. Ale po aresztowa-
niu nie mogłam milczeć – mówi. „Na sali 
była Lidia Staroń. Patrzyła Krystynie 
w oczy, a ta nie opuszczała wzroku. Wy-
darzenie miało posmak politycznej sen-
sacji, bo mecenas Smoktunowicz był 
wtedy senatorem z ramienia PO, a Li-
dia Staroń z listy tejże partii dostała się 
do Sejmu”, odnotowali Ewa Ornacka 
i Piotr Pytlakowski w książce „Wojny 
kobiet”. Mecenas Smoktunowicz nieod-
płatnie wtedy wspomagał panią Krystynę, 
wierząc w niewinność Procyka. Tymcza-
sem jego przeciwniczka wykreowała się 
już na gwiazdę mediów. Zyskała nawet 
wsparcie Donalda Tuska, przewodniczą-
cego PO, który przebywając przed wy-
borami 2005 r. w Olsztynie, uznał Lidię 
Staroń za bohaterkę. Mówił: „Mimo szy-
kan samotnie doprowadziła do rozbicia 
mafii spółdzielczej w Olsztynie i aresz-
towania prezesa. Zdemaskowała powią-
zanych z korupcyjnym układem sędziów. 
Podczas pięcioletniej walki szykanowano 
ją i zastraszano, próbowano zdyskredy-
tować w mediach. W jej samochodzie 
przecięto przewód hamulcowy, innym 
razem opony. Nie ugięła się. Wręcz 
przeciwnie, narastał w niej bunt; konse-
kwentnie dochodziła prawa” („Gazeta 

Olsztyńska”, 23 września 2005). Na stro-
nie internetowej Lidii Staroń do dzisiaj 
wisi ulotka z rekomendacją Tuska, Ko-
morowskiego i Gowina, wtedy ministra 
sprawiedliwości w rządzie PO. Niektórzy 
mówią, że po grzbiecie Procyka dostała 
się do parlamentu.

Podczas tamtego przedwyborczego 
spotkania do szefa PO przedostała się 
także Krystyna Procyk, pokazała mu do-
kumenty i próbowała uświadomić, że jej 
męża aresztowano niesłusznie. Usłyszała 
od Tuska, że jeśli zarzuty wobec niego 
są nieprawdziwe, on ją osobiście prze-
prosi. Do tej pory nie przeprosił, choć 
Procyk już dawno prawomocnie został 
uniewinniony.

Anonimy, podsłuchy, 
oskarżenia

Kiedy Zenon Procyk, przeżywający ka-
tusze w areszcie, miał być przewieziony 
do szpitala psychiatrycznego, jego żona 
pojechała do szefa Prokuratury Okrę-
gowej w Elblągu, by powiadomić go 
o dziwnym postępowaniu pani prokura-
tor Waryszak. W tym o powołaniu bie-
głych psychiatrów bez powiadomienia 
obrońców i rodziny osadzonego. Z pro-
kuratorem Zbigniewem Więckiewiczem 
rozmawiała dwie godziny i przekonała 
go, że powinien Procyka zwolnić. Tak też 
się stało – po wpłaceniu 50 tys. zł kaucji 
Zenon Procyk wyszedł na wolność.

Proces rozpoczął się w lutym 2007 r., 
a Sąd Rejonowy w Ostródzie zgromadził 
początkowo ponad 100 tomów akt – po-
tem przybyło drugie tyle. Oskarżeniem 
objęto najpierw 27 osób, a prawie 90 
wystąpiło w charakterze świadków, wy-
branych z 850 przesłuchiwanych w śledz-
twie. Każdy, kto choć otarł się o Procyka, 
musiał się liczyć z wezwaniem do proku-
ratury lub sądu. Kilka pierwszych rozpraw 
budziło zainteresowanie mediów, zwłasz-
cza te, na których pojawiała się Lidia Sta-
roń, już posłanka PO. Pod koniec lipca 
2008 r. wygłosiła w sądzie oświadczenie, 
że władze Pojezierza stanowiły zorgani-
zowaną grupę przestępczą. Sąd jednak nie 
wziął go pod uwagę, tak jak „dowodów” 
uzyskanych z anonimów i nielegalnych 
podsłuchów CBŚ. Bo rodzina Procyków 
długi czas była na podsłuchu, stenogramy 
z niego liczą 8,8 tys. stron A4. Śledczy 
notowali również rozmowy byłego preze-
sa z sędziami, którzy co prawda nie byli 
zaangażowani w sprawę, ale i tak zostali 
publicznie napiętnowani (nie postawiono 
im jednak żadnych zarzutów karnych).

Większość zarzutów upadła już 
w pierwszym procesie, a sprawa budowy 
„prominenckiego bloku” przy Dworco-
wej pokazała, jak różnie można inter-
pretować niegospodarność. Ze względu 
na niskie koszty budowa okazała się 
wzorcowa, a Urząd Kontroli Skarbowej 
nie dopatrzył się żadnych nieprawidło-
wości. Tak samo było w wypadku po-

dzielników ciepła. Sąd pierwszej instan-
cji skazał Procyka jedynie za to, jakoby 
dwukrotnie nakłaniał do zorganizowania 
zebrań spółdzielczych, w których brały 
udział osoby niebędące członkami Po-
jezierza. Skazano również na niewielką 
karę główną księgową, której zarzucano 
wyłudzenie mieszkania od jednej z loka-
torek, choć sprawa jest znacznie bardziej 
skomplikowana. Nie doczekał żadnego 
wyroku jeden z zastępców Procyka – je-
sienią 2006 r. popełnił samobójstwo. Jak 
potem opowiadała wdowa po wicepreze-
sie, po wyjściu z 48-godzinnego aresz-
tu jej mąż był nagabywany przez funk-
cjonariusza CBŚ, aby obciążył swojego 
przełożonego. Nie chciał i pod wpływem 
presji zakończył życie, skacząc z 10. pię-
tra spółdzielczego bloku.

Lidia STAROŃ 
NIE ODPUSZCZA

Wyroki z lipca 2010 r. podważył sąd ape-
lacyjny, pięć lat później uniewinniając 
Zenona Procyka i zdecydowaną więk-
szość oskarżonych, z których trzy osoby 
– poza wspomnianym wiceprezesem – 
zmarły przed końcem procesu (o sprawie 
pisaliśmy w tekście „14 lat niewinności” 
we wrześniu 2014 r., PRZEGLĄD nr 36). 
Jednak Lidia Staroń podtrzymywała swo-
je zarzuty i to na jej wniosek, gdy była 
już senator niezależną (PO nie wystawiła 
jej w wyborach) prokurator generalny mi-
nister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro 
wystąpił o kasację wyroku. W kwietniu 
2017 r. Sąd Najwyższy oddalił kasację 
jako oczywiście bezzasadną. Mimo że za-
zwyczaj SN nie uzasadnia wyroku, tym 
razem – ze względu na wagę sprawy – 
sędzia sprawozdawca Michał Laskowski 
szczegółowo wyjaśnił, że nie ma podstaw 
do podważenia wyroków niższych instan-
cji. W tym dotyczącego rzekomego wyłu-
dzenia mieszkania od jednej z lokatorek. 
Senator Staroń trwała zaś przy swoim, 
mówiąc w TV Olsztyn: „Sąd Najwyż-
szy nie rozpoznał kasacji merytorycznie, 
a szkoda. Oddalił postanowienie z przy-
czyn formalnych. Uważam, że to klęska 
wymiaru sprawiedliwości”. Na pytanie 
reportera, czy nie boi się, że Procyk może 
ją pozwać za fałszywe oskarżenia, odpar-
ła hardo: „Nie boję się żadnych pozwów 
i nigdy nie będzie żadnych przeprosin”.

– Gdyby przeprosiła, tobym po chrześ-
cijańsku odpuścił. A tak jestem zmuszony 
zastosować równie chrześcijańską zasadę 
oko za oko – ripostuje Procyk.

Lidia Staroń znów regularnie wystę-
puje w programie TVP „Sprawa dla re-
portera”. Zenon Procyk także już pracuje 
– jako przedstawiciel handlowy w pry-
watnej spółce. Czesław Jerzy Małkowski 
dostał się do drugiej tury batalii o prezy-
denturę Olsztyna. Tylko prokurator Gra-
żyna Waryszak przeszła w (zasłużony) 
stan spoczynku.

 Marek Książek

PRZEPROSIN NIE BĘDZIE
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Namawiamy do aktywności  
i cieszymy się,  
że przybiera ona coraz częściej  
tak wiele form.

W Centrum Edukacji Kulturowej na Żubardzkiej przy 
ul. Żubardzkiej 3:

30.11.2018 r. - ANDRZEJKI
godz. 17:00-21:00
opis: zabawa taneczna dla seniorów
koszt: 20 zł/os.
zapisy: tel.: 42 651-67-47 lub na stronie www.strefazajec.pl

3.12. i 10.12.2018 r. - WARSZTATY RĘKODZIEŁA
godz. 16:30
opis: warsztaty rękodzieła - biżuteria z drutu oraz biżuteria 
kwiatowa
koszt: 30 zł/os.
zapisy: tel.: 42651-67-41 lub na stronie www.strefazajec.pl

6.12.2018 r. BIESIADA MUZYCZNA Z MIKOŁAJEM 
godz. 11:00
opis: wspólne śpiewanie przy herbatce z okazji Mikołajek
udział bezpłatny
zapisy: tel.: 42651-67-41 lub na stronie www.strefazajec.pl

W Domu Kultury 502 przy ul. Sacharowa 18:

30.11.2018 r. - POTAŃCÓWKA
godz. 17:00-20:00
opis: wieczorek taneczny przy muzyce na żywo z okazji 
Andrzejek
bilety w cenie 12 zł, a w dniu imprezy 15 zł.
zapisy: tel.: 574-190-682 lub 574-190-658

7.12.2018 r. - MIKOŁAJKI
godz. 17:00
opis: impreza mikołajkowa dla uczestników zajęć w Domu 
Kultury 502, połączona z prezentacją ich dokonań tanecznych 

i muzycznych. W programie także spektakl Teatru WIDZIMISIE.
udział bezpłatny
zapisy: brak

11.12.2018 r. - KOLĘDOWANIE
godz. 10:00
opis: spotkanie z cyklu „Podajmy sobie ręce”, któremu 
towarzyszyć kolędy w wykonaniu zespołu wokalnego z klubu 
osiedlowego „Alternatywa”
udział bezpłatny
zapisy: brak

14.12.2018 r. - SPEKTAKL „CISZA”
godz. 18:00
opis: premiera spektaklu „Cisza” w wykonaniu grupy teatralnej 
„Ponadczasowi bez granic”
udział bezpłatny
zapisy: brak

W Strefie Kultury Otwartej przy ul. Anny Jagiellonki 4:

30.11., 1.12. i 7.12.2018 r. - WARSZTATY WSPÓŁCZESNE 
HIEROGLIFY
godz. 17:00-18:30 (30.11.), 12:00-13:30 (1.12.) i 17:00-18:30 
(7.12.)
opis: 3 częściowy cykl warsztatów pt. „Współczesne hieroglify. 
Jak czytać tagi?”, organizowany w ramach projektu „Osiedlowe 
symbole”
udział bezpłatny
zapisy: tel.: 791-180-127

21.12.2018 r. - WIGILIJNY WIECZÓR Z PASJĄ
godz. 17:00-18:30
opis: wieczór wigilijny w ramach comiesięcznego cyklu spotkań 
„Wieczór z pasją”

udział bezpłatny
zapisy: tel.: 791-180-127

W Domu Kultury „Ariadna” przy ul. Niciarnianej 1/3:

1.12.2018 r. - POTAŃCÓWKA
godz. 17:00-21:00
opis: zabawa taneczna przy muzyce mechanicznej; w cenie 
kawa i herbata
koszt: bilety w cenie 10 zł/os., w dniu imprezy 15 zł/os.
zapisy: tel.: 510-313-310 lub 574-256-258

9.12.2018 r. - SPOTKANIE INTEGRACYJNE „SĄSIEDZI 
DLA SĄSIADÓW”
godz. 16:00-18:00
opis: uczestnicy projektu „Sąsiedzi dla sąsiadów” zasiądą 
przy wspólnym stole, gdzie będzie serwowany świąteczny 
poczęstunek. Wszyscy otrzymają drobne upominki, a na 
zakończenie będzie miał miejsce koncert i wspólne śpiewanie.
udział bezpłatny
zapisy: tel.: 510-313-310 lub 574-256-258

W Domu Kultury „Widok” przy al. Piłsudskiego 133:

8.12.2018 r. - SALONIK POETYCKI
godz. 15:00-17:00
opis: spotkania dla doświadczonych i początkujących poetów 
oraz tych, którzy piszą do szuflady. Spotkanie jest okazją, 
by zaprezentować swoje wiersze lub wiersze innego autora, 
a także pogawędzić na temat poezji i podyskutować na temat 
warsztatu pisarskiego.
udział bezpłatny
zapisy: tel.: 574-255-542
 I.G.

AKTYWNY SENIOR… I NIE TYLKO

Święto niepodległości 
na Kozinach

Świętowanie 100-lecia odzyska-
nia niepodległości przybierało 
w tym roku wiele różnych form. 

Było (poza nielicznymi przypadkami) 
pięknie i radośnie. Cieszy to i świad-
czy o wielkim poczuciu w nas Pola-
kach silnej tożsamości narodowej.

Święto to miało też wydźwięk 
bardzo lokalny, sąsiedzki. Na łamach 
gazety chcemy zwrócić uwagę i po-
gratulować pomysłu mieszkańcom 
bloku nr 48 przy Al. Włókniarzy 198 
na Kozinach. Na zaproszenie wydru-
kowane i przekazane mieszkańcom 
przez p. Ewę Górską – członka Rady 
Osiedla „Koziny” ok. 20 sąsiadów 
punktualnie w południe 11 listopa-
da wyszło przed blok na specjalnie 
przygotowane miejsce i odśpiewało 
wspólnie hymn państwowy. Była też 
symboliczna lampka szampana.

Świętowanie w gronie sąsiadów 
z pewnością dodało uroku temu dniu 
i na długo pozostanie w pamięci 
uczestników.

 K.Sz.

W Andrzejki, a także przez cały grudzień, zachęcamy Państwa do korzystania z oferty przygotowanej 
przez pobliskie domy kultury.

W wakacyjnym numerze naszej 
gazety (nr 115-116) w rub-
ryce Listy pisaliśmy o myjni 

samochodowej jaka zbudowana została 
w 2017 r. u zbiegu ulic Kazimierza Od-
nowiciela i Bolesława Szczodrego na Ole-
chowie. Dodajmy na terenie nie będącym 
zasobem RSM „Bawełna” i nawet nie 
bezpośrednio sąsiadującym z naszymi 
nieruchomościami (od naszych budyn-
ków oddziela myjnię ciąg pieszo jezdny.), 
co skutkowało tym, że nikt nas nie pytał 
o zgodę na jej budowę w tym miejscu.

Praca agregatów na tej myjni i głośne 
zachowywanie się jej klientów, zwłasz-
cza nocą, była mocno uciążliwe dla 
mieszkańców okolicznych budynków 
mieszkalnych. Jak wykazały badania na-
tężenie hałasu nocą przekraczało tu do-
puszczalne normy. 

Na nasze i mieszkańców zgłoszenia 
właściciel myjni zgodził się na wprowa-
dzenie szeregu zmian, by sąsiedztwo jego 

myjni było mniej uciążliwe. I tak, reali-
zując postulaty mieszkańców i swoje zo-
bowiązania ze spotkań z nimi, właściciel 
myjni wygłuszył trzepaczki do dywani-
ków samochodowych na każdym stano-
wisku myjni, a nadto dokonał wycisze-
nia wełną mineralną wnętrza kontenera, 
w którym znajdują się pompy. Zastoso-
wana płyta warstwowa o grubości 15 cm 
wypełniona wełną mineralną okazała się 
wystarczająca, bo nasi mieszkańcy nie 
zgłaszają już skarg na głośną pracę myjni.

Do końca br., jak informowaliśmy 
osoby zainteresowane w ogłoszeniach 
na klatkach schodowych, zamieszczo-
nych 09.08.2018 r., wdrożony zostanie 
jeszcze na myjni system automatyki 
umożliwiający nocne wyłączenie z uży-
wania dwóch stanowisk myjni. W nad-
chodzącym roku na wiosnę dla rozpro-
szenia hałasu, wzdłuż linii ogrodzenia, 
dokonane zostaną dodatkowo nasadzenia 
krzewów.

Otoczenie wokół nas ciągle się zmie-
nia. Dla jednych nowe inwestycje wydają 
się przysłowiowym strzałem w dziesiąt-
kę, a dla innych zmorą burzącą naturalny 
porządek i tak potrzebny w domu spokój. 
Tak było i zawsze będzie. Dobrze jednak, 
że tak jak w tym przypadku, zachowano 
zdrowy rozsądek i rzeczowe podejście 
do problemu, które zniwelowały niedo-
godności do poziomu zadawalającego 
obie strony sporu. 

Powyższa sprawa dowodzi też, 
że każdy problem można rozwiązać po-
kojowo, poprzez rozmowy i wzajemne 
wsłuchanie się w potrzeby i możliwości 
drugiej strony. 

Prosimy zatem w każdej sprawie 
o zgłaszanie nam swoich uwag byśmy 
w porę i unikając niepotrzebnych prob-
lemów i waśni mogli reagować i tworzyć 
środowisko przyjazne nam wszystkim.

 K.Sz.

Myjnia samochodowa 
wyciszona
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Administracje osiedli dokonały przeglądu  

wszystkich budynków pod kątem przygotowania do zimy  
i zdały z tych przeglądów meldunki  

Zarządowi Spółdzielni.

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.

Administracje Osiedli dokonały 
przeglądu budynków pod kątem 
przygotowania do sezonu zimowe-
go i zdały z tych przeglądów mel-
dunki Zarządowi spółdzielni.

W szczególności wykonany zo-
stał przegląd okienek piwnicznych 
pod kątem ich oszklenia i szczelno-
ści oraz drzwi wejściowych i okien 
na klatkach schodowych. Wszelkie 
stwierdzone uszkodzenia admini-
stracje usuwają na bieżąco, by nie 
dopuścić w zimie do niekontrolo-
wanej ucieczki ciepła. Zabezpie-
czone zostały pomieszczenia wo-
domierzy głównych w budynkach 
i termicznie instalacja wodociągo-
wa i kanalizacyjna. Zapewnienie 
o gotowości do usuwania ewentu-
alnych opadów śniegu otrzymali-
śmy także od przedstawicieli firm 
sprzątających budynki i tereny 
przyblokowe. W piaskownicach 
zgromadzono już i zabezpieczono 
przed zamarznięciem piach do po-

sypywania ulic. Firmy, z którymi 
zawarte mamy umowy na wykona-
nie usługi odśnieżania są gotowe 
do podjęcia prac jeśli tylko zajdzie 
taka potrzeba. W bieżącym sezonie 
są to firmy:
–   Transport Drogowy Towaro-

wo-Osobowy Zbigniew Gołąb 
obsługująca osiedla „Słowiań-
skie” i „Sienkiewiczowskie”

–   Firma Handlowo-Usługowa 
„Brat-Bud” Piotr Bratuszew-
skiego obsługująca osiedla 
„Żubardź” i „Koziny”

–   Usługi Komunalne Mariusz 
Laskowski obsługująca osiedle 
„Zbiorcza”

Jak co roku pisząc o zimie prosimy 
Państwa o zamykanie okien na klat-
kach schodowych i w piwnicach. 
Zwracanie uwagi na to czy drzwi 
do klatki schodowej są zamknięte. 
Nie narażajmy się na dodatkowe, 
niepotrzebne koszty. K.Sz.

W dniach 26-28 wrześ-
nia zawodnicy sekcji 
skoków narciarskich 

TKKF Dzikusy Łódź wystarto-
wali w letniej edycji Mistrzostw 
Świata Weteranów w Szczyrku. 
Był to ich debiut w zawodach 
tak wysokiej rangi. Zawodni-
cy zostali podzieleni na kilka 
kategorii wiekowych. Najstarsi 
uczestnicy mieli po ponad 70 
lat. W zawodach tych wzięli 
udział skoczkowie m.in. z Ro-
sji, Finlandii, Niemiec, Czech 
i Norwegii. Polskę reprezento-
wali dawni olimpijczycy: Woj-
ciech Tajner, Krzysztof Miętus, 
Wojciech Skupień i Łukasz 
Rutkowski.

Zawodnicy TKKF „Dziku-
sy” skakali w kategorii 20-29 
lat. Największe sukcesy odniósł 
Kuba Radziszewski, który zdo-
był brązowy medal na skoczni 
K70 po skokach na 45 i 48 me-
trów. Kuba zdominował rywa-
lizacje na skoczni K40. Wygrał 
po skokach na 35 i 37 metrów. 
Pozostałe miejsca na podium 
również należały do skoczków 
TKKF „Dzikusy”. Drugie miej-
sce zajął Bartłomiej Marczak 
a trzeci był Dawid Jurga. Na tej 
skoczni wystartowali także po-

zostali zawodnicy „Dzikusów” 
Marcin Kaleta i Adam Kujawa.

Przed skoczkami z TKKF 
Dzikusy Łódź jeszcze jedne 
zawody w sezonie letnim. W li-
stopadzie pojadą do Niemiec 
na Mistrzostwa Brandenburgii 
w skokach i kombinacji norwe-
skiej.

Grupa skoczków z Łodzi 
działa od 2009 roku. W 2010, 
2013 i 2016 zorganizowali edy-
cje Mistrzostw Polski Centralnej 
w skokach narciarskich na Rudz-
kiej Górze. Sekcja zrzesza około 
10 zapaleńców z województwa 
łódzkiego, którzy trenują ama-
torsko lecz na profesjonalnym 
sprzęcie m.in. w Zakopanem, 
Szczyrku i Wiśle.

Blok nr 203 na Żubardziu, widoczny na 
zdjęciu, wyremontowany został w I po-
łowie tego roku. Niedługo jego miesz-

kańcy cieszyli się wyremontowaną elewacją, 
bo ktoś bezmyślnie nabazgrał na całej dłu-
gości bloku miłosne wyznanie.

Miłość to piękne uczucie, ale czy Misia 
zadowolona jest z takiego jej eksponowania?

Na pewno nie ucieszy jej też fakt, 
że wszelkie akty wandalizmu, a owo wyznanie 

na murze nie jest niczym innym, zgłaszamy 
na Policję.

Choć w tym przypadku, dzięki uprzej-
mości Wykonawcy robót remontowych na 
tym bloku, nie poniesiemy jako Spółdzielnia 
dodatkowych kosztów. Firma Budomal, jak 
stwierdził jej właściciel nie zostawi mieszkań-
ców na święta z tak kiepsko przystrojonym 
blokiem. 

 K.Sz.

KOSZTOWNA FORMA WYRAŻANIA UCZUĆ

MISTRZOSTWA ŚWIATA WETERANÓW

Jesteśmy przygotowani do zimy

Oprac.: kier. biura TKKF „Dzikusy”
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W swojej działalności  
zależy nam na tym, by pokazywać pozytywy  
i możliwości, jakie mają przed sobą zarówno chore dzieci,  
jak i ich rodzice.

Redakcja: Znajdujemy się w no
woczesnym ośrodku przy ul. Łupkowej, 
ale dopiero od niedawna tu pracujecie, 
prawda? Gdzie wcześniej mieściło się 
hospicjum?

Janina Adamczyk: Do wybudowane-
go w 2017 r.: obecnego kompleksu budyn-
ków zaczęliśmy przenosić się już w lutym 
ubiegłego roku, a pierwsi pacjenci zagościli 
tu we wrześniu 2017 r., czyli po przeszło 
18 latach działalności naszej organizacji. 
Wcześniej hospicjum zajmowało niewiel-
kie pomieszczenia wynajmowane od ZOZ 
Łódź Bałuty przy ul. Nastrojowej na Rad-
ogoszczu, a początki działalności mieliśmy 
przy ul. Pasterskiej 12/14, przy kościele Do-
brego Pasterza. Przeszliśmy długą drogę, by 
w końcu mieć naprawdę dobre warunki dla 
naszych podopiecznych i do pracy na ich 
rzecz. Wystarczy powiedzieć, że pierwsze 
działania wokół pozyskania terenu przy 
ul. Łupkowej poczyniliśmy już w 2008 r., 
w 2013 r.: Urząd Miasta Łodzi sprzedał nam 
działkę z 99% bonifikatą, a w 2015 r.: rozpo-
częliśmy budowę.

R.: Hospicjum powstało w 1999 r.: 
Co bezpośrednio wpłynęło na decyzję 
o jego utworzeniu? Dla jakiej grupy dzieci 
je stworzono? 

J.A.: Jedną z osób, która była głównym 
pomysłodawcą i przyczyniła się do powsta-
nia Stowarzyszenia „Łódzkie Hospicjum 
dla Dzieci” był dr Piotr Stengert, który dość 
wcześnie, jak na polskie warunki, dostrzegł 
zalety opieki paliatywnej i ukierunkował 
swoje działania na rozwój tej gałęzi opieki 
nad chorymi. Dodam, że pracował wtedy 
w szpitalu dla dzieci przy ul. Spornej, gdzie 
cierpienie małych pacjentów i ich tęsknota 
za domem była szczególnie dotkliwa. Dzieci 
z niewydolnością oddechową skazane były 
wówczas na niekończący się pobyt w szpi-
talu. Bez odpowiedniej i drogiej aparatury 
podtrzymującej oddech nie były w stanie 
funkcjonować poza murami szpitalnymi. 
Kiedyś na oddziale leżała trzynastoletnia 
Charlotta, której największym marzeniem 
był powrót do domu. Wtedy nikt jeszcze 
nie myślał o domowej opiece hospicyjnej 
nad dziećmi, ale Charlottcie obiecano, że na 
Święta wróci do domu, i to się udało zrea-
lizować: personel szpitala spędził Wigilię 
w jej domu. I to praktycznie z tego, ale także 
z wielu innych podobnych doświadczeń, wy-
łoniła się później idea stworzenia domowej 
opieki i leczenia dla nieuleczalnie chorych 
dzieci. W maju 1999 r.: sąd zarejestrował 
Stowarzyszenie i rozpoczęły się starania 
o założenie na terenie Łodzi Hospicjum 
dla Dzieci. 29 września 1999 r.: Wojewoda 
Łódzki zarejestrował Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej „Łódzkie Hospicjum dla 
Dzieci”. Odtąd nasze Hospicjum, jako trze-
cie w Polsce po warszawskim i lubelskim, 
objęło opieką wszystkie grupy nieuleczalnie 
chorych dzieci. Wśród naszych podopiecz-
nych znalazły się dzieci z chorobami nowo-
tworowymi, wadami wrodzonymi, zespoła-
mi genetycznymi oraz dzieci korzystające 
z różnorodnych metod wsparcia oddechowe-
go i leczenia przy pomocy respiratora w wa-
runkach domowych. A pierwszym pacjentem 
był trzyletni wówczas Dawid z Głowna.

R.: Właśnie. Zwykle hospicjum koja
rzy się z miejscem, w którym przebywają 

nieuleczalnie chorzy. Łódzkie Hospicjum 
dla Dzieci – Łupkowa chyba przeczy tym 
wyobrażeniom.

J.A.: Tak, jak wcześniej już powiedzia-
łam, idea powstania hospicjum związana 
była z umożliwieniem dzieciom powrotu ze 
szpitala do domu. Celem naszych działań 
było skupienie się na całościowym rozpo-
znawaniu potrzeb chorego dziecka i jego 
najbliższych. Chcieliśmy poprawy jakości 
życia dziecka i jego rodziny. I to z całą 
pewnością realizujemy. Należy zdać sobie 
bowiem sprawę, że opieka w domu jednego 
podopiecznego wiąże się z udostępnieniem 
rodzinie aparatury medycznej za mniej 
więcej 50 tysięcy złotych. Rzadko którą ro-
dzinę byłoby stać na samodzielny zakup tak 
drogiego sprzętu i tu z pomocą przychodzi 
hospicjum. Najważniejsze jest to, że dziecko 
nie musi na co dzień przebywać w szpitalu, 
w domu ma namiastkę normalnego życia, 
jest wśród rodziny, wśród najbliższych.

Przytoczę tu przykład wspomnianego 
Dawida z Głowna, pierwszego podopiecz-
nego hospicjum. Chłopiec urodził się z nie-
uleczalną chorobą, z rdzeniowym zanikiem 
mięśni typu I. Mama, jak zwykle bywa 
w takich przypadkach, musiała zrezygno-
wać z pracy, by opiekować się chorym dzie-
ckiem i spędzała w szpitalu cały dzień. Tata 
dojeżdżał do dziecka i żony po południu. 
Wieczorem rodzice wracali do domu, by na-
stępnego dnia znowu przyjechać do szpitala. 
Mały Dawidek przebywał wtedy blisko trzy 
lata w szpitalu przy ul. Spornej na oddziale 
intensywnej terapii. To był trudny czas i dla 
dziecka, i dla jego rodziców. W takiej trudnej 
sytuacji pozostawało wiele rodzin z chory-
mi dziećmi. Dzięki hospicjum sytuacja ta 
mogła się zmienić. Każdorazowo powrót 
dziecka do domu jest odpowiednio przygo-
towywany, wymaga zdobycia umiejętności 
w pielęgnacji, żywieniu, obsłudze urządzeń 
medycznych, skompletowaniu sprzętu me-
dycznego, zorganizowania opieki medycznej 
w domu. Ale to się udaje i dzieci ze szpitala 
przenoszone są do domu.

Wracając do Dawida: z dumą muszę 
powiedzieć, że jest już pełnoletni, mieszka 
z rodzicami w Głownie i nadal pozostaje pod 
opieką naszego Hospicjum.

Natomiast nie zawsze jest możliwe zor-
ganizowanie opieki domowej. Są sytuacje, 
że dziecko nie musi przebywać w szpitalu, 
ale nie może też wrócić do domu. Przyczyny 
są przeróżne, ale nie wszystkie dzieci mają 
szczęście wrócić do domów. Z myślą o nich 
wybudowaliśmy Oddział Stacjonarny, któ-
ry od września 2017 roku służy pacjentom. 
Po osiemnastu latach opieki domowej roz-
szerzyliśmy naszą działalność również na 
opiekę stacjonarną, ba taka była potrzeba. 
Wolelibyśmy, żeby pacjenci byli w swoich 
domach, ale skoro nie zawsze jest to możli-
we, taką namiastkę chcemy stworzyć im tu, 
na Łupkowej 1.

R.: Aby móc przenieść do domu opie
kę nad tak chorym dzieckiem, potrzebne 
jest nie tylko szkolenie rodziców, ale zor
ganizowanie całej specjalistycznej kadry 
medyczno-pielęgniarskiej, gotowej do opie
ki nad chorym prowadzonej w jego domu.

J.A.: Oczywiście, najwięcej w tym mo-
mencie nowych, codziennych obowiązków 
przejmują na siebie rodzice. Ale na potrzeby 

każdego dziecka, każdej rodziny zabezpiecza-
my sztab ludzi, od pielęgniarki wspomagającej 
rodziców w pie- lęgnacji, poprzez lekarza, 
rehabilitanta, psychologa, 
pracownika 
soc ja lnego , 
pedagoga (dzieci 
podlegają indywi-
dualnemu nauczaniu), 
a także księdza. Często-
tliwość ich wizyt w domu 
podopiecznych wynika z in-
dywidualnych potrzeb chorych 
i ich rodzin, z tym, że wizyt me-
dycznych odbywa się minimum 
5 w tygodniu (lekarz, pielęgniarka 
i fizjoterapeuta).

R.: Działalność podobnych 
instytucji bardzo często opiera się 
na wolontariuszach. W Waszym hospi
cjum też pracują wolontariusze. Jakich 
ludzi przyjmujecie na wolontariuszy i na 
czym polega ich pomoc?

J.A.: Rozwijamy Wolontariat w kilku 
kierunkach: akcyjny, domowy, a ostatnio 
także stacjonarny. Wolontariusz musi przede 
wszystkim zostać przeszkolony i mieć odpo-
wiednie predyspozycje. Osoby, które kieru-
jemy do rodzin, muszą ukończyć osiemnasty 
rok życia. Nie mogą one jednak podejmować 
żadnych prac pielęgnacyjnych ani czynności 
medycznych, nie mogą zostawać samodziel-
nie z dzieckiem w domu, zawsze musi być 
obecny rodzic, mogą natomiast dziecku 
poczytać, porozmawiać z nim, pobawić 
się, pomóc w lekcjach, po prostu spędzić 
z nim czas. Tu nawiązują się bliskie rela-
cje, przyjaźnie i na tym polega wolontariat. 
Dzieci cieszą się i czekają na odwiedziny 
cioć i wujków ze Stowarzyszenia.

R.: Słowo „hospicjum” większości 
ludzi kojarzy się źle i smutno oraz wywo
łuje jakiś lęk. Wydaje im się, że hospicjum 
to po prostu przechowalnia, miejsce do 
umierania. A przecież bardzo wyraźnie 
staracie się pokazać, że nie do końca tak 
jest i że można spojrzeć na takie instytu
cje z zupełnie innej strony i kojarzyć je 
pozytywnie.

J.A. Kiedy zapada decyzja o skiero-
waniu do hospicjum, wówczas najczęściej 
medycyna mówi, że nic więcej nie można 
zrobić. Zadaniem Stowarzyszenia „Łódz-
kie Hospicjum dla Dzieci – Łupkowa” jest 
pokazanie, że nawet w przypadku nieule-
czalnej choroby zawsze można zrobić coś 
jeszcze – można życie wypełnić sensem, 
poczuciem godności, pomóc przeżyć każdy 
dzień tak, jak życzyłby sobie tego pacjent. 
W naszej działalności zależy nam na tym, 
by pokazywać pozytywy i możliwości, ja-
kie mają przed sobą zarówno chore dzieci, 
jak i ich rodzice i rodzeństwo. Dlatego też 
staramy się cały czas podnosić jakość życia 
pacjentów i przywracać im normalność dnia 
codziennego. Wiele dzieci nie koncentru-
je się na chorobie, żyje z ograniczeniami 
spowodowanymi chorobą jako czymś natu-
ralnym, natomiast my pomagamy w takim 
funkcjonowaniu, aby dziecko mogło mówić, 
że jest szczęśliwe.

R.: Jakie działania podejmujecie 
w tym zakresie?

J.A.: Organizujemy pikniki rodzinne, 
spotkania świąteczne, integracyjne, wyjścia 
do kina, na basen. Nie słyszałam, żeby ktoś 
w Polsce to robił, a my z dziećmi oddychają-
cymi przy pomocy respiratorów wychodzimy 
na pływalnię. Jakże wzruszająco dla nas, ale 
i w końcu normalnie, brzmią słowa tych dzie-
ci: „Ciociu przyszłam popływać, chodźmy do 
basenu”. Na specjalnie przygotowanych pon-
tonach umieszczamy wówczas sprzęt do oddy-
chania, a dziecko może choć przez chwilę się 
popływać. Większość z tych dzieci nie może 
samodzielnie poruszyć rączką czy nóżką, 
a w wodzie – dzięki wyporności – mogą do-
świadczyć jakiejś władzy nad swoim ciałem. 

Nie dziwi więc, że nie chcą potem wychodzić 
z wody! Wyjścia na basen organizowane są 
dzięki współpracy z Fundacją Gniazdo oraz 
w asekuracji kilkudziesięciu młodych ratow-

ników WOPR.

Sprzęt me-
dyczny, z którego korzystają 
nasi podopieczni, wyposażony jest 
w baterie, stąd możliwe są wyjścia 
z domu, na spacer czy do kina. Orga-
nizujemy nawet specjalne seanse fil-
mowe, podczas których rodzice, bez 
skrępowania, mogą obsłużyć sprzęt, 
z którego korzysta dziecko. Realizu-
jemy również indywidualne marzenia 
naszych podopiecznych.

R.: Hospicjum stworzone zosta
ło z myślą o dzieciach, ale pod opie
kę przyjmujecie również dorosłych, 
prawda?

J.A.: Tak. Gdy niektóre nasze 
dzieci dorosły, nagle okazało się, że 
jako osoby pełnoletnie nie mogą już 
korzystać z naszej opieki, bo jesteśmy 
przecież hospicjum dla dzieci. Musieliśmy 
więc dopracować wszelkie formalności, by 
dostosować naszą instytucję do potrzeb 
również dorosłych podopiecznych. Dzięki 
temu obecnie osoby dorosłe spoza kręgu 
wcześniejszych podopiecznych również 
mogą korzystać z naszej pomocy. Obej-
mujemy opieką dorosłych oddychających 
przy pomocy respiratorów, choć w więk-
szości naszymi podopiecznymi są jednak 
dzieci.

R.: Ilu obecnie podopiecznych korzy
sta z pomocy hospicjum?

J.A.: Mamy obecnie 89 podopiecz-
nych, z tego ponad 60-cioro dzieci z całego 
województwa łódzkiego. Od 1999 r.: z po-
mocy hospicjum skorzystało 205 pacjentów.

R.: Jak każda tego typu placówka 
macie grono partnerów i sponsorów, któ
rzy wspomagają swoimi działaniami funk
cjonowanie hospicjum. Jak przysłowiowy 

Rozmowa z p. Janiną Adamczyk – Prezesem Zarządu 
Stowarzyszenia Łódzkie Hospicjum dla Dzieci.

Kowalski może pomóc hospicjum i jego 
podopiecznym?

J.A.: Podczas naszej blisko 20-letniej 
działalności pozyskaliśmy wielu darczyń-
ców, którzy finansowo lub rzeczowo wspie-
rają nas i pomagają realizować cele statuto-
we. Ośrodek przy ulicy Łupkowej 1 został 
wybudowany dzięki 1% podatku i darowi-
znom od osób prywatnych, firm i instytucji. 
Udało się też nawiązać współpracę z wie-
loma firmami zaopatrującymi hospicjum 
w specjalistyczny sprzęt medyczny. Wśród 
naszych darczyńców mamy także stałe grono 
osób prywatnych, które od lat wspomagają 
naszą działalność, przekazując każdego mie-
siąca określoną kwotę na pomoc dzieciom. 
Bardzo mocno im za to dziękujemy.

Kierujemy się mottem: „To niepraw-
da, że już nic więcej nie można zrobić”. 
Jesteśmy otwarci na wiele form pomocy. 
Każda złotówka i każda pomoc jest ważna. 
Bardzo wiele drobnych gestów, nie tylko fi-
nansowych, jest również potrzebnych. Jeżeli 

ktoś z czytelników chciałby nam pomóc, to 
może to zrobić na wiele sposobów. Może 
przekazać 1% podatku (KRS 0000 159689) 
albo przekazać dowolną darowiznę na cele 
statutowe, zbieramy także nakrętki. Liczy 
się też wsparcie rzeczowe: zawsze potrzebne 
są nam kosmetyki do pielęgnacji, pieluchy, 
chusteczki nawilżane, kolorowe pościele 
czy – teraz przed Świętami – drobne upo-
minki dla naszych podopiecznych. Niektó-
rzy nowożeńcy proszą czasem swoich gości, 
by zamiast kwiatów czy prezentów dokonali 
wpłaty na instytucję dobroczynną i do tego 
również zachęcamy. Pomóc może każdy, naj-
lepiej skontaktować się z nami, a my wspól-
nie znajdziemy optymalną formę pomocy.

R.: A więc my także zachęcamy. Po
magajmy!

Dziękujemy za rozmowę i życzymy 
wiele pomyślności dla Stowarzyszenia 
„Łódzkie Hospicjum dla Dzieci- Łupkowa” 
i jego podopiecznych.

 Rozmawiały K.Sz. i I.G.

P O M A G A Ć  M O Ż E  K A Ż D Y
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Zostań Super Zakrętakiem
Dzięki Państwa zaangażowaniu 
w akcję zbierania nakrętek od bu-
telek w administracjach osiedli po 
raz kolejny mogliśmy przekazać ten 
cenny surowiec na cele charytatyw-
ne. Tym razem zebrane nakrętki 
trafiły do Hospicjum dla dzieci – 
Łupkowa w Łodzi. Powyżej przed-
stawiamy rozmowę z Panią Janiną 
Adamczyk Prezes Stowarzyszenia. 
Możliwości pomocy jest dużo wię-
cej. Zachęcamy do lektury wywiadu 
i zbierajmy nakrętki. K.Sz.



8 Rozerwij się!
Poziomo: 1. syn Tomasza Zana, 6. król 
Troi, 7. władze uczelni, 8. samochód z żu-
rawiem, 9. flauta, 12. spolszczona Angela, 
13. imię weneckiego podróżnika, 14. trąb-
ka motyla, 18. posiadacz fajek, 19. czeska 
piłka ręczna, 20. państwo szachinszacha, 
21. imię śpiewaczki Toski, 22. wierzbowe 
gałązki.
Pionowo: 2. polskie Carcassonne, 3. choć 
ma pasy to nie zebra, 4. wykończyła Cho-
pina, Grottgera i Kafkę, 5. miasto rodzin-
ne Renaty Mauer, 9. tkanina na cuchę, 10. 
kalendarz do robienia notatek, 11. graniczy 
z Mjanmą i Chinami, 15. zygmuntówka 
i augustówka, 16. ma źródła w pobliżu 
Tomaszowa Lubelskiego, 17. góra z godła 
Armenii.

Poziomo: Zoran, filip, kirsz, chory, Ed-
gar, żalnik, Lange, wierch, nazi, Moskwa, 
Arno, sadzak, Ezaw. 
Pionowo: obiad, Aisza, Michelle, sierpiec, 
Ellen Page, Ginczanka, Rżew, iloraz, rik-
sza, Hłasko.

Pierwsze trzy osoby, które w ciągu 10 dni 
od ukazania się gazety (decyduje data 
stempla pocztowego) nadeślą prawidłowo 
rozwiązaną krzyżówkę na adres: RSM 
„Bawełna” 93-120 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
Mimo pewnych oznak po-
prawy nie jest to jeszcze 
układ, który by Cię zadowo-
lił. Czyjeś rady i spostrzeżenia dotyczące 
Twoich planów postaraj się wziąć pod 
uwagę. Mogą być bardzo pomocne. Na-
dal dzięki swoim pomysłom, masz duże 
szanse na umocnienie pozycji w pracy. 
Trzymaj z Koziorożcem.

BYK 21 IV - 21 V
Czeka Cię w najbliższych 
dniach trochę bieganiny. Kil-
ka zaległych spraw i spotkań 
towarzyskich. Będziesz miał okazję poznać 
kilku ciekawych ludzi. Twoje duże poczu-
cie humoru wzbudzi uznanie i poprawi na-
strój zebranych. Sprawy urzędowe załatw 
od razu. Serdeczny znak to Skorpion.

BLIŹNIĘTA 22 V - 20 VI
Obiecujący miesiąc. Mo-
żesz liczyć na powodzenie 
w sprawach na których rze-
czywiście Ci zależy. Jeśli coś uznasz za 
nieudane, odczekaj - z czasem okaże się, 
że dobrze się stało. Mimo pewnej ner-
wowości atmosfera będzie przychylna, 
warto więc inicjować nowe działania 
razem z Wodnikiem.

RAK 21 VI  22 VII
Zapowiada się całkiem niezły 
miesiąc. Zwłaszcza w spra-
wach sercowych, a i w ro-
dzinnym domu pozytywne niespodzianki. 
W pracy przyda się skupienie. Należy się 
teraz skoncentrować na sprawach finanso-
wych - jakiś nowy pomysł może znienacka 
sypnąć kasą. Dobre kontakty z Lwem.

LEW 23 VII - 22 VIII
Będziesz miał w tym miesią-
cu okazję, by sprawdzić, na 
ile szczere są słowa osoby, 
która od pewnego czasu zapewnia Cię 
o swojej życzliwości i przychylności. Je-
śli ogarnie Cię uczucie zawodu, staraj się 
tego nie okazywać. Zachowaj tę wiedzę 
dla siebie i patrz, co będzie dalej. Spotkaj 
się z Rybami.

PANNA 23 VIII - 22 IX
Nadal utrzyma się sytuacja, że 
trzeba będzie w najbliższych 
dniach, a może i dłużej, żyć 
z ołówkiem w ręku. Grozi Ci bowiem prze-
kroczenie budżetu, a łatać nie ma na razie 
czym. Żelazna dyscyplina może zdziałać 
wiele, a na dalekim horyzoncie widać już ko-
rzystne perspektywy. Nie zadłużaj się u Byka. 

WAGA 23 IX - 23 X
Czeka Cię kilka poważ-
nych dyskusji w rodzinnym 
gronie. Być może będziesz 
musiał podjąć ważne decyzje. Nie bierz 
całej odpowiedzialności na siebie, bo 
pomimo najszczerszych chęci możesz 
nie podołać. W pracy staraj się nieco 
rozluźnić, bo wprowadzasz napiętą at-
mosferę. Pomocny będzie Byk.

SKORPION 24 X - 21 XI
Z początku drobne trudności, 
nieporozumienia, ale już pod 
koniec miesiąca wydarzy się 
coś istotnego. Początkowo zmiany wyda-
dzą Ci się niezbyt korzystne, jednak szyb-
ko przekonasz się, że jest inaczej. W pra-
cy nowe układy i odczuwalna poprawa 
atmosfery. Bądź ostrożny w kontaktach 
z Rakiem.

STRZELEC 22 XI - 21 XII
Niektóre sprawy, przewi-
dziane na ten miesiąc, mogą 
potoczyć się trochę inaczej. 
Trzeba będzie od razu bardzo energicznie 
włączyć się do działania, choć nie będzie 
Ci to w smak. W kręgu osób zaprzyjaź-
nionych usłyszysz mało pochlebne uwagi 
na swój temat i nie tylko. Zwłaszcza od 
Wagi. 

KOZIOROŻEC 22 XII - 19 I
Jeśli nawet w tym miesiącu 
pojawi się jakaś kłopotliwa 
sprawa, to jest szansa, że nie-
długo minie. Nie wpadaj więc w panikę, 
tylko staraj się spokojnie wszystkiemu 
zaradzić. Bez nerwów i zbytniego po-
śpiechu. Spotkanie pod koniec miesiąca 
z Bliźniętami okaże się bardzo udane. 

WODNIK 20 I  18 II
W tych dniach Twoja uwaga 
powinna skupić się na spra-
wie, która teraz się pojawi. 
Może wyda Ci się mało istotna, mogąca 
poczekać, ale nie odkładaj jej. Lada dzień 
zorientujesz się jak duże ma ona dla Cie-
bie znaczenie. Uwagi Panny bagatelizu-
jące sytuację niech Cię nie peszą, bo racja 
jest po Twojej stronie.

RYBY 19 II - 20 III
Zmienna pogoda nie sprzyja 
Ci. Uważaj więc na zdrowie, 
wystrzegaj się okazji do za-
ziębień i grypy. Ważna też będzie w tych 
dniach jakaś rozmowa, od dawna zapla-
nowana, a dopiero teraz zrealizowana. 
Dowiesz się ciekawych rzeczy, które mogą 
mieć istotny wpływ na Twoje plany. Miły 
będzie Strzelec.

HOROSKOP NA GRUDZIEŃ

Możesz w życiu robić 
to na co masz ochotę, 
warunek jest jeden, 

musisz zacząć.

K u c h n i a  n a s z a  c o d z i e n n a

Gruszka – owoc wydawałoby się nieco zapomniany a bardzo 
wartościowy.
Gruszki zawierają: miedź, która pomaga m.in. utrzymać równowagę psychiczną, flawonoidy, 
kwercetynę,  substancje przeciwzapalne, a nawet – antynowotworowe, jak kwas cynamonowy, 
witaminę K, która nie tylko zapobiega krzepnięciu krwi ale i poprawia krążenie w organizmie, 
błonnik, kwas hydroksycynamonowy zapobiegający rozwojowi guzów płuc i żołądka. Anty-
oksydanty zawarte w gruszkach (głównie luteina i zeaksantyna) zmniejszają ryzyko rozwoju 
zwyrodnienia plamki żółtej, najczęstszej przyczyny utraty wzroku po 65. roku życia. Gruszki 
są świetnym źródłem glutationu, przeciwutleniacza, który obniża wysokie ciśnienie krwi 
i zmniejsza ryzyko wystąpienia udaru mózgu. Zawierają potas, który warunkuje prawidłową 
pracę mięśni, w tym serca. Obecna w gruszkach kwercetyna zapobiega uszkodzeniom tętnic. 
Dzięki obecności sporej ilości pektyn gruszki obniżają poziom cholesterolu we krwi. Zawierają 
też bor, minerał, który pomaga organizmowi zatrzymać wapń. Jedzenie tych owoców jest 
więc świetną profilaktyką osteoporozy. Gruszki jako jedne z nielicznych owoców zawierają 
też jod, minerał niezbędny do wytwarzania hormonów tarczycowych.
Warto więc włączyć je do swojej diety.
A jak zamienić zwykłe gruszki w eleganckie i przepyszne danie. Winiary proponuje 
przygotowanie aromatycznego sosu waniliowego doprawionego cukrem wanilinowym 
Winiary. Wygląda i smakuje rewelacyjnie.

Składniki:
 ▪ 2 opakowania cukru wani-

liowego,
 ▪ 4 gruszki,
 ▪ 3 żółtka,
 ▪ 200 gr cukru,
 ▪ 0,75 szklanki mleka,
 ▪ 0,5 szklanki śmietany 

kremówki.

Przygotowanie:
1.   Gruszki obierz, przekrój 

na połowę i gotuj ok. 3-5 
min.

2.   Ułóż gruszki w pucharkach 
lub na talerzykach.

3.   Żółtka utrzyj do białości 
z cukrem i cukrem wanili-
nowym.

4.   Mleko ze śmietaną zagotuj 
i powoli wlewaj do utar-
tych żółtek, ubijaj na parze 
do zgęstnienia.
Ubijając ostudź.

5.   Zimnym sosem zalej grusz-
ki.

6.   Podawaj, np. z rurkami 
waflowymi. Możesz polać 
polewą czekoladową.
 Smacznego!

Nie ma wolności bez niezależności 
ekonomicznej.    (Isabel Allende Llona)
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UŚMIECHNIJ 
SIĘ

***
Żona wyjechała w delegację. 
Mąż rankiem bierze dziecia-
ka i wiezie do przedszkola.
– To nie nasze dziecko – 
mówi przedszkolanka.
Jadą do drugiego.
– Nie znamy pana synka. – 
słyszy w drugim.
Jadą do trzeciego, czwarte-
go. Wszędzie tak samo. Nie 
znają dzieciaka. 
W końcu młody nie wytrzy-
mał:
– Tato, zaliczamy jeszcze 
tylko jedno przedszkole 
i jedziemy do szkoły, bo się 
w końcu na lekcję spóźnię!

GRUSZKA W SOSIE WANILIOWYM


