
Moim 
zdaniem 
Otwieramy dziewiąty rok naszej Gazety, na-

szego kontaktu prasowego z członkami Robotni-
czej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna”. I tak 
jak to pisałem rok, dwa lata temu i wcześniej „je-
steśmy dumni z tego, ze kolejny rok udało nam się 
trwać w tym, co obiecywaliśmy czyli bieżąco infor-
mować naszych mieszkańców o tym co się dzieje 
w Spółdzielni, jak nią zmieniamy, jakie są inicja-
tywy czy też problemy z zarządzaniem ponad 8300 
mieszkaniami. Słowem wszystko to co winno być 
przekazywane, aby członkowie mieli ogólny po-
gląd na to co się dzieje w ich najbliższym otocze-
niu. A jeśli są wnikliwi, to wskazujemy jak dotrzeć 
do źródeł poszczególnych informacji i jak sobie 
radzić z właściwym ich analizowaniem. Nie mamy 
takich ambicji, by wszystkich przekonać. Jednakże 
reagujemy i to dość szybko, na sygnały płynące 
od naszych członków na podstawie wpływającej 
do nas bieżącej, codziennej korespondencji, sta-
rając się na naszych łamach tłumaczyć zawiło-
ści spółdzielczego gospodarowania budynkami, 
mieszkaniami czy terenami. A nie jest to proste, ani 
łatwe, bowiem zamieszkuje nasze zasoby ponad 
25 tysięcy osób i każdy ma swój punkt widzenia 
na otaczającą go rzeczywistość. Ten rozpoczęty 
dziewiąty rok redagowania gazety uświadomił 
mi, że już za dwa lat czeka nas jubileusz 60-lecia 
powstania naszej Spółdzielni. Trzeba zastanowić 
się jak winniśmy uczcić tę rocznicę. Być może cał-
kiem zwyczajnie, jak kolejne, normalne urodziny, 
bowiem w naszej tradycji jest huczniejsze obcho-
dzenie kolejnych ćwierćwieczy. Chociaż w przy-
padku rocznic ślubu, poczynając od 15-tej zwanej 
kryształowymi godami, rodziny obchodzą kolej-
ne rocznice co 5 lat i tym są przypisane szczegól-
ne nazwy w kolejności, czyli porcelanowe, srebrne 
na 25-lecie, perłowe, koralowe, rubinowe, szafiro-
we, złote na 50-lecie, szmaragdowe lub platyno-
we, diamentowe, żelazne, kamienne czy wreszcie 
brylantowe na 75-lecie. Obyśmy dożyli w zdrowiu 
i spokoju spółdzielczych brylantowych godów.

W bieżącym numerze prezentujemy artykuł 
z tygodnika „POLITYKA” dotyczący sprawy, którą 
opisywaliśmy 2 lata temu na naszych łamach, a do-
tyczącej ogromnej afery – rzekomej afery! – w ol-
sztyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierze”. 
Karierę polityczną na niej zrobiła posłanka, obecnie 
niezależna senator, a ostatnio również gwiazda pro-
gramu „Sprawa dla reportera” Lidia Staroniowa. Roz-
prawy toczyły się w sądach 14 lat. Prezes spółdzielni 
spędził w areszcie 8 miesięcy, był cały czas poniżany, 
w następstwie czego doznał udaru. Jego zastępca 
nie wytrzymał i popełnił samobójstwo. Trzy osoby 
w trakcie procesów zmarły. Wielu innych pracow-
ników zmuszono do odejścia z pracy w spółdzielni. 
W lipcu br. Sąd Apelacyjny w Gdańsku ostatecznie 
prezesa uniewinnił. Konkluzja jest taka, że praktycz-
nie tej afery nie było. Ale nikt nie wymaże z naszych 
umysłów, że spółdzielnie mieszkaniowe są korup-
cjogenne; prezesi wstrętni i chciwi, nie zasługujący 
na szacunek; pracownicy leniwi i bez mała krwiożer-
czy w stosunku do członków spółdzielni. Jak długo 
jeszcze będzie można bezkarnie tak czynić i postę-
pować w naszym kraju? Jak długo można bezkarnie 
łamać czyjeś życia? Dlatego zachęcam do uważnego 
zapoznania się z tym artykułem.

 Sylwester Pokorski

Zmiany w regulaminie rozliczeń
Dnia 17.12.2015 r. Rada Nadzorcza Naszej Spółdzielni 
uchwaliła Aneks nr 7 do Regulaminu zasad szczegóło-
wego rozliczenia kosztów gzm. Zapisy aneksu wcho-
dzą w życie począwszy od rozliczeń ciepła za 2016 r. 
Czego dotyczą czytaj na str. 6.
 Z dniem 1.10.2016 r. weszła w życie Ustawa o efek-
tywności energetycznej. W jej zapisach znajdują się 
też regulacje zmieniające Prawo energetyczne, stano-
wiące podstawę prowadzonych w spółdzielni rozliczeń 
ciepła. Jak wpłyną nowe przepisy na nasz regulamin 
rozliczeń dowiesz się z grudniowego wydania gazety.

Wracamy do sprawy SM „Pojezierze” w Olsztynie, o której pisaliśmy przed dwu laty 
(Nr 70 z października 2014 r. „14 lat do niewinności”. Sprawa skierowania 20 zarzutów wobec 
Prezesa Spółdzielni p. Zenona Procyka po kilkunastu latach znalazła swój sądowy koniec.
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Wielka afera korupcyjna w olsztyńskiej spółdzielni mieszkaniowej 
Pojezierze zakończyła się prawomocnym wyrokiem. Sąd orzekł: 
Prezes niewinny.

Sukces Budżetu Obywatelskiego. Ze wska-
zywanych przez nas trzech projektów dwa 
będą w 2017 r. zrealizowane.

Następny numer 
ukaże się  

24 listopada  
2016 r. NAKŁAD 9000 

egzemplarzy

Nagroda 
dla naszej Spółdzielni

Prawomocny wyrok w sprawie olsztyńskiej spółdzielni!

Z kartą stałego klienta 
10% taniej.

Afery  
nie było!

Miło nam poinformować, że RSM „Baweł-
na” uzyskała wyróżnienie w konkursie im. 
dr. Ryszarda Jajszczyka organizowanym 
przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Miesz-
kaniowych RP. W dniu 30 września br. podczas 
centralnych uroczystości Dnia Budowlanych 
2016 nagrodę w postaci pięknej statuetki z rąk 
Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja 
Adamczyka odebrali Prezes p. Sylwester Po-
korski oraz przewodniczący Rady Nadzorczej 
p. Waldemar Pawelski. Konkurs zorganizo-
wano po raz pierwszy, a laureatami zostało 
28 spółdzielni z całej Polski.

Sprawa wykrycia i nagłośnienia przez posłankę 
PO Lidię Staroń w 2000 r., afery korupcyjnej 
w spółdzielni mieszkaniowej „Pojezierze” w Ol-
sztynie stała się z jednej strony przyczyną lawi-

nowej krytyki spółdzielczości mieszkaniowej, z drugiej 
zaś błyskotliwej kariery p. L. Staroń. Dopiero w 2014 
r. okazało się, że stawiane bezpośrednio Prezesowi 

Spółdzielni p. Zenonowi Procykowi i jego pracownikom 
zarzuty były wyssane z palca. Były to nieprawdziwe 
pomówienia. W październiku 2014 r. po oddaleniu 
przez sąd 18 z 20 zarzutów drukowaliśmy w naszej 
gazecie artykuł pod tytułem „14 lat do niewinności” au-
torstwa Marka Czarkowskiego dla Przeglądu. Dziś zaś 
za zgodą tygodnika Polityka na str. 5 zamieszczamy 

przedruk artykułu Piotra Pytlakowskiego „Podsłuch, 
samobójstwo, uniewinnienie”.  

Wielka afera korupcyjna w olsztyńskiej spół-
dzielni mieszkaniowej „Pojezierze” zakończyła się 
wreszcie. Sąd orzekł, że prezes SM „Pojezierze” 
Zenon Procyk został oczyszczony ze wszystkich 
zarzutów.  K.Sz.

TAK „ŹLE” WYGLĄDA SM „POJEZIERZE”.
Foto ze strony internetowej spółdzielni

Dobre wieści z SM  
„Śródmieście” w Łodzi
W przeciwieństwie do powszechnej 
opinii cieszymy się, że w tej Spół-
dzielni pojawiło się światełko w tu-

nelu. Otóż nowe władze, tj. rada 
nadzorcza i zarząd doprowadziły do 
uchwalenia nowego statutu w dniu 
15.04.2016 r. a Sąd Rejestrowy odno-
tował ten fakt w Krajowym Rejestrze 
Sądowym.

 Ponadto rozpoczęto rozmowy 
z wierzycielami i wyniku długotrwa-
łych negocjacji wystąpiono do sądu 
z wnioskiem o zastąpienie upadłości 
likwidacyjnej likwidacją ugodową. 
Sąd 4 października br. przychylił się 

do wniosku spółdzielni. Najważniej-
sze jest to, że sami spółdzielcy będą 
decydować co i w jakim okresie będą 
sprzedawać ze swojego majątku, 
jednakże pod kontrolą nadzorcy sa-
dowego.
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Wszyscy mieszkańcy powinni dbać o czystość na klatkach schodowych,  

w korytarzach piwniczych, suszarniach oraz na terenach przyblokowych.  
Zachowanie jakie opisuje w swoim liście mieszkanka Żubardzia  

jest nie do przyjęcia. 

We wrześniu 2016 r. po-
siedzenia Zarządu RSM 
„Bawełna” odbyły się 
w dniach 7, 22 i 28. W dniu 
22 września przed przystą-
pieniem do rozpatrywania 
tematów z porządku ob-
rad Zarząd uczcił minu-
tą ciszy pamięć zmarłego 
w dniu 21.09.2016 r. Witol-
da Kuzana – wieloletniego 
członka Zarządu oraz Za-
stępcy Przewodniczącego 
Zarządu RSM „Bawełna”.
Na posiedzeniach we wrześniu 
br., Zarząd rozpatrzył sprawy 
i podjął m.in. następujące de-
cyzje:

Sprawy członkowsko
mieszkaniowe
W dniu 31.08.2016 r. Spół-
dzielnia liczyła 8.742 człon-
ków, w tym 8.714 członków 
zamieszkujących i 28 członków 
oczekujących. We wrześniu 
2016 r. w poczet członków Spół-
dzielni przyjęto 24 osoby, a skre-
ślono z rejestru 35 członków.

Podjęto postępowania o po-
zbawienie członkostwa w Spół-
dzielni w stosunku do dwóch 
członków Spółdzielni zalegają-
cych z opłatami za mieszkanie.

Uchylono uchwałę o podję-
ciu postępowania wobec człon-

ka, który spłacił zadłużenie 
będące przyczyną wszczęcia 
postępowania o pozbawienie 
członkostwa.

Ogłoszone zostały przetargi 
ograniczony i nieograniczony 
na mieszkanie znajdujące się 
w osiedlu „Słowiańskie”. Ogło-
szenia o przetargach ukazały się 
w Dzienniku Łódzkim, na naszej 
stronie internetowej i w biurach 
Spółdzielni.

Określanie przedmiotu 
odrębnej własności lokali 
i sprawy terenowo
prawne
Uchwalono projekt uchwały 
dotyczącej określenia przed-
miotu odrębnej własności loka-
li w budynku garażowym przy 
ul. Zbiorczej 17B w Łodzi.

Przyjęto do wiadomości wy-
kaz nieruchomości, dla których 
Spółdzielnia uzyskała decyzję 
przekształcającą grunt na włas-
ność w 2016 roku – wg stanu 
na 27.09.2016 r.

Roboty remontowe, 
wymiana stolarki 
okiennej
Podjęto decyzje o refundacji 
kosztów wymiany okien doko-
nanej przez mieszkańców we 
własnym zakresie w kolejności 
wynikającej z list określających 
kolejność wymiany/refundacji:
–   dla osiedla „Zbiorcza” – do-

tyczy trzynastu mieszkań

–   dla osiedla „Sienkiewiczow-
skie” – dotyczy dziewięciu 
mieszkań,
ponadto przyspieszono wy-

mianę z powodu stanu technicz-
nego okien w jednym miesz-
kaniu w osiedlu „Zbiorcza” 
oraz w dwóch mieszkaniach 
w osiedlu „Słowiańskie”.

Opłaty i koszty
Na wniosek zainteresowanego, 
uwzględniając przedstawione 
uzasadnienie obniżono wyso-
kość zaliczki pobieranej na po-
czet centralnego ogrzewania 
jednego z mieszkań w osiedlu 
„Zbiorcza”.

Na umotywowaną prośbę 
członka spółdzielni odstąpio-
no od naliczenia mu odsetek 
od wniesionych z opóźnieniem 
opłat za używanie mieszkania.

Omówiono i przyjęto do wia-
domości wyniki ekonomiczne 
Spółdzielni za okres od stycznia 
do sierpnia 2016 r.

Najem lokali i dzierżawa 
terenu
Wynajęto pomieszczenie w piw-
nicy budynku nr 222 na Olecho-
wie na pracownię plastyczną.

Wynajęto lokal użytkowy 
w budynku 216 w osiedlu „Sło-
wiańskie” z przeznaczeniem 
na przychodnię lekarską.

Wydzierżawiono teren we 
wnęce przed budynkiem 138 przy 
ul. Zakładowej 56 na ekspozy-
cję kwiatów, wiązanek i wieńców 
w październiku br. właścicielom 
jednego z pawilonów handlo-
wych przed tym budynkiem.

Wynajęto Miastu Łódź na czas 
nieokreślony dwa lokale użytko-
we w budynku nr 108A w osiedlu 
„Słowiańskie” (wcześniej wynaj-
mowane temu samemu najemcy 
na czas określony) z przeznacze-
niem na filię Przedszkola Miejskie-
go nr 4.

Wyrażono zgodę na prowa-
dzenie działalności gospodarczej 
w jednym z mieszkań na Ole-
chowie oraz w jednym z miesz-
kań na Żubardziu – w obydwu 
przypadkach działalność polega 
na pracach biurowych i prowa-
dzona jest przez osoby mieszka-
jące w tych mieszkaniach.

Działalność społeczno
wychowawcza
Rozpatrzono prośbę Ogniska 
TKKF „Dzikusy” o dofinanso-
wanie działalności sekcji siat-
karskiej Ogniska i przed pod-
jęciem decyzji postanowiono 
zasięgnąć w tej sprawie opinii 
Rady Nadzorczej.

Podpisano symboliczne 
czeki na kwoty po 1.000,– zł 
jako nagrody od organizato-
rów tegorocznego festynu HOP 
DO SZKOŁY dla uczestniczą-
cych w nim szkół, tj. dla Rad 
Rodziców Szkoły Podstawowej 
Nr 34, Szkoły Podstawowej 
Nr 141, Szkoły Podstawowej 
Nr 205, Gimnazjum Nr 34, 
Gimnazjum Nr 36 i Gimnazjum 
Nr 29.

***
Przyjęto do wiadomości posta-
nowienie Sądu Rejonowego dla 
Łodzi Śródmieścia, XX Wydzia-
łu Krajowego Rejestru Sądowe-
go z dnia 1.09.2016 r. o wpisaniu 
do KRS-u informacji o zmianie 
statutu, przedmiotu przeważają-
cej działalności przedsiębiorcy 
oraz wzmianek o złożeniu spra-
wozdań finansowego i z dzia-
łalności Spółdzielni za 2015 
rok, opinii biegłego rewidenta 
i uchwały Walnego Zgromadze-
nia o zatwierdzeniu sprawozda-
nia finansowego.

 Oprac.: E.S.

Z prac  
Rady Nadzorczej 
We wrześniu 2016 roku Rada Nadzorcza RSM „Bawełna” odbyła jedno posie-

dzenie, na którym:
1.  Rozpatrzyła 4 oferty, które wpłynęły do Spółdzielni dotyczące badania sprawozdania finansowego 

Spółdzielni za 2016 rok, tj.:
a.  oferta CONTINUUM Consulting Group Poland z siedzibą w Poznaniu,
b.  oferta Kancelarii Biegłych Rewidentów Barbary Kumor i Wspólników Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,
c.  oferta PKF Consult Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
d.  oferta Kancelarii Biegłego Rewidenta Barbary Cwanek-Łaseckiej z siedzibą w Łodzi 
i podjęła Uchwałę w sprawie wyboru Kancelarii Biegłego Rewidenta Barbary Cwanek-Łaseckiej 

do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 rok.
2.  Uchwaliła zaliczkowe stawki opłat za ciepłą wodę dla lokali w budynku nr 3W przy Lima-

nowskiego 168. Wprowadzenie zaliczkowych opłat za ciepłą wodę związane jest z rozbudową 
węzła cieplnego w tym budynku o funkcję ciepłej wody użytkowej dostarczanej do mieszkań.

Termin wprowadzenia opłat – od 1 października 2016 roku.
3.  Uchwaliła zaliczkowe stawki opłat za ciepłą wodę dla lokali w budynku nr 30 przy Sre-

brzyńskiej 45 Wprowadzenie zaliczkowych opłat za ciepłą wodę związane jest z rozbudową węzła 
cieplnego w tym budynku o funkcję ciepłej wody użytkowej dostarczanej do mieszkań. Termin 
wprowadzenia opłat – od 1 października 2016 roku.

4.  Podjęła Uchwałę ws. zmiany Uchwały Rady Nadzorczej Nr 19/4/2016 z dnia 21.04.2016 r. – 
dot. zmiany stawek opłat za c.o. dla trzech lokali nieopomiarowanych, wymienionych we wniosku. 
Zmiany powyższych stawek są następstwem korekt rozliczenia c.o. za 2015 r., spowodowanych 
nieprawidłowymi odczytami podzielników i mają zastosowanie od 01.05.2016 r.

5.  Przeanalizowała informację dotyczącą porównania zużycia mediów w zasobach Spółdzielni 
za okres I-VI.2016 roku w odniesieniu do roku poprzedniego i przyjęła ją do akceptującej wiado-
mości, z sugestią zintensyfikowania działań, tak by wszystkie wodomierze były zakładane przez 
Spółdzielnię i by wszystkie posiadały moduły radiowe.

6.  Podjęła Uchwałę ws. zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr 3/11/2014 Rady Nadzorczej 
z dnia 27.11.2014 r. – dot. wprowadzenia do indywidualnych rozliczeń kosztów ogrzewania 
współczynników korygujących położenia mieszkania LAF dla dwóch mieszkań (nr 19a i 28a) 
w budynku nr 92 przy ul. Bydgoskiej 25.

7.  Rozpatrzyła Informację nt. pozyskania środków unijnych na prace termomodernizacyjne 
i przyjęła do wiadomości, że w obecnym stanie spółdzielczość mieszkaniowa została kolejny raz 
pominięta.

8.  Rozpatrzyła pismo lokatorki z osiedla „Koziny” ws. rozliczenia zużycia wody za rok 2015 i udzieliła 
zainteresowanej odpowiedzi.

9.  Rozpatrzyła wniosek Ogniska TKKF „Dzikusy” ws. dofinansowania działalności sekcji siatkówki 
i zaopiniowała go pozytywnie, z uwagą, że wysokość kwoty zależna jest od możliwości Spółdzielni.

10.  Omówiła Tezy Programowe na VI Kongres Spółdzielczości.
11.  Przyjęła do wiadomości informacje członków Rad Osiedli „Słowiańskie”, „Zbiorcza”, „Sienkie-

wiczowskie” „Żubardź” i „Koziny” na temat spraw jakimi zajmowały się na swoich posiedzeniach 
w okresie od ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

12.  W sprawach wniesionych Rada przyjęła do wiadomości informacje na temat:
–  sprawozdania z akcji letniej przeprowadzonej przez Ognisko TKKF „Dzikusy” w Sulejowie,
–   postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS o wpisaniu 

do rejestru przedsiębiorców zmian do Statutu RSM „Bawełna”, wzmianki o złożeniu rocznego 
sprawozdania finansowego, opinii biegłego rewidenta o sprawozdania z działalności Spółdzielni 
za rok 2015,

–   wykazu ośmiu nieruchomości, dla których Spółdzielnia uzyskała decyzję przekształcającą 
grunt na własność w 2016 r.,

–  festynu Hop do Szkoły, który odbył się 10.09.2016 r.,
–   artykułu dot. olsztyńskiej spółdzielni mieszkaniowej „Pojezierze”, pt. „Podsłuch, samobój-

stwo, uniewinnienie”, który ukazał się sierpniowym numerze gazety Polityka. (Artykuł ten 
zamieszczamy w bieżącym numerze naszej gazety na str. 5)

13.  Następne posiedzenie Rady Nadzorczej planowane jest na 27.10.2016 r.
 Oprac.: I.G.

W ostatnim numerze naszej gazety, w rubryce Li-
sty, zamieściliśmy mail od mieszkanki „Żubardzia”, 
która skarżyła się, iż sąsiedzi z jej bloku wyrzucają 
z  okien pety i  butelki, co stanowi zagrożenie dla 
innych lokatorów i  o  mały włos nie doprowadziło 
do tragedii, gdy jeden z niedopałków spadł na su-
szącą się na oknie kołdrę. Uznaliśmy za niedopusz-
czalne wyrzucanie przez okna jakichkolwiek przed-
miotów, a  przy okazji stwierdziliśmy, że okno nie 
jest najbardziej odpowiednim miejscem do wie-
trzenia pościeli.
 Pani z „Żubardzia” napisała do nas ponow-
nie. Oto jej list:

„Witam, bardzo dziękuję za opublikowanie moje-
go listu w gazecie Mój Dom.

Bardzo dziękuję za zwrócenie uwagi, iż nie po-
winni lokatorzy brać przykładu ze mnie, bowiem okno 
i jego parapet nie są najlepszym miejscem do wietrze-
nia pościeli. Raz ze budynek nie wygląda wtedy od ze-
wnątrz rewelacyjnie, a i kołdra w razie podmuchu może 
spaść na dół. Tak, wietrząc na pewno nie zauważę braku 
pościeli w  domu gdy spadnie, wietrzę gdyż zalecane 
jest, by pościel wietrzyć, tak jest zdrowo, a  ponieważ 
nie posiadamy balkonu, to służy nam do tego okno, 
myślę, że nie robię tym nikomu żadnej krzywdy, widać 
dla państwa wygląd jest ważniejszy. Cieszę się bardzo, 
że lokatorzy bloku (tu pada adres budynku – dopisek 
redakcji) wzięli sobie do serca państwa pouczenia. Załą-

czam zdjęcia zrobione w dniu 14.10.2016, z okien wy-
leciała mała butelka po alkoholu + dwie duże ok. 0,5 l, 
może nawet więcej, również po alkoholu, szklane. 
Ciekawe jak kiedyś wybite zostanie okno lub ktoś taką 
butelką dostanie w głowę co wtedy, bo widać większym 
problemem jest wietrzenie pościeli. Nam za straty nikt 
pieniędzy nie oddał, a jak wybiją nam w oknach szyby, 
to też żadna strata, bo są stare, drewniane (czekamy już 
prawie 2 lata za wymianą), tym jakoś się spółdzielnia 
za bardzo nie przejmuje, że są nieszczelne, że wieje 
w domu, po większych ulewach woda stoi na parapecie, 
oczywiście wewnątrz. Po przeczytaniu państwa artyku-
łu poczułam się jakbym to ja wszystkiemu była winna, 
a lokatorzy, którzy tak naprawdę stwarzają niebezpie-
czeństwo innym, czują się bezkarni.

Dodam jeszcze, że lokatorzy tak dbają o porządek 
na klatce, że jak cokolwiek wyjmą ze skrzynki poczto-
wej, to rzucą na ziemię, skrzynkę lub schody, bo ciężko 
jest wziąć i  wyrzucić do kosza, wielokrotnie dół był 
potwornie zaśmiecony, dozorca musiałby nic nie robić, 
tylko stać i  sprzątać, wielokrotnie wychodząc brałam 

zgarniałam wszystkie papiery i wyrzucałam do śmieci, 
ale to walka z wiatrakami, bo następnego dnia już było 
narzucane ponownie. Tak wiec państwa opinią, suge-
stią, poczułam się bardzo dotknięta.”

Szanowna Pani, intencją redakcji bynajmniej 
nie było urażenie Pani. W  swoim komentarzu sku-
piliśmy się przede wszystkim na skrytykowaniu za-

chowania Pani sąsiadów. Wielokrotnie zwracaliśmy 
również w swoich artykułach uwagę na zaśmiecanie 
klatek schodowych ulotkami, ale problem ten jest 
ściśle związany z tym, że lokatorzy masowo wpusz-
czają do budynków roznosicieli reklam. Godne po-
chwały jest to, że nie pozostaje Pani bierna w  tych 

sprawach i reaguje. Szkoda, że nie wszyscy tak po-
stępują i nie traktują naszych bloków i ich otoczenia 
jako wspólnego dobra. 

Wracając do naszego komentarza odnośnie 
wietrzenia kołdry na oknie – to prawda, że estetyka 
jest dla nas ważna, bo zewnętrzny wygląd budynków 
ma wpływ na pierwsze wrażenie jakie robią one 
na przechodzących. Pościel równie skutecznie można 
wywietrzyć rozkładając ją np. na krzesłach w pokoju 
przy otwartym oknie, bez konieczności kładzenia jej 
na parapecie. Ale przy tym wszystkim nie zamierzamy 
zapominać o  istotnych sprawach, na jakie zwróciła 
Pani uwagę w swoich listach. Na naszych łamach czę-
sto opisujemy podobne sytuacje i apelujemy o zwra-
canie wszystkim śmiecącym zdecydowanych uwag. 
Zaś pracownicy administracji osiedlowych, widząc 
rozrzucane ulotki bądź wyrzucane na trawniki przez 
okna różnorodne rzeczy, reagują poprzez wywiesza-
nie ogłoszeń na klatkach schodowych.

My ze swojej strony dziękujemy za Pani opinie 
i obserwacje. I.G.
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Listy

Z PRAC ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI  
WE WRZEŚNIU 2016 R.

Uwaga! 
31 października br. biuro 
Zarządu i biura admini-
stracji osiedlowych będą 
nieczynne. Administracje 
pełnić będą jedynie telefo-
niczne dyżury techniczne. 

Budżet 
obywatelski 2017
Są już wyniki głosowań. Z projektów 
ogólnych (ponadosiedlowych) będzie 
pomnik jednorożców przy Przystanku 
Centrum, nowe stacje dla roweru pub-
licznego i nowy lunapark. W tym roku 
w głosowaniu nad budżetem obywa-
telskim na 2017 r. łodzianie wybrali 
218 projektów z ponad 1500 zgłoszo-
nych wniosków. To rekord. 

Wśród zwycięskich projektów 
na Olechowie – Janowie są dwa 
z trzech zgłoszonych przez Przewod-
niczącego Rady Olechów – Janów 
i Panie Dyrektor szkół olechowskich 
wnioski, które wskazywaliśmy w po-
przednim numerze naszej gazety. 
W 2017 r. ze środków miejskich bę-
dzie wykonany remont nawierzchni 
chodników oraz budowa miejsc par-
kingowych przy ul. Ziemowita (pro-
jekt nr W-01010J) i ogrodzenie terenu 
Szkoły Podstawowej nr 205 i Gimna-
zjum nr 36 przy ul. Dąbrówki 1 (pro-
jekt nr W-00390J).

Głosującym wnioskodawcy skła-
dają serdeczne podziękowania.
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Rozpoczęliśmy w Spółdzielni procedurę naboru firm do Banku Wykonawców  
robót remontowych w 2017 r. Ogłoszenie o treści prezentowanej na tej stronie  
poniżej zamieściliśmy także 25 października br. w „Dzienniku Łódzkim”.  
Na oferty czekamy do 28 listopada.

W dzisiejszej odsłonie naszego 
cyklu pozostaniemy w okresie, 
który opisywaliśmy w poprzed-
nim numerze, bowiem Henryk 
I Brodaty, o którym będzie teraz 
mowa, przyszedł na świat ok. 
roku 1165. Na ulicy imienia tego 
olechowskiego patrona stoją za-
ledwie trzy bloki: 151, 159 i 160.

Henryk Brodaty uznawany 
jest za najwybitniejszego polskie-
go władcę okresu rozdrobnienia 
dzielnicowego, który już od po-
czątku swego panowania, jako 
wnuk najstarszego syna Bolesła-
wa Krzywoustego – Władysława 
II Wygnańca, dążył do zjednocze-
nia Polski.

Po śmierci swojego ojca, 
w 1201 r. objął władzę na Śląsku, 
który pod jego ręką stał się naj-
bogatszą dzielnicą Polski. Henryk 
dbał o rozwój gospodarczy swo-
jego księstwa, propagując rozwój 
górnictwa i osadnictwa. Organi-
zował kolonizację niezamiesz-
kałych terenów Pogórza Sude-
ckiego i puszcz nadgranicznych, 

sprowadzając niemieckich górni-
ków i lokując nowe miasta i wsie 
na prawie niemieckim. To właśnie 
jemu Złotoryja zawdzięcza otrzy-
manie w 1211 r. praw miejskich. 
Jest to najstarsza udokumentowa-
na lokacja na prawie magdebur-
skim na ziemiach polskich, co pod 
względem prawnym czyni Złoto-
ryję najstarszym miastem Polski.

W czasie zjazdu w Gąsawie 
w 1227 r., podczas którego zo-
stał zamordowany Leszek Biały 
(o czym pisaliśmy w ostatnim 
numerze), Henryk Brodaty, cięż-
ko poraniony, ledwo uszedł z ży-
ciem. Niedługo po tym rozpoczął 
starania o zwolniony tron krakow-
ski. Udało mu się to po licznych 
perturbacjach, w 1232 r. w rezul-
tacie, na kilka lat przed śmiercią, 
Henryk władał całym Śląskiem, 
Ziemią Lubuską, połową Wiel-
kopolski, ziemią krakowską 
i sandomierską oraz księstwem 
opolskim, co czyniło go najpo-
tężniejszym wówczas księciem 
polskim. Prywatnie był mężem 

Jadwigi z Andches-Merna, póź-
niejszej świętej. To ona, jako 
lepiej wykształcona, uczyła Hen-
ryka czytać i pisać, a także, jako 
osoba bardzo religijna, narzuciła 
dworowi ascetyczny tryb życia, 
a samego Henryka, po 19 latach 
małżeństwa, nakłoniła do złożenia 
wspólnych ślubów czystości.

Jan Długosz tak napisał 
w swojej kronice: „Otrzymał 
on przydomek Henryk Broda-
ty z tego powodu, ponieważ 
od chwili, gdy za zachętą swej 
żony, świętej Jadwigi, zaczął 
żyć w celibacie, zapuścił brodę 
na wzór braci (konwersów) i po-

rzuciwszy wspaniałe stroje błysz-
czące złotem i purpurą, nosił szaty 
wełniane i skromne”. Wówczas 
brodę nosili tylko przedstawicie-
le duchowieństwa. Pod wpływem 
Jadwigi Henryk nadawał tereny 
kościołowi, głównie zakonom 
z Niemiec oraz fundował liczne 
klasztory, jak np. ten w Trzebnicy, 
gdzie został pochowany w 1238 r.

Henryk I Brodaty zmarł jako 
książę zjednoczonych ziem Polski 
południowej: księstwa wrocław-
skiego (od 1201 r.), księstwa kra-
kowskiego (od 1232 r.) i księstwa 
wielkopolskiego (od 1234 r.). Był 
na dobrej drodze do zjednoczenia 
Polski i zapoczątkował istnienie, 
tzw. Monarchii Henryków Ślą-
skich. Niestety, jego syn, Henryk 
Pobożny, który mógł z łatwością 
kontynuować jego dzieło, zgi-
nął trzy lata po objęciu rządów, 
w 1241 r. podczas najazdu tatar-
skiego, w bitwie pod Legnicą. 
Jego synowie zaprzepaścili za-
równo sukcesy ojca, jak i dziada.

 I.G. 

PATRONI NASZYCH ULIC  
– HENRYK I BRODATY

Przejęcie długu
Przejecie długu to czynność 

prawna, na mocy której dłużnik 
zostaje z długu zwolniony, zaś 
na miejsce dłużnika wstępuje oso-
ba trzecia.

Może to nastąpić na dwa 
sposoby. Pierwszym z nich jest 
umowa zawarta między wierzy-
cielem, a osobą trzecią za zgodą 
dłużnika. Drugi sposób to umowa 
między dłużnikiem, a osobą trzecią 
za zgodą wierzyciela. W praktyce 
znacznie częściej występuje drugi 
z wymienionych trybów przeję-
cia długu. W obu trybach każda 
ze stron umowy przejęcia długu 
może wyznaczyć osobie, której 
zgoda na przejecie długu jest wy-
magana, stosowny termin na wy-
rażenie zgody. Jeśli wyznaczony 
termin upłynie a osoba której zgoda 
wymagana jest do przejęcia długu 
zgody nie wyrazi lub w ogóle nie 
zajmie stanowiska, do przejęcia 
długu nie dojdzie. Dłużnik nadal 
będzie dłużnikiem swojego wie-
rzyciela a osoba trzecia wejdzie 
na miejsce dotychczasowego dłuż-
nika. Zgoda wymaga formy pisem-
nej, podobnie jak umowa przejęcia 
długu.

Przelew wierzytelności 
i przejęcie długu jako 
metoda na regula-
cję zobowiązań lub 
uprawnień z tytułu 
rozliczenia opłat zwią-
zanych ze zbywanym 
mieszkaniem.

W poprzednim artykule „Czy 
zbycie lokalu kończy odpowie-
dzialność za opłaty?” [„Mój Dom” 
nr 93, wrzesień 2016 r.] zapowie-
dzieliśmy omówienie zagadnień 
przejęcia długu oraz przelewu 
wierzytelności. Kwestie przejęcia 
długu oraz przelewu wierzytelności 
reguluje Kodeks Cywilny.

Przelew wierzytelności
Wierzyciel (osoba, która ma 

określone uprawnienia) może po-
przez umowę przenieść wierzytel-
ność na inną osobę. Co do zasady 
nie jest do tego konieczna zgoda 
dłużnika. Postanowienia co do prze-
lewu wierzytelności mogą stano-
wić część innej umowy np. umo-
wy sprzedaży określonej rzeczy/ 
prawa, umowy darowizny czy tez 
umowy zamiany.

Ponieważ przelew odbywa 
się bez zgody a często nawet bez 
wiedzy dłużnika, należy podjąć 
kroki które pozwolą dłużnikowi 
na spełnienie świadczenia do rąk 
właściwej osoby, tj. do nowego 
wierzyciela. Innymi słowy dłużnik 
musi być o przelewie powiadomio-
ny. W przeciwnym wypadku będzie 
on mógł spełnić swoje świadczenie, 
tj. oddać swój dług do rąk zbyw-
cy wierzytelności a nie o to wszak 
chodziło stronom zawierającym 
umowę przelewu wierzytelności.

Z notatnika 
prawnika

Konstrukcje obydwu omówio-
nych umów mogą mieć praktycz-
ne zastosowanie do porozumień 
między zbywcą i nabywcą loka-
lu dotyczących rozliczania opłat 
za zbywany lokal. Umowa prze-
lewu wierzytelności będzie mogła 
mieć zastosowanie np. w sytuacji, 
gdy umowa zbycia lokalu będzie 
zawarta przed końcem okresu roz-
liczeniowego a po stronie zbywcy 
powstanie nadpłata co do opłat 
wnoszonych zaliczkowo a następ-
nie rozliczanych z końcem okresu 
rozliczeniowego. Zbywca lokalu 
będzie mógł wierzytelność wobec 
spółdzielni o zwrot nadpłaconej 
sumy przelać na rzecz nabywcy 
tego lokalu. Należy jednak pamię-
tać o konieczności powiadomienia 
spółdzielni mieszkaniowej o zawar-
ciu  umowy przelewu wierzytelno-
ści, ponieważ w przeciwnym razie 
spółdzielnia mieszkaniowa będzie 
mogła zwrócić pieniądze z tytułu 
nadpłaty zbywcy, a nie nabywcy 
lokalu. Umowa przejęcia długu bę-
dzie mogła mieć zastosowanie w sy-
tuacji, w której zbywca i nabywca 
lokalu podczas gdy zbywca jest za-
dłużony wobec spółdzielni z tytułu 
opłat za zbywany lokal. W umowie 

tej zbywca lokalu może z pisemną 
zgodą spółdzielni (wierzyciela) 
przenieść zadłużenie na nabywcę 
lokalu. Jeśli spółdzielnia pisemnie 
wyrazi zgodę na taką zmianę osoby 
dłużnika,  obowiązek spłaty zadłu-
żenia przejdzie ze zbywcy lokalu 
na nabywcę. W sytuacji jeżeli spół-
dzielnia nie wyrazi zgody na przeję-
cie długu, spółdzielnia będzie mogła 
żądać spłaty zadłużenia od zbywcy, 
który będzie zobowiązany do spłaty 
tego zadłużenia.

Jak widać z powyższego, w in-
teresie tak zbywcy jak i nabywcy 
lokalu leży zawarcie stosownego 
porozumienia co do tego, kto bę-
dzie uprawniony lub też zobowią-
zany z tytułu opłat za zbywany 
lokal, rozliczenia zaliczek na po-
czet koszów gospodarki zasobami 
mieszkaniowymi lub ewentualnie 
z tytułu zadłużenia w opłatach 
za zbywany lokal i zadbanie o to, 
aby porozumienie takie wiązało 
wszystkie trzy zainteresowane 
podmioty: zbywcę, nabywcę i spół-
dzielnię.

Radca prawny  
Jadwiga Chmielewska-Furmankiewicz

Radca Prawny  
Beata Kowalska-Osadowska

ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BAWEŁNA”
z siedzibą w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 163 

ogłasza nabór firm do Banku Wykonawców na 2017 r. do realizacji 
robót remontowych w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni

Zapraszamy firmy do złożenia swoich ofert w niżej wymienionych katego-
riach robót:
 1.  Roboty ogólnobudowlano-remontowe. 
 2.  Roboty dekarsko-blacharskie. 
 3.  Roboty terenowo-drogowe. 
 4.  Roboty ślusarskie. 
 5.   Roboty instalacyjno-sanitarne (wodno-kanalizacyjne, c. o. i gazowe). 
 6.  Roboty elektryczne, w tym wymiana domofonów. 
 7.  Wykonanie i wymiana okien drewnianych na PCV. 
 8.   Wykonanie i wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych. 
 9.   Uszczelnienie i malowanie złącz międzypłytowych techniką alpinistyczną. 
10.   Konserwacja zieleni wysokiej i niskiej (przycinki, wycinki drzew i krze-

wów, frezowanie pniaków, nasadzenia). 
11.   Usługi dezynsekcji, dezynfekcji, deratyzacji i czyszczenia zsypów. 
12.   Udrożnienia instalacji kanalizacji sanitarnej. 
13.   Badania termowizyjne budynków. 

OFERTY PROSIMY PRZYGOTOWAĆ W PODZIALE NA DWIE CZĘŚCI. 
I. Część ogólna
1.   Informacje o firmie (w szczególności stan zatrudnienia i kwalifikacje ka-

dry, park maszynowy).
2.   Opinia z banku określająca kondycję finansową firmy, bilans lub kopia 

PIT).
3.   Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 

lub KRS. 
4.   Aktualne zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu 

z opłatami i podatkami. 
5.   Aktualna polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej (delik-

towa 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
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,
 b)   koszt netto wymiany typowych drzwi zewnętrznych i wewnętrznych. 
4.   Dla robót określonych w poz. 9 należy podać cenę netto 1 mb uszczel-

nienia złącza z opisem technologii. 
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 średni-

cy 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 należy podać cenę usługi na klatkę scho-

dową wraz z zakresem prowadzonych w ramach tej ceny prac, w poz. 12 
cenę netto udrażniania kanalizacji za 1 mb wraz z zakresem prowadzo-
nych w ramach tej ceny prac, dla poz. 13 cenę za budynek niski/wysoki 
i za mieszkanie wraz z zakresem prowadzonych w ramach tej ceny prac. 
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 dopiskiem „Wadium. 
Roboty remontowe 2017 r.”

Z wpłaty wadium zwolnieni są oferenci z grupy robót wymienionych 
w pozycjach: 10, 11, 12, 13. 

Oferent jest związany ofertą do dnia 31.12.2017 r. 
W przypadku wejścia firmy do Banku Wykonawców i powierzenia firmie 

realizacji robót warunki płatności wynoszą 30 dni od daty doręczenia Spół-
dzielni faktury za wykonane roboty. 

Oferty odrębnie dla każdego rodzaju robót w zamkniętych kopertach 
z napisem „Roboty remontowe 2017 r. w RSM „Bawełna” dla grupy robót 
nr....”, bez żadnych innych dopisków czy stempli na kopercie należy składać 
w sekretariacie Spółdzielni do 28.11.2016 r. do godz. 12.00. 

Oferty które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. 
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, prowa-

dzenia negocjacji z oferentami w zakresie oferowanej ceny i gwarancji oraz 
odstąpienia od konkursu ofert bez podania przyczyn. 

Informacji dodatkowych udziela w godz. 8. 00–16. 00 – Dział Techniczny, 
tel. 42 641 63 33. 

SIŁOWNIA  
ZEWNĘTRZNA  

W „PARKU  
ŹRÓDŁA OLECHÓWKI”

W „Parku Źródła Olchówki” na Olechowie obok placu zabaw dla dzieci zosta-
ła oddana do użytku siłownia zewnętrzna. Można już korzystać z dziesięciu 
podwójnych, nowoczesnych urządzeń. Oprócz siłowni wykonano oświetlenie 
całego terenu oraz chodnik łączący ul. Kazimierza Odnowiciela z placem zabaw. 
Powyższy kompleks rekreacyjny powstał dzięki zaangażowaniu Rady Osiedla 
Olechów – Janów, jednostce samorządowej UMŁ, która w dużej części sfinan-
sowała całe zadanie.
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W lutym 2016 r.  

zamieściliśmy w gazecie  
wszystkie prace remontowe planowane do wykonania  

w ramach planu remontów. 

Zjazd otworzył Prezes RSM „Ba-
wełna” p. Sylwester Pokorski, który 
jednocześnie był pełnomocnikiem 
organizatora wiodącego – Związku 
Rewizyjnego Spółdzielni Mieszka-
niowych RP.

Celem Zjazdu było wypraco-
wanie stanowiska w odniesieniu 
do węzłowych problemów, zawar-
tych w tezach programowych VI 
Kongresu Spółdzielczości oraz 
wybór 10 delegatów na VI Kongres 
Spółdzielczości.

W Zjeździe wzięło udział 56 
przedstawicieli, łącznie z 36 spół-
dzielni mieszkaniowych.

Wśród zaproszonych gości zna-
leźli się: dr Jerzy Jankowski – Prze-
wodniczący Zgromadzenia Ogólnego 
Krajowej Rady Spółdzielczej i Prezes 
Zarządu ZRSM RP, reprezentant wo-
jewody łódzkiego prof. dr hab. p. Zbi-
gniewa Raua – dyrektor generalny 
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

P. Mirosław Suski, reprezentant 
Prezydenta Miasta Łodzi p. Hanny 
Zdanowskiej – dyrektor Adam Ko-
morowski oraz p. Eugeniusz Zieliń-
ski – członek Zgromadzenia Ogólne-
go Krajowej Rady Spółdzielczej oraz 
członek Zarządu ZRSM RP, p. Hali-
na Daleszczyk – członek Rady Nad-
zorczej ZRSM RP, Przewodnicząca 
Komisji Rewizyjnej, p. Ryszard Pelc 
– członek Rady Nadzorczej ZRSM 

RP i p. Bogusław Hubert – radny 
Rady Miejskiej w Łodzi, Prezes SM 
„Zarzew”.

Wybrano Prezydium Zjazdu 
w składzie: Przewodnicząca – 
p. Monika Stawicka – Prezes Za-
rządu Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Aleksandrowie Łódzkim, Z-ca – 
p. Waldemar Pawelski – nasz Prze-
wodniczący Rady Nadzorczej oraz 
Sekretarz – p. Adam Iwaszkiewicz 
– Prezes Rawsko-Mazowieckiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej.

Zgromadzeni wybrali również 
3-osobowe Komisje Zjazdu: Man-
datową, Uchwał i Wniosków, Wy-
borczą oraz Skrutacyjną.

Następnie głos zabrali zaprosze-
ni przedstawiciele władz samorzą-
dowych.

Pan Adam Komorowski z Wy-
działu Dysponowania Mieniem 
UMŁ odczytał list od Prezydent 
Miasta Łodzi p. Hanny Zdanowskiej 
skierowany do uczestników Zjazdu, 
w którym Pani Prezydent podkre-
śliła, że spółdzielczość jest ważną 
częścią gospodarki w naszym kraju. 
Kieruje się takimi wartościami jak 
dbałość o społeczeństwo obywatel-
skie, aktywizacja społeczna oraz 
budowanie poczucia stabilizacji 
i bezpieczeństwa wśród swoich 
członków. Ciągle się rozwija i do-
pasowuje do potrzeb lokatorów.

Dyrektor generalny Łódzkiego 
Urzędu Wojewódzkiego p. Mirosław 
Suski – przedstawiciel wojewody 
łódzkiego p. Zbigniewa Raua – pod-
kreślił, że spółdzielczość w Polsce 
jest wartością. Poprosił zgromadzo-
nych, by obrady stały się refleksją 
nad tym co spółdzielczość w Polsce 
niesie, jakie są jej tradycje oraz za-
apelował, by kultywować i rozwijać 
jej wartości.

O wygłoszenie referatu wpro-
wadzającego do dyskusji nad tezami 
poproszono p. Jerzego Jankowskiego.

Rozpoczynając p. Jankowski wy-
raził zadowolenie z faktu, że wśród 
obecnych znaleźli się przedstawiciele 
władz samorządowych i wojewody 
łódzkiego, bo to oznacza, że zmiany idą 
w dobrym kierunku i można wspólnie 
rozmawiać na tematy spółdzielcze.

W swoim wystąpieniu zwrócił 
uwagę na fakt, że zarówno Pre-
zydent RP p. Andrzej Duda, jak 
i Premier p. Beata Szydło przyjęli 
propozycję, by przy reorganizacji 
oświaty, w programie nauczania, 
uwzględnić wiedzę z zakresu spół-
dzielczości i spółdzielczej formy 
gospodarowania. Dr Jankowski 
poruszył również temat rządowego 
programu Mieszkanie Plus, który 
jego zdaniem, nie może się udać 
bez zaangażowania w niego spół-
dzielczości mieszkaniowej.

Dr Jankowski poinformował, 
że w wyniku wspólnego działa-
nia spółdzielców, którzy podpisali 
się pod petycją dot. dyskryminacji 
spółdzielczej formy gospodarowa-
nia w Polsce, parlament europejski 
przyjął petycję za zasadną i będzie 

ona rozpatrywana. Przekazał także 
informację na temat rozporządzenia 
parlamentu europejskiego, w którym 
działacze spółdzielczy chcą zwrócić 
uwagę na to, by zasady międzyna-
rodowego związku spółdzielczego, 
którymi w Polsce kierujemy się 
od ponad 200 lat, stały się zasadami 
obowiązującymi również w stosun-
ku do innych podmiotów, nie tylko 
spółdzielczych. W tym miejscu za-
apelował do wszystkich, by w związ-

ku z tym włączyć się w europejską 
inicjatywę obywatelską i zbieranie 
podpisów, tak by mogło trafić to pod 
obrady parlamentu europejskiego, 
a w konsekwencji przywrócić nor-
malność w relacjach między spół-
dzielczością a państwem.

Dr Jankowski podkreślił nie-
zwykłą wagę działalności społeczno-
-wychowawczej w funkcjonowaniu 
spółdzielni. Czy chcemy, by ta dzia-
łalność nas wyróżniała wśród innych 
form gospodarczych czy nie? Jeśli 
tak, to może warto rozważyć usta-
nowienie odpisu na fundusz w tym 
zakresie, dzięki któremu będzie 
to mogło bez problemów funkcjo-
nować i rozwijać się. Na zakończe-
nie wspomniał o projekcie ustawy 

o zmianie ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych autorstwa Sekreta-
rza Stanu p. Kazimierza Smolińskie-
go, który jest pierwszym projektem, 
w którym wreszcie dostrzeżono spół-
dzielnie mieszkaniowe i wskazano, 
że władza chce się włączyć w budo-
wę mieszkań lokatorskich.

Po tym przemówieniu rozpoczęła 
się dyskusja, podczas której głos za-
brali: p. Adam Barczyński z Łódzkiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, p. Cecylia 
Mielcarz ze Spółdzielni Mieszkanio-
wej Towarzystwo Lokator w Łodzi, 
p. Andrzej Kłos ze Spółdzielni Miesz-
kaniowej im. W. Jagiełły w Łodzi, 
p. Sylwester Pokorski – Prezes naszej 
Spółdzielni oraz p. Stefania Gąsiorow-
ska z Sieradzkiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej.

Następnym punktem obrad było 
przeprowadzenie wyboru na dele-
gatów. Lista kandydatów liczyła 25 
osób. Aby zgodnie z Regulaminem 
obrad wyłonić 10 delegatów, mu-
siały odbyć się aż 4 tury wyborów. 
W rezultacie delegatami na VI Zjazd 
Spółdzielczości, wybranymi na Re-
gionalnym Zjeździe Przedkongreso-
wym Spółdzielni Mieszkaniowych 
z Województwa Łódzkiego, zostali: 
Stefania Gąsiorowska z sieradzkiej 
SM, Sławomir Gławęda z poddębi-
ckiej SM, Adam Iwaszkiewicz ze SM 
w Rawie Mazowieckiej, Ewa Kur-
kowska z łaskiej SM, Jacek Pawłow-
ski z SM Radogoszcz-Wschód, Sta-
nisław Pietrucha z SM z Piotrkowa 
Trybunalskiego, Sylwester Pokorski, 
Andrzej Ratajski z bełchatowskiej 
SM, Monika Stawicka z SM w Alek-
sandrowie Łódzkim i Włodzimierz 
Zajączkowski z SM im. Stefana Ba-
torego w Łodzi.

VI Kongres Spółdzielczości pla-
nowany jest na 12–13 grudnia 2016 r.

 I.G.

W dniu 4.10.2016 r. w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej przy ul. Piotrkowskiej 104 w Łodzi (budynek Urzędu Miasta 
Łodzi) odbył się Regionalny Zjazd Przedkongresowy Spółdzielni Mieszkaniowych z Województwa Łódzkiego.

Relacja ze Zjazdu Przedkongresowego 
Spółdzielni Mieszkaniowych

Przygotowujemy się już do nowego 
remontowego roku w Spółdzielni.

Ogłosiliśmy nabór firm do Banku 
Wykonawców. Ogłoszenie w tej spra-
wie zamieściliśmy na tablicach ogło-
szeń w siedzibie Spółdzielni i biurach 
administracji osiedli w prasie lokalnej 
– w Dzienniku Łódzkim – i drukujemy 
je na str. 3 tego wydania gazety „RSM 
Bawełna Mój Dom”.

Administracje osiedli pracują nad 
rzeczowymi planami remontowymi na 
nadchodzący rok. Typowanie prac do 
wykonania wynika z wykonywanych 
corocznie przeglądów budowlanych 
budynków i kontynuacji prac wcześ-
niej podjętych. Plany konsultowane 
są z właściwymi Radami Osiedli. 
Z założeń przyjmowanych do planu 
gospodarczego na rok 2017 wynika, 
że odpisy na fundusz remontowy po-
bierane od członków pozostaną na 
tym samym poziomie co w roku bie-
żącym.

Na zdjęciach obok przedstawiamy 
zaś niektóre remonty prowadzone 
w tym roku. 

REMONTY 2016 R.
Wyremontowane pokrycie dachu, ul. Czarnkowska 9/13

Ocieplenie bloku 501a, os. Zbiorcza

Ocieplenie 
bloku 213, 

Olechów

Wyremontowana tablica główna 
elektryczna w budynku nr 83 przy 

ul. Klonowej 38/40

Ocieplenie bl. 5, 
ul. Rocha  

Kowalskiego 2
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Wreszcie koniec afery, której... wcale nie było.  
Wielka afera korupcyjna w SM Pojezierze w Olsztynie, wykryta i nagłośniona  
przez Lidię Staroń, zakończyła się prawomocnym wyrokiem uniewinniającym.  
Sąd orzekł: afery nie było. 

Mądry spółdzielca... przed szkodą
Daj spokój, kto by się pytał nauczy-
ciela o zakres polisy dla dziecka 
na zebraniu rodziców… z irytacją 
odpowiedziała na zadane przez męża 
pytanie Maria. Jakiś czas temu, za-
raz po rozpoczęciu roku szkolnego, 
ich syn Jacek wrócił z pierwszego 
treningu karate z solidnie naderwa-
nym ścięgnem łydki. Jackiem zajęli 
się lekarze i rehabilitanci, a rodzi-
ce zgłosili szkodę z ubezpieczenia 
od następstw nieszczęśliwych wy-
padków uczniów szkoły, do której 
uczęszcza Jacek. To właśnie tam 
po godzinach trenuje formę sporto-
wą na dodatkowych zajęciach kara-
te. Właśnie dziś nadeszła odpowiedź 

od Ubezpieczyciela. Po zapoznaniu 
się z jego treścią, zarówno Maria, jak 
i Jej mąż Marek mocno się zdener-
wowali. Okazało się bowiem, że Ja-
ckowi za odniesiony uraz nie należy 
się żadne odszkodowanie. Zajęcia 
dodatkowe, odbywane poza harmo-
nogramem lekcyjnym nie podlegają 
ochronie ubezpieczeniowej. Dodat-
kowo z ochrony wyłączone są nie-
które sporty niebezpieczne, do jakich 
zaliczono również karate. Z tych 
powodów Jacek nie może liczyć 
na odszkodowanie, z którego środki 
miały zapewnić dalszą rehabilitację 
w prywatnych ośrodkach. Marek do-
pytuje więc żonę o szczegóły zwią-
zane z zawartą polisą, czym pogłębia 
irytację małżonki związaną z zaist-
niałą sytuacją. To właśnie Maria była 

na pierwszym w nowo rozpoczętym 
roku szkolnym zebraniu rodziców. 
Jednym z punktów spotkania z ro-
dzicami była kwestia ubezpieczenia 
uczniów, zgoda rodziców na objęcie 
dzieci ochroną i opłacenie składki 
za ubezpieczenie. Większość rodzi-
ców zgodę wyraziła, opłaciła oczeki-
waną kwotę i nauczycielka przeszła 
do omawiania kolejnych punktów 
zebrania. Maria pamięta doskonale, 
że nikomu z obecnych na sali nie 
przyszło do głowy żeby poprosić 
nauczyciela o dokładne i szcze-
gółowe omówienie zakresu polisy 
i odnoszących się do niej ogólnych 
warunków ubezpieczenia. Kojarzy 
jedynie, że wychowawca zapewnił 
rodziców, że wybrana przez Radę 
Rodziców wraz z nauczycielami 

oferta należała do najkorzystniej-
szych cenowo. Marek otworzył lap-
topa, pobrał ze strony internetowej 
Ubezpieczyciela stosowne Ogólne 
Warunki Ubezpieczenia i po godzi-
nie lektury miał już kompleksową 
wiedzę na temat całości sytuacji 
związanej z decyzją Towarzystwa 
Ubezpieczeń. Ochronę ubezpiecze-
niową można było zawrzeć w za-
kresie obejmującym także zajęcia 
pozalekcyjne, ale to wiązałoby się 
z opłaceniem wyższej o kilka zło-
tych w skali roku składki. 

Przy okazji tej lektury Marek 
dowiedział się także, że ubezpie-
czenie Jacka i innych uczniów ma 
także inne wyłączenia ochrony 
w sytuacjach, które mogą prowadzić 
do zdarzeń związanych z urazami. 

Włączenie odpowiedzialności tutaj 
także było równoznaczne z opłace-
niem kilkuzłotowej składki dodat-
kowej. W przypadku ubezpieczenia 
uczniów klasy Jacka została wybra-
na oferta podstawowa, jako najbar-
dziej korzystna cenowo. Nikt jednak 
w chwili podejmowania decyzji 
o ubezpieczeniu dzieci nie zwrócił 
uwagi na fakt związany z ograni-
czonym zakresem wariantu podsta-
wowego. Marek wrócił do rozmowy 
z żoną… 

Marysiu, wygląda na to, że jesz-
cze niejedno dziecko w tym roku 
szkolnym dostanie decyzję odmow-
ną, jeśli ulegnie urazowi, może też 
nastąpić sytuacja w której poszkodo-
wanym dzieciom zostanie wypłaco-
na jedynie część kwoty której ocze-

kują zgłaszający szkodę. Gdybyśmy 
dokładnie przyjrzeli się warunkom 
polisy, a nie jedynie sugerowali się 
ceną – zachowalibyśmy się dużo 
rozsądniej i dziś pewnie i Jacek 
miałby szansę na decyzję Ubez-
pieczyciela o wypłacie, i wszyscy 
uczniowie byliby lepiej chronieni. 
Ponieślibyśmy oczywiście większy 
o jakieś dwadzieścia złotych wyda-
tek, ale jak pomyślę, że to koszt ca-
łoroczny, chętnie zacisnąłbym pasa 
żeby oszczędzić niecałe dwa złote 
miesięcznie… Wniosek jest pro-
sty – Jacka trzeba doubezpieczyć 
od zaraz, a na przyszłość czytamy 
dokumenty związane z zawieranymi 
umowami zawsze przed ich podpi-
saniem.

 A. Przybył Uniqa S.A.

Wielka afera korupcyjna 
w olsztyńskiej spół-
dzielni mieszkaniowej 

Pojezierze właśnie zakończyła się 
prawomocnym wyrokiem. Sąd 
orzekł: afery nie było!

Zenon Procyk, prezes Pojezie-
rza, a wcześniej pracownik nauko-
wy olsztyńskiej Akademii Rolni-
czo-Technicznej, miał według 
aktu oskarżenia narazić spółdziel-
nię na straty finansowe w dużych 
rozmiarach, fałszować dokumenty 
spółdzielcze, poświadczać nie-
prawdę i za pomocą sprytnych 
manipulacji uniemożliwiać spół-
dzielcom zmianę prezesa. W sumie 
postawiono mu 20 zarzutów.

Śledztwo ruszyło w 2002 r., 
ale początkowo niemrawo. Nabra-
ło tempa po emisji reportaży tele-
wizyjnych demaskujących prezesa 
Procyka, który, według autorów, 
miał korumpować olsztyńskich 
sędziów i prokuratorów sprze-
dawanymi im poniżej kosztów 
mieszkaniami. Dziennikarzy za-
grzewała do boju mająca osobiste 
porachunki z Procykiem pewna 
kobieta, nazwijmy ją Bizneswo-
man. Uważała, że spółdzielnia za-
wyża czynsz za jej lokal użytkowy. 
Wybudowała go na własny koszt, 
ale na spółdzielczym gruncie. 
Była przekonująca, przedstawia-
ła liczne dowody kantów prezesa 
i wyliczenia, na jakie straty naraża 
spółdzielców. Docierała do innych 
w swoim mniemaniu pokrzywdzo-
nych i rozszerzała front.

Prezes wszystkiemu zaprze-
czał, ale bronił się nieumiejętnie. 
Dziennikarzy pouczał, a Biznes-
woman lekceważył. Niesłusznie. 
Wiosną 2005 r. został aresztowa-
ny. W areszcie spędził 8 miesię-
cy. Ówczesny prokurator krajowy 
publicznie stwierdził, że sprawa 
spółdzielni Pojezierze to afera nie-
bywałych rozmiarów. Zabrzmiało 
jak wyrok, chociaż proces ruszył 
dopiero dwa lata później. Jeszcze 
przed jego rozpoczęciem media 
ogłosiły, że rozbito spółdzielczą 
ośmiornicę.

Przed Sądem Rejonowym 
w Ostródzie zasiadło 29 oskarżo-
nych: zarząd Pojezierza, księgo-
wa, urzędnicy spółdzielni, a nawet 
pracownicy techniczni. Trzydzie-
sty podejrzany, wiceprezes Poje-
zierza Andrzej Ł., nie doczekał 
procesu. W trakcie śledztwa po-
pełnił samobójstwo, rzucając się 
z dziesiątego piętra spółdzielczego 
bloku.

Zenon Procyk prezesem spół-
dzielni Pojezierze (11 tys. miesz-
kań) został w 1997 r. Jedną z jego 
pierwszych decyzji było zaskar-
żenie do sądu antymonopolowego 
sposobu naliczania opłat za ciepło. 
Dotychczas to Miejskie Przed-
siębiorstwo Energetyki Cieplnej 
(MPEC) określało, ile dany bu-
dynek ma zakupić ciepła. Wyrok 
z 1999 r. zmienił tę obowiązują-
cą w całej Polsce zasadę, od tej 
pory to odbiorca decydował, ile 
ciepła chce zakupić. Ciepłownicy 
w całym kraju na nazwisko Procyk 
zaczęli reagować alergicznie.

W Olsztynie jednym z głów-
nych producentów ciepła były 
wtedy zakłady oponiarskie Miche-
lin (d. Stomil). Procyk zrezygno-
wał z pośrednictwa MPEC, wybu-
dował dla spółdzielni Pojezierze 
wewnętrzny rurociąg i kupował 
ciepło bezpośrednio od Stomilu. 
W MPEC uznano, że to wypo-
wiedzenie wojny i przystąpiono 
do kontrataku. – Dogadali się 
z Bizneswoman, organizowali jej 
spotkania z pracownikami MPEC 
i mieszkańcami Pojezierza. To tam 
pierwszy raz padło publicznie, 
że Procyk wymusza łapówki. Na-
zwano go panem Dziesięć Procent 
– opowiada były pracownik i dzia-
łacz związkowy z MPEC.

W 2002 r. sprawą zajęła się 
prokuratura w Elblągu. Pod jej 
nadzorem dowody przeciwko Pro-
cykowi zbierał pion ekonomicz-
ny olsztyńskiego CBŚ. Na czele 
grupy policyjnej stał funkcjona-
riusz Gabriel P., który, jak potem 
zeznali przed sądem świadkowie, 
prywatnie toczył wojnę z Pojezie-

rzem. Domagał się na koszt spół-
dzielni remontu lokalu, w którym 
kwiaciarnię prowadziła jego żona. 
– Nigdy w żadnej sprawie na spół-
dzielnię nie naciskałem – oświad-
cza w rozmowie z reporterem 
POLITYKI. Ale zeznający przed 
sądem Marcin Ł., syn wiceprezesa 
spółdzielni Pojezierze, tego, który 
podczas śledztwa popełnił samo-
bójstwo, mówił: „To była osoba, 
której ojciec zasponsorował kwia-
ciarnię. (...) Nie znam tej osoby, 
ale wiem, że to był policjant 
z CBŚ. (...) Do ojca przychodził 
ten pan i oni zamykali się w poko-
ju, a potem jak ten pan wychodził, 
to widziałem, jak ojciec się zacho-
wywał. Wydaje mi się, że to się 
przyczyniło do tego, co się stało”.

Syn wiceprezesa mówił o Ga-
brielu P. „Zasponsorowanie” 
kwiaciarni oznaczało remont, jaki 
przeprowadzono w lokalu dzierża-
wionym przez małżonkę policjanta. 
Gabriel P. w rozmowie z POLITY-
KĄ przyznał, że to błąd, iż akurat 
jemu zlecono czynności śledcze 
w sprawie Pojezierza. – To była de-
cyzja moich przełożonych. Ja wiem, 
że może to wyglądać na konflikt 
interesów, ale zaręczam, że byłem 
bezstronny.

Jeden z byłych już przełożo-
nych Gabriela P. był znajomym 
Bizneswoman. W rozmowach 
z dziennikarzami (w tym z niżej 
podpisanym) wspominała, że zna 
treść podsłuchów założonych 
na telefony Procyka. – Tymi pod-
słuchami koledzy z pionu ekono-
micznego grali, jak chcieli – mówi 
nam były oficer olsztyńskiego 
CBŚ (z wydziału kryminalnego). 
– Były objęte klauzulą tajności, 
ale krążyły po mieście, a niektó-
rzy na korytarzach komendy opo-
wiadali nieuprawnionym ich treść. 
Robili wiele rzeczy, aby docisnąć 
tego Procyka. Mieli świadomość, 
że przekraczali prawo.

Według niego czynności po-
wierzono Gabrielowi P. właśnie 
dlatego, że ten miał prywatną 
wojnę z prezesem Pojezierza. – 

Umiejętnie to wykorzystano – ko-
mentuje.

Podczas jednego z posiedzeń 
ostródzkiego sądu żona oskarżo-
nego prezesa Krystyna Procyk 
wygłosiła oświadczenie. Uczyniła 
to pod rygorem odpowiedzialności 
za fałszywe zeznania. Opowie-
działa o manipulacjach dokony-
wanych przez oficera CBŚ. Podała 
przykład. Najpierw na jej telefon 
ktoś przekierował rozmowę, jaką 
jej mąż prowadził z główną księ-
gową spółdzielni. Była o męża 
trochę zazdrosna, dlatego, kiedy 
wrócił do domu, zrobiła mu awan-
turę. W tym czasie do ich córki, 
studiującej i mieszkającej w Kra-
kowie, zadzwonił telefon. Ode-
brała i ze zdziwieniem skonstato-
wała, że słyszy awanturę, jaką jej 
mama robi tacie. „Wygląda na to, 
że funkcjonariusze CBŚ zabawiali 
się naszym kosztem” – mówiła 
przed sądem Krystyna Procyk. 
Uważała, że celowo przekierowa-
no najpierw rozmowę męża na jej 
telefon, a potem domową kłótnię 
na krakowski telefon córki, aby 
wywrzeć na rodzinę dodatkową 
presję. „Żyliśmy wtedy w ciągłym 
stresie, tym bardziej że doskonale 
sobie zdawaliśmy sprawę, że by-
liśmy cały czas śledzeni, nawet 
dzieci. A wszystkie nasze telefo-
ny były na podsłuchu” – zeznała. 
Według jej słów niedługo po in-
cydencie z telefonami funkcjo-
nariusz CBŚ Gabriel P. spytał ją: 
„Przyłapała ich pani, co? Posłu-
chała sobie?!”.

Do Procyków przychodziły 
w tym czasie anonimy z pogróż-
kami. Uszkadzano ich samochody. 
Podpalono ich dom. Policja, za-
wiadamiana o tych faktach, nigdy 
nie potrafiła znaleźć sprawców. 
Organy ścigania zanotowały tyl-
ko jeden sukces – ujęto szantaży-
stę, który domagał się od Procyka 
40 tys. zł i groził jego córce. Ujęto 
go, został skazany na 2 lata pozba-
wienia wolności w zawieszeniu.

Śledczy zapewne oczekiwali, 
że umieszczając prezesa spół-

dzielni w areszcie, złamią go. 
Nie wytrzyma stresu wywołanego 
odosobnieniem i sygnałami o za-
grożeniu żony i dwójki dzieci. 
Przyzna się do winy, obciąży in-
nych. – Odwiedziłam go w aresz-
cie i mnie zadziwił – opowiada 
Krystyna Procyk. – Zaraz na wstę-
pie zapytał, czy już ocieplono 
jeden z budynków Pojezierza. 
Nic innego go nie interesowało.

Śledczy się zawiedli, bo Pro-
cyk wciąż upierał się, że jest nie-
winny. Dowodził, że zarzuty wy-
ssano z palca. Wyliczał, że nie tylko 
nie naraził spółdzielni na straty, ale 
jego decyzje spowodowały milio-
nowe oszczędności. Potem przed 
sądem biegli potwierdzili, że tak 
było. Prokuraturze to się nie spo-
dobało, jedną z biegłych oskarżono 
o fałszerstwa. Ale została uniewin-
niona, a z innych ekspertyz również 
wynikało, że strat nie było.

Do dzisiaj spółdzielnia Po-
jezierze już pod rządami innego 
zarządu płaci za ciepło taniej 
o kilka milionów, niż gdyby była 
uzależniona od miasta. Kilka in-
nych spółdzielni w kraju poszło 
jej śladem. Mało kto już pamięta, 
że to Procyk pierwszy złamał mo-
nopol lobby ciepłowniczego.

Pierwszy proces zakończył się 
w 2010 r. Sąd w Ostródzie unie-
winnił Zenona Procyka od 18 za-
rzutów. W dwóch (dotyczyły do-
puszczania osób nieuprawnionych 
do wyborów władz spółdzielni) 
uznał go winnym. Pięć lat później 
Sąd Okręgowy w Elblągu unie-
winnił go także w tym zakresie. 
W lipcu 2016 r. ten wyrok pod-
trzymał Sąd Apelacyjny w Gdań-
sku, tym bardziej że z oskarżenia 
wycofała się sama prokuratura. 
To orzeczenie jest już ostateczne. 
I tyle zostało z wielkiej afery.

Nie ma wątpliwości, że Zenon 
Procyk padł ofiarą złej (często 
zasłużonej) legendy spółdzielni 
mieszkaniowych. Ambicją wie-
lu osób, śledczych, policjantów 
i polityków było, aby go dopaść, 
oskarżyć, skazać i przy tej okazji 

pokazać, że spółdzielczość nie jest 
świętą krową. Aferę nadmuchiwa-
no jak wielki balon, a publiczność 
kibicowała tym staraniom. Zenon 
Procyk był przecież uosobieniem 
całego spółdzielczego zła. Teraz 
balon pękł z hukiem. I chociaż już 
wiadomo, że żadnej afery nie było, 
to są jej ofiary.

Przede wszystkim wiceprezes 
Pojezierza Andrzej Ł., który po-
pełnił samobójstwo. Trzy oskar-
żane osoby (kadrowa, kierownik 
techniczny i administratorka) 
zmarły w trakcie procesu. Kilkoro 
olsztyńskich sędziów i prokurato-
rów publicznie poniżono, bo mieli 
mieszkania w spółdzielni Pojezie-
rze. Jeden z sędziów nie wytrzy-
mał napięcia i odszedł z zawodu. 
Ponad dwudziestu pracowników 
spółdzielni straciło pracę. Oficer 
CBŚ Gabriel P. – ten sam, który 
służbowo ścigał Procyka – w wie-
ku zaledwie ok. 40 lat przeszedł 
na policyjną emeryturę.

Sam Zenon Procyk, chociaż 
uniewinniony, poniósł wysokie 
koszty. Stracił wolność, szacunek 
i zdrowie. Kilka lat temu przeszedł 
udar, lekarze uznali, że to efekt 
wieloletniego stresu. Przez osiem 
lat był bezrobotny, utrzymywała 
go żona.

Ale jedna osoba niewątpli-
wie wyszła z tej sprawy wygrana. 
To Bizneswoman, czyli zagorzała 
przeciwniczka Procyka. Kiedy 
afera weszła w swoje apogeum, 
stała się w Olsztynie niezwykle 
popularna. Kibicowano jej. Do-
strzegli to politycy i zapropono-
wali Bizneswoman miejsce na li-
ście wyborczej. Została posłanką 
z ramienia PO. W ostatnich wy-
borach wystartowała do Senatu 
już jako kandydatka niezależna 
i zdobyła mandat. Wyrok sądu 
uniewinniający Zenona Procyka 
określiła jako skandaliczny. Ozna-
cza to, że w jej opinii Procyk nadal 
jest sprawcą wszystkiego, co złe, 
i na przeprosiny z jej strony nie 
ma co liczyć.
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Jeszcze do końca grudnia br.  

można lokale wyposażyć w głowice +16°C  
bez konsekwencji zastosowania  

zmienionych zapisów regulaminu. 

K o n t a k t 
z administratorem
Administratorzy pracują najbliżej mieszkań-
ców. Bezpośrednio opiekują się poszczegól-
nymi budynkami i  starają się rozwiązywać 
problemy mieszkańców związane z zamiesz-
kaniem. Oto wykaz wszystkich administrato-
rów wraz z kontaktowymi telefonami komór-
kowymi i adresami e-mailowymi:

Administracja osiedla „Słowiańskie”, tel. 
42 670 95 03, 42 670 70 42.
Kierownik adm. p. Piotr Sumiński.
ADMINISTRATORZY:
Alina Kobus administrowane bloki: 100-110 
i 116-122, jak również zespół garaży przy ul. 
Ziemowita 2b i Zakładowej 32/36, tel. kom. 
505 150 863, e-mail: akobus@rsmbawelna.pl.
Małgorzata Krasowska administrowane 
bloki: 111-114, 125-146, tel. kom. 505 150 
842, e-mail: mkrasowska@rsmbawelna.pl.
Andrzej Szlawski administrowane bloki: 
147-156, 158-160, 216, 217, 219, 220, 221, 
221A, 222A, 226A, tel. kom. 505 150 859, 
e-mail: aszlawski@rsmbawelna.pl.
Beata Nykiel 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: bnykiel@rsmbawelna.pl.

Administracja osiedla „Sienkiewiczow-
skie”, tel. 42 670 66 64, 42 670 66 63.
Kierownik adm. p. Małgorzata Furtak.
ADMINISTRATORZY:
Małgorzata Pawlak administrowane bloki: 
16, S1-S7, S9-S11, Z1 (1-7), Z2 (1-7), tel. kom. 
505 150 852, e-mail: mpawlak@rsmbawelna.pl.
Elżbieta Gwiazda administrowane bloki: 
12-15, 17-30, tel. kom. 505 150 851, e-mail: 
egwiazda@rsmbawelna.pl.
Jerzy Gołębiowski administrowane bloki: 
1-11, 51-53, 55, 57, 60, tel. kom. 505 150 848, 
e-mail: jgolebiowski@rsmbawelna.pl.

Administracja osiedla „Zbiorcza”, tel. 42 
674 89 49, tel. 42 676 28 97.
Kierownik adm. p. Andrzej Jaroszczyk.
ADMINISTRATORZY:
Agata Jakubczyk-Kaźmierska administro-
wane budynki: Gorkiego 6/8, 10/12, 24, 26, 28, 
tel. kom. 509 285 342, e-mail: ajakubczykka-
zmierska@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.
ADMINISTRATORZY:
Renata Psonka-Andrzejczak administro-
wane budynki: Tybury 3, 10, Klonowa 28/30, 
32, 38/40, Kasprzaka 60/62, 64a, Okrzei 4/12, 
30/36, 40, tel. kom. 500 268 207, e-mail: rp-
sonka@rsmbawelna.pl.
Magdalena Gazda administrowane budynki: 
Kasprzaka 10, 11, 11a, 28/34, Długosza 1/5, 
27, 29/31, 1-go Maja 76, 84/86, Więckowskie-
go 97, Lorentza 8, Srebrzyńska 45, Włókniarzy 
198, tel. kom. 505 150 840, e-mail: mgazda@
rsmbawelna.pl.
Jacek Piaseczny administrowane budynki: 
Czarnkowska 9/13, Gandhiego 3a, Tatarako-
wa 15, Lutomierska 83/101, 103a, 105a, 109a, 
111, Wrześnieńska 67/69, 71/73, Sierakow-
skiego 1/5, Uniejowska 4, 4a, 6, Turoszowska 5, 
16, tel. kom. 505 150 862, e-mail: jpiaseczny@
rsmbawelna.pl.
Aneta Wyrowska administrowane bloki: 
Bydgoska 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 
budynki: Bydgowska 40, 42, 44, 46, Klonowa 
35/37, 41, tel. kom. 505 150 853, e-mail: dle-
wandowska@rsmbawelna.pl.

Przyjmowanie i  załatwianie interesantów 
w spółdzielni odbywa się następująco: sekre-
tariat spółdzielni, Zespół Doradczo-Samorzą-
dowy, Dział Księgowości Eksploatacyjnej Dział 
Techniczny, Stanowisko ds. Analiz Ekonomicz-
nych czynne są przez cały tydzień (za wyjąt-
kiem sobót i niedziel) w godzinach 8.00-16.30; 
Dział Członkowsko-Mieszkaniowy, Dział Czyn-
szów, Kredytów i Wkładów Mieszkaniowych, 
Dział Organizacyjny czynne są w poniedziałki, 
środy, czwartki, piątki w godzinach 8.00-16.30, 
we wtorki w godzinach 8.00-18.00, Admini-
stracje osiedlowe: w okresie od 1.09. do 30.06. 
przyjmują interesantów w poniedziałki, środy, 
czwartki i piątki w godz. 8.00-17.00, we wtorki 
w godzinach 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.

W prowadzenie do eks-
ploatacji w zasobach 
naszej Spółdzielni 
głowic termostatycz-

nych z ograniczeniem minimalnej 
temperatury do +16°C skutkuje 
wprowadzeniem zapisów regu-
laminowych dotyczących tych 
urządzeń. W § 14 pkt 3 ppkt b 3) 
urządzenia te ujęto jako standard 
wyposażenia dla wewnętrznej in-
stalacji centralnego ogrzewania. 
W § 22 w punktach 13. 15. i 16. 
określono sposoby rozliczenia lo-
kali bez głowic +16°C lub po ich 
celowym uszkodzeniu przez użyt-
kownika. I tak w przypadku braku 
głowicy termostatycznej +16°C 
lokal rozliczany będzie wg śred-
niego w danej nieruchomości/ 
budynku zużycia ciepła przeli-
czonego na 1 m² p.u. W przypad-
ku, gdy faktyczne zużycie w tym 
lokalu będzie jednak wyższe 
od średniego to lokal rozliczony 
zostanie wg faktycznego zużycia 
zarejestrowanego przez podziel-
niki kosztów.

Nie będą przy tym rozpa-
trywane reklamacje rozliczenia 
ciepła dotyczące zwiększonych 
zużyć ciepła w lokalu, w którym 
użytkownik nie dopuścił do wy-
miany głowicy.

Stąd po raz kolejny apeluje-
my do osób, które dotychczas nie 
mają w swoich lokalach zamon-
towanych nowych głowic termo-
statycznych o to by jak najszyb-
ciej taką decyzję podjęły. Jeszcze 
do końca grudnia br. można loka-
le wyposażyć w głowice +16°C 
bez konsekwencji zastosowania 
zmienionych zapisów regulami-
nu. W tym celu należy zgłosić się 
do właściwej, ze względu na miej-
sce zamieszkania, administracji 
osiedla lub skontaktować ze swo-
im administratorem – numery tele-
fonów zamieszczone są obok, jak 
zawsze na tej stronie.

Aneks nr 7 zawiera też zmia-
nę w zakresie rozliczeń lokali, 
w których kuchnie wyposażone 
są w piony świecowe – dotyczy 
to głównie osiedli „Żubardź” 

i „Koziny”. Począwszy od rozli-
czeń za 2016 r. nastąpi przypisanie 
do kuchennych pionów świeco-
wych konkretnego zużycia ciepła, 
w jednostkach podzielnikowych 
(§19 pkt 1 regulaminu). Na pod-
stawie przeprowadzonej przez 
służby techniczne Spółdzielni 
analizy przyjęte zostało roczne 
zużycie ciepła na jeden kuchenny 
pion grzewczy o średnicy 50 mm 
w ilości 300 jednostek. 

Koszt ogrzewania nieopomia-
rowanych łazienek pozostaje, tak 
jak dotychczas, w kosztach wspól-
nych ogrzewania. 

Pełny tekst aneksu i cały re-
gulamin zasad szczegółowego 
rozliczenia kosztów GZM do-
stępny jest na stronie interneto-
wej naszej spółdzielni (w części 
dostępnej dla członków po za-
logowaniu – hasło można uzy-
skać w Dziale Organizacyjnym 
Spółdzielni, tel. 42-641-63-33, 
w. 77).

 K.Sz.

Przypominamy, że do rozliczenia ciepła za 2016 r. będzie miał zastosowanie, po raz pierwszy 
od jego zatwierdzenia, aneks nr 7 uchwalony przez Radę Nadzorczą RSM „Bawełna” na po-
siedzeniu w dniu 17.12.2015 r. (Uchwała nr 6/12/2015). Szeroko informowaliśmy o Uchwale 
Rady Nadzorczej wprowadzającej Aneks nr 7 do Regulaminu w nr 85 ze stycznia 2016 r. 
na str. 4 w artykule „Zmiany do Regulaminu rozliczeń ciepła”. Aneks ten wprowadza zmiany 
do rozliczenia lokali bez głowic termostatycznych +16°C (§22 pkt 1 regulaminu).

Sezon grzewczy 2016/2017

Wietrzenie 
domu, gdy 
grzeją grzejniki. 
Proste zasady, 
dzięki którym 
ograniczysz 
straty ciepła

Zmiany  
w rozliczeniu ciepła
Ważne, by w lokalu były głowice +16°C

Efektywne wietrzenie uzyskasz przy

Po słonecznym i ciepłym wrześniu, październik zaskoczył nas 
deszczem i zimnem. Wraz z ochłodzeniem zaczęliśmy grzać 
nasze mieszkania. Dzięki automatyce pogodowej, w jaką wy-
posażone są nasze instalacje centralnego ogrzewania możli-
wość włączenia grzejników istnieje wraz z obniżeniem tem-
peratur poniżej 10°C – a więc nie czekamy na oficjalne, jak 
przed laty, rozpoczęcie sezonu grzewczego. Dopływ ciepła 
zależny jest od potrzeb cieplnych użytkowników poszcze-
gólnych lokali i temperatur zewnętrznych. Ale pamiętajmy, 
że włączone grzejniki nie zwalniają nas z wietrzenia miesz-
kań. Wietrzenie jest konieczne, aby zapewnić w domu świe-
że powietrze. Piszemy o tym każdego roku, bo jest to ważne 
by mieszkać zdrowo i nie zagrzybić mieszkania. W sezonie 
grzewczym trzeba jednak wietrzyć tak by nie doprowadzić 
do nadmiernych strat ciepła, a co za tym idzie – wyższych 
kosztów ogrzewania. Nie bójmy się! Trzymanie się kilku pro-
stych reguł sprawi, że w domu będzie ciepło i nie zabraknie 
świeżego powietrza.

Podczas wietrzenia  
zamknij zawór przy grzejniku
Zanim otworzysz okno zakręć zawór grzejnika znajdujące-
go się w tym pomieszczeniu. Inaczej zimne powietrze na-
pływające przez otwarte okno będzie owiewać zawór przy 
grzejniku i spowoduje jego maksymalne otwarcie, czyli pracę 
z maksymalną mocą. Grzejnik zrobi się gorący, ale ogrzane 
przez niego powietrze od razu będzie uciekać przez okno – 
zwłaszcza gdy grzejnik jest tuż pod nim.

Wietrz krótko, lecz intensywnie
Wietrzenie pomieszczeń w sezonie grzewczym nie powin-
no trwać dłużej niż kilka minut. Nie obawiaj się, że w tak 
krótkim czasie wnętrze zbytnio się wychłodzi. Po zamknię-
ciu okna temperatura szybko wróci do poprzedniej wartości 
dzięki energii cieplnej zakumulowanej w ścianach, podłodze, 
stropie i meblach. Pamiętaj, że lepiej jest wietrzyć pomiesz-
czenia okresowo, za to intensywnie niż przez cały czas z nie-
wielką wydajnością. Otwarcie okien na kilka godzin i jed-
noczesne silne ogrzewanie domu jest zupełnie nieracjonalne 
i nie ma nic wspólnego z oszczędzaniem energii.

Dzień marszu

Dnia 2 października 2016 
roku Zarząd Łódzkiego 
Towarzystwa Krzewie-

nia Kultury Fizycznej zorganizo-
wał imprezę masową pod nazwą 
„Światowy Dzień Marszu TAFISA 
2016”, bowiem inicjatorem akcji 
jest Międzynarodowa Federacja 
Sportu dla Wszystkich – TAFISA.

Z ramienia Zarządu Łódzkie-
go TKKF imprezę zorganizowali 
i przeprowadzili: Wiceprezes Za-
rządu Lucjan Kołada, oraz Skarb-
nik Zarządu Władysław Stępień 
przy współpracy Polskiego Towa-
rzystwa Turystyczno-Krajoznaw-

czego Oddział Polesie oraz Ogni-
ska TKKF „ Dzikusy”. 

Marsz rozpoczął się z dwóch 
punktów startowych wyznaczo-
nych przez przewodników PTTK. 
Grupy wyruszyły na trasy o godz. 
10.00 z krańcówek tramwajo-
wych Pabianicka–Ikea i Rzgow-
ska–Kurczaki.

Na metę wyznaczoną w siedzi-
bie Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Starowej Górze obie grupy do-
tarły o godz. 12.30 po przejściu ok. 
10 km. Na mecie zorganizowano 
imprezę rekreacyjną dla wszystkich 
uczestników marszu w ramach któ-

rej przeprowadzono trzy konkuren-
cje: rzuty lotkami do tarczy, rzuty 
do kosza i rzuty piłkami piaskowy-
mi do celu. Na zakończenie zorga-
nizowano ognisko wraz z tradycyj-
nym pieczeniem kiełbasek.

Zachęcamy naszych mieszkań-
ców do uczestnictwa w tego typu 
imprezach i do aktywności rucho-
wej. A sprzyja temu działalność 
zaprzyjaźnionego z nami Ogniska 
TKKF „Dzikusy”, które organizu-
je bardzo wiele tego typu spotkań 
i imprez zarówno dla dzieci jak 
i dorosłych.

 K.Sz.
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Jakim prezesem 
i człowiekiem był 
p. Witold Kuzan?

– Witold Kuzan 
rozpoczął pracę 
w „Bawełnie” 
1 kwietnia 1968 roku. 
Na krótko przed tą 
datą przeprowadziłem 
z nim rozmowę 
kwalifikacyjną 
– wspomina 
p. Stefan Wyszyński, ówczesny 
przewodniczący Zarządu 
Spółdzielni. – Rozmowa była 
krótka, wyczuwało się w tym 
człowieku siłę i charyzmę. 
Był w swoich wypowiedziach 
rzeczowy i kompetentny. Znał się 
na rzeczy. Od razu wiedziałem, 
że będzie dobrym kierownikiem 
i organizatorem pracy niełatwej, 
dodam, bo zatrudnialiśmy go 
do Inwestycji, sfery działalności 
w naszej Spółdzielni będącej 
jeszcze w powijakach. A jak 
pokazała historia naszej 
spółdzielni dziedzina ta za 
niedługo zaczęła prężnie się 
rozwijać. Nie pomyliłem się co 
do niego. Jego zaangażowanie 
oraz wrodzone zdolności 
organizatorskie i kierownicze 
pozwoliły mu na ukształtowanie 
w Spółdzielni szybko prężnego 

pionu inwestycyjnego. Inwestycje 
podzielił na przygotowanie 
procesu inwestycyjnego 
i realizację inwestycji. W tej 
strukturze w spółdzielni 
Inwestycje działały bardzo długo.

– Miał przy tym, jak to się 
mówi, rękę do ludzi i umiał 
nimi wspaniale kierować – 
dodaje p. Lucja Kasicka. 
– Pracowałam pod jego 
kierownictwem od 1971 roku. 
Szczery, dokładny i wymagający 
– to cechy dominujące w jego 
osobie. A przy tym sam był 
sumienny i pracowity. Wymagał 
nie tylko od innych, ale przede 
wszystkim od siebie wiele. Cenił 

punktualność. Tak, dobrze to 
pamiętam. Jak powiedział, 
że wyjeżdżamy na budowę o 8.05 
to tak musiało być. Spóźnienie 
wiązało się z tym, że spóźniony 
musiał radzić sobie sam 
w dostaniu się na budowę, ja raz 
np. jechałam taksówką. Nigdy 
nie czekał ponad wyznaczony 
czas i nie jest to zarzut, tylko 
pozytyw jego osoby.

– Bardzo energiczny, pełen 
inicjatywy i dobrych pomysłów 
– mówi o nim p. S. Wyszyński. 
– Jako Zarząd mogliśmy na 
niego liczyć. Powierzone 
obowiązki wypełniał bardzo 
dobrze. Jako Naczelny 
(prezes Zarządu – dopisek 
redakcji) nie musiałem za dużo 
ingerować w jego dziedzinę, 
bo wiedziałem, że nie zawiodę 

się. Rozumieliśmy się przy tym 
znakomicie i uzupełnialiśmy 
przy podejmowaniu decyzji. 
Współpracownicy mówili 
o nim, że był obiektywny, 
ale i przyjacielski.

– Ależ oczywiście – dodaje 
p. L. Kasicka – nigdy nikomu 
nie odmówił pomocy, jeśli miał 
do kogoś jakieś pretensje to 
zawsze były zasadne. 

– Wszyscy przyjmowaliśmy 
jego uwagi jako konstruktywną 
krytykę – stwierdza p. Jadwiga 
Miller. – Był konsekwentny, ale 
i obiektywny w swoim działaniu 
i zachowaniu.

– Wychował całkiem sporą 
część młodych pracowników 
spółdzielni. Wychował – mówi 
p. Jola CzerkawskaChrostek 
– bo w tym czasie wiele 
w spółdzielni było zatrudnień 
i do pracy kierowani byli młodzi 
ludzie tuż po szkole, jak ja. 
Wiele się od niego nauczyłam, 

ukształtował mnie zawodowo, 
zaszczepił punktualność, 
rzetelność i odpowiedzialność. 
Uczył nas pracy, ale i życia. 

– To prawda – dodaje 
p. Jadwiga Miller. – Wiele 
mu zawdzięczamy. Był nie 
tylko szefem, ale i naszym 
drogim kolegą, przyjacielem. 
Kontakty z prezesem 
Kuzanem nie zamykały się 
tylko do tych w pracy. Ludzie 
w tych czasach byli bardziej 
otwarci na siebie, milsi, 
spotykali się w swoim gronie 
także po pracy. 

– Zawsze jednak, 
my pracownicy – dodaje p. 
Jola Czerkawska Chrostek 
– znaliśmy swoje miejsce. Nie 
było potem kumplostwa w pracy. 
W pracy liczyły się kompetencje, 
fachowość w działaniu. 
To, że uczestniczyliśmy 
z szefem w spotkaniu na niwie 
towarzyskiej nie dawało żądnej 
taryfy ulgowej, wręcz przeciwnie 
czuliśmy przez to większy respekt 
do szefa. A był prawdziwym 
szefem: wymagającym, 
ale i opiekuńczym, surowym, 
ale doceniającym ludzi i ich 
pracę. Takich ludzi jest teraz 
coraz mniej. Muszę powiedzieć, 
że miałam wielkie szczęście, 
że na swojej drodze zawodowej 
spotkałam tak zacnego i mądrego 
szefa – podsumowuje p. Jola 
CzerkawskaChrostek.

– Praca w RSM „Bawełna” 
to dla Witolda Kuzana okres 
budowy i oddawania do 
eksploatacji osiedli „Dąbrowa” 
i „Zarzew”. Cały ten szum 
inwestycyjny, liczne uzgodnienia, 
wizytacje na budowach były dla 
mojego zastępcy – wspomina 
p. S. Wyszyński – chlebem 
powszednim. Żył tym, lubił 
swoją pracę i dobrze się 
z niej wywiązywał. Oprócz 
osiedli mieszkaniowych 
był też odpowiedzialny 
za zagospodarowanie terenu 
zielonego w tym rejonie. 
Z Centrali dostał polecenie 
organizacji Parku (Park Podolski 

– dopisek redakcji). Choć 
temat ten nie do końca mu się 
podobał i z tego zadania wybrnął 
znakomicie. Rozległe tereny dziś 
są oazą wypoczynku dla wielu 

osób. W 1981 roku w ramach 
awansu należy rozpatrywać jego 
przejście do Inwestprojektu. 
Ja o tym jednak dowiedziałem się 
ostatni – mówi p. S. Wyszyński. 
– Zapewne wiedział, że ciężko 
będzie się nam z nim rozstać. 
Zasłużył sobie na miano bardzo 
dobrego szefa i człowieka.

Za zasługi dla spółdzielczości 
mieszkaniowej odznaczony 
został m.in. Srebrną i Złotą 

odznaką CZSBM, Medalem 
Zasłużony Działacz Ruchu 
Spółdzielczego i Odznaką 
honorową na 50-lecie RSM 
„Bawełna” – Zasłużony dla RSM 
„Bawełna”.
Co starsi pracownicy Bawełny 
pamiętają jego mężną, 
wysoką sylwetkę. Mówiono, 
że był najwyższym Prezesem 
w Spółdzielni, bowiem liczył 
sobie ponad 1,90 m wzrostu. 
Inne osoby, które pracowały już 
po jego odejściu ze Spółdzielni 
lub te osoby, które pracują 
nadal, a nie miały okazji 
Go poznać, znają nazwisko 
i wiedzą, że był jednym z szefów 
„Bawełny”, który kształtował 
naszą Spółdzielnię i nadał dobry 
kierunek jej działania.
Długo po odejściu z „Bawełny”, 
jako dyrektor Inwestprojektu 
wspomagał z zewnątrz, gdy 
była taka potrzeba, działania 
prowadzone w naszej 
Spółdzielni.
W swojej blisko 60-letniej 

historii RSM „Bawełna” wiele 
dobrego zawdzięcza ludziom, 
którzy angażowali się w życie 
Spółdzielni i daleko wykraczali 
poza swoje zawodowe 
obowiązki. Jednym z takich 
ludzi był Pan Witold Kuzan.

Pamięć o nim będzie 
trwała w nas na zawsze.
Wspomnień wysłuchały:  
K.Sz. i I.G.

Przed nami  
Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny  
– uczcijmy te dni wspominając drogie  
i ważne dla nas osoby.

Ludzie, 
których

warto poznać

WSPOMNIENIA 
O ŚP. WITOLDZIE KUZANIE (1929–2016)

W dniu  
26 września br. 

na cmentarzu przy 
ul. Ogrodowej 
pożegnaliśmy 

Witolda Kuzana 
– wieloletnie-

go pracownika 
spółdzielczości 
mieszkaniowej, 

członka Zarządu 
naszej Spółdzielni 

w latach 1968–
1972 i z-cę prze-

wodniczącego 
Zarządu w latach 

1972–1981.

Nadchodzące Dni Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny są 
dobrym momentem by przypomnieć postać śp. Witolda Kuzana. 
O Zmarłym rozmawiamy z jego przełożonym, współpracow-
nikami i przyjaciółmi: p. Stefanem Wyszyńskim – Prezesem 
ówczesnego Zarządu i przyjacielem oraz z p. Lucją Kasicką, 
p. Jadwigą Miller i p. Jolantą Czerkawską-Chrostek – współ-
pracownikami i przyjaciółmi Zmarłego.

Carpe Diem
Już minęło krótkie lato 
i choć cię ta myśl przeraża – 
to, co było, nie powróci. 
„Nic dwa razy się nie zdarza”.

Mamy jesień złotopolską, 
po niej przyjdzie długa zima, 
wreszcie wiosna, znowu lato… 
Czasu nie da się zatrzymać.

Czasu nie da się przyspieszyć,  
nikt też cofnąć go nie zdoła, 
więc nie pomiń żadnej chwili. 
Każdy dzień to życia szkoła.

Trzeba „żyć na poczekaniu”, 
nie ma próby przedstawienia. 
Do wyboru różne role; 
jak je grać bez doświadczenia?

Nie obawiaj się pomylić – 
błędy także uczą czegoś. 
Żyć nie można bez zdziwienia, 
ciągłych pytań: „A dlaczego?”.

Badać życie, być ciekawym 
siebie, innych ludzi, świata 
i wyznaczać własną drogę – 
to wypełni dni i lata.

Chociaż cztery pory roku 
są co roku w kalendarzach, 
„żaden dzień się nie powtórzy”. 
„Nic dwa razy się nie zdarza”.

Joanna Pietrasik, Łódź, 2 października 2014 r. 
Inspiracją był utwór w. Szymborskiej „Nic dwa razy” 
z tomu „Wołanie do Yeti” (1957 r.). 
Wiersz zamieścił na kartce z kalendarza wydawca 
kalendarza rodzinnego z wyrywanymi karteczkami 
na każdy dzień roku.

Stefan Wyszyński i Lucja Kasicka

Jolanta Czerkawska-Chrostek

Jadwiga Miller
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Poziomo: 1. z łaski powstała, 6. hit zespo-
łu Aya RL, 7. pije i klnie szpetnie, 8. sa-
mochód z wydm, 9. Ballou lub Smutniak, 
12. franc. trener piłkarski z Wybrzeża 
Kości Słoniowej, 13. nieco większy od 
sokoła wędrownego, 14. ziemia wzdłuż 
wykopu, 18. przedstawienie szczegółów, 
19. chmura deszczowa, 20. przepływa 
przez Komsomolsk, 21. bal nad rzeczką, 
22. bóg nordycki, ojciec Thora.
Pionowo: 2. ryba objęta ścisłą ochroną, 
3. kar i ośla, 4. sadysta, 5. przedwczesna 
starość, 9. czarny diament, 10. chłopskie 
służebności, 11. okręt Argonautów, 15. 
utwór literacki dużej wartości, 16. z tej 
samej rodziny co lebioda, 17. imię Cze-
cha lub Słowaka.

Poziomo: flama, wrzos, Masza, dekle, sad-
ło, Mielno, Azory, kozłek, Olza, pensum, 
Anna, ampuła, zona.
Pionowo: Lhasa, mozół, Przedecz, Gopla-
nie, smarowacz, dworzanin, omyk, obejma, 
łaskun, kompan.

Pierwsze trzy osoby, które w ciągu 10 
dni od ukazania się gazety nadeślą pra-
widłowo rozwiązaną krzyżówkę na 
adres: RSM „Bawełna” 93120 Łódź, ul. 
Przybyszewskiego 163, z dopiskiem na 
kopercie „Krzyżówka”, otrzymają na-
grody (nie dotyczy pracowników RSM 
„Bawełna”).

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI 
Z POPRZEDNIEGO NUMERU

BARAN 21 III  20 IV
Dobry miesiąc. Uda się przepro-
wadzić jakąś sprawę na której 
powodzeniu Ci zależy. Także 
spotkanie, do którego dojdzie w tych dniach, 
powinno Cię usatysfakcjonować. Odezwie się 
ktoś dawno nie widziany i padną miłe słowa 
warte uwagi. Jeśli natomiast wynikną jakieś 
drobne incydenty z Rybami, nie przywiązuj 
wagi, bo szybko pójdą w niepamięć. 

BYK 21 IV  21 V
Warto wziąć się energicznie do 
sprawy teraz szczególnie ważnej. 
Są bowiem, lub lada dzień się po-
jawią, sprzyjające okoliczności jej załatwienia. 
Nie będzie się to podobało komuś mało Ci życz-
liwemu i zechce Ci przeszkodzić. Gdy spostrze-
że, że lekceważysz jego machinacje, odstąpi od 
złośliwych prób. Uważaj także na Raka!

BLIŹNIĘTA 22 V  20 VI
Ktoś zwróci się do Ciebie z propo-
zycją zawodową, której nie należy 
lekceważyć, jeśli nawet w pierw-
szej chwili wyda Ci się ona mało atrakcyjna. Ktoś 
już Ci znany - w prywatnej rozmowie - nagle ukaże 
Ci się w nowym świetle. Twoja aprobata dla tej 
osoby może być zapowiedzią pogłębienia przy-
jaźni. Nie zapominaj o Koziorożcu.

RAK 21 VI  22 VII
Będziesz dążyć do zmian. I słusz-
nie. Takie przewietrzenie układów 
towarzyskich i pewne przegrupo-
wania w sprawach zawodowych dobrze Ci zrobią. 
Spojrzysz na otaczające Cię problemy nowymi 
oczami i zaraz przystąpisz do nowych, ciekawych 
działań. Dobierając nowych partnerów w intere-
sach bierz pod uwagę Strzelca i Byka.

LEW 23 VII  22 VIII
Ciekawie ale zagmatwanie - tak 
można w telegraficznym skrócie 
określić bieg wydarzeń w najbliż-
szych dniach. Spotkanie, na którym Ci będzie 
zależało z trudem dojdzie do skutku i Twoje spóź-
nienie wzbudzi różne podejrzenia u zainteresowa-
nej osoby… A brak czasu nie pozwoli na dłuższe 
tłumaczenia. Licz jednak na pomoc Skorpiona.

PANNA 23 VIII  22 IX
Uczucie przyjaźni wystawione zo-
stanie na próbę. Taka sytuacja da Ci 
dużo do myślenia, choć nie nabie-
rzesz pewności, jak sprawy rzeczywiście wyglądają. 
Trzeba jeszcze trochę poczekać, aż nadarzy się oka-
zja, która pozwoli na wyciągnięcie jednoznacznych 
wniosków. Na razie spokojnie, ale uważnie przyglą-
daj się, co mają zamiar zrobić Bliźnięta.

WAGA 23 IX  23 X
Stan Twoich spraw na dziś, choć 
dość dobry, może się nagle skom-
plikować i pogorszyć. Konkurują-
ca z Tobą osoba lub grupa osób wystąpi z nowym 
pomysłem, który pokrzyżuje Twoje plany. Korzy-
ści i straty niczym na huśtawce, raz wysoko, raz 
niekorzystnie nisko. Wytrzymaj wszystko ner-
wowo, niebawem sytuacja poprawi się. Możesz 
liczyć na Wodnika.

SKORPION 24 X  21 XI
Zupełnie niespodziewane mogą 
się teraz skomplikować sprawy 
zdawałoby się jasne i trwałe. Nie 
upieraj się przy starych koncepcjach, tylko szybko 
staraj się przestawić na lepsze tory. Niedostrzeże-
nie na czas konieczności takiej zmiany może być 
bardzo kłopotliwe, a nawet narazić Cię na straty. 
Serio potraktuj przestrogi Barana.

STRZELEC 22 XI  21 XII 
Dużo bieganiny i różnych nowych 
potrzeb i pomysłów. Nie obejdzie 
się też bez wydatków, nawet ta-
kich nie przewidzianych. Również teraz sporo 
spotkań, czasem w gronie osób rzadko spotyka-
nych na co dzień. Bliska Ci Panna okaże wiele 
życzliwości i chęci pomocy w sprawach wcale 
niełatwych. Tym cenniejsza będzie ta inicjatywa. 

KOZIOROŻEC 22 XII  19 I
Propozycja, z którą się zetkniesz 
zainteresuje Cię w pierwszej 
chwili. Odczekaj trochę, zostaw 
sobie czas na spokojne przyjrzenie się wszyst-
kim za i przeciw. Może się okazać, że rzecz cała 
z pozoru warta była uwagi. Nie daj się więc po-
nieść pierwszym wrażeniom i zachwytom. Lep-
sza może być kontrpropozycja Panny…

WODNIK 20 I  18 II
Mimo pewnych nieporozumień 
i niepokojów uda Ci się osiągnąć 
w tych dniach Twoje zamierze-
nia. Wprawdzie nie wszystko będzie się ukła-
dało po Twojej myśli, ale efekty końcowe oka-
żą się satysfakcjonujące. W przyjętej metodzie 
postępowania, szczególnie wobec Lwa, zacho-
waj się taktownie i elegancko. To da wiele!

RYBY 19 II  20 III
Czeka Cię kilka interesujących roz-
mów. Szczególnie jedna z nich wie-
le Ci da do myślenia. Warto później 
się nad tym zastanowić. Wnioski, które wyciąg-
niesz, przydadzą się w zupełnie niespodziewanych 
okolicznościach. Pod koniec miesiąca Waga po-
stawi Cię przed problemem, przy którym zalecana 
jest duża ostrożność w postępowaniu.

HOROSKOP NA LISTOPAD

Taka sobie myśl:
Rodzice w dzisiejszych czasach mają 
dwa zmartwienia: 1. Co ściąga syn. 
2. Co udostępnia córka.

UŚMIECHNIJ SIĘ
***

Ojciec pyta syna:
– Co robiliście dziś na matematyce?
– Szukaliśmy wspólnego mianownika – mówi syn.
– Coś Ty?! Gdy ja byłem w szkole, też go szukaliśmy. Że też nikt go do tej pory 
nie znalazł.

***
Blondynka już dłuższy czas stoi na przystanku autobusowym.
Przechodzi obok chłopak i jej mówi:
– Ślicznotko, ten autobus kursuje tylko w święta.
– No to mam szczęście, bo dziś są moje imieniny.

***
– Jeśli będziesz się dobrze zachowywać – mówi ojciec do 17-letniej córki – 
to na urodziny kupię ci srebrna bransoletę!
– Kiedy widzisz, tato, ja wczoraj za złe zachowanie dostałam złotą...

KUCHNIA 
NASZA  

CODZIENNA

Dynia to uniwersalne warzywo 
o wszechstronnym wykorzysta-
niu w kuchni. Od kilku lat poja-
wia się w naszym manu coraz 
częściej i ciekawiej. Z miąższu 
dyni przygotowywane są już nie 
tylko zupy czy weki na zimę ale 
i sernik, muffiny, placki, kotlety, 
racuchy a nawet farsz do naleś-
ników. Surowy miąższ dyni jest 
raczej wodnisty i pozbawiony 
smaku. Dopiero po ugotowaniu 
lub upieczeniu, a także doprawie-
niu i wkomponowaniu w danie 
nabiera smaku i charakteru. 

Składniki:
 ▪ 1 mniejsza dynia
 ▪ 1 szklanka mąki pszennej
 ▪ 1 jajko 
 ▪ 0,5 szklanki cukru trzcinowego
 ▪ 120 g jogurtu naturalnego
 ▪ 0,5 szklanki oleju roślinnego
 ▪ 2 łyżki budyniu waniliowego
 ▪ 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia
 ▪ 2 łyżeczki cukru waniliowego
 ▪ 2 łyżki pestek z dyni
 ▪ dżem dyniowy do dekoracji

Przygotowanie:
1.  Przygotować mus dyniowy gotując 

warzywo na parze lub piekąc w pie-
karniku. Wystudzić i zmiksować.

2.  Wymieszać w misce jajko z jogurtem 
i cukrem przy pomocy drewnianej 
łyżki. Dodać mus dyniowy, cukier 
waniliowy, olej i połączyć starannie 
wszystkie składniki.

3.  W drugiej miseczce wymieszać mąkę 
z budyniem, proszkiem do pieczenia, 
dodać pestki dyni, szczyptę soli.

Latem korzystamy z dobrodziejstw 
natury i przetwarzamy owoce tak, aby 
cieszyć się nimi również zimą. Dobrym 
pomysłem jest zrobienie wina domowej 
roboty. Wiele osób, zwłaszcza posiada-
jących ogródki działkowe, nastawiło już 
wina owocowe. My zaś proponujemy 
przepis na wino ryżowe. 

Przepis na 10 litrów wina 
ryżowego

Przygotowanie:
2 kg ryżu kilkakrotnie płuczemy na sicie. 
30–50 dkg rodzynek płuczemy na sicie 
i zalewamy wrzątkiem, moczymy przez 
1 godzinę aby napęczniały. Następnie 
odcedzamy. Drożdże winne, najlepiej To-
kay lub Sherry i 5 g pożywki rozrabiamy 
według przepisu na opakowaniu. W 7,5 l 

M U F F I N K I  D Y N I O W E

Prawidłowe rozwiązania krzyżówki z nr 93 nadesłali: p. Bogu-
sław Rychlik z osiedla „Słowiańskie”, p. Elżbieta Jachimek 
z osiedla Słowiańskie” i p. Danuta Ostaszewska-Kalinowska 
posiadająca lokal użytkowy na osiedlu „Żubardź”.

4.  Płynną masę wlać do mąki i wymie-
szać do połączenia się składników.

5.  Napełnić foremki /papilotki/ do 3/4 
wysokości.

6.  Wstawić do piekarnika i piec ok. 20–
25 minut w temp.180°C do przyrumie-
nienia się wierzchu.

7.  Upieczone babeczki wystudzić i ude-
korować dżemem lub wg swojego po-
mysłu.

Miłej zabawy!

(przepis zaczerpnięto ze strony interneto-
wej Winiary)

wody rozpuszczamy 1,5 kg cukru i doda-
jemy sok z 2 cytryn. Na dno gąsiora da-
jemy ryż, rodzynki i wszystko zalewamy 
wodą z sokiem z cytryn i cukrem. Gąsior 
zamykamy korkiem z rurką fermentacyjną 
(do rurki należy dodać odrobinę wody).

Po tygodniu dodajemy syrop z 1,2 litra 
wody i 1,3 kg cukru. Staramy się utrzymać 
wino w temperaturze 20 stopni. Od czasu 
do czasu mieszamy wino. Po 6 tygodniach 
odciągamy wężykiem wino do baniaczka 
10 litrowego, rodzynki i ryż odsączamy 
na sicie i wyrzucamy, natomiast płyn wle-
wamy naczynia z winem.

Wino ryżowe w zasadzie jest białe, ale 
można zabarwić go karmelem dla otrzy-
mania bursztynowego koloru lub dodać 
kurkumy, aby się wybarwiło na żółto.

Na zdrowie!

DOMOWE WINO RYŻOWE


