
Nr 70, październik 2014 r. mojdom@rsmbawelna.pl Gazeta bezpłatna

Wybory samorządowe 2014 r. – ważna sprawa dla mieszkańców na-
szego miasta. Wybieramy prezydenta miasta, nowy skład Rady Miej-
skiej i Rad Osiedlowych jednostek pomocniczych gminy.

Czy 14 lat oczekiwania na sprawiedliwość to norma? Oka-
zuje się, że tak. O czym przekonał się Zenon Procyk, były
prezes olsztyńkiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierze”.

NAKŁAD 9000
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Moim
zdaniem
Tym numerem rozpoczynamy 7 rok na-

szego gazetowego życia. 12 miesięcy temu
obiecywaliśmy, że się nie zmienimy, bę-
dziemy się twórczo rozwijać i postaramy się
nadal być otwartymi na uwagi naszych czy-
telników. Słowa dotrzymaliśmy. Cały ko-
lejny rok przekazywaliśmy istotne infor-
macje dotyczące wszystkich spraw związa-
nych z naszą Bawełnianą gospodarką i za-
rządzaniem nieruchomościami spółdziel-
czymi. Nie zamierzamy tego zmieniać
i nadal wszechstronnie informować naszych
członków. Pomimo tego, że niektórzy
uważają, że preferujemy i uprawiamy pro-
pagandę sukcesu. A my tylko przekazuje-
my informacje dotyczące naszej Spółdziel-
ni w sposób normalny i rzetelny, bez zbyt-
nich sensacji. Wielu spośród nas do tego nie
jest przyzwyczajona, bowiem wszystkie na-
sze media karmią nas codziennie różnymi
katastrofami, czy też aferami. Najważnie-
jszy jest news, powtarzany następnie przez
dwa czy też kolejne dni; a czy to się po-
twierdza w rzeczywistości to już to tych
mediów nie interesuje.

W bieżącym numerze prezentujemy ar-
tykuł z tygodnika „Przegląd” dotyczący
prezesa spółdzielni z Olsztyna. Jedną
z osób, które przyczyniły się do rozpoczęcia
nagonki na niego była obecna posłan-
ka L. Staroń, która dotarła do dokumentów
świadczących o głębokiej patologii
w spółdzielczości, w urzędach, w sądow-
nictwie. Był to Jej początek kariery poli-
tycznej. Ale to tylko prezes wraz z za-
stępcami i cała spółdzielczość mieszka-
niowa zostali natychmiast osądzeni przez
opinię publiczną. Po 14 latach, tak, już po
14 latach okazało się, że jest niewinny. Inne
media o tym wydarzeniu nic nie przekazały.
Tylko nikt nie zwróci życia jego zastępcy,
który nie wytrzymał panującej wokół nie-
go atmosfery i popełnił samobójstwo.

Wszyscy wierzą w omnipotencję wła-
dzy, że ta władza ma monopol na prawdę
i rzetelność. A to, że w wielu przedsięw-
zięciach się nie sprawdza, to już nikogo nie
interesuje. Prawie bez echa przeszła in-
formacja, że plajtuje kolejowa spółka
Przewozy Regionalne. Państwo wydało kil-
ka lat temu 7 mld zł (siedem tysięcy mi-
lionów) na restrukturyzację tej części ko-
lejnictwa. Co roku dostają ponad 900 mln
dotacji od samorządów wojewódzkich.
Przy monopolu na przewóz ludzi do pra-
cy w wielu regionach, bo tam nie ma żad-
nej konkurencji, mają w tej chwili już po-
nad 800 mln niezapłaconych faktur i zo-
bowiązań. I ten dług spłaca nasze państwo,
w ramach rządowego programu ratunko-
wego. Najlepszym komentarzem dla tej sy-
tuacji jest początek felietonu K. A. Ko-
walczyka w dzienniku „Rzeczpospolita”
z 17.10. br. „Czy może splajtować jedyna
piekarnia w mieście, na dodatek dotowa-
na przez burmistrza? Na pierwszy rzut oka
nie, skoro ma monopol i tysiące zdanych
na nią klientów. Okazuje się, że w Polsce
takie cuda się zdarzają…”. Jednak cudom
tym zaradzono w postaci ww. rządowego
programu naprawczego. No bo jakby to
mogło być, aby w sezonie wyborczym za-
fundować sobie upadłość bez mała mo-
nopolisty. My w spółdzielniach nie musi-
my liczyć na programy ratunkowe, bo nie
są nam potrzebne. Dlatego idźmy na wybory
i nie głosujmy na tych, którzy przyczyniają
się do nierozważnych decyzji. Głosujmy na
sprawdzonych w najbliższym terenie na-
szych samorządowców spółdzielczych.

Sylwester Pokorski

Wyborco! Masz wyjątkową szansę zmienić Łódź.

Przy wyborach samorządowych bardzo istotne jest by nie wybierać do
władz lokalnych ludzi przypadkowych, lecz dobrze przygotowanych i kom-
petentnych.

WYBORY SAMORZĄDOWE
2014 R.

16listopada odbędą się wybory wszystkich organów sa-
morządu terytorialnego, czyli wybory prezydentów, bur-
mistrzów, wójtów, rad gmin oraz sejmików wojewódzkich,

a w przypadku Łodzi – dodatkowo jeszcze wybory rad osiedli – jed-
nostek pomocniczych gminy.
Wybory te są wyzwaniem dla każdego Polaka, bowiem są bardzo
ważne ze względu na to, że właśnie na tym szczeblu rozstrzyga się
najwięcej codziennych spraw. Dlatego jest sprawą istotną, aby nie
wybierać do władz lokalnych ludzi przypadkowych, lecz dobrze
przygotowanych i kompetentnych. Na stronach 4–5, przedstawiamy
kandydatów do łódzkich organów samorządowych z okręgów wy-
borczych, na których zlokalizowane są nasze osiedla.
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Rok temu, w naszym paź-
dziernikowym numerze, za-
prezentowaliśmy artykuł z ty-
godnika „NIE” pt. „PO stronie
siostry”, doty czący działań
poseł Lidii Staroń. W tym nu-
merze, dzięki uprzej mości re-
dakcji tygodnika „Przegląd”,
prezentujemy artykuł auto-
rstwa p. Marka Czarkow skie -
go, zatytułowany „14 lat do
niewinności”, który przed-
stawia sprawę oskar żonego
przez Lidię Staroń prezesa
Spół dzielni Mieszka niowej
„Po jezie rze” w Olsztynie,
p. Zenona Procyka, od któ-
rego to oskarżenia zaczęła
się jej kariera. Proces ten
po kazał jak łatwo zbić kapitał
polityczny pomawiając in-
nych. To trzeba uważnie prze-
czytać! Zapraszamy do lek-
tury artykułu na stronie 6.
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Chrońmy przekazane nam kody dostępu,
nie wpuszczajmy obcych na nasze klatki.

Pamiętajmy o tym i nie psujmy wprowadzonego
systemu ochrony naszych mieszkań.2
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Z prac
Rady Nadzorczej
We wrześniu 2014 roku Rada Nadzorcza RSM
„Bawełna” odbyła jedno posiedzenie.
1. W ramach spraw dotyczących stosunku członkostwa:
a) w jednym przypadku Rada wstrzymała się z podjęciem
decyzji w sprawie wykreślenia z grona członków Spółdziel-
ni osoby posiadającej spółdzielcze lokatorskie prawo do lo-
kalu w osiedlu „Żubardź”. Osoba ta nie przybyła na posie-
dzenie, ale członkowie jej rodziny złożyli deklarację odnoś-
nie spłaty jej zadłużenia.
b) podjęła uchwały w sprawie wykreślenia z grona człon-
ków Spółdzielni dwóch osób z osiedla „Żubardź”, posiadających
spółdzielcze własnościowe prawa do lokali. Zadłużenie pierw-
szej z nich, w dniu podjęcia uchwały, wynosiło 6.314,92 zł, a dru-
giej 2.555,15 zł. Osoby te nie zgłosiły się na posiedzenie Rady
Nadzorczej.
c) podjęła uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Rady
Nadzorczej z dnia 1.12.2005 r. w sprawie wykreślenia z gro-
na członków Spółdzielni, z uwagi na całkowitą spłatę
zadłużenia.
d) przyjęła do wiadomości wniosek w sprawie wycofania
wniosku o wykreślenie z grona członków Spółdzielni osoby
z osiedla „Sienkiewiczowskie”, z uwagi na całkowitą spłatę
zadłużenia.
2. Rozpatrzyła propozycję zorganizowania zbiórki pub-
licznej na rzecz rodziny z osiedla „Słowiańskie”. Rada Nad-
zorcza przyjęła do akceptującej wiadomości chęć udzielenia po-
mocy tej rodzinie, jak również konieczność powstania Komi-
tetu społecznego. Jednocześnie Rada Nadzorcza zasugerowała
rozszerzenie składu Komitetu o członków Rady Osiedla. Po-
nadto Rada Nadzorcza zadeklarowała, że będzie otwarta na
wszystkie propozycje ze strony Komitetu, które mają przyczynić
się do realnego udzielenia pomocy ww. rodzinie.
3. Rozpatrzyła dwie oferty, które wpłynęły do Spółdziel-
ni na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego
Spółdzielni za 2014 r., wybierając ofertę Kancelarii Biegłego
Rewidenta Barbary Cwanek-Łaseckiej z siedzibą w Łodzi, ar-
gumentując to: niższym o połowę wynagrodzeniem niż to pro-
ponowane przez drugą z firm, doświadczeniem w badaniu spra-
wozdań finansowych spółdzielni mieszkaniowych oraz fak-
tem, że siedziba firmy znajduje się w Łodzi.
4. Rozpatrzyła i przyjęła do akceptującej wiadomości In-
formację Działu Technicznego na temat zużycia mediów
w zasobach Spółdzielni za I półrocze 2014 r. w odniesieniu do
analogicznego okresu roku poprzedniego.
5. Rozpatrzyła Informację Działu Technicznego na temat
zaawansowania działań Spółdzielni w zakresie „nabywania”
z bonifikatą gruntu na własność.
6. Przyjęła do wiadomości informacje członków Rad
Osiedli „Słowiańskie”, „Zbiorcza” i „Żubardź” na temat spraw,
jakimi zajmowały się te Rady na swoich posiedzeniach
w okresie od ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej. Rady
Osiedli „Sienkiewiczowskie” i „Koziny” nie miały w tym cza-
sie posiedzeń.
7. Rozpatrzyła propozycję TU UNIQA SA dotyczącą ubez-
pieczenia mieszkań „przy czynszu”. Aktualnie projekt umo-
wy z firmą TU UNIQA SA został przekazany do Zespołu Rad-
ców Prawnych, celem stwierdzenia zgodności z prawem. Rada
Nadzorcza wróci do tej sprawy na swoich kolejnych posie-
dzeniach.
8. Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości:
• Informację Władysława Stępnia- Prezesa Ogniska
TKKF „Dzikusy” nt. akcji letniej przeprowadzonej przez Ogni-
sko w 2014 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej, opierając się
na informacji, zgodnie z którą, na ww. kolonie nie pojechały
żadne dzieci z osiedli „Żubardź” i „Koziny”, zwrócił się z ape-
lem, aby zarówno Rada Osiedla „Żubardź”, jak i Rada
Osiedla „Koziny” oraz Administracja Osiedla „Żubardź” i „Ko-
ziny” rozpropagowały tą akcję wśród tamtejszej społeczności.
Podsumowując powiedział, aby patrzeć globalnie i nie ogra-
niczać akcji paczek świątecznych jedynie dla „Żubardzia”
i „Kozin”, a kolonii dla dzieci z osiedli „Słowiańskie”, „Sien-
kiewiczowskie” i „Zbiorcza”.
• Informację o wpłynięciu do Spółdzielni postanowienia
Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia XX Wydział Kra-
jowego Rejestru Sądowego, z dnia 29.08.2014 r., potwier-
dzającego wpisanie do rejestru nowych członków Rady
Nadzorczej i wykreślenie poprzednich oraz o zamieszczeniu
wzmianek o złożonych przez Spółdzielnię dokumentach.
• Informację o zamieszczeniu sprawozdania finansowe-
go Spółdzielni za 2013 r. w Monitorze Spółdzielczym nr 49,
z dnia 29.08.2014 r.
• Informację o tym, że trzy artykuły/teksty, które ukazały
się w lipcowym numerze gazety „RSM „Bawełna” – Mój Dom”,
zyskały uznanie w kręgach prasy spółdzielczej i zostały przed-
rukowane w miesięczniku Domy Spółdzielcze. Dotyczy to co-
miesięcznego komentarza „Moim zdaniem”, mówiącego
w tym miesiącu m.in. o sejmowych pracach nad projektami
zmian przepisów odnoszących się do spółdzielczości miesz-
kaniowej; tekstu z pierwszej strony pt. „Upadłość spółdzielni
– a prawa członków” oraz Informacji prawnej w sprawie skut-
ków ogłoszenia upadłości spółdzielni mieszkaniowej dla
członków spółdzielni, autorstwa naszej pani mecenas.
• Rada pozytywnie oceniła festyn Hop do szkoły, który
odbył się 13 września br. Uznano, że prawdopodobnie był to
najlepszy do tej pory festyn, a na uwagę zasługuje również
znakomita frekwencja.
• Informację nt. spotkania z przedstawicielami komite-
tu wyborczego Bezpartyjna Łódź, który został zawiązany z re-
prezentantów rad samorządowych jednostek pomocniczych
gminy.
• Informację nt. organizowanej przez radę samorządową
Olechów-Janów w dniu 20 września br. akcji udostępniania
dzieciom zabawek dmuchanych, podczas której będzie
można również zagłosować na projekty zgłoszone do budżetu
obywatelskiego.
9. Następne posiedzenie Rady Nadzorczej planowane jest
na 23 października 2014 roku. Oprac.: I.G.

Z prac Zarządu Spółdzielni we wrześniu 2014 r.
We wrześniu 2014 r. posie-
dzenia Zarządu RSM „Ba-
wełna” odbyły się w dniach
3, 10 i 17.

Sprawy członkowsko-
-mieszkaniowe

W dniu 31.08.2014 r. Spółdzielnia li-
czyła 9.087 członków, w tym 8.855
członków zamieszkujących i 232
członków oczekujących. We wrześniu
2014 r. w poczet członków Spółdziel-
ni przyjęto 17 osób, a skreślono z re-
jestru 20 osób.

Podjęto postępowanie o pozba-
wienie członkostwa w Spółdzielni
w stosunku do dwóch członków zale-
gających z opłatami za mieszkania.
Uchylono wcześniejszą decyzję o pod-
jęciu takiego postępowania wobec
jednego członka Spółdzielni, gdyż
spłacił on swoje zadłużenie.

Ogłoszone zostały przetargi na
dwa mieszkania na osiedlu „Żubardź”.
Ogłoszenie o przetargach ukazało się
w Dzienniku Łódzkim oraz umiesz-
czone było na naszej stronie interne-
towej, w biurze Zarządu i administra-
cji osiedli, a także w poprzednim nu-
merze gazety „Mój Dom”. Termin roz-
patrzenia ofert wyznaczono na 14
października br. Na jedno z mieszkań
nie było ofert i wkrótce ponownie zo-
stanie wystawione na sprzedaż. Na dru-
gie z mieszkań w przetargu ograni-
czonym (w którym mogą uczestniczyć
wyłącznie członkowie RSM „Baweł-

na” nie mający zaspokojonych potrzeb
mieszkaniowych) żadna oferta nie
wpłynęła, natomiast w przetargu nie-
ograniczonym przyjęto ofertę złożoną
przez członka Spółdzielni.

Określanie przedmiotu
odrębnej własności lokali
i sprawy terenowo-prawne

Przyjęto do wiadomości informację
o odstąpieniu od podpisania przez
osobę fizyczną protokółu z rokowań
w sprawie nabycia z 98% bonifikatą
prawa własności gruntu położonego
przy ul. Długosza 27. Odmowa pod-
pisania wynikała z wątpliwości co
do zapisu w protokóle o obowiązku
zwrotu bonifikaty w razie zbycia nie-
ruchomości lub wykorzystania jej na
inne cele niż uzasadniające udzielenie
bonifikaty przed upływem określone-
go czasu od dnia nabycia.

W związku z powyższym wy-
stąpiono do Gminy z pismem o przy-
jęcie zasady takiego doprecyzowania
treści protokółów, by właściciele
wyodrębnionych lokali mieszkalnych,
nabywając grunt z bonifikatą nie mie-
li wątpliwości co do zakresu swojej od-
powiedzialności.

Roboty remontowe, wymiana
stolarki okiennej

Podjęto decyzję o refundacji kosztów
wymiany okien w mieszkaniu w osiedlu
„Zbiorcza” we własnym zakresie przez
lokatora – w kolejności wg harmono-

gramu wymiany/refundacji obowiązu-
jącego dla osiedla „Zbiorcza”. Posta-
nowiono przyspieszyć z powodów tech-
nicznych wymianę okien i drzwi bal-
konowych w innym z mieszkań na
tym osiedlu, biorąc pod uwagę opinię
komisji z udziałem inspektora nadzoru,
która oceniała aktualny stan stolarki.

Zdecydowano o powierzeniu wy-
miany głowic termostatycznych za-
montowanych na grzejnikach w za-
sobach Spółdzielni Zakładowi Bu-
dowlano-Instalacyjnemu Grzegorza
Witonia (pisaliśmy o tym już w po-
przednim wydaniu gazety w związku
z informacją o ogłoszonym w sierpniu
konkursie ofert).

Postanowiono rozszerzyć zakres
rzeczowy robót remontowych uję-
tych w planie remontowym osiedla
„Słowiańskie” na 2014 rok o:
– naprawę i poszerzenie chodnika na

długości od bloku nr 141 do blo-
ku nr 158,

– naprawę 15 płyt balkonowych
w różnych budynkach – zgodnie
z wcześniejszą kwalifikacją,

– częściową wymianę instalacji de-
szczowej w wytypowanych klat-
kach schodowych budynków
nr 131, 204, 207, 216 i 233,

– wymianę zakwalifikowanych
w 2014 roku grzejników w 9 mie-
szkaniach.
Powyższe prace sfinansowane będą

z oszczędności pozostałych po wyko-
naniu ujętych w planie remontowym
osiedla robót ogólnobudowlanych.

Opłaty i koszty

W jednym przypadku, na wniosek lo-
katora podwyższono wysokość za-
liczki pobieranej na poczet centralne-
go ogrzewania jego mieszkania.

Podjęto decyzje dotyczące wie-
rzytelności, które Spółdzielnia ma
w stosunku do byłej lokatorki z tytułu
rozliczenia kosztów centralnego ogrze-
wania i wody za 2009 rok w miesz-
kaniu w osiedlu „Zbiorcza” oraz do
byłych dzierżawców terenów z tytułu
zaległego czynszu za dzierżawę i in-
nych związanych z czynszem na-
leżności.

Najem lokali i dzierżawa
terenu

Wyrażono zgodę na rozszerzenie
działalności prowadzonej w jednym
z pawilonów handlowych przy ul. Za-
kładowej na Olechowie.

18 września w tzw. „trybie robo-
czym” podjęto decyzję o wydzierża-
wieniu powierzchni pod reklamę na
ścianie budynku w zespole garaży przy
ul. Zakładowej 32/36.

Działalność społeczno-
wychowawcza

Przyjęto do wiadomości sprawozdanie
Ogniska TKKF „Dzikusy” z przebie-
gu organizowanej przez Ognisko ak-
cji letniej: na kolonie w Sulejowie wy-
jechało w tym roku szesnaścioro dzie-
ci, których pobyt RSM „Bawełna” sfi-
nansowała w całości (w kwocie 890
zł/osoba) i dziesięcioro dzieci, które
otrzymały od Spółdzielni dofinanso-
wanie do skierowań po 200 zł na
osobę. Łącznie na kolonie z „Dziku-
sami” pojechało dwadzieścia jeden
dzieci z osiedla „Słowiańskie”, dwo-
je z „Sienkiewiczowskiego” i troje ze
„Zbiorczej”.

***

Ponadto Zarząd przyjął do wiado-
mości, iż:
– w dniu 29.08.2014r. Sąd Rejono-

wy dla Łodzi-Śródmieścia wydał
postanowienie o wpisaniu do Kra-
jowego Rejestru Sądowego Re-
jestru Przedsiębiorców wybranych
w 2014 roku członków Rady Nad-
zorczej oraz wzmianek o złożeniu
sprawozdań finansowego i z dzia-
łalności za 2013 rok, opinii biegłe-
go rewidenta i uchwały Walnego
Zgromadzenia o zatwierdzeniu
sprawozdań.

– w Monitorze Spółdzielczym B
Nr 49 z 29 sierpnia 2014 roku opub-
likowane zostało sprawozdanie fi-
nansowe RSM „Bawełna” za 2013 rok.

Oprac.: E.S.

Listy
Nie wpuszczam obcych!
Do Spółdzielni wpłynęło drogą elektroniczną pismo, poruszające kwestie udostęp-
niania osobom postronnym kodów do drzwi wejściowych i bram. Mieszkaniec Ja-
nowa napisał:

„Zauważyliśmy, że osoby roznoszące ulotki są w posiadaniu kodów administra-
cyjnych do bramek i klatek ogrodzonej części osiedla Sienkiewiczowskiego (m.in.
bloki 53–56). Z informacji uzyskanych od tych osób, kody te zostały przekazane przez
właściciela pizzerii na naszym osiedlu. Proszę o informację kto i dlaczego przekazał
kody administracyjne osobie w postaci prywatnego przedsiębiorcy, który wykorzystuje
je na cele prowadzonej działalności?

Jest to działanie mocno nieodpowiedzialne, biorąc pod uwagę, że zdarzają się
nawet kradzieże samochodów.”

Odpowiedzi na pismo udzieliła administracja osiedla, informując, że nie ma
wpływu na osoby, które kody te przekazują. Dla bezpieczeństwa mieszkańców kody
te niezwłocznie zmieniono a lokatorom i firmom współpracującym po raz kolejny zwró-
cono uwagę, by nie przekazywali ich osobom postronnym. Mało, ale cóż Zarządca
może więcej? Nagłaśniać i co jakiś czas wracać do tematu. Co niniejszym czynimy.
Tym bardziej, że przykładów udostępniania kluczy i indywidualnych kodów dostępu
do klatek schodowych czy pomieszczeń w budynkach można by mnożyć. Z włas-
nego doświadczenia wiem, że nawet dzieci wymieniają się między sobą takimi infor-
macjami, by łatwiej i szybciej wchodzić do budynku, w którym mieszka kolega czy
koleżanka.

Przestrzegajmy przed takimi działaniami, rozmawiajmy o potrzebie zabezpie-
czania swojego i sąsiadów mienia, ale przede wszystkim dawajmy dzieciom przykład.
Sami chrońmy przekazane nam kody dostępu, nie wpuszczajmy obcych na nasze
klatki. Jakże często słyszymy w słuchawce domofonu: poczta, ulotki i niemal auto-
matycznie zwalniamy przyciskiem domofonu zamek w drzwiach wejściowych. Prze-
cież domofony czy bramofony mają nas chronić! Pamiętajmy o tym i nie psujmy
wprowadzonego systemu ochrony naszych mieszkań. K.Sz.

PISZĄ O NAS!
Tegoroczny festyn Hop do szkoły wielu z nas uznało za jeden z najlepszych, jakie
do tej pory się odbyły. Dopisali i mieszkańcy i pogoda, a atmosfera była niesamowita
i prawie rodzinna. Uznanie zdobyliśmy jednak nie tylko w oczach naszych członków,
ale również pośród lokalnej prasy. W piątkowym, magazynowym wydaniu Expressu
Ilustrowanego, z dnia 19.09.2014 r., czytamy:
„Grecja na Olechowie
Imprezy organizowane przez spółdzielnie mieszkaniowe są na coraz
wyższym poziomie. Ostatnio własną zorganizowała Spółdzielnia Mieszka-
niowa „Bawełna”. Główną gwiazdą była piosenkarka Eleni. Jej piosenki spo-
wodowały, że blokowisko na Olechowie opanował iście grecki klimat. A jesz-
cze wiosną, by posłuchać w Łodzi na żywo Eleni trzeba było kupić bilet”.
My również cieszymy się, że Eleni rozpaliła serca naszych mieszkańców i bę-
dziemy dokładać wszelkich starań, by spotykać się co roku, w równie miłej
atmosferze. A zdjęcia z festynu są dostępne na naszej stronie internetowej
www.rsmbawelna.pl. Jest tam również film amatorski ze wspólnego śpiewania
„Barki”. I.G.



Trwa czwarty kwartał roku,
a z nim przygotowania do przedsięwzięć remontowych
jakie będziemy podejmować w roku następnym.
Czy w planach znajdzie się budowa nowych budynków? 3

Pod koniec 1949 r., trzy miesiące po
utworzeniu, „Cepelia” zrzeszała już 75
spółdzielni i osiem zakładów własnych.

Po roku w jej skład wchodziło 208 spółdziel-
ni rękodzieła ludowego i artystycznego, wś-
ród nich znane były zwłaszcza: „Koronka”,
„Ład”, „Sztuka Łowicka”, „Kurpianka” czy
„Rękodzieło artystyczne”, 105 zakładów
przemysłu artystycznego, 18 magazynów
hurtowych, 60 sklepów detalicznych i 59
punktów skupu gotowych wyrobów.

„Cepelia” zatrudniała ponad 28 tysięcy
twórców, w tym 11 tysięcy chałupników.
Swoje produkty dostarczało do niej także 20
tysięcy lokalnych producentów. Wkrótce „Ce-
pelia” przejęła wszystkie państwowe i spół-
dzielcze zakłady przemysłu ludowego i arty-

stycznego i stała się monopolistą. Jej sklepy na-
leżały do najbardziej szykownych i reprezen-
tatywnych w powojennych miastach. Na „Ce-
pelię” panowała moda. I to właśnie dzięki niej,
wyroby polskiej sztuki ludowej znane były
w wielu krajach, o czym świadczą m.in. skle-
py w Brukseli czy Nowym Jorku.

Pierwszym prezesem „Cepelii” była Zo-
fia Szydłowska, która przez lata zasiadała
również z jej radzie artystycznej. To właśnie
Szydłowska odpowiedzialna była za utwo-
rzenie z „Cepelii” prestiżowej i dochodowej
firmy, która wykształciła tak charaktery-
styczny styl, łączący sztukę ludową z ele-
mentami nowoczesności.

„Cepelia” w ówczesnej formie istniała do
roku 1990. Wówczas, w nowych warunkach

lem Fundacji „Cepelia” jest, oprócz ochro-
ny, rozwijania i propagowania rękodzieła
i sztuki ludowej, również utrwalanie tożsa-
mości kulturalnej narodu i tworzenie
współczesnej kultury polskiej. Fundacja
urządza wystawy, pokazy, koncerty, odczy-
ty, konferencje, wspiera działalność ośrod-
ków wystawienniczych, galerii sztuki. Pro-
paguje również polską twórczość ludową po-
przez m.in. umożliwianie twórcom ludowym
udziału w zagranicznych wystawach i warsz-
tatach. Organizuje konkursy dla artystów, co
sprawia, że sztuka ma zapewnioną zarówno
ciągłość pokoleniową, jak i mogą na nią
wpływać współcześni designerzy. Dzięki
temu polskie wzornictwo coraz bardziej
podbija europejskie rynki. Ważnym ele-
mentem działalności Fundacji jest również
utrzymywanie i wspieranie artystycznych ze-
społów śpiewaczych, tanecznych i kapel
ludowych.

Obecnie w Polsce działa 49 spółdzielni,
które zajmują się promocją, popularyzacją
i dystrybucją wyrobów ludowych. Spółdziel-
nie cepeliowskie prowadzą około 11 sklepów,
w których można kupić tkaniny, malarstwo,
rzeźby, ceramikę, wyroby wiklinowe, szło,
biżuterię, galanterię skórzaną, tkaniny, ko-
ronki, ozdoby ludowe, meble oraz pamiątki.
Wyroby spółdzielni mają unikalny charakter,
związany z regionem, w którym powstają,
np. ceramika z Bolesławca, koronki z Bo-
bowej czy bursztyny z Gdańska. Jednak poza
spółdzielniami cele „Cepelii” realizują rów-
nież rzesze twórców ludowych, artystów, pla-

styków, rzemieślników i rękodzielników.
Spółka „CEPELIA” Polska Sztuka i Ręko-
dzieło prowadzi działalność gospodarczą
w zakresie handlu detalicznego, hurtowego,
a także eksportu wyrobów sztuki ludowej
oraz rękodzieła ludowego i artystycznego. Na
terenie kraju działa niemal 60 sklepów „Ce-
pelia”, prowadzonych przez spółkę. Na ryn-
ku działają również sklepy prywatne stosujące
znak firmowy „CEPELIA”.

I.G.
Cepelia, czyli Centrala Przemysłu Ludowego i Artystycznego, została
powołana do życia na wniosek Ministerstwa Kultury i Sztuki 1 czerw-
ca 1949 r. Zastąpiła wówczas około 20 instytucji o podobnym pro-
filu i znaczeniu, które od ponad 140 lat funkcjonowały w Polsce. Za-
daniem „Cepelii” było roztoczenie opieki nad rękodziełem ludowym,
a także skupienie rozproszonej wytwórczości ludowej.

ustrojowych i na skutek transformacji gos-
podarczej, zostało wobec niej przeprowa-
dzone postępowanie upadłościowe, a spad-
kobiercami jej tradycji zostały Fundacja
„Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło, Izba
Gospodarcza „Cepelia” i Spółdzielczy
Związek Rewizyjny „Cepelia”. Nowo po-
wstałe podmioty współpracują ze sobą i kul-
tywują wieloletnią tradycję organizowania na
Rynku Głównym w Krakowie „Targów
Sztuki Ludowej”. Są one świetną okazją do
promocji wielu regionów Polski, a także
okazją do spotkań kultur krajów europejskich.
W tym roku Targi odbyły się już po raz 38.
Natomiast w Sopocie, w okresie wakacyj-
nym, odbywa się przegląd rękodzieła i folk-
loru z całej Polski – „Cepeliada”. Jest to jed-
no z najstarszych i najbardziej popularnych
wydarzeń w Sopocie. Sopockie molo gości
wówczas twórców ludowych i rzemieślników,
a także polskie i międzynarodowe zespoły
folklorystyczne, które występują w muszli
koncertowej. Podczas Cepeliady odwiedza-
jący mogą zobaczyć jak powstają wyroby rę-
kodzielnicze, m.in. ceramika, hafty, koron-
ki, wyroby ze skóry i rzeźby, malarstwo. Ce-

Nowe
mieszkania na
Olechowie

Branże spółdzielcze
– Cepelia

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

ogłasza nabór firm do Banku Wykonawców na 2015 r.
do realizacji robót remontowych

w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni.
Zapraszamy firmy do złożenia swoich ofert w niżej wymienionych kategoriach robót:
1. Roboty ogólnobudowlano-remontowe.
2. Roboty dekarsko-blacharskie.
3. Roboty terenowo-drogowe.
4. Roboty ślusarskie.
5. Roboty 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 (stalowe, aluminiowe).
9. Uszczelnienie i malowanie złącz międzypłytowych techniką alpinistyczną.

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

11. Usługi dezynsekcji, 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 kadry, park maszynowy).
2. Zaświadczenie z banku określające kondycję finansową firmy, bilans lub kopia PIT).
3. Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS oraz NIP i REGON.
4. Aktualne zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłatami i podatkami.
5. Aktualna polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej (deliktowa i kontraktowa) na co

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

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

a) stawkę R-g netto
b) koszty pośrednie
c) koszty zakupu materiałów
d) zysk
e) dla poz. 6 dodatkowo cenę domofonu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

prowadzonych w ramach tej ceny prac, w poz. 12 cenę netto udrażnienia kanalizacji za 1 mb. wraz
z zakresem prowadzonych 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 dopi-
skiem „Wadium. Roboty remontowe 2015 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. 2015 r.
W przypadku wejścia firmy do Banku Wykonawców i powierzenia firmie realizacji robót warunki płat-

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

2015 r. w RSM „Bawełna” dla grupy robót nr ....”, bez żadnych innych dopisków czy stempli na kopercie
należy składać w sekretariacie Spółdzielni do 26.11.2014 r. do godz. 12.00.
Oferty które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, prowadzenia negocjacji z oferenta-
mi 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.

Apel
Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej

z dnia 28 października 2014 roku
w sprawie tegorocznych wyborów samorządowych

W listopadzie 2014 roku odbędą się wybory do wszystkich organów samorządu terytorial-
nego. Z mocy prawa samorząd terytorialny tworzy wspólnoty samorządowe, które określają
samodzielnie strategię rozwoju swojego obszaru i warunki zmierzające do podnoszenia po-
ziomu życia swoich mieszkańców.

Nasze spółdzielnie funkcjonują na poziomie lokalnym, stąd też kluczowe znaczenie dla
ich trwania i rozwoju ma uwzględnienie roli i znaczenia spółdzielczości w programach roz-
woju lokalnych środowisk formowanych przez samorząd terytorialny.

Zgodnie z zasadą troski o społeczność lokalną, spółdzielnie, zarówno jako podmioty
gospodarcze, jak i jako organizacje społeczne, pracują na rzecz rozwoju danej społeczności.
Uwzględnienie zasady troski o społeczność lokalną (ujętej w Kodeksie Dobrych Praktyk
Spółdzielczych zatwierdzonym w dniu 22 listopada 2008 roku przez IV Kongres Spółdziel-
czości) w ramach realizacji lokalnych polityk przez organy samorządu terytorialnego
niewątpliwie wymaga zaangażowania przedstawicieli ruchu spółdzielczego oraz organizacji
spółdzielczych w zbliżające się wybory samorządowe.

Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej apeluje o:
– przeprowadzenie rzetelnej oceny dotychczasowej współpracy podmiotów spółdzielczych

z organami samorządu terytorialnego i wpływu dotychczasowych decyzji organów sa-
morządu terytorialnego na aktualny stan lokalnej gospodarki spółdzielczej. Wnioski z tej
oceny będą stanowić wiarygodny materiał dla ustalenia rzeczywistej współpracy po-
między organami samorządu terytorialnego a organizacjami spółdzielczymi oraz będą
stanowić podstawę udzielenia poparcia przez lokalnych przedstawicieli ruchu spółdziel-
czego konkretnym listom wyborczym lub konkretnym kandydatom;

– pełną spółdzielczą solidarność w okresie przedwyborczym w zakresie czynnego ko-
rzystania z praw wyborczych przez członków, pracowników, działaczy spółdzielczych
i ich rodzin w wyborach samorządowych;

– oddanie głosów na kandydatów dysponujących dorobkiem z zakresu ruchu spółdziel-
czego, wywodzących się z ruchu spółdzielczego, wspierających ruch spółdzielczych
i deklarujących dalsze wsparcie dla trwania i rozwoju lokalnych organizacji spółdziel-
czych.
Osiągnięcie powyższych celów, zdaniem Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady

Spółdzielczej, będzie możliwe poprzez podjęcie następujących działań:
• zawieranie międzyspółdzielczych porozumień wyborczych dla organizowania popar-

cia dla kandydatów przyjaznych dla rozwoju spółdzielczych form aktywności ludzi;
• promowanie w wyborach samorządowych kandydatów wywodzących się z lokalnego

ruchu spółdzielczego oraz dysponujących dorobkiem w zakresie działalności na rzecz
spółdzielczości lokalnej;

• podejmowanie merytorycznej współpracy przedwyborczej z komitetami wyborczymi,
strukturami samorządowymi i zawodowymi w zakresie konstrukcji programów wybor-
czych odwołujących się do promowania zasad i wartości spółdzielczych utrwalonych
w ramach polskiego i międzynarodowego ruchu spółdzielczego;

• wykorzystanie bazy organizacyjnej i technicznej organizacji spółdzielczych dla wspar-
cia kampanii wyborczych kandydatów związanych z ruchem spółdzielczym i wspie-
rających jego rozwój.
Spółdzielnie stanowią niezwykle istotny element gospodarki, co jest widoczne szcze-

gólnie na rynkach lokalnych. Sprzyjają one konsolidacji kapitału w rękach lokalnych społe-
czności i wspólnot samorządowych. W tych warunkach zaangażowanie przedstawicieli ru-
chu spółdzielczego i organizacji spółdzielni w zbliżających się wyborach samorządowych
przyczyni się do zniwelowania zarówno typowego dla kapitalizmu, ustawicznego osłabia-
nia spółdzielczości na rzecz silniejszych kapitałowo struktur transnarodowych, jak i dehu-
manizacji gospodarki.

Ewentualne uzyskanie wystarczającego poparcia wyborczego przez kandydatów wyłonio-
nych i wspieranych przez spółdzielców przyczyni się niewątpliwie do wsparcia przez samorząd
działań na rzecz rozwoju wspólnotowych form aktywności ludzi. Zgromadzenie Ogólne Kra-
jowej Rady Spółdzielczej wyraża przekonanie, że przedwyborcza konsolidacja spółdzielców
wokół realizacji działań zawartych w niniejszym apelu, pozytywnie wpłynie na pogłębienie
wzajemnej współpracy międzyspółdzielczej, pozwoli wyłonić do struktur samorządowych oso-
by wspierające ruch spółdzielczy, a tym samym umożliwi ukierunkowanie samorządowych
polityk na sprawy spółdzielczości lokalnej i stanowić będzie okazję do utrwalenia w opinii
publicznej pozytywnego wizerunku ruchu spółdzielczego i jego zaangażowanych społecz-
nie przedstawicieli.

Zgromadzenie Ogólne
Krajowej Rady Spółdzielczej

Prawie 18 lat temu oddaliśmy do eksploa-
tacji pierwszy narożny budynek na osiedlu
Słowiańskim. Było to 15 listopada 1996 r.,
a budynkiem tym był blok nr 221A (pre-
zentujemy go na zdjęciu).

Budowa narożników budziła wówczas,
jak zwykle w takich przypadkach, wiele kon-
trowersji i obaw najbliżej mieszkających na-
szych członków. Rzeczywistość okazała
się zgoła inna i na przestrzeni następnego
roku oddaliśmy do użytkowania kolejne
narożniki, tj. nr 205A, 227A, 229A oraz 231A.
Wzbogaciły i upiększyły tę część osiedla na
Olechowie. Mieliśmy w planach budowę
jeszcze dwóch budynków, tym razem na
tzw. „setkach”. Jednakże nie doszło do ich
realizacji ze względu na kryzys mieszka-
niowy i zastój w sprzedaży mieszkań.
Szczególnie dotknął on nasze miasto.

Kryzys w zakresie budowy mieszkań
ciągle trwa. Pomimo tego nadal zamierza-
my zrealizować to przedsięwzięcie, czyli bu-
dowę 2 budynków, nr 129A i 125A. Obie lo-
kalizacje są przy ul. Dąbrówki. Informowa-
liśmy już o tych planach naszych członków
kilkanaście miesięcy temu. Osiedle na Ole-
chowie ma już 27 lat od momentu wprowa-
dzenia się pierwszych mieszkańców i dla-
tego, być może, zaistniały już warunki do
tego, żeby dorosłe dzieci lub wnuki, urodzone
bądź wychowane na tym osiedlu, mogły za-
mieszkać obok rodziców czy dziadków. Pro-
ponujemy więc rozważenie zakupu miesz-
kań w planowanych do budowy dwóch bu-
dynkach w tym właśnie miejscu. Projekty
przewidują po 10 mieszkań w każdym z na-
rożników. Mieszkania mają być dwupokojo-
we, od 42,47 mkw. do 51,09 mkw. wykoń-
czone w systemie deweloperskim, czyli bez
drzwi wewnętrznych, podłóg i urządzeń sa-
nitarnych, z tynkami w stanie surowym bez
malowania, a w piwnicy komórki – po jednej
dla każdego mieszkania. Czas trwania bu-
dowy, od momentu jej rozpoczęcia, to ma-
ksymalnie 12 miesięcy. A rozpoczęcie na-
stąpi po podpisaniu umów z przyszłymi
właścicielami mieszkań na finansowanie
budowy i zapewnienie przez podpisującego
tę umowę ciągłości finansowania. Jeśli bę-
dzie zainteresowanie tą ofertą przekra-
czające 50% ilości mieszkań, to w ciągu
niedługiego czasu nasza Spółdzielnia określi
dokładne warunki cenowe, dokona wyboru
wykonawcy i określi termin zakończenia
prac. Za nami przemawia 55-letnie doświad-
czenie w budowie mieszkań i rzetelność
w procesie inwestycyjnym.

Osoby zainteresowane zapraszamy do
Działu Członkowsko-Mieszkaniowego w sie-
dzibie Spółdzielni przy ul. Przybyszew-
skiego 163 pok. 8 lub 9, tel.: 42 641-62-33,
wew. 10.
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16 listopada idziemy do urn wyborczych.

Dobrze wykorzystajmy nasze głosy oddając je na osoby, które, nie tylko
dobrze będą nas reprezentować,

ale i będą mogły przyczynić się do rozwoju naszych osiedli.

WYBORY16listopada odbędą się wybo-
ry wszystkich organów sa-
morządu terytorialnego, czyli
wybory prezydentów, bur-

mistrzów, wójtów, rad gmin oraz sejmików
wojewódzkich, a w przypadku Łodzi – do-
datkowo jeszcze wybory rad osiedli – jed-
nostek pomocniczych gminy.

Wybory te są wyzwaniem dla każdego
Polaka, bowiem są bardzo ważne ze
względu na to, że właśnie na tym szczeb-
lu rozstrzyga się najwięcej codziennych
spraw. Dlatego jest sprawą istotną, aby nie
wybierać do władz lokalnych ludzi przy-
padkowych, lecz dobrze przygotowanych
i kompetentnych. Pomni sytuacji jakie

miały miejsce w trakcie obrad rady miej-
skiej w Łodzi, w mijającej kadencji, gdzie
dochodziło do partyjnych rozgrywek,
różnego rodzaju przetasowań, zmian w po-
szczególnych klubach radnych, nieocze-
kiwanych transferów, czyli zamiast roz-
wiązywać nasze łódzkie problemy ba-
wiono się w wielką politykę, winniśmy do-
konać istotnej zmiany. Nie wybierać do
rady miejskiej żadnych polityków. Bo na
tym szczeblu, tak jak to wyżej wykaza-
liśmy, winny się rozstrzygać nasze co-
dzienne sprawy, czyli między innymi:
jak najlepsze funkcjonowanie szkół
i całego systemu oświaty, sprawne co-
dzienne przejazdy środkami publicznego

transportu, czystość w całym mieście,
dobre drogi, równe chodniki, dobry klimat
dla przedsiębiorców itp.

Wychodząc naprzeciw apelowi Zgro-
madzenia Ogólnego Krajowej Rady
Spółdzielczej, który zamieszczamy na
str. 3, w tym numerze prezentujemy kan-
dydatów dysponujących dorobkiem z za-
kresu ruchu spółdzielczego, wywodzących
się ze spółdzielczości, związanych m.in.
z naszą Spółdzielnią i mających doświad-
czenie organizacyjne. Oni pokażą jak na-
leży dobrze reprezentować swoich wy-
borców! Dlatego w Łodzi niech zwyciężą
kandydaci lokalnych komitetów bezpar-
tyjnych!

28września 2014 roku o godzinie
23.59 zostało zakończone gło-
sowanie na projekty do reali-

zacji budżetu obywatelskiego w Łodzi
w 2015 roku. Głosowanie trwało od 20
września i wzięły w nim udział 174 834
osoby, co okazało się swoistym rekordem
w skali całego kraju, bo nawet w samej Warszawie nie oddano tylu głosów na tamtejsze
projekty. Wyniki łódzkiego głosowania poznaliśmy 18 października br. Niestety, nie osiągnę-
liśmy takiego sukcesu jak w zeszłym roku, kiedy to wybrany został jeden z naszych pro-
jektów – Park Osiedlowy pomiędzy ulicami Dąbrówki i Ziemowita, na Olechowie. Tym
razem żaden z promowanych przez nas projektów, które miały ułatwić życie naszym miesz-
kańcom lub poprawić wygląd otoczenia, nie zdobył wystarczającego poparcia. Ostatecznie
wybrano 65 projektów, na które miasto przeznaczy 40 mln zł. Jak Państwo zapewne pa-
miętają, każdy mieszkaniec mógł zagłosować na 5 zadań ogólnomiejskich i 5 lokalnych.

Spośród projektów ogólnomiejskich zwyciężyły: poprawa infrastruktury sportowej
w 15 łódzkich szkołach, leczenie niedźwiedzi w łódzkim ZOO, bezpłatny miejski internet
w autobusach i tramwajach MPK-Łódź, ulice przyjazne rowerom, budowa domu dziec-
ka dla dzieci chorych, przystanek Nawrot-Sienkiewicza i parking rowerowy przy Zajezdni
Brus.

W poszczególnych dzielnicach wybrano: 6 projektów na Widzewie, 7 na Bałutach,
16 na Górnej, 22 na Polesiu i 7 w Śródmieściu.

Dlaczego polegliśmy akurat my? Możliwe, że przyczyną była zbyt mała mobilizacja
i niedostateczne zaangażowanie rad samorządowych. W naszym własnym interesie po-
winno jednak leżeć wykorzystywanie okazji do polepszania warunków życia i otocze-
nia. Jeżeli miasto oferuje na te cele 40 mln zł, to dlaczego nie potrafimy się skrzyknąć
i wspólnie zawalczyć o osiągnięcie tego, na czym nam zależy? To smutne, bo odnosi się
wtedy wrażenie, że każdy myśli tylko o sobie. Zamykamy się w swoich czterech ścia-
nach i nie interesuje nas to co na zewnątrz. Nie powinno tak być. Wzorem niech będą
dla nas dwie z siedmiu spółdzielczych zasad: zasada współdziałania oraz zasada troski
o społeczność lokalną. W przyszłym roku zaangażujmy się wszyscy. Bez wyjątku. Wpływaj-
my na stan i wygląd naszych osiedli. Warto to zrobić. Bądźmy w tym razem. I.G.

Wyniki Budżetu Obywatelskiego
dla Łodzi 2015

Władysław Stępień pełni odpowiedzialne funkcje jako:
– Członek Zarządu Głównego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej

w Warszawie,
– Prezes Ogniska TKKF „Dzikusy”, Skarbnik Łódzkiego TKKF,
– Członek Rady Osiedla Sienkiewiczowskie,
– Członek Rady Osiedla Olechów-Janów.

Za prace jako wolontariusz w dziedzinie sportu i rekreacji otrzymał złotą
odznakę za zasługi dla sportu w 2004 roku. Za działalność na rzecz miasta
otrzymał odznakę za zasługi dla Miasta Łodzi w 2006 r. Doceniony przez Za-
rząd Główny TKKF otrzymał za swoją działalność na niwie rekreacyjno-spor-
towej Złoty Krzyż Zasługi. Ceniony działacz spółdzielni RSM Bawełna
w Łodzi otrzymał medal 50-lecia RSM Bawełna oraz srebrną odznakę działacza
spółdzielni RSM Bawełna. W 2014 roku otrzymał odznakę Zasłużonego
Działacza Ruchu Spółdzielczego.

Władysław Stępień
Bezpartyjny

Kandydat do Sejmiku Województwa Łódzkiego
Okręg Wyborczy nr 1, lista nr 6, pozycja nr 13

oraz
Kandydat do Rady Osiedla Olechów–Janów

Okręg Wyborczy nr 28, lista nr 1, pozycja nr 4



5
Wybory te są wyzwaniem dla każdego Polaka,
bowiem są bardzo ważne ze względu na to,
że właśnie na tym szczeblu rozstrzyga się
najwięcej codziennych spraw.

Będąc w obecnej kadencji w Radzie Osiedla
podejmowałam szereg przedsięwzięć mają-
cych na celu poprawę wizerunku osiedla, któ-
re reprezentowałam. Wiele zadań zostało już
wykonanych, innymi pragnę się zająć w no-
wej kadencji. Wśród tych, którymi zajmowałam
się, a które udało się szczęśliwie zrealizować,
należą między innymi:
– wyciszenie torów tramwajowych na ulicy

Limanowskiego
– brałam czynny udział w staraniach o od-

wodnienie ulicy Uniejowskiej
– dużym moim wkładem starań jest remont

chodników i mostka na przejściu na ulicy
Żubardzkiej

– byłam obecna przy szczepieniu wszystkich
kasztanów w rejonie Wielkopolska-Unie-
jowska, Puławskiego

– udzielałam wsparcia w staraniach o dofi-
nansowanie remontów osiedlowych szkół,
przedszkoli i żłobków

– zapewniam utrzymanie w czystości kanału
Bałutki, przechodzącego przez osiedle
Wielkopolska

– mam odwagę przeciwstawiać się różnym
negatywnym faktom, dokuczliwym zjawi-
skom, które jakże często utrudniają co-
dzienne życie mieszkańcom naszego
osiedla

– uważam, że pojawiające się problemy wy-
nikające z naturalnych różnic poglądów
mogą i powinny być rozwiązywane na dro-
dze dialogu. Jestem przekonana, że w życiu
społecznym oraz w funkcjonowaniu różnych
urzędów oraz organów samorządowych jest
potrzeba większego zrozumienia, życzli-
wości i szacunku dla ludzi.

Będę wdzięczna za każdy oddany głos na
moją osobę w czasie nadchodzących wybo-
rów samorządowych i z góry za niego dziękuję.

SAMORZĄDOWE 2014 r. Marianna
Szczepaniak

Wykształcenie – mgr inż. mechanik. Mieszkam
od dzieciństwa w dzielnicy Widzew, znam pro-
blemy i sprawy jej mieszkańców, dlatego
staram się w miarę swoich możliwości po-
magać i służyć w ich rozwiązywaniu. Przez
dwie kadencje byłem w zarządzie Rady
Osiedla „Stary Widzew” i kandyduję z listy
społecznej „Starego Widzewa” na następną
kadencję. Z uwagi na to, że wiele spraw nie
udało się pozytywnie załatwić w interesie
mieszkańców, także członków RSM „Ba-
wełna” zamieszkujących na ulicy Rawskiej,
Wilczej i Gołębia, a także Zbiorczej, uważam,
że dobrze byłoby, aby w przyszłej Radzie
Osiedla był przedstawiciel reprezentujący
Osiedle RSM Bawełna „Zbiorcza”. Jest to pra-
ca społeczna i dlatego jest niewielkie zainte-
resowanie, aby poświęcać czas i energię dla
wielu mieszkańców.
Głównym celem mojego działania są:
1) poprawa bezpieczeństwa mieszkańców

Osiedla, a w szczególności ludzi starszych
(Straż Miejska, Policja),

2) poprawa infrastruktury osiedla, poprawa
nawierzchni chodników i ulic, dalsza roz-
budowa placu zabaw i boisk sportowych
w parku „Nad Jasieniem”,

3) wspomaganie szkół, przedszkoli, żłobków,
4) zagospodarowanie i przebudowa wykopu

po linii kolejowej od ulicy Przędzalnianej
aż do Widzewa Wschodu,

5) udzielanie wsparcia i pomocy ludziom star-
szym – Klub Seniora przy Radzie Osiedla
„Stary Widzew”.

Stanisław
Sztuka

Szanowny
wyborco!

W Twoim imieniu będę ubiegał
się o:
– dokończenie rozpoczętych inwe-

stycji,
– dokończenie kanalizacji i poprawę

jakości dróg,
– dokończenie robót na stawach

Hulanka,
– poprawę bezpieczeństwa naszych

mieszkańców,
– współpracę w zakresie ochrony

środowiska,
– wspieranie i utrzymanie współpra-

cy z organizacjami społecznymi
(OSP, GOSiR, Dom kultury),

– dalszy rozwój istniejących jedno-
stek oświatowych i sportowych.

Wszystko to w miarę posiadanych
środków finansowych naszej Gminy.

Dziękuję za poparcie.

Teresa Lichota

zamieszkały przy. ul. Kasprzaka w Łodzi. Jestem łodziani-
nem od urodzenia, ukończyłem szkołę średnią i jestem mist-
rzem w zawodzie elektromechanika. Mam wszechstronne za-
interesowania. Od roku 1960 jestem działaczem sportu i rek-
reacji TKKF do chwili obecnej. Głównie interesują mnie pro-
blemy mieszkańców osiedla „Koziny” i estetyczny wygląd
osiedla oraz bezpieczeństwo, które zajmuje w moich
działaniach ważne miejsce, tzn. wymiana nierównych po-
pękanych chodników na kostkę. Jestem wieloletnim człon-
kiem rady osiedla i dalej chcę pielęgnować tradycje i doro-
bek poprzednich działaczy i dbać o poprawę komfortu za-
mieszkiwania naszych mieszkańców.

Antoni Piwiec

Kandydatka do Rady Osiedla
Teofilów-Wielkopolska

lista nr 4, poz. 3

Kandydatka do Rady Miejskiej
z listy Nowa Prawica – Nowa Łódź

okręg nr 8, poz. 3
kandydat do Rady osiedla

„Stary-Widzew” z listy społecznej

Jestem społecznikiem. Z racji wykonywa-
nego zawodu – reporter radiowy – zawsze
byłam blisko spraw ludzkich, bywało, że
dziwnych i trudnych do rozwiązania. Nigdy
nie rezygnowałam i starałam się rozwiązy-
wać je uczciwie i sprawiedliwie. Zawsze ro-
biłam coś dla lokalnej społeczności – praca
w Oddziale Łódzkim Krajowego Związku Lo-
katorów i Spółdzielców, w Radzie Osiedla
dwie kadencje, a obecnie w Europejskim
Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Łodzi .
Nigdy nie odmawiam pomocy i rady tym, któ-
rzy o nią proszą. Jestem bezpartyjna.

Kandydat Komitetu „Niezależni”
do Rady Osiedla „Koziny”

lista nr 1, poz. 7
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Jeśli prezes spółdzielni okazał się niewinny,

to jak określić osoby,
które dzięki wysuwanym wobec niego zarzutom

budowały swoje kariery?

Kontakt
z administratorem
Administratorzy pracują najbliżej mieszkań-
ców. Bezpośrednio opiekują się poszczególnymi
budynkami i starają się rozwiązywać problemy
mieszkańców związane z zamieszkaniem. Oto
wykaz wszystkich administratorów wraz z kon-
taktowymi telefonami komórkowymi i adresami
e-mailowymi:
Administracja osiedla „Słowiańskie”, tel.
42 670 95 03, 42 670 70 42.
Kierownik adm. p. Piotr Sumiński.
Administratorzy:
Alina Kobus administrowane bloki: 100-110
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: asz-
lawski@rsmbawelna.pl.
Beata Jachimczak administrowane bloki: 201-
-214, 218, 218a, 223, 224, 227, 227a, 228, 229,
229A, 230, 231, 231a, 232, 233, tel. kom. 505 131
497, e-mail: bjachimczak@rsmbawelna.pl.

Administracja osiedla „Sienkiewiczowskie”,
tel. 42 670 66 64, 42 670 66 63.
Kierownik adm. p. Małgorzata Furtak.
Administratorzy:
Małgorzata Pawlak administrowane bloki: 16,
S1-S7, S9-S11, Z1 (1-7), Z2 (1-7), tel. kom. 505
150 852, e-mail: mpawlak@rsmbawelna.pl.
Elżbieta Pietruszewska administrowane bloki:
12-15, 17-30, tel. kom. 505 150 851, e-mail: epiet-
ruszewska@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:
Jolanta Bagińska administrowane budynki:
Gorkiego 6/8, 10/12, 24, 26, 28, tel. kom. 505-
-150-858, e-mail: jbaginska@rsmbawelna.pl
Elżbieta Kowalczyk administrowane budynki:
Górska 2, 4, 3/5, 7/9, Szczytowa 4/6, Rawska 3, 7,
Wilcza 2, Gołębia 1/3, 5, tel. kom. 505 150 845,
e-mail: elkowalczyk@rsmbawelna.pl.
Aleksandra Czekalska administrowane bu-
dynki: Zbiorcza 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21,
23, 25, Sarnia 4, Stylonowa 7, tel. kom. 505 150
846, e-mail: aczekalska@rsmbawelna.pl.

Administracja osiedli „Żubardź” i „Koziny”,
tel. 42 651 55 24.
Kierownik adm. p. Jolanta Bartoszek.
Administratorzy:
Ewa Bukowska administrowane budynki: Tybury
3, 10, Klonowa 28/30, 32, 38/40, Kasprzaka
60/62, 64a, Okrzei 4/12, 30/36, 40, tel. kom. 505
150 857, e-mail: ebukowska@rsmbawelna.pl.
Magdalena Gazda administrowane budynki:
Kasprzaka 10, 11, 11a, 28/34, Długosza 1/5, 27,
29/31, 1-go Maja 76, 84/86, Więckowskiego 97, Lo-
rentza 8, Srebrzyńska 45, Włókniarzy 198, tel. kom.
505 150 840, e-mail: mgazda@rsmbawelna.pl.
Jacek Piaseczny administrowane budynki:
Czarnkowska 9/13, Gandhiego 3a, Tatarakowa 15,
Lutomierska 83/101, 103a, 105a, 109a, 111,
Wrześnieńska 67/69, 71/73, Sierakowskiego
1/5, Uniejowska 4, 4a, 6, Turoszowska 5, 16, tel.
kom. 505 150 862, e-mail: jpiaseczny@rsmba-
welna.pl.
Aneta Wyrowska administrowane bloki: Byd-
goska 25, 27/29, 35, 37, Lutomierska 156, 158,
Uniejowska 1/3, Limanowskiego 168, tel. kom.
501 463 291, e-mail: awyrowska@rsmbawelna.pl.
Danuta Lewandowska administrowane bu-
dynki: Bydgowska 40, 42, 44, 46, Klonowa 35/37,
41, tel. kom. 505 150 853, e-mail: dlewan-
dowska@rsmbawelna.pl.

Przyjmowanie i załatwianie interesantów
w spółdzielni odbywa się następująco: sekreta-
riat spółdzielni, Zespół Doradczo-Samorządowy,
Dział Księgowości Eksploatacyjnej Dział Tech-
niczny, Stanowisko ds. Analiz Ekonomicznych
czynne są przez cały tydzień (za wyjątkiem so-
bót i niedziel) w godzinach 8.00-16.30; Dział
Członkowsko-Mieszkaniowy, Dział Czynszów,
Kredytów i Wkładów Mieszkaniowych, Dział Or-
ganizacyjny czynne są w poniedziałki, środy,
czwartki, piatki w godzinach 8.00-16.30, we wtor-
ki w godzinach 8.00-18.00, Administracje osied-
lowe: w okresie od 1.09. do 30.06. przyjmują in-
teresantów w poniedziałki, środy, czwartki
i piątki w godz. 8.00-17.00, we wtorki w godzi-
nach 8.00-18.00, w okresie od 1.07. do 31.08.
w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz.
8.00-16.30, we wtorki w godz. 8.00-18.00.

Czy 14 lat oczekiwania na spra-
wiedliwość to norma? Okazuje
się, że tak. O czym przekonał się
Zenon Procyk, były prezes
olsztyńskiej Spółdzielni Miesz-

kaniowej „Pojezierze”. Swego czasu była to bar-
dzo głośna sprawa, niemal symboliczna.
W Olsztynie Procyka, prezesa jednej z naj-
większych spółdzielni mieszkaniowych w Pol-
sce, opisywano jako człowieka, który trzęsie
miastem. Według dziennikarzy i niektórych lo-
kalnych polityków, uosabiał całe zło i patolo-
gie występujące w spółdzielczości mieszka-
niowej.

Dysponując lokalami i umiejętnie rozdzie-
lając je między sędziów, prokuratorów, dzien-
nikarzy, policjantów i członków ich rodzin, Pro-
cyk jakoby zbudował potężny układ, gotów
zniszczyć każdego, kto wejdzie mu w drogę.

Jedną z osób, które walnie przyczyniły się
do jego upadku, była obecna posłanka PO Li-
dia Staroń. Na stronie internetowej pisze ona,
że „do polityki trafiła z przekonania, nie godząc
się na polityczne bezprawie. Podjęła walkę
z sitwą. Dotarła do dokumentów, które poka-
zały głęboką patologię nie tylko w spółdziel-
czości, ale także w urzędach i sądownictwie.
Mimo szykan, samotnie doprowadziła do roz-
bicia mafii spółdzielczej w Olsztynie i aresz-
towania prezesa spółdzielni”. Tym prezesem był
Procyk.

Dziś, po prawie 14 latach, gdy okazało się,
że sitwy, o której wspomniała posłanka Staroń,
nie było, a prezes Pojezierza został, na razie nie-
prawomocnie, oczyszczony przez sąd I i II in-
stancji z najpoważniejszych zarzutów, nadszedł
czas zadać niepokojące pytanie. Jak do tego do-
szło? Komu zależało na fałszywym oskarżeniu?
Jaką rolę w sprawie odegrała posłanka PO? Czy
prokuratura nie stała się narzędziem do wy-
kańczania niewygodnych osób?

Ze względu na kalendarz polityczny spra-
wa Procyka budzi coraz większy lęk w wyż-
szych kręgach towarzyskich i politycznych sto-
licy Warmii i Mazur. Był on nie tylko prezesem
spółdzielni mieszkaniowej, ale też radnym
i przewodniczącym Rady Miasta Olsztyna.
Nie jest tajemnicą, że jego upadkiem mogli być
zainteresowani lokalni politycy, którym za-
grażała popularność energicznego prezesa.

MILCZENIE

Przez wiele tygodni próbowałem się skontak-
tować z Zenonem Procykiem, by prosić go
o rozmowę. Odmówił, tłumacząc, że nie ma za-

ufania do dziennikarzy. Trudno mu się dziwić,
przez ponad 10 lat lokalne i centralne media wy-
lewały na niego kubły pomyj, przedstawiając
go jako bossa zorganizowanej grupy prze-
stępczej. Co można zrozumieć, bo sygnał do ta-
kiego traktowania dał w kwietniu 2005 r. nie kto
inny jak ówczesny zastępca prokuratora gene-
ralnego Kazimierz Olejnik, który powiedział
„Gazecie Wyborczej”, że „tak wstrząsającej pa-
tologii jak w Olsztynie nie widział nigdzie”.
A prokurator Olejnik to przecież osoba wiary-
godna, o nieposzlakowanej reputacji!

Nic dziwnego, że w maju 2005 r. Zenon Pro-
cyk i dwaj jego zastępcy zostali aresztowani.
Prokuratura zadbała, by przestał pełnić funkcję
w spółdzielni, a sąd przychylił się do wniosku,
by zastosować wobec niego środek zapobie-
gawczy w postaci aresztu. Były już prezes spę-
dził za kratami osiem miesięcy.

Jeden z jego zastępców nie wytrzymał pa-
nującej wokół niego atmosfery i popełnił sa-
mobójstwo. Oberwało się nawet znanemu
w Olsztynie lekarzowi i politykowi PiS Jerze-
mu Romaszce. Prokuratura zarzuciła mu po-
świadczenie nieprawdy przez wystawienie rze-
komo fałszywego zwolnienia lekarskiego rad-
cy prawnemu spółdzielni Pojezierze. Co ozna-
czało koniec kariery politycznej dla Romasz-
ki, w 2005 r. miał bowiem kandydować w wy-
borach do Sejmu.

W 2010 r. prokurator, która postawiła mu za-
rzut, w mowie końcowej wnioskowała o jego
uniewinnienie. Prowadzący rozprawę sędzia
zwrócił się wówczas do Romaszki: „Był pan le-
karzem, biegłym sądowym, oskarżenie pozbawiło
pana tego zaszczytu”. Publiczne zarzuty dotknęły
też czterech olsztyńskich sędziów- i żaden z tych
zarzutów nie znalazł potwierdzenia.

W naturze jednak nic nie ginie. Gdy jedni
upadają, kariery drugich kwitną. Bez wątpie-
nia sprawa Procyka stała się dla obecnej
posłanki PO Lidii Staroń początkiem zmian na
lepsze. Jako osoba znana z pryncypialnej i nie-
przejednanej walki ze spółdzielczą patologią
i układem w 2005 r. znalazła się na liście PO
w wyborach do Sejmu i dzięki 12 tys. głosów
po raz pierwszy zdobyła mandat poselski.

Gdy były prezes siedział za kratami, posłan-
ka Staroń i ludzie ze współpracującego z nią
Stowarzyszenia Obrony Spółdzielców w licz-
nych wywiadach i wypowiedziach dla mediów
opowiadali, jakich to niegodziwości się do-
puszczał. Z gazet można było się dowiedzieć,
że jego pragnący zachować anonimowość
współpracownicy nazywali go „Procentem”, bo
nie gardził „prowizjami” od przedsiębiorców

startujących w przetar-
gach na remonty i od
osób starających się
o mieszkania.
Rzecz jasna, nikt nie
chciał słuchać wyjaśnień
oskarżonego, więc prze-

konanie o jego winie stało się powszechne. Poza
tym Procyk siedział, co samo w sobie świad-
czyło na jego niekorzyść.

A JEDNAK SYSTEM DZIAŁA

W 2006 r. akt oskarżenia trafił do sądu w Ostró-
dzie i rozpoczął się trwający ponad trzy lata pro-
ces krzepiąco licznej grupy 27 pracowników
spółdzielni i osób mających pecha zbyt dobrze
znać Procyka. Oskarżonym postawiono ponad
100 zarzutów. Najwięcej, a jakże, byłemu pre-
zesowi Pojezierza, który miał być winny m.in.:
narażenia spółdzielni na straty poprzez doko-
nanie złego wyboru oferty na zakup podziel-
ników ciepła, namawiania od listopada 2003 do
lutego 2004 r. pracownic spółdzielni do fałszy-
wych zeznań przed sądem, przekazania
w 2003 r. prokuraturze sfałszowanego protokołu
z zebrania przedstawicieli spółdzielni, ukrycia
w czerwcu 2004 r. listy obecności z zebrań grup
członkowskich, fałszowania wyborów władz
Pojezierza w 2002 i 2003 r., wyłudzenia miesz-
kania od Barbary Sz., narażenia spółdzielni na
straty poprzez nieprawidłowe rozliczenie bu-
dowy bloku przy ul. Dworcowej 48a w Olszty-
nie i przez to zbyt tanią sprzedaż mieszkań.

O dziwo, dość szybko okazało się, że naj-
cięższe zarzuty nie znajdują potwierdzenia w ma-
teriale dowodowym. Można by rzec, że właści-
wie cały akt oskarżenia przygotowany przez pro-
kurator Grażynę Waryszak z Prokuratury Okrę-
gowej w Elblągu nadawał się do kosza.

Gdy stało się jasne, że wszyscy oskarżeni
zostaną uniewinnieni , 18 października 2010 r.
posłowie Stanisław Żelichowski, Janusz Cichoń
i Jerzy Gosiewski skierowali na ręce ministra
sprawiedliwości obszerną interpelację „w spra-
wie nieprawidłowości w przebiegu postępo-
wania karnego dotyczącego Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Pojezierze” w Olsztynie”.

Pomysł wybrańców narodu był kiepski, bo
niezależna od nich prokuratura nie zwykła się
tłumaczyć ze swoich działań, lecz z treści in-
terpelacji można się wiele dowiedzieć.

Z dokumentów wynika, że w związku z tą
sprawą od roku 2000 organy ścigania zbadały
194 różne wątki dotyczące spółdzielni, z cze-
go 161 nie znalazło potwierdzenia w faktach,
a w latach 2000-20005 zostało umorzonych 114
śledztw!

W kręgu zainteresowania prokuratorów
i policjantów z CBŚ znalazło się kilkadziesiąt
osób, w tym lekarze, sędziowie, pracownicy

spółdzielni. Moim zdaniem, było to klasyczne
„śledztwo trałowe” prowadzone zgodnie z za-
sadą, że jak się szeroko zarzuci sieci, z pew-
nością coś w nie wpadnie.

W lipcu 2010 r. zapadł wyrok w I instancji.
Lecz zanim do tego doszło, oskarżająca Zeno-
na Procyka prokurator Waryszak zwróciła się
do sądu o uniewinnienie go z dziewięciu za-
rzutów. Z dziewięciu kolejnych uniewinnił go
sąd. Ostatecznie sąd I instancji skazał go na rok
i sześć miesięcy pozbawienia wolności w za-
wieszeniu na cztery lata za nakłanianie w latach
2002 i 2003 do zorganizowania zebrań grup
członkowskich, w których brały udział osoby
nieuprawnione, niebędące członkami spółdziel-
ni. Zenon Procyk przez sześć lat nie mógł też
pełnić funkcji kierowniczych w spółdzielni.

Większość oskarżonych w tym procesie zos-
tała uniewinniona. Co najważniejsze, upadły
najpoważniejsze zarzuty dotyczące niepra-
widłowości finansowych w Pojezierzu.

Były prezes oczywiście odwołał się od
tego wyroku i w wyniku apelacji sąd oczyścił
go z zarzutów, za które został skazany, ale na-
kazał ponowne rozpatrzenie trzech wątków: bu-
dynku przy ul. Dworcowej 48a, mieszkania jed-
nej z członkiń spółdzielni oraz nakłaniania do
fałszowania protokołu.

Obecnie w sądzie w Elblągu toczy się pro-
ces obejmujący te sprawy i wskazuje na to, że
Zenon Procyk i tym razem zostanie oczyszczony
z zarzutów. Można by rzec- system działa. Wy-
miar sprawiedliwości właściwie ocenił zgro-
madzony przez organy ścigania materiał do-
wodowy i spełnił swoje zadanie. Tylko dlaczego
tak długo to trwało?

NIE MA WINNYCH

Koniec sprawy Zenona Procyka może być
początkiem kilku innych postępowań, tym ra-
zem nie karnych, lecz politycznych. Bo jeśli pre-
zes spółdzielni okazał się niewinny, to jak okreś-
lić osoby, które dzięki wysuwanym wobec nie-
go zarzutom budowały swoje kariery? I czy
posłanka Staroń, najaktywniejszy krytyk
i oskarżyciel Procyka, nie powinna wyjaśnić
motywów takiego postępowania? Posłanka
z oskarżeń kierowanych wobec niego i innych
prezesów spółdzielni mieszkaniowych uczyniła,
moim zdaniem, potężny atut polityczny, sym-
bol nieprzejednanej walki o interesy ludzi
uciśnionych i wykorzystywanych przez wszech-
mocnych i bezwzględnych spółdzielczych bon-
zów. Może się okazać, że ten starannie budo-
wany wizerunek jest fałszywy. Zwłaszcza, że
rośnie liczba osób gotowych nie tylko opo-
wiedzieć o tym, co się działo w ostatnich latach
w Olsztynie, ale i poprzeć swoje rewelacje do-
kumentami.

Marek Czarkowski „Przegląd”

14 LAT DO NIEWINNOŚCI

Montowane w mieszkaniach
nowe głowice termostatyczne
wciąż budzą wiele pytań i wątpli-
wości Państwa. Mimo obszer-
nych artykułów zamieszczonych
w dwóch ostatnich numerach
gazety RSM Bawełna – Mój Dom
(nr 67-68 z lipca-sierpnia i nr 69
z września br.) nadal zdarzają się
pisma i telefony z pytaniami o te
głowice. I tak lokatorka z Kozin
wyraziła zdziwienie, że na głowi-
cach skala pokrętła rozpoczyna
się od „2”, a Pan z ul. Gorkiego
wyraził niezadowolenie z faktu,
że monterzy nie instruują,
a wręcz, jak się okazało, prze-
kazują błędne informacje o tym,
jak posługiwać się głowicami.
Aby rozwiać te wątpliwości dru-
kujemy obok instrukcję obsługi
tego urządzenia.

+16°C w mieszkaniu
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Samorząd gminy winien zajmować się nie polityką,
ale działaniami, które są bliskie jej mieszkańcom.
I dlatego powołano Komitet Wyborczy Wyborców
„Bezpartyjna Łódź”.

Redakcja: Panie przewodniczący, Wi-
dzew to nie tylko dla Pana miejsce za-
mieszkania, ale i teren, który aktywnie
Pan formuje, zmienia. Jak długo miesz-
ka Pan na Widzewie?

Andrzej Rudnicki: Z Widzewem
związane jest całe moje nastoletnie i dorosłe
życie. Gdy miałem 13 lat z rodzicami
wprowadziliśmy się do bloku na Zarzewie,
bloku wybudowanego przez RSM „Ba-
wełna”. Jako dorosły człowiek, już ze swo-
ją rodziną wyprowadziłem się na Janów,
także do budynku wzniesionego przez RSM
„Bawełna”. I tak zaczęła się moja przygo-
da z tym osiedlem. Zawsze starałem się nie
przechodzić obojętnie wobec potrzeb ludzi
tu zamieszkałych i patrząc z perspektywy
czasu co nieco udało się mi osiągnąć dla tego
miejsca.

– Ile lat pracuje Pan społecznie dla
mieszkańców osiedla Janów?

A.R.: Trudno, tak na szybko, przeliczyć
to na konkretne lata, bo na początku moje
działania skupiały się tylko na przekazy-
waniu moich opinii i sugestii kolegom
i przyjaciołom, którzy aktywnie wówczas
pracowali społecznie w organach Spółdziel-
ni. Potem za ich namową, na grupie człon-
kowskiej, zostałem sam wybrany do Rady
Osiedla „Sienkiewiczowskie”. I od tego cza-
su, mniej więcej od 15 lat, stałem się ak-
tywnym społecznikiem osiedlowym
i spółdzielnianym. Od 10 lat jestem prze-
wodniczącym Rady Osiedla „Sienkiewi-
czowskie”. W tym okresie dzięki zaan-
gażowaniu nas – działaczy udało się,
z udziałem Miasta, oświetlić znaczną część
ulicy Kmicica, wybudować kładkę nad
„rurami” (chodzi o rury ciepłownicze sta-
nowiące granicę między Janowem a Ole-
chowem – dop. red.), oświetlić ją i utwar-
dzić. Ale te i inne drobne inwestycje na
osiedlu to dla mnie wciąż zbyt mało. Może
powodem jest mały zakres uprawnień Rady
Osiedla, która jest tylko organem doradczym
dla władz spółdzielczych, a dla władz mias-
ta organem, który przypomina im co powinni
zrobić, a nie zrobili na osiedlach. Chciałbym
zrobić jeszcze wiele nie tylko dla naszego
Janowa, ale i dla całego Widzewa.

– Jak obecnie można zyskać poparcie
dla inicjatyw rozwoju naszego otoczenia?
Czy znalazł Pan rozwiązanie i wyjście z tej
niemocy do władz miasta?

A.R.: Pierwsza poważniejsza okazja
nadarzyła się ku temu w ubiegłym roku.
Władze Miasta, chcąc przekazać pewien za-
kres decyzji inwestycyjnych w ręce miesz-
kańców Łodzi, wprowadziły program zwa-
ny Budżetem Obywatelskim. Ma on za za-
danie wskazanie przez samych mieszkańców
potrzebnych dla nich i miasta inwestycji. Na
naszych osiedlach jako priorytetowe wi-
działem od lat tworzenie parkingów. Cza-
sy się bardzo zmieniły w porównaniu do po-
przednich, chociażby do początku lat
90-tych, kiedy wprowadziłem się na Janów.
Dziś dusimy się od natłoku samochodów.
Prawie każda rodzina ma samochód, nie-
które więcej. Widząc ogromne potrzeby
mieszkańców naszego osiedla w zakresie
braku miejsc postojowych, opracowałem
i zgłosiłem dwa projekty do Budżetu Oby-
watelskiego. Jeden dotyczył wybudowania
parkingu dla samochodów osobowych mię-
dzy Biedronką a kortami tenisowymi TKKF

Ogniska „Dzikusy”. Drugi projekt zakładał
wybudowanie miejsc parkingowych wzdłuż
ulicy Rocha Kowalskiego. Oba projekty zos-
tały zaakceptowane i weszły do zadań
Budżetu Obywatelskiego najpierw na 2014 r.
a następnie na 2015 r., ale nie zyskały po-
parcia wystarczającej liczby osób by mogły
być realizowane, bowiem „silniejsi” byli
mieszkańcy Widzewa-Wschodu. Jest ich po
prostu więcej.

– Więc jeśli nie Budżet Obywatelski to
co może przyczynić się do dalszego szyb-
szego rozwoju Janowa?

A.R.: Nadarza się taka możliwość, że
będę mógł zrobić zdecydowanie więcej
dla Janowa i Widzewa. Otrzymałem pro-
pozycję kandydowania do Rady Miejskiej
z listy Komitetu Wyborczego Wyborców
„Bezpartyjna Łódź”. Komitet ten skupia
w większości doświadczonych działaczy sa-
morządowych. Są to samorządowcy z tere-
nu całej Łodzi, którzy już wcześniej wyka-
zali się prawdziwym zaangażowaniem
w rozwiązywaniu spraw istotnych dla Łod-
zian, a nie tylko pięknymi hasłami na bil-
bordach wyborczych. Wracając przy tym do
mojej wcześniejszej myśli o budżecie oby-
watelskim jako radny starałbym się, aby
budżet obywatelski nie był dzielony w ska-
li dzielnic, ale w skali danego osiedla – jed-
nostki pomocniczej gminy. Aktywność
społeczna, w takim zakresie, na naszym te-
renie jeszcze bardziej wzrośnie. Zlikwido-
wałbym również zadania ogólnomiejskie
w Budżecie Obywatelskim, bo to winno być
co roku uwzględniane w normalnym
budżecie naszej Gminy.

– A czy forma głosowania przy
Budżecie Obywatelskim jest dobra?

A.R.: Oczywiście. Jesteśmy otwartym
społeczeństwem. Dużo głosów zostało od-
danych internetowo i to jest dobry kierunek.
Dobrym również jest głosowanie bezpoś-
rednio za pomocą papierowych kart wy-
borczych, bowiem również znaczna część
naszych mieszkańców jest przyzwyczajona
do tej formy głosowania. Należałoby więc
każdemu do jego skrzynki pocztowej, za po-
średnictwem administracji osiedlowych,
czy też administratorów wspólnot dostarczyć
te egzemplarze. I do tego ta zmiana, o której
mówiłem wyżej, tzn. głosowanie dotyczące
zadań osiedlowych i rysują się nam zręby
społeczeństwa obywatelskiego, istotnie za-
interesowanego swoim otoczeniem.

– Wspomniał Pan, że kandyduje do
Rady Miejskiej z komitetu „Bezpartyjna
Łódź”. Czym jest „Bezpartyjna Łódź”?

A.R.: Jaka jest rzeczywistość w na-
szym mieście – każdy widzi. A samorząd
gminny, czyli Rada Miejska jest podzielo-
na pomiędzy ugrupowania polityczne. Jest
swoistym odzwierciedleniem naszego Par-
lamentu, z tym tylko wyjątkiem, że ponie-
waż jesteśmy Miastem, to w naszych wła-
dzach miejskich nie ma PSL. Na posiedze-
niach Rady często dochodzi do kłótni, spra-
wy partyjne często biorą górę. Dlatego
znaczna część aktywnych ludzi, którzy
tworzą Rady Osiedli – jednostki pomocni-
cze Gminy, postanowiła to całkowicie zmie-
nić. Bo samorząd gminy winien zajmować
się nie polityką, ale działaniami, które są bli-
skie jej mieszkańcom. I dlatego powołano
Komitet Wyborczy Wyborców „Bezpartyj-
na Łódź”, zarejestrowano listy w większości

Rozmowa z Andrzejem Rudnickim
– przewodniczącym Rady Osiedla
„Sienkiewiczowskie”, kandydatem
do Rady miasta Łodzi.

Moje miejsce na ziemi
Olechowie do końca 2016 r. rozpocząć
budowę basenu dla wszystkich miesz-
kańców Widzewa. Basen czynny
byłby cały rok, a nie tylko, jak
dotychczas, w okresie roku
szkolnego. Uważam, że ba-
sen jest niezbędny i star-
szym mieszkańcom i mło-
dzieży, w tym także tej
spędzającej wakacje
w mieście. Zdaję sobie
sprawę, że to trudne
przedsięwzięcie, ale
jako magister ekono-
mii budownictwa i in-
westycji Uniwersytetu
Łódzkiego wiem, że każ-
da inwestycja powinna być
poprzedzona rzetelnym pro-
jektem i wskazaniem źródeł fi-
nansowania inwestycji. W tym
przypadku taki projekt musi zys-
kać akceptację Ministra Sportu
i Turystyki, co dałoby możliwość
dofinansowania z Funduszu Roz-
woju Kultury Fizycznej jak rów-
nież pozytywną opinię Zarządu Wo-
jewództwa Łódzkiego, który odpo-
wiedzialny jest za wdrażanie Regio-
nalnych Programów Operacyjnych na lata
2014-2020.

– Dlaczego uważa Pan, że potrzebny
mieszkańcom jest akurat basen a nie sta-
dion lub korty tenisowe?

A.R.: Dlatego, że z własnego doświad-
czenia wiem, że wysiłek w wodzie jest tym
niezbędnym elementem kultury fizycznej
współczesnego człowieka . Już przedszko-
lak, zamiast biegać, wiele godzin siedzi sku-
lony przed komputerem i staje się powoli ka-
leką. Tych „kalek” przybywa, gdyż zmiana
stylu życia, która zaszła w ostatnich dzie-
sięcioleciach, jest zabójcza szczególnie dla
kręgosłupa. Już za kilka, kilkanaście lat, jeś-
li tego nie zmienimy, będziemy społeczeń-
stwem inwalidów. Tak więc basen jest pre-
wencją dla ludzi młodych, jak również ele-
mentem rehabilitacji dla osób starszych, któ-
rych będzie coraz więcej w naszym
społeczeństwie.

– Jak Pana społeczna działalność od-
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Ludzie,
których

warto poznać

okręgów i wytypowano ludzi oddanych
sprawom ludzkim, łódzkim, miejskim, naj-
bliższym miejscom zamieszkania. Nie bę-
dzie w ich działaniu – naszym działaniu –
dużej polityki, tylko perspektywa rozwoju
miasta i rozwiązywanie spraw najbliższych
ludziom. Byliśmy pierwszym komitetem za-
rejestrowanym przez miejskiego komisarza
wyborczego.

– Pana działalność społeczna nie do-
tyczy tylko Janowa i jej mieszkańców.
Czym jeszcze Pan się interesuje i w jakie
działania włącza?

A.R.: Tak, od wielu lat jestem działaczem
stowarzyszeń niepodległościowych,
a w szczególności tych, które skupiają ro-
dziny, których bliscy zostali zamordowania
lub wywiezieni „na wschód” przez sowiec-
kich oprawców. Opiekuję się społecznie lu-
dźmi z tzw. „Rodziny katyńskiej” oraz Sy-
birakami. Ludzie ci są mi bardzo bliscy, cho-
ciaż ja sam nie doświadczyłem tej tragedii
naszego narodu.

– Czym zajmują się te Stowarzysze-
nia?

A.R.: 20 lata temu w Łodzi powstała or-
ganizacja skupiająca krewnych i powino-
watych pomordowanych na Wschodzie
polskich oficerów, urzędników, naukowców
– Federacja Rodzin Katyńskich. Celem
było ujawnienie prawdy nie tylko o zbrodni
dokonanej 1940 r. przez sowieckich opraw-
ców na kilkudziesięciu tysiącach interno-
wanych na wschód Polakach, ale również
o setkach tysięcy wywiezionych na wschód
rodzinach tych zamordowanych Polaków.
Tysiące Sybiraków w stepach Kazachstanu
umierało z głodu i przepracowania tylko dla-
tego, że byli Polakami. Federacja za swój cel
przyjęła propagowanie wiedzy na ten temat,
przedstawianie prawdy o tamtych wyda-
rzeniach oraz pomoc osobom, których tra-
gedia dotknęła.

– Czy ta działalność może dawać sa-
tysfakcję, radość z tego co robicie?

A.R.: Ależ oczywiście i to ogromną. Naj-
lepszą satysfakcją dla mnie jest szczery uś-
miech lub prawdziwe łzy ludzi. W ubiegłym
roku zorganizowałem dla ponad 30 osób wy-
jazd do Bykowni pod Kijowem na polski
cmentarz wojenny. Wśród uczestników byli
synowie, córki i wnukowie zamordowanych
na Ukrainie, a w Bykowni pogrzebanych,
Polaków. Tragedią jest to, że jedyną winą
tych ludzi było to, że byli Polakami. Uś-
miech był na ustach tych ludzi, gdy tam je-
chali, a prawdziwe łzy, gdy zobaczyli gro-
by swoich najbliższych. Większość po raz
pierwszy.

– Ale satysfakcję daje też to, że Pana
działalność jest dostrzegana. Za swoje
zasługi otrzymał Pan kilkakrotnie od-
znaczenia.

A.R.: Finansowych nagród nigdy nie
chciałem otrzymywać ze względów etycz-
nych, ale byłem wielokrotnie odznaczany
medalami i krzyżami państwowymi. W lip-
cu 2014 r. otrzymałem od Pana Prezyden-
ta RP Bronisława Komorowskiego Srebrny
Krzyż Zasługi za swoją działalność.

– Jakie byłyby plany Pana działań,
gdyby został Pan wybrany do Rady mia-
sta Łodzi?

A.R.: Dobrze, że mówimy o planach
działań po wyborach, a nie pyta się Pani ja-
kie są moje (nasze) plany wyborcze, gdyż
wszystkie one są do siebie bardzo podobne.
Każdy kandydat chce dobrze dla łodzian,
wszyscy „kochają Łódź”, wszyscy chcą roz-
wiązywać problemy Łodzi i jej mieszkań-
ców. Ja również w to się wpisuję, ale chcę
mówić też o konkretach. A jednym z nich
jest dla mnie budowa na Widzewie całorocz-
nego basenu z prawdziwego zdarzenia.
Zrobię wszystko co w mojej mocy, żeby na

bierana jest przez najbliż-
szych?

A.R.: Rodzina jest
dla mnie najważniejsza:
żona, dwie córki i od
niedawna zięć. Wszyscy
wspierają mnie w moich

działaniach, za co
jestem im

wdzięczny i m.in. dla nich chcę podejmo-
wać kolejne inicjatywy. Z myślą o nich i mo-
ich przyszłych wnukach chcę zmieniać
najbliższe otoczenie.

– Na koniec, jakie jest Pana marzenie?
A.R.: Będę może monotematyczny, ale

moim marzeniem jest widzewski basen, na
który uczęszczam z moimi wnukami, dla
zdrowia ich i mojego. I to są moje marzenia.

– Zatem co może spełnić to życzenie?
A.R.: Warto zagłosować na listę wy-

borców „Bezpartyjna Łódź”, gdzie oprócz
mnie jest więcej ludzi aktywnych z nasze-
go widzewskiego środowiska, którzy w swo-
ich działaniach będą starać się promować
dobre działanie. Idziemy grupą do tych wy-
borów. Nie konkurujemy między sobą.
Przykładem jest nasza ulotka, na której
wszyscy jesteśmy razem – zjednoczeni.
I taka winna być cała nasza Łódź, taka po-
winna być nasza dzielnica, Widzew.

Życzymy więc powodzenia
K.Sz. i I.G.

W połowie lipca br. ruszyła przebudowa wi-
dzewskiego odcinka trasy WZ. W jego ramach
wymieniane będzie torowisko na al. Piłsud-
skiego i ul. Rokicińskiej, od ul. Kilińskiego do
pętli Augustów, budowane będzie nowe to-
rowisko na ul. Rokicińskiej, ul. Hetmańskiej
i al. Ofiar Terroryzmu 11 Września, aż do za-
kładów Dell. W ramach tego projektu, na ul. Rokicińskiej, na wysokości ul. Gorkiego i Gogola, zostanie
wyniesiona jezdnia, czyli powstanie estakada.

Plany, jak widać, są szerokie i śmiałe, chociaż można by się zastanawiać, czemu ma służyć ta
estakada akurat w tym miejscu. Czy naprawdę konieczny jest tam trzymetrowy wiadukt? Zostawmy
jednak te dywagacje i przyjrzyjmy się innemu problemowi, który spowodowały trwające prace.

24 lipca zamknięta została południowa nitka ul. Rokicińskiej na odcinku od ul. Gorkiego do ul. Au-
gustów. Ruch w obie strony odbywa się obecnie po nitce północnej. Rozkopany teren budowy i ob-
jazdy pozbawiły pawilony łatwego dostępu. Komunikacja piesza odbywa się głównie od strony ulicy
Puszkina, a przeniesienie przystanku na drugą stronę ulicy i likwidacja linii tramwajowej sprawiły, że ruch
pieszy w okolicy położonych tam pawilonów praktycznie zamiera. Konsekwencją tego jest drastycz-
ny spadek obrotów właścicieli i najemców pawilonów handlowych i usługowych, które znajdują się
w okolicy ul. Gorkiego. Osoby posiadające tam swoje sklepy wyliczają, że ich zarobki zmniejszyły się
w tym okresie o ponad połowę!

Tak źle jeszcze nie było. Prowadzenie działalności staje się nieopłacalne, bo nie można osiągnąć
z niej żadnego dochodu. A przecież nikt nie zwolni właścicieli sklepów z płacenia comiesięcznych opłat.
Tylko skąd wziąć na to pieniądze? Handlowcy są poddenerwowani i zastanawiają się czy mogą do-
magać się odszkodowań za utracone dochody. Przepisów w tej sprawie jednak brak. Odszkodowa-
nie należy się bowiem za wyrządzenie szkody czynu niedozwolonego, a remont ulicy takim czynem
przecież nie jest. Czy jednak przedsiębiorcy i mieszkańcy byli wcześniej poinformowani o planach miasta?
To prawda, że w lipcu odbyły się na Widzewie zarówno spotkania z Prezydent Zdanowską, jak i z pra-
cownikami Zarządu Dróg i Transportu, jednak wyniki ankiety przeprowadzonej przez radnych SLD
wykazują, że na pytanie czy mieszkańcy Widzewa byli poinformowani o budowie, aż 66% odpowie-
działo przecząco. Co zatem w takiej sytuacji mają zrobić okoliczni przedsiębiorcy? Czy pozostaje im
tylko czekać i liczyć straty? Czy wszystkim uda się przetrwać ten remont? I czy jego efektem, oprócz
odnowionej ulicy, nie będą też puste lokale użytkowe? A może urzędnicy decydujący o wszelkich re-
montach czy pracach wiążących się z reorganizację ruchu lub zamykaniem ulic, powinni, planując
to, rozważyć także jaki będzie to miało wpływ na ludzi, prowadzących w tym rejonie działalność gos-
podarczą? Miastu powinno przecież zależeć na rozwoju gospodarki, a władze lokalne powinny wreszcie
spojrzeć na przedsiębiorców jak na potencjalnych partnerów, których należy wspierać w realizacji wspól-
nych celów, a nie hamować ich możliwości zarobkowe. I.G.

Przebudowa ul. Rokicińskiej dobija handel



8 Rozerwij się!
POZIOMO: 1. bierze udział w ro-
szadzie, 6. szewski konik, 7. miasto
z mostem wiszącym nad jeziorem, 8.
żona G. Busha, 9. zaśpiewała Ale jestem,
12. pisemny apel do narodu, 13. prze-
ciwieństwo dymisji, 14. słuchowy lub
telefoniczny, 18. ósemki na papierze,
19. kupno-sprzedaż, 20. najmniejsza
osobówka z Daewoo, 21. ogród zoo-
logiczny, 22. daw. transport zesłańców.
PIONOWO: 2. jeden ze stanów przez
który przepływa Snake, 3. rozdrabnia-
nie zębami, 4. symbolizuje strach, 5. na-
lewka z kłączy tataraku, 9. miasto
w Pensylwanii, 10. rozległa uprawa
w tropikach, 11. trafia na kamień, 15. su-
fit z malowidłem, 16. imię Habsburgów,
17. samotnie okrążył Ziemię na jachcie.

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI
WRZEŚNIOWEJ

Poziomo: panna, klomb, Biecz, To-
mek, Inkoo, wiosna, lando, ciapka,
myto, Łabędy, buty, moniak, dary.
Pionowo: anion, Necko, Eleonora,
imiennik, Islamabad, kunktator, owoc,
Iwanow, pręcik, azydki.

Pierwsze trzy osoby, które
nadeślą prawidłowo rozwiązaną

krzyżówkę na adres: RSM
„Bawełna” 93-120 Łódź,

ul. Przybyszewskiego 163,
z dopiskiem na kopercie „Krzyżówka”,

otrzymają nagrody (nie dotyczy
pracowników RSM „Bawełna”).

K U C H N I A
N A S Z A
CODZIENNA
Królowa jesieni
na stole
Dynia posiada wiele wa-
lorów zdrowotnych dla na-
szego organizmu, i co
ważne można ja podawać
na wiele sposobów: za-
marynowaną w occie, jako
smażone placuszki, jako
treściwe zupy, w tym także
mleczne, pieczone kąski
dyniowe, zasmażaną z in-
nymi warzywami. My po-
lecamy dziś smaczne dru-
gie danie z dynią.

Tolerancja jest przestęp-
stwem, jeśli dotyczy zła.

(Thomas Mann)

BARAN
Czeka Cię bardzo po-
ważna transakcja. Po-
winieneś być uważny, bo
w grę może wchodzić
znaczna kwota. Nie lek-
ceważ tego, co mówią do-

mownicy, ich lęk przed niepomyślnym zrządze-
niem losu będzie uzasadniony. Pamiętaj o uro-
dzinach Skorpiona. Twój upominek będzie dla
niego radosnym zaskoczeniem.

BYK
Odżyją zapomniane wy-
darzenia z przeszłości.
Ktoś, komu dawno temu
wyświadczyłeś jakąś przy-
sługę, będzie szukał kon-
taktu z Tobą. Może to

zaowocować bardzo udanym interesem. Na-
tomiast bliskie Ci Ryby chcą odbyć poważną
rozmowę. To dobry pomysł - wyjaśnicie sobie
wreszcie kilka spraw.

BLIŹNIĘTA
Kilka szybko następu-
jących po sobie zadzi-
wiających wydarzeń za-
niepokoi Cię. Trudno bę-
dzie przewidzieć, co za
nimi się kryje. Dopiero
rozmowa z zaprzyjaź-

nioną Wagą przyniesie wyjaśnienie niektórych
sytuacji. A to już będzie wiele znaczyć. Zaku-
lisowe sprawy pojmiesz dopiero za jakiś czas.

RAK
Zaczniesz dotkliwie od-
czuwać brak gotówki. Co
gorsza - może się to też
odbić na poziomie życia
Twojej rodziny. Musisz
koniecznie znaleźć inne
od dotychczasowego,

bardziej zyskowne zajęcie. Może warto sko-
rzystać z propozycji zaprzyjaźnionego Wodni-
ka, który chce Cię wciągnąć do swojej spółki?

LEW
Nowinki dotyczące osób,
z którymi kontaktujesz się
na co dzień, nieco Cię za-
skoczą, a nawet zadziwią.
Nim wydasz sąd, spraw-
dź, czy to rzeczywiście

prawda. Inaczej wplączesz się w intrygę trudną
do rozwikłania i stracisz przychylność znajo-
mych. A tego chyba nie chcesz. Bądź miły dla
Panny.

PANNA
Lepiej chwyć się zawcza-
su za kieszeń! Raz po raz
kusi Cię jakaś rzecz i go-
tów jesteś nie tylko utopić
w niej oszczędności, ale
także zapożyczyć się po

uszy. Nie działaj pochopnie. Na zakupy wy-
bieraj się z rozważnym i oszczędnym (z ko-
nieczności!) Rakiem. Lepiej odłóż na później
te zachcianki.

WAGA
Wzmożona aktywność,
zwłaszcza w pracy. Za
sprawą intuicji i (o dzi-
wo!) cierpliwości osią-
gniesz znaczący sukces.
Zarysują się też możli-
wości awansu zawodo-

wego i większych zarobków. Nie zapominaj
jednak o sprawach rodzinnych. Koziorożec ma
jakieś obiekcje do Twoich ostatnich decyzji.

SKORPION
To, co zdarzy się w tych
dniach, może mieć istot-
ne znaczenie dla Twojej
niedalekiej przyszłości.
Bierz więc pod uwagę
każdy szczegół toczących
się wydarzeń i w miarę

możliwości zachowaj obiektywizm w ocenie sy-
tuacji. Będzie to potrzebne w najbliższych
negocjacjach z Bykiem.

STRZELEC
Nerwowy okres dobiega
końca. Nie oderwiesz się
jednak od trudnych i po-
chłaniających Twój czas
spraw. Baran złoży Ci
propozycję wzięcia udzia-

łu w niezbyt pewnym interesie. Ryzyko będzie
duże, ale przy odrobinie szczęścia korzyści będą
jeszcze większe. Czy zagrasz więc va banque?

KOZIOROŻEC
Interesujące dni. Nawet
sytuacja, w której nie-
spodziewanie się znaj-
dziesz i która bardzo Cię
zaskoczy, może z biegiem
czasu okazać się nader

atrakcyjna. Nie okazuj konsternacji takim
obrotem sprawy, przeciwnie - pewnie wyko-
rzystaj go do swoich celów. Nadal trzymaj
z Bliźniętami.

WODNIK
Mimo woli znajdziesz się
w samym środku jakiejś
intrygi. Nie jako obiekt,
ale jej uczestnik! Na pew-
no nie będzie Ci to na
rękę. Nie dawaj posłuchu
zapewnieniom o ważnoś-

ci Twojego uczestnictwa w całej sprawie, tyl-
ko szybko dyskretnie wycofaj się z tego. Naj-
lepiej za grzywę Lwa.

RYBY
W nadchodzących dniach
czekają Cię trudne a na-
wet skomplikowane zada-
nia, małe kłopoty i duża
nerwówka. Wiele błędów
rodzi się z prawdy w oczy,
którą nie zawsze trzeba

mówić. Zacznij bardziej doceniać dyplomację!
To pozwoli łatwiej przetrwać ten miesiąc.
Bierz przykład z poczynań Strzelca.

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

U Ś M I E C H N I J S I Ę
• • •

Alkohol nie ma blasku, ale jakoś gdy się Jasiek go napije, to
mu się oczy świecą.

• • •
Spotykają się dwie przyjaciółki:
– Dlaczego włożyłaś do pracy minispódniczkę?
– Wolę, żeby szef patrzył na moje nogi niż na ręce...

• • •
– Do biura FBI dzwoni facet:
– Mój sąsiad John Smith, trzyma narkotyki w szopie na
drewno.
Wieczorem ten sam facet dzwoni do Smitha:
– Było u ciebie FBI? – Było.
– Porąbali Ci drewno? – Tak.
– Dobra, jutro ty na mnie donosisz. Ktoś mi musi przekopać
ogródek.

Wyboistą drogą swojską,
Jedzie do nas obce wojsko.
Obcy mundur i kamasze,
Mkną na ziemie, kurna, nasze!
Postrach sieją w okolicy…

Spoko, bo to sojusznicy.

Mkną do Polski dziś żołnierze.
Nie na gwałty i grabieże,
Ni po zabór twego mienia,
Lecz po prostu na ćwiczenia.

Mkną mundury, na pstrokato,
Jadą do nas wojska NATO.

Powitalny chleb czas piec –
Oni granic będą strzec!
Z solą lećmy, no i z winem,
Bronić będą pod… Szczecinem.

By nie zjawił jaki zły się,
Też na Odrze i na Nysie.

NATO spłaca Polsce dług.
Nie podskoczy żaden wróg,
Niedźwiedź czarny, ani biały,
Ni kalifat wrogi cały.

Już my nie armatnie mięso!
Wszyscy się przed nami trzęsą.

Tych obrońców widok miły,
Zwłaszcza, że to znaczne siły.
No bo jeszcze moment, chwilka,
A wojsk przyśle nam państw kilka.

Tuzin stamtąd, mendel stąd
I obronią Polski ląd.

Szczęściem płoną nasze lica.
Wszak to u nas ma być „szpica”,
Która wroga, jak wieść niesie,
Zmiażdży, zdławi, wnet rozniesie.

Na akt wrogi ruszy klinem!
W razie czego pod…

Szczecinem.

Dziś granica, na me oko,
Z Niemcem jest bezpieczna,

spoko.
Reszta kraju niech łzy otrze –
Ponoć „szpica” i tam dotrze!

Chyba, że…, rzecz była taka,
Wylądują znów w burakach.

JJEEDDZZIIEE  DDOO  NNAASS  
OOBBCCEE  WWOOJJSSKKOO

Andrzej Dynkiewicz

Lepiej zrozu-
mieć mało, niż
zrozumieć źle.

Taka sobie myśl

Składniki:
– 1/21 szklanka kaszy jaglanej, 
– 1 marchew średniej wielkości,
– 1/2 korzenia pietruszki,
– 1 cebula, 
– spory kawałek dyni,
– 1/2 czerwonej papryki,
– 1 pojedyncza pierś z kurczaka,
– zioła prowansalskie,
– sól i pieprz świeżo mielone,
– 3/4 szklanki bulionu drobiowo-wa-

rzywnego,
– łyżka masła i olej rzepakowy do sma -

żenia,
– natka pietruszki do posypania.

Sposób przygotowania:
1. Filet z kurczaka myjemy, czyścimy

z błonek i kroimy w niewielkie różno -
kształtne kawałki, skrapiamy oliwą
i posypujemy ziołami prowansalskimi,
solą i pieprzem. Odstawiamy do lo-

Dynia zasmażana 
z kurczakiem 
i kaszą jaglaną

dówki do schłodzenia (przynajmniej
½ godz.).

2. Do wrzącej, osolonej wody wrzucamy
kaszę jaglaną w proporcji dwie szklan-
ki wody na szklankę kaszy. Gotujemy
ok. 15–20 minut na wolnym ogniu, co
chwila mieszając i sprawdzając czy
wchłania płyn (w razie potrzeby
można dodać wody lub mleka). Gdy
kasza jest prawie miękka zdejmujemy
z ognia i zostawiamy pod przykryciem.

3. W tym czasie obieramy warzywa
i kroimy – marchewkę i pietruszkę
w zapałki, cebulę w piórka, dynię
i paprykę w kosteczkę. Dynię pod-
smażamy na maśle, by lekko zmiękła
i przekładamy do miseczki. Kurczaka
podsmażamy do miękkości, zdejmu-
jemy i na tej samej patelni przez
dosłownie minutkę przesmażamy po-
krojoną w piórka cebulę.

4. Marchewkę wraz z pietruszką dusimy
w bulionie ok. 10 minut

5. Wszystko jeszcze gorące przekładamy
na talerze i posypujemy natką piet-
ruszki.

I smacznego! KIM
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