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Od 1 października można głosować na zadania Budżetu Obywatel-
skiego 2021/2022. Zachęcamy do głosowania. Każdy może oddać 
głos na 5 projektów osiedlowych i 5 ponadosiedlowych.

Biblioteki to obecnie nie tylko wypożyczalnie książek. Poszczególne filie organizują wydarze-
nia kulturalne, popularyzują kulturę czytania i wykorzystują nowe media. To miejsca integracji 
lokalnej społeczności, o czym możemy przekonać się odwiedzając np. filię nr 52 na Janowie.

NAKŁAD 9000 

egzemplarzy

Minęło już półtora roku naszego 
życia w stanie epidemii. To co pisałem 
rok temu nadal jest aktualne. i dlatego 
ponownie przekazuję, że świadomość 
powagi sytuacji ciągłego zagrożenia 
zarażeniem się wirusem Covid-19 po-
winna już do wszystkich dotrzeć. Ob-
serwacje z ulic, gmachów publicznych, 
galerii handlowych, sklepów małych 
i dużych, urzędów, administracji, re-
stauracji, barów itp. nie napawają op-
tymizmem. Nie zakładamy maseczek, 
nie dezynfekujemy rąk, stojąc do róż-
nego rodzaju kas nie przestrzegamy 
określonego dystansu od poprzedza-
jącej nas osoby lub osób. Dlatego po-
nownie zachęcam wszystkich naszych 
członków, by korzystać z urządzeń 
do zdalnego porozumiewania się, a nie 
przychodzić do poszczególnych admi-
nistracji czy siedziby Zarządu n/Spół-
dzielni, często jak się okazuje zupełnie 
niepotrzebnie, bowiem wystarczyłaby 
rozmowa telefoniczna bądź zgłoszenie 
sms-em, za pomocą iMieszkańca czy 
też listem elektronicznym.

Ale życie toczy się dalej i … 
ewentualnie spodziewamy się ko-
lejnej fali zachorowań. Ja natomiast 
od kilkunastu dni jestem pod wraże-
niem krótkiego felietonu z dziennika 
Rzeczpospolita z 17 września br. au-
torstwa p. Mariusza Cieślika, który po-
święcony jest Stanisławowi Lemowi, 
być może największemu polskiemu pi-
sarzowi, którego, 100-ną rocznicę uro-
dzin obchodziliśmy 12 lub 13 wrześ-
nia br. Artykuł, z którego korzystam 
i z którego wiernie kopiuję zdania czy 
stwierdzenia, rozpoczyna się stwier-
dzeniem, że żyjemy w świecie wymy-
ślonym przez St. Lema i dla znających 
Jego twórczość to jest oczywista oczy-
wistość. Lem przewidział powstanie 
internetu, smartfonów, e-booków, rze-
czywistość wirtualną, kolonizację kos-
mosu, klonowanie i dziesiątki innych 
rzeczy, które dziś możemy oglądać 
na własne oczy. Ale przede wszystkim, 
wg M. Cieślika równie ważne są jego 
diagnozy społeczne dotyczące skut-
ków postępu technologicznego. Już 
kiedyś pisarz nie miał wątpliwości, 
że będą to skutki opłakane i podobno 
jest autorem stwierdzenia, że dopóki 
nie zajrzał do internetu, to nie wiedział, 
że na świecie jest tylu idiotów. W po-
wieści „Bomba megabitowa” swoiście 
prorokował ,że „Za naciśnięciem gu-
zika może na nas runąć lawina infor-
macji, których nie jesteśmy w stanie 
strawić i skonsumować; tak samo jak 
nie może jeden człowiek zjeść tego, 
co w danym dniu oferują wszystkie 
restauracje, chociażby był ze wszyst-
kimi połączony internetem”. Przewi-
dział więc, że będziemy żyć w świecie 
dominującego medium, które będzie 
dezinformowało, pod płaszczykiem 
szerokiego dostępu do informacji, na-
stępnie pochwalało głupotę i uczyło 
arogancji i bezwzględności. Inetrnet 
jest więc źródłem niewiarygodnej 
agresji, nieustannego fałszerstwa. 
Nasz wielki pisarz to przewidział 
i sformułował wiele lat temu swoje 
prawo: „Nikt nic nie czyta, a jeśli czy-
ta, to nic nie rozumie, a jeśli rozumie, 
to nic nie pamięta”.

 Sylwester Pokorski

Moim zdaniem  Dzięki Budżetowi Obywatelskiemu, a ściślej zgłaszanym do niego co rok zadaniom, Łódź zmienia swoje 
oblicze na miasto rekreacji i wypoczynku: przybywa tężni solankowych, placów zabaw i siłowni zewnętrznych. 
W ostatnich latach jednym z ciekawszych projektów budżetu są „pumptrucki”. Te swoiste tory rowerowe są już 
na Zdrowiu, Stawach Stefańskiego i w Parku Podolskim. Za sprawą Państwa możemy je mieć także na Widzewie.

Łódź – Budżet Obywatelski 2021/2022.

Rusza dziewiąta edycja Budżetu Obywatelskiego dla Łodzi. 
Do  tegorocznego budżetu nasi mieszkańcy Piotr Sumiński 
i  Katarzyna Grzelak z  Olechowa zgłosili projekt pod nazwą 

„PUMPTRACK” – rowerowy plac zabaw dla dzieci i  mło-
dzieży w  obrębie strefy rekreacji i  wypoczynku w  Parku 
Źródła Olechówki w  Łodzi (zadanie L-295 Sport i  rekre-
acja). Jest  to jedyne zgłoszone zadanie ponadosiedlowe w  tej 
części Miasta. Pumptruck stanowić ma kontynuację, prowadzo
nych sukcesywnie już od kilku lat działań zmierzających do peł
nego i  nowoczesnego zagospodarowania terenu rekreacyjnego 
pomiędzy aleją Ofiar Terroryzmu 11 września oraz ulicami Kazi
mierza Odnowiciela i Bolka Świdnickiego. 

Głosowanie nad projektami rozpoczyna się 1 października 
2021 r. Do 15 października możliwe będzie głosowanie papie
rowe, tzn. poprzez wypełnienie Karty do głosowania i złożenie jej 
w UMŁ. Internetowo możemy głosować od 1 do 29 października.

Drodzy Mieszkańcy wszystkich naszych osiedli z  Ole-
chowa, Janowa, z  Widzewa Wschodu, Stoków, os. Zbior-
cza, os. Wielkopolska, z  całego Żubardzia, Kozin i  także 
z ul. Tatarakowej – zachęcamy wszystkich do udziału w głoso
waniu na projekt L295/Sport i rekreacja/„PUMPTRACK”. 

O tym i innych projektach Budżetu Obywatelskiego 2021/2022 
oraz o punktach UMŁ, w których można złożyć wypełnione papie
rowe Karty do głosowania piszemy na str. 4.

PUMPTRACK W PARKU 
ŹRÓDŁA OLECHÓWKI

Sprawozdanie 
za I półrocze 2021 r.
Rada Nadzorcza na sierpnio-
wym posiedzeniu przyjęła spra-
wozdanie z działalności Spół-
dzielni za dwa kwartały 2021 r. 

Miło nam poinformować Pań-
stwa, że mimo trudnej ogólnej 
sytuacji rynkowej Spółdzielnia 
nasza posiada dobrą kondycję 
finansową. Wszystkie zobowią-
zania regulowane są terminowo. 
Dziękujemy Państwu za bieżące 
dokonywanie opłat eksploatacyj-
nych za zajmowane lokale.

Skrót sprawozdania  drukujemy 
na str. 5.

Ściągnij na swój telefon aplikację
Elektroniczny system obsługi mieszkańca

Szczegółowy sposób uruchomienia aplikacji  
znajdziecie Państwo na tablicy ogłoszeń w swojej klatce schodowej.

Załóż konto na 
rsmbawelna.imieszkaniec.pl
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„Sprzątajmy po sobie”
Otrzymaliśmy drogą elektroniczną 
pismo od mieszkanki osiedla „Sło-
wiańskie”. Pani pisze:
„Proszę o umycie klatki schodowej 
w moim bloku, środkowa klatka. U jednego z sąsiadów 
jest od półtora miesiąca remont. Brud unosi się wręcz 
w powietrzu! Kto ma to posprzątać? Proszę skontaktować 
się z właścicielem, żeby mył klatkę i drzwi po zakończo-
nych pracach albo wysyłajcie sprzątaczkę.”
 Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym w na-
szej Spółdzielni „Regulaminem używania lokali oraz 
porządku domowego i współżycia mieszkańców”:
	 Lokator	 planujący	 przeprowadzenie	 remontu	
w	swoim	lokalu:
a)  powinien poinformować o tym lokatorów w swojej 
klatce oraz w klatce schodowej sąsiadującej bezpośrednio 
z jego lokalem, wywieszając pisemną informację na tabli-
cach ogłoszeń, w której określi przewidywany czas trwania 
remontu. Poza wywieszeniem informacji zaleca się także 
wrzucenie podobnych informacji do oddawczych skrzynek 
pocztowych sąsiadów.
b)  zamówić na swój koszt kontener albo big bag, 
po uprzednim uzgodnieniu z administracją osiedlową 
jego usytuowania przed budynkiem, celem składowania 

w szczególności gruzu, ceramiki sanitarnej wy-
kładzin podłogowych, kawałków tynków czy 
cegieł, potłuczonych kafelków, opakowań po 
materiałach budowlanych zużytych do remontu 
mieszkania, wymienianej stolarki okiennej czy 
drzwiowej, a po jego zapełnieniu spowodować 
szybkie opróżnienia i dostawę nowego.

c)  bieżąco dbać o czystość na klatce schodowej 
nie dopuszczając do powstawania nadmiernego jej za-
kurzenia i zabrudzenia, szczególnie na min. jedno piętro 
w górę oraz wszystkie piętra w dół od poziomu swojego 
mieszkania, a w budynku, w którym jest dźwig osobowy 
dbanie o porządek dotyczy również tego urządzenia.
 Obowiązujące w Spółdzielni regulaminy dostępne 
są na naszej stronie internetowej. Ponadto każda osoba 
planująca remont powinna przed rozpoczęciem prac zgło-
sić zamiar wykonywania robót do administracji osiedla. 
Zostanie wtedy poinformowana o tym jakich zasad powin-
na przestrzegać.
 A swoją drogą nic nie stoi na przeszkodzie, by lokator, 
któremu przeszkadza nadmierny bałagan lub hałas towa-
rzyszący pracom, sam zapukał do sąsiada i grzecz-
nie zwrócił mu uwagę. Dzięki właściwej komunikacji 
i wspólnej życzliwości można często szybciej osiągnąć 
uprag nione efekty niż pisząc pisma i czekając na podjęcie 
działań przez inne osoby.
 I.G.

Listy

Wykonując remont w mieszkaniu musimy pamiętać o obowiązkach, jakie na nas ciążą. 
Tych wynikających z obowiązujących w Spółdzielni regulaminów  

(jak gromadzenie odpadów pobudowlanych w osobnym pojemniku i na własny koszt)  
oraz tych dobrosąsiedzkich.
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W lipcu i sierpniu 2021 r. po-
siedzenia Zarządu RSM „Ba-
wełna” odbyły się w dniach 
7, 21 i 28 lipca oraz 4, 18 i 25 
sierpnia. W tym okresie na po-
siedzeniach oraz w trybie ro-
boczym między posiedzenia-
mi Zarząd podjął decyzje m.in. 
w następujących sprawach:

Sprawy członkowsko ‑mieszkaniowe
Wg stanu na 30 czerwca 2021 r. do reje-
stru Spółdzielni wpisanych było 10.187 
członków. W lipcu i sierpniu 2021 r. przy-
jęto w poczet członków Spółdzielni 
12 osób oraz wpisano do rejestru człon-
ków Spółdzielni 54 osoby, które nabyły 
członkostwo z mocy prawa, natomiast 
skreślono z rejestru członków Spółdziel-
ni 71 osób, które w oparciu o przepisy 
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 
utraciły członkostwo.

Sprawy terenowo‑prawne
Uchwalono projekt uchwały dotyczącej 
określenia przedmiotu odrębnej własno-
ści lokali w budynku mieszkalnym wielo-
rodzinnym nr 50 przy ul. Gen. Tadeusza 
Kutrzeby 10 w Łodzi.

Na posiedzeniu w lipcu br. po-
stanowiono przedstawić właścicielom 
nieruchomości jednobudynkowej S110 
zabudowanej budynkiem nr 110 przy 
ul. Ziemowita 13 w Łodzi w osiedlu 
„Słowiańskie” w trybie indywidualnego 
zbierania głosów do podjęcia uchwałę 
w sprawie wyrażenia zgody dla RSM 
„Bawełna” jako zarządcy nieruchomo-
ści na udostępnienie części wspólnych, 
tj. dachu i powierzchni klatek scho-
dowych budynku pod montaż paneli 
fotowoltaicznych. Spółdzielnia będąca 
współwłaścicielem nieruchomości gło-
sowała za podjęciem powyższej uchwały. 
Następnie na jednym z sierpniowych po-
siedzeń – po przeprowadzeniu procedury 
głosowania – Zarząd przyjął do wiado-
mości, że uchwała została podjęta i skie-
rował ją do realizacji. O podjęciu tej 

uchwały współwłaściciele nieruchomości 
zostali poinformowani.

Sprawy remontowe
Podjęto decyzje o refundacji części kosz-
tów wymiany okien we własnym zakresie 
przez lokatorów w kolejności wynikającej 
z list wymiany i refundacji dla poszczegól-
nych osiedli: decyzje dotyczyły jednego 
mieszkania w osiedlu „Sienkiewiczow-
skie” i jednego w osiedlu „Zbiorcza”.

Rozszerzono zakres umowy za-
wartej z wykonawcą na ocieplenie ele-
wacji zachodniej budynku nr 121 przy 
ul. Okrzei 4/12 o remont kilkudziesięciu 
balkonów w tym budynku, z podziałem 
zakresu prac na etapy; odbiór i finanso-
wanie ostatniego etapu wykraczającego 
poza środki finansowe przewidziane 
na ocieplenie budynku w planie remon-
towym tego roku nastąpi w pierwszym 
kwartale 2022 roku i ujęte zostanie w pla-
nie przyszłorocznym.

Po przeanalizowaniu czyn ności 
koniecznych do utrzymania latem 
sprawności technicznej urządzeń w wę-
złach cieplnych wprowadzono zmiany 
do umów zawartych z firmą wykonującą 
usługi konserwacyjne na terenie osiedli 
„Słowiańskie”, „Sienkiewiczowskie” 
i „Zbiorcza”, powiększając zakres prac 
odnoszący się do konserwacji automa-
tyki pogodowej w węzłach cieplnych 
w miesiącach letnich i w związku z tym 
ustalono jednolite wynagrodzenie ryczał-
towe dla firmy przez cały rok (dotychczas 
za trzy miesiące letnie ryczałt był niższy 
niż za pozostałe).

Omówiono i przyjęto do wiado-
mości opinie Kierowników Działów 
Spółdzielni na temat wywiązywania się 
w II kwartale 2021 roku z umów stałych 
przez firmy obsługujące Spółdzielnię. 
W oparciu o przedstawione opinie oraz 
o własne obserwacje członkowie Zarządu 
negatywnie ocenili poziom usług świad-
czonych przez firmę sprzątającą osiedla 
„Słowiańskie” i „Sienkiewiczowskie” 
postanawiając, że jeśli jakość prac nie 
ulegnie natychmiastowej poprawie, 
Spółdzielnia będzie naliczać kary umow-
ne za nienależyte wykonanie świadczeń.

Postanowiono aneksować umowę 
z firmą ista Polska Sp. z o.o. w sprawie 
wymiany legalizacyjnej wodomierzy 
z modułem radiowej dwukierunkowej 
transmisji danych, zwiększając ilość 
wodomierzy przyjętych w dzierżawę 
od tej firmy w związku z koniecznością 
wymiany legalizacyjnej indywidualnych 
wodomierzy, które nie były objęte wcześ-
niej umową z tą firmą, gdyż zostały za-
montowane w mieszkaniach w ramach 
wymiany w budynkach pieców gazo-
wych na instalację systemu ciepłej wody 
ogrzewanej centralnie.

Sprawy ekonomiczne
Omówiono i przyjęto do wiadomości wy-
niki ekonomiczne Spółdzielni za okresy 
styczeń–czerwiec oraz styczeń–lipiec 
2021 roku.

W związku z podjętą przez Radę 
Gminy Andrespol uchwałą w sprawie 
ustalenia stawki opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi podjęto decyzję 
o wprowadzeniu dla lokali mieszkalnych 
w zasobach Spółdzielni znajdujących się 
na terenie tej gminy nowej stawki opłaty 
za wywóz śmieci – w wysokości ustalo-
nej ww. uchwałą dla odpadów zbieranych 
i odbieranych w sposób selektywny.

Przyjęto do wiadomości infor-
mację o podjętych przez Z-cę Prezesa 
ds. Ekonomicznych oraz Z-cę Głównego 
Księgowego decyzjach w sprawie roz-
łożenia na raty zaległości za używane 
lokale mieszkalne w II kwartale 2021 
roku. Rozłożone zostały na raty zadłu-
żenia czterdziestu dwóch osób – łącznie 
na kwotę ok. 42 tys. zł, w tym zadłuże-
nie jednej osoby na kwotę ok. 3,8 tys. zł. 
rozłożone zostało na więcej niż 10 rat, 
natomiast pozostałym osobom rozłożono 
spłatę na 10 albo mniej miesięcy.

W nawiązaniu do uchwalonych 
przez Radę Nadzorczą regulaminów 
określających ustalanie wysokości opłat 
za używanie lokali uchwalono wzory 
oświadczeń, które przy objęciu lokalu 
w użytkowanie oraz w przypadku zmia-
ny ilości osób zamieszkałych bądź za-
trudnionych w lokalu powinni składać 
użytkownicy lokali w RSM „Bawełna” 

w celu naliczenia im opłat za wywóz 
śmieci.

Zatwierdzono, opracowane przez 
powołaną m.in. w tym celu komi-
sję (patrz: informacja z prac Zarządu 
w styczniu 2021 r.), tryb i warunki 
postępowania dotyczącego sprzedaży 
materiałów uzyskanych w wyniku roz-
biórki obiektu budowlanego położonego 
przy ul. Puszkina 8, przeprowadzonej we 
własnym zakresie przez nabywcę.

Na wnioski mieszkańców, uwzględ-
niając przedstawione przez nich uzasad-
nienia w dwóch przypadkach zmieniono 
stawki zaliczkowe na poczet central-
nego ogrzewania ich mieszkań na niższe 
od stawek wyliczonych w oparciu o ubie-
głoroczne zużycie.

Sprawy najmu lokali i terenów
Wynajęto trzy lokale użytkowe w pa-
wilonie handlowo-usługowym nr 49 
przy ul. Brzechwy 7A. W jednym z nich 
na wniosek najemcy obniżono czynsz 
przez pierwsze 9 miesięcy najmu.

Wyrażono zgodę na zawarcie umo-
wy najmu terenu pod jednym z pawilo-
nów handlowych przy ul. Zakładowej 
na Olechowie z nowym właścicielem 
pawilonu.

Zmieniono warunki umowy najmu 
terenu pod jednym z pawilonów handlo-
wych w osiedlu „Słowiańskie” – zmiana 
dotyczy powierzchni pawilonu wpisanej 
w umowie, zweryfikowanej w wyniku 
pomiarów z natury.

Z PRAC ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI  
w lipcu i sierpniu 2021 r.

Uwzględniając argumenty najemcy 
terenu w osiedlu „Słowiańskie” przychy-
lono się częściowo do jego prośby i obni-
żono na dwa miesiące czynsz za wynaj-
mowany teren. 

Na prośbę najemcy o skrócenie 
okresu wypowiedzenia wyrażono zgo-
dę na rozwiązanie za porozumieniem 
stron umowy najmu lokalu użytkowego 
w pawilonie 47 przy ul. Przybyszew-
skiego 163.

Zawarto umowę z firmą recyklin-
gową, udostępniając nieodpłatnie tereny 
na osiedlach pod specjalistyczne po-
jemniki do gromadzenia małogabary-
towych „elektrośmieci”. Więcej na ten 
temat przeczytacie Państwo w artykule 
na stronie 7.

Sprawy kulturalno‑oświatowe
Rozpatrzono wnioski szkół i rodziców 
o sfinansowanie skierowań na kolonie 
w Sulejowie organizowane przez TKKF 
Ognisko „Dzikusy” (o częściowe dofi-
nansowanie w tym roku nikt nie wystę-
pował) i podjęto decyzje o sfinansowaniu 
skierowań dla dziewięciorga dzieci – 
w tym ośmiorga z osiedla „Słowiańskie” 
i jednego z osiedla „Sienkiewiczow-
skie” – które spełniały kryteria ustalo-
ne na 2021 rok przez Radę Nadzorczą. 
Zasady, na jakich można było w tym 
roku otrzymać sfinansowanie albo dofi-
nansowanie do wysłania dziecka na kolo-
nie organizowane przez TKKF Ognisko 

„Dzikusy”, były opublikowane w marco-
wym wydaniu naszej gazety. 

Następnie przyjęto sprawozdanie 
z akcji letniej złożone przez TKKF Og-
nisko „Dzikusy” po zakończeniu turnusu 
kolonijnego, w tym roku organizowany 
był bowiem tylko jeden turnus – w lipcu.

Przyjęto do wiadomości i przeka-
zano do wiadomości Rady Nadzorczej 
podziękowanie dla Spółdzielni od Bi-
blioteki Miejskiej w Łodzi za otrzymane 
środki finansowe (1.000 zł) na zakup no-
wości wydawniczych dla filii nr 58 przy 
ul. Zakładowej 50. O zakupie książek dla 
tej filii z przekazanych przez RSM „Ba-
wełna” pisaliśmy w poprzednim numerze 
naszej gazety.

Inne sprawy
W związku z wejściem p. Agnieszki 
Krupińskiej w skład Zarządu i objęciem 
stanowiska Z-cy Prezesa ds. Ekonomicz-
nych – Głównej Księgowej udzielono 
jej pełnomocnictw do podejmowania 
w imieniu Spółdzielni jednoosobowo 
decyzji z zakresie rozkładania na raty za-
dłużeń i zawierania porozumień w spra-
wach związanych z opłatami za używanie 
lokali mieszkalnych oraz udzielono peł-
nomocnictw do podpisywania deklaracji 
składanych elektronicznie do urzędu 
skarbowego w imieniu Spółdzielni, a tak-
że w imieniu wspólnot mieszkaniowych 
zarządzanych przez Spółdzielnię.

 Oprac.: E.S.

Z prac Rady Nadzorczej
Na posiedzeniu w lipcu Rada:
1.  Rozpatrzyła informację nt. realizacji prac związanych z wykonaniem postano-

wień ustaw: o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 r. w przedmiocie 
wyodrębnienia nieruchomości oraz ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu 
prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe 
w prawo własności tych gruntów, stanowiącą kontynuację wcześniejszych infor-
macji na ten temat i obejmującą działania Spółdzielni podejmowane od 12 kwietnia 
do 21 czerwca 2021 roku i bez uwag przyjęła ją do wiadomości.

2.  Zapoznała się z informacją ws. wyników badania rzeczoznawcy budowlanego 
dot. prac dociepleniowych budynku nr 153 na osiedlu „Słowiańskie” i udzieliła w tej 
sprawie odpowiedzi lokatorowi zainteresowanemu tym tematem. Rzeczoznawca, 
po przeprowadzeniu dokładnej analizy, stwierdził, że prace dociepleniowe wykonano 
zgodnie z projektem, sztuką budowlaną oraz z zabezpieczeniem warunków p. poż., 
a w trakcie ich realizacji nie znaleziono uchybień.

3.  Rozpatrzyła pismo lokatorki z osiedla „Żubardź” ws. kosztów ogrzewania 
i zapoznała się z przygotowaną w tej sprawie odpowiedzią, nie wnosząc uwag.

4.  Przyjęła do wiadomości informację przedstawioną przez Prezesa Spółdzielni 
p. Sylwestra o niemożności organizacji Walnego Zgromadzenia w 2021 roku z uwagi 
na pandemię.

5.  Przyjęła informację nt. działalności Rad Osiedli „Słowiańskie”, „Sienkiewiczow-
skie” i „Zbiorcza” w okresie od ostatniego posiedzenia Rady. Rady Osiedli „Żubardź” 
i „Koziny” nie miały w tym czasie posiedzeń.

6.  W sprawach wniesionych Rada przyjęła do wiadomości informacje nt.:
–  wa r u n kó w  u b ez p i e c ze n i a ,  w y n e g o c j o wa nyc h  n a  o k re s 

od 1.07.2021 r. do 30.06.2022 r. w ramach 3-letniej umowy generalnej zawartej 
z Towarzystwem Ubezpieczeniowym „Uniqa”,

–  kolejnej wersji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zaproponowanej 
przez Senat RP (druk 413 z dnia 27.05.2021 r.),

–  działań podejmowanych przez Spółdzielnię ws. organizacji i przeprowadzenia 
przetargu na sprzedaż materiałów uzyskanych w wyniku rozbiórki obiektu budowla-
nego położonego przy ul. Puszkina 8 w Łodzi, dawnej stacji obsługi pojazdów,

–  działań podejmowanych przez Spółdzielnię ws. uregulowania kwestii dogod-
nego dojazdu do siedziby Spółdzielni przy ul. Przybyszewskiego 163,

–  reakcji mieszkańców na temat nowego sposobu naliczania opłat za śmieci, 
które od 1 lipca 2021 r. są naliczane od m3 zużytej wody. Dla członków Spółdzielni 
ustalane będą zaliczki na poczet kosztów wywozu nieczystości, podlegające rocznemu 
rozliczeniu,

–  stawek opłat za wywóz nieczystości w Andrespolu,
–  wytypowania do monitorowania pracy wodomierzy głównych (własność 

ZWiK) w 15 nieruchomościach, w których poziom wody niezbilansowanej 
przekracza 10%,

–  Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości, który w 2021 r. przypadł na dzień 
3 lipca – z tej okazji wpłynęły życzenia od Związku Rewizyjnego Spółdzielni Miesz-
kaniowych RP dla RSM „Bawełna” oraz jej członków.

Na posiedzeniu w sierpniu Rada:
1.  Rozpatrzyła wyniki gospodarczo-finansowe Spółdzielni za II kwartały 

2021 roku, uzupełnione o dodatkowe zestawienie, uwzględniające niezatwierdzone 
(z powodu nieodbycia się Walnych Zgromadzeń w 2020 i 2021 roku) kwoty nadwyżek 
bilansowych na kontach poszczególnych nieruchomości. Rada Nadzorcza oceniła 
wyniki jako dobre i z zadowoleniem przyjęła je do akceptującej wiadomości.

2.  Podjęła uchwałę ws. udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu wieczy-
stego użytkowania gruntu w formie jednorazowej ulgi w opłatach za używanie lokali 

za 2021 rok 21 osobom wymienionym w wykazie załączonym do wniosku, którym 
przysługują spółdzielcze prawa do lokali, a ich dochód miesięczny w przeliczeniu 
na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50 % przeciętnego 
wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2020 r.

3.  Rozpatrzyła pismo Biblioteki Miejskiej w Łodzi ws. dofinansowania Filii 
nr 52 przy ul. Ketlinga 21 z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych. Rada 
Nadzorcza wyraziła zgodę na przekazanie Filii nr 52 kwoty w wysokości 1.000 zł (tysiąc 
złotych) na zakup książek, z zaznaczeniem, by w zakupionych przez Filię książkach 
znalazła się adnotacja, że zostały zakupione ze środków RSM „Bawełna”.

4.  Zapoznała się ze sprawozdaniem z akcji letniej przeprowadzonej dla dzieci 
i młodzieży w Sulejowie przez Ognisko TKKF „Dzikusy” i przyjęła je do wiadomości.

5.  Przyjęła do wiadomości informację przedstawioną przez Prezesa Spółdzielni 
p. Sylwestra Pokorskiego na temat organizacji Walnego Zgromadzenia w 2021 roku. 

6.  Przyjęła informację nt. działalności Rad Osiedli „Słowiańskie”, „Sienkiewiczow-
skie”, „Żubardź” i „Koziny” w okresie od ostatniego posiedzenia Rady. Rada Osiedla 
„Zbiorcza” nie miała w tym czasie posiedzenia.

7.  W sprawach wniesionych Rada przyjęła do wiadomości informacje nt.:
–  uchwalenia przez Zarząd Regulaminu Organizacyjnego Spółdzielni, uwzględ-

niającego zmiany wynikające z nowej struktury organizacyjnej, obejmującej schemat 
organizacyjny i specyfikację zadań, uchwalonej Uchwałą Nr 4/5/2021 Rady Nadzorczej 
z dnia 27.05.2021 r.

–  uchwalenia przez Zarząd wzorów oświadczeń, jakie winni składać użytkownicy 
lokali, w celu naliczenia im opłat za wywóz śmieci, 

–  problemów, na które napotyka Spółdzielnia w zarządzaniu wspólnotami 
przy ul. Żwirki i Gdańskiej, wynikających z przygotowania inwestycji przez dewelopera,

–  działań Sp-ni w sprawie sprzedaży obiektu budowlanego położonego przy 
ul. Puszkina 8 (dawna stacja obsługi pojazdów) z przeznaczeniem do rozbiórki 
i wywozu, 

–  uporządkowania kwestii prawnych dot. nieruchomości przy ul. Kutrzeby 10, 
co umożliwiło podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie projektu uchwały o określeniu 
przedmiotu odrębnej własności lokali w tej nieruchomości,

–  wyburzenia budynku po restauracji Fabryka Smaku przy ul. Przybyszew-
skiego 167, przy siedzibie Zarządu Spółdzielni, w miejscu którego inwestor postawi 
budynek mieszkalny. Spółdzielnia zawrze umowę najmu terenu (pobliski trawnik) 
na 15 miesięcy od 1.09.2021 r., z przeznaczeniem na plac do składowania materiałów 
i zaplecze budowy,

–  wystąpienia do Zarządu Dróg i Transportu o umożliwienie dojazdu do siedziby 
Zarządu Spółdzielni od ul. Przybyszewskiego,

–  podjęcia uchwały ws. udostępnienie części wspólnych, tj. dachu i powierzchni 
klatek schodowych budynku 110 przy ul. Ziemowita 15 pod montaż paneli foto-
woltaicznych i podejmowaniu dalszych działań zmierzających do realizacji tego 
przedsięwzięcia,

–  skutków wichury, która w dniach 14–15.07. br. przeszła nad Łodzią i działań 
służb Spółdzielni ws. szybkiego zniwelowania wywołanych przez nią szkód,

–  prac dociepleniowych elewacji zachodniej budynku nr 121 przy ul. Okrzei 4/12, 
z podziałem zakresu prac na etapy, ustaleniem odbioru i finansowania ostatniego 
etapu obejmującego prace wykraczające finansowo poza środki zarezerwowane 
w planie remontowym osiedla „Koziny” na 2021 rok w I kwartale 2022 roku i ujęciem 
brakującej w 2021 roku kwoty na realizację pełnego zakresu prac w przyszłorocznym 
planie remontowym osiedla, 

–  wymiany tablic administracyjnych na budynkach w zasobach Spółdzielni, 
tak by ich wygląd był zgodny ze wzorem uchwalonym przez Radę Miejską w Łodzi,

–  działań podejmowanych przez Spółdzielnię ws. balkonu niezamieszkanego 
lokalu na osiedlu „Słowiańskie”, który jest zasiedlony przez gołębie.

8.  Kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej zaplanowano na 30 września 2021 roku.
 Oprac.: I.G.
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Udokumentowana 
historia Bełchatowa 
sięga roku 1391, kie-
dy tereny, na których 
powstało dzisiejsze 
miasto, stały się włas-
nością rodu Grzymali-
tów herbu Topór.
Od roku 1405 władający Bełcha-
towem Grzymalici posługiwali się 
nazwiskiem „Belchaczski”, dając 
początek rodowi Bełchackich.

Osada, o pierwotnej nazwie 
Belchatow, znajdowała się w do-
godnym położeniu, przy krzyżu-
jących się szlakach z Piotrkowa 
do Wielunia i z Łasku do Kamień-
ska, jednak rangę miasta uzyskała 
dopiero w I połowie XVIII wieku, 
za panowania króla Augusta III 
Sasa. Do XIX wieku miasto miało 
charakter rzemieślniczo-rolniczy, 
później jednak, wraz z rozwo-
jem przemysłu włókienniczego, 
zyskało na znaczeniu, stając się 
jednym z uznanych miast fabrycz-
nych. Ożywienie gospodarcze 
sprzyjało otwarciu szkoły elemen-
tarnej, poczty, apteki oraz wznie-
sieniu kościoła ewangelickiego, 

a w 1847 roku Bełchatów otrzy-
mał herb, przedstawiający Adama 
i Ewę, stojących przy drzewie 
oplecionym przez węża. Dobra 
sytuacja nie trwała jednak długo. 
W wyniku reformy miejskiej z lat 
1869–1870 Bełchatów, na 55 lat, 
przestał być miastem. Posiadał 
wówczas jedynie 1506 mieszkań-
ców, tylko 26 domów murowanych 
i 79 drewnianych. Z chwilą ponow-
nego odzyskania praw miejskich 
w 1925 roku liczył już 9200 miesz-
kańców, zróżnicowanych zarówno 
pod względem narodowościowym, 
jak i wyznaniowym. Ten multikul-
turowy charakter miasta zniszczył 
jednak wybuch II wojny światowej. 
Bełchatów został przez Niemców 
ogłoszony „miastem żydowskim”, 
a do utworzonego tu getta trafiło 
ponad 5 tysięcy Żydów. Ważnym 
etapem w historii Bełchatowa był 
rok 1960 i odkrycie pokładów 
złóż węgla brunatnego. Podjęto 
wówczas decyzję o budowie Ze-
społu Górniczo-Energetycznego, 
wraz z osiedlami mieszkalnymi, 
usługami i linią kolejową. Pierw-
szy węgiel wydobyto tu w 1980 r., 
a rok później uruchomiono pierw-
szy blok energetyczny Elektrowni 
„Bełchatów”. Ten niezaprzeczal-
nie pozytywny wpływ zagłębia 

górniczo-energetycznego na roz-
wój gospodarczy i społeczny mia-
sta postanowiono upamiętnić 
uruchamiając ekspozycję PGE 
Giganty Mocy. Jest to pierwsza 
w kraju multimedialna ekspozycja 
o węglu i energii elektrycznej, pre-
zentująca w nowoczesny sposób 
tematykę naukową i skompliko-
wane aspekty techniczne. Ekspo-
zycja PGE Giganty Mocy składa 
się z 11 sal, w których zwiedzający 
mogą niemal wszystkiego dotknąć. 
Umożliwiają to m.in. modele prze-
znaczone do dotykania, obracania, 
przesuwania, siadania, słuchania 
i czucia. Takie zwiedzanie po-
budza wyobraźnię i uczy. Jedną 
z największych atrakcji obiektu 
jest pełna ruchomych elementów 
GIGA makieta, która powstała 
w ramach projektu „Rekultywacja 
– sztuka tworzenia”. Na 3 metrach 
długości oraz ponad 2 metrach sze-
rokości pokazano miejsca poddane 
przez bełchatowską Kopalnię Wę-
gla Brunatnego działaniom rekul-
tywacyjnym. Na ekspozycji mo-
żemy również natrafić na szczątki 
mamuta czy odwiedzić las tropi-
kalny. Placówce przyznano główną 
nagrodę w ogólnopolskim konkur-
sie Ministra Infrastruktury i Roz-
woju „Polska Pięknieje – 7 Cudów 

Funduszy Europejskich” w katego-
rii: miejsce przyjazne rodzinie.

W pobliskiej wsi Rogowiec 
można zwiedzać największą w Pol-
sce kopalnię odkrywkową węgla 
brunatnego. Kopalnię, która jest 
największą w Polsce dziurą w zie-
mi i jedną z większych w Europie, 
widać ze stacji kosmicznej 354 km 
nad ziemią. W tym niezwykłym 
miejscu, które liczy sobie ponad 
12 km długości, 3 szerokości 
i 200 m głębokości, zakończył ży-
cie jeden z mamutów włochatych 
przemierzających niegdyś Europę. 
To właśnie jego szczątki, które li-
czą sobie ok. 200-300 tysięcy lat, 
obejrzymy na ekspozycji Giganty 
Mocy. Z ziemi wybieranej przez 
lata na terenie kopalni utworzo-
no Górę Kamieńsk o wysokości 
395 metrów. To najwyższa góra 
w środkowej Polsce, na której 
znajduje się m.in. wyciąg, stok 
narciarski, tor saneczkowy, dmu-
chańce, trampoliny oraz liczne 
trasy rowerowe.

W Bełchatowie znajdziemy 
także coś dla miłośników archi-
tektury. Na listę zabytków wpisa-
no m.in. wzniesiony na początku 
XVIII wieku późnobarokowy 
dwór Olszewskich, w którym dziś 
funkcjonuje Muzeum Regionalne. 

We wnętrzach dworskich czekają 
tu na nas wystawy stałe prezentu-
jące historię i pradzieje regionu, 
sztukę ludową i dawne rzemiosło, 
a także militaria zebrane w Saloni-
ku tradycji niepodległościowych.

Osoby lubujące się w zabyt-
kach sakralnych z pewnością chęt-
nie udadzą się do usytuowanego 
w najstarszej części Bełchatowa 
kościoła pw. Wszystkich Świętych 
– najstarszego w okolicy. Powsta-
ły w latach 1220–1223 kościół, 
z którego do dnia dzisiejszego za-
chowała się jedynie część murów, 
znajdował się wówczas w odręb-
nym miasteczku. W swojej historii 
kościół był wielokrotnie niszczony 
i grabiony, ale także przebudowy-
wany i remontowany. Dziś może-
my podziwiać tu XVII-wieczny 
ołtarz główny pw. Matki Boskiej 
Szkaplerznej i św. Józefa, ambonę 
i kamienną chrzcielnicę z XVIII 
wieku, a także XIV-wieczne rzeź-
by św. Doroty, św. Magdaleny 
i św. Katarzyny.

Na uwagę zasługuje także 
wzniesiony w XVIII wieku późno-
barokowy kościół pw. Narodzenia 
Najświętszej Marii Panny z ołta-
rzem Matki Boskiej Pocieszenia, 
rzeźbą ukrzyżowanego Jezusa 
Chrystusa oraz drewnianą amboną 
i figurami świętych.

Od 2004 roku Honorowym 
Obywatelem Bełchatowa jest 
św. Jan Paweł II. Natomiast 
od 2012 r. jest on także patronem 
tego miasta. I.G.

Sztucznie usypana Góra Kamieńsk, powstała jako zwałowisko zewnętrzne 
kopalni Bełchatów, jest dziś zalesiona i stanowi ośrodek uprawiania 
sportów zimowych w naszym regionie. To jeden z nielicznych przykładów 
na rekreacyjną rekultywację obszarów poprzemysłowych.

Poznaj okolice Łodzi – BEŁCHATÓW

Słów kilka o upadłości 
konsumenckiej

Upadłość konsumencka, wpro-
wadzona do polskiego prawa 
w dniu 31 marca 2009 roku1  
stała się szansą dla wielu osób 
na wyjście z poważnych proble-
mów finansowych. Rozwiązanie 
to, oprócz oczywistej korzyści, 
niesie za sobą również określo-
ne skutki.

Upadłość konsumencka, 
jak zostało wskazane na wstę-
pie, może być sposobem wyjścia 
z długów, jednak trzeba pamię-
tać, że co do zasady ogłoszenie 
upadłości wiąże się z likwidacją 
majątku dłużnika. To oznacza, 
że wszystkie prawa majątkowe 
należące do dłużnika – w tym 
na przykład prawo odrębnej 
własności lokalu mieszkalnego 
– zostaną zbyte. Jeżeli widzimy 
możliwość wyjścia z długów 
„o własnych siłach”, warto 
na początku spróbować porozu-
mieć się z wierzycielami w celu 
uzyskania odroczenia spłaty lub 
rozłożenia należności na raty.

Upadłość  konsumen-
cką można ogłosić w sto-
sunku do osoby fizycznej 

1 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. 
o zmianie ustawy – Prawo upad-
łościowe i naprawcze oraz usta-
wy o kosztach sądowych w spra-
wach cywilnych

Z notatnika 
prawnika

nieprowadzącej działalności 
gospodarczej, która stała się 
niewypłacalna. Dłużnik jest 
niewypłacalny, jeżeli utracił 
zdolność do wykonywania swo-
ich wymagalnych zobowiązań 
pieniężnych. W postępowaniu 
upadłościowym sąd przy po-
mocy syndyka ustali, w jakim 
zakresie dłużnik będzie musiał 
spłacić zadłużenie wobec wie-
rzycieli, uwzględniając moż-
liwości zarobkowe i koszty 
utrzymania rodziny. Wysokość 
zadłużenia może zostać więc 
znacznie zredukowana. Warto 
rozważyć ogłoszenie upadłości 
szczególnie wtedy, gdy grozi 
nam wszczęcie egzekucji ko-
morniczej. W postępowaniu 
egzekucyjnym komornik nie 
będzie bowiem badał naszej 
sytuacji osobistej, a wierzyciele 
będą dążyć do całkowitego za-
spokojenia swoich wierzytelno-
ści. W upadłości konsumenckiej 
priorytetem natomiast ma być 
oddłużenie i zapewnienie dłuż-
nikowi nowego startu.

W celu wszczęcia postępo-
wania w przedmiocie ogłoszenia 
upadłości konsumenckiej nale-
ży złożyć stosowny wniosek. 
Wniosek ten składa się do sądu 
rejonowego właściwego dla 
głównego ośrodka podsta-
wowej działalności dłużnika, 
czyli miejsca jego zwykłego 
pobytu. W Łodzi sądem upad-
łościowym jest Sąd Rejonowy 
dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi 
XIV Wydział Gospodarczy 
ds. Upadłościowych i Restruktu-
ryzacyjnych. Opłata od wniosku 
wynosi 30 złotych. We wniosku 
należy wskazać między innymi 

swój majątek i jego szacunkową 
wartość, uzyskiwane przychody, 
wysokość wierzytelności oraz 
koszty utrzymania, a także spis 
wierzycieli i wysokość ich wie-
rzytelności.

Odnosząc się do skutków 
ogłoszenia upadłości należy 
wskazać, że z chwilą ogło-
szenia upadłości dłużnik traci 
prawo do zarządzania swoim 
majątkiem. Nie może zawie-
rać umów, które doprowadzą 
do zmniejszenia zaspokojenia 
wierzycieli. Jeśli upadły pozo-
staje w związku małżeńskim, 
między małżonkami powstanie 
rozdzielność majątkowa. Za-
rząd nad majątkiem upadłego 
przejmuje syndyk. Sporządza 
on spis inwentarza, zabezpiecza 
majątek i – w końcu – likwiduje 
składniki masy upadłości.

Chociaż głównym celem 
upadłości konsumenckiej jest 
oddłużenie upadłego, to postę-
powanie upadłościowe pełni 
także funkcję windykacyjną – 
wierzyciele powinni uzyskać 
przynajmniej częściową spła-
tę, jeśli pozwala na to sytuacja 
majątkowa i osobista dłużnika. 
W celu ustalenia wysokości 
spłat poszczególnych wierzy-
cieli syndyk przygotuje plan 
spłaty. Długość trwania planu 
spłat wynosi od 36 do 84 mie-
sięcy. Syndyk i sąd badają tu-
taj przede wszystkim postawę 
dłużnika, która doprowadziła 
do zadłużenia. Jeżeli zostanie 
ustalone, że dłużnik celowo 
doprowadził do zadłużenia, sąd 
odmówi ustalenia planu zapłaty. 
Jeżeli do zadłużenia doszło bez 
winy dłużnika (choroba, utrata 

pracy), okres trwania planu spła-
ty będzie krótszy. Jeśli jednak 
dłużnik doprowadził do swojej 
niewypłacalności lub istotnie 
zwiększył jej stopień umyślnie 
lub wskutek rażącego niedbal-
stwa (np. spirala zadłużenia), 
okres ten będzie dłuższy.

Zobowiązania upadłego, 
które nie zostały zaspokojone 
w postępowaniu upadłościo-
wym, będą podlegać umorze-
niu po pełnym wykonaniu pla-
ny spłaty wierzycieli. Już więc 
po trzech latach dłużnik może 
być wolny od zadłużenia. Umo-
rzenie zależy jednak od posta-
wy dłużnika przed wszczęciem 
postępowania (długi umyślnie 
nieujawnione nie podlegają 
umorzeniu) oraz w jego trak-
cie. Niewykonanie planu spła-
ty może doprowadzić do jego 
uchylenia, chyba że uchybienie 
było nieznaczne albo dalsze wy-
konywanie spłaty uzasadnione 
jest uzasadnione względami 
słuszności lub humanitarnymi. 
Umorzeniu nie będą podlegać 
niektóre zobowiązania, np. 
o charakterze alimentacyjnym 
czy orzeczone przez sąd kary 
grzywny. Upadły jest także zo-
bowiązany do składania spra-
wozdania z wykonania planu, 
czyli corocznego informowania 
sądu o spłaconych kwotach, 
osiągniętych przychodach oraz 
nabytych składnikach majątko-
wych o określonej wartości.

Jeżeli osobista sytuacja 
upadłego w sposób oczywi-
sty wskazuje, że jest on trwa-
le niezdolny do dokonywania 
jakichkolwiek spłat w ramach 
planu spłaty wierzycieli, sąd 

umorzy zobowiązania upadłego 
bez ustalenia planu spłaty wie-
rzycieli. Jeżeli jednak zgroma-
dzono fundusze masy upadłości 
(czyli sumy uzyskane przede 
wszystkim z likwidacji masy 
upadłości), sąd ustali plan spłaty 
w oparciu o te fundusze, a umo-
rzy resztę zobowiązań upadłe-
go niewykonanych w wyniku 
wykonania planu spłaty. Jeżeli 
niezdolność do dokonania ja-
kichkolwiek spłat wynikająca 
z osobistej sytuacji upadłego 
nie ma charakteru trwałego 
(długotrwałe zwolnienie, po-
ważna choroba bez wyklucze-
nia możności powrotu do pracy 
w przyszłości), sąd umorzy jego 
zobowiązania bez ustalenia pla-
nu spłaty wierzycieli pod wa-
runkiem, że w terminie pięciu 
lat od dnia uprawomocnienia się 
postanowienia o warunkowym 
umorzeniu zobowiązań upadły 
ani żaden z wierzycieli nie złoży 
wniosku o ustalenie planu spłaty 
wierzycieli. W takim wypadku 
sąd ustali plan spłaty wierzy-
cieli, jeśli ustała niezdolność 
upadłego do dokonania jakich-
kolwiek spłat.

Czy istnieje inna droga 
na wyjście z długów, niż ogło-
szenie upadłości konsumenckiej 
i likwidacja majątku dłużnika? 
Odpowiedź jest twierdząca – 
dłużnicy mają możliwość wno-
szenia o zawarcie układu 
z wierzycielami (tzw. układ 
konsumencki). W takim wy-
padku nie dojdzie do likwidacji 
majątku dłużnika. Sąd uwzględ-
ni taki wniosek, jeśli możliwości 
zarobkowe dłużnika oraz jego 
sytuacja wskazują na zdolność 

do pokrycia kosztów postępowa-
nia oraz możliwość wykonania 
samego układu. Układ zawiera-
ny jest na okres nieprzekracza-
jący pięciu lat. Należy pamiętać, 
że na propozycje układowe zgodę 
będzie musiała wydać większość 
wierzycieli. Wniosek składa się 
na odpowiednim formularzu. 
Powinien on zawierać wstępne 
propozycje układowe. Dłużnik 
będzie zobowiązany do pokrycia 
zaliczki na wydatki postępowa-
nia (w 2021 r. to 5.456,24 zł).

Podsumowanie
Upadłość konsumencka może 
być wyjściem dla zadłużonych 
osób, szczególnie że będzie wią-
zała się z częściowym umorze-
niem zadłużenia. Dopuszczalne 
jest nawet całkowite oddłużenie 
konsumenta, bez jakiejkolwiek 
spłaty wierzycieli – ma to jed-
nak charakter wyjątkowy. Należy 
jednak mieć na uwadze, że upad-
łość konsumencka oznacza tak-
że likwidację majątku dłużnika, 
a zwykle najbardziej wartościo-
wym składnikiem tego majątku 
są prawa związane z nierucho-
mościami. Jeśli więc nie jesteśmy 
w stanie wykonywać swoich zo-
bowiązań z jakichkolwiek przy-
czyn, nie czekajmy na nagroma-
dzenie długów – warto podjąć 
dialog z wierzycielem i postarać 
się o odroczenie terminu spłaty 
lub rozłożenie powstałego zadłu-
żenia na raty.

Adwokat Aleksandra Janiszewska
współpracująca z Kancelarią 

Radcy Prawnego Jadwiga 
Chmielewska-Furmankiewicz 
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Głosowanie projektów 
zgłoszonych w IX edycji 
Budżetu Obywatelskiego 
rozpoczyna się już 
1 października.

Jak co roku przewodniczący samorzą-
dowej Rady Osiedli Olechów-Janów – 
jednostki pomocniczej UMŁ p. Piotr 
Sumiński zwrócił się do naszej Redak-
cji o rozpropagowanie tej akcji obywa-
telskiej oraz zachęcenie członków RSM 
„Bawełna” do udziału w głosowaniu 
i do oddania głosów na zadania, które 
w znaczący sposób poprawiają wize-
runek osiedli, do niedawna zwanych 
jedynie sypialnią dla Łodzi. 

Z przyjemnością więc spełniamy 
prośbę p. P. Sumińskiego i dzięki na-
desłanej przez niego elektronicznej 
wiadomości przekazujemy informa-
cje o wybranych projektach oraz apel 
o poparcie projektu w głosowaniu.

Tytułowy Pumptruck to rowerowy 
tor przeszkód składający się z garbów, 

zakrętów, profilowanych „HOPEK” 
ułożonych w takiej kolejności, by moż-
liwe było rozpędzanie się i utrzymy-
wanie prędkości bez pedałowania. 
Nabieranie prędkości będzie możli-
we dzięki wyprofilowanym garbom, 
na które użytkownik wykorzystując 
odpowiednie ruchy porusza się w wy-
branym kierunku wykorzystując siłę 
ciężkości i siłę odśrodkową.

W obrębie strefy Rowerowego 
placu zabaw zostaną wybudowane:
1.  PUMPTRACK Płaski – obiekt 

przeznaczony dla początkujących 
i średnio zaawansowanych użyt-
kowników we wszystkich grupach 
wiekowych

2.  PUMPTRACK FLOWTRACK – 
przeznaczony dla zaawansowanych 
użytkowników wszystkich grup 
wiekowych.

Szanowni Mieszkańcy,
ww. zadanie zostało zgłoszone, jako 
zadanie ponadosiedlowe, nie konkuru-
jące z żadnym zadaniem osiedlowym, 

jego budowa, w przypadku wygrania 
będzie finansowana z puli środków 
przyznanych na zadania ponadosied-
lowe.

Ponieważ jest to zadanie ponado‑
siedlowe, mogą głosować wszyscy 
mieszkańcy Łodzi. W głosowaniu 
mogą również brać udział dzieci 
i młodzież, która nie ukończyła jesz‑
cze 18 lat.

Zwracamy się do wszystkich z go-
rącą prośbą, zagłosujmy na „PUMP-
TRACK”, wykażmy lokalny pa-
triotyzm, zmobilizujmy znajomych, 
rodzinę zamieszkałą w całym naszym 
mieście.

Wybudowanie dwóch torów rowe-
rowych w Parku będzie doskonałym 
uzupełnieniem już istniejącej infra-
struktury, spełnieniem oczekiwań dzie-
ci i młodzieży oraz innych uczestników. 
Obiekt będzie ogólnie dostępny. W tej 
części Łodzi takiego obiektu nie ma.

Pragniemy przypomnieć, że dzię-
ki Państwa głosom w Parku Źródła 
Olechówki powstał piękny plac zabaw 
dla dzieci, siłownia zewnętrzna, tężnia 

solankowa, a w niedalekiej odległości 
następny plac zabaw dla dzieci z torem 
rolkowym oraz plac zabaw i tresury dla 
psów i innych zwierząt. To również 
dzięki głosowaniu w ramach Budżetu 
Obywatelskiego wykonano też wiele 
napraw chodników w naszych osied-
lach oraz wybudowano miejsca par-
kingowe.

Zagłosujmy również na zadania 
osiedlowe; dla Osiedli Olechów-Janów 
przyznano do rozdysponowania kwotę 
611.000 złotych. Wesprzyjmy projekty, 
złożone przez naszych mieszkańców, 
projekty, które służyć będą wszystkim, 
które stawiają na relaks i wypoczynek, 
a także poprawiają stan bezpieczeństwa 
i komfort zamieszkania.

Zagłosujmy na:
zadania ponadosiedlowe

L‑295 /Sport i rekreacja/ „PUMP‑
TRACK” – rowerowy plac zabaw dla 
dzieci i młodzieży w obrębie strefy re-
kreacji i wypoczynku w Parku Źródła 
Olechówki” 

zadania osiedlowe
W‑069OJ – wykonanie pasażu /chod-
nika/ wraz z oświetleniem i nasadze-
niami drzew i krzewów od ulicy Bo-
lesława Szczodrego do ul. Kazimierza 
Odnowiciela.
W‑077OJ – miejsca parkingowe przy 
ul. Skrzetuskiego.
W‑096OJ – remont nawierzchni 
ul. Ketlinga.

Gdzie można złożyć 
Kartę do glosowania:
1.  Łódzkie Centrum Kontaktu 

z Mieszkańcami, ul. Piotrkowska 
110;

2.  Punkt Informacyjno-Kancelaryjny 
UMŁ, al. Politechniki 32;

3.  Punkt Informacyjno-Kancelaryjny 
UMŁ, ul. Krzemieniecka 2B;

4.  Punkt Informacyjno-Kancelaryjny 
UMŁ, ul. Zachodnia 47;

5.  Punkt Informacyjno-Kancelaryjny 
UMŁ, al. Piłsudskiego 100.

Od redakcji: Pełną listę projektów 
do głosowania, obejmująca całą Łódź 
znajdziecie Państwo na stronach UMŁ 
– budżet obywatelski 2021/2022. Za-
chęcamy do zapoznania się z projekta-
mi zgłoszonymi do Budżetu Obywatel-
skiego także z innych osiedli.

 K.Sz.

Park Źródła Olechówki na Widzewie to park, który część naszych mieszkańców zna i często 
bywa tam ze swoimi dziećmi. Pozostali członkowie Spółdzielni o parku mogli przeczytać 
w marcowym wydaniu naszej Gazety. Dziś apel do wszystkich – zagłosujcie w Budżecie 

Obywatelskim na zadanie dotyczące nowego placu uciech dla dzieci w tym parku.

Pumptrack w Parku Źródła Olechówki

Budżet Obywatelski 2021/2022

Dodatek mieszkaniowy

Członkowie Rady Nadzorczej 
RSM „Bawełna” zwrócili uwa-
gę na fakt, iż tylko niewielka 

ilość członków naszej Spółdzielni ko-
rzysta z dodatków mieszkaniowych, 
o które można występować do Urzę-
du Miasta Łodzi. Możliwość taką 
mają osoby, którym trudna sytuacja 
finansowa uniemożliwia terminowe 
dokonywanie bieżących opłat za lokal 
mieszkalny i które spełniają równo-
cześnie następujące kryteria: posiada-
nie tytułu prawnego do lokalu, osią-
ganie odpowiednio niskiego dochodu 
i odpowiednia powierzchnia użytkowa 
lokalu.

Dodatek mieszkaniowy jest przy-
znawany na okres 6 miesięcy, licząc 
od pierwszego dnia miesiąca nastę-
pującego po dniu złożenia wniosku, 
a wypłacany do 10 dnia każdego 
miesiąca z góry – zarządcy domu lub 

osobie uprawnionej do pobierania na-
leżności za lokal mieszkalny. Dodatek 
mieszkaniowy przyznaje, na wniosek 
osoby do niego uprawnionej – wójt, 
burmistrz lub prezydent miasta. Nale-
ży pamiętać, że przed złożeniem wnio-
sku o przyznanie dodatku mieszkanio-
wego musi on zostać potwierdzony 
przez zarządcę nieruchomości.

Wnioski papierowe można składać 
w Punktach Obsługi Świadczenio-
biorców: ul. Urzędnicza 45, al. Po-
litechniki 32, al. Piłsudskiego 100, 
ul. Piotrkowska 153 lub elektronicznie 
poprzez stronę: epuap.gov.pl

Szczegółowe informacje oraz 
druki  do  pobrania  dostępne 
są na stronie internetowej Centrum 
Świadczeń Socjalnych pod adresem:  
css.samorzad.lodz.pl

 I.G.

W dniu 14.08.2021 r. w zwią-
zek małżeński wstąpiła nasza 
koleżanka z Działu Technicznego 
Spółdzielni Klaudia POPŁAWSKA-
-ROSIAK a Jej wybrankiem jest 
p. Sebastian.

MŁODEJ PARZE gratulujemy 
i życzymy, aby przeszli przez 

życie nierozłączni, silni poczuciem 
bezpieczeństwa i szczęścia, we wza-
jemnym szacunku i zrozumieniu.
  Redakcja
PS 
Warto też dodać, że uroczystość zaślubin 
odbyła się w urokliwym kościele przy 
ul. Ogrodowej 22, najstarszym kościele 
w Łodzi, który opisywaliśmy na łamach 
naszej Gazety w wakacyjnym 127–128 
numerze gazety z 2019 r.
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Działalność władz Spółdzielni koncentrowała się na realizacji założeń 
objętych planem na 2021 r. i utrzymaniu, mimo panujących  
trudnych warunków rynkowych związanych z COVID-19,  
dobrej i stabilnej sytuacji finansowej.

Gospodarka finansami prowadzona była w oparciu o plan gospodarczo-finansowy uchwalony przez Radę 
Nadzorczą w dniu 17.12.2020 r. – Uchwała Nr 5/12/2020.

Koszty działalności Spółdzielni poniesione w I półroczu 2021 r. wyniosły 30.112.542,47 zł, w tym:
–  eksploatacja (gzm) 17.254.458,31 zł,
–  zimna woda i odprowadzanie ścieków 2.318.281,06 zł,
–  c.o. i c.w. 10.100.441,05 zł,
–  pozostała działalność operacyjna, finansowa i inna 439.362,05 zł.
Przychody uzyskane w I półroczu 2021 r. wyniosły 29.013.814,37 zł, w tym:
–  eksploatacja (gzm) 17.081.234,87 zł,
–  zimna woda i odprowadzanie ścieków 2.696.251,39 zł,
–  c.o. i c.w. 8.566.667,44 zł,
–  pozostała działalność operacyjna, finansowa i inna 669.660,67 zł.
Koszty eksploatacji za I półrocze zwiększone zostały o ujemne wyniki nieruchomości z lat poprzednich 

w kwocie 2.185.881,27 zł.
Przychody eksploatacji za I półrocze zwiększone zostały o dodatnie wyniki nieruchomości z lat 

poprzednich w kwocie 326.203,01 zł.
Wynik na eksploatacji zasobów (gzm) na 30.06.2021 roku z uwzględnieniem wyników nieruchomości 

z lat poprzednich oraz pożytkami z mienia Spółdzielni wyniósł (-) 2.032.901,70 zł.
Wyniki nieruchomości dla poszczególnych osiedli oraz pożytki Spółdzielni przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1

Osiedle

Wyniki nieruchomości na 30.06.2021 r.

Ogółem suma wyników 
nieruchomości

w tym:

wyniki dodatnie wyniki ujemne

kwota ilość nieru-
chomości kwota ilość nieru-

chomości kwota ilość nieru-
chomości

1 2 3 4 5 6 7

Zbiorcza -272 043,93 30 52 567,60 11 -324 611,53 19

Słowiańskie -1 043 603,46 50 101 016,48 5 -1 144 619,94 45

Sienkiewiczowskie -725 447,39 26 257,68 1 -725 705,07 25

Żubardź -461 072,77 36 3 229,94 1 -464 302,71 35

Koziny -195 000,75 20 30 391,83 2 -225 392,58 18

Ogółem nieruchomości Spółdzielni -2 697 168,30 162 187 463,53 20 -2 884 631,83 142
Nadwyżka bilansowa za 2019 
i 2020 rok 0,00

Pożytki Spółdzielni (najem lokali 
użytkowych, garaży, terenów i inne) 664 266,60

Wynik gzm -2 032 901,70

Zimna woda i ścieki na koniec czerwca br. zamknęły się saldem dodatnim w wysokości 377.970,33 zł, 
w tym osiedle: Zbiorcza 15.256,44 zł, Słowiańskie 165.873,09 zł, Sienkiewiczowskie 91.511,34 zł, Żubardź 
64.354,96 zł, Koziny 40.974,50 zł.

Koszty ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody (c.w.) wyniosły 10.100.441,05 zł, 
z tego przypada na:

–  centralne ogrzewanie 7.254.604,56 zł,
–  ciepłą wodę 2.845.836,49 zł.
Przychody na centralne ogrzewanie i ciepłą wodę wyniosły 8.566.667,44 zł, z tego na: 
–  centralne ogrzewanie 5.646.772,71 zł,
–  ciepłą wodę 2.919.894,73 zł.
Wśród poniesionych kosztów c.o. i c.w. 69,4%, tj. 7.006.046,60 zł stanowią koszty zużytego ciepła, 

natomiast 30,6%, tj. 3.094.394,45 zł przypada na koszty opłat stałych.
Średnie koszty ogrzewania metra kwadratowego powierzchni w poszczególnych osiedlach oraz ogółem 

w Spółdzielni w porównywanych okresach przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2

Osiedle
Średni koszt ogrzewania (zł/ m²p.u./m-c)

I półrocze 2020 r. I półrocze 2021 r.

1 2 3

Zbiorcza 2,36 2,91

Słowiańskie 1,97 2,50

Sienkiewiczowskie 2,13 2,93

Żubardź 2,95 3,55

Koziny 2,89 3,38

 Spółdzielnia ogółem 2,33 2,92

Wynik na c.o. i c.w. za I półrocze 2021 roku wynosi (-) 1.533.773,61 zł, z czego na centralnym ogrze-
waniu (-) 1.607.831,85 zł, natomiast na ciepłej wodzie (+) 74.058,24 zł. Wyniki c.o. i c.w. w poszczególnych 

osiedlach wynoszą: os. Zbiorcza c.o (-) 252.391,46 zł, c.w. (-) 15.843,70 zł, os. Słowińskie c.o (-) 526.257,87 zł, 
c.w. (+) 4.653,45 zł, os. Sienkiewiczowskie c.o. (-) 394.409,44 zł, c.w. (+) 133.865,83 zł, os. Żubardź c.o. (-) 
283.082,31 zł, c.w. (-) 28.990,54 zł, os. Koziny c.o. (-) 151.690,77 zł, c.w. (-) 19.626,80 zł.

Wpływy i wydatki z funduszu remontowego zostały przedstawione w tabeli nr 3.

Tabela nr 3

L.p. Wyszczególnienie
Fundusz remontowy

Os. Zbiorcza Os. Słowiań-
skie

Os. Sienkie-
wiczowskie Os. Żubardź Os. Koziny Ogółem 

Spółdzielnia
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Bilanse otwarcia na 1.01.2021 r. 10 689,89 289 545,90 -462 159,59 259 560,33 124 937,93 222 574,46

2. Odpisy od lokali za I półrocze 2021 r. 1 121 825,94 2 231 839,00 852 084,42 1 087 182,34 609 578,52 5 902 510,22

3. Wydatki za I półrocze 2021 r. 742 696,80 2 238 287,67 839 950,70 338 700,14 123 865,20 4 283 500,51

w tym:

- roboty budowlane 552 541,00 1 715 239,02 569 258,50 38 262,00 13 038,00 2 888 338,52

- roboty instalacyjno-sanitarne 104 112,00 317 202,77 143 651,56 73 656,00 78 516,00 717 138,33

- roboty dekarsko-blacharskie 66 557,39 66 557,39

- roboty terenowo-drogowe 4 612,50 4 612,50

- roboty elektryczne 10 221,00 3 677,70 111 456,00 125 354,70

- wymiana okien i drzwi 4 017,20 144 999,28 5 994,87 40 685,84 1 404,00 197 101,19

- awarie i roboty nieprzewidziane 82 026,60 50 625,60 50 810,68 74 640,30 26 294,70 284 397,88

Wyniki na 30.06.2021 r. 389 819,03 283 097,23 -450 025,87 1 008 042,53 610 651,25 1 841 584,17

Zadłużenie w opłatach za używanie lokali mieszkalnych, użytkowych i innych wobec Spółdzielni, 
według stanu na 30.06.2021 r. wynosiło 3.012.853,63 zł. Kwota zadłużenia obejmuje: zaległości w opłatach 
eksploatacyjnych 2.457.727,53 zł oraz zasądzone i niezapłacone odsetki i koszty sądowe 555.126,10 zł.

Ponadto do końca czerwca nie zostały wniesione należności wynikające z rozliczeń ciepła i wody 
za 2020 rok w kwocie 288.054,97 zł.

Zadłużenie lokali w poszczególnych osiedlach przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4

Lp. Wyszczególnienie
Zaległości w opłatach na 30.06.2021 r.

Zbiorcza Słowiańskie Sienkiewi-
czowskie Żubardź Koziny Ogółem 

Spółdzielnia
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Zaległości w opłatach eksploatacyjnych 474 094,45 535 455,57 346 603,35 598 411,05 503 163,11 2 457 727,53

2 Zaległości z tytułu zasądzonych odsetek 
i kosztów sądowych 85 375,16 126 434,17 107 940,42 135 347,35 100 029,00 555 126,10

3 Zaległości ogółem (1+2) 559 469,61 661 889,74 454 543,77 733 758,40 603 192,11 3 012 853,63

Ogółem na koniec czerwca z opłatami zalegało 1.870 lokali. 
Na przestrzeni okresu sprawozdawczego do osób zalegających z opłatami wysłano 494 pisma wzywające 

do spłaty zadłużeń.
Spółdzielnia podpisała 47 porozumień na ratalną spłatę zadłużeń, skierowała 6 spraw do postępowania 

egzekucyjnego oraz 3 sprawy do sądu.
W przypadku 15 spraw sądowych dłużnicy spłacili swoje zadłużenie, a na 30.06.2021 roku w spłacie 

pozostaje 154 spraw orzeczonych nakazami zapłaty.
W wyniku prowadzonej windykacji w I półroczu 2021 r., poza spłatą należności głównych Spółdzielnia 

uzyskała kwotę 54.679,17 zł tytułem spłaty odsetek i kosztów sądowych.
Osoby będące w trudnej sytuacji finansowej, mające niskie dochody, mogą ubiegać się o dodatki 

mieszkaniowe. Na dzień 30.06.2021 r. z dodatków mieszkaniowych korzystało 51 członków. Szerszych 
informacji o możliwości skorzystania z tej formy pomocy udzielają pracownicy działu czynszów.

Zadłużenie członków wobec Spółdzielni z tytułu kredytów mieszkaniowych zaciągniętych przed majem 
1992 r., wg stanu na 30.06.2021 r. wynosiło 58.366,66 zł i dotyczyło 25 osób zamieszkałych w 16 budynkach: 
os. Słowiańskie – kwota zadłużenia 52.004,59 zł (dotyczy 22 osób zamieszkałych w 14 budynkach), os. Sien-
kiewiczowskie – kwota zadłużenia 6.362,07 zł (dotyczy 3 osób zamieszkałych w 2 budynkach).

W stosunku do osób posiadających zadłużenia kredytowe Spółdzielnia podejmuje takie same działania 
windykacyjne, jak do osób zalegających z opłatami eksploatacyjnymi. W okresie sprawozdawczym wysłała 
do dłużników kredytowych 25 wezwań do zapłaty. W wyniku prowadzonej windykacji w I półroczu 2021 r., 
poza spłatą należności głównych, uzyskała od członków 822,85 zł tytułem spłaty odsetek i kosztów sądowych.

W ramach działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej Spółdzielnia w I półroczu 2021 r. dofinanso-
wała kwotą 1.000,00 zł Filię nr 58 Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy ul. Zakładowej 58.

Podsumowując okres I półrocza br. należy stwierdzić, że działalność władz Spółdzielni koncentrowała 
się na realizacji założeń objętych planem gospodarczo-finansowym na 2021 r., utrzymaniu dobrej i stabil-
nej sytuacji finansowej. Pomimo panującej pandemii COVID-19 Spółdzielnia terminowo regulowała swoje 
zobowiązania, a wydatki ponoszone były w sposób racjonalny i kontrolowany.

 A.K.

Skrót sprawozdania z działalności  
Spółdzielni za I półrocze 2021 roku
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Biblioteka Miejska w Łodzi funkcjonuje, na nowo, od 2018 r. Jest największą siecią biblioteczną 

w Polsce – ma aż 79 filii. Zachęcamy do odwiedzenia tych najbliżej naszego miejsca 
zamieszkania. Filia nr 52 przy ul. Ketlinga otworzyła niedawno salę zabaw dla najmłodszych – 

Pełzaki, gdzie dzieci mogą nie tylko pobawić się, ale i zacząć swoją przygodę z książką.

Kontakt z nami
Administracja osiedla „Słowiańskie”, 
tel. 42 670 99 78.
Kierownik administracji p. Julita Mar-
cinkowska.
TECHNICY:
Andrzej Piętal, tel. 503 029 115, email: apie
tal@rsmbawelna.pl, budynki nadzorowane: od 
nr 101 do nr 160.
Robert Wojtkiewicz, tel. 505 150 847, 
email: rwojtkiewicz@rsmbawelna.pl, budynki 
nadzorowane: 100, 201233 oraz zespół garaży 
przy bl. 100 i przy ul. Zakładowej 3236.
ADMINISTRATORZY:
Alina Kobus administrowane bloki: 100122, 
jak również zespół garaży przy ul. Ziemowi
ta 2b i Zakładowej 32/36, tel. kom. 505 150 
863, email: akobus@rsmbawelna.pl
Małgorzata Krasowska administrowane 
bloki: 132150, tel. kom. 505 150 842, email: 
mkrasowska@rsmbawelna.pl
Beata Nykiel administrowane bloki: 201212  
219233, tel. kom. 505 131 497, email: bny
kiel@rsmbawelna.pl
Wiesława Maślak administrowane budynki: 
151160, 213218a, tel. 505 150 840, email: 
wmaslak@ rsmbawelna.pl

Administracja osiedla „Sienkiewiczow-
skie”, tel. 42 670 66 64.
Kierownik adm. p. Dominik Różycki
TECHNIK
Sebastian Janaczyk, tel. 505 150  848, 
email: sjanaczyk@rsmbawelna.pl
ADMINISTRATORZY:
Sabina Cebula administrowane bloki: 1626, 
1 i 1a, 2, 51, 52, 53, 55, 57, 60, Wspólnoty 
Mieszkaniowe bl. 54, 56, 58, tel. kom. 505 150 
859, email: scebula@rsmbawelna.pl
Izabela Rutkowska administrowane budyn
ki 1015, 2730, S1/2 do S11, Z1/17, Z217, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oraz budynek w Andrespolu. 
Tel. 505 150 851, email: irutkowska@rsmba
welna.pl

Administracja osiedla „Zbiorcza”,  
tel. 42 674 89 49.
Kierownik adm. p. Andrzej Jaroszczyk.
ADMINISTRATORZY:
Elżbieta Kowalczyk administrowane budyn
ki: Górska 2, 4, 3/5, 7/9, Szczytowa 4/6, Rawska 
3, 7, Wilcza 2, Gołębia 1/3, 5, A. Sacharowa 24, 
26, 28, tel. kom. 505 150 845, email: elkowal
czyk@rsmbawelna.pl
Aleksandra Czekalska administrowane bu
dynki: Zbiorcza 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 
23, 25, Sarnia 4, Stylonowa 7, A. Sacharowa 
6/8, 10/12, tel. kom. 505 150 846, email: 
aczekalska@rsm bawelna.pl
Joanna Witulska administrowane budynki 
501 i 503, ul. A. Sacharowa 6/8, 10/12, 24, 
26, 28, tel. 501 463 186, email: jwitulska@
rsmbawelna.pl

Administracja osiedli „Żubardź” i „Kozi-
ny”, tel. 42 651 55 24 - bez zmian.
Kierownik adm. p. Jolanta Bartoszek.
TECHNIK DLA BUDYNKÓW OSIEDLA „ŻUBARDŹ”:
Jakub Paprocki, tel. 509 330 825, email: 
jpaprocki@rsmbawelna.pl
TECHNIK BUDYNKÓW OSIEDLA „KOZINY”:
Jakub Olczak, tel. 505 150  853, email: 
jaolczak@rsmbawelna.pl
ADMINISTRATORZY:
Jacek Piaseczny administrowane budynki: 
Gandhiego 3a, Tatarakowa 15, Lutomierska 
83/101, 103a, 105a, 109a, 111, Wrześnieńska 
67/69, 71/73, Sierakowskiego 1/5, ul. Kutrzeby 
3 i 10, Czarnkowska 9/13, tel. kom. 505 150 862, 
email: jpiaseczny@rsmbawelna.pl
Aleksandra Marcinkowska-Wrońska ad
ministrowane bloki: Bydgoska 25, 27/29, 35, 
37, Lutomierska 156, 158, Uniejowska 1/3, 4, 
4a, 6, Limanowskiego 168, Turoszowska 5, 16, 
dwa zespoły garaży przy ul. Bydgoskiej 25a i Po
wstańców Wielkopolskich 25, tel. 505 150 852, 
email: amarcinkowskawronska@rsmbawelna.pl
Aneta Wyrowska administrowane budynki: 
ul. Klonowa 28/30, 32, 38, 40, Okrzei 30/36, 
40, 4/12, Długosza 1/5, Kasprzaka 11, 11a, 
1  Maja 76, 84/86, Więckowskiego 97, al. 
Włókniarzy 198, garaże przy al. 1 Maja 76 A, 
tel. 501 463 291, email: awyrowska@rsmba
welna.pl
Beata Kaźmierczak administrowane budynki: 
ul. Bydgoska 40, 42, 44, 46, Klonowa  35/37, 41, 
ul. Kasprzaka 60/62, Kasprzaka 64a, 10, 28/34, 
Długosza 27, 29/31, Lorentza 8, Srebrzyńska 45, 
email: bkazmierczak@rsmbawelna.pl
CZYNSZE SPÓŁDZIELNI:
Alina Kita – czynsze os. Koziny i os. Sien
kiewiczowskie, tel. 42 641 63 33, wew. 33, 
email: akita@rsmbawelna.pl
Joanna Olszewska – czynsze os. Zbiorcza 
i os. Żubardź, tel. 42 641 63 33, wew. 66, 
email: jolszewska@rsmbawelna.pl
Olga Malec – czynsze os. Słowiańskie, 
tel. 42 641 63 33, wew. 67, email: omalec@
rsmbawelna.pl
Barbara Hreczanik – Zca Głównego 
Księgowego, koordynator, tel. 42 641 63 33, 
wew. 19, email: bhreczanik@rsmbawelna.pl
SEKRETARIAT SPÓŁDZIELNI:
tel. 42 641 63 33, w. 18 i 49

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

Zdjęcie 
balkonu 

nadesłane 
poza 

konkursem

Zapraszamy do 52. filii Biblioteki 
Miejskiej w Łodzi znajdującej się 
przy ul. Ketlinga 21
Dokładamy wszelkich starań, 
aby oferta naszej biblioteki była 
dostosowana do potrzeb miesz-
kańców osiedla. Przygotowuje-
my zajęcia i warsztaty dla grup 
zorganizowanych, m.in. dla 
przedszkolaków. Udostępnia-
my bezpłatnie kody Legimi 
(można wypożyczyć e-booki 
i audiobooki). Czytelnicy mogą 
korzystać ze stanowisk kompu-
terowych wyposażonych w dru-
karkę i skaner, świadczymy 

również usługi ksero. W go-
dzinach otwarcia biblioteki od-
dajemy do dyspozycji w pełni 
wyposażona salę dla dzieci 
PEŁZAKI, w której znajduje się 
przewijak i strefa wypoczynku 
dla rodziców, w sali organizuje-
my zajęcia cykliczne np. naukę 
czytania poprzez zabawę.

Co miesiąc spotykamy 
się z grupą dzieci oraz doro-
słych na Dyskusyjnym Klubie 
Książki. 

Nasza biblioteka to nie tylko 
regały z książkami i audioboo-
kami.

Przyjdź i się przekonaj!
Godziny otwarcia: 
Poniedziałek – piątek – 
8:30 do 19:00
Sobota – 8:30 do 15:00,  
filia_52@biblioteka.lodz.pl, 
tel. 577 470 052

 Biblioteka na Ketlinga

W tym roku, w lipcu, Zarząd 
Ogniska TKKF „Dzikusy” zor-
ganizował w Sulejowie kolo-
nie łącznie dla 15 dzieciaków 
(przypomnijmy, że w ubiegłym 
roku, z uwagi na pandemię, 
kolonie w tym urokliwym i lu-
bianym przez dzieci miejscu 
nie odbyły się) W tym roku 
zorganizowano tylko jeden 
turnus. W większości uczestni-
kami tegorocznego, wakacyj-
nego pobytu w leśnym ośrodku 
„Dzikusów” były dzieci naszych 
członków z osiedli „Słowiań-
skie” i „Sienkiewiczowskie”.

RSM „Bawełna” sfinan-
sowała pobyt dla dziewięciu 
kolonistów na łączną kwotę 
13.050 zł.

Aby tradycji stało się za-
dość zamieszczamy zdjęcie 
grupowe turnusu – dzieci pozują 
do zdjęcia umazani kolorowym 

proszkiem, tuż po festiwalu ko-
lorów, jaki odbył się w trakcie 
ich pobytu.

  K.Sz.

Awaria magistrali 
wodociągowej na Olechowie
Podziękowania dla Pani Dyrek-
tor Szkoły Podstawowej Nr 205
W nocy z 6 na 7 września br. mia-
ła miejsce awaria magistrali wo-
dociągowej należącej do ZWiK, 
przy ul. Ziemowita 2, bl. 100 
na osiedlu „Słowiańskie”. Sku-
teczne usunięcie awarii wiązało 
się z koniecznością demontażu 
bramy wjazdowej do nierucho-
mości. Dla sprawnego wjazdu 
i wyjazdu mieszkańców bl. 100, 
został utworzony wyjazd zastęp-
czy przez teren Szkoły Podsta-
wowej Nr 205, który powstał 
dzięki uprzejmości Pani Dy-
rektor Magdaleny Czwartosz-
-Bujnowicz. Awaria została 
usunięta przez ZWiK w dniu 

8.09.2021 r. Brama została po-
nownie zainstalowana przez 
firmę prowadzącą prace kon-
serwacyjne na osiedlu w dniu 
następnym, tj. 9.09.2021 r. Pod-
czas całej operacji usuwania 
awarii lokatorzy mieli zapew-
niony dostęp do wody – ZWiK 
podstawił beczkowozy.

Dziękujemy Pani Dyrektor 
Szkoły Podstawowej Nr 205 
za pomoc, obywatelską posta-
wę, życzliwość i udostępnienie 
terenu.

Julita Marcinkowska – 
kierownik administracji osiedla 

„Słowiańskie”

Nowe gazony z kwiatami 
na Janowie
Na prośbę mieszkańców „esek”, 
czyli bloków od S3 do S7 na Ja-
nowie, ustawiono gazony i wy-
pełniono je urodzajną ziemią. 
Wszystko po to, aby ograniczyć 
rozjeżdżanie trawników przez 
mieszkańców nowopowstałych 
budynków mieszkalnych obok.

Aby obniżyć koszty do ceny 
samych materiałów pracownicy 
tutejszej Administracji Osiedla 
sami rozładowali zamówione rze-
czy i poustawiali zgodnie z suge-
stią mieszkańców.

Wypełnione ziemią gazony 
zostały obsadzone przez lokato-
rów we własnym zakresie.

Współpraca w temacie była 
wzorowa, a inicjatywa obu stron 
na piątkę z plusem.

Dziękujemy mieszkańcom 
za wspaniałe działanie.

Dominik Różycki – Kierownik 
administracji osiedla

Biblioteka na Ketlinga poleca! 
Wojciech Górecki, Bartosz Józefiak

„Łódź. Miasto po przejściach”
Książka zawiera cykl reportaży ukazujących Łódź 
i jej mieszkańców. Życie codzienne naszego 
miasta, jego troski i problemy, radości i smutki.

Pierwsza część to obraz skutków transforma-
cji gospodarczej lat 90-tych poprzedniego wieku. 
Widok drugiej co do wielkości metropolii polskiej, 
popadającej w marazm. To pesymistyczna wizja 
powolnego upadku. Obrazki socjologiczne pokazu-
ją obywateli pozostawionych bez opieki socjalnej, 
pracy i perspektyw rozwoju. Druga część to Łódź 
współczesna. Czy ładniejsza i bardziej przyjazna 
swoim obywatelom? Czy to miasto nowych techno-
logii i świetnych uczelni? A może zielone miasto z przyjaznym transportem, 
nowoczesnym dworcem i pięknym nowym centrum?

Te i wiele innych pytań zostawia po sobie lektura tej pozycji. Warto 
przeczytać.

Wakacyjna kartka 
z pozdrowieniami z Sulejowa

Konkurs na balkon – WYNIKI

W tegorocznym konkursie na najładniej ukwiecony balkon w okresie 
letnim wyłoniono dwóch zwycięzców.

Są to: mieszkanka osiedla „Słowiańskie” – p. Lilla Machałowska-
-Szymajda z bloku 210 oraz p. Aleksandra Michalak z bloku 76 na osiedlu 
„Koziny”. Zdjęcia ich balkonów prezentujemy obok.

Zwyciężczyniom gratulujemy, a Państwa zachęcamy do przysyłania 
na nasz adres mailowy poczta@rsmbawelna.pl zdjęć swoich balkonów, 
tak jak zrobił to jeden z lokatorów osiedla „Zbiorcza”. Jeśli stworzyliście 
na tej niewielkiej przestrzeni miły i przytulny kącik, w którym lubicie spę-
dzać czas, podzielcie się z nami swoimi pomysłami. Na łamach naszej 
gazety podpowiedzcie innym mieszkańcom jak zaaranżować powierzch-
nię balkonu przy pomocy paru mebli, roślin i klimatycznych dekoracji. 
Z przyjemnością pokażemy stworzone przez Was zielone oazy spokoju.

Bo przecież balkon ma nie tylko ładnie wyglądać od frontu i być 
funkcjonalny, ale może również stać się miejscem, w którym z przyjem-
nością zasiądziemy po pracy z kubkiem gorącej herbaty, wyciągając nogi 
na miękkim pufie i delektując się chwilą dla siebie.

Czekamy na Wasze zdjęcia!  I.G.
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Dzięki uprzejmości portalu 
internetowego Onet.pl pub‑
likujemy na naszych łamach 
wywiad Igora Nazaruka 
z Zenonem Procykiem – 
byłym prezesem spółdzielni 
mieszkaniowej „Pojezierze” 
z Olsztyna, który ukazał się 
na stronie internetowej 
Onet.pl w dniu 28.06.2021 r.
Sąd Najwyższy oddalił w czwartek 
(28.06. 2021 r. – dopisek red.) ka-
sację zadośćuczynienia i wysokiego 
odszkodowania w kwocie 1,8 mln zł 
przyznanego Zenonowi Procykowi, 
byłemu prezesowi spółdzielni Poje-
zierze w Olsztynie. Sąd uznał wnie-
sioną przez Zbigniewa Ziobrę kasację 
za niezasadną i nakazał zrekompenso-
wać „nieprzeciętne krzywdy”, jakich 
doznał Procyk. Mężczyzna podkreśla, 
że wieloletni spór z Lidią Staroń przy-
płacił zdrowiem i złamaną karierą. 
Jego zastępca i bliski kolega nie do-
czekał wyroku, popełnił samobójstwo.

W 2003 r. Zenon Procyk wybudo-
wał najnowocześniejszą wówczas sieć 
ciepłowniczą w Polsce. Będąc radnym, 
zablokował też sprzedaż olsztyńskiego 
MPEC-u, czym miał narazić się lobby 
ciepłowniczemu, które – jak twierdzi 
– wykorzystało Lidię Staroń do wnie-
sienia oskarżeń wobec Procyka i jego 
współpracowników. Mężczyzna uwa-
ża, że jest ofiarą nieczystych zagrań, 
a (była – dopisek – red.) kandydatka 
PiS na stanowisko Rzecznika Praw 
Obywatelskich (RPO) przyczyniła się 
do zniszczenia jego kariery.

Zenon Procyk wraz z żoną 
ujawniają kulisy głośnego 
sporu z kandydatką PiS 
na RPO

Igor	Nazaruk:	W	jakich	okolicznoś-
ciach	poznał	pan	Lidię	Staroń?
Zenon	Procyk:	W 1997 r., kiedy przy-
szła do spółdzielni i zażądała zgody 
na budowę kolejnego pawilonu.
Przyszła	jako	petent?
Zenon	Procyk:	Jako członek spółdzielni. 
Jeden pawilon wybudowała już wcześniej 
bez zgód. Chciała postawić następny.
Jakie	Pan	miał	wrażenia	po tym	spot-
kaniu?
Zenon	Procyk: Była zuchwała i bez-
kompromisowa. Chciała to wymusić 
na mnie jako na prezesie spółdzielni, 
mówiąc, że mój poprzednik obiecał 
jej zgodę na wybudowanie kolejne-
go pawilonu. Najdelikatniej mówiąc, 
proponowała mi rekompensatę. Ro-
dzona siostra Lidii Staroń była kilka 
lat wcześniej wiceprezesem innej spół-
dzielni mieszkaniowej w Olsztynie. 
Wówczas mąż jej siostry miał firmę 
budowlaną i robił dużo robót remon-
towych zarówno w tej spółdzielni, jak 
i tej zarządzanej przeze mnie. Po wpro-
wadzeniu przetargów w SM Pojezierze, 
po ich przegraniu przez jej szwagra, 
Lidia Staroń przychodziła do pracow-
ników spółdzielni i wymuszała zlecenie 
robót szwagrowi. Straszyła, że w innym 
przypadku będziemy tego żałować. 
Po latach okazało się, że za to spot-
kanie zapłaciłem zdrowiem, udarem, 
zniszczoną karierą i reputacją. Dziś 
odzyskuję dobre imię.

Odmówił	pan?
Zenon	 Procyk:	 Odpowiedziałem, 
że spółdzielnia powinna zarabiać 
na swoich lokalach usługowych. Ona 
nie słuchała, dla niej najważniejszy 
był jej prywatny interes. Nie mogłem 
się na to zgodzić, tym bardziej że już 
wcześniej w niejasnych okolicznoś-
ciach na terenie spółdzielczym zbu-
dowała pawilon. Składała mi wtedy 
niezgodne z prawem propozycje.
Krystyna	Procyk:	Mąż jej wtedy od-
mówił. Wcześniej, kiedy został preze-
sem, zrobił inwentaryzację i zobaczył, 
że na mapach spółdzielni jest pusty, 
niezabudowany teren. W rzeczywistości 
tam właśnie stał ten budynek Lidii Sta-
roń. To samo centrum Olsztyna, gdzie 
są najdroższe grunty, trzeba od tego od-
prowadzać duże podatki. I okazało się, 
że spółdzielnia już około 10 lat płaci 
podatki za lokal, który tam stoi. A właś-
ciciele, m.in Staroń, nie zapłacili ani 
złotówki. To go zbulwersowało. A ona 
chciała następny lokal!
Jak	 państwa	 zdaniem	 doszło	 do tej	
sytuacji?
Zenon	Procyk:	Znała prezesów spół-
dzielni. Nie wiem, jak moi poprzed-
nicy mogli pozwolić na budowę tego 
pawilonu. Dziennika budowy spół-
dzielnia nie miała, nie było żadnych 
dokumentów. Ponoć w urzędzie miasta 
mieli papiery, ale jako prezes wniosko-
wałem o dostęp i nie udostępniono mi 
nigdy ani dziennika, ani dokumentacji 
budowy. Podobno dokumenty zginęły, 
a ostatnią osobą, która je oglądała, 
była Lidia Staroń. Ale tego nie wiemy.
Krystyna	Procyk:	W każdym razie jest 
bardzo obrotna.
Co było	dalej?
Zenon	Procyk:	Ona sama niewiele by 
zrobiła. W tym czasie odłączyłem spół-
dzielnię od Miejskiego Przedsiębior-
stwa Energetyki Cieplnej w Olsztynie. 
Oni mieli stare, powojenne i nieocie-
plone rury. Stąd ogromne straty w li-
czącej około 36 km sieci. Spółdzielnia 
Pojezierze leży w sąsiedztwie fabryki 
opon, gdzie produktem ubocznym 
jest ciepło. Wcześniej sprzedawali 
je do MPEC, które dalej sprzedawało 
je spółdzielni i w ten sposób zarabiało. 
Jako prezes spółdzielni postanowi-
łem zainwestować w budowę nowego 
systemu ciepłowniczego, na wskroś 
nowoczesnego. W tym czasie spół-
dzielnia miała 24 mln złotych środków 
obrotowych, więc mogliśmy budować 
bez kredytu. Jednym z moich sukcesów 
była zmiana prawa energetycznego 
w 1999 r., bo dotychczas to dostawca 
decydował o ilości i cenie dostarcza-
nego ciepła, a nie odbiorca. W wyniku 
wygranej w Sądzie Antymonopolowym 
Sejm zmienił przepisy na takie, że to od-
biorca decyduje o ilości kupowanego 
ciepła. Skorzystali na tym wszyscy 
odbiorcy. Lidia Staroń z kolei miała 
wówczas dług do zapłaty za lokal użyt-
kowy, bo opłaty od lokali użytkowych 
są kilkukrotnie wyższe, niż od mieszkań. 
Powtórzę – spółdzielnia żyje i zarabia 
właśnie na lokalach użytkowych. Tak 
jak miasto.
Co się	znajdowało	w	tych	pawilonach?
Krystyna	Procyk:	Ona wynajęła tam 
lokal dla restauracji, która chyba cały 
czas tam funkcjonuje.
I	co było	dalej?

Krystyna	 Procyk:	 Mąż wybudował 
tę sieć i to był pierwszy przypadek 
w Polsce, że od razu został pociąg-
nięty światłowód. I z każdego miejsca 
na świecie można było przez komórkę 
sprawdzić, czy np. nie ma jakiejś awarii. 
To był 2003 r. W tym czasie utworzyło 
się lobby ciepłownicze, które skupowa-
ło miejskie przedsiębiorstwa energetyki 
cieplnej z całej Polski – i te olsztyńskie 
miało być prawdopodobnie siedemna-
ste albo osiemnaste. Nasza sieć im nie 
pasowała i chcieli ją odkupić. Jak mąż 
ją wybudował za 23 mln zł w tym czasie, 
oni chcieli tę sieć odkupić i dawali dwa 
razy tyle oraz gwarantowali przez pięć 
lat umowy bez zmiany cen ciepła. Ale 
mąż się nie zgodził.
Zenon	Procyk:	I podpadłem podwój-
nie – bo nie chciałem sprzedać sieci. 
Po drugie – byłem radnym i jeden 
mój głos zaważył na tym, że przegło-
sowali zakaz sprzedaży olsztyńskiego 
MPEC-u.
Krystyna	Procyk:	 I wtedy oni nawet 
rodzinę męża nachodzili, przychodzi-
li i namawiali, żeby męża przekonać 
do zmiany zdania. A mąż to był idea-
lista, teoretyk. A tu nie było ideałów – 
tylko interesy i kasa.
Zenon	Procyk:	To był najnowocześ-
niejszy system ciepłowniczy w Polsce, 
do dziś nikt nie zrobił tak jednolitego 
systemu. Wybudowaliśmy go po rze-
czywistych kosztach, więc nikt przy 
tej budowie nie zarobił ekstra. I to też 
nie pasowało temu lobby. A Lidia Sta-
roń… To najprawdopodobniej oni 
ją wykorzystali, żeby we mnie uderzyć.
Później	postawiono	panu	aż 20	zarzu-
tów,	m.in.	fałszowanie	dokumentów,	
niegospodarność…
Zenon	Procyk:	Lidię Staroń popierała 
wtedy grupa ok. 10 osób, wśród których 
był m.in. ówczesny prezydent Olsztyna 
Czesław Małkowski, który obawiał się, 
że mogę być jego kontrkandydatem 
w kolejnych wyborach.
Ale	to Pan	był	posądzany	o	układy.
Zenon	 Procyk:	 Kiedy budowali-
śmy blok przy ul. Dworcowej – to był 
2001–2002 r. – nie było wielkiego za-
interesowania mieszkaniami w tym 
miejscu. To była ruchliwa ulica, mało 
atrakcyjne miejsce. I 30 mieszkań zo-
stało. Przypadkiem mieszkania w tym 
bloku kupili m.in. sędziowie, policjanci, 
różni ludzie. Ja ich wcześniej nie znałem 
– wtedy w mojej spółdzielni było 11 tys. 
mieszkań, to ok. 33 tys. ludzi. Nie sposób 
było wszystkich znać. A Staroń rozkręci-
ła później aferę, że Procyk miał układy!
To była	afera	na całą	Polskę.	Lidia	
Staroń	 została	 okrzyknięta	 „Robin	
Hoodem	w	spódnicy”.	Przekonała	Do-
nalda	Tuska,	że jest	pierwszą	kobietą,	
która	wypowiedziała	wojnę	mafii	spół-
dzielczej.	A	pan	spędził	ponad	osiem	
miesięcy	w	areszcie.
Zenon	 Procyk:	Zostałem oskarżony 
o to, że zaniżyłem koszty budowy. Sąd 
powołał biegłych do rozliczania wszyst-
kiego, a mój wiceprezes, który był czło-
wiekiem bardziej wrażliwym, zapłacił 
za tę sprawę życiem. Był psychicznie 
mniej odporny. Funkcjonariusze CBŚ 
przychodzili do niego do domu i go 
zmuszali, żeby mnie obciążał zeznania-
mi. Grozili mu, że będzie siedział ra-
zem ze mną. On nie wytrzymał. Staroń 
okrzyknęła, że obaj bierzemy łapówki 

– każdy po 5 proc. Po jego śmierci wdo-
wa zaprosiła mnie do siebie do domu 
i zapytała gdzie się te pieniądze podzia-
ły. Taka była siła tych pomówień.
Krystyna	Procyk:	Zastępca męża wy-
skoczył z budynku naprzeciwko jej 
lokalu. Z wieżowca, do którego spe-
cjalnie przyszedł z domu, półtora kilo-
metra. A po drodze mijał wiele innych, 
więc uważam, że celowo wybrał właś-
nie to miejsce. Że to było symboliczne.
Teraz	Lidia	Staroń	mówi	w	mediach,	
że ma	obciążające	Pana	nagrania.
Zenon	 Procyk:	Ona ma nagrania? 
Funkcjonariusze CBŚ mnie podsłu-
chiwali, jest 8800 stron stenogramów. 
Czyli 22 tomy z podsłuchów.
Krystyna	Procyk:	Ja się zastanawiam, 
jak ona mogła wejść w posiadanie ta-
kich nagrań? Na jakiej podstawie? 
A po drugie – jeden z dziennikarzy, 
którzy zajmowali się tą sprawą, przez 
dwa dni czytał te zapisy z podsłuchów. 
W sądzie w Ostródzie, gdzie były udo-
stępnione dla dziennikarzy – bo sąd ich 
nie wykorzystał. I potem ten dziennikarz 
przyjechał do nas, żeby nam osobiście 
powiedzieć, że z tych podsłuchów do-
wiedział się tylko, że żona krótko trzyma 
męża. Bo tam były wszystkie nasze roz-
mowy. Ale nic obciążającego. I po tym 
czytaniu nikt nic nie pisał, a ona do dziś 
stosuje to jako straszak. Wcześniej roz-
nosiła ulotki z pomówieniami na męża, 
ale kiedy sąd ją pytał o dowody, w kółko 
powtarzała ten sam frazes nie na temat. 
Przez dwa dni sąd nie wyciągnął od niej 
żadnego konkretu.
Zenon	Procyk:	Wszystkie sprawy od-
bywały się poza Olsztynem, bo ja rze-
komo miałem wszystkich sędziów tutaj 
znać. I w 2015 r. sędzia sądu okręgowe-
go i prokurator prowadząca tę sprawę 
zgłosiła jako świadka Lidię Staroń. 
Termin był wyznaczany kilka razy, ale 
ona się nie zgłosiła. Później prokurator 
ją wycofała jako świadka w rozprawie.
Ostatecznie,	po 15	latach	został	pan	
oczyszczony	ze wszystkich	zarzutów,	
otrzymał	 odszkodowanie,	 a	 wczo-
raj	 Sąd	 Najwyższy	 oddalił	 kasację	

związaną	 z	 tym	 odszkodowaniem.	
Można	powiedzieć,	że to zamknięcie	
całej	sprawy.	Czy	Lidia	Staroń	kiedy-
kolwiek	pana	przeprosiła?
Zenon	 Procyk:	Nigdy. Uznała wyrok 
za patologię wymiaru sprawiedliwości. 
Powiem panu więcej: sąd przesłuchał 
około 500 świadków, z czego około 50 ze-
znało, że ich zmusili do fałszywych zeznań 
i wymuszali na nich obciążanie mnie. Jak 
się skończyła sprawa, to my chcieliśmy 
wszcząć postępowanie wobec funkcjo-
nariuszy, którzy skłaniali do fałszywych 
zeznań. Skończyło się na niczym…
Krystyna	Procyk:	Sprawą w 2016 r. za-
jęła się prokuratura w Szczecinie. Jeź-
dziliśmy na przesłuchania, ale nic nie 
wskóraliśmy. W uzasadnieniu prokura-
tor napisał, że rzeczywiście zaistniały 
nieprawidłowości w prowadzeniu tego 
śledztwa, ale to wynikało ze słabych 
funduszy, którymi policja dysponowa-
ła, że nie mieli komputerów, że braki 
materiałowe itp. Lanie wody.
Co czuliście,	obserwując	kandydaturę	
Lidii	Staroń	na stanowisko	rzecznika	
praw	obywatelskich?
Krystyna	 Procyk:	 Ja byłam zszoko-
wana i zażenowana jej występem. Ale 
widzi pan, my ją znamy, wiemy, co sobą 
reprezentuje. Ale ludzie jej nie znają. 
Miała dobry PR, pomógł jej w tym 
program Elżbiety Jaworowicz. Ludzie 
nie wiedzą, że to jest prawdopodobnie 
program montowany i reżyserowa-
ny. Lidia Staroń od zawsze powtarza 
te same slogany – „zajmę się sprawą, 
jestem dla ludzi”. Jej przesłuchanie 
w Senacie jako kandydatki na RPO 
dopiero uświadomiło ludziom, kim ona 
jest naprawdę.
Zenon	 Procyk:	 Tu wszyscy, którzy 
ją dobrze znają, są przeciwni i podob-
nie jak my zszokowani.
Wracając	 do sporu	 z	 Lidią	 Staroń.	
Dlaczego	 państwa	 zdaniem	 sprawa	
pojawiła	się	w	przestrzeni	publicznej?
Zenon	Procyk:	Wyczuła, że przy na-
gonce na prezesów spółdzielni, rzeko-
mej korupcji, może wypłynąć. To był 
czas, gdy zachęcano do likwidowania 

spółdzielni i tworzenia wspólnot miesz-
kaniowych. I zrobiła karierę polityczną 
na krzywdzie mojej i mojej rodziny. Jak 
do Olsztyna przyjechał Donald Tusk, 
to powiedział, że to jest pierwsza ko-
bieta, która walczy z mafią spółdziel-
czą. Później zabrał głos prokurator 
Kazimierz Olejnik. To był nośny temat, 
na którym wyrosła Lidia Staroń.
Czyli	uważa	pan,	że stał	się	dla	niej	
trampoliną?
Zenon	 Procyk:	 Tak mówią prawie 
wszyscy, nieważne, czy z prawicy, 
czy z lewicy. Na mojej krzywdzie, 
na krzywdzie mojego kolegi i zastęp-
cy spółdzielni. Lidia Staroń roznosiła 
ulotki po klatkach schodowych bloków, 
pisała w nich o rzekomych nieprawid-
łowościach w spółdzielni.
Krystyna	 Procyk:	 Prokuratura po-
wołała 800 świadków w tej sprawie, 
do sądu przyjechało 500. Rozprawy 
odbywały się dwa-trzy razy w tygo-
dniu przez miesiąc, więc mieliśmy oko-
ło 12 rozpraw. Na każdą trzeba było 
przeczytać zeznania świadków, znaleźć 
nieprawidłowości w nich, sprzeczno-
ści, ułożyć pytania, przygotować się. 
My mieliśmy orkę. Na nic innego 
nie było czasu.
Jak	jest	teraz	u	Pana?
Zenon	 Procyk:	 Zrobiłem doktorat 
z chemii rolnej, wróciłem do zawodu 
wyuczonego na studiach. Wcześniej 
przez osiem lat od wyjścia z aresztu 
nikt mnie nie chciał zatrudnić. Nikt 
w Olsztynie. Od 2006 do 2013 r.
I	co pan	robił	w	tym	czasie?
Zenon	Procyk:	Nic. Czasami jakaś do-
rywcza praca. Bardzo ciężko to znio-
słem. Niektórzy myśleli, że się szarpnę 
na życie, albo że się rozpiję. Ale tak się 
nie stało.
Jest	w	Panu	żal	za tamtą	sprawę?
Zenon	 Procyk:	 Może tylko o to, 
że wszyscy się jej dali tak łatwo nabrać. 
Łącznie z dziennikarzami, ludźmi wy-
kształconymi. Ona nie miała żadnych 
dowodów, niczego. Jak zrobiłbym coś 
źle, to rozumiałbym, że dziennikarze 
to opisują, bo od tego jesteście.
A	jak	ze zdrowiem?
Zenon	 Procyk:	 Po udarze nieraz 
są kłopoty z mówieniem, jak się zde-
nerwuję. Jak wracam do tych spraw, 
to emocje mnie blokują. Wstydzę się 
tego nieraz. Ale z drugiej strony my-
ślę sobie, że to nie ja powinienem się 
wstydzić.
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Zenon Procyk to uwolniony od zarzutów były prezes SM „Pojezierze” w Olsztynie, 
z którym od 2005 r. Lidia Staroń toczyła spory sądowe. Po 15 latach procesów 
Zenon Procyk został uniewinniony. Na łamach naszej Gazety śledziliśmy 
losy tego sporu… a p. Senator nawet nie przeprosiła.

Pojemniki na „elektrośmieci”
Na początku września br.  

Spółdzielnia podpisała 
umowę na udostępnie-

nie terenów firmie zajmującej 
się recyclingiem odpadów 
elektrycznych i elektronicz-
nych. Na razie w naszych 
zasobach stanęło osiem po-
jemników na drobno gabary-
towe „elektrośmieci”. Zlokali-
zowane są: przy ul. Klonowej 
– przy siedzibie administracji 
osiedli Żubardź i Koziny, na 
ul. Zbiorczej – przy admi-
nistracji osiedla Zbiorcza, 
przed budynkiem nr 501 przy 
ul. Sacharowa, na Stokach 
przy budynku przy ul. Gór-
skiej 2, przy ul. Skrzetu-
skiego 12 w pobliżu biura 
administracji os. „Sienkiewi-
czowskie”,  dwa – przy bl. 159 
i 160 w kompleksie budynków 

„100” i jeden na „200” przy 
bl. 211 w os. Słowiańskie.

Firma, zajmująca się 
recyclingiem współpracuje 
z Urzędem Miasta Łodzi i zo-
stała przez Wydział Komu-
nalny UMŁ rekomendowana 
spółdzielniom mieszkanio-
wym.

Z pewnością tego typu 
specjalistyczne pojemniki 
były potrzebne. Pamiętaj-
my jednak, że do pojemni-
ków wrzucamy przedmioty 
o wielkości do 50 cm oraz 
wszelkiego rodzaju bate-
rie i żarówki. Jeśli chcieliby 
Państwo pozbyć się innego, 
większego sprzętu, typu: te-
lewizor, odkurzacz, komputer 
czy lodówka, firma po zgło-
szeniu jej tego faktu telefo-
nicznie (nr telefonu znajduje 

się na pojemniku) przyjedzie 
i bezpłatnie odbierze zużyty, 
niepotrzebny sprzęt.

I jeszcze jedna uwaga. 
Jeśli nie możemy odchylić po-
jemnika, to oznacza, że albo 
pojemnik jest pełny albo ktoś 
próbował „na siłę” wepchnąć 
za duży sprzęt. Wówczas 
prosimy o zadzwonienie na 
wyżej wspomniany numer 
lub do administracji osiedla.

 K.Sz.

ZENON PROCYK KONTRA LIDIA STAROŃ 
– ciąg dalszy bulwersującej historii



8 Rozerwij się!
BARAN 21 III ‑ 20 IV
Przychylność okazana komuś, 
kogo rzadko widujesz, może 
stać się początkiem zażyłości, 
która z czasem będzie miała szanse rozwi-
nąć się w coś więcej niż gorące uczucie. 
Ale potrzebna będzie cierpliwość i zgoda 
na ustępstwa na rzecz tej drugiej osoby. 
Nie zwierzaj się za bardzo Bliźniętom. 

BYK 21 IV ‑ 21 V
Nadal napięta atmosfera 
w pracy. Powód jest raczej 
błahy, ale ze względów czysto 
osobistych będzie Ci trudno się z nim po-
godzić. Jeśli potrafisz zdjąć dumę z serca 
i spojrzeć na wszystko w miarę obiektywnie, 
problem szybko minie, a Tobie zrobi się lżej 
na duszy. Z ulgą odetchną też Ryby. 

BLIŹNIĘTA 22 V ‑ 20 VI
Jesień przywitasz z mieszany-
mi uczuciami. Nie wszystko 
udało Ci się latem pomyślnie 
załatwić, perspektywiczne plany wydają 
Ci się jakby bardziej zamglone. Nie będzie 
jednak aż tak źle, jak sądzisz. Przypadkiem 
wiele spraw odwróci się z korzyścią dla 
Ciebie. Myślisz czasem o Koziorożcu?

RAK 21 VI ‑ 22 VII
Twoje myśli będą biegły 
ku ludziom i sprawom trud-
nym do uchwycenia. Może 
są to sprawy wyłącznie w zasięgu Twoich 
marzeń? Pomyśl, czy nie jest to już naj-
wyższy czas, by zejść na ziemię i poruszać 
się po pewniejszym gruncie. Sytuacja temu 
sprzyja, a przychylny Ci Strzelec czeka 
na sygnał.

LEW 23 VII ‑ 22 VIII
Nieźle. Uważaj tylko, by pod 
wpływem kogoś bliskiego 
nie zrobić fałszywego kro-
ku... Własne zdanie i intuicja powinny być 
Twoim najlepszym doradcą. Nawet, jeśli 
druga strona poczuje się dotknięta tym, 
że nie cenisz jej wskazówek. Tym razem 
tak będzie najlepiej. Warto spotkać się 
z Baranem. 
PANNA 23 VIII ‑ 22 IX
Chyba przyjdzie Ci robić do-
brą minę do złej gry. A może 
nie musisz udawać, może 
nie warto kryć kogoś, kto narozrabia 
w Twoim imieniu? Nie jest to odpowiedzial-
na osoba, więc daj jej sparzyć się i ponieść 
konsekwencje. Na pierwszym jesiennym 
spacerze nie myl Raka z Wodnikiem. Nie-
wybaczalna gafa! 

WAGA 23 IX ‑ 23 X
Ostatnia dekada miesiąca to 
zwykle dla Ciebie praca i jesz-
cze raz praca. Przykro z tego 
powodu odkładać na później i odpoczynek, 
i życie towarzyskie, ale trudno. Czasu wy-
starczy Ci tylko na jedno jedyne spotkanie 
z Panną - tylko z pozoru niewinne. Za to 
ważne dla Twoich planów na przyszłość. 

SKORPION 24 X ‑ 21 XI
Sprawy bieżące wymagać będą 
namysłu i rozsądku w postę-
powaniu, bowiem każdy fał-
szywy krok może skomplikować Ci życie 
w najbliższym miesiącu. Dużą pomocą 
okaże się rozmowa w tych dniach z zaprzy-
jaźnionym Lwem, jeśli sam przejawi ini-
cjatywę do takiej pogawędki. Nie przegap 
tego momentu. 

STRZELEC 22 XI ‑ 21 XII
Ktoś bliski da Ci dowody 
swojej sympatii i przywiąza-
nia. Będą ku temu konkret-
ne powody. Stanowisko w jakiejś istotnej 
sprawie umocni Twoją pozycję w oczach 
kogoś, na kim Ci bardzo zależy. Nastrój bę-
dzie więc bardzo dobry. Oby taka atmosfe-
ra trwała jak najdłużej! Waga będzie za nią 
wdzięczna. 
KOZIOROŻEC 22 XII ‑ 19 I
Dobry miesiąc. Odzyskasz 
pewność siebie, wróci wiara 
w bliźnich, wyjaśni się sprawa, 
co do której miałeś uzasadnione wątpliwo-
ści. Czyjaś sympatia i życzliwość okażą się 
pomocne w rozwiązaniu problemu, który 
nagle się pojawi. W sprawach osobistych 
ważną rolę zacznie odgrywać Skorpion.

WODNIK 20 I ‑ 18 II
Miesiąc drobnych zdarzeń 
i małych zawirowań, czyli 
normalka. Jedynie spotkanie 
z Koziorożcem pod koniec miesiąca ożywi 
nieco tę monotonię. Tylko z pozoru przypad-
kowe, zaowocuje jednak już w niedalekiej 
przyszłości. Pamiętaj o zaległych płatnoś-
ciach. Każdy dzień powiększa odsetki! 

RYBY 19 II ‑ 20 III
Dobra passa powinna zacząć 
się pod koniec tego miesiąca. 
Nadchodzą dni, kiedy skutecz-
nie niejedno załatwisz. W sprawach zawo-
dowych warto będzie nawet wiele zaryzyko-
wać bez obawy o efekty końcowe. Przygotuj 
odpowiedni plan działania. Prywatnie - na-
reszcie pełna komitywa z Bykiem.

HOROSKOP NA PAŹDZIERNIK

***
Karolinko, czemu płaczesz?

– Aaaa, bo wujek spadł z drabiny i połamał szafkę i stłukł 

lustro…

– I co, żal ci wujka? Stało się mu coś?

– Nieeee, ale mój brat to widział, a ja nieeeeeee…

Składniki na mały słoiczek 
(taki po musztardzie czy chrzanie):

 ■ 1 większy pęczek natki z pietruszki,
 ■ garść orzechów włoskich lub migdałów,
 ■ ½ łyżeczki skórki otartej z cytryny,
 ■ ½ ząbka czosnku,
 ■ sól i czarny pieprz do smaku,
 ■ 3–5 łyżek oliwy,

(to wersja podstawowa, można dodać też oliwki, tarty ser 
żółty czy twarożek).

Przygotowanie:

1. Wszystkie składniki poza oliwą umieścić w naczyniu 
blendera i krótko miksować do rozdrobnienia składni-
ków.

2.  Dodać oliwę i ponownie krótko zmiksować; w razie 
potrzeby dodać więcej oliwy
– i gotowe. 

Przygotowane pesto, jeśli nie wszystko zjemy od razu, 
można przez kilka dni trzymać w lodówce.

Smacznego!  K.Sz.

W modzie i ...w cenie, dodam, są teraz różnego rodzaju „egzotyczne” pasty 
do smarowania, w tym jeszcze niedawno obco i orientalnie brzmiący humus 
czy włoski sos nie sos – pesto.
 Namawiam do samodzielnego robienia w domu tych smakowitych sma-
rowideł, które można użyć do pieczywa, grzanek czy makaronu. Są proste 
do zrobienia i zdrowe jak moje pietruszkowe pesto.
 Pierwsze skojarzenie z pesto to bazylia, ale proszę wierzyć, że równie 
dobre będzie z rukoli, kolendry, lubczyku, kopru, szpinaku czy naszej starej, 
dobrej pietruszki. Oceńcie Państwo sami.

Z dniem 22 września rozpoczęła się astronomiczna jesień i po kilku dniach 
przesilenia wkraczamy w październik, który zazwyczaj przynosi nam 
tak zwaną „złotą polską jesień”. Czas, najczęściej około 2–3 tygodni, 

w którym większość drzew zmienia swoje ubarwienie. Kolory potrafią zachwycić 
nie jednego: od żółci u brzóz, przez mocno złote, wręcz pomarańczowe liście 
klonów, aż po ognistą czerwień wielu buków.

Jednak nie ma jednego określonego terminu Złotej Jesieni. Zależy on od ilości 
przymrozków, od tego czy wrzesień był suchy i ciepły czy wilgotny i chłodniej-
szy. Jeśli suchy to drzewa żółkną szybciej i wcześniej, już przed nastaniem 
listopada, gubią liście. Jeśli ostatni miesiąc lata był chłodniejszy i deszczowy, 
drzewa mają więcej zapasu, by przytrzymać liście. Dłużej cieszymy się kolorami 
jesieni, czasem nawet do połowy listopada.

Wiele zależy też od lokalnego klimatu i wysokości n.p.m. Wiadomym jest, 
że jesień szybciej przychodzi w górach, gdzie w Bieszczadach czy na Pogórzu 
Przemyskim lub sudeckich Izerach drzewa kolorują się najszybciej. Najpóź-
niej natomiast na nizinach i równinach z łagodnym klimatem, czyli na przykład 
na Dolnym Śląsku czy Wielkopolsce.

Jeśli się dobrze rozejrzeć to wokół nas oznaki jesieni są już widoczne, choć 
zabiegani każdego dnia nie dostrzegamy tego. A jesień tak szybko lubi ustąpić 
ciemnym, pochmurnym, smutnym i deszczowym dniom. A więc cieszmy oczy 
kolorami jesieni.

Do napisania tego tekstu skłoniły mnie ostatnio zasłyszane na balkonie 
słowa sąsiada, który powiedział do żony: Patrz Krysia to drzewo nie ma już liści, 
nie zauważyłem, kiedy opadły. To już naprawdę jesień?

 Źródło informacji: internet. K.Sz.

Pracuj  
mądrze,  

nie  
ciężko

P E S T OP E S T O
Z NATKI 
PIETRUSZKI

Taka sobie myśl!
Bądź dobrej myśli,  
 bo po co być złej.

Stanisław Lem

ZŁOTA POLSKA JESIEŃ
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Pięknie kolorowa i najczęściej 
fotografowana pora roku


