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Szanowna Pani,  
 W odniesieniu do artykułu pt. ,,DPS- i kolejna spółka miejska'' 
opublikowanego w Tygodniku Skierniewickim dn. 13 maja 2016 roku, 
powołując się na art. 32 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku  - Prawo 
Prasowe, uprzejmie proszę o publikację w najbliższym numerze 
tygodnika mojego oświadczenia, które zamieszczam poniżej.  
 

OŚWIADCZENIE 
 
Odwołując się do artykułu pt. ,,DPS-i kolejna spółka miejska'', autorstwa 
red. Sławomira Burzyńskiego, opublikowanego w Tygodniku 
Skierniewickim dnia 13 maja 2016 pragnę wyrazić sprzeciw wobec 
sposobu ujęcia tematu ewentualnego miejsca dla Stowarzyszenia 
Hospicjum im. Anny Olszewskiej w Skierniewicach w powstającym 
obiekcie przy ulicy Nowobielańskiej przewidzianym dla funkcjonowania 
Domu Pomocy Społecznej.  
 Sformułowanie, iż: ,, Na lokalizację przy ulicy Nowobielańskiej zęby 
ostrzy również Hospicjum im. Anny Olszewskiej'' jest godzące w dobre 
imię instytucji. Stowarzyszenie ma nadzieje, że w Skierniewicach znajdzie 
się miejsce zgodne z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia, a  nie 
''ostrzy zęby'' na lokalizację już rozdysponowaną pod  Dom Pomocy 
Społecznej oraz ośrodek rehabilitacyjny. Faktem natomiast jest, ze 
obecną lokalizację zajmujemy do końca sierpnia. Stowarzyszenie 
Hospicjum im. Anny Olszewskiej w Skierniewicach ufa władzom 
samorządu co do skierowania instytucji do innej lokalizacji 
w terminie odpowiednim do sprzedaży obecnej działki.  
Przypominam również, że Stowarzyszenie w chwili obecnej otacza opieką 
30 osób, a kolejne 30 czeka w kolejce. Wszystkie te osoby to mieszkańcy 
miasta Skierniewice i powiatu skierniewickiego.  



 

 
 

Dbamy o naszych podopiecznych oraz ich rodziny, gdyż z przeprowadzką 
naszej jednostki wiąże się zmiana lokalizacji załatwiania 
najpotrzebniejszych spraw przez zainteresowanych. Dogodność 
lokalizacji jest priorytetem dla Stowarzyszenia.  
Ponadto red. Sławomir Burzyński, dziennikarz z wieloletnim 
doświadczeniem pisząc o Stowarzyszeniu Hospicjum im. Anny 
Olszewskiej myli instytucje z fundacją. 
Podkreślamy, że stowarzyszenie i fundacja to dwa różne podmioty 
prawne. Zwracamy się z prośbą o poprawne pisanie nazwy naszej 
jednostki bez pomijania słowa ''Stowarzyszenie'' i nie mylenie instytucji  
z fundacją.  
Niefortunna gra słów użyta przez red. Sławomira Burzyńskiego 
wprowadza czytelnika w przeświadczenie, iż Stowarzyszenie liczy na 
przeniesienie instytucji do nowopowstałego na koszt miasta budynku 
przeznaczonego na działanie instytucji. Podkreślamy, iż zależy nam tylko 
na tym, aby lokalizacja dla nas przeznaczona była zgodna  z wymogami 
Narodowego Funduszu Zdrowia, które muszą zostać spełnione dla 
przedłużenia kontaktu oraz dogodna dla wszystkich podopiecznych i ich 
rodzin korzystających z naszego wsparcia.  
 

Z wyrazami szacunku,  
 

Katarzyna Witas 
Specjalista ds. Promocji 
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