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Jak oszczędzać ciepło, gaz, prąd i wodę – we wskazów-
kach i dobrych radach prześcigają się teraz firmy dostar-
czające media, rozliczające je oraz włodarze miast.

Tegoroczny Budżet Obywatelski pokazał, że może-
my i umiemy, jako mieszkańcy, zmobilizować się 
i wygrywać projekty do realizacji.

Rozpoczęły się mistrzostwa świata 
w piłce nożnej w Katarze. Piszę ten arty-
kuł po bezbramkowym remisie naszej 
reprezentacji z Meksykiem. Mogło być 
„pięknie”, ale nasz największy „skarb 
narodowy” czyli Robert Lewandowski 
nie strzelił rzutu karnego. Mistrzostwa 
te będą tematem numer jeden wielu 
rozmów, szczególnie zagorzałych kibi-
ców, ale chyba nie tylko, bowiem piłka 
nożna staje się powoli najistotniejszą 
dyscypliną sportową, gromadzącą coraz 
więcej ludzi bezpośrednio oglądających 
mecze, jak i tych przed telewizorami. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
naszych P.T. Czytelników na stronie 7 
prezentujemy harmonogram codziennych 
rozgrywek w fazie grupowej kończącej 
się w piątek 2 grudnia. Finałowy mecz 
Mundialu przewidziany jest w niedzielę 
18 grudnia. A potem zaczyna się przed-
świąteczny tydzień. Praktycznie cały okres 
Adwentu, rozpoczynającego się w najbliż-
szą niedzielę zdominuje piłka nożna.

My Łodzianie zaś będziemy gościć 
w dniach 1-2 grudnia br. szefów dyplo-
macji krajów członkowskich OBWE czyli 
Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy 
w Europie, która skupia poza krajami 
naszego kontynentu także Stany Zjedno-
czone AP, Kanadę i niektóre państwa Azji 
Środkowej. Celem OBWE jest zapobie-
ganie powstawaniu konfliktów w Euro-
pie. W bieżącym roku Polska sprawuje 
przewodnictwo w tej Organizacji i dla-
tego w naszym mieście zostanie zorga-
nizowane spotkanie rady ministerialnej 
czyli ministrów spraw zagranicznych 
państw członkowskich. Zachęcam do śle-
dzenia informacji dotyczących obrad, 
jednocześnie uprzedzając wszystkich 
naszych mieszkańców, że to ważne mię-
dzynarodowe wydarzenie wpłynie istotnie 
na organizację ruchu w naszym mieście. 
Należy liczyć się z dużymi ograniczeniami 
od 30 listopada do 2 grudnia br. szcze-
gólnie w centrum Łodzi, bowiem szefowie 
dyplomacji obradować będą w gmachu 
EC1 przy ul. Targowej oraz salach kon-
ferencyjnych dworca Łódź Fabryczna. 
Pomimo tych niedogodności należy być 
bardzo zadowolonym z powodu tego 
wydarzenia, które będzie kolejną promo-
cją naszego coraz piękniejszego miasta.

Zachęcam do uważnej lektury 
na stronie 3-ciej naszej stałej rubryki 
„Z notatnika prawnika”, bowiem w nim 
poruszamy temat, który być może zain-
teresuje wielu naszych członków, a zwią-
zany jest z dziedziczeniem środków zgro-
madzonych w Otwartych Funduszach 
Emerytalnych czyli OFE, jak również 
środków zgromadzonych na tzw. subkon-
tach w ZUS-ie.

I na koniec uwaga skierowana 
do kierowców związanych z powszechnie 
przekazywaną informacją, że od 1 listo-
pada br. każdy odpowiada za brak pojem-
nika z płynem do spryskiwaczy w bagaż-
niku. Po sprawdzeniu w przepisach 
uważam tę informację za nieprawdziwą. 
Natomiast każdy z nas, jako kierowca 
ma obowiązek dbania o właściwą widocz-
ność za kierownicą zgodnie z ustawą 
„Prawo o ruchu drogowym”. W przy-
padku kontroli policjant ma prawo popro-
sić kierowcę o umycie szyby, a nawet może 
ocenić poziom płynu do spryskiwaczy. 
Jeśli szyby będą w nagannym stanie wów-
czas należy spodziewać się mandatu. Jeśli 
ktokolwiek z czytelników ma inne zdanie 
proszę o kontakt na adres Redakcji.

 Sylwester Pokorski

Moim zdaniem  Kryzys Energetyczny, ceny paliw i wprowadzane nowe przepisy w ramach Rządo-
wej Tarczy Antyinflacyjnej czy Solidarnościowej – to tematy dominujące w mediach, 
na billboar dach i w naszych rozmowach.
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Dla kibiców piłki nożnej
na stronie 7 drukujemy harmonogram 
rozgrywek piłkarskich.

Wyniki Budżetu 
Obywatelskiego 
2022/2023
15 listopada UMŁ podał do wiado-
mości oficjalne wyniki głosowania 
na projekty Budżetu Obywatelskie-
go 2022/2023. 

Z blisko 700 zgłoszonych pro-
jektów zakwalifikowano, głosami 
mieszkańców Łodzi, do realizacji 
w 2023 r. 238 zadań. Wśród zwy-
cięskich projektów są dwa doty-
czące naszych zasobów. Pierwszy 

zgłoszony przez pracowników 
osiedla „Słowiańskie” dotyczy in-
frastruktury drogowej przy ul. Het-
mańskiej, a drugi, zgłoszony przez 
mieszkankę naszego Żubardzia, 
pozwoli na rekultywacje terenu 
zielonego przy ul. Klonowej.

Więcej informacji na ten temat 
podajemy na str. 4.  K.Sz.
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Remontując swoje mieszkanie  

stosuj się do obowiązującego w Spółdzielni Regulaminu  
używania lokali, porządku domowego  

i współżycia mieszkańców.
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W październiku 2022 r. 
posiedzenia Zarządu 
odbyły się w dniach 3, 5 
i 19. Na posiedzeniach 
tych oraz „w trybie rob-
oczym” w okresach między 
posiedzeniami Zarząd 
podjął decyzje m.in. w nas-
tępujących sprawach:

Sprawy członkowsko
mieszkaniowe

Wg stanu na 30 września 2022 r. Spół-
dzielnia zrzeszała 10.121 członków. 
W październiku 2022 r. przyjęto 
w poczet członków Spółdzielni 5 osób, 
które posiadają odrębną własność 
lokalu w zasobach Spółdzielni i wystą-
piły o członkostwo. Ponadto do reje-
stru członków wpisano 15 osób, które 
nabyły członkostwo z mocy prawa, 
a skreślono z rejestru członków Spół-
dzielni 22 osoby, których członkostwo 
ustało.

Sprawy remontowe i gzm

Podjęto decyzje w sprawie zwrotu 
części kosztów wymiany okien oso-
bom, które wymieniły je we własnym 
zakresie – w osiemnastu mieszkaniach 
w osiedlu „Słowiańskie” (refundacja 
wg kolejności wynikającej z listy okre-
ślającej kolejność wymiany/refundacji 
na tym osiedlu).

Wyrażono zgodę na propozycję Admi-
nistracji Osiedli „Żubardź” i „Koziny” sfi-
nansowania ze środków bilansu otwarcia 
funduszu remontowego osiedla „Żubardź” 
na 2022 rok wymiany drzwi wejścio-
wych do piwnic (4 szt.) w budynku nr 76 
przy ul. Czarnkowskiej 9/13.

Postanowiono zorganizować nabór 
do banku wykonawców robót remonto-
wych w Spółdzielni na 2023 rok, ustalono 
zasady naboru i powołano komisję do jego 

przeprowadzenia. Ogłoszenia o naborze 
firm do banku wykonawców umieszczone 
zostały m.in. w Dzienniku Łódzkim, 
w poprzednim numerze naszej gazety oraz 
na naszej stronie internetowej w części 
ogólnodostępnej. Wykaz firm wybranych 
do banku wykonawców na 2023 rok umiesz-
czony zostanie na www.rsmbawelna.pl 
i w gazecie „Mój Dom – RSM „Bawełna” 
oraz na tablicach ogłoszeń w biurze Zarządu 
i administracjach osiedli.

Przyjęto do wiadomości informa-
cję o przebiegu spotkania członków 
Zarządu z mieszkańcami nieruchomości 
S132 w osiedlu „Słowiańskie” w dniu 
18.10.2022 r. w sprawie zastosowania nowej 
technologii na budynku 134 wchodzącym 
w skład tej nieruchomości. Zarząd uznał, 
że niezależnie od omówienia tematu na spot-
kaniu zasadne jest przekazanie mieszkań-
com dodatkowej informacji i zobowiązał 
Kierownika Osiedla „Słowiańskie” do dorę-
czenia wszystkim mieszkańcom nierucho-
mości S132 pisemnej informacji, w której 
znajdą się dane z lat 2017–2022 na temat 
środków finansowych na koncie funduszu 
remontowego nieruchomości oraz na temat 
zrealizowanych w tym okresie robót remon-
towych.

Omówiono i przyjęto do wiadomości 
opinie Kierowników Działów Spółdzielni 
na temat wywiązywania się w trzecim kwar-
tale 2022 roku z umów stałych przez firmy 
obsługujące Spółdzielnię.

Sprawy ekonomiczne

Omówiono i przyjęto do wiadomo-
ści wyniki ekonomiczne Spółdzielni 
za okres od stycznia do sierpnia 2022 
roku.

Uwzględniając wniosek nowego właś-
ciciela mieszkania w osiedlu „Żubardź” 
i fakt zamontowania w tym mieszkaniu 
podzielników obniżono ustaloną wcześniej 
zaliczkę na poczet centralnego ogrzewania 
obliczoną wg zasad obowiązujących dla 
mieszkań nieopomiarowanych.

Ze względu na inflację, przewidywany 
wzrost cen i minimalnej płacy postano-
wiono do celów opracowania projektu 

planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni 
na 2023 rok przyjąć założenie ponad kilku-
nastoprocentowego wzrostu kosztów w sto-
sunku do obecnego roku. Polecono także 
administracjom osiedli, aby gospodarowanie 
na poszczególnych nieruchomościach odby-
wało się ściśle z uwzględnieniem wyników 
poszczególnych nieruchomości; zwłaszcza 
w tych nieruchomościach, gdzie obecnie 
są znaczące przekroczenia wydatków nad 
wpływami polecono już na etapie plano-
wania bardzo dokładnie przeanalizować 
potrzeby i możliwości przeprowadzenia 
prac, które z określonych, uzasadnionych 
przyczyn nie są niezbędne do wykonania.

Sprawy związane z lokalami 
użytkowymi i terenami

Postanowiono udostępnić odpłatnie 
firmie Allegro.pl kolejne trzy lokaliza-
cje – w osiedlu „Słowiańskie” (wcześ-
niej cztery miejsca: w osiedlach „Sien-
kiewiczowskie’ i „Zbiorcza” oraz przy 
pawilonie handlowo-usługowym przy 
ul. Przybyszewskiego 163) – z prze-
znaczeniem na zainstalowanie automa-
tów paczkowych.

Na wniosek członka Spółdzielni wyra-
żono zgodę na prowadzenie przez niego 
działalności gospodarczej (za pośredni-
ctwem internetu) w jednym z pokoi w jego 
mieszkaniu w osiedlu „Koziny”, z jedno-
czesnym wykorzystywaniem tego pomiesz-
czenia na cele mieszkalne.

Inne tematy

Na posiedzeniu z udziałem Przewod-
niczącej Rady Nadzorczej oraz lustra-
tora, który z upoważnienia Związku 
Rewizyjnego Spółdzielni Mieszka-
niowych RP rozpoczął badanie lustra-
cyjne działalności Spółdzielni w latach 
2019–2021 omówiono zakres badania 
lustracyjnego oraz sprawy organiza-
cyjne związane z prowadzeniem czyn-
ności lustracyjnych.

 Oprac.: E.S.

Z PRAC ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI  
w październiku 2022 r.

Z prac Rady Nadzorczej
W październiku 2022 r. Rada Nadzorcza odbyła jedno posiedzenie w formie video
konferencji, na którym podjęła następujące decyzje:
1.  Podjęła uchwałę ws. wprowadzenia zmian w „Regulaminie szczegółowych zasad 
rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie 
lokali” w zakresie zasad ustalania pierwszej zaliczkowej opłaty zmiennej podgrzania 
ciepłej wody użytkowej dla lokali w budynkach, w których w trakcie okresu rozli-
czeniowego wykonano instalację centralnej ciepłej wody użytkowej.
2.  Przyjęła 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 przekształ-
ceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszka-
niowe w prawo własności tych gruntów, stanowiącą kontynuację wcześniejszych 
informacji na ten temat i obejmującą działania Spółdzielni podejmowane w okresie 
od 29.06.2022 r. do 15.10.2022 r.
3.  Wybrała 4 obserwatorów do udziału w pracach Komisji ds. wyboru wykonaw-
ców na roboty remontowe w 2023 roku. Pierwsze posiedzenie Komisji zaplanowano 
na dzień 28.11.2022 r. godz. 12:30.
4.  Rozpatrzyła pismo lokatorki z osiedla „Zbiorcza” nt. spraw poruszanych przez nią 
na dyżurze Rady Nadzorczej w maju 2022 r. i ws. odpowiedzi, której Rada udzieliła jej 
na swoim czerwcowym posiedzeniu i udzieliła zainteresowanej odpowiedzi pisemnej.
5.  Rozpatrzyła pismo Biblioteki Miejskiej w Łodzi ws. dofinansowania Filii nr 52 
przy ul. Ketlinga 21 na osiedlu „Sienkiewiczowskie” w celu doposażenia sali „Peł-
zaki”, która służy dzieciom i ich rodzicom mieszkającym na Janowie i Olechowie 
i wyraziła swój sprzeciw w powyższej sprawie.
6.  Rozpatrzyła pismo Ogniska TKKF „Dzikusy” ws. dofinansowania amatorskiej 
ligi siatkówki i poparła prośbę o przekazanie kwoty 3.200 zł na wpisowe do rozgry-
wek Amatorskiej Ligi Siatkówki na sezon 2022/2023.
7.  Rozpatrzyła pismo Ogniska TKKF „Dzikusy” ws. dofinansowania 
XIX Mini Olimpiady Przedszkolaków i poparła prośbę o przekazanie kwoty 
3.000 zł na jej organizację, w tym zakup nagród i medali.
8.  Przyjęła do wiadomości informacje członków Rad Osiedli „Żubardź”, „Koziny”, 
„Sienkiewiczowskie” i „Słowiańskie” na temat spraw jakimi Rady zajmowały się 
na swych posiedzeniach. Rada Osiedla „Zbiorcza” nie miała w tym czasie posie-
dzenia.
9.  W sprawach wniesionych Rada przyjęła do wiadomości następujące informacje:
–   Zarząd podjął decyzję ws. ustalenia 31.10.2022 r. dniem wolnym od pracy. Ewen-

tualne zgłoszenia będzie przez cały dzień przyjmowało pogotowie spółdzielcze 
firma Grzelka & Grzelka. Ponadto z każdej administracji osiedla został wyty-
powany jeden pracownik, w celu pełnienia telefonicznego dyżuru domowego 
na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń,

–   ze względu na obecną sytuację gospodarczą w kraju, inflację i stały wzrost cen 
Zarząd polecił, aby gospodarowanie na poszczególnych nieruchomościach odby-
wało się ściśle z uwzględnieniem wyników ekonomicznych poszczególnych 
nieruchomości. Plany są napięte i należy „pilnować każdej złotówki”,

–   do Spółdzielni wpłynęło pismo od mieszkańców bloku nr 48 przy Al. Włókniarzy 
198 z prośbą o przeprowadzenie generalnego remontu przedmiotowego budynku. 
Spółdzielnia przygotowuje odpowiedź w oparciu o wyniki ekonomiczne tej nie-
ruchomości,

–   w dniu 3.10.2022 r. w Spółdzielni odbyło się spotkanie z lustratorem, który 
rozpoczął lustrację Spółdzielni za lata 2019–2021. W spotkaniu uczestniczyli 
członkowie Zarządu oraz Przewodnicząca Rady Nadzorczej,

–   w dniu 18.10.2022 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami bl. 134 na osiedlu 
„Słowiańskie”, dotyczące zastosowania termoizolacyjnej powłoki – tynku Bauter 
– na północnej ścianie tego budynku. Jego przebieg omówił Zastępca Prezesa 
ds. Eksploatacyjnych p. Waldemar Pawelski,

–   na osiedlu „Słowiańskie” miały miejsce dwa pożary: jeden w komórce lokator-
skiej w piwnicy budynku nr 141 przy ul. Ziemowita 15, gdzie doszło do zwar-
cia instalacji elektrycznej wykonanej samodzielnie przez właściciela komórki, 
a drugi w jednym z mieszkań bloku nr 151 przy ul. Henryka Brodatego 1, 
gdzie doszło do rozszczelnienia się przewodu gazowego łączącego kuchenkę 
z instalacją. Nikomu nic się nie stało. Służby Spółdzielni wraz ze Strażą Pożarną 
podjęły konieczne działania,

–   na osiedlach odbyły się kontrole wewnętrzne dotyczące wyglądu i stanu czystości 
na klatkach schodowych, w piwnicach i na terenach osiedla, z których została 
sporządzona dokumentacja pisemna i fotograficzna,

–   w związku z dociepleniem dachu budynku nr 64 przy ul. Turoszowskiej 5 cien-
kowarstwową powłoką BAUTER ROOF w dniu 18.10.2022 r. odbyło się bada-
nie termowizyjne przedmiotowego dachu, które nie wykazało ubytków ciepła. 
Badania termowizyjne odbywają się również na osiedlu „Słowiańskie”,

–   na 2.11.2022 r. godz. 12:30 zaplanowano posiedzenie Komisji ws. sprzedaży 
materiałów uzyskanych w wyniku rozbiórki obiektu budowlanego położonego 
przy ul. Puszkina 8 przy udziale obserwatorów z ramienia Rady Nadzorczej,

–   Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. J. Miller odczytała na głos treść Oświad-
czenia Osób Sprawujących Nadzór:

 „Niniejszym zapewniamy, że rozumiemy swoją odpowiedzialność za: 
 –   sporządzenie sprawozdań finansowych zgodnie z mającymi zastosowanie 

ramowymi założeniami sprawozdawczości finansowej, w tym gdzie to sto-
sowne, za ich rzetelną prezentację,

 –   taką kontrolę wewnętrzną, którą osoby sprawujące nadzór uznają za nieod-
zowną dla umożliwienia sporządzenia sprawozdań finansowych nie zawie-
rających istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem,

 –  zapewnienie biegłemu rewidentowi: 
  a.    dostępu do informacji i spraw, co do których osoby sprawujące nadzór 

są świadome, że mają znaczenie dla sporządzania sprawozdań finanso-
wych, 

  b.    dodatkowych informacji, o które biegły rewident może na potrzeby bada-
nia poprosić osoby sprawujące nadzór.”

Członkowie Rady Nadzorczej indywidualnie potwierdzali, że zgadzają się z treś-
cią powyższego oświadczenia i wyrażają zgodę, by oświadczenie to w ich imieniu 
podpisały Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Jadwiga Miller i Sekretarz Rady Nad-
zorczej p. Małgorzata Konwerska. Oświadczenie zostało podpisane przez p. J. Miller 
i p. M. Konwerską.
10.  Kolejne posiedzenie zaplanowano na 30.11.2022 r. Oprac.: I.G.
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w przygotowaniu

Remonty 
w lokalach
Do Spółdzielni co jakiś 
czas, a nasila się to jesie-

nią, wpływają pisma, dotyczące nie zachowania 
stanu czystości na klatce schodowej przez współ-
mieszkańców. 
Każdorazowo kontrola jest podejmowana. Często wtedy 
okazuje się, że kurz i pył na schodach, poręczach, lampe-
riach i ścianach klatki spowodowany jest prowadzonym 
remontem mieszkania, który nie został zgłoszony do Spół-
dzielni, mimo wymogów obowiązujących w naszej Spół-
dzielni.

Stąd uczulamy wszystkich mieszkańców chcących 
przeprowadzać remonty w swoich lokalach, by po pierw-
sze zgłaszali swoje zamiary do osiedlowych administracji, 
po drugie pamiętali o niezastawianiu klatek schodowych 

rzeczami z mieszkań, 
w tym wszelkimi mate-
riałami budowlanymi, 
i po trzecie, aby mieli 
na uwadze swoich sąsia-
dów i zadbali nie tylko 
o czystość na klatce 
schodowej, ale i o prze-
strzeganie godzin ciszy 

nocnej. Nie zaszkodzi również wcześniejsze uprzedzenie 
innych lokatorów o terminie planowanych robót. Tak właś-
nie postąpiła jedna z mieszkanek innego naszego osiedla, 
która na tablicy informacyjnej w swojej klatce schodowej 
wywiesiła kartkę następującej treści: „Szanowni Sąsie-
dzi. Informuję, że od 09.08.2022 r. w lokalu nr… będą 
przeprowadzane prace remontowe. Za powstałe z tego 
tytułu ewentualne niedogodności i hałas serdecznie prze-
praszam. Proszę o wyrozumiałość.”

Można? Można. I.G.

Listy

http://www.rsmbawelna.pl/
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środków. Pozostała część środ-
ków, niewykorzystana zgodnie 
z opisaną powyżej procedurą, 
również nie „przepada”. Są dwie 
możliwości ich rozdysponowa-
nia, zależne od pozostawionych 
przez zmarłego dyspozycji. 
Zawierając umowę z otwartym 
funduszem lub będąc już jego 
członkiem, istnieje możliwość 
imiennego wskazania co naj-
mniej jednej osoby fizycznej, 
na rzecz których nastąpić ma 
wypłata środków niewyko-
rzystanych zgodnie z opisaną 
powyżej procedurą wynika-
jącą z art. 131 uofe. W przy-
padku złożenia przez zmarłego 
takiej dyspozycji, zgodnie 
z art. 132 ufoe, otwarty fundusz 
dokonuje wypłaty środków 
należnych osobie wskazanej 
przez zmarłego w terminie 
3 miesięcy, ale nie wcześniej 
niż w terminie jednego mie-
siąca od dnia przedstawienia 
funduszowi dokumentu stwier-
dzającego tożsamość osoby 
uprawnionej. Wypłata dokony-
wana jest bezpośrednio na rzecz 
osoby wskazanej przez zmar-
łego – jednorazowo lub w ratach 
płatnych przez okres nie dłuż-
szy niż 2 lata. Decyzja w tym 
zakresie należy do uprawnionej 
osoby. Jeżeli wskazaną przez 
zmarłego osobą uprawnioną 
jest małżonek zmarłego, istnieje 
możliwość dokonania wypłaty 
transferowej opisanej powyżej.

Jeżeli zmarły nie pozo-
stawił jednak stosownej 

dyspozycji, w której wskazałby 
osoby uprawnione, środki 
niewykorzystane zgodnie 
z art. 131 uofe wchodzą w skład 
spadku. W tym przypadku 
zasady wypłaty są takie same, 
ale spadkobiercy muszą dodat-
kowo przedłożyć funduszowi 
prawomocne postanowienie 
o stwierdzeniu nabycia spadku 
lub też akt poświadczenia dzie-
dziczenia po zmarłym członku 
funduszu.

Opisane powyżej zasady 
wypłaty odnoszą się również 
do wypłat środków zgromadzo-
nych na tzw. subkontach w ZUS. 
Czym jednak są wspomniane 
subkonta? Są to rachunki pro-
wadzone przez ZUS, na które 
odkładana jest część pieniędzy 
wpłacanych w postaci składek, 
które kiedyś w całości trafiały 
do OFE – wskutek dokona-
nego w 2011 roku zmniejszenia 
w wysokości składki przeka-
zywanej do OFE, różnica mię-
dzy dotychczasową a zmniej-
szoną składką odkładana jest 
na ww. subkontach. W ich 
przypadku wypłaty dokonuje 
jednak Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych prowadzący sub-
konto zmarłego, a nie otwarty 
fundusz emerytalny.

Jak więc wygląda dziele-
nie pieniędzy zgromadzonych 
na subkoncie w przypadku 
śmierci osoby, dla której Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych 
je prowadzi? W tym zakresie 
ustawa z dnia 13 października 

1998 roku o systemie ubez-
pieczeń społecznych2 odsyła 
do omówionych wcześniej prze-
pisów o organizacji i funkcjono-
waniu funduszy emerytalnych. 

Mam nadzieję, że przed-
stawione w skrócie w niniej-
szym artykule informacje 
okażą się dla Państwa pomocne 
i być może zainspirują Pań-
stwa do zakończenia rozliczeń 
ze spadkiem po zmarłej bliskiej 
osobie. 

Adrian Sroczyński 
asystent prawny 

w Kancelarii Radcy Prawnego 
Jadwigi Chmielewskiej-

-Furmankiewicz

2 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. 
o systemie ubezpieczeń społecz-
nych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1009 
z późn. zm.).

Teatr Wielki  
co roku uczestniczy w Festiwalu Światła.  
Wyświetlane sceny na jego gmachu  
zachwycają nie mniej niż prezentowane spektakle.

Teatr Wielki to miejsce 
prestiżowe. Zasiadając 
na widowni i czekając 
z zapartym tchem na 
spektakl czujemy się 
wyróżnieni, bo wiemy, 
że weźmiemy udział 
w czymś wyjątkowym. 
Spektakle na najwyż-
szym poziomie, pełni 
wrażliwości utalen-
towani artyści, dzieła 
klasyczne genialnych 
kompozytorów – to 
wszystko przyciągnie 
i zadowoli najbardziej 
wymagających amato-
rów sztuki.
A zaczęło się w 1954 roku, 
kiedy jeszcze pod szyldem 
Opery Łódzkiej wystawiono 
premierowe przedstawienie 
„Straszny dwór” Stanisława 
Moniuszki. Spektakl, mimo 
że jeszcze w okrojonej wersji, 

bo bez odtańczonego mazura 
(nie istniał bowiem jesz-
cze wtedy zespół baletowy), 
zachwycił łódzką publiczność. 
Władysław Orłowski, prozaik, 
autor sztuk scenicznych i pub-
licysta, tak opisał ten wieczór 
w swojej recenzji: Gdybyż ist-
niała jakaś aparatura, zdolna 
zanotować wszystkie myśli 
i uczucia publiczności zebranej 
na pierwszej premierze Łódz-
kiej Opery. Maszyny wprawdzie 
takiej nie ma, ale jakże wymowna 
była cisza, która zapadła na sali 
teatru w chwili, gdy prof. Racz-
kowski wzniósł po raz pierwszy 
batutę dyrygencką. W tej ciszy 
wyczuwało się wiele nadziei 
i wiele… tremy. Tak, tremy! Tyle 
sobie bowiem każdy łodzianin 
po Operze Łódzkiej obiecywał, 
że aż strach brał przed ewen-
tualnym zawodem. Baliśmy 
się wszyscy, żeby – jak mówią 
dzieci – nie przecieszyć się. 
Ale zaledwie przebrzmiały 
tony uwertury ze „Strasznego 
dworu” i uniesiona kurtyna 
ukazała nam malowniczą scene-
rię rycerskiego obozu, zaledwie 
popłynęły pierwsze arie i śpiewy 
chóralne I wszystko stało się 
jasne: zwyciężyliśmy. Mamy 

operę taką, na jaką czekaliśmy, 
na jaką zasługuje miasto o tak 
pięknych tradycjach muzycz-
nych. Poziom przedstawienia 
przeszedł oczekiwania nawet 
optymistów. Ktoś żartobliwie 
nazwał to zjawisko „łódzkim 
cudem operowym”.

Przez ponad 10 lat Opera 
Łódzka prezentowała swoje 
widowiska na scenach Tea-
tru Nowego i Teatru im. Ste-
fana Jaracza, bowiem gmach 
na Placu Dąbrowskiego, który 
dziś jest siedzibą Teatru Wiel-
kiego, oddano do użytku 
dopiero w 1967 roku. Inaugura-
cja przygotowana była z praw-
dziwym rozmachem. Dzień 
po dniu wystawiono 4 spek-
takle operowe: 19 stycznia 
„Halkę” Stanisława Moniuszki, 
20 stycznia „Kniazia Igora” 
Aleksandra Borodina, 21 stycz-
nia „Straszny dwór” Stani-
sława Moniuszki i 22 stycznia 
„Carmen” Georges’a Bizeta. 
Ciekawostką z pewnością jest 
fakt, że podczas uroczystego 
otwarcia Teatru odczytano 
depeszę nadesłaną specjalnie 
na tę okazję przez pierwszą 
kobietę w kosmosie – Walentinę 
Tierieszkową, a uznany krytyk 

muzyczny Jerzy Wal-
dorf we współpracy 
z biurem turystycznym 
„Orbis” i Minister-
stwem Komunikacji, 
w maju tego samego 
roku zorganizował tzw. 
„pociąg muzyczny”, 
który przywiózł z War-
szawy 640 osób, skuszonych 
wartością artystyczną łódzkich 
przedstawień. Od tej pory Teatr 
Wielki z dumą kontynuował 
artystyczne dokonania Opery 
Łódzkiej. Na jego deskach 
wystawiano takie dzieła jak: 
„Aida” Giuseppe Verdiego, 
„Tosca” Giacomo Pucciniego 
czy „Don Giovanni” Wolf-
ganga Amadeusza Mozarta, 
a gdy stworzono w końcu 
zespół baletowy do repertuaru 
weszły m.in. „Jezioro łabędzie” 
Piotra Czajkowskiego, „Romeo 
i Julia” Sergiusza Prokofiewa 
i „Próba” z muzyką Jana Seba-
stiana Bacha i Gabora Pressera. 
Balet zajmuje istotne miejsce 
w historii Teatru Wielkiego, 
bo od 1968 roku cyklicznie 
odbywają się tu Łódzkie Spot-
kania Baletowe, na których 
prezentują się najważniejsze 
zespoły baletowe z całego 

świata. Na tutejszych deskach 
występował np. Balet XX Wieku 
Maurice’a Bejarta, Balet Teatru 
Bolszoj, English National Bal-
let i Baryshnikov Arts Center. 
Obecnym kierownikiem baletu 
Teatru Wielkiego jest Dominik 
Muśko – syn byłej pracownicy 
naszej Spółdzielni Pani Halinki. 
Absolwent Państwowej Szkoły 
Baletowej w Łodzi jest laure-
atem wielu nagród, m.in. dla 
najpopularniejszego artysty 
scen poznańskich w 2008 
i 2011 roku, Teatralnej Nagrody 
Muzycznej im. Jana Kiepury 
w kategorii Najlepszy Tancerz 
2011 roku oraz Nadzwyczajnej 
Złotej Maski za odbudowanie 
zespołu baletu Teatru Wielkiego 
w Łodzi i systematyczne podno-
szenie jego jakości.

W grudniowym repertuarze 
Teatru możecie Państwo zoba-
czyć balet „Królewna Śnieżka 

i siedmiu krasnoludków” Bog-
dana Pawłowskiego z choreo-
grafią Witolda Borkowskiego, 
operę „Dziewczyna z Dzikiego 
Zachodu” Giacomo Pucci-
niego i dwa spektakle gościnne: 
„Pikantni” – komedię z Barbarą 
Kurdej-Szatan i Anną Muchą 
oraz muzyczne widowisko „Pio-
senki-to? – Osiecka, Młynarski, 
Przybora, Kofta…”, podczas 
którego wystąpią m.in. Hanna 
Śleszyńska, Jacek Wójci-
cki, Zbigniew Zamachowski 
i Joanna Trzepiecińska. A już 
31.12.2022 r. o godzinie 20:00 
wystartuje Sylwester w wie-
deńskim nastroju, czyli wyjąt-
kowy koncert łączący w sobie 
muzykę, taniec i śpiew, pod-
czas którego zaprezentowane 
zostaną najsłynniejsze przeboje 
operowe, operetkowe i musica-
lowe. Zapraszamy serdecznie!

 I.G.

„ŚWIAT JEST TEATREM…” – poznajmy łódzkie teatry 

TEATR WIELKI

ANTYKWARIAT

SKUP płyt winylowych, 
płyt CD, kaset magneto-
fonowych z muzyką.

Dojazd do klienta

Tel. 503 133 524
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gotowa do druku

W związku z brakiem, 
w dalszym ciągu, uza-
sadnienia do Uchwały 
Sądu Najwyższego 
w sprawie sygnalizo-
wanej w poprzednim 
numerze „Mojego 
Domu” dotyczącej 
rozliczeń za lokal mał-
żonków po rozwodzie, 
temat ten omówimy 
w jednym z kolejnych 
wydań naszej Gazety. 
A dziś równie ważny 
temat:

CZY PIENIĄDZE 
ZGROMADZONE 
W OFE BĄDŹ 
NA SUBKONCIE ZUS 
WCHODZĄ 
W SKŁAD SPADKU

W dzisiejszym artykule 
pragnę zasygnalizować Pań-
stwu zagadnienie związane 

z dziedziczeniem środków zgro-
madzonych w Otwartych Fun-
duszach Emerytalnych (OFE) 
oraz na subkoncie w ZUS przez 
spadkodawcę.

Po śmierci bliskiej osoby, 
prędzej czy później, przychodzi 
w końcu czas na uregulowanie 
wszelkich spraw związanych 
z pozostawionym przez nią 
spadkiem. Nie jest powszechną 
wiedzą, że środki zgromadzone 
w OFE oraz na subkoncie ZUS 
podlegają dziedziczeniu.

Podkreślić należy, że składki 
zgromadzone w ZUS w przy-
padku śmierci osoby wpłacają-
cej nie podlegają dziedziczeniu 
i przejmowane są przez budżet 
państwa.

Jednak poza I filarem wiele 
osób przekazuje, bądź przeka-
zywało w przeszłości w postaci 
składek część swojego wyna-
grodzenia za pracę nie tylko 
do I filaru, ale korzystało rów-
nież z tzw. subkonta i wpłat 
do otwartego funduszu emery-
talnego, tzw. OFE.

Warunkiem uzyskania 
jednak tychże środków, które 
podlegają dziedziczeniu jest 
zgłoszenie się osoby uprawio-
nej do otrzymania wypłaty, 
celem złożenia stosownego 
zlecenia.

Procedurę dokonywania 
wypłat środków zgromadzo-
nych w OFE zawierają między 
innymi przepisy wykonawcze 
do ustawy z dnia 28 sierp-
nia 1997 roku o organizacji 

i funkcjonowaniu funduszy 
emerytalnych1 (dalej: uofe).

Zgodnie z art. 131 uofe, 
jeżeli w chwili śmierci członek 
otwartego funduszu emerytal-
nego pozostawał w związku 
małżeńskim, fundusz dokonuje 
wypłaty transferowej połowy 
środków zgromadzonych 
na rachunku zmarłego na rachu-
nek jego małżonka. Mowa 
tutaj o wypłacie transferowej, 
tj. o przekazaniu środków 
z prowadzonego przez fundusz 
rachunku zmarłego, na prowa-
dzony przez fundusz rachunek 
jego małżonka. W celu zlecenia 
takiej wypłaty, małżonek zmar-
łego musi przedłożyć odpis aktu 
zgonu, odpis aktu małżeństwa 
oraz pisemne oświadczenie 
dotyczące obowiązujących 
między małżonkami stosun-
ków majątkowych – mowa 
tutaj np. o zawarciu umowy 
majątkowej małżeńskiej i usta-
nowieniu tzw. rozdzielności 
majątkowej – oraz ewentualnie 
dowód zmiany tych stosunków. 
Co istotne, celem dokonania 
transferu, małżonek nie musi 
otwierać rachunku w otwartym 
funduszu emerytalnym, ponie-
waż w przypadku nieposiadania 
przez niego takiego rachunku, 
fundusz niezwłocznie otworzy 
taki rachunek i dokona transferu 

1 Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o or-
ganizacji i funkcjonowaniu funduszy 
emerytalnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. 
poz. 2342). 

Z notatnika 
prawnika
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Za nami kolejna X Edycja Budżetu Obywatelskiego.  
Miło nam poinformować, że w wyniku głosowania  

wybrany został projekt, który przygotowali i złożyli do UMŁ  
pracownicy Osiedla Słowiańskie.

Drogi Mieszkańcu!
Już teraz złóż wniosek o nadanie loginu i hasła do eBOK.

Adres strony do Elektronicznego Biura 
Obsługi Klienta eBOK: 
http://www.ebok.rsmbawelna.pl

eBOK to serwis, który zapewnia dostęp do sald rozliczeń 
czynszowych lokalu i jest dostępny dla użytkowników 
przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Rejestracja do serwisu odbywa się na wniosek 
członka złożony w sekretariacie Spółdzielni 
lub administracji osiedla, bądź przesłany na adres e-mail: 
poczta@rsmbawelna.pl

Wygodnie dodawaj zgłoszenia dotyczące usterek 
i spraw bieżących, ze smartfona lub komputera 

oraz bądź na bieżąco z ich postępem.

Otrzymuj powiadomienia w smartfonie, e-mail 
lub SMS o istotnych sprawach dotyczących 

Twojego mieszkania np. przerwie w dostawie 
prądu, wody i inne.

Załóż konto na rsmbawelna.imieszkaniec.pl

Ściągnij na swój telefon aplikację
Elektroniczny system obsługi mieszkańca

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

gotowa do 1 korekty 
(druku)

► UWAGA ► UWAGA 
na oszustów!!!na oszustów!!!

Na drzwiach do śmietnika i do klatki 
schodowej budynku przy ul. Raw-
skiej 3 w os. Zbiorcza na początku 
października pojawiło się zamiesz-
czone przez jednego z mieszkań-
ców ostrzeżenie dla sąsiadów, które 
przedstawiamy powyżej.

Z innych budynków dochodzą 
do nas sygnały o osobach dzwo-
niących do drzwi i chcących wejść 
do mieszkania pod pretekstem 
sprzedaży w okazyjnych cenach 
koców czy pościeli.

Z doświadczenia wiemy, 
że teraz, tuż przed świętami, sytu-
acji groźnych dla nas i naszego 
mienia może być coraz więcej. Stąd 
przestrzegamy i apelujemy o zacho-
wanie rozwagi. Nie wpuszczajmy 
na klatkę osób postronnych. Dbajmy 
o swoje bezpieczeństwo. K.Sz.

► ZAPCHANE KANALIZACJE
Kolejne dwa długie weekendy za nami. Raporty z Pogotowia Mieszkaniowego Prym, usuwającego awarie w dni wolne 
od pracy administracji osiedlowych, pokazują, że często zgłoszenia od naszych mieszkańców dotyczyły zapchanej 
kanalizacji. Niestety temat nie jest nowy i ciągle powraca na łamy naszej Gazety.
Kierownicy osiedli doraźnie pro-
wadzą udrożnienia poprzez zle-
canie prewencyjnego czyszcze-
nia kanalizacji. Jednak przyczyna 
leży niestety zwykle po stornie 

niefrasobliwości mieszkańców. 
Wciąż bowiem do kanalizacji 
wyrzucane są odpadki i rzeczy, 
które nie powinny się tam zna-
leźć. Z instalacji, podczas jej 

udrażniania, nasi konserwatorzy 
wyciągają więc szmaty, podpaski, 
pampersy, chusteczki nawilżane, 
a nawet...jednego razu plastikową 
butelkę. 

Jak wynika z pisma – apelu 
kierowniczki osiedli „Żubardź” 
i „Koziny” do mieszkańców jednego 
z bloków na Żubardziu, w ciągu nie-
spełna jednego kwartału kanalizacja 

w tym bloku udrażniana była aż sie-
dem razy. Kierownik osiedla „Sien-
kiewiczowskie” także już kilkakrotnie 
zwracał uwagę swoim mieszkańcom 
na ten problem.

Apelujemy więc, mając na wzglę-
dzie komfort zamieszkiwania i Pań-
stwa wspólne dobro, o nie wrzuca-
nie do odpływów kanalizacyjnych 
odpadów, które winny zostać usu-
nięte do śmieci. Pamiętajmy, czę-
ste awarie to dodatkowy koszt dla 
nieruchomości! K.Sz.

Informujemy, że usługa ista connect pozwalająca 
na bieżącą kontrolę zużyć ciepła i wody już działa. 
Chętnych do korzystania z niej prosimy o złoże-

nie do Spółdzielni pisemnego wniosku o nadanie loginu 
i hasła. Można to uczynić składając pismo w administra-
cji osiedla, drogą pocztową na adres: RSM „Bawełna” 
93-120 Łódź, ul. Przybyszewskiego 163 lub e-mailowo 
na adres: poczta@rsmbawelna.pl

W sytuacji wciąż rosnących kosztów warto trzymać 
rękę na pulsie i na bieżąco sprawdzać swoje zużycia, 
by nie być zaskoczonym wysoką dopłatą po rozliczeniach. 

USŁUGA Ista connectWYNIKI Budżetu Obywatelskiego
15 listopada 2022 roku ogło-
szone zostały wyniki głoso-
wania w Budżecie Obywa-
telskim 2022/2023. Z 696 
złożonych projektów do rea-
lizacji wybrano 238 zadań.
Informujemy, że wśród zwycięskich 
projektów są dwa wnioski rekomen-
dowane przez nas we wrześniowej 
Gazecie: B038 BC dot. zieleni między 
Klonową a Powstańców Wielkopol-
skich oraz W041OJ, wniosek złożony 
przez kierownika i pracowników naszej 
administracji osiedla „Słowiańskie”.  
Ten ostatni zdobył aż 1423 głosy 
mieszkańców Łodzi, wniosek W0410J 
„Zielona oaza przy Hetmańskiej” został 
wybrany do realizacji. Wniosek doty-
czy infrastruktury drogowej i komuni-
kacji wzdłuż ulicy Hetmańskiej. 

Inwestycja obejmować będzie 
dokończenie istniejącej ścieżki rowe-
rowej z nawierzchni asfaltowej bieg-
nącej do ul. Zakładowej, remont chod-
nika na odcinku o długości ok. 85 mb. 

wzdłuż budynków 155–160 polega-
jącego na wymianie zniszczonych 
płyt chodnikowych na płytki beto-
nowe. Pomiędzy ścieżką rowerową 
a chodnikiem do strony wieżowców 
nastąpi rekultywacja terenu i posadze-
nie dwóch rzędów klonów kulistych 
i krzewów wraz z umieszczeniem 
ławek i koszy na śmieci. Planuje się też 
wykonanie poprzecznych chodników 
dla ruchu pieszych, od ścieżki rowero-
wej do chodnika przy budynkach.

Wnioskodawcy gorąco dziękują 
wszystkim za udział w głosowaniu.

 K.Sz.

Zakres informacji jakie zyskujemy korzystając 
z usługi jest szeroki i obejmuje:

 ■ bieżącą informację o zużyciach wody i ciepła,
 ■ prezentację zużycia wybranego medium nawet 3 lata 

wstecz,
 ■ prezentację zużycia w mieszkaniu w rozbiciu na wszyst-

kie miesiące w roku,
 ■ porównanie indywidualnego zużycia w mieszkaniu 

względem średniej w budynku,
 ■ procentowy udział poszczególnych urządzeń w miesz-

kaniu w zużyciu za dany miesiąc.

I to wszystko jako mobilny i stały dostęp do danych, 
w dowolnym czasie i miejscu.

To warto wiedzieć! K.Sz.

JUŻ DOSTĘPNA

mailto:poczta@rsmbawelna.pl
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Powiało chłodem.  
IMiGW zapowiada nadchodzące mroźne dni.  
Jak przetrwać ten czas, żeby nie marznąc w domu,  
ale i zaoszczędzić na rachunkach?

Nr 167, str. 5 

w przygotowaniu

gotowa do druku

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bawełna” 
z siedzibą w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 163 ogłasza, 
że posiada do rozbiórki obiekt budowlany położony przy 

ul. Puszkina 8 w Łodzi, jednocześnie oferując do sprzedaży 
materiały uzyskane w wyniku tej rozbiórki.
 Obiekt to rozbieralna, lekka, stalowa konstrukcja daw-
nej 6-bramowej stacji obsługi pojazdów, wraz z nagrzewnicą 
powietrza z automatyką i stalowymi kanałami rozprowadzają-
cymi, z możliwością nabycia także podziemnych zbiorników 
na olej i osadnik ścieków. Spółdzielnia dysponuje pozwoleniem 
na dokonanie rozbiórki ww. obiektu budowlanego.
 Nabywca zobowiązuje się do dokonania na własny koszt 
rozbiórki obiektu i zabrania materiałów uzyskanych w wyniku 
tych działań, do ewentualnego ponownego montażu obiektu 
na własny użytek lub innego przeznaczenia uzyskanych 
w wyniku rozbiórki materiałów.
 Nabywca zobowiązuje się do wywiezienia gruzu i mate-
riałów nienadających się do użytku na wysypisko we własnym 
zakresie. Sprzedażą nie jest objęty grunt, na którym posado-
wiony jest obiekt oraz ogrodzenie i brama wjazdowa.
 Do wglądu dostępna jest dokumentacja związana z przed-
miotowym obiektem.

 Powierzchnia użytkowa obiektu 490 m2. Wymiary: szero-
kość 16,50 m, długość 29,70 m, wysokość 4,60–6,3 m.

Oferta powinna zawierać:
–  dane kontrahenta/nazwę i adres firmy,
–  dane osoby kontaktowej(numer telefonu, adres e-mail)
–  dowód wpłaty wadium w kwocie 2 tysiące złotych
–  oferowaną cenę i warunki jej zapłaty
–   czas realizacji zadania dotyczący terminu rozpoczęcia 

i zakończenia prac w zakresie demontażu i wywozu ele-
mentów składowych obiektu i jej pozostałości

–   oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicz-
nym obiektu, 

–   zobowiązanie do zapłacenia wylicytowanej ceny w ciągu 
14 dni

–   wskazanie numeru rachunku bankowego, na który nastąpić 
ma zwrot wadium w razie niewygrania przetargu.

Wadium w wysokości 2 tysięcy złotych należy wpłacić na konto 
spółdzielni w: PKO BP S.A. 3 O/Łódź Nr 92 1020 3378 0000 
1402 0010 8365 z dopiskiem „OFERTA – dotyczy obiektu przy 
ul. Puszkina 8”.
 Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie z napisem: 
„OFERTA – dotyczy obiektu przy ul. Puszkina 8” w sekretaria-
cie Spółdzielni przy ul. Przybyszewskiego 163 w Łodzi p. 113 
w terminie do 5.12.2022 r. do godziny 12:00.
 Oferty, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatry-
wane.
 Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru 
ofert, prowadzenia negocjacji z oferentami w zakresie ofero-
wanej ceny i terminu realizacji zobowiązania oraz odstąpienia 
od konkursu ofert bez podania przyczyn.
 Informacji dodatkowych udziela: administracja osiedla 
„Zbiorcza” pod numerem telefonu: 505-150-849 i 42 674-89-49. 
Zapytania można składać również drogą elektroniczną na adres: 
poczta@rsmbawelna.pl

Ogłoszenie
Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bawełna” informuje, 
że posiada do wynajęcia lokal użytkowy o powierzchni 626,87 m² 
w pawilonie 47 w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 163 (na górnej 
kondygnacji po siłowni Body Line).
 Informacji o lokalu udziela Dział Organizacyjny pod numerem 
telefonu 42 641 63 33 w. 45 i 51.

Firma sprzątająca 

ZATRUDNI 
osoby do sprzątania  

budynków i terenów zewnętrznych  
w osiedlu Sienkiewiczowskie (Janów)

Od kandydatów oczekujemy:
 ■ dyspozycyjności, głównie w sezonie zimowym
 ■ sumienności i dokładności

Mile widziane doświadczenie w tej pracy.

Tel. kontaktowy: 780 185 843

UWAGA!  
Istotna zmiana Regulaminu 

rozliczeń ciepła 

W ostatnim czasie następuje 
wiele zmian w zakresie zapi-
sów prawnych dotyczących, 

najogólniej mówiąc, energooszczędno-
ści. Jeśli nałożyć na to wysoką infla-
cję i powstały kryzys energetyczny 
na świecie po wybuchu wojny w Ukra-
inie, nie dziwi potrzeba stworzenia 
na szczeblu krajowym, działań takich, 
by racjonalnie korzystać z ciepła, choć 
wprowadzone przepisy mogą nawet 
nieco bulwersować.

Tak jest z wydanym 7 grudnia 
2021 r. do ustawy Prawo Energetyczne 
Rozporządzeniem Ministra Klimatu 
i Środowiska w sprawie warunków 
ustalania technicznej możliwości 
i opłacalności zastosowania ciepłomie-
rzy, podzielników kosztów ogrzewania 
oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej 
wody użytkowej, warunków wyboru 
metody rozliczania kosztów zakupu 
ciepła oraz zakresu informacji zawar-
tych w indywidualnych rozliczeniach. 

Rozporządzeniem tym wpro-
wadzono m.in. do rozliczeń ciepła 
z zastosowaniem podzielników kosz-
tów obligatoryjne wyznaczanie dla 

każdego sezonu grzewczego maksy-
malnego i minimalnego kosztu zmien-
nego zakupu ciepła zależnego od jego 
zużycia w lokalach w przeliczeniu 
na 1 m2 powierzchni lokali użytko-
wanych w budynku wielolokalowym. 
Nie mniej nie więcej oznacza to wpro-
wadzenie do rozliczeń indywidualnych 
zużyć granicznych, tak maksymalnych 
jak i minimalnych.

Maksymalny koszt zmienny 
zakupu ciepła, zgodnie z opisywanym 
rozporządzeniem wyliczać się będzie 
jako wartość zużycia ciepła na dany 
lokal wynikającą z technicznej możli-
wości dostawy ciepła do lokalu.

Minimalny koszt zmienny zakupu 
ciepła to wartość ciepła konieczna 
do utrzymania w lokalach temperatur 
nie niższych niż temperatury obli-
czeniowe ogrzewanych pomieszczeń 
określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 7 ust. 2. pkt 1 ustawy 
Prawo budowlane (mowa o Rozpo-
rządzeniu Ministra Infrastruktury 
w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie (§134). Przy czym 

ust. 6 wskazanego paragrafu rozporzą-
dzenia określa, że urządzenia powinny 
umożliwiać użytkownikom uzyskanie 
w pomieszczeniach temperatury niż-
szej od obliczeniowej, przy czym nie 
niższej niż 16ºC w pomieszczeniach 
o temperaturze obliczeniowej 20°C 
i wyższej. W związku z tym przepisem, 
zgodnie z rekomendacją Departamentu 
Ciepłownictwa Ministra Klimatu i Śro-
dowiska, na podstawie temperatury 
16ºC należy obliczyć minimalny koszt 
zmienny zakupu ciepła.

Ustawodawca dał przy tym 12 mie-
sięczny czas na dostosowanie obecnych 
regulaminów rozliczeń ciepła do zmie-
nionych przepisów. Tak więc jeszcze 
w grudniu tego roku nasza Rada Nad-
zorcza będzie musiała zatwierdzić 
aneks do obowiązującego „Regulaminu 
rozliczania dostaw ciepła do lokali, 
pobierania opłat za centralne ogrzewa-
nie i podgrzanie wody”. Nowe zapisy 
zaczną więc obowiązywać począwszy 
od rozliczeń za 2023 r.

Wprowadzone zmiany do naszego 
Regulaminu przedstawimy w następ-
nym numerze Gazety, ale już teraz 
apelujemy o racjonalne korzystanie 
z ciepła w mieszkaniach – racjonalne 
nie oznacza więc brak całkowity grza-
nia – to nie będzie się opłacało.

Ponadto informujemy, że druki roz-
liczeniowe jakie przekażemy Państwu 
w marcu 2023 r. po rozliczeniach cie-
pła i wody za 2022 r. zawierać będą już 
więcej informacji (informacji wskaza-
nych w § 9 Rozporządzenia z 7 grudnia 
2021 r.) – dołączane zostaną graficzne 
zużycia ciepła w lokalu w zesta-
wieniu ze średnim zużyciem ciepła 
w budynku.

Pełną treść Rozporządzenia Mini-
stra Klimatu i Środowiska z 7 grudnia 
2021 r. znajdziecie Państwo na stronie 
internetowej naszej Spółdzielni.

 K.Sz.

OSZCZĘDZANIE z Veolią
Aby nasze zachowania oszczędnościowe były 
efektywne przedstawiamy kilka podstawowych 
zasad stosowanych dla ciepła, ciepłej wody 
i energii elektrycznej, zamieszczonych przez 
Veolię na stronie internetowej Spółki:

CIEPŁO 
  Wietrz pomieszczenia krótko i intensywnie przy zakrę

conych zaworach regulacyjnych. 

  Dostosowuj temperaturę w pomieszczeniach do aktual-
nych potrzeb 

  Nie zasłaniaj grzejników.  

  Wykorzystuj energię słoneczną w pomieszczeniach szcze-
gólnie dobrze nasłonecznionych. 

  Dbaj o powierzchnie wspólne w budynkach wielorodzin-
nych (nie należy zbytnio wychładzać). 

WODA 
  Zakręcaj wodę zawsze, gdy z niej nie korzystasz (np. mycie 

zębów). 

  Stosuj baterie z mieszaczem, termostatem lub bez
dotykowe (wyższa efektywność przy ustawianiu ciśnienia 
i temperatury wody). 

   Wybieraj kąpiel pod prysznicem zamiast kąpieli w wannie.  

  Zastosuj perlatory (końcówka kranu, prysznica zwiększa-
jąca strumień wody).

PRĄD 
  Wyłączaj światło, gdy wychodzisz z pomieszczenia.  

  Korzystaj ze światła dziennego, jeśli jest to możliwe. 

  Staraj się dostosowywać oświetlenie do swoich potrzeb.  

  Oświetlaj tylko tę część pokoju, w której to potrzebne. 

mailto:poczta@rsmbawelna.pl
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Biblioteki w naszym mieście to już nie tylko wypożyczalnie książek.  

Oferta działań biblioteki jest dużo bogatsza –  
to cykle zajęć i spotkań. Warto to wiedzieć  

i korzystać z organizowanych wydarzeń i miło spędzić czas.

Kontakt z nami
Administracja osiedla „Słowiańskie”, 
tel. 42 670 99 78.
Kierownik administracji p. Piotr Sumiński.
TECHNICY:
Andrzej Piętal, tel. 503 029 115, e-mail: 
apietal@rsmbawelna.pl.
Michał Wójcik, tel. 501 463 261, e-mail: 
mwojcik@rsmbawelna.pl.
ADMINISTRATORZY:
Alina Kobus administrowane bloki: 105-122, 
tel. kom. 505 150 863, e-mail: akobus@rsm-
bawelna.pl
Iwona Tomaszewska administrowane bloki: 
100-103, 132-135, 141-146 oraz zespół garaży 
przy bl. 100 oraz zespół garaży przy ul. Zakła-
dowej, tel. 505 150 842, e-mail: itomaszew-
ska@rsmbawelna.pl
Wiesława Maślak administrowane budynki: 
151-160, 213-218a, tel. 505 150 840, e-mail: 
wmaslak@ rsmbawelna.pl
Anna WiniarskaKaźmierczak admini-
strowane bloki: 137–139, 201-212, tel. 505 
150 847, e-mail: awiniarskakazmierczak@
rsmbawelna.pl 
Katarzyna Chrapowicka administrowane 
bloki: 125-131, 147-150, tel. 512 085 879, 
e-mail: kchrapowicka@rsmbawelna.pl 
Katarzyna Spychała administrowane bloki: 
219–233 , tel. 505 131 497, e-mail: kspycha-
la@rsmbawelna.pl

Administracja osiedla „Sienkiewiczow
skie”, tel. 42 670 66 64.
Kierownik osiedla p. Dominik Różycki
TECHNIK
Robert Wojtkiewicz, tel. 505 150 848, 
e-mail: rwojtkiewicz@rsmbawelna.pl.
ADMINISTRATORZY:
Sabina Cebula administrowane bloki: 16-26, 
1 i 1a, 2, 51, 52, 53, 55, 57, 60, Wspólnoty 
Mieszkaniowe bl. 54, 56, 58, tel. kom. 505 150 
859, e-mail: scebula@rsmbawelna.pl
Izabela Rutkowska administrowane budyn-
ki 10-15, 27-30, S1/2 do S11, Z1/1-7, Z2-1-7, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oraz budynek w Andrespolu. 
Tel. 505 150 851, e-mail: irutkowska@rsmba-
welna.pl

Administracja osiedla „Zbiorcza”,  
tel. 42 674 89 49.
Kierownik osiedla p. Andrzej Jaroszczyk.
TECHNIK:
Sebastian Janaczyk, tel. 505 150  849, 
e-mail: sjanaczyk@rsmbawelna.pl
ADMINISTRATORZY:
Aleksandra Czekalska administrowane 
budynki: Zbiorcza 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 
21, 23, 25, Sarnia 4, Stylonowa 7, tel. kom. 505 
150 846, e-mail: aczekalska@rsm bawelna.pl
Joanna Witulska administrowane budynki: 
Górska 2, 4, 3/5, 7/9, Szczytowa 4/6, Raw-
ska 3, 7, Wilcza 2, Gołębia 1/3, 5,  tel. 501 463 
186, e-mail: jwitulska@rsmbawelna.pl
Kinga Kowalczyk administrowane budynki 
bl. 501 i 503, ul. A. Sacharowa 6/8, 10, 12, 24, 
26, 28, tel. 504 361 868, e-mail: kkowalczyk@
rsmbawelna.pl

Administracja osiedli „Żubardź” i „Kozi
ny”, tel. 42 651 55 24  bez zmian.
Kierownik osiedla p. Aleksandra Marcin
kowskaWrońska.
TECHNIK DLA BUDYNKÓW OSIEDLA „ŻUBARDŹ”:
Jakub Paprocki, tel. 509 330 825, e-mail: 
jpaprocki@rsmbawelna.pl
TECHNIK BUDYNKÓW OSIEDLA „KOZINY”:
Jakub Olczak, tel. 505 150  853, e-mail: 
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. Kutrze-
by 3 i 10, Czarnkowska 9/13, tel. kom. 505 150 
862, e-mail: jpiaseczny@rsmbawelna.pl
Anna Adamiak administrowane bloki: Byd-
goska 25, 27/29, 35, 37, Lutomierska 156, 158, 
Uniejowska 1/3, 4, 4a, 6, Limanowskiego 168, 
Turoszowska 5, 16, dwa zespoły garaży przy 
ul.  Bydgoskiej 25a i  Powstańców Wielkopol-
skich 25, tel. tel. 501 463 353, e-mail: aada-
miak@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, e-mail: 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,  
tel. 509 807 333, e-mail: bkazmierczak@rsm-
bawelna.pl
CZYNSZE SPÓŁDZIELNI:
Beata Nykiel – czynsze os. Zbiorcza i os. Żu-
bardź, Koziny, tel. 42 641 63 33, wew. 66, 
e-mail: bnykiel@rsmbawelna.pl
Olga Malec – czynsze os. Słowiańskie i Sien-
kiewiczowskie, tel. 42 641 63 33, wew. 67, 
e-mail: omalec@rsmbawelna.pl
Marzena Zaharan – windykacja, tel. 
42 641 63 33, w. 69, e-mail: mzaharan@
rsmbawelna.pl

Zgłaszanie awarii po godzinach pracy administracji: PRYM PPHU Grzelka and Grzelka Pogotowie Mieszkaniowe, 
tel. 42 640 41 05, 42 640 41 06, 601 880 504 oraz na iMieszkaniec.pl
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TKKF Ognisko „Dzikusy” wspiera 
dwa zespoły siatkarskie (męski 
i żeński). Drużyny regularnie tre-
nują w Szkole Podstawowej nr 205 
i uczestniczą w rozgrywkach Łódz-
kiej Amatorskiej Ligi Siatkówki. 
Zespoły odnoszą znaczące suk-
cesy, które chętnie opisujemy 
w naszej Gazecie.
Zespół męski zaklasyfikował się do Ekstra-
klasy natomiast żeński to I Liga.

Co roku, na wniosek Prezesa Ogniska 
Dzikusy Spółdzielnia dofinansowuje działa-
nia sekcji siatkówki. Warto więc może przed-
stawić z imienia i nazwiska sponsorowane 
przez nas drużyny.

Team męski tworzą: Daniel Alagierski, 
Jarosław Alagierski, Janusz Chałas, Patryk 
Grzelczak, Maciej Han, Adam Jabłoński, 
Maciej Kaszewiak, Aleksander Karliń-
ski, Karol Kietliński, Michał Korycki, Kamil 
Kusiak, Michał Nowak, Michał Podgrocki, 
Krzysztof Romejko, Olgierd Strzelczyk, 
Łukasz Tejchman, Adam Terka i Kamil Wło-
sek.

Pierwszoligowe dziewczęta to: Karo-
lina Bogdańska, Oliwia Ciechulska, Karolina 
Grzybowska, Natalia Hankiewicz, Katarzyna 
Jędrocha, Natalia Królak, Justyna Marczak, 
Klaudia Plesiak, Angelika Romek, Natasza 
Szeliga, Magdalena Tomaszewska, Joanna 
Urbankiewicz, Agata Zielińska i Dominika 
Zwolińska.

Trzymamy kciuki za kolejne sukcesy.

 K.Sz.

Filia nr 52 Biblioteki Miejskiej przy ul. Ketlinga 21 zaprasza na organizowane 
zajęcia dla mieszkańców:

 ■ w każdy wtorek o 17:00 – pełzaki-luzaki,
 ■ w każdą środę o 17:00 – warsztaty pla-

styczne dla dzieci,
 ■ w każdy wtorek od 12:00 – indywidualny 

kurs komputerowy dla seniorów,
 ■ 2 grudnia o 17:00 – spotkanie organiza-

cyjne Międzynarodowej Strefy Aktywno-
ści Sąsiedzkiej – organizacja Sąsiedz-
kiej Wigilii,

 ■ 3 grudnia o 11:00 – planszówki w Bli-
skiej,

 ■ 5 grudnia o 17:00 – gimnastyka 60+,
 ■ 8 grudnia o 17:00 – warsztaty – łapacze 

snów,
 ■ 9 grudnia o 17:00 – haft krzyżykowy,
 ■ 10 grudnia o 11:00 – sąsiedzka wymiana 

rzeczy,
 ■ 15 grudnia o 17:00 – medytacja,
 ■ 17 grudnia o 16:00 – Wigilia Sąsiedzka,
 ■ 19 grudnia o 17:00 – gimnastyka 60+.

 Informacja nadesłana przez Zespół Filii Nr 52

BIBLIOTEKA PRZY KETLINGA  
ZAPRASZA

Łódzka Amatorska Liga Siatkówki

Oczekiwanie na Święta
Boże Narodzenie nadciąga wielkimi krokami. Jeśli kiedyś mamy 
znów poczuć się dziećmi, teraz jest najlepszy czas. Dlaczego 
warto obudzić swoje wewnętrzne dziecko? Chociażby po to, 
żeby łatwiej podjąć współpracę z własnymi latoroślami.

Istnieje wiele fajnych pomy-
słów na wspólne zabawy 
z dziećmi i przygotowanie 

do świąt. Teraz w okresie przed-
świątecznym, w czasie oczeki-
wania na Boże Narodzenie jest 
to szczególnie ważne by być 
razem, blisko siebie.

Przełom listopada i grud-
nia to ostatnia chwila, żeby 
przygotować ciasto na dojrze-
wający piernik. Miód, pszenna 
mąka, aromatyczne przyprawy, 
jak cynamon, imbir czy… pieprz 
– piernikowe ciasto powinno 
zacząć dojrzewać około trzy 
tygodnie przed Świętami. 
Na każdym etapie produkcji 
pierniczków warto zaanga-
żować dzieci. Od zakupów 
począwszy, przez ugniatanie 
ciasta po wycinanie kształtów.

Obok manufaktury pierni-
ków dzieci mogą otworzyć też 
manufakturę kruchych ciaste-
czek.

Ciasto również możemy 
zagnieść z wyprzedzeniem, 
podzielić na porcje i zamro-
zić. W miarę wolnego czasu 
albo w miarę potrzeb (np. jeśli 

chcemy obejść wszystkich 
sąsiadów z życzeniami zanim 
rozjedziemy się na Święta) pie-
czemy kolejne partie słodkości.

Już na początku grudnia 
możemy powoli zacząć stwa-
rzać świąteczny klimat. Stroiki, 
świeczki, lampiony, girlandy 
światełek, szopka z figurkami, 
aniołki, renifery, śniegowe 
płatki. I najważniejsza choinka. 
Każdą rzecz, każdy drobiazg 
można kupić, ale można też 
zrobić własnoręcznie.

W czasie przygotowań 
i oczekiwania na święta 
nie powinno zabraknąć, oprócz 
pracy także wspólnej zabawy. 
Gry planszowe i towarzyskie 
to świetna forma spędza-
nia wolnego czasu. Takie gry 
doskonale integrują i dają 
dużo radości. Budujące więzi 
i lubiane przez dzieci jest też 
wspólne czytanie czy ogląda-
nie tele wizji. A może wspólny 
koncert jak na zdjęciu?

Miłej zabawy i pięknego 
czasu przedświątecznego 
życzy

 Redakcja
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Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w Katarze  
to prawie miesiąc uczty dla miłośników futbolu.  
Choć tegoroczny mundial obfituje w liczne kontrowersje,  
to z pewnością dostarczy też wielu sportowych emocji.

Nr 167, str. 7 

w przygotowaniu

gotowa do 1 kor

HARMONOGRAM ROZGRYWEK W FAZIE GRUPOWEJ
czwartek, 24 listopada:

grupa G: Szwajcaria – Kamerun (11:00, Al Janoub Stadium)
grupa H: Urugwaj – Korea Płd. (14:00, Education City Stadium)
grupa H: Portugalia – Ghana (17:00, Stadium 974)
grupa G: Brazylia – Serbia (20:00, Lusail Stadium)

piątek, 25 listopada:
grupa B: Walia – Iran (11:00, Ahmad Bin Ali Stadium)
grupa A: Katar – Senegal (14:00, Al Thumama Stadium)
grupa A: Holandia – Ekwador (17:00, Khalifa International Stadium)
grupa B: Anglia – USA (20:00, Al-Bayt Stadium)

sobota, 26 listopada:
grupa D: Tunezja – Australia (11:00, Al Janoub Stadium)
grupa C: Polska – Arabia Saudyjska (14:00, Education City Stadium)
grupa D: Francja – Dania (17:00, Stadium 974)
grupa C: Argentyna – Meksyk (20:00, Lusail Stadium)

niedziela, 27 listopada:
grupa E: Japonia – Kostaryka (11:00, Ahmad Bin Ali Stadium)
grupa F: Belgia – Maroko (14:00, Al Thumama Stadium)
grupa F: Chorwacja – Kanada (17:00, Khalifa International Stadium)
grupa E: Hiszpania – Niemcy (20:00, Al Bayt Stadium)

poniedziałek, 28 listopada
grupa G: Kamerun – Serbia (11:00, Al Janoub Stadium)
grupa H: Korea Płd. – Ghana (14:00, Education City Stadium)
grupa G: Brazylia – Szwajcaria (17:00, Stadium 974)
grupa H: Portugalia – Urugwaj (20:00, Lusail Stadium)

wtorek, 29 listopada:
grupa A: Holandia – Katar (16:00, Al Bayt Stadium)
grupa A: Ekwador – Senegal (16:00, Khalifa International Stadium)
grupa B: Walia – Anglia (20:00, Ahmad Bin Ali Stadium)
grupa B: Iran – USA (20:00, Al Thumama Stadium)

środa, 30 listopada:
grupa D: Australia – Dania (16:00, Al Janoub Stadium)
grupa D: Tunezja – Francja (16:00, Education City Stadium)
grupa C: Polska – Argentyna (20:00, Stadium 974)
grupa C: Arabia Saudyjska – Meksyk (20:00, Lusail Stadium)

czwartek, 1 grudnia:
grupa F: Chorwacja – Belgia (16:00, Ahmad Bin Ali Stadium)
grupa F: Kanada – Maroko (16:00, Al Thumama Stadium)
grupa E: Japonia – Hiszpania (20:00, Khalifa International Stadium)
grupa E: Kostaryka – Niemcy (20:00, Al Bayt Stadium)

piątek, 2 grudnia:
grupa H: Ghana – Urugwaj (16:00, Al Janoub Stadium)
grupa H: Korea Płd. – Portugalia (16:00, Education City Stadium)
grupa G: Serbia – Szwajcaria (20:00, Stadium 974)
grupa G: Kamerun – Brazylia (20:00, Lusail Stadium)

K ibiców piłki nożnej czeka 
w najbliższym czasie 
wiele piłkarskich emocji. 

Między 20 listopada a 18 grud-
nia trwają bowiem Mistrzo-
stwa Świata w Piłce Nożnej 
w Katarze. Miejsce, czas 
rozgrywek i sama ich orga-
nizacja jest zupełnie inna niż 
na dotychczasowych turnie-
jach. Tegoroczne XXII Mistrzo-
stwa Świata w Piłce Nożnej 
2022 odbywają się w Kata-
rze – małym państwie we 
wschodniej części Półwy-
spu Arabskiego, nad Zatoką 
Perską. Stolicą Kataru jest 
Doha. Powierzchnia Kataru 
wynosi 11,571 tys. km², pań-
stwo zamieszkuje niespełna 
3 miliony ludności. Katar 

graniczy tylko z Arabią Sau-
dyjską. 

Jest to więc pierwszy tur-
niej mistrzostw świata, który 
odbywa się na Bliskim Wscho-
dzie, pierwszy w kraju islam-
skim. To także pierwszy 
mundial, który rozgrywa się 
jesienią i ostatni, w którym 
biorą udział 32 drużyny. 
Na następnych mistrzo-
stwach w 2026 roku 
liczba drużyn zosta-
nie powiększona do 
48 reprezentacji.

Myślę, że wszystkie 
te nowości nie wpłyną na 
zmianę samej gry drużyn 
i będzie to mundial pełen 
sportowych, dobrych emo-
cji i niesamowita rozrywka 

dla kibiców. Wszystkie mecze 
można oglądać na pierwszym 
i drugim programie TVP oraz 
na TVP Sport.

Przechodząc do samych 
rozgrywek – za nami już 
4 mundialowe dni. Jak było?

W samym meczu na 
otwarcie mistrzostw świata 
Gospodarze Katarczycy prze-
grali z Ekwadorem 0:2, po bar-
dzo słabej grze. „Najbardziej 
tajemnicza drużyna całego 

turnieju nie zbliżyła się nawet 
do poziomu mundialu” – pisały 
media.

Jesteśmy też już po pierw-
szym, z trzech w fazie grupo-
wej, meczu naszych Polaków, 
których gra nie zachwyciła kibi-
ców, tak jak i remis 0:0. Kolejny 
mecz naszej reprezentacji już 
26 listopada – gramy z Arabią 
Saudyjską i oczekujemy dobrej 
rozrywki. Trzymamy mocno 
kciuki za naszych.

Dla wszystkich zaintereso-
wanych Mistrzostwami poniżej 
przedstawiamy harmonogram 
rozgrywek w tzw. fazie grupo-
wej od czwartku 24 listopada 
do piątku 2 grudnia. 

A od 3 grudnia do 6 grud-
nia kolejne mecze w ramach 
1/8 Finału, potem ćwierćfinały, 
półfinały, mecz o 3. miejsce 
i w niedzielę 18 grudnia Finał.

 K.Sz.

Mistrzostwa Świata Mistrzostwa Świata 
w Piłce Nożnej 2022w Piłce Nożnej 2022
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***
Kupiłem córce kamerkę internetową.
Plus taki, że połowę pokoju ma teraz posprzątaną…

***
Jasiu, pospiesz się, bo spóźnisz się do szkoły!
– Bez obawy tato, oni tam mają otwarte do siedemnastej.

***
W samolocie rozlega się przez głośnik:
– Czy wśród pasażerów jest lekarz?
Jeden z pasażerów wstaje i idzie do kabiny pilota. Po chwili z głośnika 
słychać głos lekarza:
– Czy wśród pasażerów jest pilot?

Rozerwij się!
BARAN 21 III  20 IV
Nie przejmuj się drobnymi 
nieporozumieniami w pracy. 
Po prostu rób swoje. Nie nad-
skakuj zwierzchnikom, to jest źle widziane 
nie tylko przez otoczenie, ale także przez 
nich. Korzystny układ w sprawach serco-
wych. Nie zapomnij o urodzinowym prezencie 
dla Strzelca, będzie miło zaskoczony. 

BYK 21 IV  21 V
Już na początku miesiąca 
będzie się rozstrzygać ważna 
dla Ciebie sprawa. Nie licz 
na to, że inni będą Ci pomocni, przypusz-
czalnie z przyjemnością zaszkodzą. 
Nie daj się więc nabrać, raczej bądź przy-
gotowany na najgorsze. Pomyśl, czy zamie-
szanej w to Wagi nie dałoby się pokonać 
jej własną bronią. 

BLIŹNIĘTA 22 V  20 VI
Ostatnia dekada listopada zapo-
wiada się bardzo obiecująco, 
zwłaszcza w sferze materialnej. 
Niezależnie od tego, czy będzie to propozy-
cja intratnej pracy, czy też korzystny kon-
trakt, trzeba się wokół tego mocno zakręcić. 
Nic samo nie przyjdzie. Zaskakujące pomysły 
Raka traktuj serio! 

RAK 21 VI  22 VII
Uważaj na zdrowie! Nie lekce-
waż kaprysów pogody - zazię-
bienie i katar czyhają na Ciebie. 
Dlatego zrezygnuj z planów wyjazdowych, 
jesienna aura im nie sprzyja. Zresztą, na miej-
scu będzie się działo wiele i Twoja obecność 
(ale w pełni sił!) bardzo się przyda. Kozioro-
żec też jej potrzebuje. 

LEW 23 VII  22 VIII
Przed Tobą kolejne spotkanie, 
na którym musisz pokazać się 
od jak najlepszej strony. Prze-
prowadzisz tam przy okazji dłuższą rozmowę 
z Baranem, którego od dawna chcesz przeko-
nać do swoich planów. Pamiętaj, żeby Twoje 
argumenty były konkretne. Wszystko wska-
zuje na to, że tym razem się uda. 

PANNA 23 VIII  22 IX
Wiele swoich zamierzeń uza-
leżniasz tylko od przypływu 
gotówki. Warto poszukać 
innych rozwiązań, inaczej skończy się tylko 
na marzeniach. Nieoczekiwanie dla siebie 
odkryjesz dużą namiętność u stałego part-
nera. Czyżby jesienne powtórzenie miodo-
wego miesiąca? Zadziwicie tym inną Pannę. 

WAGA 23 IX  23 X
Niespodzianie wyjdzie na jaw 
Twoje chimeryczne usposobie-
nie i to w momencie, kiedy zale-
żeć Ci będzie na zdobyciu czyjegoś poparcia. 
Na dodatek dadzą Ci się we znaki zmienne 
nastroje i roztargnienie. Uważaj nawet pod-
czas zebrania nie trudno o pomyłkę. Masz 
sojusznika w Byku.

SKORPION 24 X  21 XI
Koniecznie jest Ci potrzebne 
weselsze towarzystwo. Nie 
zamykaj się sam w czterech 
ścianach, bo tylko pogłębisz nachodzącą Cię 
apatię. Dużo ruchu na świeżym powietrzu - 
niezależnie od pogody! - powinno znacznie 
poprawić Twoje samopoczucie. W pracy 
ważny znak sympatii przekaże Ci Wodnik. 

STRZELEC 22 XI  21 XII 
Niestety, znów czekają Cię jakieś 
większe wydatki. Okazja niby 
oczywista, ale i tak z trudem 
sięgniesz do kieszeni. Reszta spraw całkiem 
nieźle, a jedna może się rozwinąć w bardzo 
korzystnym kierunku. Duże znaczenie będzie 
miała nie całkiem przypadkowa rozmowa 
ze Skorpionem. 

KOZIOROŻEC 22 XII  19 I
To będzie trudny okres. Nagły 
spór, a później długa rozmowa, 
dość nerwowa, ale prowa-
dząca do uspokojenia napięć i wyjaśnienia 
zadrażnień. Mediacyjne chęci Ryb potrak-
tuj z rezerwą. W końcu miesiąca poprawa 
nastroju i więcej energii do działania w spra-
wach, które tą kłótnią się zaczęły. 

WODNIK 20 I  18 II
Początek miesiąca to dobry ter-
min, by zastanowić się nad zmia-
nami w organizacji pracy, wpro-
wadzić nawet radykalne poprawki i przy okazji 
sprawdzić kwalifikacje współpracowników. 
Wszystko w celu maksymalizacji zysków. 
Wyjazd służbowy w towarzystwie Bliźniąt 
spełni prawdopodobnie Twoje oczekiwania. 

RYBY 19 II  20 III
W sprawach zawodowych zary-
sują się bardzo pomyślne per-
spektywy, także dotyczące pracy 
na kontrakcie i to więcej niż korzystnym. 
Nie zwlekaj z decyzją, ale pamiętaj, że należy 
podejmować ją z osobą, która towarzyszy 
Ci w życiu. Jej zdanie powinno decydować 
przede wszystkim. Trzymaj z Lwem.

HOROSKOP NA GRUDZIEŃ

Taka sobie myśl!
Każdy dzień ma swój aromat.
 Melchior Wańkowicz

Składniki:

 ■ 1 kg gęsich lub indyczych żołąd-
ków

 ■ 3 łyżki gęsiego smalcu
 ■ 4 cebule, pokrojone w grubą kostkę
 ■ 1 główka czosnku, ząbki czosnku 

obrane i grubo posiekane
 ■ sól i pieprz

Przygotowanie:
1.   Gęsie żołądki dobrze umyć. Zalać 

wodą i gotować, doprowadzić 
do wrzenia. Zlać wodę razem 
z szumowinami. Napełnić garnek 
zimną wodą. Osolić. Ponownie 
doprowadzić do wrzenia. Następ-
nie gotować na małym ogniu 

około 30 minut. Odcedzić. Żołądki 
pokroić na mniejsze kawałki.

2.   W rondlu z grubym dnem roz-
grzać gęsi smalec. Dodać pokro-
jone żołądki i smażyć 2–4 minuty. 
Dodać pokrojoną cebulę. Smażyć 
do zeszklenia. Dodać czosnek 
i smażyć, aż cebula zacznie się 
rumienić.

3.   Wlać tyle wody, aby lekko przy-
kryć zawartość rondla. Dopro-
wadzić do wrzenia. Następnie 
zmniejszyć ogień i dusić przez 
1,5 godziny. W razie potrzeby 
uzupełniać płyn w rondlu.

4.   Podawać z kaszą jęczmienną lub 
gryczaną.

Smacznego!  K.Sz.
 Źródło: Beszamel.pl

Tradycją stało się już 
w Łodzi organizowanie 

w listopadzie, w okresie cele-
browania narodowego Święta 
Niepodległości Festiwalu 
Dobrego Smaku. W ramach 
wydarzenia łódzkie restau-
racje serwują często zapo-
mniane dania kuchni sta-
ropolskiej. W tegorocznej 
ósmej edycji festiwalu „Sma-
kujemy Niepodległość 2022” 
można było spróbować dań 
z gęsiny i kaczek oraz dese-
rów z jabłek.
Wprawdzie gęsina jest naj-
bardziej kalorycznym dro-
biem, to jednak w porówna-
niu z innymi gatunkami mięs 
ma korzystny układ tłuszczów 
i zawiera dużo białka. Kwasy 
omega3 i omega6 są dobre 
dla naszego serca. Mięso 
z gęsi poprawia kondycję 
fizyczną.
Z tego gatunku drobiu warto 
wspomnieć takie stare, znane 
potrawy jak gęsi pipek czy 
czernina.
Gęsie pipki to tradycyjne 
dan ie  kuchni  żydow -
skiej. Istnieją dwie odmiany 
tego dania. Gęsie szyjki 

nadziewane podrobami przy-
rządzane na terenie dawnego 
zaboru rosyjskiego oraz esen-
cjonalny gulasz z żołądków 
w sosie cebulowym na tere-
nie zaboru austriackiego. 
I tym właśnie przepisem chcę 
się dzisiaj podzielić z Wami. 
Oto łatwy przepis na pyszny 
gulasz z gęsich żołądków!

11 listopada świętowaliśmy 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Jako, że Dzień Niepodległości w tym roku przypadał w piątek, wydarzenia o charakterze 

patriotycznym odbywały się w kraju przez cały długi weekend. 
Łodzianie każdego dnia mogli skorzystać z bogatej oferty różnych, dedykowanych temu świą-

tecznemu dniu, inicjatyw. Dnia 10 listopada rozpoczął się też Festiwal Dobrego Smaku, w ramach 
którego łódzkie restauracje kusiły pysznymi potrawami spożywanymi w pierwszych niepodległych 
latach naszego Państwa (jedną z takich potraw prezentujemy obok). Z najciekawszych wydarzeń 
w Łodzi należy wymienić Piknik Niepodległości zorganizowany w Manufakturze oraz Święto 
Niepodległości z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, gdzie można było samodzielnie 
zrobić okolicznościowy kotylion, wziąć udział w Karaoke pieśni patriotycznych czy posmakować 
esencjonalnej zalewajki z pajdą chleba. Były także spacery po Łodzi, np. śladami pierwszych 
obchodów niepodległości czy spacer z  przewodnikiem po Cmentarzu Starym  pod hasłem 
„W służbie kraju, w służbie miasta”.  K.Sz.

Nr 167, str. 8 

w przygotowaniu

gotowa do druku

SMAKI NIEPODLEGŁEJ –

GĘSI PIPEK
Świętowanie 
Niepodległości 
Polski


