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Od 17 grudnia obowiązują nowe, wyższe taryfy na ciepło. 
I to nie koniec podwyżek Veolii – w nowym roku czekają 
nas kolejne dwie zmiany, w tym uwolnienie podatku VAT.

Nadchodzący rok będzie ważny dla nas spółdzielców 
RSM „Bawełna” i Łodzian. Dla Bawełny to 65. rok 
działania, a Łódź obchodzić będzie 600-lecie.

Poprzedni artykuł w listopadzie rozpo-
czynałem tematem związanym z mistrzostwami 
świata w piłce nożnej w Katarze. Oczywiście 
dla bardzo dużej części, nie tylko naszego spo-
łeczeństwa, są to najważniejsze mistrzostwa, 
gromadzące na stadionach komplety widzów, 
nie mówiąc już o transmisjach w różnego 
rodzaju pubach, kawiarniach itp. My nie mie-
liśmy niestety za dużo satysfakcji z gry naszych 
reprezentantów, pomimo tego, że wyszliśmy 
z grupy. Jeden mecz wygraliśmy, jeden zremi-
sowaliśmy i jeden przegraliśmy z Argentyną, 
jak się okazało z późniejszym mistrzem świata. 
Następnym przeciwnikiem już w spotkaniach 
pucharowych była reprezentacja Francji i nie-
stety pożegnaliśmy się z mundialem, a nasz 
przeciwnik zameldował się w finale tocząc 
bez mała heroiczny bój z Argentyną, przegry-
wając w rzutach karnych 4:2. My zaś mieliśmy 
jedną jaskółkę, która wiosny chyba nie uczyni 
w naszej piłce nożnej, w postaci sędziowskiej 
ekipy, która prowadziła ostatni, najważniejszy 
mecz, mecz finałowy na czele z p. Szymo-
nem Marciniakiem. Fachowcy, zawodowcy, 
a w dodatku uśmiechnięci i w pełni przeko-
nani o słuszności swojej oceny. Są przykładem, 
z jakim nie często mamy do czynienia w naszej 
polskiej rzeczywistości, w której króluje indo-
lencja, przeświadczenie o swojej nieomylności 
i podważanie praktycznie wszystkiego dookoła, 
pomimo przekazywania im istotnych wyjaś-
nień, swoich wątpliwości. Chyba sędziowie 
piłkarscy są w zdecydowanie lepszej sytuacji 
niż normalni menedżerowie, kierownicy, dyrek-
torzy, prezesi, naczelnicy itp. …?

Od czerwca 2019 roku w środkowej czę-
ści na samej górze naszego pisma zaczęliśmy 
umieszczać znak COOP czyli symbol Między-
narodowego Związku Spółdzielczego. Symbol 
jednoczący cały ruch spółdzielczy na świecie. 
W lipcu br. Krajowa Rada Spółdzielcza przy-
jęła uchwałę o zawieszeniu udziału w pra-
cach MZS-u, w związku z brakiem podjęcia 
jakichkolwiek działań w stosunku do Fede-
racji Rosyjskiej i Białorusi. Wobec dalszego 
braku działania naczelnych, światowych władz 
spółdzielczych, na grudniowym posiedzeniu 
Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszka-
niowych, którego jesteśmy członkiem jako 
RSM „Bawełna”, podjęto uchwałę o wystą-
pieniu z tej Organizacji o czym zamieszczamy 
informację na str. 11-tej. W nawiązaniu 
do tej decyzji, uprzejmie informuję wszystkich 
P.T. Czytelników, że w latach pięćdziesiątych 
XX wieku, polski ruch spółdzielczy został usu-
nięty ze struktur MZS, za to, że nie miał demo-
kratycznych, przejrzystych zasad wyborów 
do wszystkich organów w swoich strukturach. 
Ponownie zaistnieliśmy w forum MZS dopiero 
po przełomie na początku lat dziewięćdzie-
siątych XX wieku. Ponad 12% ludzkości jest 
częścią ruchu spółdzielczego składającego się 
z 3 milionów przedsiębiorstw spółdzielczych 
istniejących na świecie. Oferują pracę 10% 
osób aktywnych zawodowo na wszystkich 
kontynentach. 300 największych światowych 
organizacji generuje obroty na poziomie 
ponad 2 miliardów dolarów (te dane pocho-
dzą z 2019 r.). Od tego numeru, solidaryzując 
się z decyzjami naszych naczelnych organów 
zaprzestajemy promocję znaku firmowego 
spółdzielczości. Niestety koniec roku nie jest 
na nas bardzo radosny, bowiem musimy liczyć 
z dużym wzrostem cen o czy informujemy 
na stronie tytułowej „Zmiana taryf na cie-
pło”. I to jest dopiero początek. Należy liczyć 
się ze wzrostami w każdej sferze naszego 
codziennego życia, chociaż działają” jakieś 
regulatory”... Ale, jak przystało na optymi-
stę, wierzę, że pokonamy wszelkie trudności, 
wszelkie zagrożenia… bo… zainwestowaliśmy 
w szeroko rozumiany system opomiarowania 
mediów (ciepła w naszych mieszkaniach oraz 
zużycia wody ciepłej i zimnej) i osiągamy 
znaczące oszczędności, o czym niekoniecznie 
pamiętamy. A ponadto mamy już 64 lata jako 
Spółdzielnia… i trzymamy się dzielnie. Dzięki 
Państwa wsparciu, dzięki zaangażowaniu 
licznego grona szczególnie aktywnych osób, 
osiągamy takie wyniki, że możemy mówić, 
że stanowimy jedną zgraną rodzinę spółdziel-
czą. Życzę wszystkim z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego 2023 Roku wiele miłości, 
radości i uśmiechu. Cieszmy się i radujmy się, 
że jesteśmy w naszej spółdzielczej rodzinie!

 Sylwester Pokorski

Moim zdaniem  W tym sezonie grzewczym ceny dostarczanego czynnika cieplnego są rekordowo wysokie. 
Veolia wprowadza tej zimy podwyżki dwukrotnie od 17 grudnia 2022 r. i od 1 stycznia 2023. 
Po sezonie grzewczym od 1 maja spodziewane jest obniżenie cen taryf.

Ile będzie kosztowało nas ciepło tej zimy?
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Zarząd i Pracownicy 
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UWAGA! Z tym numerem praktyczny kalendarz biurkowy z niezbędnymi telefonami do kontaktu z nami.

ZMIANA TARYF 
NA CIEPŁO

Z dniem 17 grudnia 2022 r. Veolia Energia Łódź – nasz dostawca 
ciepła systemowego, za zgodą Urzędu Regulacji Energetyki, 
wprowadził nowe taryfy na ciepło. Nowa cena dla energii 

dostarczanej, dla grupy taryfowej WPo (czyli tej dotyczącej większości 
naszych budynków), wzrasta z  55,04  zł  brutto na 73,15 zł brutto 
czyli o 33%.

W bieżącym roku jest to już trzecia regulacja taryfy. Zmiana cen 
wprowadzona była od 1 stycznia 2022 r. oraz od 13 lipca 2022  r. 
Na przestrzeni całego 2022 r. cena ciepła zmieniła się o przeszło 58% 
i to przy rządowym obniżeniu od 1 lutego 2022 r. podatku VAT do 5%.

I niestety to nie koniec podwyżek ciepła.

W  2023 r. Veolia planuje jeszcze dwie kolejne zmiany cen: 
od 1 stycznia 2022 r. podwyżka taryf o ok. 17% i od 1 maja – Uwaga! 
obniżka taryf, przy czym, niestety, nie powrócimy już do poziomu cen 
ze  stycznia 2022 r. Dodając zmianę podatku VAT z  obniżonego 
w  2022  r. na 5% do stawki podstawowej 23%, cena ciepła i  tak 
relatywnie więcej wzrośnie.

Nakładając na to wymuszone Rozporządzeniem Ministra Klimatu 
i  Środowiska z  7 grudnia 2021 r. zmiany w  rozliczeniach ciepła 
szykuje się nam cieplny armagedon.

Zmiany do Regulaminu rozliczania dostaw ciepła drukujemy 
na str. 9. K.Sz.
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Spółdzielczość w Polsce, w tym szczególnie mieszkaniowa  

boryka się na co dzień z wieloma przeciwnościami,  
począwszy od „obrzucania jej błotem” w prasie i telewizji  

po notoryczne „psucie” prawa spółdzielczego.
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W listopadzie 2022 r. posiedzenia 
Zarządu odbyły się w dniach 8, 17, 23 
i 30. Na posiedzeniach oraz w trybie 
roboczym między posiedzeniami 
Zarząd podjął decyzje m.in. w nas-
tępujących sprawach:

Sprawy członkowsko ‑mieszkaniowe

Wg stanu na 31 października 2022 r. Spółdzielnia zrze-
szała 10.119 członków. W listopadzie 2022 r. przyjęto 
w poczet członków Spółdzielni 3 osoby, które posiadają 
odrębną własność lokalu w zasobach Spółdzielni i wystą-
piły o członkostwo. Ponadto do rejestru członków wpisano 
14 osób, które nabyły członkostwo z mocy prawa, a skre-
ślono z rejestru członków Spółdzielni 28 osób, których 
członkostwo ustało.

Podjęto decyzję o nieuwzględnieniu upływu terminu 
na zgłoszenie roszczenia o zawarcie umowy w sprawie usta-
nowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu przez 
wnuka zmarłego członka Spółdzielni i zawarto z nim umowę 
odnoszącą się do mieszkania w osiedlu „Słowiańskie”.

Sprawy remontowe i gzm
Podjęto decyzję o refundacji części kosztów wymiany okien 
we własnym zakresie przez lokatorów w trzech mieszka-
niach w osiedlu „Zbiorcza”, dwóch w osiedlu „Żubardź” 
i dwunastu w osiedlu „Słowiańskie”. Podjęto też decyzję 
o wymianie na koszt Spółdzielni dwóch okien w mieszka-
niu w osiedlu „Zbiorcza”, biorąc pod uwagę bardzo zły stan 
techniczny stolarki okiennej oraz sytuację życiową osoby 
zamieszkującej ten lokal.

Przyjęto do wiadomości informacje na temat dwóch 
poważnych awarii, tj. wodociągowej w osiedlu „Sienkie-
wiczowskie” przy bloku nr 6 oraz ciepłowniczej w osiedlu 
„Żubardź” – ta awaria obejmowała nie tylko zasoby Spół-
dzielni, ale także inne budynki na Żubardziu. W obydwu 
przypadkach usunięcie awarii nie leżało w gestii Spół-
dzielni, tylko firm dostarczających dane media.

Podjęto uchwałę w sprawie zadań komisji ds. wyboru 
wykonawców na realizację robót remontowych w zasobach 
mieszkaniowych Spółdzielni w 2023 roku, a także wprowa-
dzono dwie zmiany dotyczące składu komisji.

Wystawiono referencje piętnastu firmom, z którymi 
Spółdzielnia współpracowała w 2022 roku w ramach reali-
zacji prac remontowych.

Sprawy ekonomiczne
Omówiono i przyjęto do wiadomości wyniki ekonomiczne 
Spółdzielni za okresy od stycznia do września i od stycznia 
do października 2022 r.

Przyjęto do wiadomości informację o podjętych przez 
Z-cę Prezesa ds Ekonomicznych – Główną Księgową decy-
zjach w sprawie rozłożenia na raty zaległości za używane 
lokale mieszkalne w III kwartale 2022 roku. Rozłożone 
zostały na raty zadłużenia dwudziestu osób na łączną 
kwotę ok. 87 tys. zł, w tym zadłużenia jedenastu osób – 
łącznie nieco ponad 72 tys. zł. – rozłożone zostały na więcej 
niż 10 rat, natomiast pozostałym dziewięciu osobom rozło-
żono spłatę długów na 10 albo mniej miesięcy.

W odniesieniu do pięciu osób odstąpiono od naliczania 
odsetek od nieterminowo zapłaconych Spółdzielni należ-
ności.

Na wniosek członka Spółdzielni zwiększono wysokość 
zaliczki na c.o. w jego mieszkaniu w osiedlu „Słowiańskie”.

Spisano w koszty Spółdzielni należności z tytułu roz-
liczenia kosztów centralnego ogrzewania i wody przypada-
jącego na 8 lokali (4 mieszkalne, 3 użytkowe i 1 pomiesz-
czenie po działalności gospodarczej) za okresy, w których 
lokale pozostawały w dyspozycji Spółdzielni w 2021 roku.

Uwzględniając częściowo argumentację przedstawioną 
we wniosku właściciela firmy sprzątającej tereny i budynki 
w osiedlu „Zbiorcza” oraz teren i stojące na nim pawilony 
nr 47 przy ul. Przybyszewskiego 163 i nr 49 przy ul. Brze-
chwy 7A zwiększono ryczałty za wykonywane przez firmę 
usługi do kwot ustalonych w przeprowadzonych przez Spół-
dzielnię negocjacjach z właścicielem.

Przyjęto do wiadomości informację Z-cy Prezesa 
ds. Eksploatacyjnych o złożeniu do PGE oświadczenia 
koniecznego, aby Spółdzielnia była rozliczana za zużycie 
prądu po cenach korzystniejszych niż komercyjne.

Przyjęto informację komisji przetargowej – powo-
łanej przez Zarząd w celu organizacji i przeprowadzenia 
przetargu na sprzedaż materiałów uzyskanych w wyniku 
rozbiórki obiektu budowlanego położonego przy ul. Pusz-
kina 8 w Łodzi, dawnej stacji obsługi pojazdów, iż kolejny 
już przetarg nie przyniósł rozstrzygnięcia z uwagi na brak 
ofert. Na wniosek komisji podjęto decyzję, aby dalej sprze-
daż prowadzić nie w drodze przetargu lecz rokowań.

Sprawy najmu lokali i terenów
Zmniejszono powierzchnię objętą umową z najemcą – właś-
cicielem pawilonu stojącego na wynajmowanym terenie 
w związku z przeznaczeniem przez Spółdzielnię części wynaj-
mowanego terenu na inny cel (ustawienie paczkomatów).

Przedłużono do końca kwietnia przyszłego roku 
najem terenu przy pawilonach nr 47 przy ul. Przybyszew-
skiego 163 i nr 49 przy ul. Brzechwy 7A z przeznaczeniem 
na zaplecze placu budowy budynku mieszkalnego wzno-
szonego przez najemcę na terenie sąsiadującym z wynaj-
mowanym.

Wynajęto na okres od 9 do 24 grudnia br. teren 
przy ul. Zakładowej przed blokiem 138 z przeznaczeniem 
na sprzedaż choinek.

Sprawy społeczne i kulturalno ‑oświatowe
Przeznaczono kwotę 12.300,– zł na świąteczne paczki oko-
licznościowe dla osiemdziesięciu ośmiu członków Spół-
dzielni z osiedla „Żubardź” i trzydziestu pięciu z osiedla 
„Koziny”, wytypowanych przez Rady Osiedli „Żubar-
dzia” i „Kozin”. Ustalając listy członków do obdarowania 
paczkami od Spółdzielni Rady Osiedli jak co roku brały 
pod uwagę sytuację życiową i finansową tych osób oraz to, 
jak wywiązują się z obowiązku wnoszenia opłat za miesz-
kania.

Uwzględniając opinie Rady Osiedla „Sienkiewiczow-
skie” i stanowiska Rady Nadzorczej w przedmiocie:
–   doposażenia sali „Pełzaki” w filii bibliotecznej Nr 52 

przy ul. Ketlinga 21 (sala dla najmłodszych czytelni-
ków biblioteki),

–   sfinansowania wpisowego w wysokości 3.200,– zł 
dla dwóch drużyn sekcji siatkarskiej Ogniska TKKF 
„Dzikusy” na sezon 2022/2023 w Amatorskiej Lidze 
Siatkówki,

–   przekazania kwoty 3.000,– na organizację przez Ogni-
sko TKKF „Dzikusy” tegorocznej Mini Olimpiady 
Przedszkolaków

podjęto decyzje o odmowie doposażenia sali w filii Biblio-
teki Miejskiej, przekazano zaś wnioskowane przez Ognisko 
TKKF „Dzikusy” kwoty na wpisowe dla drużyn siatkar-
skich i na organizację Mini Olimpiady Przedszkolaków, 
(która miała miejsce 3 grudnia br, a relację z niej publiku-
jemy na stronie 10). Postanowiono jednak uprzedzić Zarząd 
Ogniska TKKF ”Dzikusy”, że z uwagi na konieczność 
daleko idących oszczędności spowodowanych ogólną sytu-
acją gospodarczą, w przyszłym roku Ognisko nie będzie 
mogło liczyć na pomoc finansową Spółdzielni przy organi-
zacji imprez, na które od lat otrzymywało od niej wsparcie.

Inne tematy
Z uwagi na potrzebę wprowadzania oszczędności, biorąc 
po uwagę wzrost cen prądu odstąpiono w tym roku od ubie-
rania choinek na osiedlach w okresie świątecznym.

Z pełną aprobatą przyjęto wystąpienie Zgromadzenia 
Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 27 paź-
dziernika 2022 r. skierowane do Redaktora Naczelnego 
Gazety Wyborczej, dotyczące artykułu pt. „Działali 
jak spółdzielnia” opublikowanego w stołecznym wydaniu 
GW z dnia 27 października 2022 r., a zawierające kate-
goryczny i stanowczy protest przeciw określeniu użytemu 
w nagłówku artykułu o patologicznej działalności kierow-
ców firm „Uber” i „Bolt”.

Z zadowoleniem przyjęto do  wiadomości, 
że dwa z popieranych przez Spółdzielnię w gazecie 
„RSM »Bawełna« – Mój Dom” wniosków, na które można 
było głosować w tegorocznej edycji łódzkiego budżetu 
obywatelskiego, tj. wniosek W041OJ Zielona Oaza przy 
Hetmańskiej oraz wniosek B038BC Rewitalizacja skweru 
zieleni przy zbiegu ulic Klonowej i Powstańców Wielko-
polskich znalazły się w grupie zwycięskich projektów. 
Zarząd przyłączył się do gratulacji Prezydent Miasta Łodzi 
dla wnioskodawców ww. projektów, oraz pogratulował 
i podziękował wszystkim, którzy oddali na te projekty 
swoje głosy przyczyniając się do przyjęcia do realizacji 
przez Miasto ciekawych i potrzebnych mieszkańcom 
zadań.

 Oprac.: E.S.

Z PRAC ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI  
w listopadzie 2022 r.

Z prac Rady Nadzorczej
W listopadzie 2022 r. Rada Nadzorcza odbyła jedno posiedze-
nie w formie videokonferencji, na którym podjęła następujące 
decyzje:
1.  Rozpatrzyła wyniki gospodarczo-finansowe 
Spółdzielni za III kwartały 2022 roku. Rada Nad-
zorcza oceniła, że przez cały okres sprawozdawczy 
Spółdzielnia posiadała dobrą kondycję finansową, 
a w okresie III kwartałów 2022 r. nie stwierdzono 
sytuacji niepokojących. Spółdzielnia terminowo regu-
lowała zobowiązania i z tego tytułu uzyskiwała dodat-
kowe korzyści, jak chociażby otrzymywane bonifikaty 
za ciepło, których kwota wyniosła ponad 135 tysięcy 
złotych. Rada zwróciła uwagę na wzrost zaległości 
w opłatach za używanie lokali, jednak Spółdzielnia 
prowadzi szereg działań windykacyjnych zmierza-
jących do ich zmniejszania. Rada Nadzorcza uznała 
przedstawione wyniki za dobre i przyjęła je do akcep-
tującej wiadomości.
2.  Podjęła Uchwałę ws. zmian do Uchwały Rady 
Nadzorczej RSM „Bawełna” Nr 1/4/2022 z dnia 
21.04.2022 r. dot. stawek opłat za c.o. dla 5 lokali 
opomiarowanych wymienionych we wniosku. Zmiana 
wchodzi w życie od 01.05.2022 r.
3.  Podjęła Uchwałę ws. zmiany opłaty za doręczanie 
korespondencji na inny adres niż w zasobach Spół-
dzielni, ustalając ją na 4,20 zł za każdorazowe dorę-
czenie korespondencji pod wskazany adres. Zmiana 
wysokości opłat związana jest z wprowadzeniem 
przez Pocztę Polską nowego cennika przesyłek listo-
wych i ma zastosowanie do korespondencji wysłanej 
od 01.12.2022 r.
4.  Przyjęła do wiadomości informację o wynikach 
kontroli ewidencji analitycznej zadłużeń z tytułu kre-
dytów mieszkaniowych przeprowadzonej przez Bank 
PKO BP. Kontrola wypadła bardzo dobrze. Wszystko 
jest rzetelnie i prawidłowo księgowane oraz termi-
nowo spłacane do banku.
5.  Rozpatrzyła pismo mieszkańca z osiedla „Sło-
wiańskie” ws. wycinki drzew i udzieliła zaintereso-
wanemu odpowiedzi.
6.  Przyjęła do wiadmości informację nt. przebiegu 
lustracji Spółdzielni za lata 2019–2021.
7.  Przyjęła do wiadomości informacje członków 
Rad Osiedli „Żubardź”, „Koziny”, „Zbiorcza” „Sien-
kiewiczowskie” i „Słowiańskie” na temat spraw 
jakimi Rady zajmowały się na swych posiedzeniach.
8.  W sprawach wniesionych Rada:
–   przyjęła do wiadomości treść pisma członka Rady 

Osiedla „Koziny” dotyczącego opinii nt. planu 
rzeczowo-finansowego funduszu remontowego 
osiedla „Koziny”,

–   wysłuchała relacji Prezesa Spółdzielni p. Sylwe-
stra Pokorskiego nt. przebiegu spotkania z człon-
kiem Rady Osiedla „Koziny” dot. m.in. bl. 48 
przy Al. Włókniarzy 198,

–   przyjęła do wiadomości treść pisma mieszkańca 
osiedla „Koziny” dot. kontroli stanu zawilgocenia 
w jego lokalu,

–   zapoznała się z treścią pisma złożonego w Spół-
dzielni przez mieszkankę osiedla „Słowiańskie” 
dotyczącego zastosowania na jednej ze ścian 
bloku 134 tynku energooszczędnego firmy Bau-
ter i wysłuchała opinii członków Zarządu w tym 
temacie,

–   przyjęła do wiadomości informację, że Łódzki 
Wojewódzki Konserwator Zabytków, działając 
m.in. na podstawie ustawy „O ochronie zabyt-
ków i opiece nad zabytkami” ma zamiar włączyć 
do wojewódzkiej ewidencji zabytków osiedle 
„Doły Wschód”, ze względu na jego historyczny 
układ urbanistyczny,

–   zapoznała się z treścią pisma Przewodniczącego 
Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spół-
dzielczej p. Jerzego Jankowskiego wystosowa-
nego do redaktora naczelnego Gazety Wyborczej 
p. Adama Michnika w odpowiedzi na artykuł, 
który ukazał się 27.10.2022 r. w tej gazecie 
pt. „Działali jak spółdzielnia”, dot. porównania 
przestępczej działalności kierowców taksówek 
na aplikację do działalności spółdzielni,

–   przyjęła do wiadomości informację dot. awarii 
wodociągowej na osiedlu „Sienkiewiczowskie”, 
podczas której doszło m.in. do zalania piwnicy 
bloku nr 6 przy ul. Ketlinga 3,

–   dzień 07.12.2022 r. to 64-te urodziny RSM 
„Bawełna”.

9.  Kolejne posiedzenie zaplanowano na 15.12.2022 r.

 Oprac.: I.G.

Nr 167, str. 2 

w przygotowaniu

W obronie spółdzielczości
W dzisiejszej rubryce drukujemy pismo skiero-
wane przez prof. Jerzego Jankowskiego – Prze-
wodniczącego Zgromadzenia Ogólnego Krajowej 
Rady Spółdzielczej do Redaktora Naczelnego 

Gazety Wyborczej w sprawie krzywdzącego spółdzielczość artykułu pt. „Dzia-
łali jak spółdzielnia”, jaki ukazał się w stołecznym wydaniu gazety 27 paździer-
nika 2022 r., w którym Zgromadzenie Ogólne KRS „...wyraża kategoryczny 
i stanowczy sprzeciw wobec porównywania działalności przestępczej kierowców 
„taksówek na aplikację” polegających na prowadzeniu pojazdów pod wpływem 
alkoholu i środków odurzających, bez wymaganych uprawnień i dokumentów, 
a także dokonywanych przez nich przestępstw na tle seksualnym, do działalności 
spółdzielni.
 Opatrzenie artykułu prasowego traktującego o patologicznej działalno-
ści kierowców „Uber” i „Bolt”, nagłówkiem o treści „Działali jak spółdziel-
nia” prowadzi do krzywdzących i nieuprawnionych skojarzeń, iż środowisko 

spółdzielcze jest obarczone również podobnymi patologiami i działa niezgodnie 
z prawem. Jest to oczywista nieprawda i pomówienie ze strony Gazety. Uwzględ-
niając nawet fakt, iż stwierdzenie to padło z ust jednego z rozmówców Gazety, 
to w przypadku jego użycia w nagłówku winno ono być ujęte w cudzysłów, 
inaczej stwarza to wrażenie, że jest to stanowisko redakcji. Pragniemy zwrócić 
uwagę, iż Gazeta Wyborcza, mimo wszystko, wciąż jest uważana za opiniotwór-
cze medium i stanowi dla wielu osób podstawowe źródło informacji. Wobec tego 
redakcja powinna reprezentować najwyższe możliwe standardy dziennikarskie, 
a podawane przez nią informacje nie powinny być dwuznaczne i mylące ewen-
tualnego odbiorcę. Wyrażamy głęboką nadzieję, iż w przyszłości nie pojawią 
się podobne nieprawdziwe i mylące nagłówki, stawiające w złym świetle całą 
spółdzielczość, która zrzesza ponad 10 tysięcy podmiotów i setki tysięcy ludzi. 
Szczególnie, za wskazane w przedmiotowym artykule podmioty gospodarcze 
nie były i nie są spółdzielniami.”
Od redakcji:
Sprawę pozostawiamy bez komentarza, ale cieszymy się, że jest organizacja, która czuwa 
nad spółdzielniami i jak trzeba występuje w ich obronie.
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obciążony obowiązkiem podat-
kowym.

Z uzasadnienia przywoła-
nego orzeczenia wynika, że skar-
żący podnosił, że spadkobierca, 
jako osoba małoletnia, nie może 
ponosić negatywnych konse-
kwencji uchybienia terminowi 
przez jego opiekuna prawnego. 
Stał przy tym na stanowisku, 
że dla skarżącego, jako osoby 
małoletniej, termin ten w ogóle 
nie biegnie, a bieg swój rozpo-
cznie dopiero z chwilą osiągnię-
cia przez niego pełnoletniości, 
a tym samym uzyskania pełnej 
zdolności do czynności praw-
nych. Zdaniem skarżącego, 
wydana przez organ decyzja, 
nakłada na skarżącego obo-
wiązek zapłaty podatku, który 
musiałby obciążyć wyłącznie 
majątek małoletniego, co w oce-
nie strony skarżącej jest niedo-
puszczalne.

Naczelny Sąd Administra-
cyjny nie podzielił przywo-
łanego powyżej stanowiska. 
W uzasadnieniu orzeczenia 
wskazane zostało, że zgod-
nie z art. 1 u.p.s.d. obowiąz-
kowi podatkowemu w podatku 
od spadków i darowizn podle-
gają osoby fizyczne – a więc 
nie ma wymogu posiadania 
pełnej zdolności do czynności 
prawnych. Jednocześnie, zgod-
nie z art. 8 kodeksu cywilnego, 
każdy człowiek od chwili uro-
dzenia ma zdolność prawną, 
może zatem być podmiotem 
praw i obowiązków w zakre-
sie prawa cywilnego. Dzięki 
temu osoba małoletnia może 
na przykład nabyć spadek 
w drodze dziedziczenia usta-
wowego, przy czym jest ona 

reprezentowana przez rodziców 
(przedstawicieli ustawowych), 
pod których władzą rodzicielską 
pozostaje, co wynika z art. 98 
§ 1 kodeksu rodzinnego i opie-
kuńczego.

Jak jednocześnie wynika 
z art. 95 § 2 kodeksu cywil-
nego, którego brzmienie odnosi 
się również do przedstawicieli 
ustawowych, czynności prawne 
dokonane przez przedstawiciela 
w granicach umocowania pocią-
gają za sobą skutki bezpośred-
nio dla reprezentowanego. Tym 
samym, czynności podejmo-
wane przez matkę skarżącego 
małoletniego wywierały skutki 
w zakresie jego praw i obo-
wiązków, w tym także w zakre-
sie negatywnych następstw 
dokonania zgłoszenia nabycia 
rzeczy po upływie ustawowego 
terminu. Jednocześnie, NSA 
wskazał również, że ustawo-
dawca nie uzależnił stosowania 
art. 4a ust. 1 pkt 1 oraz art. 4a 
ust. 2 u.p.s.d. od wieku osoby 
obciążonej obowiązkiem podat-
kowym, może on więc ciążyć 
na małoletnim nabywcy.

Przywołane powyżej orze-
czenie pozwala na wyciągnięcie 
bardzo istotnej nauki dla przed-
stawicieli małoletnich, w tym 
w szczególności dla rodziców. 
Są oni bowiem przedstawicie-
lami prawnymi. Oznacza to, 
że wszelkie czynności prawne 
podejmowane przez rodziców 
w imieniu dzieci będą wywo-
ływały skutki bezpośrednio dla 
małoletniego i jego majątku czy 
sytuacji prawnej i próba uspra-
wiedliwiania wiekiem mało-
letniego nie znajdzie ochrony 
prawnej.

Na zakończenie, powra-
cając do tematu rozliczeń 
między byłymi małżonkami 
oraz obowiązku ponoszenia 
opłat za wspólne mieszkanie 
po rozwodzie, pragnę poin-
formować, że pozostajemy 
w kontakcie z Sądem Najwyż-
szym starając się jak najszyb-
ciej uzyskać treść uzasadnienia 
Uchwały SN z dnia 20 paź-
dziernika 2022 roku, sygn. 
akt III CZP 111/22. Niestety, 
na moment pisania niniejszego 
artykułu uzasadnienie to nie jest 
jeszcze dostępne.

Z okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Naro‑
dzenia w imieniu włas‑

nym oraz zespołu Kancelarii 
składam życzenia zdrowych 
i spokojnych Świąt. 

Radca prawny
Jadwiga Chmielewska-

-Furmankiewicz

Od samego początku  
misją Teatru Pinokio było  
tworzenie spektakli  
niosących pozytywne przesłanie.

Miłość do teatru albo 
przychodzi z wiekiem, 
gdy w pełni świadomi 
zaczynamy poszuki-
wać kulturalnych do-
znań albo wynosimy 
ją z dzieciństwa, kiedy 
chłoniemy jego ma-
gię szeroko otwartymi 
oczami.
W Łodzi jest wiele teatrów 
dla dzieci. Niestety niewiele 
z nich traktuje młodego widza 
poważnie. Zdaje się pano-
wać przekonanie, że dziecko 
to widz, który mało rozumie 
i któremu bez wysiłku można 
wcisnąć miernotę na najniższym 
poziomie.

Takiego podejścia nie ma 
jednak, założony w maju 1945 
roku, Teatr Pinokio przy 
ul. Kopernika 16. Ten teatr 
zabierze dziecko w najdalsze 

zakamarki wyobraźni, a doro-
słemu nie pozostawi miejsca 
na nudę. To teatr, który wie, 
że dziecko to inteligentny 
i bardzo wymagający widz 
i warto się dla niego postarać. 
Spektakle Pinokia doceniane 
są na ogólnopolskich i mię-
dzynarodowych festiwalach 
oraz przeglądach teatralnych. 
W swojej ofercie teatr oferuje 
przedstawienia dla „najnajów”, 
czyli najmłodszych, dla dzieci 
w wieku szkolnym i młodzieży. 
Organizuje także warsztaty, 
festiwale, koncerty i programy 
a n i m a c y j n o - e d u k a c y j n e . 
W grudniowo-styczniowym 
repertuarze na uwagę z pew-
nością zasługują znane tytuły: 
„Opowieści z Narnii” i „Dzieci 
z Bullerbyn”, a dla maluchów 
spektakl „Tuliluli”, przygoto-
wany w miękkiej, puchowej 
przestrzeni, z towarzyszeniem 
delikatnej gry świateł, która 
zapewni dzieciom poczucie 
bezpieczeństwa, a jednocześnie 
pobudzi ich kreatywność. Teatr 

Pinokio szykuje też atrakcje 
na okres ferii zimowych, które 
w naszym mieście trwać będą 
od 17 do 29 stycznia 2023 r.

Będą to warsztaty z empa-
tii „Wolno? Nie wolno?”, 
które zakładają czynny udział 
dzieci w wieku 10+. Uczest-
nicy warsztatów będą się zasta-
nawiać nad tym czy empa-
tia powinna mieć granice? 
Kto może wyznaczać granice 
naszej empatii, a kto – prze-
kraczać je? Aby odpowiedzieć 
na te pytania wykorzystywane 
będą działania pedagogiczno-
-teatralne, praca z ciałem i gło-
sem oraz zabawa w najpraw-
dziwszym… kosmosie.

Drugim feryjnym wydarze-
niem będzie „Piórko i sznurek 
– zabawy z dawnych podwórek” 
dla dzieci w wieku 6+. Podczas 
spotkania będzie można wypró-
bować retro zabawy z podwórek 
naszych rodziców, dziadków i… 
jeszcze starsze. Niektóre z pro-
ponowanych aktywności mają 
ponad sto lat! Czy tytułowe 

piórko i sznu-
rek mogą okazać 
się ciekawsze niż 
tablet albo smart-
fon? Przekonajcie 
się już w ferie!

W r a m a c h 
akcji  „Dotknij 
Tea t ru  2022” , 
o rg a n i z o w a n e j 
przez Akademicki 
Ośrodek Inicjatyw 
A r t y s t y c z n y c h 
w Łodzi, w kwietniu br. Pino-
kio w szczytnym celu połączył 
siły z Teatrem Lalek „Arlekin”, 
by w spektaklu Przemysława 
Jaszczaka „Dzieci i ryby” 
zwrócić uwagę na kwestie 
łamania praw dziecka i podpo-
wiedzieć jak można sobie radzić 
z tym problemem.

Teatr Lalek „Arlekin” został 
założony w 1948 roku przez 
reżysera i lalkarza Henryka Ryla 
i mieści się przy Al. 1 Maja 2 
(wejście dla widzów przy 
ul. Wólczańskiej 5). Swój reper-
tuar kieruje do wielbicieli sztuki 

lalkarskiej, a podczas spekta-
kli wykorzystuje różnorodne 
techniki animacyjne, używając 
m.in. pacynek, jawajek, kukie-
łek oraz, jako jeden z nielicz-
nych teatrów na świecie, mario-
netek długoniciowych, którymi 
aktorzy poruszają ze specjal-
nych pomostów znajdują-
cych się 5 metrów nad ziemią.

W nadchodzącym repertua-
rze widzowie będą mogli obej-
rzeć „Przygody Mikołajka”, 
na podstawie książki René 
Goscinny’ego oraz „Wielką 
zagadkę Misia Uszatka” 

na podstawie tekstu sztuki 
Macieja Wojtyszki, inspiro-
wane postacią Misia Uszatka 
stworzoną przez Czesława Jan-
czarskiego i Zbigniewa Rychli-
ckiego.

Dzieci w wieku szkolnym 
zapraszamy z kolei na adapta-
cje lektur do Teatru Małego przy 
ul. Drewnowskiej 52b. Zoba-
czyć tam można m.in. „Balla-
dynę”, „Zemstę”, „Pana Tade-
usza” i „Anię z Zielonego 
Wzgórza”.

 I.G.

„ŚWIAT JEST TEATREM…” – poznajmy łódzkie teatry 

TEATRY DLA DZIECI

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

DAROWIZNY 
I NABYCIE 
SPADKU PRZEZ 
MAŁOLETNIEGO 
A OBOWIĄZKI 
PODATKOWE

Dokonywanie darowizn bądź 
nabywanie spadku przez mało-
letnich członków najbliższej 
rodziny czy też nabywanie 
przez nich spadku nie jest rzad-
kością. Trzeba jednak pamiętać, 
że na przedstawicielach mało-
letnich (opiekunach prawnych, 
przedstawicielach ustawowych) 
ciąży obowiązek dbałości o ich 
interesy, a wszelkie przeoczenia 
czy pomyłki mogą pociągnąć 
za sobą konsekwencje, które 
ponosić będzie małoletni.

Obowiązek sumiennej dba-
łości o interesy małoletniego 
analizować można bardzo 
szeroko, rozciąga się bowiem 
na wszelkie czynności podejmo-
wane w imieniu małoletniego. 
Przedmiotem niniejszego arty-
kułu będą jednak wspomniane 
na wstępie sytuacje, w których 
na rzecz małoletniego dokonana 
została darowizna bądź mało-
letni nabył spadek oraz zwią-
zane z nimi obowiązki podat-
kowe ciążące na małoletnim, 

a zobowiązanymi do ich wyko-
nania są ich przedstawiciele 
prawni, w tym rodzice.

Można wyobrazić sobie 
sytuację kiedy niezamieszku-
jący wspólnie i nieutrzymujący 
kontaktu z rodziną mężczy-
zna umiera. Spadek po nim, 
w drodze dziedziczenia usta-
wowego nabył małoletni syn. 
Oczywiście, ponieważ spad-
kobierca jest osobą małoletnią, 
w postępowaniu spadkowym 
w jego imieniu działała będąca 
przedstawicielem ustawowym 
matka. Niestety, przedstawi-
ciel ustawowy małoletniego 
uchybił 6-miesięcznemu ter-
minowi na zgłoszenie nabycia 
spadku do urzędu skarbowego, 
w którym wybrane podmioty 
zaliczające się do tzw. zero-
wej grupy mogą skorzystać 
ze zwolnienia od obowiązku 
uiszczania podatku, uregulowa-
nym w art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy 
o podatku od spadków i daro-
wizn (dalej: u.p.s.d.) i liczo-
nemu od dnia uprawomocnienia 
się postanowienia o stwierdze-
niu nabycia spadku lub dnia 
przystąpienia do aktu nota-
rialnego – aktu poświadczenia 
dziedziczenia. Skutkiem tego 
było wymierzenie małoletniemu 
przez urząd skarbowy podatku 
w wysokości ok 15.000 zł.

Powyższa sytuacja sta-
nowi skrót stanu faktycznego, 
w jakim Naczelny Sąd Admi-
nistracyjny wydał wyrok z dnia 
20 października 2022 roku, 
sygn. akt III FSK 2236/21. 
Co istotne, był to drugi raz gdy 
NSA rozpoznawał tę konkretną 
sprawę. W toku poprzednich 
postępowań skarżący (małoletni 

reprezentowany przez przedsta-
wiciela ustawowego) podno-
sił, że o składnikach majątku 
spadkowego wiedzę podjął 
już po upływie terminu wyni-
kającego z art. 4a ust. 1 pkt 1 
u.p.s.d., a więc zastosowanie 
winien znaleźć wyjątek uregu-
lowany w art. 4a ust. 2 u.p.s.d., 
który to przepis stanowi, że gdy 
nabywca rzeczy poweźmie 
wiedzę o ich nabyciu po upły-
wie ww. terminu, jego 6-mie-
sięczny termin na zgłoszenie 
nabycia rzeczy biegnie od dnia 
dowiedzenia się o nabyciu rze-
czy. Skarżący argumentował 
ten fakt między innymi brakiem 
kontaktu ze spadkodawcą.

Ostatecznie, sprawa ponow-
nie wróciła do organu, który 
wydał pierwotną decyzję, który 
tym razem, zgodnie z zalece-
niami NSA oraz Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego doko-
nał analizy stanu faktycznego 
w celu ustalenia konkretnej daty 
uzyskania przez spadkodawcę 
informacji o nabyciu składni-
ków majątku od których wyli-
czony został podatek. Po ustale-
niu, że nastąpiło to jeszcze przed 
upływem 6 miesięcy od dnia 
uprawomocnienia się postano-
wienia spadkowego, samym 
organ stwierdził, że podatek 
został wyliczony w sposób pra-
widłowy. Ostatecznie, wyro-
kiem z dnia 20 października 
2022 roku NSA potwierdził, 
że w tak ustalonym stanie fak-
tycznym istotnie nie można 
powołać się na art. 4a ust. 2 
u.p.s.d., a tym samym nie można 
dopuścić do zastosowania ulgi 
przewidzianej w art. 4a ust. 1 
pkt 1 u.p.s.d. i małoletni został 

Z notatnika 
prawnika
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Zima to najpiękniejsza pora roku.  

Magiczna przez czas świąteczny i moc prezentów.  
Czas nadziei i obdarowywania.  

A w tym roku dodatkowo piękna, bo śnieżna.

Nr 167, str. 4 

w przygotowaniu

gotowa do 1 korekty 
(druku)

Zakończył się, trwający od wrześ-
nia, remont al. Hetmańskiej - 

najważniejszej drogi na Olechowie 
i Janowie. Po odbiorach, 14 grudnia 
ulica została otwarta dla ruchu.

Remont tej głównej arterii 
Widzewa obejmował wymianę 
na nową nawierzchni jezdni oraz 
zmiany w obrębie przystanków 
wraz z samymi przystankami. 
Ułożone betonowe ławy w miej-
scach zatrzymywania się auto-
busów wyeliminują powstawanie 

tak dotkliwych dotychczas kolein, 
a wyniesienie do góry peronów 
przystankowych ułatwią pasażerom 
wsiadanie do pojazdów MPK.

Przejezdna jest już wyremonto-
wana (także położona została nowa 
nawierzchnia) ul. Puszkina pomię-
dzy rondem Inwalidów a rondem 
Sybiraków.

Jak na niesprzyjającą śniegową 
aurę w grudniu prace drogowe są 
prowadzone i, co cieszy, kończone.
 K.Sz.

MAMMOBUSMAMMOBUS  
na Żubardziuna Żubardziu
13 grudnia br. przy siedzi-

bie Administracji Osiedli 
„Żubardź  i  Koz iny ” 

na ul. Klonowej 39 stanął Mam-
mobus, zapewniony przez Salve 
Medica. Pojazd, w którym można 
było bezpłatnie wykonać badania 
mammograficzne piersi, przyjmo-
wał panie w wieku 50–69 lat, które 
w ciągu ostatnich 24 miesięcy 
nie robiły tego typu badań. Celem 
tej trwającej od wielu lat akcji jest 
profilaktyka raka piersi – najczęś-
ciej występującego nowotworu zło-
śliwego u kobiet. Badania profilak-
tyczne to najskuteczniejsza forma 

wykrywania stanów chorobowych 
we wczesnym stadium rozwoju, 
która pozwala podjąć skuteczną 
terapię i daje szansę powrotu 
do zdrowia. W mammobusach 
Salve przeciętnie raz/dwa razy 
dziennie wykrywa się raka piersi. 
Pamiętajmy, tego typu badania czę-
sto ratują życie, dlatego cieszymy 
się, że kolejny raz nasza Spółdziel-
nia mogła włączyć się w tę akcję.
 I.G.

► CYFROWE PREZENTY ŚWIĄTECZNE – 
WITAJ WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

W ubiegłym roku podpo-
wiadaliśmy Państwu jakie 
prezenty kupić na ostatnią 
chwilę, tuż przed Wigilią, 
a dziś skupimy się na bar-
dziej wirtualnych podarun-
kach.
W obecnym świecie mnóstwo 
naszego czasu spędzamy przy 
komputerach, konsolach i telefo-
nach. W ten sposób pracujemy, 
kształcimy się, odpoczywamy 
i robimy zakupy. Z tego właśnie 
powodu prezenty, które będziemy 
mogli wykorzystać elektronicznie, 
powinny wielu osobom sprawić 
radość.

Gracze komputerowi z pew-
nością ucieszą się z kodów, kart 
pre-paid lub paysafecards, dzięki 
którym będą mogli nie tylko nabyć 
nowe gry, ale także już bezpo-
średnio w grze dokupić potrzebne 
przedmioty, doposażyć swój ekwi-
punek wojownika albo wzmocnić 
swoją wirtualną postać. Miłoś-
nikom kultury i sztuki do gustu 
przypadną bilety na nadchodzące 
wydarzenia, koncerty, przedsta-
wienia i widowiska. Kupując je 
z dużym wyprzedzeniem mamy 
szansę zarezerwować najlepsze 
miejsca w pierwszych rzędach, 
by jak najpełniej odczuwać emo-
cje i mieć wszystko na wyciągnię-
cie ręki. Jeśli chcemy natomiast, 
by bliska nam osoba mogła mieć 
nieograniczony wręcz dostęp 
do muzyki i mogła cieszyć się nią 
w dowolnym momencie i miejscu, 

pomyślmy o karcie podarunkowej 
Spotify. Spotify to cyfrowa plat-
forma do odtwarzania muzyki, pod-
castów i filmów, która zapewnia 
natychmiastowy dostęp do milio-
nów utworów i innych treści twór-
ców z całego świata.

Zmęczeni życiem i pracą, ci, 
którzy nie umieją się zatrzymać 
w codziennym natłoku obowiąz-
ków, z wielką chęcią oddadzą się 
w wykwalifikowane ręce masaży-
stów i kosmetologów, którzy dzięki 
voucherom do spa lub wykupionym 
zabiegom kosmetycznym, zagwa-
rantują im ciszę i chwilę błogiego 
wypoczynku.

Z kolei dla leniuchów polecamy 
karty podarunkowe Netflix. Wybie-
rając spośród różnych dostępnych 
nominałów możemy naszym bli-
skim podarować na przykład mie-
siąc darmowego oglądania najlep-
szych filmów i seriali.

Spragnieni wiedzy docenią 
opłacony kurs internetowy. Naj-
bardziej popularne są oczywiście 
kursy językowe, ale mogą to być 
także kursy maturalne, dotyczące 
programowania, podstaw księgo-
wości czy dokształcające z obsługi 
pakietu biurowego office.

Nowoczesne mole książkowe, 
które oprócz chłonięcia literatury 
w papierze, otwarte są także na 
cyfrowe formy, chętnie zaczytywać 
się będą w ebookach, a zakupoho-
licy z uśmiechem przygarną bony 
do różnego rodzaju sklepów.

Jak widać, dla każdego znaj-
dzie się coś wartościowego, 
co ucieszy i zostanie wykorzy-
stane, zamiast trafić do ciemnej 
szuflady z naklejoną karteczką: 
„W przyszłym roku wydać to cioci 
Wiesi”. Udanych prezentów!

 I.G.

W  tym roku prezentowe karty podarunkowe można kupić także na zajęcia  
 w Miejskiej Strefie Kultury. Przygotowane Vouchery mają różne wartości 

– od 40 zł do 100 zł, a proponowanych przez MSK zajęć jest bardzo wiele. 
Na pewno każdy znajdzie coś interesującego dla siebie czy swoich bliskich.

Przypomnijmy jeszcze tylko, że Miejska Strefa Kultury, powstała w listopa-
dzie 2021 r. z połączenia 5 domów kultury i posiada aktualnie w naszym mieście 
15 filii. Najbliżej naszych zasobów są 4 filie: 

 ■ Strefa Kultury Otwartej, przy ul. Anny Jagiellonki 4 – w spółdzielczym 
budynku. Ośrodek ten obchodzi 10-lecie istnienia,

 ■ Dom Kultury „502”, przy ul. A. Sacharowa 18,
 ■ Centrum Animacji i Rewitalizacji RONDO, przy ul. Limanowskiego 166,
 ■ Centrum Edukacji Kulturowej NA ŻUBARDZKIEJ, przy ul. Żubardzkiej 3.

Świąteczne Vouchery można kupić do końca grudnia poprzez stronę 
www.msk.lodz.pl lub bezpośrednio w filii MSK. K.Sz.

Świąteczne Vouchery 
od Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi

HETMAŃSKA PO REMONCIEHETMAŃSKA PO REMONCIE

W  grudniu sypnęło śniegiem. Odzwyczai
liśmy się od widoku śniegu. A nasze 
dzieci chyba nie znają już nawet zabaw 

na śniegu. Nie widać dzieci toczących bitwy 
na śnieżki, Bałwanków jakby mniej. A zima 
potrafi być piękna. 

Na zdjęciach Olechów pod śnieżną pierzynką. 
 K.Sz.

ZIMA POTRAFI BYĆ PIĘKNAZIMA POTRAFI BYĆ PIĘKNA
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Już dziś złóż wniosek  
o nadanie loginu i hasła do ista connect –  
internetowego portalu dla mieszkańców  
pozwalającego kontrolować zużycia ciepła i wody.

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.

Nr 167, str. 5 

w przygotowaniu

gotowa do druku

Ogłoszenie
Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bawełna’ informuje, że posiada 
do wynajęcia lokal użytkowy nr 14b/130 o powierzchni 33,83 m² 
w bloku nr 130 przy ul. Dąbrówki 16 w osiedlu „Słowiańskie”.
 Wszelkich dodatkowych informacji dla zainteresowanych udziela 
Administracja Osiedla przy ul. Piasta Kołodzieja 21 pod numerem 
tel. 42 670 99 78.
 Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do 30.12.2022 r. 
do godz. 15:00 w sekretariacie RSM „Bawełna” w Łodzi przy ul. Przy-
byszewskiego 163 z dopiskiem: Lokal w bl. 130, os. „Słowiańskie”.

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

Spotkanie 
ze św. 
Mikołajem
Wcale nie trzeba jechać 
do Laponii, by odwiedzić 
Świętego Mikołaja. W Pol-
sce również znajdziesz jego 
baśniowe wioski.

Od początku grudnia do końca lutego 
wiele parków rozrywki oferuje dzie-
ciom wizytę w mikołajowej wiosce.

Wspaniałe miejsca pełne śmie-
chu i zabawy, gdzie cała rodzina 
spędzi miło czas organizowane są 
m.in. w Gdańsku, Warszawie i Kato-
wicach, gdzie można zwiedzić Wiel-
kie Fabryki Elfów, Wioski Św. Miko-
łaja organizuje Bałtów – wieś w woj. 
świętokrzyskim i Mazurolandia – 
„Mazurski Park Rozrywki położony 
w Gierłoży k. Kętrzyna. „Przystanek 
Św. Mikołaja” znajdziemy w Drzewi-
nie koło Gdańska.

A co mamy blisko Łodzi 
zapytają pewnie nasi czytelnicy. 
Też nie powinno zabraknąć nam 
świątecznych atrakcji ze Św. Miko-
łajem w roli głównej. Wspomniany 
wcześniej Bałtów w woj. świętokrzy-
skim położony jest koło Ostrowca 
Świętokrzyskiego, więc dla lubiących 
wypady poza Łódź Park ten nie powi-
nien być za daleko.

Do odwiedzin zaprasza też „Man-
doria Miasto Przygód” – największy 
w Europie kryty Park Rozrywki dla 
dzieci i dorosłych, zlokalizowany 
pod Rzgowem. Piękna na co dzień 
sceneria, stylizowana na średnio-
wieczne wioski, zamieniła się teraz 
w świąteczną, zimową krainę.

Zachęcamy do odwiedzenia 
„Mandorii, ale też wciąż kuszącego 
Milionem Świateł Parku Źródliska, 
który w zimowej, śnieżnej scenerii 
nabiera jeszcze bardziej magicz-
nego, baśniowego klimatu. Szukają-
cych rozrywki „tuż za rogiem” zapra-
szają centra handlowe i galerie, gdzie 
świąteczny czas z dziećmi także 
będzie atrakcyjny.

Magicznych Świąt  
życzy  

Redakcja
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SOBOTA 24 Grudnia

stacje dostępne w naziemnej telewizji cyfrowej

TVP 1 TVP 2 Polsat TVN TVN 7 TV 4

TVP Kultura TV Trwam

TVP Sport TV Puls

CCCCC koniecznie  CCCC zdecydowanie tak  CCC możesz  CC nie musisz  C zdecydowanie nie  (L) na żywo

6.00 Nowy dzień z  Polsat News 7.40 
Christmas Letter – film anim. 8.20 Pierw-
sza gwiazdka – film anim. 10.10 Ewa 
gotuje 10.40 ccc Świąteczna gorącz-
ka – kom. USA 1996 12.40 Góralskie 
kolędowanie „Zajaśniała gwiozdecka nad 
Tatrami”  13.40 Wielkie kolędowanie 
z  Polsatem – Lasek Bielański  14.40 
Wielkie kolędowanie z  Polsatem – Ma-
riańskie Porzecze  

12.30 cccc Krzysiu, gdzie jesteś? – 
film przygod. W. Bryt./USA 2018 14.40 
ccc Dziewczynka z  zapalkami – film 
fantasy Niemcy 2013 15.50 ccc Kró-
lewna Śnieżka – film fantasy USA/Kan. 
2012 17.55 cccc Kopciuszek – film 
familijny W. Bryt./USA 2015 20.00 ccc 
Asterix i Obelix: Misja Kleopatra – kome-
dia Fr./Niemcy 2002 22.15 ccc Książę 
w  Nowym Jorku – komedia USA 1988 
0.50 cccc Gliniarz z Beverly Hills – ko-
media USA 1984

12.20 Warto zauważyć... 12.50 Siódmy 
sakrament 13.30 Msza święta 14.35 Na-
tura obiektywnie 15.00 Regał 15.30 Wierzę 
w Boga 16.10 Wieczerza Wigilijna u Państwa 
Pietrasik 17.00 Aby Bóg narodził się w to-
bie... 17.25 Cudowne Dzieciątko Koletańskie 
18.15 Kolędowanie w Skawie 19.30 Msza 
Święta Pasterska 21.00 Apel Jasnogórski 
21.20 Życzenia Bożonarodzeniowe Pasterzy 
Kościoła Katolickiego w Polsce 21.35 Kanta-
ta „Anioł pasterzom mówił” 22.00 cc Boże 
Narodzenie w zamku – film USA 2019 

8.00 Galileo 11.05 ccc Świątecz-
na podróż – komedia Kan. 2020 13.00 
Agenci. Biuro detektywistyczne (33, 34) 
15.00 ccc Był sobie książę – film 
obyczaj. Kan. 2018 16.50 Smerfy: Opo-
wieść wigilijna – film anim. USA 2011 
17.20 Jaś Fasola (7) 17.55 Jaś Fasola 
– sto lat! 19.00 ccc Robin Hood – 
film przygod. USA/W. Bryt. 2010 21.55 
cccc Warcraft: Początek – film fan-
tasy USA/Chiny/Kan./Jap. 2016 0.35 
ccc Kickbokser – film sens. USA 1989 
2.40 Śmierć na 1000 sposobów 

10.05 ZIO Pekin 2022: Starty Polaków 
11.15  Jeździectwo: Cavaliada Poznań: 
Konkurs Grand Prix 13.00 Lekkoatlety-
ka: Diamentowa Liga – Memoriał Kamili 
Skolimowskiej w  Chorzowie 15.30 Rafał 
Wilk – człowiek ze stali 2.0 16.10 Mundial 
2022: Gole fazy pucharowej 18.25 Cava-
liada Warszawa: Konkurs Grand Prix 20.05 
Siatkówka: MŚ mężczyzn w Polsce i Słowe-
nii w Katowicach: Polska – Brazylia 22.30 
Lekkoatletyka: Halowe MŚ w  Belgradzie: 
Podsumowanie 0.40 Boks

9.15 cccc Był sobie pies – film przyg. 
USA/Indie 2017 11.05 Przygody psa Cywila 
(2, 3) 12.30 ccc Ostatnia walka Apacza – 
western USA 1954 14.05 Wydarzenie aktu-
alne 14.35 Marc-Antoine Charpentier – A la 
venue de Noel – Ensemble Correspondances 
15.30 Dialog o Narodzeniu 16.20 cccc 
Miłość po południu – kom. rom. USA 1957 
18.40 Kolędy z „Mazowszem” 19.30 Wy-
darzenie aktualne 20.00 cccc Lalka – 
dramat Pol. 1968 22.40 Kabaret Starszego 
Pana wieczór smyczkowy 

7.10 Tom i Jerry Show 8.05 cc Beetho-
ven II – komedia USA 1993 9.55 Ukryta 
prawda 11.55 ccc Domek na święta 
– komedia rom. Kan. 2019 13.45 Grinch 
– film anim. Fr./Jap./USA 2018 15.25 
ccc Chiński zodiak – komedia sens. 
Hongk./Chiny 2012 17.40 ccc Listy 
do M. – komedia Polska 2011, reż. Mitja 
Okorn, wyk. Maciej Stuhr 20.00 ccc 
Mamma Mia! Here We Go Again – musi-
cal Jap./W. Bryt./USA 2018 22.20 ccc 
Fokus – komedia krym. USA/Argent. 2015 
0.25 cc Szczęki III – thriller USA 1983 15.50 Tarzan: Legenda  

– film przygodowy W. Bryt./
Kanada/USA/Australia 2016 
Reż. David Yates, wyk. Ale-
xander Skarsgård, Rory J. 
Saper, Christian Stevens

18.00 Święta z Gesslerami  
– program rozrywkowy

19.00 Fakty
19.45 Uwaga! – magazyn
20.00 Pada Shrek – film anim. 

USA 2007, wyk. Mike Myers, 
Eddie Murphy, Cameron Diaz

20.25 Listy do M. II – komedia 
romantyczna Polska 2015 
Reż. Maciej Dejczer, wyk. 
Piotr Adamczyk, Katarzyna 
Bujakiewicz, Agnieszka 
Dygant

22.35 Miss Agent – komedia  
sensacyjna USA 2000 
Reż. Donald Petrie,  
wyk. Sandra Bullock, Michael 
Caine, Benjamin Bratt 
Przed finałem konkursu Miss 
Ameryki morderca informuje 
organizatorów, że podłoży 
bombę. Agentka FBI ma 
wziąć udział w konkursie  
i udaremnić zamach.

 0.55 Przemytnik – dramat krymi-
nalny USA/Kanada 2018

6.10 Ukryta prawda – serial fabu-
larno-dokumentalny 7.05 Kuchenne 
rewolucje: Karczma „Styrnol”, Zawo-
ja – reality show 8.00 Dzień Dobry 
TVN 11.30 Na Wspólnej (3543-3546) 
– serial Polska 13.10 Kung Fu Panda: 
Święta, święta i Po – film animowany 
USA 2010 13.45 ccc Jack Frost – 
komedia USA 1998, reż. Troy Miller, 
wyk. Michael Keaton, Kelly Preston 

15.40 Golec uOrkiestra kolędo-
wanie z Janem Pawłem II 
w Milówce – koncert

16.50 Wielkie kolędowanie z Pol-
satem 2022 – koncert

18.50 Wydarzenia
19.15 Prezydenci i premierzy  

– program publicystyczny
20.00 Kevin sam w domu  

– komedia sens. USA 1990 
Reż. Chris Columbus, wyk. 
Macaulay Culkin, Joe Pesci, 
Daniel Stern

22.15 Dlaczego on? – komedia 
USA/Kambodża 2016 
Reż. John Hamburg,  
wyk. James Franco, Bryan 
Cranston, Zoey Deutch 
Nadopiekuńczy ojciec wraz 
z żoną przyjeżdża ze świą-
teczną wizytą do córki, która 
studiuje w college’u.  
Na miejscu musi stawić czoła 
trudnej sytuacji związanej ze 
spotkaniem chłopaka córki.

 0.50 Han Solo: Gwiezdne wojny 
– historie – film sf USA 2018 
Reż. Ron Howard

 3.35 Świat według Kiepskich 
(239, 240) – serial kom.

 4.40 Disco gramy! – program 
rozrywkowy

15.15 Szansa na sukces. Opole 
2023: Stanisława Celińska 

16.20 Święta pachnące miłością  
– melodramat W. Bryt. 2019 
Reż. Ryan Alexander Dewar, 
wyk. Dan Jeannotte, Brooke 
Burfitt, Nicholas Farrell

17.50 Słowo na niedzielę:  
Zbawienie – Boży projekt dla 
Ciebie – program religijny

18.00 Panorama
18.30 Kiedy zakwitną gwiazdy  

– romans Kanada 2018 
Reż. Christie Will Wolf, wyk. 
Bethany Joy Lenz, Marcus 
Rosner, River Angeli

20.00 M jak miłość – serial  
Polska

21.00 Świąteczne przeznaczenie 
– romans USA 2018 
Reż. Michael Robison, wyk. 
Kimberley Sustad, Paul Cam-
pbell, Kathie Lee Gifford

22.40 Hotel pod szczęśliwą 
gwiazdą – film obyczaj.  
USA/Kanada 2019 
Reż. Marita Grabiak, wyk. Emi-
lie Ullerup, Meghan Heffern

 0.20 Wymarzone święta  
– komedia USA 2018

 2.00 Radosne święta – romans 
Kanada 2019

6.20 Pomocnik świętego Mikołaja 
i  magiczne płatki śniegu – film ani-
mowany Francja/Belgia 2013 7.55 
Pytanie na śniadanie – magazyn 
12.15 Rodzinny ekspres: Boże Na-
rodzenie 2022. Ewangelia współcze-
śnie – program religijny 12.55 Tak to 
leciało! – teleturniej 14.00 Familiada 
– odcinek świąteczny 14.35 Koło 
fortuny – teleturniej 

14.50 Wielkie kolędowanie  
w Chicago 

17.00 Teleexpress
17.35 Chwała na wysokości, 

a pokój na ziemi  
– koncert kolęd z udziałem 
pary prezydenckiej

18.55 Wiadomości
19.20 Słowo bpa Andrzeja Czai na 

Boże Narodzenie 
19.30 Uroczysta pasterka z Wa-

tykanu z udziałem papieża 
Franciszka – transmisja

21.15 „Gdy śliczna Panna syna 
kołysała...” – koncert w ba-
zylice archikatedralnej we 
Fromborku najpiękniejsze 
kolędy śpiewają Katarzyna 
Cerekwicka, Pectus, Piotr Cu-
gowski, Łukasz Zagrobelny, 
Alicja Majewska, Włodzimierz 
Korcz oraz Krystian Ochman

23.10 Gwiazdy kolędują  
w Zakopanem: Skrót 

23.55 Pasterka z kościoła pw. 
Matki Bożej Jasnogórskiej 
na Bachledówce  
– transmisja

 1.50 Kogel-mogel  
– komedia Polska 1988

 3.45 Noc świętego Mikołaja  
– komedia Polska 2000

5.00 Płyń, kolędo! – wielki koncert 
kolęd 6.00 Rodzinne kolędowanie na 
Jasnej Górze 7.00 Msza św. 7.35 
Z pamięci 7.45 Kolędowo – Stanisława 
Celińska i goście 9.05 Dzień dziś we-
soły...  10.25 Płyń, kolędo! 11.25 „Gdy 
się Chrystus rodzi...” – koncert 12.00 
Wigilia z Lubiczami 12.35 Gwiazdy ko-
lędują w  Zakopanem 13.25 Rodzinne 
kolędowanie na Jasnej Górze

NIEDZIELA 25 Grudnia

stacje dostępne w naziemnej telewizji cyfrowej

TVP 1 TVP 2 Polsat TVN TVN 7 TV 4

TVP Kultura TV Trwam

TVP Sport TV Puls

CCCCC koniecznie  CCCC zdecydowanie tak  CCC możesz  CC nie musisz  C zdecydowanie nie  (L) na żywo

6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.00 
Epoka lodowcowa – film animowany 
USA 2002 9.50 Madagaskar 2 – film 
animowany USA 2008 11.50 ccc 
Święty Mikołaj z 34. ulicy – komedia 
USA 1994, reż. Les Mayfield, wyk. 
Richard Attenborough 14.15 ccc 
Wkręceni 2 – komedia Polska 2015, 
reż. Piotr Wereśniak, wyk. Paweł Do-
magała, Bartosz Opania 

9.40 ccc Ella zaklęta – film fantasy USA/
Irl./W. Bryt. 2004 11.35 ccc Dziadek 
do orzechów i cztery królestwa – film fantasy 
USA/Kan. 2018 13.35 cccc Kopciuszek 
– film familijny W. Bryt./USA 2015 15.40 
ccc Zakonnica w przebraniu – kom. krym.  
USA 1992 17.45 ccc Asterix i Obelix: Mi-
sja Kleopatra – kom. Fr./Niemcy 2002 20.00 
ccc Co wiecie o  swoich dziadkach? – 
kom. USA 2017 22.05 ccc Teraz albo ni-
gdy – komedia rom. USA 2018 0.05 ccc 
Gliniarz z Beverly Hills II – kom. USA 1987

9.30 Msza św. 10.40 Próba wiary (5) 11.35 
Bożonarodzeniowe zwyczaje Podhala 12.00 
Błogosł. Urbi et Orbi 12.25 Papież Polak do 
rodaków 13.05 „Święta Noc”. Zespół Pieśni 
i Tańca „Śląsk” 14.10 Opowieść wigilijna – 
anim. 14.40 Drzwi do lasu 15.00 Kolędo- 
wanie w Skawie 16.10 Koncert życzeń 17.00 
Ażeby ogrzać Dzieciątko – o historii i tradycji 
kolędowania 17.30 Sól Ziemi 18.15 Pierwsza 
gwiazdka nad Trzebinią 19.30 Moja katolicka 
rodzina 20.20 Różaniec 21.00 Apel Jasno-
górski 21.55 Koncert „Narodziny Nadziei” 

6.30 Kosmos – niewyjaśnione tajemni-
ce starożytności 7.35 ccc Wyspa pira-
tów – film akcji USA/Fr./Wł./Niemcy 1995 
10.20 cc Wesołych świąt – komedia USA 
2006 12.05 ccc Królewskie święta – 
komedia USA 2014 14.00 ccc Święta 
last minute – komedia USA 2004 16.00 
ccc Szybcy i wściekli 8 – film sens. Chi-
ny/USA/Jap. 2017 18.55 Jaś Fasola – sto 
lat! 20.00 ccc Jason Bourne – film 
sens. USA/Chiny 2016 22.40 ccc Agent 
i pół – komedia sens. USA/Chiny 2016 0.50 
ccc Niepamięć – film sf USA 2013

5.50 Piłka nożna: Eliminacje MŚ strefy 
UEFA 1981: NRD – Polska 8.05 Piłka noż-
na: Liga Konferencji Europy UEFA: Lech Po-
znań – Villarreal CF 10.15 Skoki narciarskie: 
PŚ w Wiśle 12.00  Mistrzostwa Europejskie 
w  Monachium: Polskie medale 13.15 Ko-
szykówka: ME mężczyzn: Polska – Słowenia 
15.05 Siatkówka: MŚ kobiet w  Holandii 
i Polsce: Serbia – Polska 17.00 Lekkoatlety-
ka: MŚ w Eugene: Polacy 18.20  Mistrzostwa 
Europejskie w  Monachium: Kajakarstwo; 
Lekkoatletyka  22.45 Wstań i idź 0.35 Boks

8.00 Nabożeństwo ewangelickie w Żyrardo-
wie 9.05 Słynny najazd niedźwiedzi na Sycy-
lię – film anim. 10.30 Misja Lolka Skarpet-
czaka 11.30 Robin z Sherwood (17) 12.35 
cccc Lalka – dramat Polska 1968 15.20 
Wędrowiec Polski 15.55 Wydarzenie aktual-
ne 16.25 ccc Napad na bank – komedia 
krym. Fr. 1964 18.05 ccc Trzej muszkie-
terowie – film przygod. USA/Hiszp./W. Bryt. 
1973 20.00 cccc Amelia – komedia 
rom. Fr./Niemcy 200122.15 Scena muzycz-
na 23.15 cccc Max i ferajna – dr. 1971 

7.05 Tom i Jerry Show 8.05 ccc Szkoła 
moich koszmarów – kom. USA 2016 9.55 
Ukryta prawda 10.55 ccc Kopciuszek: 
roztańczona historia – komedia muz. USA/
Kan. 2008 12.50 ccc Rodzinne rewo-
lucje – komedia rom. USA 2014 15.15 
cccc Maverick – western USA 1994 
17.45 ccc Listy do M. II – komedia rom. 
Polska 2015 20.00 ccc Siódmy syn – 
film fantasy USA/W. Bryt./Kan./Chiny 2014 
22.10 cccc Na krawędzi – film sens. 
USA/Wł./Fr./Jap. 1993 0.30 ccc Stosunki 
międzymiastowe – komedia rom. USA 201015.45 Charlie i fabryka czekolady  

– film USA/W. Bryt. 2005 
Reż. Tim Burton, wyk. Johnny 
Depp, Freddie Highmore 
Pewnego dnia do ubogiego 
chłopca, który marzył, by 
zwiedzić fabrykę czekolady, 
dociera zaproszenie od jej 
właściciela. 

18.00 Totalne remonty Szelągow-
skiej – magazyn 
Dorota Szelągowska i jej ekipa 
odmienią mieszkanie Natalii i 
jej rodziny. Kobieta angażuje 
się w pomoc bardzo chorym 
dzieciom, a jej lokum przypo-
mina magazyn.

19.00 Fakty
19.45 Uwaga! – magazyn
20.00 Listy do M. III – komedia 

romantyczna Polska 2017 
Reż. Tomasz Konecki, wyk. 
Tomasz Karolak, Agnieszka 
Dygant, Piotr Adamczyk

22.15 Miss agent II: uzbrojona 
i urocza – komedia sensa-
cyjna USA 2005 
Reż. John Pasquin, wyk. 
Sandra Bullock, Regina King, 
Enrique Murciano

 0.40 Everest – thriller USA/Islan-
dia/W. Bryt. 2015

6.05 Ukryta prawda 6.50 ccc Kop-
ciuszek. W  rytmie miłości – komedia 
USA 2011 8.30 ccc Podróż do wnę-
trza Ziemi – film sf USA 2008 10.25 
Święta z  Gesslerami 11.15 ccc 
Grinch: świąt nie będzie – komedia 
USA/Niemcy 2000 13.20 ccc Fred 
Claus, brat świętego Mikołaja – kome-
dia USA 2007, reż. David Dobkin, wyk. 
Vince Vaughn 

16.30 Kevin sam w domu  
– komedia sens. USA 1990 
Reż. Chris Columbus, wyk. 
Macaulay Culkin, Joe Pesci, 
Daniel Stern 
Rodzina McCalisterów 
postanawia spędzić świta 
w Paryżu. W zamieszaniu 
pośpiesznych przygotowań do 
wyjazdu rodzice zapominają 
zabrać ze sobą... syna.

18.50 Wydarzenia
19.30 Państwo w państwie  

– program publicystyczny
20.00 O Yeti! – film animowany 

USA/Chiny/Japonia 2019, 
wyk. Chloe Bennet, Albert 
Tsai, Tenzing Norgay  
Trainor

22.15 Rodzinny dom wariatów  
– komediodramat USA 2005 
Reż. Thomas Bezucha, wyk. 
Claire Danes, Diane Keaton, 
Rachel McAdams 
Podczas świąt Bożego Naro-
dzenia w domu Stone’ów  
wybucha konflikt. Czy spraw-
dzi się powiedzenie, że z 
rodziną najlepiej wychodzi się 
na zdjęciach?

 0.25 Szybcy i wściekli: Hobbs 
i Shaw – film USA/Jap. 2019

15.15 Szansa na sukces. Opole 
2023: Odcinek świąteczny 
Gwiazdy zaśpiewają najpięk-
niejsze świąteczne przeboje. 
Wystąpią m.in.: Kasia Moś z 
bratem, Edyta Herbuś z babcią, 
Sara James z mamą, Stefano 
Terrazzino z kuzynką z Włoch.

16.15 Tak to leciało!: Odcinek spe-
cjalny – teleturniej

17.10 Dzień dziś wesoły...  
– koncert kolęd w bazylice 
Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Pelplinie

18.00 Panorama
18.25 Zapisane w gwiazdach  

– romans USA 2019 
Reż. Paul Ziller, wyk. Cindy 
Busby, Benjamin Hollin-
gsworth, Kathie Lee Gifford

20.00 Wybuchowa para – komedia 
sensacyjna USA 2010 
Reż. James Mangold, wyk. 
Tom Cruise, Cameron Diaz, 
Peter Sarsgaard

22.00 Reguła milczenia  
– thriller USA/Kanada 2012 
Reż. Robert Redford,  
wyk. Robert Redford, Shia 
LaBeouf, Julie Christie

 0.10 Święta jak marzenie 
– romans USA 2017

6.05 Słowo bpa Andrzeja Czai na Boże 
Narodzenie 6.20 ccc Świąteczne 
przeznaczenie – romans USA 2018 
8.05 Maria z Nazaretu (1) – miniserial 
Włochy/Niemcy 2012 10.00 cccc 
Był sobie pies – film USA/Indie 2017 
11.55 ccc Trzej muszkieterowie 
– film USA/Hiszp./Panama/W. Bryt. 
1973 14.00 Familiada: Odcinek świą-
teczny 14.35 Koło fortuny

15.05 Kogel-mogel  
– komedia Polska 1988 
Reż. Roman Załuski, wyk. 
Grażyna Błęcka-Kolska, Ewa 
Kasprzyk, Zdzisław Wardejn 
Młoda dziewczyna ucieka z 
rodzinnej wsi przed niechcia-
nymi zaręczynami. Przyjeżdża 
do Warszawy, gdzie zaczyna 
studia. W stolicy czeka ją 
wiele nowych emocji...

17.00 Teleexpress
17.30 Jaka to melodia?
18.30 „Gdy się Chrystus rodzi...” 

– kolędy na Jasnej Górze
19.30 Wiadomości
20.20 Rolnik szuka żony:  

odcinek specjalny 
21.25 Zupa nic  

– komedia Polska 2021 
Reż. Kinga Dębska, wyk. Kin-
ga Preis, Adam Woronowicz, 
Ewa Wiśniewska

23.05 To właśnie miłość – kom. 
rom.W. Bryt./Fr./USA 2003 
Reż. Richard Curtis, wyk. 
Hugh Grant, Liam Neeson, 
Martine McCutcheon

 1.30 Galimatias, czyli kogel-mo-
gel II – komedia  
Polska 1988

 3.15 Jaka to melodia?

7.00 Msza święta w Krakowie Łagiew-
nikach 8.00 Co za tydzień 8.30 Kolędy 
10.30 Moje Betlejem. Skaldowie i przy-
jaciele 11.15 Między ziemią a niebem 
11.55 Urbi et Orbi – transmisja błogo-
sławieństwa papieskiego z Watykanu 
12.40 Z  pamięci 12.50 Chwała na 
wysokości, a  pokój na ziemi  14.20 
Gwiazdy kolędują w Zakopanem – kon-
cert pod patronatem pary prezydenckiej 

program tv
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stacje dostępne w naziemnej telewizji cyfrowej

TVP 1 TVP 2 Polsat TVN TVN 7 TV 4

TVP Kultura TV Trwam

TVP Sport TV Puls

CCCCC koniecznie  CCCC zdecydowanie tak  CCC możesz  CC nie musisz  C zdecydowanie nie  (L) na żywo

6.00 Nowy dzień z Polsat News 7.40 
ccc Święty Mikołaj z 34. ulicy – ko-
media USA 1994 10.00 Madagaskar 
3 – film animowany USA 2012 12.00 
ccc Bruce Wszechmogący – kome-
dia romantyczna USA 2003 14.10 
ccc Rodzinny dom wariatów – ko-
mediodramat USA 2005, reż. Thomas 
Bezucha, wyk. Sarah Jessica Parker, 
Claire Danes  

9.40 ccc Dziadek do orzechów i czte-
ry królestwa – film USA/Kan. 2018 11.40 
ccc Zakonnica w przebraniu – komedia 
krym. USA 1992 13.45 ccc Zakonnica 
w przebraniu 2 – komedia USA 1993 15.55 
ccc Teraz albo nigdy – komedia rom. 
USA 2018 17.55 ccc Co wiecie o swoich 
dziadkach? – kom. USA 2017 20.00 ccc 
Mechanik: Konfrontacja – film sens. USA/Fr./
Niem. 2016 22.00 ccc Ucieczka z piekła 
– thriller USA/Taj. 2015  0.00 ccc Zabój-
cza przesyłka – film akcji W. Bryt. 2019

12.20 Mojżesz – 10 przykazań (240) 13.20 
Boże Narodzenie w Krainie Jezior 13.45 Ko-
lędy i pastorałki 14.00 Narodzenie Chrystusa 
– nadzieja ludzkości 14.30 7  Kościołów 
Apokalipsy 15.00 Bóg się rodzi na Podlasiu 
16.10 Sanktuaria polskie 16.30 Porady 
bonifratrów 17.05 Świadkowie 17.30 
Zwycięskie Powstanie Wielkopolskie 18.15 
Mała Armia Janosika 19.35 Królestwo pod 
wodą: Powrót Króla – anim. 20.00 Informa-
cje 20.20 Różaniec 21.00 Apel Jasnogórski 
21.40 Mojżesz – 10 przykazań (241) 

8.35 ccc W  80 dni dookoła świata 
– film przygod. USA/Niemcy/Irl./W. Bryt. 
2004 11.00 ccccc Szczęki – thriller 
USA 1975 13.40 ccc Robin Hood – 
film przygod. USA/W. Bryt. 2010 16.35 
cccc Warcraft: Początek – film fantasy 
USA/Chiny/Kan./Jap. 2016 19.05 Poli-
cjantki i  policjanci (936) 20.05 Sprawie-
dliwi – wydział kryminalny (614) 21.05 
cccc Apocalypto – film przygod. USA/
Meksyk/W. Bryt. 2006 0.00 ccc Jason 
Bourne – film sens. USA/Chiny 20162.40 
Śmierć na 1000 sposobów 

5.45 Piłka nożna: MŚ w  Katarze: Mek-
syk – Polska; Polska – Arabia Saudyjska; 
Polska – Argentyna; Francja – Polska 
15.05 Mundial 2022: Gole czterech 
ćwierćfinałów 15.40 Piłka nożna: MŚ 
w Katarze: 1. półfinał: Argentyna – Chor-
wacja; 2. półfinał: Francja – Maroko; 
Finał; 22.20 Sportowy wieczór 23.00 
42:1 – Buster Douglas kontra Mike Tyson 
0.00 Boks: Gala w Los Angeles – podsu-
mowanie 3.45 MMA: MMA Bellator: Gala 
286 w Long Beach 

7.55 ccc Trzej muszkieterowie – film 
przyg. USA/Hiszp./Pan./W. Bryt. 1973 9.50 
James Tissot, portrecista neoklasycyzmu 
11.00 Janosik (10) 12.05 cccc Mi-
kołajek – film przyg. Fr./Belg. 2009 13.45 
Pavarotti – film dok. 15.50 Opowieści 
Hoffmanna – musical W. Bryt. 1951 18.05 
cccc Czterej muszkieterowie – film 
przyg. W. Bryt./USA/Pan./Hiszp.1974 20.00 
cccc Slumdog. Milioner z ulicy – dr. W. 
Bryt./USA 2008 22.10 cccc Trzy dni 
Kondora – film sens. USA 1975

7.40 Tom i Jerry Show 8.10 cc Gorące 
święta – komedia USA 2012 9.55 Grinch – 
film anim. Fr./Jap./USA 2018 11.35 ccc 
Siódmy syn – film fantasy USA/W. Bryt./
Kan./Chiny 2014 13.40 ccc Showtime 
– komedia sens. USA/Australia 2002 15.40 
ccc Podatek od miłości – komedia rom. 
Polska 2018 17.50 ccc Listy do M. III – 
komedia rom. Polska 201720.00 cccc 
Ścigany – film sens. USA 1993 22.40 
cccc Gniew oceanu – dramat USA 
2000 1.15 cccc Mamma Mia! – kome-
dia muzyczna USA/W. Bryt./Niemcy 200816.30 Miłość jest wszystkim  

– komedia rom. Polska 2018 
Reż. Michał Kwieciński, wyk. 
Olaf Lubaszenko, Aleksandra 
Adamska, Joanna Balasz 
W życiu mieszkańców Gdańska 
panuje chaos spowodowany 
gorączkowymi przygotowania-
mi do świąt. Potęguje go przy-
bycie do miasta św. Mikołaja.

19.00 Fakty
19.45 Uwaga! – magazyn
20.00 Gladiator  

– dramat hist. USA/W. Bryt./
Malta/Maroko 2000 
Reż. Ridley Scott, wyk. Rus-
sell Crowe, Joaquin Phoenix, 
Connie Nielsen 
Cesarz Marek Aureliusz chce 
uczynić generała Maksimusa 
następcą. Nie podoba się to 
prawowitemu dziedzicowi 
Kommodusowi, który posta-
nawia pozbyć się rywala.

23.00 Czerwona gorączka  
– komedia krym. USA/Węgry 
1988 
Reż. Walter Hill, wyk. Arnold 
Schwarzenegger, Jim Be-
lushi, Peter Boyle

 1.15 Legendy ringu – komedia 
USA 2013

6.00 Ukryta prawda 6.45 Legendy so-
wiego królestwa: Strażnicy Ga'Hoole 
– film anim. 8.35 ccc Podróż na 
tajemniczą wyspę – film przygod.USA 
2012 10.20 ccc Elf – komedia 
USA 2003, reż. Jon Favreau, wyk. 
Will Ferrell 12.15 Krudowie – film 
anim. USA 2013 14.15 cccc Vinci 
– komedia krym. Polska 2004, reż. 
Juliusz Machulski

16.30 O Yeti! – film animowany 
USA/Chiny/Japonia 2019

18.50 Wydarzenia
19.25 Gość „Wydarzeń”
20.00 Exodus: Bogowie i królowie 

– film przygodowy  
USA/W. Bryt./Hiszp.2014 
Reż. Ridley Scott, wyk. Chri-
stian Bale, Joel Edgerton, 
John Turturro 
Egipt, XIII w. przed Chrystu-
sem. Sytuacja Hebrajczyków 
się pogarsza. Bóg powierza 
Mojżeszowi misję oswobo-
dzenia ich z niewoli. Ponie-
waż Ramzes odrzuca prośby 
o uwolnienie ludu, na kraj 
spada dziesięć plag.

23.20 Prawdziwe kłamstwa  
– komedia sens. USA 1994 
Reż. James Cameron, wyk. 
Arnold Schwarzenegger, Ja-
mie Lee Curtis, Tom Arnold 
Tajny agent odkrywa romans 
żony i usiłuje ją odzyskać. 
Podstępem sprowadza Helen 
do hotelu. Spotkanie zostaje 
przerwane przez terrorystów, 
którzy porywają małżonków.

 2.25 Jak ugryźć 10 milionów  
– komedia krym. USA 2000

 4.40 Disco gramy!

15.15 Postaw na milion:  
odcinek świąteczny

16.20 Miłość pod choinkę  
– romans Kanada 2022 
Reż. Laura Mitchell, wyk. 
Greta Carew-Johns, Madison 
Smith, Jaime M. Callica

18.00 Panorama
18.25 Faceci od kuchni – komedia 

Francja/Hiszpania 2012 
Reż. Daniel Cohen, wyk. 
Michaël Youn, Jean Reno, 
Raphaëlle Agogué  
Początkujący kucharz, który 
pragnie podbić świat sztuki 
kulinarnej, spotyka szefa 
kuchni słynnej paryskiej re-
stauracji. Wreszcie ma szan-
sę na realizację marzeń.

20.00 Rewia Gwiazd: Andrzej  
Rosiewicz – koncert

22.10 Młoda Wiktoria – film bio-
graf. W. Bryt./USA 2009 
Reż. Jean-Marc Vallée, wyk. 
Emily Blunt, Rupert Friend, 
Paul Bettany 
Opowieść o młodzieńczych 
latach królowej, której pa-
nowanie przeszło do historii 
jako „epoka wiktoriańska”. 

 0.05 Był sobie pies – film przygo-
dowy USA/Indie 2017

6.15 Gnomeo i  Julia. Tajemnica za-
ginionych krasnali – film anim. 7.55 
Maria z Nazaretu (3) 9.55 cccc Był 
sobie pies 2 – film przygodowy USA/
Chiny/Indie/Hongkong 2019 11.55 
cccc Czterej muszkieterowie – film 
przygodowy W. Bryt./USA/Panama/
Hiszpania 1974 14.00 Familiada – 
teleturniej 14.35 Koło fortuny – te-
leturniej 

15.10 Galimatias, czyli kogel-mo-
gel II – komedia Polska 1988 
Reż. Roman Załuski, wyk. 
Grażyna Błęcka-Kolska, Da-
riusz Siatkowski, Katarzyna 
Łaniewska 
Kasia wraca na wieś już jako 
żona Pawła. Kłopot w tym, że 
nie myśli na razie o dzieciach, 
chce skończyć studia. 

17.00 Teleexpress
17.30 Jaka to melodia?  

– teleturniej muzyczny
18.35 Rolnik szuka żony:  

Odcinek specjalny 
19.30 Wiadomości
20.20 Korona królów. Jagiello-

nowie. Odcinek specjalny 
– serial Polska 2022

21.00 Miłość jest blisko  
– kom. rom. Polska 2022 
Reż. Radosław Dunaszewski, 
wyk. Wojciech Solarz,  
Weronika Książkiewicz,  
Olga Bołądź

23.00 Na noże – komedia krymi-
nalna USA 2019 
Reż. Rian Johnson, wyk. 
Daniel Craig, Chris Evans, 
Michael Shannon

 1.15 To właśnie miłość – kom. 
rom. W. Bryt./Fr./USA 2003

5.05 Wielkie kolędowanie w Chicago 
7.00 Msza święta w  Krakowie Ła-
giewnikach 8.00 Gwiazdy kolędują 
w Zakopanem: Skrót  8.55 Rodzinne 
kolędowanie na Jasnej Górze 9.50 
cccc Ogniem i mieczem – dramat 
hist. Polska 1999, reż. Jerzy Hoffman 
13.00 „Gdy śliczna Panna syna ko-
łysała...” – koncert kolęd z  bazyliki 
archikatedralnej we Fromborku 

program tv

Na Piotrkowskiej 
pachnie świętami
Już w pierwszych dniach grudnia reprezentacyjna ulica naszego 
miasta przyjęła świąteczny wystrój. Oprócz strojnej choinki u zbiegu 
ul. Piotrkowskiej z al. Mickiewicza, przy jednorożcu, mamy, 
jak co roku, świetlne iluminacje wzdłuż ul. Piotrkowskiej oraz Jarmark 
Bożonarodzeniowy. Stoiska jarmarku kuszą świątecznymi artyku-
łami spożywczymi (są swojskie kiełbasy, pasztety, miody, pachnące 
wypieki i rumiane pieczywo). Znajdziecie na nich Państwo też bogatą 
ofertę akcesoriów niezbędnych w domu oraz prezentowe inspiracje. 
Spacerując od stoiska do stoiska można zjeść gorący posiłek, wypić 
grzańca lub rozkoszować się słodkimi lub słonymi przekąskami. 
Tu czuć święta!
Jarmark potrwa do 23.12. i otwarty jest w godz. 11.00–19.00.

 K.Sz.

Masa miodowa:
 ■ 0,5 szklanki miodu
 ■ 0,5 szklanki cukru
 ■ 125 g masła
 ■ przyprawa do piernika 27 g
 ■ Wszystkie składniki pod-

grzewamy lekko w garnku, 
do momentu rozpuszczenia 
cukru. Lekko studzimy.

Ciasto:
 ■ 3 szklanki mąki
 ■ 2 całe jajka
 ■ 2 łyżeczki sody
 ■ 1 łyżka śmietany 18%
 ■ pomarańcza (do otarcia skórki)

Sposób przyrządzenia:
 ■ Do miski wsypujemy 3 szklanki 

przesianej mąki, wbijamy jajka, 
wlewamy wcześniej przygoto-
waną miodową masę (letnią), 
sodę i śmietanę.

 ■ Do ciasta dodajemy otartą skórkę 
z pomarańczy.

 ■ Zagniatamy ciasto (dodajemy 
mąkę w niewielkich ilościach, 
aż ciasto „odejdzie” od ręki 
i miski), owijamy folią spożyw-
czą i wkładamy na 2 godziny 
do lodówki.

 ■ Schłodzone ciasto wałkujemy 
na placki grubości 2–3 mm. 
Wycinamy pierniczki.

 ■ Pieczemy w piekarniku nagrza-
nym do 180 stopni przez 
10–11 min.

 ■ Pierniczki będą miękkie jeśli 
zamkniemy je w puszcze 
z kawałkami surowego jabłka.

Smacznego! K.Sz.
 Źródło: internet

Wypróbuj nasz przepis 
na świąteczne pierniki!

Świąteczne paczki 
dla seniorów

W tym roku świąteczne paczki, 
na które składały się głównie 
słodycze, przygotowano i wrę-

czono ogółem 123 osobom zamieszka-
łym w najstarszych naszych osiedlach. 
Rady osiedli wytypowały do obdaro-
wania 88 osób z os. Żubardź i 35 osób 
z os. Koziny.

Miły gest i wspaniała inicja-
tywa Rad osiedli co roku spotyka się, 
zarówno ze strony władz Spółdzielni, 
jak i samych obdarowanych, ze szcze-
gólnym zrozumieniem i radością. 
Toż to okres Świąt i ważne by wszyscy 
w tym czasie poczuli troskę i bliskość 
drugiego człowieka.

Radom osiedli, jak co roku, dzię-
kujemy za podtrzymanie tej ważnej 
w naszej spółdzielni tradycji. Obda-
rowanym zaś życzymy dużo zdrowia 
i radości z nadchodzących Świąt.

 K.Sz.



8 program tv

SOBOTA 31 Grudnia

stacje dostępne w naziemnej telewizji cyfrowej

TVP 1 TVP 2 Polsat TVN TVN 7 TV 4

TVP Kultura TV Trwam

TVP Sport TV Puls

CCCCC koniecznie  CCCC zdecydowanie tak  CCC możesz  CC nie musisz  C zdecydowanie nie  (L) na żywo

6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.15 
cc Sam w  domu – po raz trzeci 
– komedia sensacyjna USA 1997 
10.35 Nasz nowy dom – reality show 
11.40 Bogaty dom – biedny dom 
– serial dokument. 12.55 Górale 
– serial dokument. 13.30 Drwale 
i  inne opowieści Bieszczadu – serial 
dokument. 14.35 Rolnicy. Podlasie – 
serial dokument. 

5.00 Dyżur 6.00 Castle (56) 7.00 
Taki jest świat 8.00 Lombard. Ży-
cie pod zastaw (152-155, 402-405, 
557-560) 20.00 cccc Gliniarz 
z Beverly Hills – komedia USA 1984 
22.10 ccc Gliniarz z  Beverly Hills 
II – komedia sensacyjna USA 1987, 
reż. Tony Scott, wyk. Eddie Murphy 
0.20 ccc Kariera Nikosia Dyzmy 
– komedia Polska 2002 2.30 ccc 
Zięć mojego życia – komedia Francja 
2018 4.50 Taki jest świat 

15.00 Regał 15.30 Wierzę w  Boga 
16.10 Historia PL 17.00 Nieszpory 
z  Bazyliki Watykańskiej 18.15 Maryja 
z Nazaretu w Jej Zwiastowaniu 18.35 
Tak blisko a tak daleko... 19.00 Dobrze 
żeś się Jezu pod Giewontem narodził 
19.30 Manna z nieba 19.45 Modlitwa 
z  udziałem dzieci 20.00 Informacje 
20.20 Różaniec 21.00 Apel Jasnogór-
ski 21.40 Polski punkt widzenia 22.00 
Ziemia obiecana (178) 23.10 Sto lat 
polskiej rozrywki. Gala sylwestrowa 

5.30 Telezakupy TV Okazje 6.00 
Interwencja 6.20 Galileo 10.35 cc 
Annie – komedia muzyczna USA 
2014 13.00 Agenci. Biuro detek-
tywistyczne (35, 36) 15.00 STOP 
Drogówka 17.00 Policjantki i  poli-
cjanci (938-940) 20.00 Sprawiedliwi 
– wydział kryminalny (614-617) 0.00 
cccc Blok 99 – film kryminalny 
USA 2017. Reż. S. Craig Zahler, wyk. 
Vince Vaughn, Jennifer Carpenter 
2.55 SuperLudzie 3.25 Top 10 lista 
przebojów 

10.45 Piłka ręczna: Turniej towarzyski 
mężczyzn w Krakowie 12.25 Hokej na 
lodzie: Puchar Polski 13.30 Siatków-
ka: MŚ mężczyzn w Polsce i Słowenii: 
Finał w  Katowicach: Polska – Włochy 
15.45 Siatkówka: MŚ kobiet w Holandii 
i  Polsce 16.45 Mundial 2022: Podsu-
mowanie występu Polaków 18.50 Piłka 
nożna: MŚ w Katarze: Finał: Argentyna 
– Francja; Finał: Argentyna – Francja 
21.00 Ring TVP Sport 22.00 Snooker: 
Champion of Champions: Finał

10.15 Gene Kelly: życie i taniec 11.20 
Przygody psa Cywila (4, 5) 12.30 
cccc Był sobie pies 2 – film USA/Chi-
ny/Indie/Hongkong 2019 14.30 Diverti-
mento – opus 4  – sylwestrowe 15.30 
ccc Upał – komedia Pol.1964 17.10 
Bitwa tenorów na róże 18.15 Eure-
ka biblioteka! 18.55 Scena muzyczna 
20.00 cccc Rozmowy kontrolowane 
– komedia Polska 1991 21.50 cccc 
Brunet wieczorową porą – komedia 
Polska 1976 23.35 Abba w Studiu 2 

 9.20 Ukryta prawda 11.20 ccc 
Powiernik królowej – dramat USA/W. 
Bryt./Chiny 2017 13.40 ccc Podróż 
do wnętrza Ziemi – film sf USA 2008 
15.40 ccc Ostatni smok 4: Bitwa 
o  Ogień Smoczego Serca – film USA 
2017 17.40 ccc Rodzinne rewolucje 
– komedia romantyczna USA 2014, 
reż. Frank Coraci, wyk. Adam Sandler 
20.00 ccc Kochaj i tańcz – komedia 
romantyczna Polska 2009, reż. Bruce 
Parramore, wyk. Izabella Miko 22.35 
cccc Maverick – western USA 1994

15.50 Grinch: świąt nie będzie  
– komedia USA/Niemcy 2000 
Reż. Ron Howard, wyk. Jim 
Carrey, Taylor Momsen, Jef-
frey Tambor

18.00 Kuchenne rewolucje:  
Bar „Palce Lizać”, Działdowo 

19.00 Fakty
19.45 Uwaga! – magazyn
20.00 Miss Agent – komedia sen-

sacyjna USA 2000 
Reż. Donald Petrie, wyk. San-
dra Bullock, Michael Caine, 
Benjamin Bratt 
Przed finałem konkursu Miss 
Ameryki morderca, ukrywający 
się pod pseudonimem Obywa-
tel, informuje organizatorów, 
że podłoży bombę. Agentka 
FBI ma wziąć udział w konkur-
sie i udaremnić zamach.

22.10 Miss agent II: uzbrojona 
i urocza – komedia sensa-
cyjna USA 2005 
Reż. John Pasquin, wyk. 
Sandra Bullock, Regina King, 
Enrique Murciano

 0.25 Gladiator – dramat hist. 
USA/W. Bryt./Malta/Maroko 
2000

 3.25 Grobowiec smoka – film  
W. Bryt./Chiny 2013

6.10 Ukryta prawda – serial fabu-
larno-dokumentalny 7.05 Kuchenne 
rewolucje: Restauracja „Blue Moon”, 
Wałcz – reality show 8.00 Dzień 
Dobry TVN – magazyn 11.30 Na 
Wspólnej (3547-3549) – serial oby-
czajowy Polska 12.55 cccc Apollo 
13 – film katastroficzny USA 1995. 
Reż. Ron Howard, wyk. Tom Hanks, 
Bill Paxton, Kevin Bacon 

15.45 Więzienie – serial dokument. 
Serial o codziennym życiu 
więźniów z zakładu karnego 
w Opolu Lubelskim – nie-
znane większości ludzi życie 
za murami. Każdy bohater to 
inny człowiek, z innym poglą-
dami, z pomysłami na życie, 
bądź ich brakiem.

17.45 Chłopaki do wzięcia  
Heniek ma dylemat dotyczący 
Marysi. Sebastian wprowa-
dził prawdziwą rewolucję w 
swoim ascetycznym życiu. 
Zdecydował się skorzystać z 
możliwości, które daje inter-
net i portale randkowe. Dla 
wielu osób życie Grzegorza 
mogło wydawać się spełnie-
niem marzeń. To już jednak 
przeszłość i Grzegorz wrócił 
do Polski. Teraz na nowo mu-
si ułożyć sobie swój świat.

18.50 Wydarzenia
19.15 Prezydenci i premierzy  

– program publicystyczny
20.00 Sylwestrowa Moc  

Przebojów 2022 
 1.00 Festiwal Weselnych Prze-

bojów – Mrągowo 2022: 
Jubileusz 25-lecia Ich Troje

 2.35 Sylwester Disco Polo

15.15 Szansa na sukces. Opole 
2023: Aleksander  
Maliszewski – show 
Dla każdego debiutanta 
Marek Sierocki losuje utwór 
z listy piosenek wykonawcy 
goszczącego w programie.

16.20 Na dobre i na złe (866)  
– serial obyczaj. Polska

17.20 Sylwestrowe hity  
Sylwestrowe hity wprowadzą 
widzów w taneczny nastrój 
i przygotują do wieczornej 
zabawy. Będą to najgorętsze 
przeboje w wykonaniu naj-
większych polskich i zagra-
nicznych gwiazd.

17.50 Słowo na niedzielę  
Na początku nowego roku 
Bóg stawia nam pewne za-
dania i pyta o naszą wiarę. 
Problem w tym, żeczęsto nie 
słyszymy tego wołania Ducha 
w naszych sercach. Dlacze-
go? Bo nie wierzymy, że Go 
otrzymaliśmy.

18.00 Panorama
18.25 Największe przeboje  

sylwestrowe – koncert
20.00 Sylwester Marzeń z Dwójką 

– program rozrywkowy
 0.35 Sylwester Marzeń z Dwójką 

5.50 Barwy szczęścia (2722, 2723)  
– serial Polska 7.00 M  jak miłość 
(1694) 7.55 Pytanie na śniadanie 
– magazyn telewizji śniadaniowej 
12.15 Rodzinny ekspres – program 
religijny Polska 2022 12.55 Tak to 
leciało! – teleturniej Polska 2022 
14.00 Familiada – teleturniej Polska 
2022 14.35 Koło fortuny – teleturniej 
Polska 2022 

15.55 Program rozrywkowy 
17.00 Teleexpress
17.30 Jaka to melodia?
18.30 Kulisy „Ojciec Mateusz” 
18.45 Ojciec Mateusz (368)  

– serial krym. Polska
19.30 Wiadomości
20.20 Ślubne wojny  

– komedia USA 2009 
Reż. Gary Winick, wyk. Kate 
Hudson, Anne Hathaway, 
Kristen Johnston 
Najlepsze przyjaciółki wycho-
dzą za mąż w tym samym 
dniu. Każda z nich stara się, 
by jej wesele było idealne.

21.50 Gold – film przyg. USA 2016 
Reż. Stephen Gaghan, wyk. 
Bryce Dallas Howard, Mat-
thew McConaughey 
Kenny Wells szuka złota w in-
donezyjskiej dżungli. Z bankru-
tującego biznesmena staje się 
milionerem. Wkrótce musi się 
zmierzyć z ludźmi, dla których 
oszustwo to chleb powszedni.

23.55 Program rozrywkowy 
 0.20 Sabrina – komedia roman-

tyczna USA/Niemcy 1995
 2.35 Best of Benny Hill – kome-

dia W. Bryt. 1974
 4.15 Jaka to melodia?

7.00 Msza święta na Jasnej Górze 
7.40 Rok w ogrodzie 8.05 Rok w ogro-
dzie extra 8.25 Pełnosprawni 9.10 
Fascynująca historia narciarstwa – film 
dokumentalny Francja/Szwajcaria 2021 
10.20 cccc Mikołajek – film przygo-
dowy Francja/Belgia 2009 12.05 ccc 
Zachodni szlak – western USA 1967 
14.10 Z  pamięci 14.25 Okrasa łamie 
przepisy 14.55 Komisarz Alex (225) 

NIEDZIELA 1 Stycznia

stacje dostępne w naziemnej telewizji cyfrowej

TVP 1 TVP 2 Polsat TVN TVN 7 TV 4

TVP Kultura TV Trwam

TVP Sport TV Puls

CCCCC koniecznie  CCCC zdecydowanie tak  CCC możesz  CC nie musisz  C zdecydowanie nie  (L) na żywo

6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.40 
c Kevin sam w domu – po raz czwar-
ty – komedia USA 2002 10.25 Se-
kretne życie zwierzaków domowych 
– film animowany USA/Francja/Japo-
nia 2016 12.15 Auta 3 – film animo-
wany USA 2017 14.35 ccc Asterix 
i  Obelix: W  służbie Jej Królewskiej 
Mości – film przygodowy Francja/
Hiszpania/Włochy/Węgry 2012 

9.15 cc Agent Cody Banks 2: Cel Lon-
dyn – komedia sensacyjna USA/W. Bryt. 
2004 11.35 cc Całkowicie nowe przy-
gody Aladyna – komedia Francja 2018 
13.35 ccc Zakonnica w  przebraniu 
2 – komedia USA 1993 15.45 ccc 
Goście, goście – komedia Francja 1993 
17.55 cccc Dirty Dancing – film 
muz. USA 1987 20.00 cc Zenek – 
film biograf. Polska 2020 22.20 ccc 
Mechanik: Konfrontacja – film sensacyj-
ny USA/Fr./Bułg./Niemcy 2016 

13.40 Bogumiła, czyli opowieść o War-
szawskiej Syrenie 14.00 Pierre Teil-
hard de Chardin 15.00 Wieś – to też 
Polska 16.10 Koncert życzeń 16.45 
Tak blisko a tak daleko – polscy księża 
w Czechach 17.15 Kolędy i pastorałki 
17.30 Sól Ziemi 18.15 Żywe Betlejem 
z gwiazdami. Kolędowanie w Głuszycy 
19.45 Warkocz królewny Wisły 20.00 
Informacje 20.20 Różaniec 21.00 Apel 
Jasnogórski 22.00 Nowo nawróceni 
23.00 Jak my to widzimy...

8.55 ccc Królewskie święta – ko-
media USA 2014 10.50 ccc Salon 
piękności – komedia USA 2005 13.00 
ccc Sześć dni, siedem nocy – ko-
media romantyczna USA 1998 15.05 
cc Mów mi Dave – film sf USA 2008 
17.00 Łowcy skarbów. Kto da więcej 
20.00 cc Piąta fala – film sf USA/W. 
Bryt. 2016. Reż. J Blakeson, wyk. Chloë 
Grace Moretz 22.15 ccc Naznaczony 
– horror USA/Kanada 2010. Reż. James 
Wan, wyk. Patrick Wilson 0.30 Nowe 
wierzenia i stare sekty

10.05 Niezwykłe historie Biało-Czer-
wonych 10.30  Mistrzostwa Europejskie 
w  Monachium 11.40 Cud i  upadek 
– zimna wojna na lodzie 13.30 (L) 
Rzutki: MŚ PDC w  Alexandra Palace 
w Londynie: 1. ćwierćfinał; 2. ćwierćfi-
nał 17.35 Rodman na lepsze lub gorsze 
19.30 Sportowe wydarzenia 2022 roku 
20.30 (L) Rzutki: MŚ PDC w  Alexan-
dra Palace w  Londynie: 3. ćwierćfinał 
22.20 Sportowy wieczór 22.35 (L) 
Rzutki: MŚ PDC w Alexandra Palace 

10.10 Robin z  Sherwood (18) 11.15 
Koncert noworoczny z  Wiednia 2023 
12.05 cccc Rozmowy kontrolowane 
– kom. Polska 1991 13.50 Trzeci punkt 
widzenia 14.30 ccc Skąpiec – ko-
media Francja 1980 16.40 Zaginione 
– odnalezione 17.10 Bitwa tenorów na 
róże 18.15 cccc Brunet wieczorową 
porą – kom. Polska 1976 20.00 cccc 
Seksmisja – kom. Polska 1984 22.10 
Scena muzyczna 23.15 cccc Apo-
calypto – film USA/Meksyk/W. Bryt. 2006

9.30 Ukryta prawda 11.30 ccc Syl-
wester w  Nowym Jorku – komedia 
romantyczna USA 2011 13.50 ccc 
Podróż na tajemniczą wyspę – film 
przygodowy USA 2012 15.50 ccc 
Ostatni smok – film fantasy USA 1996 
17.55 ccc Siódmy syn – film fantasy 
USA/W. Bryt./Kanada/Chiny 2014, reż. 
Sergei Bodrov, wyk. Ben Barnes 20.00 
cccc Incepcja – film sensacyjny 
USA/W. Bryt. 2010, reż. Christopher 
Nolan, wyk. Leonardo DiCaprio 23.00 
c Szczęki: Zemsta – thriller USA 1987

15.05 Studio Pucharu Świata 
– Turnieju Czterech Skoczni 

15.15 (L) Skoki narciarskie: 
Puchar Świata mężczyzn 
– TCS w Garmisch-Parten-
kirchen: Konkurs indywidual-
ny na skoczni HS 142 

16.00 Studio Pucharu Świata 
– Turnieju Czterech Skoczni 

16.35 Na twoim miejscu – kulisy 
produkcji – reportaż

17.10 Mój biegun – film obyczaj. 
Polska 2011 
Reż. Marcin Głowacki, wyk. 
Bartłomiej Topa, Magdalena 
Walach, Maciej Musiał

19.00 Fakty
19.30 Kroniki Pucharu Świata 

w skokach narciarskich 
19.45 Uwaga! – magazyn
20.00 Sherlock Holmes – film 

kryminalny USA/Niemcy/W. 
Bryt./Australia 2009 
Reż. Guy Ritchie, wyk. Robert 
Downey Jr., Jude Law,  
Rachel McAdams

22.35 Ostatni gwizdek – thriller 
USA 2014 
Reż. Ivan Reitman, wyk.  
Kevin Costner, Jennifer  
Garner, Denis Leary

 0.55 MasterChef

7.00 Kuchenne rewolucje 7.55 ccc 
Fred Claus, brat świętego Mikołaja – 
komedia USA 2007 10.15 ccc Lemur 
zwany Rollo – komedia W. Bryt./USA 
1997 12.00 Na tropie dzikich zwierząt  
12.35 Święta z Gesslerami 13.30 Stu-
dio Pucharu Świata – Turniej Czterech 
Skoczni 14.00 (L) Skoki narciarskie: 
Puchar Świata mężczyzn – TCS w Gar-
misch-Partenkirchen

16.50 Zróbmy sobie wnuka  
– komedia Polska 2003 
Reż. Piotr Wereśniak, wyk. 
Andrzej Grabowski, Małgo-
rzata Kożuchowska, Zbigniew 
Zamachowski

18.50 Wydarzenia
19.30 Państwo w państwie 
20.00 Kevin sam w Nowym Jorku 

– komedia USA 1992 
Reż. Chris Columbus, wyk. 
Macaulay Culkin, Joe Pesci, 
Daniel Stern 
Rodzina Kevina ruszana świę-
ta na Florydę. Chłopiec omył-
kowo wsiada do samolotu do 
Nowego Jorku. Spotyka tam 
złodziei, którym naraziłsię w 
poprzednim filmie. Postana-
wia pokrzyżować im plany.

22.30 Pretty Woman – komedia 
romantyczna USA 1990 
Reż. Garry Marshall, wyk. 
Julia Roberts, Richard Gere, 
Ralph Bellamy 
Prostytutka Vivian zostaje wy-
najęta przez Edwarda, boga-
tego biznesmena. Siedem dni 
wystarczy, by Vivian i Edwar-
da połączyło coś więcej..

 1.10 Straż wiejska 2 – komedia 
kryminalna USA 2018

15.15 Sylwester Marzeń z Dwójką 
– program rozrywkowy

16.15 Tak to leciało! – teleturniej
17.15 Sylwester Marzeń z Dwójką 

– program rozrywkowy
18.00 Panorama
18.20 Sylwester Marzeń z Dwójką 

– program rozrywkowy
19.15 Był sobie chłopiec – ko-

media W. Bryt./USA/Francja/
Niemcy 2002 
Reż. Paul Weitz, Chris Weitz, 
wyk. Hugh Grant, Toni Collet-
te, Rachel Weisz 
Dobiegający czterdziestki Will 
wymyśla wciąż nowe sposoby 
podrywania dziewczyn. Przy 
okazji poznaje 12-latka Marcu-
sa, który uświadamia mu, że 
nikt nie jest „samotną wyspą”.

21.05 Człowiek w ogniu – thriller 
USA/W. Bryt./Meksyk/Szwaj-
caria 2004 
Reż. Tony Scott, wyk. Denzel 
Washington, Dakota Fanning, 
Radha Mitchell

23.40 Koncert noworoczny 
z Wiednia 2023

 0.30 Bieg po szczęście – kome-
dia romant. Kan./USA 2019

 2.00 Męsko-damska rzecz – ko-
media USA/W. Bryt./Kan. 2006

5.50 Barwy szczęścia (2724, 2725) 
– serial Polska 7.00 M  jak miłość 
(1695) – serial Polska 7.55 Pytanie 
na śniadanie 12.00 Zaproszenie na 
koncert noworoczny z Wiednia 2023 
12.15 Koncert noworoczny z Wiednia 
2023 – transmisja ze Złotej Sali Wie-
deńskiego Towarzystwa Muzycznego 
14.00 Familiada – teleturniej 14.35 
Koło fortuny – teleturniej 

15.05 Co mi zrobisz, jak mnie zła-
piesz – komedia Polska 1978 
Reż. Stanisław Bareja, wyk. 
Krzysztof Kowalewski, Broni-
sław Pawlik, Stanisław Tym

17.00 Teleexpress
17.30 Jaka to melodia? 

Finał grudnia.
18.40 Serial fabularny 
19.30 Wiadomości
20.20 Dom pod Dwoma Orłami (1) 

– serial obyczaj. Polska 2021 
Reż. Waldemar Krzystek, 
wyk. Małgorzata Zajączkow-
ska, Sonia Mietielica, Grze-
gorz Małecki

21.20 Sanatorium miłości  
– reality show

22.15 „Sanatorium miłości”  
– kulisy programu – felieton

22.25 Wielkie wesele – komedia 
USA 2013 
Reż. Justin Zackham, wyk. 
Robert De Niro, Katherine 
Heigl, Diane Keaton 
Rozwiedzeni przed 10 laty El-
lie i Don spotykają się na ślu-
bie adoptowanego syna. Dla 
jego dobra muszą udawać, że 
są szczęśliwą parą.

 0.05 Gold – film przygodowy USA 
2016

7.00 Msza święta w Krakowie Łagiew-
nikach 8.00 Tydzień 8.30 Zakochaj 
się w Polsce 9.00 cccc Paddington 
– komedia W. Bryt./Francja/USA/Chiny 
2014 10.40 Zmiennicy (14) 11.55 Mię-
dzy ziemią a niebem 12.00 Anioł Pański 
12.15 Między ziemią a niebem 12.50 
Misja Zambia 13.15 David Attenbo-
rough i  głosy natury 14.15 Z  pamięci 
14.25 Program sportowy 
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W przyszłym roku Łódź obchodzi swoje 600-lecie. Miasto już teraz 
wybiera patrona tego wyjątkowego dla Łodzi roku i poddało pod gło-

sowanie Łodzian 8 kandydatur, wcześniej zgłoszonych przez mieszkańców. 
Do 18 grudnia mogliśmy głosować spośród następujących kandydatur:
1.  Łódzcy Fabrykanci
2.   Halina Szwarc‑Kłąb – (1923–2002) urodzona w Łodzi wybitna agentka 

wywiadu strategicznego Armii Krajowej w okresie II wojny światowej.
3.  Łódzkie Włókniarki
4.   Grażyna Bacewicz – (1909–1969) urodzona w Łodzi kompozytorka 

i skrzypaczka; w historii muzyki uważana jest za pierwszą kobietę, której 
udało się wejść do grona najwybitniejszych kompozytorów

5.   Maria Kwaśniewska – (1913–2007) urodzona w Łodzi lekkoatletka, 
koszykarka, hazenistka, siatkarka; medalistka olimpijska.

6.   Król Władysław Jagiełło – (1362–1434) król Polski, w 1423 roku nadał 
Łodzi prawa miejskie.

7.   Rajmund Rembieliński – (1775–1841) nazywany jest „ojcem Łodzi 
Przemysłowej”; dzięki niemu utworzono osadę przemysłową w Łodzi.

8.  Zbigniew Nienacki – (1929–1994) urodzony w Łodzi pisarz i dzien-
nikarz; największą sławę przyniosła mu seria powieści dla młodzieży 
o przygodach „Pana Samochodzika”.
Patrona jubileuszowego roku poznamy tuż po świętach.
Na uwagę zasługuje jeszcze sam sposób przeprowadzenia przez miasto 

głosowania kandydatur. Urząd Miasta Łodzi uruchomił w grudniu Vox Populi 
– pierwszą w Polsce platformą umożliwiającą przeprowadzanie lokalnych 
e-referendów. Vox populi umożliwia mieszkańcom zapoznanie się ze szczegó-
łami zagadnienia poddanego pod głosowanie, poznanie argumentów przema-
wiających za poszczególnymi wariantami proponowanego rozwiązania, zapo-
znanie się z opiniami ekspertów, udział w dyskusji oraz wymianę poglądów. 

Celem platformy VoxPopuli jest wspieranie budowy nowoczesnego spo-
łeczeństwa obywatelskiego i zachęcanie mieszkańców do aktywnego udziału 
w procesie podejmowania decyzji przez władze samorządowe.

 K.Sz.

Nasza Spółdzielnia  
wkroczyła w 65. rok swojego funkcjonowania.  
Z tej okazji Przewodnicząca Rady Nadzorczej  
p. Jadwiga Miller spotkała się z Zarządem.

Uwaga! 

Istotna zmiana 
Regulaminu 
rozliczeń ciepła
W poprzednim numerze n/Gazety sygnalizowane były 
zmiany do „Regulaminu rozliczenia dostaw ciepła, po-
bierania opłat za ogrzewanie i podgrzanie wody” wymu-
szone Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska 
z 7 grudnia 2021 r. w sprawie warunków ustalania tech-
nicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepło-
mierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomie-
rzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wybo-
ru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu 
informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach.
 W tym wydaniu drukujemy wprowadzone Aneksem 
nr 2 do Regulaminu konkretne zapisy stanowiące realiza-
cję postanowień Rozporządzenia Ministra Klimatu i śro-
dowiska jw. Aneks uchwalony został na posiedzeniu Rady 
Nadzorczej RSM Bawełna w dniu 15.12.2022 r. (Uchwała 
Nr 2/12/2022).

Do § 3 Regulaminu dodano pkty 2 i 3 o treści:

„pkt 2. Spółdzielnia dostarcza nieodpłatnie informacje 
o rozliczeniach kosztów zakupu ciepła wszystkim użytkow-
nikom lokali zaopatrywanym w energię cieplną lub ciepłą 
wodę użytkową z centralnego źródła w budynku nie rza-
dziej niż raz w roku.
pkt 3. Informacje o których mowa w pkt. 2 powinny zawie-
rać w szczególności:
a)  dla budynku:
–   ilość pobranego ciepła na potrzeby centralnego ogrze-

wania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej,
–   powierzchnię lub kubaturę budynku,
–   ilość pobranego ciepła przypadająca na 1 m2 

powierzchni lokali,
–   koszt pobranego ciepła w rozbiciu na koszty ogrzewa-

nia i koszty przygotowania ciepłej wody użytkowej,
–  koszty stałe zakupu ciepła,
–   koszty zmienne zakupu ciepła wynikające z ilości 

pobranego ciepła,
–   średni koszt ogrzewania lokali w budynku na 1 m2 

powierzchni lokali,
b)  dla lokali:
–   ilość wskazań zarejestrowanych przez urządzenia 

do indywidualnych rozliczeń kosztów zakupu ciepła 
wymienione w § 7 pkt 4 (chodzi o podzielniki i ciepło-
mierze – dop. redakcji),

–   dla ogrzewania ilość wskazań zarejestrowanych przez 
urządzenia do indywidualnych rozliczeń kosztów 
zakupu ciepła wymienione w § 7 pkt 4 (chodzi o po-
dzielniki i ciepłomierze – dop. redakcji), skorygowane 
przez współczynnik wyrównawczy,

–   wielkość naliczonych zaliczek na poczet kosztów cen-
tralnego ogrzewania,

–   saldo rozliczenia, w tym wysokość nadpłaty lub niedo-
płaty,

–   porównanie zużycia ciepła ze zużyciem w tym sa-
mym okresie poprzedniego roku w formie graficznej, 
z uwzględnieniem obliczeniowej temperatury dla 
strefy klimatycznej, w której znajduje się budynek – 
w okresie letnim i w okresie zimowym,

–   dla rozliczeń wg wskazań podzielników wartość mak-
symalnego kosztu zmiennego zakupu ciepła zależnego 
od jego zużycia dla danego lokalu w sezonie grzew-
czym,

–   dla rozliczeń wg wskazań podzielników wartość mi-
nimalnego kosztu zmiennego zakupu ciepła zależnego 
od jego zużycia dla danego lokalu w sezonie grzew-
czym.”

Większość tych informacji była już ujęta w poprzednich 
latach na drukach rozliczeniowych przekazywanych Pań-
stwu. Nowa informacja dot. formy graficznej zużyć lokalu 
w porównaniu ze średnim zużyciem w budynku – infor-
macja ta po raz pierwszy uwzględniona zostanie na dru-
kach, które przekażemy Państwu w marcu 2023 r.

 Drugim novum będą wyznaczone minimalne i mak-
symalne zużycia ciepła, które do rozliczeń przyjęte będą 
począwszy od nadchodzącego okresu rozliczeniowego. 
A jak je będziemy wyznaczać określa § 12 Regulaminu 
w dopisanych punktach 18 i 19 o treści:

18. Wyznaczenie minimalnego kosztu zmiennego zakupu 
ciepła, o którym mowa w § 7 ust.2 pkt 1 Rozporządzenia 
Ministra Klimatu i Środowiska z 7 grudnia 2021 r. nastę-
puje z uwzględnieniem:
a)   wyposażenia grzejników w lokalach użytkowanych 

w RSM „Bawełna” w podzielniki kosztów c.o. i w opar-
ciu o nie rozliczania kosztów ciepła zgodnie z zapisami 
niniejszego regulaminu,

b)   wyposażenia grzejników w lokalach użytkowanych 
w RSM „Bawełna” w głowice termostatyczne z nasta-
wą +16°C, w oparciu o § 134 ust 6 Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w spra-
wie warunków technicznych jakim powinny odpowia-
dać budynki i ich usytuowanie,

c)   podziału całkowitych kosztów zmiennych zakupu cie-
pła na koszty zmienne do rozliczenia z podzielników 
i koszty zmienne wspólne ustalone dla budynku zgod-
nie z załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu,

d)   możliwości wystąpienia na podzielnikach kosztów c.o. 
zerowych wskazań dla danego okresu rozliczenio-
wego,

a zatem

minimalny koszt zmienny zakupu ciepła równać się bę-
dzie kosztom zmiennym wspólnym przypadającym na lokal 
w danej nieruchomości.”

„19. Wyznaczenie maksymalnego kosztu zmiennego zaku-
pu ciepła, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 1 Rozporzą-
dzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 7 grudnia 2021 r. 
następuje z uwzględnieniem: 
–   projektowej mocy zamówionej na potrzeby ogrzewa-

nia budynku (Qpco),
–  powierzchni użytkowanych lokali w budynku (Pu),
–  powierzchni danego lokalu w budynku (Pi),
–   bieżącej ceny taryfowej zakupu ciepła (T) dla danego 

budynku.
Wyliczenie maksymalnego kosztu zmiennego zakupu cie-
pła następuje poprzez:
a)   ustalenie jednostkowej ilości mocy zamówionej na 

1 m² lokali użytkowanych w budynku Qjco = Qpco/Pu
b)   ustalenie ilości mocy zamówionej na lokal ( do wyli-

czenia technicznej możliwości dostawy ciepła do loka-
lu) Qico= Qjco xPi

c)   ustalenie technicznej możliwości dostawy ciepła 
do lokalu – Eico:

Eico=Qico x 222 x24 x3,6 x 10-6 x(20-Tsg)/(20-(-20) ), 
gdzie:

–   222 oznacza średnią ilość dni w roku przyjmowaną 
jako sezon grzewczy,

–   24 oznacza 24 godzinną dostawę ciepła,
–   3,6 x 10-6 – wskaźnik przeliczenia jednostek mocy (W) 

na jednostki zużycia ciepła (GJ),
–   20 i (-20) – temp. obliczeniowe pomieszczeń oraz 

powietrza zewnętrznego z rozporządzenia Ministra 
infrastruktury w sprawie warunków technicznych ja-
kim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
zatem (20-(-20)) rozpiętość temperatur od +20ºC 
do -20ºC dla których zabezpieczana jest normatywnie 
dostawa ciepła.

–   Tsg średnia temp. powietrza zewnętrznego w rozliczo-
nym sezonie grzewczym,

Maksymalny kosztu zmiennego zakupu ciepła dla lokalu 
w sezonie grzewczym ustala się następująco:

Kmax=Eico x T

Maksymalny koszt zmienny zakupu ciepła przypadający 
na 1 m-c sezonu grzewczego na 1m²Pu ustala się nastę-
pująco:

Kmax/Pi /8.”

Pełny tekst Aneksu nr 2 do Regulaminu oraz Rozpo-
rządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 7 grudnia 
2021 r. znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni, 
przy czym jak wszystkie zapisy regulaminowe Aneks nr 2 
ujęto w części kodowanej dla członków Spółdzielni.

 K.Sz.

Odczyty wodomierzy bez modułu radiowego
W poprzednim tygodniu do użytkow-
ników lokali, w mieszkaniach których 
zamontowane są wodomierze bez 
modułu radiowego, pozwalającego 
na zdalny ich odczyt bez potrzeby 
wchodzenia do mieszkań, admi-
nistracje osiedli skierowały pisma 
w sprawie przekazania odczytów 
tych urządzeń. Odczyty należy prze-
kazać w formie pisemnej pocztą, 
e-mailem lub dostarczyć do admini-
stracji osiedlowej. Nie przyjmujemy 
odczytów telefonicznie.

Prosimy o zastosowanie się 
do przekazanych w pismach termi-
nów. Uchybienie terminowi spowo-
duje przyjęcie do rozliczeń średnich 
zużyć z ubiegłego roku co może być 
niekorzystne, np. przy obliczeniu 
opłat za śmieci.

Jednocześnie przypominamy, 
że od 1.01.2027 r. do rozliczeń wody 
służyć będą tylko wodomierze ze 
zdalnym odczytem. Prosimy wziąć to 
pod uwagę przy prowadzonych lega-
lizacjach swoich wodomierzy.  K.Sz.

Urodziny Spółdzielni
7 grudnia 2022 roku nasza 
Spółdzielnia obchodziła 
swoje 64te urodziny. 
Z tej okazji Zarząd na swoim posiedzeniu 
złożył najserdeczniejsze życzenia wszystkim 
swoim członkom, działaczom oraz pracow-
nikom.

Następnie odbyło się kameralne spotka-
nie w sali konferencyjnej, która ozdobiona 
jest zdjęciami osób zasłużonych dla RSM 
„Bawełna”. Uczestniczyli w nim przed-
stawiciele Rady Nadzorczej, członkowie 
Zarządu oraz małe grono pracownicze. Prze-
wodnicząca Rady p. Jadwiga Miller wspól-
nie z Prezesem p. Sylwestrem Pokorskim 
uroczyście odsłonili kalendarz „Bawełny” 

na 2023 rok, na którym tym razem pięknie 
prezentuje się osiedle „Sienkiewiczowskie”. 
Smakowity tort w kolorach białym i czer-
wonym, przybrany fantazyjnie żywymi goź-
dzikami, przygotowała p. Jadwiga Antosik 
– Przewodnicząca Komisji Wewnątrzspół-
dzielczej Rady Nadzorczej. Przybyli goście 
wspominali początki naszej Spółdzielni i jej 
historię, a także przypominali swoje osobiste 
przeżycia związane z otrzymywaniem spół-
dzielczych mieszkań i życiem w zasobach 
„Bawełny”.

Mamy nadzieję, że kolejne urodzinowe 
spotkania będziemy już mogli odbywać 
wspólnie z naszymi członkami, tak jak 
to bywało przed pandemią.

 I.G.
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Olimpiada  

z udziałem najmłodszych – przedszkolaków  
dostarcza wszystkim uczestnikom tej wzruszającej imprezy  

moc pozytywnej energii.

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 Winiarska-Kaźmierczak 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-
kowska-Wrońska.
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

Nr 167, str. 10 

w przygotowaniu

gotowa do druku

Dnia 3 grudnia 2022 r. na terenie 
Szkoły Podstawowej nr 205 na Ole-
chowie przy ul. Dąbrówki 1, po dwu-
letniej przerwie, odbyła się Mini 
Olimpiada z udziałem przedszko-
laków z widzewskich Przedszkoli.

Organizatorem imprezy był Zarząd Ogniska Towa-
rzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Dzikusy” 
przy pomocy RSM „Bawełna”, Szkoły Podstawo-
wej Nr 205 oraz firmy Astral Media.

Zawody dla najmłodszych rozpoczęły się 
około godz. 10.30 przy głośnym aplauzie rodzin 
małych sportowców. Udział w imprezie wzięły 
przedszkola:
–  Przedszkole „Witaminka”,
–  Przedszkole Miejskie nr 234 z Olechowa,
–   Przedszkole Publiczne „Galileo” z Janowa,
–   Publiczne Przedszkole „Galileo” z Olechowa.

Łącznie w całej imprezie udział wzięło 
100 przedszkolaków, które z uśmiechem na twarzy 
rywalizowały w przygotowanych wcześniej konku-
rencjach, dopasowanych do wieku „młodych spor-
towców”. Podczas imprezy kibicowało im około 
80 rodziców i opiekunów.

Zanim jednak przedszkolaki rozpoczęły rywa-
lizację uroczystego otwarcia imprezy dokonał 
p. Władysław Stępień – Prezes TKKF Ogniska 

„Dzikusy” który przywitał zaproszonych gości oraz 
uczestników imprezy. Wśród gości honorowych 
był św. Mikołaj (w którego wcielał się instruktor 
ogniska TKKF „Dzikusy” Henryk Maciejewski), 
redaktor gazety Dziennika Łódzkiego Pan Grze-
gorz Gałasiński oraz dwaj byli Olimpijczycy: p. Kazi-
mierz Maranda – uczestnik Olimpiady w 1972 r. 
w Monachium – 4-krotny Mistrz Polski w biegu 
na 3 km z przeszkodami, 3-krotny rekordzista kraju 
na 3 km z przeszkodami oraz p. Mirosław Żer-
kowski – Olimpijczyk z Moskwy z1980 r. – trener, 
średnio i długodystansowiec, rekordzista (1500 m), 
mistrz Polski (1500 i 3000 m prz.).

W imprezie uczestniczyła Dyrektor Szkoły 
nr 205 Magdalena Czwardosz-Bujnowicz, którą 
Prezes Ogniska TKKF: Dzikusy” uhonorował sta-
tuetką 40-lecia Ogniska TKKF „Dzikusy”. Statuetkę 
przyznano też Przewodniczącemu Rady Osiedla 

XXI Olimpiada Przedszkolaków

 JAK PRACUJEMY  
 w okresie świątecznym 
W piątek 23 grudnia 
nasze biura Zarządu 
i Administracji osied-
lowych pracują kró-
cej i w ograniczonym 
składzie osobowym. 
W dni poświąteczne 
od 27 do 30 grudnia 
pracujemy w pełnym 
wymiarze godzin, 
ale także w ograniczo-
nych składach osobo-
wych. Część pracow-
ników wykorzystuje 
w tym czasie urlopy 
wypoczynkowe.
 Prosimy o wzięcie tego 
pod uwagę przy ewentual-
nej potrzebie kontaktowa-
nia się ze Spółdzielnią.
 W przypadku wystą-
pienia awarii elektrycznych 

czy wod.-kan. całą dobę, 
nawet w Święta, czynne 
jest Pogotowie Mieszka-
niowe prowadzone przez 
firmę Prym PPHU Grzelka 
and Grzelka. Usterki i awa-
rie można zgłaszać do firmy 
telefonicznie lub poprzez 
aplikację iMieszkaniec.pl
 P o n a d t o  w y k a z 
n iezbędnych  te le fo -
nów do kontaktowania 
z Pogotowiem Miesz-
kaniowym, Spółdzielnią 
i Administracjami znajduje 
się na tej stronie w rub-
ryce „Kontakt z nami” oraz 
na kalendarzu załączonym 
do tego wydania Gazety.
 K.Sz.

Awaria wodociągowa na Janowie 
przy ul. Ketlinga 3
W dniu 23 listopada 
2022 r. otrzymali-
śmy telefon od jed-
nego z mieszkańców 
budynku nr 6, że w piw-
nicy pojawiła się woda. 
Wydostawała się ona 
z jednego z pomiesz-
czeń, a przyczyną była 
pęknięta rura ZWiK 
biegnąca równole-
gle do tego budynku, 
która po nitce zasi-
lającej dostawała się 
do środka.
Woda do budynku została 
odcięta przez pracowników 
głównego dostawcy wody 
w naszym mieście około 

godziny 10-tej. Na miejsce 
sprowadzono ciężki sprzęt oraz 
beczkowóz i rozpoczęto usuwa-
nie awarii do późnych godzin 
wieczornych.

Strumień wody był na tyle 
silny, że podmył chodnik oraz 
kostkę brukową przez budyn-
kiem, a całość zgromadzonego 
tam piachu została naniesiona 
do korytarza piwnicznego 
i piwnic lokatorskich. Zapad-
nięte powierzchnie zostały 
wygrodzone przez pracowni-
ków Administracji i konieczna 
była ponowna wizyta pracow-
ników ZWiK w celu naprawie-
nia zniszczeń. Nastąpiło to dnia 
następnego.

Historia miała swój ciąg 
dalszy, ponieważ w toku pro-
wadzonych prac, przywrócono 
zasilanie budynku w wodę, 
naprawiono podmyty chodnik, 
ale uszko-
d z o n o 
kanalizację 

i potrzebne było trzecie podej-
ście, aby ów problem roz-
wiązać w stu procentach, 
ale jak to mówią do trzech razy 
sztuka.

Dominik Różycki
Kierownik Osiedla 

„Sienkiewiczowskie”

Olechów-Janów 
Pio t r  Sumiń -
skiemu. Meda-
lami 65- lec ia 
TKKF uhonoro-
wani zostali dzia-
łacze Ogniska 
TKKF „Dzikusy”: 
Agnieszka Krajewska oraz Lucjan Kołada. Medale wręczał 
prezes Łódzkiego TKKF Wojciech Ulatowski.

Przedszkolaki rozegrali łącznie 11 konkurencji: zwykły bieg 
z obiegnięciem słupka, bieg z przejściem pod ławeczką, celowa-
nie piłką do celu, skoki na piłce z uszami, wyścig raczków, bieg 
z przełożeniem kółka hula-hop, bieg na wykładzinach dywano-
wych, zbieranie piłeczek tenisowych, bieg z przełożeniem piłki, 
sadzenie ziemniaków”, rzuty do dyrektora (z udziałem Dyrektora 
Przedszkola).

Imprezę poprowadziła instruktora Ogniska TKKF „Dzikusy” 
p. Agnieszka Krajewska.

W trakcie imprezy wszystkie przedszkolaki otrzymały batony 
i napoje ufundowane przez RSM „Bawełna” oraz lizaki od Miko-
łaja. Po turniejowych rozgrywkach św. Mikołaj obdarował dzieci 
świątecznymi paczkami. 40 paczek Mikołajkowych dla dzieci 
ufundowała firma „Astral Media”, którą reprezentował właściciel 
p. Tadeusz Marczewski, a 60 paczek Mikołajkowych ufundowała 
RSM „Bawełna”– na imprezie obecny był Przewodniczący Rady 
Osiedla „Sienkiewiczowskie” p. Andrzej Rudnicki oraz Przewod-
niczący Rady Osiedla „Słowiańskie” p. Bogusław Kowal, Radę 
Nadzorczą RSM „Bawełna” reprezentowała p. Jadwiga Antosik.

Na zakończenie Olimpiady przedszkolaki oraz zaproszeni 
olimpijczycy otrzymali pamiątkowe medale z XXI olimpiady przed-
szkolaków. Upominki otrzymali też opiekunowie z przedszkoli 
oraz osoby. Zdjęcia z imprezy wykonywał wice prezes Ogniska 
p. Jacek Błasiak. K.Sz.
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Magia Świąt Bożego Narodzenia  
polega na spotkaniach z bliskimi,  
rozmowach, wspólnym biesiadowaniu  
i kolędowaniu.

Nr 167, str. 11 

w przygotowaniu

gotowa do 1 kor

WIGILIA NA OLECHOWIE

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 18.00 w sali par-
kietowej szkoły. Przewodniczący Rady Osiedli Ole-
chów-Janów p. Piotr Sumiński, powitał zebranych, 

przedstawił program spotkania oraz życzył samych niezapo-
mnianych chwil związanych z tym spotkaniem. A podczas 
tego wieczoru było ich naprawdę wiele.

W uroczystości uczestniczyli: ks. kan. Wojciech Anglart 
– proboszcz Parafii pw. Świętego Papieża Jana XXIII, 
p. Marcin Derengowski – Z-ca Dyrektora Wydziału Kultury UMŁ, p. Agata Burlińska – 
Z-ca Dyr. Biura Aktywności Miejskiej w UMŁ, p. Monika Taborska – Z-ca Dyr. Miejskiej 
Strefy Kultury w Łodzi, p. Bożena Orczykowska Z-ca Dyr. Biblioteki Miejskiejw Łodzi, 
podinsp. Jarosław Wielgus – Z-ca Komendanta VI Komisariatu Policji, p. Marta Wybraniec 
– kierownik ośrodka Kultury Górna i Strefy Kultury Otwartej na Olechowie, p. M. Czwar-
tosz-Bujnowicz – dyr. Szkoły Podstawowej nr 205, która na ten wieczór udostępniła salę. 
Na spotkanie zaproszeni zostali członkowie Rad Osiedli Słowiańskie i Sienkiewiczowskie 
RSM „Bawełna”, firmy wykonujące na co dzień zadania remontowo-inwestycyjne na osied-
lach, pracownicy administracji osiedla „Słowiańskie” i mieszkańcy osiedla.

Przed rozpoczęciem uroczystej wieczerzy wprowadzenie w ten szczególny czas wygłosił 
ks. kan. Wojciech Anglart.

Ok. godz. 19.00 rozpoczął się koncert w wykonaniu uznanej śpiewaczki Anny Dzionek-
-Kwiatkowskiej oraz solisty Teatru Wielkiego Grzegorza Szostaka. Przy fortepianie artystom 
towarzyszyła znakomita Danuta Antoszewska. Pełne emocji utwory zagrał zebranym Kwartet 
smyczkowy Opera String Quartet. 

Koncert podzielony był na dwie części. Na pierwszą część składały się przepięknie 
pieśni m.in. ze spektakli „Śniadanie u Tyffany’ego” i „Skrzypka na dachu”. 

W drugiej części koncertu artyści wspólnie z gośćmi śpiewali kolędy, a na zakończenie 
wszyscy odśpiewali, trzymając się za ręce ulubioną pieśń naszego papieża Polaka „Barkę”.

Na kilka tygodni przed prawdziwą wigilią Świąt Bożego Narodzenia zgromadzeni 
poczuli magię tych Świąt, Było to przepiękne spotkanie, które w pamięci każdego pozo-
stanie na długo. K.Sz.

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP 
nie jest już członkiem Cooperatives Europe i MZS

Rada Nadzorcza Związku Rewizyjnego Spół-
dzielni Mieszkaniowych RP na posiedzeniu 
w dniu 14 grudnia 2022 r. podjęła uchwałę 

o wystąpieniu z Międzynarodowego Związku Spół-
dzielczego (MZS) oraz Regionu Europejskiego 
MZS (Cooperatives Europe). W uzasadnieniu 
decyzji podano brak wykluczenia Rosji i Białorusi 

z tej organizacji. Decyzja Związku jest wyrazem soli-
darności z decyzją Zgromadzenia Ogólnego Krajo-
wej Rady Spółdzielczej na brak zdecydowanej reakcji 
ze strony Międzynarodowego Związku Spółdziel-
czego na postulaty kierowane w tej sprawie przez 
Związek Rewizyjny SM RP.
 K.Sz.

W dniu 9 grudnia 2022 r. w Szkole Podstawowej nr 205 na Ole-
chowie przy ul. Dąbrówki 1 Rada Osiedli Olechów Janów – jed-
nostka pomocnicza UMŁ przy współpracy Otwartej Strefy Kultury 
na Olechowie zorganizowała dla osób szczególnie związanych 
z osiedlem, mających na uwadze dobro mieszkańców i działają-
cych na ich rzecz, piękny, wzruszający wieczór z wieczerzą wigi-
lijną oraz wspaniałym koncertem.

W szystkim mieszkańcom RSM „Bawełna”, 
działaczom spółdzielczym oraz pracow-

nikom Spółdzielni zdrowych i radosnych Świąt 
Bożego Narodzenia, w rodzinnej  atmosferze 
i pogodnym nastroju życzy

Krajowa Rada Spółdzielcza  
oraz Rada Nadzorcza  

Związku Rewizyjnego SM RP
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ROK MARSAROK MARSA

MARS BĘDZIE RZĄDZIŁ ZNAKAMI ZODIAKU W 2023 ROKU

BARAN (21 III – 20 IV) – 
Zyskowne szanse

Masz ochotę pokonywać przeszkody impul-
sywnie, szybko, z rozmachem, nawet bijąc 
głową w mur. Teraz musisz wszystkie decy-
zję podejmować spokojnie, po dokładnym 
przemyśleniu. Nie przegap intratnych szans 
zarówno w dziedzinie zawodowej jak i osobi-
stej. Wiele zależy od Twojego rozsądku, kwa-
lifi kacji i wytrwałości. W miłości – miłe prze-
życia, które mogą się przerodzić w trwałe 
uczucie. Barany zamężne (żonate) powinny 
pohamować gwałtowność, gdyż grożą ostre 
konfl ikty a nawet trwałe rozstanie. 

BYK (21 IV – 21 V) – 
Dobre perspektywy

Odnotujesz na swym koncie wiele sukce-
sów, pod warunkiem, że zdobędziesz się 
na kompromis. Jednocześnie Twoja ener-
gia i zapał może zostać niewłaściwie wyko-
rzystana. Musisz więc cały czas czuwać 
nad swoim postępowaniem. W miłości tylko 
poważne podejście do tematu gwarantuje 
radość i satysfakcję. W pracy intrygujące 
i nieoczekiwane perspektywy. Odwagi!

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI) – 
Powodzenie w miłości

Niezwykła ruchliwość i dwoistość natury 
może być przyczyną wielu konfl iktów. Sta-
raj się zawsze zachować spokój. Wykaż się 
także dyskrecją i umiejętnościami dyploma-
tycznymi. Gdy skoncentrujesz się na kon-
kretnych sprawach – osiągnięcia, zarówno 
w pracy jak i w życiu prywatnym – przejdą 
wszelkie oczekiwania. Powodzenie w miło-
ści. Z reguły dobre samopoczucie.

RAK (22 VI – 22 VII) – 
Finansowe korzyści

Staraj się zawsze postępować zgodnie 
z przekonaniami. W przeciwnym razie 
grożą Ci frustracje i wielkie napięcia ner-
wowe. Nowy Rok zapowiada sporo kłopotów 
i przeszkód, ale jesteś w stanie pokonać je 
wykazując się operatywnością i samodziel-
nością. Uznanie w pracy. Podziw ze strony 
partnera. Sympatia środowiska. Uważaj 
jednak na zdrowie. Nie lekceważ nawet 
drobnych symptomów jakiejkolwiek cho-
roby. Finansowe korzyści w marcu, lipcu 
i pod koniec roku.

LEW (23 VII – 23 VIII) – 
Awans w pracy

Siła Słońca, które jest Twoim opiekunem, 
w połączeniu z energią Marsa zapowiada 
znakomite rezultaty. Pewność siebie i jasne 
określenie celów. Awans w pracy prawie 
pewien. Sukcesy w życiu osobistym. Miłość 
wielka i niepowtarzalna! Będzie co wspomi-
nać… Domowy budżet nie powinien spra-
wiać kłopotów. 

PANNA (24 VIII – 22 IX) – 
Masa sukcesów

Rok Marsa przyniesie sporo radości i sukce-
sów. Nie oznacza to, że już wszystko pójdzie 
gładko, na szczęście bez trudu uporasz się 
z przeciwnościami losu. Poprawa krzywej 
powodzenia w pracy: uznanie, awanse, 
nagrody. Dbaj jednak o zdrowie, prowadź 
racjonalny tryb życia, wypoczywaj, gdyż 
parokrotnie w ciągu tego roku grożą kry-
zysy, utrudniające realizację zadań. W spra-
wach uczuciowych ewentualność konfl iktów 
z powodu Twojej nietolerancji. 

WAGA (23 IX – 23 X) – 
Uznanie w pracy

Sporo pozytywnych wydarzeń i niemało 
kłopotów. Musisz odłożyć przynajmniej 
na rok wiele zaplanowanych inwestycji 
fi nansowych. Masz na szczęście szansę 
na dodatkowe pieniądze w lutym, marcu 
lub w sierpniu. W sprawach zawodowych 
konsekwentnie zaplanowane i przeprowa-
dzone akcje przyniosą dobre efekty. W życiu 
partnerskim nie licz na niezwykłe atrakcje, 
ale doceń ciepło domowego ogniska. 

SKORPION (24 X – 22 XI) – 
Umocnienie pozycji

Czeka Cię w Nowym Roku wiele pozytyw-
nych zdarzeń. Mnóstwo energii, siły przebi-
cia, liczące się osiągnięcia. Wszyscy będą 
podziwiać Twoje talenty i umiejętności. 
W sumie – umocnienie pozycji. Należy się 
jednak przestroga: bądź przezorny, gdyż 
masz skłonności do skakania na głęboką 
wodę. W sprawach uczuciowych zacho-
waj powściągliwość, bowiem łatwo możesz 
zrazić partnera. 

STRZELEC (23 XI – 21 XII) – 
Nowy Ty

Bardzo interesujący rok. Prawdopodob-
nie zrealizujesz swoje ambitne plany 
(choć nie bez przeszkód). Wiele spraw, 
szczególnie w dziedzinie zawodowej i mate-
rialnej, wymaga specjalnej troski. Nowa 
skala wartości, nowe spojrzenie na świat. 
Najważniejsze jest ustalenie gradacji, 
aby zająć się zadaniami naprawdę ważnymi. 
Najkorzystniejszy czas będzie pod koniec 
roku. W domu ciepła atmosfera.

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I) 
– Potrzebna rozwaga

Działaj spokojnie i rozważnie, bowiem silne, 
negatywne impulsy Marsa zderzają się 
z Twoimi – stąd konfl ikty, napięcia i frustra-
cje. Może się to negatywnie odbić na wyni-
kach Twojej pracy. Jest na to jedyna rada: 
zastanów się nad każdym posunięciem 
i nie pozwól, aby posłużono się Tobą w prze-
myślnych rozgrywkach. Sprawy fi nansowe 
ułożą się dość korzystnie.

WODNIK (21 I – 18 II) – 
Dopływ gotówki

Zmienne szczęście. Otwierają się przed 
Tobą interesujące perspektywy w pracy. 
Poprawa warunków materialnych, a nawet 
niespodziewany dopływ gotówki – w marcu, 
październiku i grudniu. W podróży – miłe 
przygody, a nawiązane znajomości 
okażą się godne kontynuacji. Czeka Cię 
także, niestety, sporo napięć, niepokojów 
i niepewności. Dlatego musisz uzbroić się 
w cierpliwość. 

RYBY (19 II – 20 III) – 
Siła jest w Tobie

Twoje zdolności dyplomatyczne i wytrwa-
łość przyczynią się do rozwiązania bardzo 
trudnych i złożonych problemów. Duża ope-
ratywność. Odwaga. W życiu prywatnym 
bardziej szanuj partnera i licz się z jego 
zdaniem, gdyż ma on bardzo realistyczne 
spojrzenie na świat.
 (opr. jerg)

To piąta planeta z kolei, licząc od Ziemi. Mars znany jest ludziom od niepamiętnych czasów. Jego współczesna 
nazwa wywodzi się ze starożytności, bowiem czerwona barwa planety kojarzyła się Rzymianom z bogiem wojny 
o tym imieniu. Dokładnie nie wiadomo, kto odkrył planetę. Na pewno egipscy astronomowie obserwowali 
ją w drugim tysiącleciu przed naszą erą, natomiast źródła chińskie wskazują, że tamtejsi astronomo-

wie znali planetę w IV wieku p.n.e. albo jeszcze wcześniej. Natomiast za pierwszą osobę, która spojrzała 
na tę planetę przez teleskop, uznawany jest Galileusz – dokonał tego w 1610 roku. 

W astrologii uważa się, że Mars kieruje działaniami i impulsami, będąc życiową siłą rozwoju człowieka, 
samodoskonalenia i ruchu naprzód. Jego umiejscowienie i oddziaływanie może dać dodatkową energię 
naszemu życiu. Jednak może stać się dość niebezpieczny ze względu na łatwopalny charakter. Jego energia 
może być zarówno konstruktywna, jak i destrukcyjna, w zależności od tego, jak jest używana. Kolorem planety 
jest czerwień, symbol gniewu i namiętności. Pomimo, że Mars uważany jest za boga wojny, rzadko w jego 
latach wybuchały ogromne konfl ikty (z wyjątkiem roku 1939). Natomiast jest to czas owocnych konferencji mię-
dzynarodowych. Ogólnie będzie to rok szybkiego tempa wydarzeń i zapowiada się interesująco, choć zmusi 
odpowiedzialnych za losy świata do wielkiego wysiłku. Od samych społeczeństw, od rozsądku i uczciwości 
przywódców zależy bardzo wiele. Zależy przyszłość nas, a może i całej ludzkości.

A jak Mars wpłynie na znaki zodiaku w 2023 roku?

o piąta planeta z kolei, licząc od Ziemi. Mars znany jest ludziom od niepamiętnych czasów. Jego współczesna 
nazwa wywodzi się ze starożytności, bowiem czerwona barwa planety kojarzyła się Rzymianom z bogiem wojny 
o tym imieniu. Dokładnie nie wiadomo, kto odkrył planetę. Na pewno egipscy astronomowie obserwowali 
ją w drugim tysiącleciu przed naszą erą, natomiast źródła chińskie wskazują, że tamtejsi astronomo-

wie znali planetę w IV wieku p.n.e. albo jeszcze wcześniej. Natomiast za pierwszą osobę, która spojrzała 

W astrologii uważa się, że Mars kieruje działaniami i impulsami, będąc życiową siłą rozwoju człowieka, 
samodoskonalenia i ruchu naprzód. Jego umiejscowienie i oddziaływanie może dać dodatkową energię 
naszemu życiu. Jednak może stać się dość niebezpieczny ze względu na łatwopalny charakter. Jego energia 
może być zarówno konstruktywna, jak i destrukcyjna, w zależności od tego, jak jest używana. Kolorem planety 
jest czerwień, symbol gniewu i namiętności. Pomimo, że Mars uważany jest za boga wojny, rzadko w jego 
latach wybuchały ogromne konfl ikty (z wyjątkiem roku 1939). Natomiast jest to czas owocnych konferencji mię-
dzynarodowych. Ogólnie będzie to rok szybkiego tempa wydarzeń i zapowiada się interesująco, choć zmusi 
odpowiedzialnych za losy świata do wielkiego wysiłku. Od samych społeczeństw, od rozsądku i uczciwości 


