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Choć nasze miasto jest obecnie mocno rozkopane i władze miasta
co rusz zamykają i otwierają inną ulicę, przebudowa dróg w Łodzi
jest potrzebna i akceptowana przez mieszkańców.

Nie bójmy się nowych głowic termostatycznych. Nieliczna grupa przeciwstawiających się montowaniu głowic,
swoje opory w tej kwestii tłumaczy stosowanymi od lat nawykami. A jak okazuje się podczas wizji w mieszka-
niach nieprawidłowo korzystamy z tych urządzeń, chociażby zasłaniając głowice kotarami jak na zdjęciu obok.

NAKŁAD 9000

egzemplarzy

Moim
zdaniem
Rok temu przekazywaliśmy ob-

szerną relację ze skromnych uro-
czystości związanych z 55. rocznicą
powstania naszej Spółdzielni. Byliś-
my z tego bardzo dumni, że należymy
do spółdzielczej rodziny , szanujemy
tradycje, podkreślamy osiągnięcia na-
szych poprzedników, całej załogi,
szerokiego grona społeczników. Dzię-
kowaliśmy, tak jak to corocznie robi-
liśmy, za trud swoistego spółdziel-
czego wychowania, które zawsze
w naszej bawełnianej rzeczywistości
miało miejsce. W tym roku, uwzględ-
niając ubiegłoroczne uwagi niektórych
naszych starszych uczestników, którzy
z wielkim trudem dotarli na czas
przez rozkopaną Łódź, nie zorgani-
zowaliśmy swoich urodzin; po raz
pierwszy od dwudziestu jeden lat! Dla-
czego? Bo nasze miasto jest jeszcze
bardziej rozkopane i naprawdę trud-
no poruszać się po nim w godzinach
popołudniowych. Pisząc te słowa
żałuję, że uległem chwilowej słabości
i uwzględniłem te „postulaty” sprzed
roku. Z perspektywy tych kilku czy
kilkunastu dni, jakie minęły od ko-
lejnej rocznicy, 56. rocznicy powsta-
nia Robotniczej Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Bawełna” w Łodzi, stwier-
dzam, że brakuje mi tej uroczystości,
brakuje mi wspomnień, jakie co roku
wymieniali między sobą jej uczestni-
cy, brakuje mi tej szczególnej atmos-
fery jaka zawsze panuje na naszym ro-
dzinnym spotkaniu i widoku miłych
i przyjaznych twarzy naszych daw-
nych działaczy samorządowych czy
byłych pracowników, ludzi tworzą-
cych piękną historię naszej Spółdziel-
ni. Wniosek jest tylko jeden – zawsze,
bez względu na różnorodne okolicz-
ności czy przeszkody należy się spo-
tykać, podtrzymywać tradycję. Można
bowiem zaczekać na spóźniających
się, z nie swojej winy, tym bardziej, że
są to nie tylko bardzo zacni i dostojni,
ale przede wszystkim bardzo, bardzo
mile widziani goście.

Nadchodzą Święta Bożego Naro-
dzenia, najradośniejsze, najpiękniej-
sze i najbardziej oczekiwane przez nas
wszystkich dni w ciągu całego roku.
W tym roku winny być całkowicie
spokojne, bowiem przypadają we
czwartek i piątek. Mamy więc cztery
dni, do niedzieli włącznie, na spokojne
ich przeżycie. Nie trzeba się nigdzie
śpieszyć. Niech to będzie wyjątkowy
czas dla nas. Czas radości i wielkiej
otuchy, że wraz z narodzeniem Pana
odmieni się nasze życie. Bo wszystko
zależy tylko od nas. Miejmy tego świa-
domość i cieszmy się z tego. Czas bo-
wiem szybko ucieka

Z okazji nadchodzących Wielkich
Dni oraz Nowego 2015 roku życzę
więc Wam Drodzy Czytelnicy wiele
radości i miłości do bliźnich, do ota-
czającego nas świata. Życzę dużo
uśmiechu oraz realizacji wszystkich,
nawet najbardziej śmiałych planów
i marzeń w ciągu całego 2015 roku.
Cieszmy się i radujmy w naszej dużej
spółdzielczej rodzinie.

Sylwester Pokorski

Łódzka trasa W-Z

Z ogromną satysfakcją informujemy, że
w dniach 24–26 września 2015 r. Wydział
Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu
Łódzkiego będzie obchodził jubileusz 50-lecia
swojego istnienia. Dlaczego o tym piszemy?
Bo wielu naszych pracowników oraz człon-
ków Spółdzielni posiada dyplom ukończenia
tego prestiżowego wydziału. Pod koniec
września przyszłego roku zaplanowano wy-
darzenia podsumowujące rok jubileuszowy,
na które składać się będą: uroczysta sesja ju-
bileuszowa w Filharmonii Łódzkiej, mię-
dzynarodowa konferencja naukowa pt.
„Gospodarka i społeczeństwo” oraz VIII
Zjazd Absolwentów tego wydziału oraz Wy-
działu Zarządzania. Planowane jest także wy-
danie publikacji prezentującej osiągnięcia
naukowe pracowników Wydziału Ekono-
miczno-Socjologicznego.

Z uwagi na duże zainteresowanie spra-
wami jubileuszu 50-lecia WES co miesiąc,
aż do wydania wakacyjnego, będziemy
przypominać o tych planowanych wyda-
rzeniach.

W zakresie remontów dróg miejskich na Olechowie odbyły się konsultacje społeczne.
Pani Prezydent i dyrektor ZDiT wyjaśniali na czym polega m.in. budowa trasy W-Z. Zain-
teresowanie naszych mieszkańców sprawą przerosło oczekiwania władz miasta.

50-LECIE WYDZIAŁU
EKONOMICZNO-
-SOCJOLOGICZNEGO

PANI PREZYDENT NA
OLECHOWIE
KONSULTACJE
SPOŁECZNE

W dniu 25 listopada 2014 r. w Szkole Podstawowej nr 205 na Olechowie, w ra-
mach konsultacji społecznych, odbyło się spotkanie z Prezydentem Miasta Łodzi
– p. Hanną Zdanowską. Spotkanie rozpoczęło się miłym akcentem. Otóż prze-
wodniczący Rady Osiedla „Olechów-Janów”, jednostki pomocniczej Gminy p. Piotr
Sumiński pogratulował p. Prezydent zwycięstwa w wyborach już w I turze, wrę-
czając wiązankę róż. Sala nagrodziła p. Hannę Zdanowską gromkimi brawami. Na-
stępnie pani Prezydent oraz dyrektor Zarządu Dróg i Transportu p. Grzegorz Nita
przedstawili projekty rozwiązań komunikacyjnych w naszym mieście, ze szczegól-
nym uwzględnieniem naszych osiedli.
Najważniejsze sprawy poruszone w trakcie spotkania to:
1. Kwestia trasy W-Z, która będzie najważniejszą trasą komunikacyjną w mieście,

mającą wpływ na wizerunek miasta, jego rozwój, a przede wszystkim na roz-
budowę pozostałych tras komunikacyjnych. Pani Prezydent stanowczo stwier-
dziła, że budowa trasy W-Z nigdy w swoich założeniach nie miała na celu
skrócenie czasu przejazdu, ale przede wszystkim ma ułatwić przemieszczanie
się Łodzian w swoim mieście.

2. Budowa dróg dojazdowych do autostrad: A-1, A-2 oraz dróg ekspresowych.
3. Przebieg linii tramwajowej na „Olechowie” z przebudową ul. Hetmańskiej, czyli przedłużenie linii

tramwajowej od ul. Augustów poprzez Olechów aż do zakładów Dell.
4. Przebudowa najważniejszego skrzyżowania w Łodzi: Al. Piłsudskiego–Al. Śmigłego Rydza,

mającego istotne znaczenie dla ludzi mieszkających na „Widzewie-Wschodzie” oraz „Olechowie”
i „Janowie”.

5. Informacja dotycząca realizacji zadania związanego z budową Dworca Łódź-Fabryczna i budową

tunelu podziemnego łączącego ten dworzec
z dworcem Łódź-Kaliska.

Wszystkie informacje poparte były wizuali-
zacją z zaznaczonymi rozwiązaniami.

Po części informacyjnej rozpoczęła się dys-
kusja, w której mieszkańcy odnieśli się do pro-
ponowanych rozwiązań, praktycznie w pełni je
akceptując; tylko w kilku przypadkach wskazano
nieco inny, niż przedstawiany, sposób przepro-
wadzenia prac.

Dyskutowano też na temat Budżetu Oby-
watelskiego. Pani Prezydent zgodziła się
uwagami wniesionymi przez dyskutantów
i stwierdziła, że zostaną wypracowane zmiany
regulaminowe, które pozwolą również mniej-
szym społecznościom na sukces w realizacji
ich projektów.

Ponadto został poruszony problem zanied-
banego terenu leżącego pomiędzy osiedlami
„Olechów-Janów”. Pani Prezydent zobowiązała
będących na spotkaniu pracowników Wydzia-
łu Komunalnego do natychmiastowej reakcji.
I teren niedługo po spotkaniu został wysprzą-
tany.

W odniesieniu do zwrotu działek w Parku
Źródła Olchówki pani Prezydent przekazała, że prowadzi rozmowy z ich właścicielem i z pewnością
sprawa ta będzie pozytywnie rozwiązana.

Wszyscy uczestnicy spotkania mieli możliwość zgłosić swoje propozycje, jak również problemy
poprzez wypełnienie ankiet, które otrzymali na samym początku spotkania.

Spotkanie trwało 2,5 godziny. Sala była wypełniona po brzegi, co zostało podkreślone na za-
kończenie przez p. Hannę Zdanowską, która podziękowała za liczne przybycie oraz przede wszystkim
rzeczowa dyskusję. Zebrani nagrodzili Ją oklaskami.

Następny numer
n a s z e j g a z e t y u k a ż e s i ę
w dniu 29 stycznia 2015 r. we
c z w a r t e k . S z u k a j c i e n a s
w swoich skrz ynkach po-
cztowych. W przypadku bra-
ku gazety prosimy o kontakt
pod numerem telefonu 42
641 92 82, czyli z sekreta-
riatem Zarządu Spółdzielni.

Uwaga!
z t ym numerem gazet y
przekazujemy Państwu
praktyczny kalendarz na
2015 r. W numerze dru-
kujemy też program TV
na święta.
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Nowe pokrętła

regulujące temperaturę na kaloryferach
jako najniższy stopień ogrzewania

mają dwójkę.2
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Z prac
Rady Nadzorczej
W listopadzie 2014 roku Rada Nadzorcza
RSM „Bawełna” odbyła jedno posiedzenie.
1. W ramach spraw dotyczących stosunku
członkostwa:
a) podjęła uchwałę w sprawie wykreślenia
z grona członków Spółdzielni osoby posia-
dającej spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
w osiedlu „Słowiańskie”. Osoba ta nie zgłosiła
się na posiedzenie Rady Nadzorczej. Jej
zadłużenie, w dniu podjęcia uchwały, wynosiło
13.227,47 zł,
b) podjęła uchwałę w sprawie wykreślenia
z grona członków Spółdzielni osoby posia-
dającej spółdzielcze własnościowe prawo do lo-
kalu w osiedlu „Zbiorcza”. Osoba ta nie zgłosiła
się na posiedzenie Rady Nadzorczej. Jej
zadłużenie, w dniu podjęcia uchwały, wynosiło
6.783,12 zł.
2. Przyjęła do akceptującej wiadomości wy-
niki gospodarczo-finansowe Spółdzielni za 9
miesięcy 2014 roku, zwracając szczególną uwa-
gę na fakt, iż w osiedlu „Sienkiewiczowskie”
suma wyników nieruchomości dała wynik na mi-
nusie i 24 spośród 26 nieruchomości osiągnęło
wynik ujemny. Zaapelowano o wykorzystanie
Rady Osiedla „Sienkiewiczowskie” oraz gaze-
ty „RSM „Bawełna” – Mój Dom” do poinfor-
mowania jak największej ilości mieszkańców
osiedla o tym problemie, jak również o podję-
cie działań mających poprawić tą sytuację.
3. Rada Nadzorcza uchwaliła zmiany
współczynników korygujących położenia miesz-
kania – LAF dla:
– 2 budynków z osiedla „Sienkiewiczowskie”
– 7 budynków z osiedla „Zbiorcza”
– 21 budynków z osiedla „Słowiańskie”
– 5 budynków z osiedla „Koziny”
– 9 budynków z osiedla „Żubardź”
w związku ze zmianą parametrów termoizola-
cyjnych docieplonych przegród i zmniejszenia
strat ciepła w lokalach przyległych do docie-
plonych przegród. Uchwalone współczynniki
LAF mają zastosowanie do rozliczeń począwszy
od okresu rozliczeniowego 1 stycznia 2015 r. do
31 grudnia 2015 r.
4. Przyjęła do wiadomości informacje człon-
ków Rad Osiedli „Słowiańskie”, „Sienkiewi-
czowskie”, „Żubardź” i „Koziny” na temat spraw,
jakimi zajmowały się te Rady na swoich po-
siedzeniach w okresie od ostatniego posiedze-
nia Rady Nadzorczej. Rada Osiedla „Zbiorcza”
nie miała w tym czasie posiedzenia.
5. Rozpatrzyła i udzieliła odpowiedzi na ko-
lejne odwołanie lokatora z osiedla „Żubardź”,
na poprzednią odpowiedź jakiej udzieliła mu
Rada Nadzorcza.
6. Rozpatrzyła i udzieliła odpowiedzi na wy-
stąpienie lokatorki z osiedla „Sienkiewiczow-
skie” ws. rozliczenia kosztów ciepłej wody.
7. W sprawach wniesionych przyjęto do wia-
domości informacje nt.:
– mającego miejsce spotkania dwóch miesz-
kańców z ul. Uniejowskiej 4a z pełniącymi lis-
topadowy dyżur członkami Rady Nadzorczej
i poruszanej przez nich sprawy rozliczania
kosztów; Rada szerzej zajmie się powyższą
sprawą na grudniowym posiedzeniu,
– rozliczenia kosztów przyznanych TKKF
Ognisku „Dzikusy” na pokrycie kosztów wpi-
sowego w rozgrywkach Łódzkiej Amatorskiej
Ligii Siatkówki dla dwóch drużyn,
– wybrania p. Władysława Stępnia do Za-
rządu Głównego TKKF w Warszawie,
– organizowanej 6 grudnia br. Olimpiady
Przedszkolaków,
– odbywającej się wymianie legalizacyjnej
wodomierzy, która w osiedlu „Słowiańskim”
właśnie się kończy; w pozostałych osiedlach wy-
miana przebiega sprawnie,
– przygotowań Spółdzielni do nadchodzącej
zimy; zasoby Spółdzielni są do niej właściwie
przygotowane,
– planów przeznaczenia przez mieszkań-
ców osiedli „Słowiańskie” i „Sienkiewiczow-
skie” 1 grosza za mkw. mieszkania na konser-
wację terenów zielonych, co zostanie ujęte
w planie gospodarczo-finansowym na 2015
rok,
– wyników tegorocznych wyborów samo-
rządowych,
– informacji napływających od UMŁ do-
tyczących znacznych podwyżek opłat za wie-
czystą dzierżawę gruntów w naszej Spółdzielni.
8. Następne posiedzenie Rady Nadzorczej pla-
nowane jest na 18 grudnia 2014 roku.

I.G.

Z prac Zarządu Spółdzielni w listopadzie 2014 r.
W listopadzie 2014r. posiedzenia Za-
rządu RSM „Bawełna” odbyły się
w dniach 5, 12, 19 i 26.

W dniu 12.11.2014 r. posiedzenie rozpoczęto
chwilą ciszy dla uczczenia pamięci zmarłej
w dniu 5 listopada 2014 roku Pani Urszuli
Gorzkiewicz, długoletniej pracownicy RSM
„Bawełna”, do czerwca br. na stanowisku Asys-
tenta Zarządu i Rady Nadzorczej.

Sprawy członkowsko-mieszkaniowe
Wg stanu na 30.10.2014 r. Spółdzielnia liczyła
9.027 członków, w tym 8.848 członków za-
mieszkujących i 179 członków oczekujących.
W listopadzie 2014 r. przyjęte zostało w poczet
członków Spółdzielni 18 osób, natomiast skreś-
lonych z rejestru 28 członków.

Podjęto postępowanie o pozbawienie człon-
kostwa w Spółdzielni w stosunku do dwóch człon-
ków zalegających z opłatami za mieszkania.

Określanie przedmiotu odrębnej
własności lokali
Uchwalono projekty uchwał dotyczących okreś-
lenia przedmiotu odrębnej własności lokali
w nieruchomościach zabudowanych budynkami
mieszkalnymi wielorodzinnymi
• nr 203 przy ul. Lutomierskiej 105A,
• nr 204 przy ul. Lutomierskiej 103A.
Postanowiono skierować na drogę postępowania
sądowego sprawę przeciw dwóm osobom blo-
kującym wyodrębnienie lokali w sąsiedniej nie-
ruchomości poprzez nieustanawianie niezbędnej
dla wyodrębnienia służebności gruntowej na
działce wchodzącej w skład nieruchomości,
której są współwłaścicielami.

Podjęto decyzję o nieprzystępowaniu do
przetargu na działkę przy ul. Rawskiej 5, należącą
do Miasta, przylegającą do naszej nieruchomości
przy ul. Rawskiej 7. Spółdzielnia wcześniej
była przeciwna przejęciu działki przy ul. Raw-
skiej 5 przez sąsiadującą z nią wspólnotę miesz-
kaniową i występowała do Miasta, chcąc uzys-
kać ją w wieczyste użytkowanie, a następnie po
scaleniu z działką przy ul. Rawskiej 7 nabyć na
własność z bonifikatą. Przyłączenie jej do nie-
ruchomości przy ul. Rawskiej 7 nie jest jednak
niezbędne dla funkcjonowania tej nierucho-
mości, a koszty zakupu bez bonifikaty byłyby wy-
sokie, więc postanowiono zrezygnować z przy-
łączenia, natomiast jeszcze w br. roku złożyć
wniosek do Urzędu Miasta Łodzi na nabycie

z 80% bonifikatą prawa własności działki za-
budowanej budynkiem przy ul. Rawskiej 7.

Roboty remontowe i wymiana sto-
larki okiennej
Postanowiono zrefundować członkom Spółdzielni
koszty wymiany okien we własnym zakresie
w kolejności wynikającej z list określających ko-
lejność wymiany/refundacji:
– w dwudziestu ośmiu mieszkaniach w osiedlu

„Słowiańskie”,
– w czterech mieszkaniach w osiedlu „Kozi-

ny” i
– w trzynastu mieszkaniach w osiedlu „Sien-

kiewiczowskie”.
Ponadto z przyczyn technicznych przy-

spieszono wymianę okien i drzwi balkonowych
w dwóch mieszkaniach: na Olechowie oraz
w osiedlu „Zbiorcza”.

Podjęto uchwałę w sprawie: zadań Komisji
ds. wyboru wykonawców na realizację robót re-
montowych w zasobach mieszkaniowych
Spółdzielni w 2015 r.

W związku ze zmianą na stanowiskach
techników w Administracjach Osiedli „Sienkie-
wiczowskie” oraz „Żubardź” i „Koziny” doko-
nano zmian w upoważnieniach udzielonych do
prowadzenia i dokonywania wpisów w książkach
obiektu budowlanego.

Opłaty i koszty
Omówiono i przyjęto do wiadomości wyniki eko-
nomiczne Spółdzielni za okresy styczeń-paź-
dziernik 2014 roku.

Odstąpiono od naliczenia części odsetek od
nieterminowo wniesionych opłat za używanie
mieszkań (dot. mieszkania w osiedlu „Żubardź”
i mieszkania w osiedlu „Zbiorcza”).

Przyjęto do wiadomości informację o de-
cyzjach w sprawie rozłożenia na raty zaległoś-
ci za używane lokale mieszkalne, podjętych
w III kwartale 2014 roku przez Kierownika
Działu Czynszów Kredytów i Wkładów Miesz-
kaniowych (do 10 rat) oraz przez Z-cę Prezesa
ds. Ekonomicznych (w przypadkach, gdy liczba
rat była większa niż 10).

Przyjęto do wiadomości oświadczenie rad-
cy prawnego o rezygnacji z dochodzenia od
dłużnika Spółdzielni rozliczenia kosztów za-
stępstwa procesowego za Spółdzielnię i o zrze-
czeniu się ich rozliczania w ramach umowy
z RSM „Bawełna”. W obliczu sytuacji, w jakiej

znajduje się rodzina dłużnika (dotyczy rodziny,
co do której rozważano przeprowadzenie na te-
renie Spółdzielni zbiórki publicznej) Zarząd
z uznaniem odniósł się do powyższego oświad-
czenia.

Podjęto decyzję o rozwiązaniu umowy
z Nordea Bank Polska S.A o prowadzenie ra-
chunku bankowego do wpłat z tytułu czynszu lo-
kali użytkowych, dzierżaw itp., w związku
z przejęciem tego banku przez PKO BP S.A.,
czyli nasz podstawowy bank zajmujący się
obsługą Spółdzielni. Postanowiono więc otwo-
rzyć rachunek pomocniczy do umowy rachun-
ku bieżącego, w celu obsługi wyżej wymienio-
nych spraw, posiadanego przez Spółdzielnię
w PKO BP S.A.

Przyjęto do wiadomości rozliczenie kosztów
poniesionych w związku z organizacją festynu
HOP DO SZKOŁY w dniu 13 września 2014
roku i zestawienie wpływów związanych
z wpłatami od najemców powierzchni reklamo-
wej na terenie festynu.

Omówiono temat przewidywanego wzros-
tu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów
przez Spółdzielnię, który w przyszłym roku
sięgnie 100%, a docelowo za 3 lata wzrośnie o ok.
400% w porównaniu do opłat ponoszonych
obecnie. Wyceny w operatach szacunkowych
będących podstawą naliczenia wyższych opłat za
wieczyste użytkowanie zostaną przeanalizowa-
ne przez Dział Techniczny i w przypadkach, gdy
będą wydawały się za wysokie, Spółdzielnia bę-
dzie się odwoływała od decyzji o podwyżce. Po-
stanowiono uwzględnić w projekcie planu gos-
podarczo-finansowego Spółdzielni na 2015 rok
wzrost kosztów wieczystego użytkowania, ale od-
woływać się od podwyżek w tych przypadkach,
gdzie operaty szacunkowe nieruchomości wydają
się być zawyżone.

Najem lokali i dzierżawa terenu
Wynajęto pomieszczenie gospodarcze (pralnia)
z przeznaczeniem na dodatkową komórkę w piw-
nicy budynku nr 28 na „Janowie” osobie miesz-
kającej w tym budynku.

Zdecydowało o wynajęciu na usługi me-
dyczne dwóch lokali użytkowych w pawilonie 49
przy ul. Brzechwy 7A. Decyzje w sprawie wy-
najęcia tych lokali Zarząd podjął w dniu
30.10.2014 r. w tzw. trybie roboczym (tzn. nie na
posiedzeniu, ale poprzez złożenie podpisów
pod decyzją), a wpisane zostały do protokółu z po-

siedzenia w dniu 5.11.2014 r. – zgodnie z regu-
laminem Zarządu RSM „Bawełna”.

Działalność społeczno-wychowawcza
W ramach działalności społeczno-wychowawczej
Zarząd postanowił:
– w oparciu o pozytywne stanowisko Rady
Nadzorczej w kwestii dofinansowania sekcji siat-
karskiej Ogniska TKKF „Dzikusy” przekazać
Ognisku kwotę 2.900,- zł na pokrycie kosztów
wpisowego w amatorskiej lidze siatkówki dla
dwóch drużyn (męskiej i żeńskiej) – decyzja ta
podjęta została w trybie roboczym w dniu
30.10.2014 r. Po otrzymaniu powyższej kwoty
Ognisko TKKF „Dzikusy” złożyło podzięko-
wanie za pomoc finansową wraz ze sprawozda-
niem z wykorzystania środków zgodnie z prze-
znaczeniem oraz informacją o osiągnięciach
obydwu drużyn,
– sfinansować na kwotę 2.000,- zł medale,
upominki, słodycze i napoje dla uczestników
Olimpiady Przedszkolaków organizowanej jak co
roku przez TKKF Ognisko „Dzikusy” na Ole-
chowie w Szkole Podstawowej nr 205 (relację
z tej imprezy znajdziecie Państwo w niniejszym
numerze gazety na str. 3,
– wydatkować kwotę 11.000,- zł na świąteczne
paczki okolicznościowe dla stu trzydziestu ośmiu
członków Spółdzielni z osiedla „Żubardź”
i sześćdziesięciu dziewięciu członków z osiedla
„Koziny”. Osoby, które znalazły się na listach do
obdarowania paczkami, wytypowane zostały
przez Rady Osiedli „Żubardzia” i „Kozin” ze
względu na ich sytuację życiową i finansową.

***
Po rozpatrzeniu wystąpienia członka Spółdziel-
ni postanowiono wydać mu (odpłatnie wg stawek
określonych w statucie) kserokopie umów, o któ-
re wystąpił, nie żądając złożenia oświadczenia do-
tyczącego nieudostępniania umów osobom trze-
cim, a jedynie informując o odpowiedzialności
za takie udostępnienie.

Podpisano porozumienie w sprawie wza-
jemnej współpracy spółdzielni województwa
łódzkiego.

Przyjęto do wiadomości informacje złożone
przez administracje osiedlowe o przygotowaniu
zasobów mieszkaniowych Spółdzielni do sezo-
nu zimowego (o gotowości do zimy pisaliśmy
w poprzednim numerze naszej gazety).

E.S.

Listy
Przejście brygad montujących głowice termostatyczne na kolejne nasze osiedle rodzi od nowa
te same pytania. Otrzymaliśmy drogą elektroniczną pismo o treści: „27 listopada w bloku przy
ul. Kmicica wymienione były wodomierze oraz podzielniki ciepła na kaloryferach. Mieszkańcy
zauważyli jednak, że po instalacji kaloryferów nie da się zakręcić. Nowe pokrętła regulujące
temperaturę na kaloryferach jako najniższy stopień ogrzewania mają dwójkę”. W innym piśmie
czytamy: „(...) zdecydowanie sprzeciwiamy się wymianie głowic(;). Obecnie używane, kilku-
letnie zawory, spełniają nasze oczekiwania”.
Przypomnijmy zatem:
W temacie potrzeby wymiany głowic ukazały się już na naszych łamach trzy artykuły: „Wy-
miana głowic termostatycznych +16ºC – kaprys czy konieczność?” z numeru 67–68 lipiec–sier-
pień ,„Jeszcze parę słów o głowicach +16ºC” z nr. 69 z września 2014 r. oraz „+16ºC
w mieszkaniu” z nr. 70 z października 2014 r.
Dlaczego wymieniamy głowice?
Bo te dotychczas eksploatowane są już od ponad 15 lat. I pomimo, w wielu przypadkach ich
sprawności, to nie gwarantują one już prawidłowej pracy. Wadliwa praca głowic coraz częściej była

Ach te pokrętła

przedmiotem zgłoszeń lokatorów i sprawdzania funkcjonowania urządzeń. Do najczęstszych,
stwierdzonych, usterek pracy starych głowic zaliczyć należy spowolniony lub całkowity brak reak-
cji na zmianę zadawanej temperatury czy blokowanie się głowicy. Wszystko to za sprawą nad-
miernego, po latach eksploatacji, sprężenia lub wręcz wycieku gazu jaki znajduje się w głowicy.

Decydując o zmianie głowic Zarząd Spółdzielni, po analizie zagadnienia i przepisów praw-
nych w tym zakresie, rekomendował Radzie Nadzorczej głowice, które nie tylko, jako nowe,
wyeliminują te usterki, ale i „dbać” będą o substancję mieszkaniową. Życie bowiem pokazało,
że dopuszczanie w budynkach wielorodzinnych, jakimi są nasze bloki, do nadmiernego spadku
temperatury w mieszkaniu jest niewskazane. Dlatego nowe przepisy przewidują, że w mini-
malna temperatura w mieszkaniu nie powinna być niższa niż 16ºC i taka jest wymagana. Nowe
głowice mają ustawioną nastawę tak, by głowica załączała grzanie kaloryfera, gdy tempera-
tura w pomieszczeniu osiągnie minimum +16ºC. W tym miejscu należy od razu stwierdzić, że
normy w zakresie temperatur w pomieszczeniach są wyższe od 16ºC, a więc sytuacje, w któ-
rych temperatura spadnie do 16ºC są sporadyczne i najczęściej dotychczas występowały w lo-
kalach nieeksploatowanych lub nadmiernie przez użytkowników wychładzanych. Montowanie
na instalacji głowic z ograniczonym zakresem temperatur pozwoli na zachowanie substancji
mieszkaniowej w należytym stanie technicznym – bez wilgoci i grzyba, co w ostatnich latach
stawało się coraz częstszym problemem w zakresie eksploatacji lokali, zarówno w naszej
Spółdzielni jak i wielu innych w Polsce. Ponadto wyposażenie lokali w głowice z nastawą
+16ºC wyeliminuje ucieczkę ciepła z pomieszczeń ogrzewanych do tych nieogrzewanych na
co także skarżyli się nasi mieszkańcy. Zakres nastaw na nowym pokrętle zaczyna się od po-
zycji „2”. Dotychczasowe głowice posiadały zakres nastaw od „*” do „5”, gdzie na „*” tempe-
ratura w pomieszczeniu mogła spaść do +8ºC).

Parafrazując słowa użyte w tytule pierwszego naszego artykułu z wakacji br. wymiana
głowic to nie kaprys a konieczność. Nie bójmy się zatem głowic. K.Sz.



Celem organizowanych imprez dla najmłodszych jest
rozwijanie sprawności ogólnej, kształtowanie dobrego
samopoczucia i umiejętności zespołowego
współdziałania i współzawodnictwa. 3

W okresie kiedy Polska była pod zabo-
rami, na polskich wsiach panowały sto-
sunki feudalne, ucisk narodowy i społecz-
ny. Aby rozwiązać problemy produkcyj-
ne i społeczne pojawiła się potrzeba za-
wiązania organizacji, które byłyby w sta-
nie zadbać o losy chłopów. Zalążkiem
stało się utworzenie, z inicjatywy Juliu-
sza Kraziewicza, Włościańskiego To-
warzystwa Rolniczego w Piasecznie na
Pomorzu Środkowym. Wraz z krzewie-
niem hasła „Ziemia i oświata dla ludu pol-
skiego”, zaczęły pojawiać się kółka rol-
nicze, będąc wyrazem zaradności społecz-
no-gospodarczej przedstawicieli pol-
skich wsi. Duży wkład w ich tworzenie
mieli również księża parafialni, m.in.
ks. Piotr Wawrzyniak, wybitny, wielko-
polski działacz społeczny, oświatowy
i gospodarczy, którego sylwetkę przy-
bliżyliśmy Państwu w 54 numerze naszej
gazety, w czerwcu 2013 r. W tych rejo-
nach dużym wsparciem okazało się rów-
nież Towarzystwo Gospodarcze w Poz-
naniu, które w ramach swojej struktury
utworzyło Patronat Kółek Rolniczych.
Ważną rolę w powstawaniu kółek rolni-
czych odgrywała również prasa rolnicza,

Piłsudski, Wincenty Witos, Stefan Żerom-
ski, Stanisław Staszic, Henryk Sienkie-
wicz, Maria Konopnicka, Melchior Wań-
kowicz czy Władysław Reymont.

Kółka rolnicze przechodziły przez
różne fazy rozwojowe, często podykto-
wane sytuacją polityczną i gospodarczą
kraju. Po I wojnie światowej zmagały się
z trudnościami ekonomicznymi i ostrą in-
flacją, w okresie II wojny zostały zdele-
galizowane, w Polsce Ludowej ich od-
radzanie zostało wstrzymane przez
ówczesne władze, które powołały
Związek Samopomocy Chłopskiej,
mający doprowadzić do kolektywizacji
rolnictwa. W 1973 roku powołano do
życia Spółdzielnie Kółek Rolniczych,
świadczące usługi z zakresu rolnictwa na
rzecz swoich członków i całego środo-
wiska wiejskiego. A od 1975 r. funkcjo-
nuje utworzony wraz z Kołami Gospodyń
Wiejskich i branżowymi organizacjami
rolniczymi Krajowy Związek Rolników,
Kółek i Organizacji Rolniczych, który
pełni m.in. ważną rolę we wdrażaniu
postępu agrotechnicznego na polskich
wsiach.

Warto w tym miejscu dodać również
parę słów o Kołach Gospodyń Wiej-
skich, które swe początki datują na 1866
rok. Dawniej koła gospodyń koncentro-
wały swoje działania na wzajemnej po-
mocy w pracach gospodarskich, prowa-
dzeniu wypożyczalni naczyń, organizo-
waniu wiejskich uroczystości i odpustów,
rozprowadzaniu kurczaków i młodej
trzody chlewnej. Dziś Koła Gospodyń

Wiejskich to organizacja stanowiąca
liczącą się bazę samorządu rolniczego,
która może podejmować szereg działań
gospodarczych i społecznych na wsi.

Natomiast genezy powstania rolni-
czych spółdzielni produkcyjnych możemy
się doszukiwać po zakończeniu II wojny
światowej. Organizowane one były wów-
czas spontanicznie, głównie przez byłych
pracowników folwarcznych oraz samych
rolników, którzy borykając się z proble-
mami niewystarczających ilości zarów-
no sprzętu rolniczego, jak i żywego in-
wentarza, dostrzegli konieczność współ-
pracy w ramach jednej organizacji. Ce-
lem spółdzielni rolniczych stało się więc
zapewnienie swoim członkom, czyli rol-
nikom, takich ekonomicznych i społecz-
nych profitów, jakich nie byliby w stanie
uzyskać w pojedynkę. Pojedyncze gos-
podarstwo rolne nie dysponuje bowiem
wystarczającą siłą przetargową na rynku.
Nie stać go również na to, by skutecznie
konkurować z większymi producentami
rolnymi, tworzącymi często prywatne
przedsiębiorstwa. Obecnie rolnicze
spółdzielnie produkcyjne to wieloro-
dzinne gospodarstwa rolne, gospoda-
rujące na areale ok. 250 000 ha użytków
rolnych, gdzie 70% całości produkcji sta-
nowi uprawa zbóż. Spółdzielnie rolnicze
dążą do ciągłego rozwoju swojej działal-
ności, rozszerzając ją o działalność warsz-
tatową, usługi rolnicze, transportowe,
remontowo-budowlane itp. Wiele z nich
zamierza również w przyszłości uczest-
niczyć w inwestycjach dotyczących od-

Z historią państwa polskiego ściśle związana jest również historia
polskiej wsi i rolnictwa. Nie na próżno rola społeczna polskich
chłopów łączyła się z hasłem „Żywią i bronią”. Związki polskich rol-
ników ze spółdzielczością przedstawimy dziś pokrótce, przybliżając
czytelnikom takie instytucje jak: kółka rolnicze, rolnicze spółdziel-
nie produkcyjne oraz spółdzielcze grupy producentów rolnych.

np. „Poradnik Gospodarski”, założony
w 1889 roku w Poznaniu.

W poszczególnych zaborach drogi
rozwoju kółek rolniczych były różne,
często uzależnione od polityki zaborców,
np. w zaborze rosyjskim do 1905 r. obo-
wiązywał zakaz powoływania wszel-
kich towarzystw, w tym także rolni-
czych. Można jednak śmiało powie-
dzieć, że w tym okresie kółka rolnicze
były swoistą szkołą rolnictwa. Stanowiły
bazę społeczną, były bardzo postępowe
i dobrze służyły polskiej wsi. To właśnie
one propagowały rozwój czytelnictwa, or-
ganizowały pogadanki, odczyty i były
fundamentem, na którym zaczęły później
powstawać takie instytucje jak koła gos-
podyń wiejskich, rolnicze sekcje bran-
żowe, ochotnicze straże pożarne, domy
ludowe, czy kasy oszczędnościowo-
-pożyczkowe. Odgrywały również olbrzy-
mią rolę w podtrzymywaniu i kształto-
waniu świadomości narodowej wśród
mieszkańców wsi, kierując się „zasadą
wierności obowiązkom wobec Ojczyzny
i polskiej ziemi”.

Do kółek rolniczych należało również
wielu intelektualistów, jak choćby Józef

nawialnych źródeł energii. Aktualnie
w Polsce działa ok. 700 rolniczych
spółdzielni produkcyjnych, liczących
ok. 42 tysięcy członków. Ta liczba jednak
stopniowo się zmniejsza i nie obserwu-
je się zakładania rolniczych spółdzielni
w takiej formie, w jakiej dziś funkcjonują.

Lukę po rolniczych spółdzielniach
produkcyjnych starają się wypełniać
Spółdzielcze Grupy Producentów Rol-
nych, czyli zrzeszenia producentów tej sa-
mej branży, których głównym celem
jest dostosowanie produkcji prowadzonej
w gospodarstwach do wymogów rynko-
wych, wspólne wprowadzanie towarów
do obrotu, w tym przygotowanie do
sprzedaży, centralizacja sprzedaży oraz
dostarczenie do odbiorców hurtowych.
Spółdzielcze Grupy Producentów Rol-
nych otwierają przed rolnikami nowe
możliwości działania na rynku, umożli-
wiają poprawę dochodowości gospo-
darstw poprzez uzyskiwanie lepszych
warunków sprzedaży produktów oraz
wspólne, po niższych kosztach zakupy
środków do produkcji. Organizacje te sta-
nowią rozszerzenie działalności prowa-
dzonej przez członków w ich gospodar-
stwach rolnych i ułatwiają im wprowa-
dzenie własnej produkcji na rynek. Ta
forma spółdzielni zyskuje coraz większą
popularność, o czym świadczy wysokie
i systematyczne tempo powstawania no-
wych grup spółdzielczych. Nawet rolni-
cze spółdzielnie produkcyjne coraz częś-
ciej same zakładają lub przystępują do
grup producentów rolnych. To umożliwia
im korzystanie ze środków unijnych
oraz krajowych, przeznaczonych na roz-
wój rolnictwa, przetwórstwa rolnego
i usług dla rolnictwa. Grupy Producentów
Rolnych, mimo że stanowią stosunkowo
nową formę działania na rynku, w znaczą-
cy sposób przyczyniają się do wzrostu siły
polskiego rolnictwa.

I.G.

Branże spółdzielcze
– kółka rolnicze, rolnicze spółdzielnie produkcyjne
i spółdzielcze grupy producentów rolnych

Olimpiada Przedszkolaków Odczyty
wodomierzy

i podzielników
Tuż po Nowym Roku dokonywać
będziemy odczytów urządzeń
do sporządzenia rozliczeń wody
i ciepła za 2014 r.

Tam gdzie urządzenia wy-
posażone są w moduł radiowy –
100% podzielników i 90% zain-
stalowanych wodomierzy – od-
czyt odbędzie się bez wcho-
dzenia do Państwa mieszkań.
Odczyty dla lokali, w których
wodomierze nie posiadają wbu-
dowanego modułu odbywać się
będą po uprzednim – przynaj-
mniej na trzy dni wcześniej –
ogłoszeniu terminu na klatkach
schodowych.

Zwracamy przy tym uwagę,
że dwa pierwsze terminy są
niepłatne. Jeśli w pierwszym
i drugim terminie lokal nie zo-
stanie udostępniony do odczytu
to kolejny termin jest już przez
Państwa płatny. Opłata zostanie
doliczona do rozliczenia. Od-
czyty podawane telefonicznie
przez użytkowników nie będą
honorowane. T.T.

czynnie uczestniczyły także dyrektorki pla-
cówek co uchwyciliśmy w obiektywie i pre-
zentujemy na zdjęciach.

Jest to jedna z tych imprez, gdzie nie ma
pokonanych. Wszyscy uczestnicy dają z sie-
bie wszystko i wszyscy zostają za swoje sta-
rania nagrodzeni. Podobnie jak w latach po-
przednich fundatorem nagród była nasza
Spółdzielnia. Każdy uczestnik Olimpiady
otrzymywał okolicznościowy medal i słody-
cze. Rangi imprezie dodawała też wizyta św.
Mikołaja, który rozdawał słodkości, rozmawiał
z maluchami o prezentach i ogólnie o świętach,
a także pomagał wszystkim drużynom w kon-
kurencji zbierania piłek tenisowych. „Było su-
per” – tak określił spotkanie zapytany przez nas
kilkuletni sportowiec. My też tak uważamy
i wszystkim maluchom i ich rodzicom ser-
decznie gratulujemy. K.Sz.

To była już XIV Olimpiada zorganizowana
przez TKKF Ognisko „Dzikusy” przy
współpracy z RSM „Bawełna”, Radą Osiedla
„Olechów-Janów” i dyr. Szkoły Podstawowej
nr 205 dla najmłodszych sportowców. W so-
botni poranek 6 grudnia przed salą gimna-
styczną Szkoły Podstawowej nr 205 na „Ole-
chowie” zebrały się drużyny reprezentujące
cztery przedszkola i jedną szkolną zerówkę:

Przedszkole Miejskie nr 4 z Janowa,
Przedszkole Miejskie nr 234 z Olechowa,
Przedszkole Miejskie nr 229 z Andrzejowa,
Przedszkole „Witaminka” z Janowa, oraz
Grupę zerową ze Szkoły Podstawowej nr 205.

O godz. 10.00 rozpoczęła się wyśmienita
zabawa i zdrowa, sportowa rywalizacja w wy-
konaniu najmłodszych. Wśród „olimpijskich”
konkurencji były skoki na piłce, rzuty do celu,
biegi z przeszkodami, wyścigi. W zabawie
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05.10 Renifer Niko ratuje święta - film
animowany, Niemcy, Dania, Finlandia,
Irlandia (2008), reż. Michael Hegner,
Kari Juusonen, Krystyna Kozanecka-
Kołakowska 06.30 Santo Subito (1) -
film dok., Francja, Polska (2011)
07.30 Najlepsze z najlepszych. Święta
z Disneyem - film animowany, USA
(2011) 08.30 Święta rodzina (1) - film
fabularny, Włochy (2007) 10.25 12
świątecznych randek - komedia ro-
mantyczna, USA (2011), reż. James
Hayman, wyk. Amy Smart, Marc-Paul
Gosselaar, Benjamin Ayres, Jennifer
Kydd, Jayne Eastwood 11.55 Urbi et
Orbi - transmisja z błogosławieństwa
z Watykanu (2014) 12.40 Śledztwo
w sprawie Bożego Narodzenia - film
dok. (2014) 13.40 Golec uOrkiestra
w Bukowinie - koncert 14.30 Wiado-
mości naukowe - magazyn 14.35 Ku-
chenne podboje Karolaka - reportaż
15.05 Bliźniacy - komedia USA
(1988), reż. Ivan Reitman, wyk. Arnold
Schwarzenegger, Danny DeVito, Kelly
Preston, Chloe Webb 17.00 Teleexp-
ress 17.15 Pogoda 17.25 Kolędowa-
nie ze Świętym Janem Pawłem II (1) -
koncert 18.30 Jaka to melodia? 19.30
Wiadomości 20.05 Sport
20.15 Pogoda
20.25 Holiday - komedia, USA

(2006), reż. Nancy Meyers, wyk.
Cameron Diaz, Kate Winslet, Jeff
Black

22.45 Bez odwrotu - film akcji, USA
(1986), reż. Corey Yuean, wyk.
Kurt McKinney, Jean- Claude Van
Damme, Kathie Sileno, Ron Pohnel

00.35 Plan doskonały - film sensacyj-
ny USA (2006), reż. Spike Lee,
wyk. Denzel Washington, Clive
Owen, Jodie Foster, Willem Dafoe

02.50 Notacje - Alicja Majewska. Co
mi w duszy gra - cykl dok.

03.05 Kolędowanie ze św. Janem Pa-
włem II. Koncert z Wadowic cz.I

04.05 Zakończenie dnia

05.15 Boże Narodzenie (The Nativity) -
dramat, Wielka Brytania, Kanada
(2010), reż. Coky Giedroyc, wyk. Tatia-
na Maslany, Andrew Buchan, Neil Dud-
geon, Claudie Blakely, Vincent Regan
06.50 Dla niesłyszących - Orędzie Pry-
masa Polski na Boże Narodzenie 07.05
Rodzinne oglądanie - Pierwsza Cicha
Noc - film dok. 08.05 Ciekawski George.
bardzo małpie święta - film animowany,
USA (2009), reż. Scott Heming, Cathy
Malkasian, Jeff McGrath 09.10 Super-
pies - komedia USA (1995), reż. Aaron
Norris, wyk. Chuck Norris, Peter Savard
Moore, Francesco Quinn, Carmine Cari-
di 10.40 Teściowie - komedia, Niem-
cy, USA (2003), reż. Andrew Fleming,
wyk. Michael Douglas, Ryan Rey-
nolds, Albert Brooks 12.25 Gwiazdy
w południe - Attyla (1) - film przygodo-
wo-historyczny USA, (2000), reż. Dick
Lowry, wyk. Gerard Butler, Powers Bo-
othe, Simmone Mackinnon, Reg Ro-
gers, Tim Curry 14.00 Familiada - od-
cinek specjalny - teleturniej 14.35 Kolę-
dowanie z Dwójką 2014
Zakopower&Kayah (1) - koncert 15.25
Mikołajek - komedia, Francja (2009),
reż. Laurent Tirard, wyk. Maxime Go-
dart, Vincent Claude, Charles Vaillant,
Victor Carles, Kad Merat, Valerie Leme-
rcier 16.55 Góral i Jabbar kabaret na
Święta 2014 - program rozrywkowy
18.00 Panorama 18.20 Sport Telegram
18.25 Pogoda 18.30 Rodzinka Robin-
sonów - film animowany USA (2007),
reż. Stephen Anderson 20.10 Pielgrzy-
mka do miejsc śmiesznych - Kabaret
Neo - Nówka 22.20 Pretty Woman -
komedia romantyczna, USA (1990), reż.
Garry Marshall, wyk. Julia Roberts, Ri-
chard Gere, Ralph Bellamy 00.20 Ślady
zbrodni - thriller USA (2007), reż. Renny
Harlin, wyk. Samuel L. Jackson, Ed
Harris, Eva Mendes, Luis Guzman
01.55 Attyla (1) - film przygodowo-histo-
ryczny, USA (2000) 03.30 Dzięki Bogu
już Święta - program rozrywkowy 04.40
Kolędowanie z Dwójką 2014 Zakopo-
wer&Kayah (1) - koncert 05.15 Zakoń-
czenie dnia

06.00 Nowy dzień z Polsat News
07.45 Garfield Show (1)
08.00 Co nowego u Scooby’ego? (28)
08.30 Scooby Doo. Gdzie jesteś? (1)
09.00 Kacper straszy w Boże Naro-

dzenie - Kanada, USA, 2000, reż.
Hurley Owen

10.45 Święty Mikołaj z 34 Ulicy - USA,
1994, reż. Les Mayfield, wyst. Ri-
chard Attenborough, James Re-
mar, Elisabeth Perkins, Dylan
McDermott, Mara Wilson, J.T.
Walsh, Robert Prosky

13.00 Krakowskie Kolędowanie z Pol-
satem

14.45 Milion na gwiazdkę - Kanada,
USA, 2007, reż. James Orr, wyst.
Cameron Bright, Carmen Electra,
Chris Kattan, Knight Matthew, Lacy
Preston, Patrick Swayze, Schlagel
Amy, Schlagel Zoe

16.45 Kevin sam w domu - USA,
1990, reż. Chris Columbus, wyst.
Macaulay Culkin, Joe Pesci, Da-
niel Stern, Catherine O’Hara,
John Heard

18.50 Wydarzenia
19.20 Sport
19.25 Pogoda
19.30 Świat według Kiepskich (19)
20.05 Artur ratuje Gwiazdkę - USA,

2011, reż. Sarah Smith, Barry Co-
ok

22.10 Święta Last Minute - USA,
2004, reż. Joe Roth, wyst. Tim Al-
len, Dan Aykroyd, Erik Per Sulli-
van, Jake Busey, Jake Busey, Julie
Gonzalo, Marin Cheech, M.Emmet
Walsh, Jamie Lee Curtis

00.25 Wyjdź za mnie cz. 1 - USA,
2010, reż. James Hayman, wyst.:
Lucy Liu, Steven Pasquale, Bobby
Cannavale, Enrique Murciano

02.15 Tajemnice losu
05.00 Wstawaj! Gramy!

05.55 Info Poranek 05.59 Serwis Info
Poranek 06.06 Info Poranek 06.11 Po-
goda Info 06.15 Info Poranek 06.29
Serwis Info Poranek 06.36 Info Pora-
nek 06.41 Pogoda Info 06.45 Info Po-
ranek 06.59 Serwis Info Poranek
07.05 Info Poranek 07.10 Pogoda Info
07.15 Info Poranek 07.29 Serwis Info
Poranek 07.34 Info Poranek 07.40
Gość poranka 07.52 Info Poranek
07.59 Serwis Info Poranek 08.07 Info
Poranek 08.11 Pogoda Info 08.15 Info
Poranek 08.29 Serwis Info Poranek
08.34 Info Poranek 08.40 Gość poran-
ka 08.52 Info Poranek 09.00 Serwis
Info Poranek 12.00 Świat i ludzie -
magazyn 12.30 Serwis Info Dzień
12.55 Pogoda Info 13.00 Światowiec -
magazyn turystyczny 13.30 Serwis In-
fo Dzień 13.55 Pogoda Info 14.00 Ser-
wis Info Dzień 14.30 Serwis Info Dzień
14.55 Pogoda Info 15.00 Reportaż
TVP INFO 15.30 Serwis Info Dzień
15.55 Pogoda Info 16.00 Prawdę mó-
wiąc - magazyn 16.30 Puls Polski
16.55 Pogoda Info 17.00 Serwis Info
Dzień 17.15 Teleexpress Extra 17.32
Puls Polski - magazyn 18.00 Dla nie-
słyszących - Twoje Info - JM 18.16 Po
przecinku - rozmowa 18.32 Dla nie-
słyszących - Twoje Info 18.50 INFOr-
macje 19.20 Pogoda Info 19.25 Świa-
towiec - magazyn turystyczny 19.57
Dziś wieczorem 20.12 Minęła 20ta
20.44 Flesz - Serwis Info 20.52 Pogo-
da Info 21.00 Serwis Info Wieczór
21.10 Pogoda Info 21.15 Puls Polski
21.40 Studio lotto 21.50 Flesz - Pano-
rama Dnia 21.51 Panorama Dnia
22.30 Jan Pospieszalski. Bliżej
23.15 Z dnia na dzień 24.00 Teleexp-
ress Extra 00.20 Puls Polski - maga-
zyn 00.50 Dziś wieczorem 01.05 Mi-
nęła 20ta 01.37 Flesz - Serwis Info
01.45 Serwis Info Wieczór 01.55 Pa-
norama Dnia 02.27 Pogoda Info 02.30
Puls Polski 02.55 Świat i ludzie - ma-
gazyn 03.25 Światowiec - magazyn
turystyczny 03.55 Reportaż TVP INFO

06.00 Ostatnia szansa - Polska, 2011
06.55 Garfield Show (43)
07.10 Garfield Show (44)
07.25 Szczenięce lata Toma i Jer-

ry’ego (36)
07.50 Garfield Show (49)
08.05 Garfield Show (50)
08.20 Szczenięce lata Toma i Jer-

ry’ego (39)
08.50 Scooby Doo
09.15 Scooby Doo
09.45 Nowa wigilijna opowieść - 12

piesków w opałach - USA, 2012,
reż. Keith Merrill, wyst. Danielle
Chuchran, Sean Patrick Flanery

11.45 Od czasów do czasów - Wielka
Brytania, 2009, reż. Julian Fello-
wes, wyst. Christopher Villiers, Do-
minic West, Douglas Booth, Etel
Alex, Hugh Bonneville, Maggie
Smith, Pauline Collins

13.35 Czerwony Kapturek - prawdzi-
wa historia - USA, 2005, reż. Cory
Edwards, Todd Edwards

15.05 Moje córki - USA, 2007, reż.
Tyler Perry, wyst. Gabrielle Union,
Idris Elba, Louis Gossett Jr., Malin-
da Williams, Tasha Smith

17.00 Miłość w Seattle - USA, 2009,
reż. Camp Brandon, wyst. Aaron
Eckhart, Carroll John, Fogler
Dan, Martin Sheen, Jennifer Ani-
ston

19.00 Jaś Fasola
20.00 Poszukiwacze świętej włóczni -

Niemcy, 2010, reż. Florian Baxme-
yer, wyst. Bettina Zimmermann,
Jürgen Prochnow, Kai Wiesinger,
Sonja Gerhardt

22.20 Tornado w Nowym Jorku - Ka-
nada, 2008, reż. Tibor Takács,
wyst. Jerry Wasserman, Nicole de
Boer, Sebastian Spence

00.05 Wyścig śmierci 3. Piekło - USA,
2013

02.05 Na granicy śmierci - USA, 2008
03.00 Seks w wielkim mieście (52)
03.35 Seks w wielkim mieście (53)
04.10 4music
05.05 4music

05.35 We Dwoje 2 (11) - program roz-
rywkowy

06.55 Mango Telezakupy
09.00 Świąteczna ucieczka - film rodzin-

ny, USA 1992, reż. Jeff Franklin,
wyst. Ashley Olsen, Mary-Kate Ol-
sen, Rhea Perlman, Cynthia Geary

10.50 Gdzie mieszkają dzikie stwory -
film rodzinny, USA, Australia, Niem-
cy 2009, reż. Spike Jonze, wyst. Max
Records, Catherine Keener, Mark
Ruffalo, James Gandolfini, Paul Da-
no, Forest Whitaker

12.55 Bitwa o Anglię - film wojenny,
Wielka Brytania 1969, reż. Guy Ha-
milton, wyst. Laurence Olivier, Ro-
bert Shaw, Michael Caine, Christop-
her Plummer, Kenneth More, Susan-
nah York, Trevor Howard, Ralph Ri-
chardson, Curt Jurgens, Michael Re-
dgrave, Nigel Patrick

15.30 Wytańczyć marzenia - film oby-
czajowy, USA 2006, reż. Liz Fried-
lander, wyst. Antonio Banderas, Alf-
re Woodard, Rob Brown, Yaya Da-
Costa, John Ortiz, Jenna Dewan

17.55 W krzywym zwierciadle. Witaj
Święty Mikołaju! komedia, USA
1989, reż. Jeremiah Chechik, wyst.
Chevy Chase, Beverly D'Angelo,
Randy Quaid, Diane Ladd, E.G. Mar-
shall, Doris Roberts

20.00 Jak wytresować smoka - film
przygodowy, USA 2010, reż. Dean
DeBlois, Chris Sanders, wyst. Jay
Baruchel, Gerard Butler, Craig Fe-
rguson, America Ferrera

22.05 Rozgrywka - film sensacyjny,
USA, Niemcy 2001, reż. Frank Oz,
wyst. Robert De Niro, Edward Nor-
ton, Marlon Brando, Angela Bassett,
Gary Farmer, Paul Soles

00.35 Słaby punkt - film sensacyjny,
USA, Niemcy 2007, reż. Gregory
Hoblit, wyst. Anthony Hopkins, Ryan
Gosling, David Strathairn, Rosa-
mund Pike, Embeth Davidtz

02.55 Druga strona medalu 2 (6,7) -
talk-show

03.55 Druga strona medalu 3 (1)

06.00 Uwaga! 06.20 Mango - Teleza-
kupy 06.55 Mam talent 7 (2) - program
rozrywkowy 08.25 Psim tropem do do-
mu - film rodzinny, USA 1995, reż.
Carlo Carlei, wyst. Matthew Modine,
Nancy Travis, Eric Stoltz, Jon Polito,
Tom Coleman 10.20 Pajęczyna Char-
lotty - film rodzinny, USA, Niemcy
2006, reż. Gary Winick, wyst. Dakota
Fanning, Kevin Anderson, Julia Ro-
berts, Steve Buscemi, John Cleese,
Oprah Winfrey, Robert Redford 12.20
Asteriks i Obeliks. Misja Kleopatra -
film przygodowy, Francja, Niemcy
2002, reż. Alain Chabat, wyst. Gerard
Dépardieu, Christian Clavier, Jamel
Debbouze, Monica Bellucci, Alain
Chabat, Claude Rich 14.40 Happy Fe-
et. Tupot małych stóp - komedia, USA
2006, reż. George Miller, Warren Co-
leman, Judy Morris, wyst. Elijah Wo-
od, Robin Williams, Nicole Kidman,
Brittany Murphy, Hugh Jackman 16.50
Czego pragną dziewczyny - komedia,
USA 2003, reż. Dennie Gordon, wyst.
Amanda Bynes, Colin Firth, Kelly Pre-
ston, Eileen Atkins, Anna Chancellor,
Jonathan Pryce, Oliver James, Sylvia
Syms 19.00 Fakty 19.25 Sport 19.35
Pogoda 19.45 Uwaga! 20.00 Listy do
M. - komedia, Polska 2011, reż. Mi-
tja Okorn, wyst. Maciej Stuhr, Roma
Gąsiorowska, Tomasz Karolak, Ag-
nieszka Dygant, Piotr Adamczyk,
Wojciech Malajkat, Paweł Mała-
szyński, Katarzyna Zielińska 22.20
Zamieć - film sensacyjny, USA, Fran-
cja, Kanada 2009, reż. Dominic Sena,
wyst. Kate Beckinsale, Gabriel Macht,
Tom Skerritt, Columbus Short, Alex
O’Loughlin 00.25 Złoty kompas - film
przygodowy, USA, Wielka Brytania
2007, reż. Chris Weitz, wyst. Nicole
Kidman, Daniel Craig, Dakota Blue
Richards, Ben Walker, Freddie High-
more, Ian McKellen, Eva Green, Tom
Courtenay, Sam Elliott, Christopher
Lee, Kristin Scott Thomas 02.45 Leka-
rze 5 (4) - serial obyczajowy, Polska
03.45 Uwaga! 04.05 Rozmowy w toku

05.15 Bliźniacy - komedia, USA (1988),
reż. Ivan Reitman, wyk. Arnold Schwa-
rzenegger, Danny DeVito, Kelly Pres-
ton, Chloe Webb 07.00 Transmisja
Mszy Świętej z Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Łagiewnikach 08.00 San-
to Subito cz. 4 - Nasz Święty - film dok.
09.10 Święta rodzina (2) - film fabular-
ny, Włochy (2007) 10.55 Wywiad Agaty
Młynarskiej 11.25 Wesołych świąt - ko-
media USA (2006), reż. John Whitesell,
wyk. Danny DeVito, Matthew Broderick,
Kristin Davis 13.00 Cała Polska śpiewa
kolędy z Telewizyjną Jedynką i Radiem
Zet 13.50 Holiday - komedia USA
(2006), reż. Nancy Meyers, wyk. Came-
ron Diaz, Kate Winslet, Jeff Black 16.05
Kolędy w Pałacu Prezydenckim - kon-
cert 17.00 Teleexpress 17.15 Pogoda
17.25 Kolędowanie ze Świętym Janem
Pawłem II (2) - koncert 18.30 Jaka to
melodia? - teleturniej muzyczny 19.30
Wiadomości 20.00 Sport 20.05 80. Ple-
biscyt na 10 Najlepszych Sportowców
Polski – kandydaci 20.10 Pogoda 20.20
Pogoda dla kierowców 20.25 To nie tak,
jak myślisz, kotku - komedia, Polska
(2008), reż. Sławomir Kryński, wyk. Ka-
tarzyna Figura, Jan Frycz, Jacek Boru-
siński, Tomasz Kot, Małgorzata Bucz-
kowska 22.15 Nocny jastrząb - film
akcji, USA (1981), reż. Bruce Mal-
muth, wyk. Sylvester Stallone, Billy
Dee Williams, Rutger Hauer, Nigel
Davenport 24.00 Bez odwrotu - film
akcji, USA (1986), reż. Corey Yuean,
wyk. Kurt McKinney, Jean- Claude Van
Damme, Kathie Sileno, Ron Pohnel
01.50 12 świątecznych randek - kome-
dia romantyczna USA (2011), reż. Ja-
mes Hayman, wyk. Amy Smart, Marc-
Paul Gosselaar, Benjamin Ayres, Jen-
nifer Kydd, Jayne Eastwood 03.20 No-
tacje - Jan Englert. Mam konstrukcje
dziewiętnastowieczną - cykl dok. 03.35
Kolędowanie ze św. Janem Pawłem II.
Koncert z Wadowic cz. II 04.25 Zakoń-
czenie dnia

06.00 Gwiazdy kolędują z Dwójką (2) -
koncert

06.25 Mikołajek - komedia, Francja
(2009)

07.55 Rodzinne oglądanie - Bożonaro-
dzeniowa kraina cudów

08.55 Znachor - dramat, Polska (1981),
reż. Jerzy Hoffman, wyk. Jerzy Biń-
czycki, Anna Dymna, Tomasz Stockin-
ger, Bernard Ładysz, Bożena Dykiel,
Artur Barciś, Andrzej Kopiczyński,
Piotr Fronczewski, Piotr Grabowski,
Jerzy Trela

11.15 Andre Rieu (koncert Bożonarodze-
niowy)

12.25 Gwiazdy w południe - Attyla (2) -
film przygodowo-historyczny USA
(2000)

14.00 Familiada - teleturniej
14.35 Kolędowanie z Dwójką 2014 Zako-

power&Kayah (2)
15.15 Neo - Nówka i przyjaciele - prob-

lemy Świętego Mikołaja
15.50 Pretty Woman - komedia roman-

tyczna, USA (1990), reż. Garry Mars-
hall, wyk. Julia Roberts, Richard
Gere, Ralph Bellamy

18.00 Panorama
18.25 Sport Telegram
18.30 Pogoda
18.40 Disco robaczki - film animowany,

Dania, Niemcy (2008)
20.10 10 - lecie kabaretu Paranienormalni
22.00 Hrabia Monte Christo - film kos-

tiumowy USA (2002), reż. Kevin Rey-
nolds, wyk. James Caviezel, Guy Pea-
rce, Dagmara Dominczyk

00.10 As w rękawie - film fabularny USA,
Wielka Brytania, Francja (2006), reż.
Joe Carnahan, wyk. Ryan Reynolds,
Ray Liotta, Joseph Ruskin

02.05 Attyla (2) - film przygodowo-histo-
ryczny USA (2000)

03.35 Góral i Jabbar kabaret na Święta
2014

04.30 Kolędowanie z Dwójką 2014 Zako-
power&Kayah (2)

05.00 Zakończenie dnia

06.00 Nowy dzień z Polsat News
07.50 Małpy w kosmosie - USA, 2008,

reż. Kirk De Micco
09.30 Magiczna Gwiazdka Mikiego.

Zasypani w Café Myszka - USA,
2001, reż. Tony Craig

10.45 Sooby Doo. Upiorna Gwiazdka -
USA, 2012, reż. Chris Wedge

11.15 Artur ratuje Gwiazdkę - USA,
2011, reż. Sarah Smith, Barry Co-
ok

13.15 Świąteczna gorączka - USA,
1996, reż. Brian Levant, wyst. Ar-
nold Schwarzenegger, Sinbad, Phil
Hartman, Rita Wilson, James Belu-
shi

14.45 Święta Last Minute - USA,
2004, reż. Joe Roth, wyst. Tim Al-
len, Dan Aykroyd, Erik Per Sulli-
van, Jake Busey, Jake Busey, Julie
Gonzalo, Marin Cheech, M.Emmet
Walsh, Jamie Lee Curtis

16.45 Śnieżne psy - Kanada, USA,
2002, reż. Brian Levant, wyst.
Cuba Gooding Jr., M.Emmet
Walsh, Nichols Nichelle, James
Coburn, Sisqó

18.50 Wydarzenia
19.20 Sport
19.25 Pogoda
19.30 Świat według kiepskich (245)
20.05 Gdzie jest Nemo? - USA, 2003,

reż. Andrew Stanton
22.10 Wolna chata - USA, 2009, reż.

Harper Sam, wyst. Danny DeVito,
Crosby Caitlin, Hansen Ryan, Ka-
tey Sagal, Stone Skyler

23.50 Wyjdź za mnie cz. 2 - USA,
2010, reż. James Hayman, wyst.
Lucy Liu, Steven Pasquale, Bobby
Cannavale, Enrique Murciano

01.45 Tajemnice losu
05.00 Wstawaj! Gramy!

05.55 Info Poranek 05.59 Serwis Info
Poranek 06.06 Info Poranek 06.11 Po-
goda Info 06.15 Info Poranek 06.29
Serwis Info Poranek 06.35 Info Pora-
nek 06.41 Pogoda Info 06.45 Info Po-
ranek 06.59 Serwis Info Poranek
07.06 Info Poranek 07.10 Pogoda Info
07.15 Info Poranek 07.29 Serwis Info
Poranek 07.34 Info Poranek 07.40
Gość poranka 07.52 Info Poranek
07.59 Serwis Info Poranek 08.07 Info
Poranek 08.11 Pogoda Info 08.15 Info
Poranek 08.29 Serwis Info Poranek
08.34 Info Poranek 08.40 Gość poran-
ka 08.51 Info Poranek 09.009 Serwis
Info Poranek 12.00 Przegląd wyda-
rzeń tygodnia 12.30 Serwis Info Dzień
12.55 Pogoda Info 13.00 Światowiec -
magazyn turystyczny 13.30 Serwis In-
fo Dzień 13.55 Pogoda Info 14.00 Ser-
wis Info Dzień 14.30 Serwis Info Dzień
14.55 Pogoda Info 15.00 Reportaż
TVP INFO - reportaż 15.30 Serwis
Info Dzień 15.55 Pogoda Info 16.00
Prawdę mówiąc - magazyn 16.30 Puls
Polski 16.55 Pogoda Info 17.00 Ser-
wis Info Dzień 17.15 Teleexpress Ex-
tra 17.32 Puls Polski 18.00 Dla nie-
słyszących - Twoje Info - JM 18.20 Po
przecinku - rozmowa 18.36 Dla nie-
słyszących - Twoje Info 18.50 INFOr-
macje 19.20 Pogoda 19.25 Świato-
wiec - magazyn turystyczny 19.57
Dziś wieczorem 20.12 Forum 20.44
Flesz - Serwis Info 20.52 Pogoda
21.00 Serwis Info Wieczór 21.10 Po-
goda 21.15 Kod dostępu - program
publicystyczny 21.40 Studio lotto
21.50 Flesz - Panorama Dnia 21.51
Panorama Dnia 22.48 Pogoda 22.55
Z dnia na dzień 23.45 Teleexpress
Extra 00.05 Kod dostępu - program
publicystyczny 00.35 Dziś wieczorem
00.50 Forum 01.22 Flesz - Serwis Info
01.30 Serwis Info Wieczór 01.40 Pa-
norama Dnia 02.33 Pogoda 02.40 Re-
portaż TVP INFO - reportaż 02.55
Przegląd wydarzeń tygodnia 03.25
Światowiec - magazyn turystyczny
03.50 Reportaż TVP INFO - reportaż

06.00 Ostatnia szansa - Polska, 2011
06.55 Garfield Show (45) 07.10 Gar-
field Show (46) 07.25 Szczenięce lata
Toma i Jerry’ego (37) 07.50 Garfield
Show (51) 08.05 Garfield Show (52)
08.20 Szczenięce lata Toma i Jer-
ry’ego (1) 08.50 Scooby Doo 09.15
Scooby Doo 09.45 Scooby Doo 10.10
Kubuś Puchatek. Puchatkowego No-
wego Roku - USA, 2002 11.30 Czeka-
jąc na cud - Kanada, USA, 2004, reż.
Chazz Palminteri, wyst. Alan Arkin,
Paul Walker, Penélope Cruz, Robin
Williams, Susan Sarandon 13.20 Za-
wód święty Mikołaj - USA, 2001, reż.
Peter Werner, wyst. Whoopi Gold-
berg, Brian Stokes Mitchell, Frankie
Faison, Taylor Negron, Victor Garber
15.05 Milion na gwiazdkę - Kanada,
USA, 2007, reż. James Orr, wyst. Ca-
meron Bright, Carmen Electra, Chris
Kattan, Knight Matthew, Lacy Preston,
Patrick Swayze, Schlagel Amy, Schla-
gel Zoe
16.55 Świąteczne psiaki - Kanada,

USA, 2009, reż. Robert Vince,
wyst. Andrew Astor, Charisse Ba-
ker, Craig Anton

18.35 Franciszek z Buenos Aires -
Włochy, 2014

20.00 Król Skorpion 2. Narodziny Wo-
jownika - Niemcy, RPA, USA, 2008

22.05 Pieskie szczęście - USA,
2006, reż. Mario Van Peebles,
wyst. Wesley Snipes, Adrian Wa-
shington, Aubrey Dollar, James
Hiroyuki Liao, Kevin Thoms, Ma-
rio Van Peebles, Jackie Quino-
nes

00.00 Silent Hill - Francja, Kanada,
USA, 2012, reż. Michael Bassett,
wyst. Adelaide Clemens, Kit Harin-
gton, Sean Bean

01.45 Na granicy śmierci - USA, 2008
02.40 Seks w wielkim mieście (54)
03.15 Dekoratornia
03.40 Dekoratornia
04.10 4music
05.05 mała Czarna

05.00 We Dwoje 2 (12) - program
rozrywkowy 06.20 Męski Typ 2. Zbi-
gniew Lew-Starowicz (3) - talk-show
rozrywkowy 06.50 Mango Telezakupy
08.55 Dwóch i pół (17) - serial, USA
09.25 Dwóch i pół (18) - serial, USA
09.55 W krzywym zwierciadle. Witaj
Święty Mikołaju! - komedia, USA
1989, reż. Jeremiah Chechik, wyst.
Chevy Chase, Beverly D'Angelo, Ran-
dy Quaid, Diane Ladd, E.G. Marshall,
Doris Roberts 12.00 Wielka ucieczka
(1/2) - film wojenny, USA 1963, reż.
John Sturges, wyst. Steve McQueen,
James Garner, Charles Bronson, Ri-
chard Attenborough, James Donald,
Donald Pleasence, James Coburn,
David McCallum, Gordon Jackson
14.05 Wielka ucieczka (2) - film wojen-
ny, USA 1963, reż. John Sturges,
wyst. Steve McQueen, James Garner,
Charles Bronson, Richard Attenbo-
rough, James Donald, Donald Plea-
sence, James Coburn 15.45 Narodzi-
ny - film obyczajowy, USA 2006,
reż. Catherine Hardwicke, wyst. Ke-
isha Castle-Hughes, Oscar Isaac,
Hiam Abbas, Shaun Toub, Ciaran
Hinds, Shohreh Aghdashloo, Stan-
ley Townsend 17.55 Jak wytresować
smoka - film przygodowy, USA 2010,
reż. Dean DeBlois, Chris Sanders,
wyst. Jay Baruchel, Gerard Butler,
Craig Ferguson, America Ferrera, Jo-
nah Hill 20.00 Złap mnie, jeśli potrafisz
- film sensacyjny, USA 2002, reż. Ste-
ven Spielberg, wyst. Leonardo DiCap-
rio, Tom Hanks, Christopher Walken,
Martin Sheen, Nathalie Baye, Amy
Adams, James Brolin 22.55 Słaby
punkt - film sensacyjny, USA, Niemcy
2007, reż. Gregory Hoblit, wyst. Ant-
hony Hopkins, Ryan Gosling, David
Strathairn, Rosamund Pike, Embeth
Davidtz, Billy Burke 01.15 Bandycki
szlak - western, USA 1995, reż. P.J.
Pesce, wyst. Sam Elliott, Craig Shef-
fer, Linda Fiorentino, John Furlong,
Michael Huddleston, Frank Whaley
03.15 Druga strona medalu 3 (2,3,4,5)
- talk-show

06.00 Uwaga! 06.20 Mango - Teleza-
kupy 07.35 Jack Frost - film rodzinny,
USA 1998, reż. Troy Miller, wyst. Mi-
chael Keaton, Kelly Preston, Joseph
Cross, Mark Addy, Andy Lawrence, Eli
Marienthal 09.40 Happy Feet. Tupot
małych stóp - komedia, USA 2006,
reż. George Miller, Warren Coleman,
Judy Morris, wyst. Elijah Wood, Robin
Williams, Nicole Kidman, Brittany Mur-
phy, Hugh Jackman 11.50 Złoty kom-
pas - film przygodowy, USA, Wielka
Brytania 2007, reż. Chris Weitz, wyst.
Nicole Kidman, Daniel Craig, Dakota
Blue Richards, Ben Walker, Freddie
Highmore, Ian McKellen, Eva Green,
Tom Courtenay, Sam Elliott, Christop-
her Lee, Kristin Scott Thomas 14.10
Człowiek w żelaznej masce - film przy-
godowy, USA, Francja 1998, reż.
Randall Wallace, wyst. Leonardo Di-
Caprio, Jeremy Irons, John Malkovich,
Gerard Dépardieu, Gabriel Byrne, An-
ne Parillaud, Judith Godreche 16.50
Zaczarowana - komedia, USA 2007,
reż. Kevin Lima, wyst. Amy Adams,
Patrick Dempsey, James Marsden, Ti-
mothy Spall, Susan Sarandon 19.00
Fakty 19.25 Sport 19.35 Pogoda
19.45 Uwaga! 20.00 Asteriks na oli-
mpiadzie - film przygodowy, Fran-
cja, Niemcy, Hiszpania, Włochy, Be-
lgia 2008, reż. Frédéric Forestier,
Thomas Langmann, wyst. Gerard
Dépardieu, Clovis Cornillac, Benoit
Poelvoorde, Alain Delon, Vanessa
Hessler, Jean-Pierre Cassel 22.25
Ojciec chrzestny - film sensacyjny,
USA 1972, reż. Francis Ford Coppola,
wyst. Marlon Brando, Al Pacino, Ja-
mes Caan, Robert Duvall, Al Lettieri,
John Cazale, Richard Castellano, Dia-
ne Keaton, Talia Shire, Richard Conte,
Sterling Hayden, John Marley 02.00
Za jakie grzechy - komedia, USA, Ka-
nada 2009, reż. Jonas Elmer, wyst.
Renée Zellweger, Harry Connick Jr.,
J.K. Simmons, Siobhan Fallon, Fran-
ces Conroy 03.55 Uwaga! 04.10 Roz-
mowy w toku

22.30 Jan Pospieszalski.
Bliżej

22.05 Pieskie szczęście
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00.25 Ptaszek na uwięzi 16.15 Tylko taniec 18.00 Pierwsza miłość 00.35 Audiencja generalna
papieża Franciszka

12.35 Maria Antonina 22.05 Bumerang 01.30 Terminator

00.20 Wielka heca
Bowfingera

21.55 Dom na końcu ulicy 16.20 Pani Doubtfire 16.00 Prawdę mówiąc 14.10 Poszukiwacze
świętej włóczni

16.00 Loch Ness 20.00 Włoska robota

05.20 Telezakupy 05.55 TVP INFO
w TVP1 08.00 Wiadomości 08.05 Po-
goda poranna 08.10 Dylematu 5 - se-
rial TVP 09.05 Wspaniałe stulecie -
serial kostiumowy, Turcja (2011)
10.05 Ojciec Mateusz - serial krymina-
lny TVP 11.00 Drużyna A - serial USA
(1984) 12.00 Wiadomości 12.10 Agro-
biznes 12.25 Magazyn Rolniczy - Ko-
nie huculskie 12.35 Gotuj się na świę-
ta - magazyn kulinarny 12.45 Natura
w Jedynce - Globalne ocieplenie
w świecie żółwia 13.45 Skoki Narciar-
skie - Turniej Czterech Skoczni. GA-
PA - kwalifikacje 15.15 Rewia Gwiazd
- talk-show 15.50 Wspaniałe stulecie -
serial kostiumowy, Turcja (2011)
17.00 Teleexpress 17.15 Pogoda
17.30 Jaka to melodia? 18.30 Świat
się kręci - widowisko publicystyczne
19.15 Gotuj się na święta - magazyn
kulinarny 19.30 Wiadomości 20.00
Sport 20.10 Pogoda
20.15 Orędzie Prezydenta
20.30 U Pana Boga za piecem - ko-

media, reż. Jacek Bromski, wyk. Ira
Łaczina, Jan Wieczorkowski, Krzy-
sztof Dzierma, Andrzej Zaborski,
Ania Janowska, Artur Krajewski,
Alicja Bach, Iwona Szczęsna, Eliza
Krasicka, Małgorzata Płońska

22.20 Sylwestrowa Rewia Gwiazd -
talk-show

23.25 Jaka to melodia?
00.25 Ptaszek na uwięzi - komedia

USA (1989), reż. John Badham,
wyk. Mel Gibson, Goldie Hawn,
David Carradine

02.25 Wampiry i świry (Vampires
Suck) - komedia USA (2010), reż.
Jason Friedberg, Aaron Seltzer,
wyk. Chris Riggi, Matt Lanter, Ken
Jeong, Michelle Lang

03.45 Miłość i taniec (Love 'N' Dan-
cing) - film fabularny USA (2008),
reż. Robert Iscove, wyk. Amy
Smart, Tom Malloy, Billy Zane, Ni-
cola Royston

05.20 Zakończenie dnia

06.10 M jak miłość - serial TVP

08.00 Pytanie na śniadanie

10.55 Słodko i wytrawnie - felieton

11.10 Barwy szczęścia - serial

obyczajowy TVP

11.40 Na dobre i na złe - serial

TVP

12.40 Wojciech Cejrowski boso

przez świat - Karnawał na Wy-

spach

13.10 Rodzinka.pl - serial kome-

diowy TVP

14.15 superPAKA czyli Kabareton

30 - lecia 2014 - the best of -

widowisko

15.20 Dla niesłyszących - M jak

miłość

16.15 Tylko taniec! - film muzy-

czny USA (2008), reż. Darren

Grant, wyk. Mary Elizabeth

Winstead, Tessa Thompson,

Riley Smith

18.00 Panorama

18.30 Sport Telegram

18.35 Pogoda

18.50 Kabaretowe hity 2014

19.55 Sylwester z Dwójką - Wroc-

ław 2014

01.40 Kabaretowe Hity 2014 -

Pielgrzymka do miejsc śmiesz-

nych - Kabaret Neo - Nówka

(1,2)

03.50 10 - lecie kabaretu Paranie-

normalni (1,2)

05.20 Zakończenie dnia

06.00 Nowy dzień z Polsat News

08.00 Pielęgniarki (65)

09.00 Malanowski i Partnerzy

(664)

09.30 Malanowski i Partnerzy

(665)

10.00 Dzień, który zmienił moje

życie (64)

11.00 Dlaczego ja? (577)

12.00 Pielęgniarki (66)

13.00 Trudne sprawy (169)

14.00 Pierwsza miłość (2006)

14.45 Dzień, który zmienił moje

życie (65)

15.50 Wydarzenia

16.10 Pogoda

16.15 Interwencja

16.30 Malanowski i Partnerzy (34)

17.00 Dlaczego ja? (347)

18.00 Pierwsza miłość (2007)

18.50 Wydarzenia

19.20 Sport

19.25 Pogoda

19.30 Świat według kiepskich

(322)

20.00 Sylwestrowa Moc Przebo-

jów 2014)

02.00 Największe przeboje lata

05.00 Wstawaj! Gramy!

05.55 Info Poranek 05.59 Serwis Info
Poranek 06.06 Info Poranek 06.11 Po-
goda Info 06.15 Info Poranek 06.29
Serwis Info Poranek 06.36 Info Pora-
nek 06.41 Pogoda Info 06.45 Info Po-
ranek 06.59 Serwis Info Poranek
07.05 Info Poranek 07.10 Pogoda Info
07.15 Info Poranek 07.29 Serwis Info
Poranek 07.34 Info Poranek 07.40
Gość poranka 07.51 Info Poranek
07.59 Serwis Info Poranek 08.10 Info
Poranek 08.24 Pogoda Info 08.29 Ser-
wis Info Poranek 08.34 Info Poranek
08.40 Gość poranka 08.52 Info Pora-
nek 09.00 Serwis Info Poranek 12.00
Świat i ludzie 12.30 Serwis Info Dzień
12.55 Pogoda Info 13.00 Serwis Info
Dzień 13.30 Serwis Info Dzień 13.55
Pogoda Info 14.00 Serwis Info Dzień
14.30 Serwis Info Dzień 14.55 Pogoda
Info 15.00 Serwis Info Dzień 15.20
Serwis sportowy 15.25 Pogoda Info
15.30 Info Dzień 16.30 Puls Polski
16.55 Pogoda Info 17.00 Serwis spor-
towy 17.15 Teleexpress Extra 17.32
To jest temat - magazyn 18.00 Dla
niesłyszących - Twoje Info - JM 18.28
Po przecinku - rozmowa 18.50 INFOr-
macje 19.10 INFOrozmowa 19.30 IN-
FObiznes 19.45 Pogoda Info 19.50
Serwis sportowy 19.57 Dziś wieczo-
rem 20.12 Minęła 20ta 20.44 Flesz -
Serwis Info 20.52 Pogoda Info 21.00
Serwis Info Wieczór 21.08 Pogoda
Info 21.15 Twoja Sprawa 21.40 Studio
lotto 21.50 Flesz - Panorama Dnia
21.51 Panorama Dnia 22.48 Pogoda
Info 22.55 Z dnia na dzień 00.35 Au-
diencja generalna papieża Franci-
szka - skrót 00.45 Teleexpress Extra
01.05 To jest temat - magazyn 01.35
Dziś wieczorem 01.50 Minęła 20ta
02.22 Flesz - Serwis Info 02.30 Serwis
Info Wieczór 02.40 Pogoda Info 02.45
Puls Polski 03.05 Filmy Dokumentalne
TVP INFO

06.00 Ostatnia szansa - Polska, 2011,
reż. Aneta Dobies, Maciej Piotrowski
06.55 Nowy Scooby i Scrappy Doo (2)
07.25 Szczenięce lata Toma i Jer-
ry’ego (3) 07.50 Nowy Scooby i Scrap-
py Doo (5) 08.15 Szczenięce lata To-
ma i Jerry’ego (6) 08.45 Gryf z krainy
ciemności - USA, 2007, reż. Andrew
Prowse, wyst. Amber Benson, Jonat-
han LaPaglia, Larry Drake reż. And-
rew Prowse, wyst. Jonathan LaPaglia,
Larry Drake, Amber Benson, Andrew
Pleavin 10.30 Za wcześnie umierać -
USA, 1991, reż. Joel Schumacher,
wyst. Julia Roberts, Campbell Scott,
Vincent D’Onofrio, Colleen Dewhurst,
David Selby 12.35 Maria Antonina -
USA, Francja, Japonia, 2006, reż.
Sofia Coppola, wyst. Kirsten Dunst,
Asia Argento, Danny Huston, Judy
Davis, Molly Shannon, Rip Torn,
Rose Byrne, Jason Schwartzman
14.55 Gwiazdka Beethovena - Kana-
da, USA, 2011, reż. Putch John 16.40
Kod Karola Wielkiego - Niemcy, 2008,
reż. Ralf Huettner, wyst. Benjamin Sa-
dler, Bettina Zimmermann, Stephan
Kampwirth 19.00 Jaś Fasola - Wielka
Brytania, 1994, reż. John Birkin, wyst.
Rowan Atkinson 19.30 Jaś Fasola -
Wielka Brytania, 1994, reż. John Bir-
kin, wyst. Rowan Atkinson 20.00 Sa-
ga. Przekleństwo Cienia - USA, 2013,
reż. John Lyde, wyst. Danielle Chuch-
ran, James C. Morris, Paul D. Hunt,
Richard McWilliams 22.00 Eskorta -
USA, 1994, reż. Dennis Hopper, wyst.
Tom Berenger, Dean Stockwell,
Grand L. Bush, Matthew Glave, Sey-
mour Cassel, William McNamara, Eri-
ka Eleniak, Crispin Glover, Gary Bu-
sey 23.55 Hiperorkan - USA, 2013,
reż. Daniel Lusko Lusko, wyst. Casper
Van Dien, Michael Beach, Sarah Lie-
ving 01.40 Silent Hill - Francja, Kana-
da, USA, 2012, reż. Michael Bassett,
wyst. Adelaide Clemens, Kit Haring-
ton, Sean Bean 03.30 Seks w wielkim
mieście (61) 04.05 4music 05.00 I like
it

05.05 We Dwoje 2 (15) - program
rozrywkowy

06.25 Męski Typ 2. Artur Boruc (5) -
talk-show rozrywkowy

06.55 Niewinna intryga (84) - teleno-
wela

08.00 Sąd rodzinny (100) - program
sądowy

09.00 Sędzia Anna Maria Wesołows-
ka (501) - program sądowy

10.00 Kryminalni 3 (6) - serial sen-
sacyjny, Polska

11.05 Mango Telezakupy
12.40 Sąd rodzinny (101) - program

sądowy
13.40 Szpital (29) - program obyczajo-

wy
14.40 Sędzia Anna Maria Wesołows-

ka (502) - program sądowy
15.40 Julia (93) - serial obyczajowy
16.15 Brzydula (33) - serial obyczajo-

wy, Polska
16.45 Kryminalni 3 (7) - serial sen-

sacyjny, Polska
17.50 Agenci NCIS. Los Angeles (24)

- serial sensacyjny, USA
18.45 Czterej pancerni i pies (11) -

serial wojenny, Polska
20.00 Flashdance - film obyczajowy,

USA 1983, reż. Adrian Lyne, wyst.
Jennifer Beals, Michael Nouri, Lilia
Skala, Sunny Johnson, Kyle T.
Heffner

22.05 Bumerang - komedia, USA
1992, reż. Reginald Hudlin, wyst.
Eddie Murphy, Robin Givens,
Halle Berry, David Alan Grier,
Martin Lawrence, Grace Jones,
Geoffrey Holder, Eartha Kitt,
Chris Rock

00.30 Powrót człowieka zwanego Ko-
niem - western, USA 1976, reż.
Irvin Kershner, wyst. Richard Har-
ris, Gale Sondergaard, Geoffrey
Lewis, Pedro Damián

03.00 Ucieczka z Los Angeles - film
SF, USA 1996, reż. John Carpen-
ter, wyst. Kurt Russell, A.J. Langer,
Steve Buscemi, Georges Corrafa-
ce, Stacy Keach, Michelle Forbes

06.00 Uwaga!

06.20 Mango - Telezakupy

07.25 Detektywi (658) - program kry-

minalny

08.00 Dzień dobry TVN

10.55 Na Wspólnej 12 (1994) - serial

obyczajowy, Polska

11.25 Szkoła (19)

12.25 Szpital (19) - program obyczajo-

wy

13.25 Ukryta prawda (48) - program

obyczajowy

14.25 Ugotowani 7 (18) - program

kulinarno-rozrywkowy

15.00 Szkoła (20)

16.00 Rozmowy w toku (2223) - talk-

show

17.00 Ukryta prawda (50) - program

obyczajowy

18.00 Szpital (21) - program obyczajo-

wy

19.00 Fakty

19.25 Sport

19.35 Pogoda

19.45 Uwaga!

20.00 Sylwester 2014

01.30 Terminator - film SF, USA,

Wielka Brytania 1984, reż. James

Cameron, wyst. Arnold Schwa-

rzenegger, Michael Biehn, Linda

Hamilton, Paul Winfield, Lance

Henriksen

03.25 Życie bez wstydu 2 (5) - reality

show

04.20 Uwaga!

05.35 Magiczne drzewo - film przygo-
dowy, reż. Andrzej Maleszka, wyk.
Maja Tomawska, Filip Fabiś, Adam
Szczegóła, Joanna Zientarska, Ag-
nieszka Grochowska, Andrzej Chy-
ra, Hanna Śleszyńska, Maciej Wie-
rzbicki, Dominika Kluźniak

07.00 Msza Święta
08.00 Wielka heca Bowfingera - ko-

media USA (1999), reż. Frank Oz,
wyk. Steve Martin, Eddie Murphy,
Heather Graham

09.40 Beethoven - komedia, USA
(1992), reż. Brian Levant, wyk. Oli-
ver Platt, Charles Grodin, David
Duchovny, Bonnie Hunt

11.15 Jaka to melodia?
12.05 Przepis dnia - magazyn
12.10 Elżbieta II cz.1
13.10 Sportowe podsumowanie roku
13.50 Skoki Narciarskie - Turniej Czte-

rech Skoczni. GAPA - konkurs in-
dywidualny

16.20 Program rozrywkowy
17.00 Teleexpress, Na żywo
17.15 Pogoda
17.20 Jaka to melodia?
18.30 Świat się kręci - widowisko pub-

licystyczne
19.15 Przepis dnia - magazyn
19.30 Wiadomości
20.00 Sport
20.10 Pogoda
20.25 U Pana Boga w ogródku - ko-

media, reż. Jacek Bromski, wyk.
Krzysztof Dzierma, Andrzej Zabor-
ski, Mieczysław Fiodorow, Emilian
Kamiński, Wojciech Solarz, Łukasz
Simlat, Jan Wieczorkowski

22.30 Liberator 2 - film fabularny USA
(1995), reż. Geoff Murphy, wyk.
Steven Seagal, Eric Bogosian

00.20 Wielka heca Bowfingera - ko-
media USA (1999), reż. Frank Oz,
wyk. Steve Martin, Eddie Murp-
hy, Heather Graham

02.05 Ptaszek na uwięzi - komedia
USA (1989), reż. John Badham,
wyk. Mel Gibson, Goldie Hawn,
David Carradine

04.00 Zakończenie dnia

05.35 Zokkomon - film przygodowy,
Indie (2010), reż. Satyajit Bhatkal,
wyk. Darsheel Safary, Anupam
Kher, Manjari Fadnis

07.35 Ciekawski George - film animo-
wany USA (2006)

09.10 Rodzinne oglądanie - Poszuki-
waczka wiszących ogrodów

10.10 Fantomas - komedia, Francja
(1964), reż. Andre Hunebelle, wyk.
Jean Marais, Louis de Funes, My-
lene Demongeot, Helene Arnaud,
Jacques Dynam, Robert Dalban,
Christian Toma

12.05 Zaproszenie na transmisję Kon-
certu Noworocznego z Wiednia
2015

12.15 Koncert Noworoczny z Wiednia
2015 (transmisja)

13.45 Sylwester (powtórka)
14.00 Familiada - odcinek specjalny
14.45 Pielgrzymka do miejsc śmiesz-

nych - Kabaret Neo - Nówka
16.00 Junior - komedia, USA (1995),

reż. Ivan Reitman, wyk. Arnold
Schwarzenegger, Danny De Vito,
Emma Thompson, Pamela Reed

18.00 Panorama
18.35 Sport Telegram
18.40 Pogoda
18.50 Sylwester z Dwójką - Wrocław

2014
20.05 Kabaret Limo - Ostatnie pożeg-

nanie
21.55 Dom na końcu ulicy - thriller

USA (2012), reż. Mark Tonderai,
wyk. Jennifer Lawrence, Elisa-
beth Shue, Max Thieriot

23.45 Koncert Noworoczny z Wiednia
2015 (retransmisja cz. 1)

00.35 Decydująca gra - film sensacyj-
ny, USA, Niemcy (2006), reż. Andy
Cheng, wyk. Cuba Gooding Jr., An-
gie Harmon, James Woods, Anne
Archer

02.20 Film fabularny
04.05 Zakończenie dnia

6.00 Nowy dzień z Polsat News
08.00 Wyspa dinozaura 2 - Niemcy,

2008, reż. Klooss Reinhard, Tappe
Holger

09.35 Scooby-Doo. Wielka draka wil-
kołaka - USA, 2012, reż. Ben Jo-
nes

11.00 Czerwony Kapturek - prawdzi-
wa historia - USA, 2005, reż. Cory
Edwards, Todd Edwards

12.35 Ewolucja - USA, 2001, reż. Ivan
Reitman, wyst. David Duchovny,
Orlando Jones, Seann William
Scott, Julianne Moore, Ted Levine

14.30 Sylwestrowa Moc Przebojów
2014

16.20 Pani Doubtfire - USA, 1993,
reż. Chris Columbus, wyst. Ro-
bin Williams, Mara Wilson, Mat-
thew Lawrence, Sally Field, Pier-
ce Brosnan, Harvey Fierstein,
Polly Holliday

18.50 Wydarzenia
19.20 Sport
19.25 Pogoda
19.30 Świat według Kiepskich (379)
20.00 Kevin sam w Nowym Jorku -

USA, 1992, reż. Chris Columbus,
wyst. Macaulay Culkin, Joe Pesci,
Daniel Stern, Catherine O’Hara,
John Heard

22.15 Cudzoziemiec - USA, Polska,
2003, reż. Michael Oblowitz, wyst.
Steven Seagal, Anna-Louise Plow-
man, Gary Raymond, Jeffrey Pier-
ce, Philip Dunbar, Sherman Augus-
tus, Max Ryan, Harry Van Gorkum

00.15 Operacja Dunaj - Czechy, Pol-
ska, 2009, reż. Głomb Jacek, wyst.
Holubová Eva, Grzeszczak Bog-
dan, Maciej Nawrocki, Maciej
Stuhr, Menzel Jiři, Tomasz Kot,
Zbigniew Zamachowski

02.20 Tajemnice losu
05.00 Wstawaj! Gramy!

5.55 Info Poranek 05.59 Serwis Info
Poranek 06.06 Info Poranek 06.10 Po-
goda 06.15 Info Poranek 06.29 Serwis
Info Poranek 06.35 Info Poranek 06.40
Pogoda 06.45 Info Poranek 06.59 Ser-
wis Info Poranek 07.05 Info Poranek
07.10 Pogoda 07.15 Info Poranek 07.29
Serwis Info Poranek 07.34 Info Poranek
07.40 Gość poranka 07.53 Info Poranek
07.59 Serwis Info Poranek 08.07 Info
Poranek 08.10 Pogoda 08.15 Info Pora-
nek 08.29 Serwis Info Poranek 08.34
Info Poranek 08.40 Gość poranka 08.53
Info Poranek 08.59 Serwis Info Poranek
09.06 Info Poranek 09.10 Pogoda 09.15
Info Poranek 09.29 Serwis Info Poranek
09.36 Info Poranek 09.40 Pogoda 09.45
Info Poranek 09.59 Serwis Info Poranek
10.29 Serwis Info Poranek 10.55 Pogo-
da 11.00 Serwis Info Dzień 11.30 Ser-
wis Info Dzień 11.55 Pogoda Info 12.00
Przegląd wydarzeń tygodnia 12.30 Ser-
wis Info Dzień 12.55 Pogoda 13.00
Światowiec - magazyn turystyczny
13.30 Serwis Info Dzień 13.55 Pogoda
Info 14.00 Serwis Info Dzień 14.30 Ser-
wis Info Dzień 14.55 Pogoda 15.00 Re-
portaż TVP INFO 15.30 Serwis Info
Dzień 15.55 Pogoda 16.00 Prawdę mó-
wiąc - magazyn 16.30 Puls Polski
16.55 Pogoda 16.58 Flesz Info 17.15
Teleexpress Extra 17.32 Puls Polski
18.00 Dla niesłyszących - Twoje Info -
JM 18.28 Po przecinku - rozmowa 18.50
INFOrmacje 19.20 Pogoda 19.25 Świa-
towiec - magazyn turystyczny 19.57
Dziś wieczorem 20.12 Minęła 20ta
20.44 Flesz - Serwis Info 20.52 Pogoda
21.00 Serwis Info Wieczór 21.10 Pogo-
da 21.15 Puls Polski 21.40 Studio lotto
21.50 Flesz - Panorama Dnia 21.50
Panorama Dnia 22.48 Pogoda 22.55
Z dnia na dzień 23.45 Sportowy Wie-
czór 24.00 Teleexpress Extra 00.25
Puls Polski 00.55 Dziś wieczorem 01.10
Minęła 20ta 01.42 Flesz - Serwis Info
01.50 Serwis Info Wieczór 02.05 Pano-
rama Dnia 02.57 Pogoda 03.05 Prze-
gląd wydarzeń tygodnia 03.35 Świato-
wiec - magazyn turystyczny

06.00 Czyja wina? (38)
07.00 Nowy Scooby i Scrappy Doo (3)
07.25 Szczenięce lata Toma i Jer-

ry’ego (4)
07.55 Nowy Scooby i Scrappy Doo (6)
08.20 Szczenięce lata Toma i Jer-

ry’ego (7)
08.50 Gwiazdka Beethovena - Kana-

da, USA, 2011, reż. Putch John
10.40 Amerykańska opowieść - USA,

1986, reż. Don Bluth, wyst. Chris-
topher Plummer, Dom DeLuise,
Erica Yohn

12.20 Zagadka jaskini - USA, 2006,
reż. Zach Gray, wyst. Kevin Novot-
ny, Patrick Bergin

14.10 Poszukiwacze świętej włócz-
ni - Niemcy, 2010, reż. Florian
Baxmeyer, wyst. Bettina Zimme-
rmann, Jürgen Prochnow, Kai
Wiesinger, Sonja Gerhardt

16.40 Ślicznotki - USA, 1995, reż.
Beeban Kidronn, wyst. Blythe Dan-
ner, Blythe Danner, John Leguiza-
mo, John Leguizamo, Patrick Swa-
yze, Patrick Swayze, Stockard
Channing, Stockard Channing,
Wesley Snipes, Wesley Snipes

18.55 Jaś Fasola - Wielka Brytania,
1995, reż. John Birkin, wyst. Ro-
wan Atkinson

19.25 Jaś Fasola - Wielka Brytania,
1995, reż. John Birkin, wyst. Ro-
wan Atkinson

20.00 Granice zła - Australia, 2010,
reż. Adam Blaiklock, wyst. Ben
Oxenbould, Daisy Betts, Sam Lyn-
don

22.00 Odwet - Kanada, 2011, reż.
Terry Miles, wyst. Danny Trejo,
Steve Austin

23.55 Dzień, w którym ziemia zamarła
- USA, 2008, reż. Tomas Howell
C., wyst. C.Thomas Howell, Darren
Dalton, Judd Nelson

01.50 Na granicy śmierci - USA, 2008
02.50 Seks w wielkim mieście (62)
03.30 Dekoratornia
04.00 4music
05.00 4music

05.00 We Dwoje 2 (16) - program
rozrywkowy 06.15 Męski Typ 2. Zbi-
gniew Boniek (6) - talk-show rozryw-
kowy 06.45 Mango Telezakupy 08.50
Dwóch i pół (21,22,23) - serial, USA
10.10 Gwiazdka Laury i tajemniczy
smok Nian - film animowany, Niemcy
2009, reż. Piet De Rycker, Thilo Graf
Rothkirch, wyst. Annabel Wolf, Ma-
riann Schneider, Dirk Bach, Sandro
Iannotta 11.30 Północ - północny za-
chód - film sensacyjny, USA 1959,
reż. Alfred Hitchcock, wyst. Cary
Grant, Eva Marie Saint, James Ma-
son, Leo G. Carroll, Martin Landau,
Jessie Royce Landis 14.05 Sowie pole
- film rodzinny, USA 2006, reż. Wil
Shriner, wyst. Logan Lerman, Brie
Larson, Tim Blake Nelson, Cody Lin-
ley 16.00 Loch Ness - film przygo-
dowy, USA, Wielka Brytania 1996,
reż. John Henderson, wyst. Ted
Danson, Joely Richardson, Ian
Holm, Harris Yulin, James Frain
18.10 Dziewczyna i chłopak, wszystko
na opak - komedia, USA 2010, reż.
Rob Reiner, wyst. Madeline Carroll,
Callan McAuliffe, Rebecca De Mor-
nay, Anthony Edwards, John Maho-
ney, Penelope Ann Miller 20.00 Oce-
an's Thirteen - film sensacyjny, USA
2007, reż. Steven Soderbergh, wyst.
George Clooney, Brad Pitt, Matt Da-
mon, Andy Garcia, Al PacinoElliott
Gould, Don Cheadle, Casey Affleck,
Scott Caan, Bernie Mac, Carl Reiner
22.35 Parszywa dwunastka - film wo-
jenny, USA, Hiszpania 1967, reż. Ro-
bert Aldrich, wyst. Lee Marvin, Ernest
Borgnine, Robert Ryan, Charles Bron-
son, Jim Brown, John Cassavetes,
George Kennedy, Telly Savalas 01.35
Recepta na szczęście - komedia, USA
2008, reż. Noam Murro, wyst. Dennis
Quaid, Sarah Jessica Parker, Thomas
Haden Church, Ellen Page, Christine
Lahti 03.25 Druga strona medalu 4 (4)
- talk-show 03.55 Druga strona meda-
lu 4 (5) - talk-show 04.25 Druga strona

06.00 Uwaga!
06.20 Mango - Telezakupy
07.25 Detektywi (659) - program kry-

minalny
08.00 Mam talent 7 (4) - program

rozrywkowy
09.35 Zaczarowana - komedia, USA

2007, reż. Kevin Lima, wyst. Amy
Adams, Patrick Dempsey, James
Marsden, Timothy Spall

11.40 Człowiek w żelaznej masce -
film przygodowy, USA, Francja
1998, reż. Randall Wallace, wyst.
Leonardo DiCaprio, Jeremy Irons,
John Malkovich, Gerard Dépar-
dieu, Gabriel Byrne, Anne Paril-
laud, Judith Godreche

14.10 Listy do M. - komedia, Polska
2011, reż. Mitja Okorn, wyst. Ma-
ciej Stuhr, Roma Gąsiorowska, To-
masz Karolak, Agnieszka Dygant,
Piotr Adamczyk, Wojciech Malaj-
kat, Paweł Małaszyński

16.30 Hugo i jego wynalazek - film
rodzinny, USA 2011, reż. Martin
Scorsese, wyst. Ben Kingsley, Asa
Butterfield, Sacha Baron Cohen,
Chloë Grace Moretz, Ray Winsto-
ne, Christopher Lee, Jude Law

19.00 Fakty
19.25 Sport
19.35 Pogoda
19.45 Uwaga!
20.00 Włoska robota - film sensa-

cyjny, USA, Francja, Wielka Bry-
tania 2003, reż. F. Gary Gray,
wyst. Mark Wahlberg, Charlize
Theron, Donald Sutherland, Ja-
son Statham, Seth Green

22.15 Lawina - film katastroficzny,
Niemcy, Francja, Austria, Belgia
2008, reż. Jörg Lühdorff, wyst. Dé-
sirée Nosbusch, Vincent Perez,
Aladin Reibel, Jacques Spiesser

00.10 Lekarze 5 (5) - serial obyczajo-
wy, Polska

01.05 Czlowiek - cel (4) - serial sen-
sacyjny, USA

02.00 Uwaga!
02.20 Sekrety Magii
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Przyjmując zużycie prądu w mieszkaniu

na poziomie 2000 kWh rocznie,
obniżka może wynieść w ciągu roku ok. 18 zł.

Czy warto zmieniać umowę?

Kontakt
z administratorem
Administratorzy pracują najbliżej mieszkań-
ców. Bezpośrednio opiekują się poszczególnymi
budynkami i starają się rozwiązywać problemy
mieszkańców związane z zamieszkaniem. Oto
wykaz wszystkich administratorów wraz z kon-
taktowymi telefonami komórkowymi i adresami
e-mailowymi:
Administracja osiedla „Słowiańskie”, tel.
42 670 95 03, 42 670 70 42.
Kierownik adm. p. Piotr Sumiński.
Administratorzy:
Alina Kobus administrowane bloki: 100-110
i 116-122, jak również zespół garaży przy ul.
Ziemowita 2b i Zakładowej 32/36, tel. kom. 505
150 863, e-mail: akobus@rsmbawelna.pl.
Małgorzata Krasowska administrowane bloki:
111-114, 125-146, tel. kom. 505 150 842, e-mail:
mkrasowska@rsmbawelna.pl.
Andrzej Szlawski administrowane bloki: 147-
-156, 158-160, 216, 217, 219, 220, 221, 221A,
222A, 226A, tel. kom. 505 150 859, e-mail: asz-
lawski@rsmbawelna.pl.
Beata Jachimczak administrowane bloki: 201-
-214, 218, 218a, 223, 224, 227, 227a, 228, 229,
229A, 230, 231, 231a, 232, 233, tel. kom. 505 131
497, e-mail: bjachimczak@rsmbawelna.pl.

Administracja osiedla „Sienkiewiczowskie”,
tel. 42 670 66 64, 42 670 66 63.
Kierownik adm. p. Małgorzata Furtak.
Administratorzy:
Małgorzata Pawlak administrowane bloki: 16,
S1-S7, S9-S11, Z1 (1-7), Z2 (1-7), tel. kom. 505
150 852, e-mail: mpawlak@rsmbawelna.pl.
Elżbieta Pietruszewska administrowane bloki:
12-15, 17-30, tel. kom. 505 150 851, e-mail: epiet-
ruszewska@rsmbawelna.pl.
Jerzy Gołębiowski administrowane bloki: 1-11,
51-53, 55, 57, 60, tel. kom. 505 150 848, e-mail:
jgolebiowski@rsmbawelna.pl.

Administracja osiedla „Zbiorcza”, tel. 42 674
89 49, tel. 42 676 28 97.
Kierownik adm. p. Andrzej Jaroszczyk.
Administratorzy:
Jolanta Bagińska administrowane budynki:
Gorkiego 6/8, 10/12, 24, 26, 28, tel. kom. 505-
-150-858, e-mail: jbaginska@rsmbawelna.pl
Elżbieta Kowalczyk administrowane budynki:
Górska 2, 4, 3/5, 7/9, Szczytowa 4/6, Rawska 3, 7,
Wilcza 2, Gołębia 1/3, 5, tel. kom. 505 150 845,
e-mail: elkowalczyk@rsmbawelna.pl.
Aleksandra Czekalska administrowane bu-
dynki: Zbiorcza 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21,
23, 25, Sarnia 4, Stylonowa 7, tel. kom. 505 150
846, e-mail: aczekalska@rsmbawelna.pl.

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

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

Jak pracujemy
w okresie świąteczno-
-noworocznym?
Informujemy, że w Wigilię 24.12.2014 r. biuro Zarządu
i biura administracji osiedlowych czynne będą tyl-
ko do godziny 14.00. Dni 29 i 30 grudnia będą nor-
malnymi dniami pracy, a w Sylwestra pracować bę-
dziemy tylko do wczesnych godzin popołudniowych.
2 stycznia 2015 r. w piątek biuro Zarządu będzie nie-
czynne, zaś w administracjach osiedlowych będą
pełnione dyżury techniczne.

5 stycznia poniedziałek jest normalnym dniem ro-
boczym; będą czynne wszystkie komórki organi-
zacyjne, łącznie z administracjami osiedlowymi. Na-
leży jednak wziąć pod uwagę to, że w całym okre-
sie przed- i po świątecznym większość pracowników
wykorzystuje należne im urlopy wypoczynkowe,
więc obsada komórek organizacyjnych Spółdzielni
może być istotnie zmniejszona. Radzimy więc
wszystkim załatwianie swoich spraw wcześniej lub
już po Święcie Trzech Króli.

Zbliża się okres, w którym będzie podejmowana de-
cyzja o wydrukowaniu książeczek opłat eksploa-
tacyjnych za lokale. Koszt wydrukowania jednej
książeczki to kwota około 1,14 zł. Obecnie jednak
wiele osób nie korzysta z tych książeczek, dokonując
płatności przelewem przez internet lub zleceniem

stałym z rachunku bankowego. Aby zapobiec nie-
potrzebnym kosztom związanym z wydrukowaniem
książeczek prosimy, aby osoby dla których są one
zbyteczne zgłosiły to do Spółdzielni pismem bądź
e-mailem. Poniżej zamieszczamy przykładowy
wzór takiego zgłoszenia.

Zgłoś czy potrzebna Ci
książeczka!

Służby spółdzielni przeanalizowały składane przez te fir-
my oferty i przestrzegają przed pochopnym podejmowa-
niem decyzji o zmianie sprzedawcy. Czytajmy umowy, któ-
re nam podtykają uśmiechnięci przedstawiciele i akwi-
zytorzy firm. Zwracajmy uwagę na szczegóły, które
mogą nas później, po podpisaniu umowy, drogo koszto-
wać. I jeszcze jedna uwaga – miejmy świadomość, że po-
mysłowość oferentów nie ma granic. Sprawdzajmy firmę,
z którą chcemy zawrzeć umowę. Ktoś kto przedstawia się,
że jest z tej czy innej firmy nie świadczy o tym, że taka
firma rzeczywiście istnieje na rynku.

Wróćmy jednak do ofert firm uwidocznionych w Kra-

jowym Rejestrze Sądowym, czyli firm legalnie funkcjo-
nujących.

Co nam oferują?
Sprzedaż prowadzona przez te firmy dotyczy tylko
zużywanej energii i nie obejmuje opłat: za dystrybucję ener-
gii, opłaty stałej, przejściowej, dystrybucyjnej, jakościo-
wej i sieciowej. Te opłaty dalej obowiązują w stosunku do
dostawcy energii, jakim pozostaje PGE. Na łódzkim ryn-
ku energetycznym mamy tylko jednego dystrybutora (nie
mylić ze sprzedawcą). Przejście do nowych firm wiąże się
zatem z podwojeniem ilości faktur. Będziemy otrzymy-
wać jedną fakturę od nowego sprzedawcy za zużycie ener-
gii i drugą fakturę od PGE za koszty dystrybucji energii.
Średnie oferowane obniżenie ceny wynosi 0,0090 zł/kWh.
Przyjmując zużycie w mieszkaniu na poziomie 2000 kWh
rocznie, obniżka może wynieść w ciągu roku ok. 18 zł. Jed-
nakże od tej kwoty należy odliczyć koszty, jakie ponie-
siemy w banku lub na poczcie z tytułu dokonania dodat-
kowej operacji zapłaty nowej faktury. Może się więc oka-
zać, że będziemy ponosić troszkę wyższe koszty.

Przytaczając statystykę znalezioną w prasie (kon-
kretnie odnosząc się do artykułu w Rzeczpospolitej
z 16.09.2014 r.) na 16 mln odbiorców indywidualnych
w Polsce, sprzedawcę zmieniło dotychczas 201 tysięcy,

czyli 1,3%. Jest to ilość niewielka. Przy czym gazeta nie
analizowała powodów zmiany oraz faktu, że niektórzy od-
biorcy zmieniali sprzedawcę już kilkukrotnie.

Nie namawiamy do trzymania się starych reguł i po-
zostawania przy PGE. Prosimy jedynie, by przed podpi-
saniem umowy o zmianę sprzedawcy, poza wskazanymi
wyżej sprawami, zwrócić także uwagę na możliwości roz-
wiązania umowy (często rodzi to ewentualne odszkodo-
wania wskazane drobnym drukiem w umowie), ewentualne
dodatkowe opłaty handlowe nowego sprzedawcy (np.
opłata miesięczna 6,50 daje 78 zł rocznie), ryzyko
związane z nowym sprzedawcą – czy przetrwa na rynku
i na jaki okres wprowadza obniżone opłaty. Nowe firmy
oferują niższe stawki energii w pierwszym okresie, „za-
pominając” o serwowanych podwyżkach w następnych
okresach.

Dociekliwych i zainteresowanych przejściem do no-
wej firmy odsyłamy też na stronę internetową Urzędu Re-
gulacji Energetyki (URE). Pod adresem http://www.masz-
wybor.ure.gov.pl/ znajduje się specjalna aplikacja Ceno-
wy Energetyczny Kalkulator Internetowy, dzięki któremu
konsument może porównać oferty, całkowite płatności za
energię elektryczną. Dokładnie należy przy tym przeczytać
treść ofert poszczególnych sprzedawców zamieszczonych
w zakładce „Szczegóły”. K.Sz.

Czy warto zmienić
firmę sprzedającą energię elektryczną?
Spółdzielnia i znaczna część gospodarstw domowych skupionych w naszych osiedlach korzysta z usług PGE (dawniejszy Zakład
Energetyczny). Obecna cena energii dla taryfy mieszkaniowej G-11 wynosi 0,2539 zł/kWh. Po 2007 r. – po uwolnieniu rynku
energetycznego – powstało wiele firm, które zajmują się sprzedażą energii w cenach konkurencyjnych do PGE. Takimi firmami
są np. ENEA, TAURON, DUON, Energa, Green, Ergo, Novum.

Rozwiązanie
krzyżówki listopadowej

Miło nam poinformować, że p. Elżbieta Jachimek z ul. Ziemowita
została laureatką nagrody za prawidłowo rozwiązaną krzyżówkę
zamieszczoną w 71 numerze naszej gazety. Pani Elżbieta była
gościem Redakcji w dniu 11 grudnia. Redaktor Naczelny gazety
p. Sylwester Pokorski gratulując p. Elżbiecie przekazał jej nagrody
w postaci kalendarza ściennego RSM „Bawełna” na 2015 r., ka-
lendarza książkowego i pudełka pralinek.

Serdecznie gratulujemy i zachęcamy innych do krzyżówki, choć
jak nasza laureatka stwierdziła hasła nie są łatwe do odgadnięcia.

Łódź, dnia..............................

6.......................................

6........................................

RSM „Bawełna”
ul. Przybyszewskiego 163
93-120 Łódź

PODANIE
W związku z dokonywaniem płatności przelewem bankowym/zle-

ceniem stałym proszę o nie drukowanie książeczki opłat.

6..............................................
podpis

Tradycyjnie już, przed Bożym Narodzeniem,
z inicjatywy Rad Osiedli „Żubardź” i „Koziny”
przygotowywane są w Spółdzielni paczki ze
słodyczami i artykułami spożywczymi dla
osób samotnych i z niskimi dochodami, za-
mieszkałych w tych najstarszych w RSM „Ba-
wełna” osiedlach.

W bieżącym roku przedstawiciele Spół-
dzielni zawitali lub zawitają jeszcze przed
świętami do wytypowanych przez Rady osób.
Dużo wzruszeń czy łzy szczęścia będące
przejawem radości obdarowanych, stanowiły
najpiękniejszą zapłatę za ten normalny odruch
serdeczności ze strony naszych społeczników
z tych dwóch osiedli. Dziękując za to życzy-
my wszystkim Obdarowanym i Obdarowu-
jącym wesołych i spokojnych Świąt Bożego
Narodzenia oraz dużo zdrowia w 2015 roku.

Świąteczne paczki rozdane
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Nie potrafię usiedzieć w jednym miejscu
i ciągle mi się spieszy. Nadal czuję w sobie
siłę i chęć pomagania innym.
Jak tylko mogę staram się być blisko ludzi.

Redakcja: Przygotowując się do dzi-
siejszego wywiadu, obejrzałyśmy film
z uroczystości 50-lecia naszej Spółdziel-
ni, które to obchody odbyły się w Pałacu
Poznańskiego w Muzeum Historii Mias-
ta Łodzi w 2008 r. Był Pan naszym goś-
ciem i jedną z sześciu osób, które otrzy-
mały wówczas Medal 50-lecia RSM „Ba-
wełna”. Patrząc na Pana i porównując
z tym jak Pan wyglądał te 6 lat temu, mu-
simy powiedzieć, że nic się Pan nie zmie-
nia. Jak to się robi? Może zdradzi nam
Pan swoją receptę na zdrowie i dobre sa-
mopoczucie, które Pana nie opuszcza?

Stanisław Jakubczyk: Po pierwsze nie
potrafię usiedzieć w jednym miejscu i cią-
gle mi się spieszy. Staram się też regular-
nie ćwiczyć. Mam w domu takie wielo-
funkcyjne urządzenie do rehabilitacji. Lu-
bię też pożartować, również wtedy gdy jes-
tem chory. Nawet mój lekarz mi powie-
dział: Stasiu, zawsze się śmiejesz i dzięki
temu będziesz długo żył.

R.: Czy zawsze był Pan taki pełen
optymizmu i pogody ducha?

S.J.: Nie, to się u mnie pojawiło dopiero
z czasem. Można bowiem powiedzieć, że
dzieciństwa praktycznie nie miałem. Całe
moje wczesne życie przypadło na okres II
wojny światowej. W czasie okupacji hit-
lerowskiej, jako niespełna dwunastola-
tek, zostałem zabrany na roboty przymu-
sowe. Pracowałem w niemieckiej firmie
budowlanej Teeras Strassentawn, zaj-
mującej się budową dróg. Moja praca po-
legała na polewaniu drogi wodą przed
wałowaniem. Wykorzystywano mnie też do
różnych prac porządkowych. W kwietniu
1943 r. w czasie pracy uległem wypadko-
wi w katastrofie samochodowej. W wyni-
ku zdarzenia zostałem ranny. Doznałem
urazu głowy i nogi. Rannego, na chłopskiej
furmance, przewieziono mnie do szpitala
w Opocznie, gdzie leczenie trwało około
pięciu miesięcy. Po zaleczeniu ran i po-
wrocie do domu rodziców trafiłem do
służby w konspiracji do Ruchu Oporu
– Koła Miejsko-Gminnego w Przysusze.
Korzystając z mojej znajomości okolicy
wykonywałem dla oddziału AK w Topor-
ni różne zlecenia: przekazywałem żołnie-
rzom potrzebne rzeczy i leki.

R.: A kiedy Pan przeprowadził się do
Łodzi?

S.J.: To było w 1950 roku. Miałem wte-
dy niespełna dwadzieścia lat i tu w Łodzi
rozpocząłem swoją drogę zawodową.

R.: No właśnie, a propos pracy, pod-
czas obchodów 50-lecia powiedział Pan,
że był członkiem założycielem przy-
zakładowej spółdzielni mieszkaniowej.
Jak doszło do utworzenia tej spółdzielni?

S.J.: Była to Robotnicza Spółdzielnia
Mieszkaniowa Pracowników ZPO im.
Małgorzaty Fornalskiej. Zacznijmy od
tego, że Zakłady Odzieżowe im. Małgo-
rzaty Fornalskiej, w których pracowałem,
były jednymi z największych ówczes-
nych zakładów odzieżowych. Zatrudnio-
nych było tam wtedy około 3 tysięcy ko-
biet. Ja pracowałem na szwalni. Po wy-
borach zostałem Z-cą Przewodniczącego
Rady Zakładowej. I tak rozpocząłem
działania z ramienia Rady Zakładowej.

Moim zadaniem była, najogólniej mó-
wiąc działalność socjalna w zakładzie, pra-
ca na rzecz pracowników. Od członków
Rady Zakładowej wyszła inicjatywa po-
wstania spółdzielni mieszkaniowej. Bo
najważniejszym i najtrudniejszym pro-
blemem wówczas były mieszkania. Wa-
runki mieszkaniowe i możliwości uzys-
kania mieszkania stanowiły nie lada wy-
zwanie dla nas – członków Rady Zakłado-
wej. Jako związkowiec Rady byłem czę-
stym gościem w Radzie Narodowej i De-
legaturach Urzędu Miasta Łodzi. Przecie-
rałem szlaki, by pracownicy, których
wnioski o przydział mieszkania czy przy-
spieszenie otrzymania lokum, złożone
w urzędzie były w miarę szybko realizo-
wane. W tym czasie sam założyłem rodzinę
i coraz bardziej mnie samemu zależało na
własnym, samodzielnym mieszkaniu. Po-
wstała wtedy taka myśl o założeniu
spółdzielni mieszkaniowej. Wraz z jeszcze
kilkoma osobami, postanowiliśmy wziąć
sprawy w swoje ręce. Ogłosiliśmy przez ra-
diowęzeł, żeby zgłaszały się osoby, które
chciałyby założyć spółdzielnię mieszka-
niową. Odzew przerósł nasze oczekiwania,
zgłosiło się ponad tysiąc chętnych.
Chciałbym w tym miejscu powiedzieć
coś bardzo ważnego, o czym już teraz się
raczej nie pamięta. Decyzje o tworzeniu
spółdzielni mieszkaniowej podejmowali
zwykli, prości ludzie, by móc godnie eg-
zystować. I była to działalność całkowicie
społeczna. W ówczesnej rzeczywistości
nikt z rządzących nie miał pomysłu na roz-
wiązanie problemu mieszkaniowego. Chęt-
nie zatem widziano takie oddolne inicja-
tywy, jak w naszym Zakładzie. Przy czym
w tworzenie spółdzielni włożyliśmy na-
prawdę dużo wysiłku i był to kawał roboty.
Spółdzielnia powstawała w wielkich boleś-
ciach, ale musieliśmy to zrobić, bo państwo
i partia nie dawały sobie rady z mieszka-
niami i budownictwem w ogóle.

R.: Godne podkreślenia, ale i nieco-
dzienne jest to, że już w tak młodym wie-
ku, bo mając 27 lat, wykazywał Pan taką
postawę prospołeczną. Jaka jest geneza
tego? Jak się u Pana wykształciły takie
zachowania?

S.J.: Myślę, że wyniosłem to z domu,
choć potrzeba szybkiego usamodzielnienia
i działania narodziła się we mnie podczas
okupacji. Po prostu musiałem być zarad-
ny. Ukształtował mnie też okres jaki spę-
dziłem w ruchu oporu. A w Łodzi inspiracją
była założona już przeze mnie rodzina i los
pracowników, z którymi codziennie się sty-
kałem. To mnie mobilizowało do działania.
Wspomnę też, że z inicjatywy mojej i in-
nych członków Rady Zakładowej ZPO,
w Nowym Mieście nad Pilicą, doszło do
powstania ośrodka wczasów rodzinnych
dla pracowników ZPO. Ośrodek powsta-
wał pod moim nadzorem. Cieszyliśmy się,
że choć nieznacznie mogliśmy rozszerzyć
ofertę wczasów dla pracowników naszych
Zakładów. Te 30 skierowań na wczasy, ja-
kie otrzymywał wówczas nasz Zakład dla
kilkutysięcznej załogi były zawsze nie-
wystarczające.

R.: Przyzakładowa spółdzielnia po-
wstała i zaczęła zasiedlać członków.

R.: Grudzień to dla
spółdzielców Bawełny
miesiąc urodzinowy. Z tej
okazji warto trochę po-
wspominać, a Pan w za-
sadzie mieszka w na-
szych zasobach od sa-
mego początku. Jak się
mieszkało przez te
wszystkie lata i co się
zmieniło?

S.J.: Praktycznie
wszystko się zmie-
niło. Wtedy było mo-
że ciężko ze wszyst-
kim, ale to co zdo-
bywaliśmy było przez
nas i innych doce-
niane. Cieszyliśmy
się nawet z drobnych
osiągnięć. Liczyła się
życzliwość i wzajemne
zrozumienie, np. są-
siedzkie. Jak już wspomniałem
wcześniej społecznicy byli blisko
mieszkańców. Teraz ludzie już nie
tak chętnie łączą się dla stworzenia
jakiejś idei czy podejmowania
działalności społecznej. Większość
stała się zamknięta w sobie i izolu-
je się nawet od sąsiadów. Rzeczy-
wistość jest inna. Też ciężka, ale
inna. Ważne jednak, by nie narzekać
i próbować odnaleźć się, zwłaszcza
nam starszym mieszkańcom, w tym
szybkim i zwariowanym świecie.

R.: Panu się to udaje. Nadal po-
zostaje Pan aktywny. Bo mówił Pan na
początku naszej rozmowy, że cały czas
gdzieś Pana goni. Gdzie teraz skierował
Pan swoją aktywność?

S.J.: Tak, nie potrafię się zatrzymać.
Należę do Kombatanckiego Związku
Dzieci Wojny Rzeczypospolitej i do
Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce.
Odwiedzam Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów przy ul. Pró-
chnika w Łodzi. Spotykamy się, spędzamy
wspólnie czas, wspominamy. Ważne jest to
dla podtrzymania pamięci o tamtych cza-
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Ludzie,
których

warto poznać

Gdzie znajdował się pierwszy budynek
Waszej Spółdzielni i jak go pozyskaliś-
cie – poprzez kupno od Rady Narodowej
czy sami go wybudowaliście?

S.J.: Pierwszy budynek kupiliśmy,
drugi już budowaliśmy. Pierwszy nasz
blok to ten przy ulicy Tybury 10. Naby-
liśmy go od Rady Narodowej i bardzo
szybko wprowadziliśmy tam pierwszych
członków. Po jakimś czasie, w ramach za-
miany, ja także zamieszkałem na Tybury.
Jako Spółdzielnia zaczęliśmy później za-
biegać o lokalizację pod budowę bloku
mieszkalnego na Al. 1 Maja i budynek pod
numerem 76 już sami wybudowaliśmy.
Zresztą z budynkiem na 1 Maja było spo-
ro perturbacji. Przeznaczony był do odbioru
w Sylwestra 1962 r., ale było tak dużo uste-
rek, że wstrzymałem odbiór do kwietnia.
Nie domykały się drzwi balkonowe, w piw-
nicy stała woda i wiele innych drobiazgów
przyczyniło się do tego, że oddanie tego bu-
dynku mieszkańcom się opóźniło. Choć
wszyscy bardzo wyczekiwali momentu
przeprowadzki i możliwości meblowania
swoich nowych „M”. Ja sam również w re-
zultacie zamieszkałem w tym budynku.

R.: Czy to było wymarzone miesz-
kanie?

S.J.: Zdecydowanie tak. Tam na Tybury
nie było zbyt dobrych warunków, bo był
to budynek złożony z wielkich płyt. Na
1 Maja zamieszkałem w trzypokojowym
mieszkaniu i warunki dla mojej rodziny
okazały się o niebo lepsze. Mieszkam
w tym mieszkaniu do dziś.

R.: W 1963 roku Wasza spółdzielnia
połączyła się z RSM „Bawełna”, wnosząc
na majątek Spółdzielni te dwa budynki:
Tybury 10 i 1 Maja 76. Co było powo-
dem tego połączenia?

S.J.: Wydaje mi się, że nie było wtedy
w naszej spółdzielni odpowiednich ludzi
do tego, by samodzielnie mogli prowadzić
inwestycje. Zresztą była wówczas ten-
dencja łączenia się mniejszych spółdziel-
ni w większe. Z perspektywy lat uważam
to za trafioną decyzję. Połączenie nie
osłabiło we mnie chęci działania. Wręcz
przeciwnie. Poczułem siłę i potrzebę po-
magania innym. Wraz z sąsiadem – spo-
łecznikiem „Bawełny” z sąsiedniego blo-
ku Leonem Galochem często odwiedza-
liśmy mieszkańców, starając się roz-
wiązywać ich najpilniejsze problemy. On
wtedy był w Radzie Nadzorczej Spółdziel-
ni. W późniejszych latach i ja związałem
się bardzo mocno społecznie z Bawełną.
Byłem członkiem Rady Nadzorczej,
a przez wiele lat również Przewodniczącym
Rady Osiedla „Koziny”. Byliśmy zawsze
blisko ludzi, ich potrzeb i problemów.
W obecnych czasach rady osiedla – mam
na myśli tę ze spółdzielni i tę od miasta –
nie nawiązują już tak częstych kontaktów
z mieszkańcami, nie są z nimi tak po-
wiązani jak kiedyś. Trochę brakuje mi bar-
dziej bezpośredniego kontaktu członków
Rad Osiedla z mieszkańcami. Kiedyś ist-
niało jeszcze coś takiego jak Komitety Do-
mowe. W ich ramach lokatorzy spotykali
się, wymieniali spostrzeżenia i dyskutowali
na wiele rzeczy. To było dobre. Brakuje mi
tego.

Tak na 2015 r. wygląda
nasz kalendarz ścienny,
który każdego roku po
raz pierwszy prezento-
wany był na urodzinach
Spółdzielni. Tym razem
przedstawiamy go na ła-
mach naszej Gazety.

Kalendarz
ścienny
na 2015 r.

Rozmowa z p. Stanisławem Jakubczykiem – wieloletnim
działaczem spółdzielczości, członkiem założycielem przyzakładowej
spółdzielni mieszkaniowej w Łodzi, osobą wielokrotnie odznaczoną
za swoją działalność, m.in. Medalem 50-lecia RSM „Bawełna”
i Odznaką Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego.

sach, ale i ważne dla nas – członków tych
stowarzyszeń, że nie zostajemy sami. Na-
dal czuję w sobie siłę i chęć pomagania in-
nym. Oprócz tego mam działkę, na której
lubię urzędować i chętnie przebywam
w letnie dni.

R.: Zbliżają się Święta Bożego Naro-
dzenia. Czy wie Pan już jak będzie je spę-
dzał w tym roku?

S.J.: Tak, wiem. Mam trzech synów.
Z nimi i ich rodzinami będziemy wspólnie
świętować. Planuję też krótki wyjazd do
Krynicy Górskiej.

R.: A czego Panu życzyć w nadcho-
dzącym roku? Oczywiście oprócz zdro-
wia i utrzymania takiej pogody ducha,
jaką Pan ma dziś. Jakie jest Pana ma-
rzenie?

S.J.: Nie powiem, bo się nie spełni.
R.: Więc nie zapeszajmy. Życzymy

spełnienia marzeń i wielu spotkań, nie
tylko w Święta, w gronie przyjaznych
Panu osób.

Dziękujemy za rozmowę. K.Sz. i I.G.

Powstała taka myśl o spółdzielni
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POZIOMO: 1. ściska w dłoniach czepigi, 6.
cisza na morzu, 7. wstręt, nienawiść, 8. Koe-
man albo Nyc, 9. jednostka natężenia prądu,
12. Kuziemski bądź Rajzman, 13. trawnik
z krzewami i kwiatami, 14. gnykowy lub gę-
bowy, 18. bardzo zaraźliwa choroba, 19. mó-
wienie nieprawdy, 20. odmiana dla antropo-
loga, 21. imię z armaty, 22. miasto rodzinne
Muslima Magomajewa.
PIONOWO: 2. miasto Łucznika, 3. odmia-
na chevroleta, 4. kaczka nurkująca do 6-10 m,
5. współzałożycielka „Mazowsza”, 9. koń
z Limousin, 10. np. postscriptum, 11. polska
raperka, 15. szum dający się słyszeć z dala,
16. droga startowa, 17. narzędzie chirurga.

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI
LISTOPADOWEJ

Poziomo: śluby, Psków, osoba, kibel,
Hawea, krycie, niemy, Nsawam, erka,
ciućma, Olga, oktawa, etat.
Pionowo: laska, buble, aspiryna, Józefina,
Hannelore, Wielka Gra, akyn, sfinks,
waćpan, Maanam.
Pierwsze trzy osoby, które w ciągu mie-

siąca od wydania gazety
nadeślą prawidłowo rozwiązaną

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

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

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

Im bliżej
świąt, tym su-
mienia bielsze

od śniegu.
(Buksal)

U Ś M I E C H N I J S I Ę
• • •

Sklepikarz rozmawia ze sklepi-
karzem: – No i jak interes?
– Kiepsko, przestali kupować
nawet ci, co nie płacili.

• • •
Lekarz do pacjenta:
– Proszę powiedzieć na co się
pan uskarża. Tylko niech pan
nie wspomina o rządzie, bo
mam mało czasu.

BASSET (1.01. – 28.01.)

Bassety to psy radosne, szczere, przyjazne,
o wielkiej pasji poszukiwawczej i dużej samo-
dzielności. Gdy basset się na coś uprze – na
przekór całemu światu – dopnie tego, nawet gdy
przestanie to go już interesować. Samodziel-
ność basseta graniczy często z indywidualiz-
mem, nieco pozbawionym krytycyzmu w sto-
sunku do siebie. Dobroduszność bassetów idzie
w parze z kłótliwością, zwłaszcza gdy w grę
wchodzą uczucia. Basset, przekonany o swej
niepowtarzalności, jest dumny i zazdrosny, do-
maga się wyłączności od tego, na kogo się zde-
cydował. W sprawach uczuciowych nieco sen-
tymentalny, lecz skory do poświęceń. Sporo bas-
setów żyje do późnego wieku samotnie lub
w całkowitej monogamii. W sprawach ero-
tycznych nieśmiały i mało wymagający, sprag-
niony bardziej czułości niż seksu.

SZNAUCER (29.01. – 25.02.)

Sznaucera cechuje zrównoważone usposo-
bienie idące w parze z temperamentem i wielką
odwagą. Całym swym zachowaniem wzbudza
respekt, choć nie jest ani na jotę wyniosły. Jego
inteligencja predestynuje go do prac wyma-
gających skupienia i intuicji, ale nie pracowitości
czy wytrwałości. Sznaucery, jak wszystkie psy
zaliczane do pinczerów, mają instynkt prze-
wodnika grupy i lubią rządzić. Konstrukcja
psychiczna sznaucerów jest trwała i solidna,
a wszelka nerwowość jest tylko pozą. Życie
uczuciowe – choć rozległe – nie jest zbyt głębo-
kie. Ciężko je załamać i łatwo im się pocieszyć.
W życiu erotycznym wysoko sobie cenią zdro-
wy, radosny seks, do uczuć przywiązując
mniejszą wagę. Mogą wyładowywać swój tem-
perament w swawolnych eskapadach i uciecz-
kach, na szczęście zwykle pomyślnych.

BERNARDYN (26.02. – 25.03.)

Uosobienie spokoju, wierności i siły. Doskonały
wykonawca poleceń, w których odnajduje
swoją duszę, roztropny, lecz chętnie pod-
porządkowujący się. Wspaniały podwładny, wy-
konujący wszystko sumiennie i uczciwie.
Łagodny – a przynajmniej taki do czasu, dopóki

nie zostanie wyprowadzony z wrodzonej rów-
nowagi. Doprowadzony do ostateczności –
w obronie osób lub przekonań, którym wierzy
– bez wahania użyje wszelkich środków, by do-
piąć swego celu. Nie ma w nim litości, gdy jest
o czymś szczerze przekonany. W stosunku do
słabszych istot niezwykle cierpliwy i wyrozumiały,
zaś pełen godności wobec silniejszych. Łatwo-
wierny i przez to często bezradny. Jest odda-
nym przyjacielem – stąd z reguły szczęśliwy
w związkach koleżeńskich. W sprawach ero-
tycznych prostolinijny, ale pełen inicjatywy.

PEKIŃCZYK (26.03. – 22.04.)

Lew salonowy w każdym calu – zadbany i ele-
gancki. Nieco nerwowy, aż do histerii, apo-
dyktyczny i niestały – to jedyne jego wady. Zde-
cydowanie inteligentny, pewien własnych
sądów, od innych oczekuje nie pomocy czy
wsparcia, lecz – często uzasadnionego – po-
dziwu. Łatwo więc daję się złapać na po-
chlebstwa, które przyjmuje jako naturalne.
Nigdy nie jest dwulicowy, choć często mija się
z prawdą i jest w pełni szczery tylko wtedy, gdy
nie obniża to jego obrazu we własnych oczach.
Niezbędny jednak w każdej grupie, gdyż jego
inteligencja nie ma sobie równych. W życiu
uczuciowym szukający odmiany i uznania,
przy tym niezmiernie skomplikowany, co częs-
to jest dla niego źródłem nerwic i kompleksów.
Chimeryczność postawy życiowej najbardziej
widoczna w sprawach seksu, gdzie miota się
między celibatem a rozpustą.

WYŻEŁ (23.04. – 20.05.)

Pracowity, inteligentny, samodzielny, wyma-
gający jednak ścisłego nadzoru, gdyż puszczony
samopas łatwo dziwaczeje. Idealny współpra-
cownik – chętnie podporządkowuje swoje
własne ambicje interesom grupy, nie odczuwając
przy tym żalu. Wytrwały i odporny na przeciw-
ności losu, ufny i otwarty na wszelkie inicjaty-
wy. Ze wszystkich sił chce być użyteczny
i z czasem staje się wręcz niezastąpiony.
W postępowaniu z ludźmi opanowany, całko-
wicie pozbawiony sztuczności. Potrafi być
szczery aż do bólu, stąd często jest niezrozu-
miany i podejrzewany nawet o złośliwość.
Psychicznie wrażliwy, lecz nie pokazujący
wszem i wobec swoich krzywd. W uczuciach
bezwzględnie stały, choć nieskory do wielkich
porywów serca. W życiu rodzinnym stateczny
i pełen troski o najbliższych.

DOG (21.05. – 17.06.)

Charakter doga jest mieszaniną dumy i god-
ności, a zarazem drobnej złośliwości i – mimo
imponującej postawy – niewielkiej odwagi.
Przeczulony na punkcie własnej wartości,
często stara się wymusić na otoczeniu uzna-
nie swej wyższości. Wraz z wiekiem zmienia się
dwojako: albo w stronę złośliwości i częstego
rozdrażnienia, albo statecznego zaufania, jeśli
w młodości ktoś potrafi to zaufanie zdobyć. Ra-
czej samotnik, praktycznie niewymagający
drugiej osoby, jest bowiem dostatecznie silny,
by dać sobie radę z całym światem, gdy ten wej-
dzie mu w paradę. W życiu uczuciowym bez-
względnie wierny – ze względu na wysokie wy-

magania, jakie stawia swojemu partnerowi, nie
jest skory do nieprzemyślanych porywów.
W kontaktach erotycznych nie ma większych
wymagań i nie znajduje w nich specjalnego upo-
dobania.

PUDEL (18.06. – 15.07.)

Niewiele można powiedzieć o charakterze
pudla, przede wszystkim dlatego, że wielopo-
koleniowa tresura zabiła w nim jakąkolwiek in-
dywidualność. Idealnie przeciętny, w miarę pra-
cowity, skory bardziej do zabawy i radości. Uro-
dzony optymista, zawsze i wszędzie czuję się
dobrze – i nigdzie się nie wybija. Ani od-
ważny, ani tchórzliwy – bardzo przyziemny
w swoich aspiracjach i planach. Może właśnie
dlatego tak rzadko jego udziałem są niepowo-
dzenia – prawie wszystko mu się udaje. Sa-
tysfakcjonuje się niewielkimi efektami, dlatego
niewiele jest spraw, które doprowadza do koń-
ca – i niezbyt tego żałuje. Łowca przygód, ja-
kim jest pudel, traktuje seks jako miłą rozryw-
kę. Potrafi jednak łatwo z niego rezygnować na
rzecz innych przyjemności życiowych.

JAMNIK (16.07. – 12.08.)

Osobnik idealny pod każdym względem –
opanowany i znający swoją wartość, ambitny,
lecz bez wygórowanego mniemania o sobie, nie
narzucający się, lecz pewny w przyjaźniach
i uczuciach. Bywa bardzo konsekwentny, ale jest
otwarty na wszystko, co wydaje mu się uczci-
we. Uczciwość właśnie jest cechą dominującą
jamnika. Potrafi się cieszyć sukcesami innych
bez odrobiny zazdrości. Niechętnie zmienia swo-
je sądy i opinie o ludziach i sprawach, bez-
względnie lojalny i szczery. Zarzucić można mu
tylko tradycjonalizm, przywiązanie do rytuału
i konwenansu ponad ogólnie przyjętą miarę.
Wbrew swemu charakterowi w uczuciach bywa
zaborczy i porywczy, od drugiej strony wyma-
ga całkowitego oddania. Choć niechętnie się do
tego przyznaje, uważa seks za jedna z naj-
ważniejszych rzeczy w życiu.

HOVAWART (13.08. – 9.09.)

Pomimo niewielkiej pracowitości uważa pracę
za najistotniejszą rzecz w życiu i pod-
porządkowuje jej wszystkie inne. Niezmiernie
ambitny, czasami wręcz chorobliwie, bardzo łat-
wy do urażenia jego godności własnej. Pa-
miętliwy, długo pamięta przykre wydarzenia
i praktycznie nigdy nie wybacza. Skłonny do po-
święceń tylko wtedy, gdy sądzi, że ktoś to oce-
ni. Postępuje zawsze w myśl własnych prze-
konań, często wbrew zdrowemu rozsądkowi.
Bez wahania wypełni obowiązek, jeśli tak go zro-
zumie, natomiast całkowicie zlekceważy po-
winności, które uzna, że nie należą do niego.
Inteligentny, choć często niepraktyczny, ma
skłonność do rozpraszania się. Koleżeński, ale
mając taki charakter z trudem osiąga akceptację
otoczenia. Nieco marzycielski. Życie erotycz-
ne jest dlań bardzo ważne, choć traktuje je nie-
co pruderyjnie.

BULDOG (10.09. – 7.10.)

Pomimo dość karykaturalnego wyglądu, pod-
kreślanego często ekstrawaganckim strojem lub
abnegacją, buldog ma złote serce i nie jest w sta-
nie skrzywdzić nawet muchy. Ufny i dobroduszny
wobec całego świata, dziwi się bardzo, że ist-
nieją ludzie o odmiennym niż on podejściu do
życia. To tak naturalne dla niego, więc wszys-
cy traktują go jak zagubione dziecko. Nie jest
w stanie nikomu wyrządzić krzywdy mimo wiel-
kiej siły i nawet sprawności. Wieczny pechowiec,
zagłębiony po uszy w doszukiwaniu się przyczyn
swoich niepowodzeń. On zwyczajnie nie wierzy
w swoje możliwości, dlatego często popada
w melancholię. Zamknięty w sobie z trudem znaj-
duje przyjaciół. Znalezienie partnera zakrawa
wręcz na niemożliwość, rolę seksu w jego
życiu można więc pominąć milczeniem.

CHART ROSYJSKI (8.10. – 4.11.)

Typowy nerwus, raptus, szybciej działa niż
myśli, choć w żadnym wypadku nie jest głupi czy
powolny w myśleniu – po prostu działa szybko,
sprawnie i całkowicie nierozważnie. Zżera go po-
trzeba działania, choćby nawet było ono nie-
rozsądne. W ciągłych rozterkach idzie przez
życie oscylując pomiędzy brutalnością a łagod-
nością. Żal i skrucha po „narozrabianiu” jest za-
wsze niezmiernie szczera, bowiem chart nie za-
stanawia się nad tym, co robi. Gdy dowiaduje
się o konsekwencjach, naprawdę żałuję swoich
postępków, ale nie wyciąga z tego żadnych wnio-
sków. Życie uczuciowe ma bardzo głębokie, jak
każdy wrażliwiec. Zazwyczaj jest nieszczęśliwy
w miłości, bo jest to sfera w której usiłuje – wbrew
charakterowi – kierować się umysłem, zamiast
tu właśnie zdecydować się na impulsywność.

OWCZAREK NIEMIECKI (5.11. – 2.12.)

Idealny kumpel, bezwzględnie oddany – lecz
tylko jednej osobie. Jeśli zaufa (a ufa chętnie),
będzie przyjacielem wszystkich ludzi, bratem
łatą; jeśli natomiast będzie zgryźliwie patrzył na
świat – brr… Nie ma własnego zdania, odda-
je niepodzielnie swoje siły i starania na rzecz
tego jedynego. Zawiedziony zamyka się w so-
bie, złośliwieje i reaguje dystansem lub agre-
sją wobec całego świata. Całe życie owczarek
stawia do dyspozycji drugiej osoby i jeśli ktoś
nie będzie umiał tego wykorzystać lub – co gor-
sza – sam nie będzie świata rozumiał owcza-
rek przejmie nienaturalną dla siebie rolę prze-
wodnika. Obowiązek nie pozwoli mu zerwać
związku, w który się wpakował, więc będzie trwał
w nim unieszczęśliwiając siebie i innych. Życie
seksualne owczarka jest proste i naturalne, po-
zbawione kokieterii i fałszu.

KUNDEL (3.12. – 31.12.)

Analiza charakteru kundla jest – ze względu na
dużą niezborność grupy – bardzo trudna, dla-
tego uczeni z Duisburga ograniczyli się do wy-
mienienia najczęstszych połączeń typów i cha-
rakterów: basset i bernardyn, sznaucer i wyżeł,
pekińczyk i buldog, dog i buldog, owczarek
i każdy inny, jamnik i pudel.

PIES ZWIERCIADŁEM DUSZY CZŁO-
WIEKA – maksyma ta dobitnie
wskazuje na więź jaka ist-
nieje między nami a naszy-

mi pupilami. Nie wiadomo czy pro-
fesorowie z Duisburgu – znanego
niemieckiego ośrodka akademic-
kiego – mieli okazję z nią się zapo-
znać, czy też własne dociekania
utwierdziły ich w przekonaniu o du-
chowym pokrewieństwie ludzi i ich
merdających towarzyszy życia. Tak
czy inaczej, ponad trzydzieści lat
temu opracowali oni jedyny w swo-
im rodzaju horoskop, w którym pat-
ronami osób urodzonych w danym
okresie są psy określonych ras. Za
podstawę podziału roku na okresy
odpowiadające datom urodzin przy-
jęli oni miesiąc księżycowy; rok
w tym horoskopie dzieli się więc na
12 części po 28 dni, którym przypi-
sano psy rasowe, z oczywistych
względów preferując rasy popular-
ne w Niemczech. Pozostałe do koń-
ca roku 29 dni oddano pod opiekę
mieszańcom ras, czyli kundlom.
Naukowe podejście do tematu po-
winno gwarantować zgodność ho-
roskopu z rzeczywistością. Nie za-
szkodzi jednak sprawdzić to na
własnym przykładzie.

Rozerwij się!
Zamiast
tradycyjnego
horoskopu
na 2015 rok

SUPERHOROSKOP POD PSEM
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