
Spotkania ze spółdzielcami odbywają się w oparciu o jeden, taki sam dla wszystkich 
części, porządek obrad. To jedna z zasad obligatoryjnego walnego, narzuconego zmienioną 
w 2007 r. ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych.
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W połowie maja czeka nas osiem części Walnego 
Zgromadzenia członków RSM „Bawełna”. 
Zapraszamy do wzięcia udziału w obradach.

W Szkole Podstawowej nr 205 na Olechowie odbyła się 
XIX Spartakiada klas III. 
Było radośnie i bardzo sportowo.
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Osiem części Walnego Zgromadzenia.

Moim 
zdaniem 
Ukazujemy się trochę wcześniej 

niż zwykle czyli nie w ostatni czwartek 
miesiąca, ale w przedostatni, którym jest 
akurat Wielki Czwartek, bowiem za-
mieszczamy ważne informacje dotyczą-
ce tegorocznego Walnego Zgromadzenia 
i jak zwykle przed każdymi świętami pre-
zentujemy program telewizyjny na te dni 
kilkunastu stacji. Zwykle zaczynam pisa-
nie swoich artykułów późnymi wieczo-
rami. W ten poniedziałek jednakże nie 
mogłem w ogóle się skupić z powodu 
pożaru katedry Notre Dame w Paryżu 
i uświadomieniu sobie, że w tym Wielkim 
Tygodniu może już nigdy nie zobaczymy 
przechowywanej tam korony ciernio-
wej, jednej z najcenniejszych relikwii 
świata chrześcijańskiego. Potwierdzały 
to „informacyjne paski” przesuwające 
się po stronach, relacjonujących ten po-
żar, stacji telewizyjnych. Relikwie korony 
cierniowej znajdujące się w Katedrze No-
tre Dame w Paryżu są obręczą o średnicy 
około 21 cm i mają formę splecionych 
uschniętych gałęzi. Od średniowiecza 
istniała praktyka wyrywania z korony 
pojedynczych cierni i przekazywania 
ich do kościołów i klasztorów, a także 
umieszczano je wśród insygniów euro-
pejskich władców. Do dziś są czczone 
w sanktuariach na całym świecie, a w Pol-
sce w Zamościu, Miechowie i Boćkach 
na Podlasiu. Dlatego obecnie korona jest 
pozbawiona cierni. Wg Pisma Św. korona 
cierniowa została upleciona przez żołnie-
rzy rzymskich i zaraz po wyroku Poncju-
sza Piłata, skazującego Jezusa na śmierć 
poprzez ukrzyżowanie, założona Jezusowi 
Chrystusowi na głowę. Jej rzeczywisty 
kształt to forma mitry przykrywającej całą 
głowę, tak odmienny od prezentowanej 
na wszystkich obrazach czy rzeźbach. 
Przedstawiam to na zdjęciu wykona-
nym w muzeum w Jerozolimie, poniżej 
niniejszego tekstu. W 1237 roku korona 
cierniowa trafiła do Francji z Bizancjum, 
po wykupieniu przez króla Ludwika IX 
Świętego od cesarza Baldwina II. Korona 
przechowywana była w Sainte Chapelle 
czyli Świętej Kaplicy, której zbudowa-
nie polecił król, aby w jej dolnej części 
przechowywać relikwie patronów Fran-
cji, w górnej zaś korony Chrystusowej. 
Tam znajdowała się do czasów Rewolucji 
Francuskiej W 1801 roku wszystkie re-
likwie zostały przekazane arcybiskupowi 
Paryża i ostatecznie 10 sierpnia 1806 roku 
zostały złożone w skarbcu Katedry Notre 
Dame. Od tego czasu relikwie pozostają 
pod kuratelą kanoników Kapituły Bazyliki 
Metropolitalnej i strzeżone przez Rycerzy 
Świętego Grobu Bożego. W paryskiej ka-
tedrze celebracja tej najcenniejszej relik-
wii odbywała się w każdy pierwszy piątek 
miesiąca, a w okresie Wielkiego Postu 
w każdy piątek. W Wielki Piątek uroczy-
stość miała trwać, tak jak co roku, cały 
dzień. Już wiemy, że korona, na szczęście, 
ocalała. A jak będą wyglądały uroczysto-
ści wielkopiątkowe… zobaczymy. 

Życzę Wszystkim, aby Święta Zmar-
twychwstania Pańskiego napełniły nas 
pokojem i wiarą oraz przyniosły radość 
i wzajemną życzliwość.

 Sylwester Pokorski

Przed nami kolejne już walne zgromadzenie członków naszej Spół-
dzielni. Od 13 maja będziemy się spotykać, jak zwykle od jedenastu lat, 
na ośmioczęściowych obradach. I tak, jak co roku piszę w tym miejscu, 
z naszej gazety dowiadujecie się Państwo o działalności RSM „Baweł-
na”, o decyzjach organów tj. Rady Nadzorczej i Zarządu oraz wszystkich 
pracach wykonywanych w ramach funduszu remontowego itp. Uzupełnie-
niem tych wiadomości są zamieszczone w bieżącym numerze materiały 
sprawozdawcze, informacje dotyczące przebiegu walnego oraz miejsc, 
w których można się zapoznać z dokumentami źródłowymi. Nasi człon-
kowie, jak chyba nikt inny w Polsce, otrzymują najpełniejsze informacje 
niezbędne do podejmowania decyzji w trakcie obrad najważniejszego 
organu każdej spółdzielni.

Rok 2018 był obfity w różnego rodzaju wydarzenia, a ich kulminacją był 
uroczysty jubileusz 60-tej rocznicy powstania naszej Spółdzielni 6 grudnia 
w Teatrze Muzycznym. W numerze grudniowym przypomniałem krótko całą 
naszą historię. Był to również rok mozolnej i systematycznej pracy całego 
zespołu pracowniczego. Zarządzamy niemałym majątkiem, składającym 
się z 223 budynków o 8.247 mieszkaniach, 14 segmentów, 6 pawilonów 
wolno stojących, 211 garaży wbudowanych w blokach i 14 zespołów garaży 
wolno stojących. Łączna powierzchnia użytkowa naszych zasobów wy-
nosi 431 764 mkw. Pod względem wielkości jesteśmy trzecią spółdzielnią 
w Łodzi. Nasz budżet spółdzielczy po stronie przychodów zamknął się 
kwotą 52.153.593 zł, zaś po stronie kosztów kwotą 49.343.943 zł. Te kwoty 
to środki związane z utrzymaniem wszystkich naszych ww. nieruchomości, 

czyli eksploatacja zasobów łącznie z remontami, wywozem śmieci, wy-
nagrodzeniem pracowników, opłatami za zużytą wodę i odprowadzenie 
ścieków, opłaty za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę. W ramach fundu-
szu remontowego wykonaliśmy prace we wszystkich osiedlach na łączną 
kwotę 10 mln 854,3 tys. zł. Prace te charakteryzowały się wysoką jakością 
wykonawstwa i będą nam służyć długie lata. I dochodzę do momentu, 
że kolejny już raz, pozwalam sobie powtórzyć w tym miejscu i czasie pewne 
fundamentalne stwierdzenia dotyczące spółdzielczości mieszkaniowej, 
bowiem szybko zapominamy oczywiste rzeczy i często przechodzimy 
obok naszych spraw bardzo obojętnie. Przypomnę więc… Czytaj na str. 4.

Sprawozdanie z działalności 
Spółdzielni za 2018 r.
Rada Nadzorcza RSM „Bawełna” na posiedzeniu w dniu 28.03.2019 r. 
przyjęła sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2018 r. wraz 
z kierunkami rozwoju na przyszły okres oraz sprawozdanie finan-
sowe po badaniu ksiąg rachunkowych przez Biegłą Rewident. 
Na podstawie cyklicznie dokonywanych przez Radę ocen działal
ności Spółdzielni, jak również po omówieniu wyników działalności 
za 2018 r. przez badającą bilans, Rada Nadzorcza skierowała wnio-
sek do Walnego o zatwierdzenie tego sprawozdania i udzielenie 
absolutorium dla członków Zarządu. 
 Skrót sprawozdania kierowanego do Walnego drukujemy 
na stronach 5–6–7. 

Zdrowych i pogodnych Świąt 
Wielkanocnych, pełnych wiary, 

nadziei i miłości, radosnego nastroju, 
serdecznych spotkań z najbliższymi 

oraz Wesołego Alleluja
życzą  

Rada Nadzorcza, Zarząd  
i pracownicy RSM „Bawełna”

Dylematy przed Walnym 2019 r.
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Montaż siatek przeciw ptakom często jest jedyną skuteczną metodą  

zabezpieczenia elewacji, balkonów i innych przestrzeni przed ptakami.  
Jednak ich montaż i utrzymanie w należytym stanie  

to zwykle duży wydatek.

W marcu 2019 r. posiedze-
nia Zarządu RSM „Baweł-
na” odbyły się w dniach 6, 
20 i 27. Na posiedzeniach, 
a w sprawach pilnych 
w trybie roboczym między 
posiedzeniami w marcu 
2019 r. Zarząd podjął de
cyzje m.in. w następują-
cych sprawach:

Sprawy członkowsko
mieszkaniowe
Wg stanu na  28 lutego 
2019 r. do rejestru Spółdzielni 
wpisanych było 10.307 człon-
ków. W marcu 2019 r. przyjęto 
w poczet członków Spółdzielni 
8 osób oraz wpisano do rejestru 
członków 20 osób, które nabyły 
członkostwo z mocy prawa, nato-
miast skreślono z rejestru człon-
ków Spółdzielni 35 osób, które 
na podstawie ustawy o spółdziel-
niach mieszkaniowych utraciły 
członkostwo.

Do osób posiadających odręb-
ną własność lokalu w zasobach 
Spółdzielni, a nie będących człon-
kami (osób takich jest kilkadzie-
siąt) postanowiono wystosować 
pisma informujące o możliwości 
uzyskania członkostwa w RSM 
„Bawełna” i o korzyściach wyni-
kających z bycia członkiem.

Sprawozdania finansowe 
i z działalności 
Spółdzielni w 2018 roku
Na posiedzeniach w marcu Za-
rząd zajmował się tematami spra-
wozdawczymi: podpisał sprawo-
zdania finansowe i z działalności 
Spółdzielni w 2018 roku oraz 
zapoznał się ze sprawozdaniem 
biegłej rewident z badania spra-
wozdania finansowego. W opinii 
biegłej rewident „...załączone 
roczne sprawozdanie finansowe:
–   przedstawia rzetelny i jas-

ny obraz sytuacji majątko-
wej i finansowej jednostki 
na dzień 31.12.2018 r. oraz 
jej wyniku finansowego za rok 
obrotowy od 01.01.2018 r.  
do 31.12.2018 r., zgodnie 
z mającymi zastosowanie prze-
pisami ustawy o rachunkowo-
ści, a także przyjętymi zasada-
mi (polityką) rachunkowości,

–   zostało sporządzone na pod-
stawie prawidłowo, zgodnie 
z przepisami rozdziału 2 usta-
wy o rachunkowości, prowa-
dzonych ksiąg rachunkowych,

–   jest zgodne co do formy i tre-
ści z obowiązującymi jednost-
kę przepisami prawa i statu-
tem Robotniczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej «Bawełna».”

Sprawozdanie z działalności nie 
podlega badaniu, ale wg biegłej 
sprawozdanie RSM „Bawełna” 
za 2018 rok:
„zostało sporządzone zgodnie 
z mającymi zastosowanie przepi-
sami i jest zgodne z informacjami 

RSM Bawełna – ,,Mój dom” – pismo Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna”. Redaktor Naczelny Sylwester Pokorski, redaktorki: Katarzyna Szczepaniak i Izabela Gwardys. 
Adres redakcji 93-120 Łódź, ul. Przybyszewskiego 163, pok. 117. Telefon 42 6416333, w. 35, e-mail: mojdom@rsmbawelna.pl. Skład i łamanie Agencja Wydawnicza PAJ-Press. Ogłoszenia 
przyjmują: redakcja  w godz. 8.00-15.00 – Łódź, ul. Przybyszewskiego 163, pok. 117, ADM „Słowiańskie” Łódź, ul. Piasta Kołodzieja 21, ADM „Sienkiewiczowskie” Łódź, ul. Skrzetuskiego 12, 
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nie zwraca. Rozpowszechnianie wszelkich materiałów redakcyjnych bez zgody Wydawcy jest zabronione. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. Druk ODDI Poland.

zawartymi w rocznym sprawozda-
niu finansowym.”

Sprawy terenowo 
prawne
Zapoznano się z informacją 
o ograniczeniach wynikających 
z przepisów nt. pomocy de mini-
mis przy przekształcaniu gruntów 
na własność przyjmując do wiado-
mości, iż Spółdzielni ograniczenia 
te nie obejmą.

Postanowiono udostępnić 
nieodpłatnie Polskiej Spółce Ga-
zownictwa Sp. z o.o. teren o po-
wierzchni ok. 10,6 m² łącznie 
(część działek nr 10/14 i nr 11/10 
w obrębie W-22) w celu przebu-
dowy przyłącza gazu do nierucho-
mości przy ul. Stylonowej 7.

W związku z otrzymaną 
ofertą w sprawie nabycia nieru
chomości przy ul. Mechanicznej 
– działka nr 533/3 w obrębie W21 
– oraz mając zgodę Walnego Zgro
madzenia z 2011 roku wyrażoną 
w Uchwale Nr 10/1/2011 na zby
cie tej nieruchomości postanowio
no zlecić rzeczoznawcy wycenę 
wymaganą powyższą uchwałą, 
by podjąć rozmowy z oferentem.

Roboty remontowe, 
wymiana stolarki 
okiennej
Postanowiono zrefundować człon-
kom Spółdzielni koszty wymiany 
okien we własnym zakresie w ko-
lejności wynikającej z list określa-
jących kolejność wymiany/refun-
dacji – dotyczy siedmiu mieszkań 

Z prac 
Rady Nadzorczej 
W marcu 2019 roku Rada Nadzorcza RSM „Ba-

wełna” odbyła jedno posiedzenie, na którym:
1.  Podjęła 2 uchwały w sprawach należących do kom

petencji Rady Nadzorczej w związku z planowanym zwo
łaniem Walnego Zgromadzenia:

a)  ws. powołania Prezydium Walnego Zgromadzenia 
Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna” w Łodzi, 
które odbędzie się w częściach w dniach 13, 14, 15, 16, 17, 
20, 21 i 22 maja 2019 r., trybu i zasad zmian w składzie 
Prezydium oraz sposobu głosowania w ramach Prezydium,

b)  ws. powołania i zasad funkcjonowania Komisji 
Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Robotniczej Spół
dzielni Mieszkaniowej „Bawełna” w Łodzi, które odbędzie 
się w częściach w dniach 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 i 22 
maja 2019 r.

Pełen tekst wyżej wymienionych uchwał jest publikowa
ny na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce Walne 
Zgromadzenie 2019. Szerzej piszemy o tym także na str. 7.

2.  Przyjęła bez uwag sprawozdanie z działalności 
Spółdzielni za 2018 rok wraz z kierunkami rozwoju oraz 
sprawozdanie finansowe za 2018 rok.

Na podstawie dokonywanych cyklicznie ocen działal
ności Spółdzielni, jak również po szczegółowym roz
patrzeniu osiągniętych w 2018 roku przez Spółdzielnię 
wyników gospodarczofinansowych, biorąc pod uwagę 
wyniki badania Biegłego Rewidenta zawarte w Spra
wozdaniu Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania 
Rocznego Sprawozdania Finansowego, Rada Nadzorcza 
RSM „Bawełna” oceniła działalność Robotniczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Bawełna” w 2018 roku jako dobrą, dającą 
pełną gwarancję dalszego dobrego funkcjonowania Spół
dzielni i postanowiła przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu:

 1. wniosek o zatwierdzenie:
 –  sprawozdania z działalności Spółdzielni 

za 2018 rok wraz z kierunkami rozwoju,
 –  sprawozdania finansowego Spółdzielni 

za 2018 rok,
 –  podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok 

w sposób zaproponowany w sprawozdaniu 
z działalności Spółdzielni.

 2.  wniosek o udzielenie członkom Zarządu 
RSM „Bawełna” absolutorium za działalność 
w 2018 roku.

3.  Rada Nadzorcza postanowiła swoje sprawozdanie 
z działalności za 2018 rok w wersji przyjętej, przedłożyć 
Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia.

4.  Uchwaliła zmiany opłat za zimną wodę i odprowa
dzanie ścieków dla lokali w budynku przy ul. Fabrycznej 9 
w Andrespolu: stawka opłaty za zimną wodę 2,65 zł/m3, 
stawka odprowadzenia ścieków 3,62 zł/m3. Zmiana stawki 
jest następstwem zmiany taryfy dotyczącej zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie 
Gminy Andrespol oraz części gmin sąsiednich, wprowa
dzonej od 15 lutego 2019 r. decyzją Państwowego Go
spodarstwa Wodnego Wody Polskie. Termin wprowadzenia 
zmiany – od 1 kwietnia 2019 r.

5.  Uchwaliła zmiany stawek za wieczyste użytkowa
nie gruntów dla garaży wolno stojących, wymienionych 
w uchwale.

Zmiana jest następstwem uwzględnienia znowelizo
wanych zapisów ustawy o zmianie ustawy o gospodarce 
nieruchomościami oraz ustawy o przekształceniu prawa 
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, zgodnie 
z którymi „za nieruchomości gruntowe, na których poło
żone są garaże lub stanowiska postojowe niewykorzy
stywane do prowadzenia działalności gospodarczej albo 
nieruchomości przeznaczonej na te cele – 1% ceny”.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą 
obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

6.  Zatwierdziła wniosek w sprawie zlecenia przepro
wadzenia lustracji Spółdzielni za lata 2016–2018 przez 
Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

7.  Przyjęła do wiadomości informacje członków Rad 
Osiedli „Słowiańskie” i „Zbiorcza” na temat spraw jakimi 
zajmowały się Rady na swych posiedzeniach w okresie 
od ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej. Rady Osiedli 
„Żubardź”, „Koziny” i „Sienkiewiczowskie” nie miały w tym 
czasie posiedzeń.

8.  W sprawach wniesionych Rada przyjęła do wiado
mości informacje nt: 

–  przebiegu ferii zimowych w mieście organizowa
nych dla dzieci i młodzieży przez Ognisko TKKF „Dzikusy”

–  wręczenia okolicznościowej statuetki „Diament 
60lecia RSM „Bawełna” p. Małgorzacie Pawlak, która 
nie mogła odebrać jej podczas uroczystości Jubileuszu 
Spółdzielni

–  zakończenia pracy przez Komisję ds. wyboru firm 
do wykonywania robót kominiarskich oraz rozpoczęcia 
pracy Komisji ds. wyboru firm na wymianę wodomierzy 
i podzielników w zasobach Spółdzielni

–  przebiegu działań zmierzających do wprowadzenia 
w Spółdzielni systemu imieszkaniec

–  przekazania członkom Spółdzielni indywidualnych 
rozliczeń kosztów zużycia ciepła i wody za 2018 rok

–  przebiegu walnych zebrań 3 wspólnot zarządza
nych przez Spółdzielnię, które odbyły się w dniach 18
20.03.2019 r.

–  propozycji, jaką Zarząd złożył osobom, które po
siadają lokal w zasobach Spółdzielni, a nie są członkami 
RSM „Bawełna” (osób takich jest kilkadziesiąt), w której 
informuje o możliwości zostania członkiem i korzyściach 
wynikających z członkostwa

–  przebiegu posiedzenia Komisji Wewnątrzspółdziel
czej i Statutowej

–  zmiany cennika usług pocztowych Poczty Polskiej
9.  Następne posiedzenie Rady Nadzorczej zaplano

wano na 18.04.2019 r.
 Oprac.: I.G.

w osiedlu „Zbiorcza”, dwóch 
w osiedlu „Żubardź” i jednego 
w osiedlu „Koziny”. Ponadto jed-
nej osobie z Olechowa przyspie-
szono refundację części kosztów 
wymiany okien ze względu na jej 
sytuację życiową oraz po uzyska-
niu pozytywnej opinii Rady Osied-
la „Słowiańskie”, a także przyspie-
szono wymianę okien w jednym 
z mieszkań w osiedlu „Zbiorcza” 
z uwagi na stan techniczny, w ja-
kim znajdowały się okna.

Powierzono inż. Janowi 
Dziakońskiemu, posiadającemu 
stosowne uprawnienia budowla-
ne i prowadzącemu firmę Zakład 
Budowlano-Usługowy przepro-
wadzenie rocznych (osiedla „Ko-
ziny”, „Zbiorcza”, „Słowiańskie” 
i „Sienkiewiczowskie”) oraz pię-
cioletnich (osiedle „Żubardź”) 
przeglądów budynków w zaso-
bach Spółdzielni.

Negatywnie rozpatrzono pis-
mo firmy proponującej wniesienie 
wadium w konkursie na wymianę 
wodomierzy ciepłej i zimnej wody 
oraz podzielników kosztów ogrze-
wania w formie gwarancji ubez-
pieczeniowej uznając, iż warunki 
przystąpienia do konkursu wy-
raźnie wskazują na konieczność 
i formę wpłaty wadium, natomiast 
w przyszłości przy organizacji 
przetargów rozważone zostaną 
także inne formy zabezpieczenia.

Opłaty i koszty
Na umotywowane wnioski firmy 
sprzątającej na terenie osiedli 
„Żubardź” i „Koziny” oraz firmy 
sprzątającej pomieszczenia biura 
Zarządu i teren wokół pawilonu, 
w którym mieści się biuro zwięk-
szono miesięczne wynagrodzenia 
ryczałtowe za usługi świadczo-
ne przez te firmy. Podniesienie 
ryczałtów mieści się w zało-
żonych w planie gospodarczo-
-finansowym Spółdzielni kosz-
tach na 2019 rok.

Omówiono i przyjęto do wia-
domości wyniki ekonomiczne Spół-
dzielni za styczeń oraz za okres 
od stycznia do lutego 2019 roku.

Określono szacunkowy po-
ziom wzrostu kosztów energii 
cieplnej na rok 2019 na potrzeby 
wyliczenia indywidualnych opłat 
zaliczkowych od 1.05.2019 r. za c.o. 
i podgrzanie ciepłej wody ustalając 
wzrost opłat zmiennych o 15,0% 
za centralne ogrzewanie i o 10,0% 
za ciepłą wodę użytkową, na-
tomiast opłaty stałe (zarówno 
za c.o., jak i za c.u.w.) pozostały 
bez zmian.

Odstąpiono od naliczenia 
odsetek członkowi Spółdziel-
ni za nieterminowo wniesioną 
dopłatę z tytułu rozliczenia cen-
tralnego ogrzewania mieszkania 
za 2017 rok.

Na prośbę właściciela pawilo-
nu handlowego na Olechowie roz-
łożono na miesięczne raty kwotę, 
jaką z tytułu podatku od nierucho-
mości Spółdzielnia płaci od tere-
nu, na którym stoi pawilon.

Wprowadzono nowe stawki 
dla lokali mieszkalnych w bu-
dynku w Andrespolu za wywóz 
śmieci, przy czym przyjęto stawki 
ustalone przez Gminę Andrespol 

za wywóz śmieci zbieranych i od-
bieranych selektywnie.

Zatwierdzono wzór potwier-
dzenia zgłoszenia szkody ubezpie-
czeniowej do stosowania w RSM 
„Bawełna”.

Najem lokali i terenów
Wyrażono zgodę na wynajęcie 
właścicielowi jednego z pawi-
lonów handlowych przy ul. Za-
kładowej 56 terenu (ok. 10 m²) 
przed blokiem nr 138 na Olecho-
wie z przeznaczeniem na czaso-
wą ekspozycję kwiatów, wiązanek 
i dekoracji kwiatowych.

Podjęto decyzję o kontynu-
acji najmu lokalu użytkowego 
w budynku przy ul. Tatarakowej 
osobie, która dotychczas wynaj-
mowała ten lokal od Spółdzielni 
na czas określony i o zawarciu 
umowy bezterminowej.

Działalność społeczno
wychowawcza
Przyjęto do wiadomości spra-
wozdanie ze zorganizowanych 
przez Ognisko TKKF „Dzikusy” 
w Szkole Podstawowej Nr 205 
w Łodzi zajęć sportowych pod-
czas ferii zimowych w 2019 r., 
w tym z wykorzystania środków 
finansowych przekazanych przez 
RSM „Bawełna” na organizację 
Dnia Sportu.

Przekazano kwotę 1.600 zł 
na organizowaną w dniu 
5.04.2019 r. w Szkole Podstawowej 
nr 205 na Olechowie przez Ognisko 
TKKF „Dzikusy” Spartakiadę 
Szkół Podstawowych dla klas III. 
Relację ze Spartakiady zamieszcza-
my na stronie 10.

***
Przychylając się do prośby Pełno-
mocnika Prezydenta Miasta Łodzi 
do Spraw Wyborów o współpracę 
przy informowaniu mieszkańców 
o siedzibach obwodowych komi-
sji wyborczych i innych sprawach 
związanych z wyborami zobo-
wiązano Administracje Osiedli 
do przekazania do UMŁ infor-
macji o adresach zarządzanych 
przez Spółdzielnię nieruchomości 
i ilości potrzebnych komunikatów, 
które zostaną wywieszone w bu-
dynkach Spółdzielni, przy czym 
komunikaty winny zostać dostar-
czone Spółdzielni przez pracow-
nika Wydziału Spraw Obywatel-
skich.

Pozytywnie rozpatrzono 
prośbę Stowarzyszenia „Łódzkie 
Hospicjum dla Dzieci – Łupko-
wa” o pomoc i wyrażenie zgody 
na przeprowadzenie na terenach 
RSM „Bawełna” tegorocznej 
akcji projektu kampanii społecz-
no-informacyjnej 1% na rzecz 
Stowarzyszenia. W ramach tej 
pomocy w skrzynkach poczto-
wych i na klatkach schodowych 
w budynkach Spółdzielni umiesz-
czone zostały dostarczone przez 
Stowarzyszenie ulotki/zakładki 
informacyjne i plakaty, a w mar-
cowym wydaniu gazety „Mój 
Dom” nieodpłatnie opublikowa-
liśmy ogłoszenie – apel o prze-
kazywanie 1% podatku na rzecz 
Stowarzyszenia.

 Oprac.: E.S.

Z osiedla Zbiorcza otrzymaliśmy 
następujące pismo:
„Po założeniu siatek na XI kondygnacji budynku 501A zleconych przez 
Administrację Osiedla „Zbiorcza”, prace zostały wykonane w  sposób 
niestaranny i niechlujny, na które zostały poniesione koszty.

Za oknem martwe ptactwo, odchody ptaków z brakiem możliwości 
usunięcia, co może być zagrożeniem epidemiologicznym, zgłoszono 
o tym Administracji, które nie przyniosła żadnego działania.

Czy to jest normą w działaniu Administracji?”
Do pisma załączono kilka zdjęć obrazujących poruszany problem.
Na pismo odpowiedzi udzieliła Administracja osiedla informując, 

że w najbliższym czasie, Spółdzielnia nie planuje powtórnego wykona-
nia siatek przeciw ptakom- bo o takie siatki chodzi.

W  piśmie administracja wyjaśnia, że w  2013 r. decyzją Zarzą-
du Spółdzielni rozpoczęto ocieplenie budynku nr 501. W  zakresie 
w/w  prac ujęty został montaż siatek przeciw gołębiom. Wykonanie 
tych prac równocześnie z  ociepleniem prowadzonym z  rusztowań 
było zamierzeniem celowym. Sposób ten jest zdecydowanie tańszy 
od wykonania powyższych prac przez alpinistów montujących siatki 
z  lin. Na dzień dzisiejszy koszt montażu siatek z  rusztowania wynosi 
ok. 50 zł/m2 + VAT, natomiast metodą alpinistyczną ok. 90 zł/m2 + VAT.

Siatki przedstawione na załączonych zdjęciach, przez lokatorkę 
zostały zamocowane w 2014 r.

Na dzień odbioru prac, były one zamonto-
wane prawidłowo, co potwierdza sporządzony 
na tą okoliczność protokół odbioru robót. Zdajemy 
sobie sprawę, pisze administracja, że po pewnym 
czasie siatki zaczęły ulegać uszkodzeniu. Wysokość 
budynku, jego ukierunkowania na strony świata 
i  bardzo duże, czasami huraganowe wiatry, spo-

wodowały ich zniszczenie. Powtórny montaż osiatkowania musiałby 
dotyczyć zarówno ściany szczytowej jak i ściany elewacyjnej od strony 
zachodniej. Koszt wykonania tych prac to ok. 20 tys. zł.

Podobna sytuacja ma miejsce w budynku przy ul. Sacharowa 10/12, 
odpowiada administracja, gdzie siatki zostały skradzione (sprawców 
mimo zgłoszenia tego faktu na Policję nie wykryto) i ze względu na wy-
sokie koszty nie zostały powtórnie zamontowane.

Listy

Z PRAC ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI  
w marcu 2019 r.
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Cerkiew  
u zbiegu ulic Kilińskiego i Narutowicza  
to wspaniały zabytek,  
świadectwo Miasta Czterech Kultur.

Cerkiew pw. św. Aleksan-
dra Newskiego, położona 
na skrzyżowaniu ulic Ki-
lińskiego i Narutowicza, 
to jeden z najcenniejszych 
i najpiękniejszych zabyt-
ków Łodzi, a jednocześnie 
majestatyczny symbol pra-
wosławia.
Czynnikiem warunkującym jej 
powstanie w drugiej połowie XIX 
wieku była ówczesna sytuacja po-
lityczna, był to bowiem okres, kie-
dy ziemie polskie były pod zabo-
rami, a Łódź, wchodząca w skład 
Królestwa Polskiego, znajdowała 
się pod zwierzchnością Impe-
rium Rosyjskiego. Po stłumie-
niu powstania styczniowego 

w 1863 r. na terenie Imperium 
rozpoczął się proces wzmożonej 
rusyfikacji, a pomysł utworzenia 
prawosławnej budowli na terenie 
Łodzi był jednym z jej elementów. 
Inicjatorem budowy cerkwi został 
gubernator piotrkowski Iwan Ka-
chanow, który wezwał obywateli 
Łodzi do wzniesienia świątyni – 
miał to być właśnie manifest ro-
syjskiego panowania. Bezpośred-
nim impulsem, który pociągnął 
za sobą rozpoczęcie inwestycji, 
stał się nieudany zamach na cara 
Rosji Aleksandra II, do którego 
doszło pod Pałacem Zimowym 
w Petersburgu 2 kwietnia 1879 
roku. Jak czytamy w liście Prezy-
denta Łodzi do gubernatora Ka-
chanowa: „Mam zaszczyt donieść 
Waszej Wysokości, iż mieszkańcy 
miasta Łodzi, pragnąc upamięt-
nić dzień cudownego ocalenia 

drogocennego życia monarchy, 
postanowili wystawić swoimi 
środkami prawosławną cerkiew 
św. Aleksandra Newskiego”. Już 
cztery dni po zamachu najbardziej 
prominentni mieszkańcy nasze-
go miasta, na czele z Karolem 
Scheiblerem, Edwardem Herb-
stem, Izraelem Poznańskim i Lu-
dwikiem Meyerem, powołali „ko-
mitet budowy świątyni”, za sam 
projekt odpowiadał natomiast 
wieloletni architekt miasta Hilary 
Majewski. Uroczyste wmurowa-
nie kamienia węgielnego, na któ-
ry złożyła się marmurowa skrzy-
neczka ze srebrną płytą z opisem 
budowli, odbyło się 8 maja 1880 
roku, a świątynię uroczyście wy-
święcono 29 maja 1884 r.

Plany architektoniczne wzo-
rowane były na budowlach ro-
syjskich i bizantyjskich. Cerkiew 

stworzono na planie krzyża gre-
ckiego, o naprzemiennych dłuż-
szych i krótszych bokach, z częś-
cią ołtarzową od wschodu, kruchtą 
od zachodu i dwoma przedsionka-
mi od północy i południa. Główną 
część budynku wieńczy, symboli-
zująca niebieski firmament, złota 
kopuła, a trzykondygnacyjna wie-
ża nad kruchtą została nakryta ce-
bulastym hełmem. W ażurowych, 
złoconych dekoracjach wieży 
i kopuły oraz żywej kolorystyce 
elewacji i detalach architektonicz-
nych widać wyraźnie przepych 
i bogactwo sztuki bizantyjskiej, 
przemieszanej z wpływami rosyj-
skimi. Również wnętrze jest nie-
zwykle reprezentacyjne. Na uwa-
gę zasługuje przede wszystkim 
drewniany ikonostas, czyli 
ozdobna przegroda pokryta iko-
nami, malowidła przedstawiające 

sceny z życia Chrystusa, krzyże 
procesyjne w XVII i XVIII wie-
ku, bogata sztukateria, kolorowe 
mozaiki i witraże.

Budynek przeszedł kilka ge-
neralnych remontów: w latach 
1928–1929 odnowiono jego ele-
wację i wieżę oraz naprawiono 
dach, w 1936 odświeżono ele-
wację obiektu, a w pierwszej 
dekadzie XXI w. cerkiew grun-
townie wyremontowano i przy-
wrócono jej wygląd z pierw-
szych lat po ukończeniu budowy. 
W 1971 r. świątynię wpisano 
do rejestru zabytków.

Patronem cerkwi jest Alek-
sander Newski – święty prawo-
sławny, żyjący w latach 1220–
1263. Ten protoplasta rodu książąt 
moskiewskich, jako utalentowa-
ny wódz, w 1240 roku pokonał 
Szwedów nad rzeką Newą, cze-
mu zawdzięczał swój przydomek. 
W 1263 r. złożył śluby zakonne 
i przyjął imię Aleksy. Cerkiew 
prawosławna uznaje św. Alek-
sandra Newskiego za obrońcę 
od wroga zewnętrznego (szcze-
gólnie innowierców) oraz wojen 
i walk wewnętrznych.

 I.G.

Poznaj swoje miasto

– CERKIEW ŚW. ALEKSANDRA NEWSKIEGO

Pełnomocnictwo – 
zakres, treść, forma
Temat dzisiejszego artykułu jest 
szczególnie istotny w związku 
z coraz częściej pojawiającym się 
zagadnieniem działania poprzez 
pełnomocnika w sprawach doty-
czących posiadanego w zasobach 
RSM „Bawełna” lokalu. Przedkła-
dane dokumenty pełnomocnictwa 
obejmują – najczęściej – umoco-
wanie do uzyskiwania przez peł-
nomocnika informacji o lokalu lub 
wysokości opłat, jednakże niejed-
nokrotnie zakres umocowania jest 
znacznie szerszy i uprawnia peł-
nomocnika do np.: wglądu w akta 
członkowskie, pobrania zaświad-
czenia do sprzedaży lokalu, wska-
zania numeru rachunku bankowe-
go do zwrotu powstałej nadpłaty, 
czy też nawet do zgłoszenia zmian 
dotyczących stanu prawnego i fak-
tycznego lokalu.

Czym jest jednak pełnomocni-
ctwo? W jakiej formie powinno być 
udzielone aby było ono skuteczne 
oraz jaką treść winno zawierać, aby 
brak było wątpliwości co do zakresu 
umocowania osoby pełnomocnika?

Instytucja pełnomocnictwa 
uregulowana została w art. 98 – 
109 kodeksu cywilnego. W myśl 
przepisu art. 98 Kodeksu cywil-
nego wyróżnić należy trzy rodzaje 
pełnomocnictwa: pełnomocnictwo 
ogólne – które obejmuje umoco-
wanie do dokonywania czynności 
zwykłego zarządu, pełnomocni
ctwo rodzajowe – które obejmu-
je umocowanie do dokonywania 
czynności określonego rodzaju 
oraz pełnomocnictwo szczegól
ne – które obejmuje umocowanie 
do dokonania w imieniu mocodaw-
cy konkretnej, poszczególnej czyn-
ności prawnej.

Co jednak należy rozumieć pod 
pojęciem czynności zwykłego za-
rządu w odniesieniu do pełnomocni-

Z notatnika 
prawnika

ctwa ogólnego? Każdorazowa ocena, 
czy dokonywana czynność mieści się 
w zakresie zwykłego zarządu powin-
na być przeprowadzona z uwzględ-
nieniem całokształtu okoliczności 
faktycznych sprawy, a w szczegól-
ności rodzaju stosunku prawnego, 
w ramach którego wykonywany jest 
zarząd oraz prawnych i ekonomicz-
nych skutków konkretnej czynności. 
Uwzględniając specyfikę stosunków 
w ramach prawa o spółdzielniach 
mieszkaniowych wydaje się zasad-
nym wskazanie, że w ramach czyn-
ności zwykłego zarządu mieści się 
np.: uzyskiwanie informacji o wyso-
kości czynszu lub opłat eksploatacyj-
nych. Przekraczającym zakres zwy-
kłego zarządu będzie np.: czynność 
prawna zmierzająca do zbycia nieru-
chomości lokalowej, jej obciążenia, 
czy chociażby polegająca na zgłosze-
niu do Spółdzielni zmiany danych, 
od których uzależniona jest wysokość 
obciążeń związanych z lokalem.

Niedopuszczalnym – w świet-
le doktryny i orzecznictwa – jest 
umocowanie pełnomocnika do re-
prezentowania mocodawcy, na pod-
stawie jednego umocowania – we 
wszystkich czynnościach praw-
nych, nawet poprzez zawężenie 
tego zakresu do czynności praw-
nych związanych np.: z konkret-
nym lokalem. Zawsze bowiem dla 
dokonania czynności przekraczają-
cej zakres zwykłego zarządu wyma-
gane jest pełnomocnictwo innego 
rodzaju i najczęściej będzie to peł
nomocnictwo rodzajowe, którego 
treść powinna określać w sposób 
dokładny i precyzyjny rodzaje, 
kategorie czynności prawnych, 
do których dokonywania umoco-
wany jest pełnomocnik. Pełnomoc-
nictwo rodzajowe może uprawniać 
zarówno do dokonywania przez 
pełnomocnika czynności zwykłe-
go zarządu, jak i przekraczających 
zwykłych zarząd i jego udzielenie 
może polegać na wskazaniu w tre-
ści pełnomocnictwa typu, grupy 
na ogół powtarzalnych czynności 
prawnych, do których dokonywania 
umocowany jest pełnomocnik oraz 
przedmiot tych czynności.

Trzecim rodzajem pełnomocni-
ctwa, jest pełnomocnictwo szcze

gólne, które obejmuje umocowanie 
do dokonania w imieniu mocodaw-
cy konkretnej, wskazanej w treści 
pełnomocnictwa czynności.

Uwzględniając powyższe 
wskazać należy, iż dla należytego 
zabezpieczenia własnych intere-
sów treść pełnomocnictwa powinna 
w sposób precyzyjny i jednoznacz-
ny określać jego zakres. Przede 
wszystkim poprzez enumeratywne 
wymienienie czynności, do któ-
rych uprawniony jest pełnomocnik 
tj. np. poprzez dokładne wskazanie 
jakich informacji może żądać peł-
nomocnik, nie zaś poprzez sfor-
mułowanie „wszelkich informacji” 
bądź poprzez dookreślenie w jakich 
sprawach pełnomocnik może skła-
dać wnioski i żądać wprowadzenia 
zmian w danych, nie zaś poprzez 
sformułowanie: „składania wnio-
sków we wszelkich sprawach”.

Dopuszczalne i uzasadnio-
ne jest również aby w treści peł-
nomocnictwa dookreślić, wobec 
których podmiotów pełnomocnik 
może działać poprzez wskazania 
ich nazw np.: Spółdzielnia Miesz-
kaniowa „RSM” Bawełna – im do-
kładniejsza będzie treść pełnomoc-
nictwa, tym lepiej chronione będą 
prawnie uzasadnione interesy.

Po omówieniu rodzajów peł-
nomocnictwa należy również od-
powiedzieć na pytanie – w jakiej 
formie pełnomocnictwo powinno 
zostać udzielone aby było ono 
prawnie skuteczne.

Samo udzielenie pełnomocni-
ctwa jest jednostronną czynnością 
prawną mocodawcy polegającą 
na złożeniu przez mocodawcę 
oświadczenia woli w dowolnej for-
mie tj. nawet ustnie, przy czym 
powyższe doznaje ograniczenia 
w dwóch sytuacjach.

Pierwszy wyjątek przewiduje 
art. 99 § 1 kc, zgodnie z którym je-
żeli do ważności czynności prawnej 
potrzebna jest szczególna forma, 
pełnomocnictwo do dokonania tej 
czynności powinno być udzielone 
w tej samej formie (np.: pełnomoc-
nictwo do zbycia nieruchomości 
wymaga formy aktu notarialnego).

Drugi wyjątek uregulowa-
ny jest w art. 99 § 2 kc, zgodnie 

z którym pełnomocnictwo ogólne 
powinno być pod rygorem nieważ-
ności udzielone na piśmie.

Pamiętajmy jednak o tym, 
że pełnomocnik działa wobec oso-
by trzeciej, wobec której winien 
wykazać swoje umocowanie. Ustne 
udzielenie pełnomocnictwa (innego 
niż ogólne) chociaż prawnie sku-
teczne, uniemożliwia pełnomocni-
kowi udowodnienie iż zostało mu 
udzielone pełnomocnictwo i że jest 
on uprawniony do dokonania za-
mierzonej czynności. Spółdziel-
nia Mieszkaniowa, jako jednostka 
obowiązana do dbałości w sposób 
szczególny – z uwagi na charakter 
danych zgromadzonych w jej za-
sobach – o dobro członków Spół-
dzielni zawsze przed dokonaniem 
czynności z pełnomocnikiem, bądź 
udzieleniem mu jakichkolwiek in-
formacji czy też przed udostępnie-
niem akt członkowskich wymagać 
będzie wykazania umocowania, 
co winno nastąpić poprzez złożenie 
w Spółdzielni oryginału pełnomoc-
nictwa, bądź jego odpisu w formie 
poświadczonej za zgodność z ory-
ginałem, przy czym poza postępo-
waniem sądowym poświadczenia 
takiego może dokonać jedynie no-
tariusz. Podjęcie takich działań jest 
niezbędne dla zapewnienia należy-
tego stopnia ochrony danych, jak 
również uniknięcia sytuacji, w któ-
rej pełnomocnik działa bez umo-
cowania albo z przekroczeniem 
jego zakresu, jak i nieważności 
czynności prawnej jednostronnej 
tak dokonanej.

Podsumowując, przed udzie-
leniem pełnomocnictwa należy 
zawsze z należytą starannością 
przemyśleć jakie czynności mają 
zostać dokonane przez pełnomocni-
ka, co jednocześnie determinować 
będzie jego treść. Tylko dokładna 
treść pełnomocnictwa pozwoli 
uniknąć w przyszłości ewentual-
nych, negatywnych konsekwen-
cji czynności dokonanych przez 
pełnomocnika, a wynikających 
z rozbieżności w rozumieniu treści 
samego umocowania przez pełno-
mocnika i mocodawcę. Pamiętaj-
my również, iż pełnomocnictwo 
można odwołać, albowiem pozwa-

Źródło: internet

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bawełna” 
z siedzibą w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 163 

numer KRS 0000032002
ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie 
prawa odrębnej własności lokalu położonego w Łodzi przy:

ul. Lutomierskiej 111 m. 38 o pow. 34,10 m2, parter, 2 pokoje + 
kuchnia, którego cena wynosi 123.900, zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 13.05.2019 r. w siedzibie Spółdzielni 
przy ul. Przybyszewskiego 163 o godz. 1100.

Oferty pisemne należy składać w terminie do dnia 9.05.2019 r. 
w sekretariacie Spółdzielni, ul. Przybyszewskiego 163, pok. 113 
w godz. 800–1500.

Oferta powinna zawierać:
1)  imię i nazwisko osoby, adres zamieszkania,
2)   zapewnienie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie 

i przeniesienie prawa odrębnej własności wskazanego lokalu,
3)   zobowiązanie do zapłacenia wylicytowanej ceny lokalu w ciągu 

30 dni od zakończenia przetargu,
4)   zaoferowanie przez osobę przystępującą do przetargu cenę 

lokalu co najmniej o 2.000, zł wyższą od ceny znajdującej się 
w ogłoszeniu.

5)   zobowiązanie do pokrycia kosztów zawarcia aktu notarialnego 
umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu,

6)   wskazanie numeru rachunku bankowego, na który nastąpić 
ma zwrot wadium w razie nie wygrania przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie do dnia 
09.05.2019 r. wadium w wysokości 10% ceny lokalu tj. kwotę 
12.390, zł, na rachunek bankowy Spółdzielni PKO BP S.A. 3 O/
Łódź nr konta 92 1020 3378 0000 1402 0010 8365.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na 
rachunek Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega, że w związku z możliwością zgłoszenia 
roszczeń wskazanych w art. 11 ust. 2a w związku z art. 16¹ ust. 1 
Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przez uprawnione 
w nim osoby, może unieważnić niniejszy przetarg bez 
podania przyczyny na każdym etapie bez prawa dochodzenia 
jakichkolwiek roszczeń przez uczestników.

Lokal można oglądać w dniu 06-07.05.2019 r. w godz. 1000–1500 
po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu w administracji os. „Żubardź” 
i „Koziny”, ul. Klonowa 39, tel. 42 651 55 24.

Szczegółowe warunki przetargu określa Regulamin dostępny w siedzibie 
Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.rsmbawelna.pl.

Informację o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, 
pok. Nr 8 lub telefonicznie 42-641-63-33, wew. 10.

la na to przepis art. 101 Kodeksu 
cywilnego, a ponadto wygasa ono 
wraz ze śmiercią mocodawcy lub 
pełnomocnika, chyba że w pełno-
mocnictwie inaczej zastrzeżono 
z przyczyn uzasadnionych treścią 
stosunku prawnego będącego pod-
stawą pełnomocnictwa. Odwołanie 
pełnomocnictwa następuje poprzez 
złożenie oświadczenia woli przez 

mocodawcę pełnomocnikowi, przy 
czym niezbędnym jest – po złoże-
niu pełnomocnictwa w Spółdziel-
ni – poinformowanie Spółdzielni 
o jego odwołaniu.

Olga Ferensztajn-Tokarska
Radca prawny

Partner Kancelarii Radcy Prawnego
Jadwigi  

Chmielewskiej-Furmankiewicz
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Przed nami Walne Zgromadzenie –  

podsumowanie działalności Spółdzielni za 2018 r.  
W bieżącym numerze gazety prezentujemy wiele informacji  

o organizacji Walnego i tematach, którymi Walne będzie się zajmować.

Dylematy przed Walnym 2019

Spółdzielczość to forma gospodarowania, 
do której budżety – centralny i samorzą-
dowe – nic nie dokładają. Spółdzielczość 
mieszkaniowa nic generalnie Państwo 
Polskie nie kosztuje. To ogromna sfera 
gospodarki, która sama daje sobie radę, 
zarządzając ogromną ilością budynków, 
ogromnymi terenami dobrze utrzymany-
mi, prowadząc działalność społeczno-wy-
chowawczą, kulturalną, oświatową oraz 
sportowo-rekreacyjną. To widać na każ-
dym kroku, w każdej miejscowości, małej 
czy dużej. Jest to najbardziej efektywna 
forma zarządzania nieruchomościami 
w naszym kraju.

Propozycja utworzenia wspólnot 
mieszkaniowych z chwilą wyodrębnienia 
pierwszego mieszkania w danym budyn-
ku to likwidacja wszystkich spółdzielni 
mieszkaniowych. A ci co mówią, że spół-
dzielnia mieszkaniowa może dłużej ist-
nieć – kompromitują się. Ta propozycja 
jest poza tym niezgodna z oczekiwaniami 
zdecydowanej większości członków spół-
dzielni. Przypomnę tylko, że siedem lat 
temu Rada Nadzorcza naszej Spółdzielni 
przeprowadziła referendum na ten temat. 
88% naszych członków było przeciw-
nych odgórnemu powstawaniu wspólnot 
mieszkaniowych, a aż 91% było przeciw-
nych ingerencji posłów w podejmowaniu 
takich decyzji, które są prawem każdego 
członka zagwarantowanym w dotychcza-
sowych przepisach ustawowych. Kolejny 
przykład. W naszej Spółdzielni wyodręb-
nionych jest blisko 30% ogółu mieszkań 
czyli ponad 2400 członków spotkało się 
z nami u notariuszów. W trakcie podpi-
sywania aktów notarialnych ponad 95% 
z nich żądało bez mała potwierdzenia, 
że nie powstanie w ich budynku wspól-
nota mieszkaniowa.

Na spotkaniach ze spółdzielcami 
mieszkającymi w najstarszych naszych 
osiedlach, których budynki mają 55–59 
lat i wymagają ciągłych nakładów i do-
brego, spokojnego zarządzania – miesz-
kańcy, nasi członkowie nie chcą żadnych 
zmian, bo widzą co się dzieje w wielu 
wspólnotach sąsiadujących z ich budyn-
kami.

Obligatoryjne walne zgromadze-
nia to rozwiązania narzucone odgórnie 
wszystkim spółdzielcom mieszkanio-
wym, jakby dotychczasowe zapisy, od-
dające w ręce samych spółdzielców spra-
wy wewnętrznego uregulowania kwestii 
najwyższego organu w każdej spółdzielni 
były złe i niefunkcjonalne. A rzeczywi-
stość jest taka, że nie dość, że tego typu 
formuła zebrań się nie sprawdza, to jesz-
cze generuje dodatkowe koszty obcią-
żające członków spółdzielni, w postaci 

opłat za wynajmowanie zdecydowanie 
większych sal na zebrania poszczegól-
nych części. Całe szczęście, że jest moż-
liwość odbywania obrad walnego w częś-
ciach. Po pierwsze jest to u nas swoistego 
rodzaju kontynuacja grup członkowskich; 
a po drugie proszę sobie wyobrazić koszt 
wynajęcia Atlas Areny, bowiem członków 
„Bawełny” jest już ponad 10 tysięcy. Tak, 
tak, bowiem po ostatniej, lipcowej nowe-
lizacji w 2017 r. ustaw dotyczących spół-
dzielczości mieszkaniowej liczba naszych 
członków wzrosła o ponad 1,5 tysiąca. 
Podobne zastrzeżenia dotyczą ograni-
czenia długości kadencji do 3 lat dla rad 
nadzorczych oraz ograniczenia uczestni-
ctwa w ich pracach do dwóch kadencji 
dla każdego chętnego do pracy społecznej 
w tym organie.

Nowelizacja ustawy, która weszła 
w życie 31 lipca 2007 r. wprowadziła 
obowiązek powstania nieruchomości jed-
nobudynkowych. Nikogo z ówczesnych 
projektodawców, jak również tych, którzy 
za tą nowelizacją głosowali nie intereso-
wało, że osiedla mieszkaniowe były pro-
jektowane jako zwarte kompleksy 4-ro, 
5-cio czy też np. 8-mio budynkowe za-
wierające w sobie wszystkie niezbędne 
urządzenia dla właściwego funkcjono-
wania tegoż kompleksu, tzn. śmietniki, 
place zabaw, tereny zielone, piaskownice, 
chodniki, ciągi pieszo-jezdne, trzepaki 
itp. Te zapisy były brutalne. Spółdzielnie 
zmuszone były podzielić te komplek-
sy. Architekci, urbaniści czy geodeci – 
z „krwawiącymi sercami”, nie zgadzając 
się wewnętrznie z tymi bzdurnymi zapisa-
mi, musieli dokonywać „gwałtu” na tych 
nierozerwalnych funkcjonalnie komplek-
sach budynkowych i przygotowywać 
projekty podziału, a następnie sztucznie 
je dzielić. Nieodwracalnie! Skutek tych 
działań już daje się odczuwać i w najbliż-
szym czasie będzie stwarzał różnorodne 
problemy.

Kończąc tę część w dwóch poprzed-
nich latach apelowałem do posłów i se-
natorów, aby nie stwarzali już więcej no-
wych – nieodwracalnych praw, by decyzje 
podejmowali sami spółdzielcy, bo to oni 
wiedzą co jest dla nich najlepsze, bo to oni 
mają prawo do podjęcia samodzielnej de-
cyzji, tym bardziej, że dla wielu z nich 
mieszkanie w budynku spółdzielczym 
jest jedynym majątkiem jaki posiada-
ją. Rzeczywistość okazała się zupełnie 

inna i nadal tak jest. W ubiegłym roku 
przedstawiałem, że ponad półtoraroczna 
praca licznej grupy fachowców przygo-
towująca zmiany w naszych ustawach, 
legła w gruzach w ciągu 8 dni i 20 lipca 
2017 roku przyjęto ustawę, która weszła 
w życie 9 września 2017 r. A ostatnio, 
w końcówce ub. roku w tempie ekspre-
sowym przyjęto ustawę o przekształceniu 
użytkowania wieczystego w pełną włas-
ność i szumnie ją ogłoszono. Okazało 
się, że już dwukrotnie ją nowelizowano 
i na tym niestety się nie skończy, bowiem 
zanosi się na kolejne poprawki.

I na koniec jeszcze sprawa doty-
cząca ogrzewania. Praktycznie co roku, 
uświadamiam kwestie finansowe decyzji 
podjętej kilkanaście lat temu, w wyni-
ku której założyliśmy wszędzie zawory 
termostatyczne, a następnie podzielniki 
kosztów. Efekty były znakomite, bowiem 
każdego roku w naszych portfelach czy 
kieszeniach pozostawało ogromnie dużo 
pieniędzy. Jak dużo… oto przykład! Śred-
ni koszt ogrzewania w naszej Spółdzielni 
w ub. roku wyniósł 1,96 zł za mkw. po-
wierzchni mieszkania. Cena za ogrzewa-
nie 1 mkw. w innych spółdzielniach, które 
nie stosują indywidualnego systemu rozli-
czania za ogrzewanie wynosi np. 2,99 zł. 
Różnica to 1,03 zł. Mnożąc tę różnicę 
przez ilość powierzchni w n/Spółdzielni 
otrzymujemy kwotę oszczędności mie-
sięcznych w wysokości prawie 445 ty-
sięcy. W skali zaś całego roku to kwota 
ponad 5 milionów 300 tysięcy zł. Jest 
to dobitny przykład, że zastosowane 
urządzenia pozwalały oszczędzać energię 
cieplną czyli de facto pieniądze. Ogromne 
pieniądze! Nie przekazaliśmy ich do pro-
ducenta i dostawcy ciepła. Te pieniądze 
pozostały w naszych portfelach. Ale wy-
magało to i nadal wymaga dużo wysiłku, 
zrozumienia, wręcz determinacji. Nie 
wszyscy chcieli przyjąć argumentację, 
że to przyniesie takie efekty, więc prote-
stowali, buntowali innych. Czas pokazał, 
że nie mieli racji. Potem po analizach, 
zamontowaliśmy zawory termostatycz-
ne +16 stopni i wyeliminowaliśmy nad-
miernie oszczędzanie, polegające na wy-
chładzaniu swoich mieszkań, zmuszając 
jednocześnie sąsiadów do ponoszenia do-
datkowych opłat na dogrzewanie. O tym 
wszystkim informowaliśmy bieżąco 
na łamach naszej gazety. Na wyjaśnianie 
tychże problemów tracimy dużo czasu, 

dużo nerwów. Tak samo ogrom czasu po-
trzeba, by wytłumaczyć problem powsta-
wania tzw. „grzyba” w poszczególnych 
mieszkaniach. Nie dociera do naszych 
mieszkańców, że to przede wszystkim 
jest sprawa niedostatecznego wietrzenia 
danego mieszkania, wręcz nadmiernej 
skłonności do stwarzania dużej wilgot-

ności w swoim lokum, a nie tylko kwestia 
przemarzania ścian czyli braku ocieple-
nia, bądź istnienia mostków termicznych. 
Ale taka jest rola administratora i zarząd-
cy nieruchomości, tym bardziej, że jeste-
śmy spółdzielnią mieszkaniową już z po-
nad 60-letnią tradycją.

 SP

cd. ze str. 1

Porządek obrad 
Walnego Zgromadzenia Robotniczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna” w Łodzi  
odbywanego w częściach w dniach 13, 14, 15, 
16, 17, 20, 21 i 22 maja 2019 roku.
1.  Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia i każdej jego części.
2.   Przedstawienie Prezydium i Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadze-

nia, powołanych uchwałami Rady Nadzorczej oraz odczytanie przez Ko-
misję Skrutacyjną listy pełnomocników.

3.  Wybór 2 obserwatorów na daną część Walnego Zgromadzenia
4.  Przedstawienie porządku obrad.
5.   Wręczenie dyplomów laureatom konkursu na najefektowniej udekorowa-

ny balkon w okresie świąteczno-noworocznym 2018/2019.
6.   Przedstawienie sprawozdań:
 a)   z działalności Spółdzielni za 2018 rok wraz z kierunkami rozwoju Spół-

dzielni oraz sprawozdaniem finansowym za 2018 rok oraz projektem 
podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok,

 b)  z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok,
 c)  z działalności Rad Osiedli za 2018 rok
  i dyskusja nad sprawozdaniami.
7.  Głosowanie w celu podjęcia uchwał w sprawach:
 a)   zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2018 rok 

wraz z kierunkami rozwoju Spółdzielni oraz sprawozdaniem finan-
sowym za 2018 rok,

 b)  podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok,
 c)   udzielenia absolutorium członkom Zarządu za działalność w 2018 roku:
  –  p. Sylwestrowi Pokorskiemu - Prezesowi Zarządu
  –   p. Elżbiecie Kitowskiej – Z-cy Prezesa Zarządu w okresie sprawo-

zdawczym
  –  p. Tadeuszowi Szymańskiemu - Z-cy Prezesa Zarządu.
8.   Rozpatrzenie wniosku EC-66/545/2019 i głosowanie w celu podjęcia 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalo-
wej oznaczonej nr PG1 znajdującej się w budynku mieszkalnym nr 56 
przy ul. Longinusa Podbipięty 5 w Łodzi o pow. 35,34 m2 uregulowanej 
w KW nr LD1M/00214511/2.

9.   Sprawozdanie z prac Komisji Statutowej Rady Nadzorczej obejmujące 
projekt zmian do Statutu Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Baweł-
na” i głosowanie w celu podjęcia uchwały dotyczącej zmian do Statutu 
Spółdzielni, jak w wyżej wymienionym projekcie.

10.  Przedstawienie projektu zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej 
RSM „Bawełna” i głosowanie w celu podjęcia uchwały.

11.  Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informujemy, że członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się z dokumentami j.n.:.
1.   Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2018 rok wraz z kierunkami rozwoju Spółdzielni jest do wglądu w siedzibie Zarządu Spółdzielni ul. Przybyszewskiego 

163 pokój 108 i jest publikowane na stronie internetowej Spółdzielni – www.rsmbawelna.pl (w części kodowanej).
2.   Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z badania przez biegłego rewidenta jest do wglądu w siedzibie Zarządu Spółdzielni 

ul. Przybyszewskiego 163 pokój 106 i jest publikowane na stronie internetowej Spółdzielni (w części kodowanej).
3.   Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok – do wglądu w siedzibie Zarządu Spółdzielni ul. Przybyszewskiego 163 pokój 117 oraz publikowane 

na stronie internetowej Spółdzielni (w części kodowanej).
4.   Sprawozdania Rad Osiedli są do wglądu w siedzibie Zarządu Spółdzielni ul. Przybyszewskiego 163 pokój 117 oraz w biurach Administracji Osiedli właściwych 

dla danego osiedla (np. sprawozdanie Rady Osiedla „Zbiorcza” w biurze Administracji Osiedla „Zbiorcza”), a ponadto są publikowane na stronie internetowej 
Spółdzielni (w części kodowanej).

5.   Materiały do rozpatrzenia punktu 8 porządku obrad (dot. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej uregulowanej w KW nr LD1M/00214511/2) 
są do wglądu w siedzibie Zarządu Spółdzielni ul. Przybyszewskiego 163 pokój 8–9.

6.   Sprawozdanie do punktu 9 porządku obrad obejmujące projekt zmian do Statutu wraz z tekstem jednolitym oraz projekt zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej 
RSM „Bawełna” (pkt 10 porządku obrad) są do wglądu w siedzibie Zarządu Spółdzielni, ul. Przybyszewskiego 163 pokój 116 oraz publikowane są na stronie 
internetowej Spółdzielni – www.rsmbawelna.pl (w części kodowanej).

7.   Protokół ze zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2018 roku jest do wglądu w siedzibie Zarządu Spółdzielni ul. Przybyszewskiego 163 pokój 116 oraz 
u kierowników poszczególnych Administracji Osiedli.

Materiały, o których mowa w punktach 1–7, są wyłożone do wglądu członków Spółdzielni w godzinach pracy biura Zarządu Spółdzielni i administracji 
poszczególnych osiedli, począwszy od 19 kwietnia 2019 r.
Projekty uchwał w sprawach wynikających z porządku obrad – od 29 kwietnia 2019 roku wyłożone do wglądu w siedzibie Zarządu Spółdzielni ul. Przybyszewskiego 
163 pokój 116.
Ponadto informujemy, że:
–   o zwołanym Walnym Zgromadzeniu powiadomiona została Krajowa Rada Spółdzielcza oraz Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP,
–   członkowie Spółdzielni przed wejściem na salę obrad, za okazaniem dowodu osobistego, podpisują listę obecności i pobierają mandat do głosowania.
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Spółdzielnia przez cały okres sprawozdawczy  
posiadała dobrą kondycję finansową  
co potwierdza sprawozdanie przedstawione przez biegłą rewident  
z badania bilansu działalności RSM „Bawełna”.

Zakończyliśmy kolejny rok sprawozdawczy. Biegła rewident zweryfikowała nasze 
sprawozdanie finansowe za 2018 rok. Przekazała sprawozdanie z badania rocznego, 
w którym zamieściła pozytywną opinię na temat badanych dokumentów, a w dniu 
27.03.2019 roku na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej RSM „Bawełna” 
omówiła wyniki badania.

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności zostały pozytywnie zaopiniowane przez 
Radę Nadzorczą w dniu 28.03.2019 roku.

W maju odbędzie się Walne Zgromadzenie RSM „Bawełna”, dlatego też wzorem lat ubiegłych prezentu-
jemy skrót sprawozdania z działalności Spółdzielni w 2018 roku.

Organizacja Spółdzielni
Działalnością RSM „Bawełna” kierował Zarząd w trzyosobowym składzie, który odbył 32 posiedzenia.

Bieżącą kontrolę i nadzór sprawowała Rada Nadzorcza, licząca czternaście osób, która odbyła 
14 posiedzeń.

Siedziba Zarządu Spółdzielni mieści się w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 163.
W ramach podziału zasobów Spółdzielni na jednostki organizacyjne funkcjonuje 5 wyodrębnionych 

osiedli: „Zbiorcza”, „Słowiańskie”, „Sienkiewiczowskie”, „Żubardź”, „Koziny”.
Administrowanie zasobami odbywało się przez cztery administracje osiedlowe (os. „Żubardź” 

i os. „Koziny” mają wspólną administrację).
W ramach skarg i wniosków przyjmowali w siedzibie Spółdzielni:

–  w każdy wtorek, Prezes Spółdzielni oraz jego Zastępcy. Na dyżury zgłosiło się 258 osób,
–  w każdy pierwszy wtorek miesiąca dyżury pełnili członkowie Rady Nadzorczej.

Bezpłatnych porad prawnych dla naszych członków udzielała Kancelaria Radcy Prawnego Jadwigi 
Chmielewskiej-Furmankiewicz, która prowadzi kompleksową obsługę prawną Spółdzielni. Porady udzielane 
były w siedzibie Spółdzielni, w każdy wtorek.

W dniach od 16 do 25 kwietnia 2018 roku, zgodnie z ustawowym obowiązkiem, odbyło się Walne Zgro-
madzenie RSM „Bawełna”. Zatwierdzone sprawozdanie z działalności Spółdzielni w 2017 roku, sprawozda-
nie finansowe za 2017 r. oraz zmiany do Statutu zostały złożone dnia 08.05.2018 r. w Krajowym Rejestrze 
Sądowym.

W 2018 roku Spółdzielnia wydała 12 numerów miesięcznika „RSM Bawełna Mój Dom” – od numeru 109 
do numeru 120. Gazeta przygotowywana jest przez zespół redakcyjny, wyłoniony spośród pracowników 
Spółdzielni.

Struktura zasobów
Zasoby administrowane przez RSM „Bawełna” wg stanu na 31.12.2018 r. to:
a)   223 budynki mieszkalne wielorodzinne (136 nieruchomości) i 14 domków jednorodzinnych 

(14 nieruchomości), w których jest:
–  8.261 mieszkań (strukturę mieszkań przedstawia wykres nr 1),

–  225 garaży, w tym: 178 własnościowych, 47 odrębna własność,
–   106 lokali użytkowych, w tym: 48 własnościowych, 47 wynajmowanych (własność Spółdzielni), 

8 odrębna własność i 3 na potrzeby Spółdzielni (administracje osiedlowe),
b)   14 zespołów garaży wolno stojących (13 nieruchomości), w których łącznie są 234 garaże, w tym: 

120 własnościowych, 8 odrębna własność i 106 wynajmowanych (własność Spółdzielni),
c)   6 pawilonów wolno stojących (5 nieruchomości), pawilony handlowo-usługowe, siedziba Zarządu 

i administracja osiedla.
RSM „Bawełna” zarządza ponadto trzema budynkami należącymi do wspólnot mieszkaniowych 

na Janowie, w których ma ustanowione prawo własności do garażu o powierzchni 11,48 m² oraz lokalu 
użytkowego 35,34 m².

Powierzchnia użytkowa administrowanych zasobów to:
a)  lokale mieszkalne 408.194,16 m²
b)  lokale użytkowe 15.834,92 m² 
c)  garaże 7.735,26 m²

Powierzchnia gruntów będących w administrowaniu RSM „Bawełna” wynosi 503.462,48 m², w tym:

–  grunty wyodrębnione 129.658,24 m²
–  grunty należące do RSM „Bawełna” 373.804,24 m²
Na dzień 31.12.2018 roku RSM „Bawełna” zrzeszała 10.315 członków.

Działalność eksploatacyjna
Gospodarka finansami prowadzona była w oparciu o plan gospodarczo-finansowy uchwalony przez Radę 
Nadzorczą w dniu 19.12.2017 r. – uchwała nr 1/12/2017 oraz jego korektą uchwaloną przez Radę Nadzorczą 
w dniu 13.12.2018 r. – uchwała nr 3/14/2018.

Koszty działalności Spółdzielni poniesione w 2018 roku przedstawiają się następująco:
1.  eksploatacja 28.158.145,67 zł
2.  zimna woda i odprowadzanie ścieków 5.324.990,88 zł
3.  gospodarka cieplna (centralne ogrzewanie i ciepła woda) 14.928.156,10 zł
4.  pozostała działalność operacyjna, finansowa i inna 932.650,65 zł

Koszty eksploatacji za 2018 rok powiększone zostały o ujemne wyniki nieruchomości z lat poprzednich 
w kwocie 569.552,53 zł.

Przychody uzyskane w 2018 roku wynoszą:
1.  eksploatacja 27.393.140,51 zł
2.  zimna woda i odprowadzanie ścieków 5.385.872,03 zł
3.  gospodarka cieplna (centralne ogrzewanie i ciepła woda) 16.744.887,13 zł
4.  pozostała działalność operacyjna, finansowa i inna 2.629.693,86 zł

Przychody eksploatacji za 2018 rok zwiększone zostały o:
–  dodatnie wyniki nieruchomości z lat poprzednich 1.469.582,40 zł
–  nadwyżkę bilansową za 2017 rok 1.888.329,04 zł

Spółdzielnia przez cały okres sprawozdawczy posiadała dobrą kondycję finansową. Zobowiązania re-
gulowała terminowo i z tego tytułu uzyskiwała dodatkowe korzyści, jak chociażby otrzymywane bonifikaty 
w opłatach za ciepło. Łącznie na przestrzeni 2018 roku kwota uzyskanych z tego tytułu bonifikat wynosiła 
178.171,58 zł.

Różnica między przychodami a kosztami eksploatacji i utrzymania nieruchomości na koniec 
2018 roku wyniosła (+) 764.761,17 zł, z tego 89 nieruchomości uzyskało wyniki dodatnie w kwocie 
1.308.459,39 zł a 73 nieruchomości wyniki ujemne w kwocie 543.698,22 zł. Zgodnie z art. 6 ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych wyniki zwiększą odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania 
danej nieruchomości w roku następnym.

Wyniki nieruchomości w poszczególnych osiedlach przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1

Osiedle

Wyniki nieruchomości na 31.12.2018 rok

Ogółem suma wyników 
nieruchomości

w tym:
suma wyników dodatnich suma wyników ujemnych

kwota (zł) ilość 
nieruchomości kwota (zł) ilość 

nieruchomości kwota (zł) ilość 
nieruchomości

1 2 3 4 5 6 7
Zbiorcza 73 989,41 30 206 813,87 17 -132 824,46 13
Słowiańskie 531 115,21 50 775 392,41 24 -244 277,20 26
Sienkiewiczowskie -74 042,49 26 30 734,71 9 -104 777,20 17
Żubardź 123 167,90 36 162 924,87 23 -39 756,97 13
Koziny 110 531,14 20 132 593,53 16 -22 062,39 4
Spółdzielnia ogółem 764 761,17 162 1 308 459,39 89 -543 698,22 73

Dodatni wynik na centralnym ogrzewaniu i ciepłej wodzie w kwocie 1.816.731,03 zł oraz dodatni wynik 
na zimnej wodzie i odprowadzaniu ścieków w kwocie 60.881,15 zł pozostają do rozliczenia z członkami 
Spółdzielni w 2019 roku.

Spółdzielnia w 2018 roku uzyskała nadwyżkę przychodów nad kosztami z własnej działalności go-
spodarczej (pożytki Spółdzielni z najmu lokali użytkowych, garaży, dzierżawy gruntów i inne) w kwo-
cie 1.258.592,58 zł oraz z działalności operacyjnej, finansowej i innej w kwocie 1.697.043,21 zł, które 
po pomniejszeniu o podatek dochodowy 348.424,00 zł stanowią nadwyżkę bilansową Spółdzielni w wyso-
kości 2.607.211,79 zł.

Uzyskaną nadwyżkę bilansową Zarząd proponuje przeznaczyć na pokrycie kosztów eksploatacji 
i utrzymania nieruchomości.

Stawki opłat dla lokali mieszkalnych w 2018 roku wynosiły:
–   eksploatacja – członkowie spółdzielni od 0,50 do 2,30 zł/m² p.u. (osoby niebędące członkami mają 

stawki wyższe o 0,34 zł),
–  odpis na fundusz remontowy od 1,20 do 3,50 zł/m² p.u.
–  podatki i opłaty lokalne (mieszkania spółdzielcze) od 0,09 do 1,10 zł/m² p.u.

Skrót ze sprawozdania z działalności RSM „Bawełna” za 2018 rok
SPÓŁDZIELNIA W LICZBACH

Wykres nr 1. Struktura mieszkań
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Biegła Rewident,  

badająca sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2018 r.  
w dniu 27.03.2019 r. na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej 

omówiła wyniki badania.

Stawki opłat za śmieci – wynikają z decyzji odgórnych i wynosiły: dla zasobów w Łodzi 7,00 zł od osoby, 
dla Andrespola stawki są zależne od ilości osób w gospodarstwie domowym i wynosiły 9,00/ 8,00 
/6,50 zł od osoby.

Gospodarka cieplna
Koszty i przychody centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody (c.w.) przedstawia tabela nr 2.

Fundusz remontowy
Przychody i wydatki z funduszu remontowego przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3

Lp. Wyszczególnienie
Przychody i wydatki z funduszu remontowego w 2018 roku

Zbiorcza  Słowiańskie Sienkiewiczowskie Żubardź  Koziny Ogółem 
Spółdzielnia

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Odpisy od lokali i inne 
przychody 2 054 699,00 4 337 264,82 1 415 771,16 1 929 826,24 1 151 444,36 10 889 005,58

2 Wyniki za 2017 r. 112 624,48 -30 746,34 10 646,52 312 129,81 158 268,72 562 923,19
3 Przychody ogółem (1+2) 2 167 323,48 4 306 518,48 1 426 417,68 2 241 956,05 1 309 713,08 11 451 928,77
4 Wydatki ogółem 2 061 092,64 4 060 239,64 1 346 620,24 2 140 534,77 1 245 888,65 10 854 375,94
5 Wynik ( poz. 3 – poz. 4 ) 106 230,84 246 278,84 79 797,44 101 421,28 63 824,43 597 552,83

Wykorzystanie środków funduszu remontowego w naszej Spółdzielni z podziałem na grupy rodzajowe 
robót przedstawia wykres nr 2.

Szczegółowe informacje o prowadzonych w 2018 r. w osiedlach pracach remontowych zamieszczone 
były na łamach naszej gazety w styczniowym, tegorocznym 121 numerze.

Działalność społecznowychowawcza
W ramach działalności społeczno-wychowawczej Spółdzielnia sfinansowała dla 15 osób i dofinansowała 
dla 6 osób wypoczynek letni dzieci i młodzieży. Zakupiła i przekazała 143 paczki świąteczne dla naju-
boższych członków. Tradycyjnie, we wrześniu odbyła się rodzinna impreza plenerowa (festyn) p.n. „Hop 
do szkoły”. Ponadto finansowo wspierała imprezy rekreacyjno-sportowe organizowane przez TKKF „Dziku-
sy” i szkoły działające na terenie naszych osiedli, a mianowicie: spartakiadę dla uczniów klas III i VI szkół 

podstawowych, turniej piłki nożnej, olimpiadę przedszkolaków oraz współfinansowała sekcję siatkówki 
działającą przy TKKF „Dzikusy”.

Celem działalności społeczno-wychowawczej było zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywności 
fizycznej, rozwijanie idei współzawodnictwa, miła zabawa oraz udzielanie pomocy i integracja mieszkań-
ców osiedli.

Wydatki na cele społeczno-wychowawcze wyniosły 96.993,01 zł i jak co roku częściowo zostały pokryte 
wpłatami z reklam podczas festynu oraz innymi wpłatami na cele statutowe, które po odprowadzeniu podatku 
VAT stanowiły łącznie kwotę 22.539,03 zł.

Zaległości w opłatach za używanie lokali
Zadłużenie lokali mieszkalnych, użytkowych i innych wobec Spółdzielni z tytułu opłat eksploatacyjnych, 
zasądzonych odsetek i kosztów sądowych przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4

Lp. Wyszczególnienie
Zaległości w opłatach na 31.12.2018 r.

Zbiorcza Słowiańskie Sienkiewi-
czowskie Żubardź Koziny Ogółem 

Spółdzielnia
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Zaległości w opłatach 
eksploatacyjnych 338 857,54 413 249,00 342 999,47 605 636,03 344 463,54 2 045 205,58

2 Zaległości z tytułu zasądzonych 
odsetek i kosztów sądowych 67 688,85 66 991,40 85 350,65 128 209,52 62 960,43 411 200,85

3 Zaległości ogółem (1+2) 406 546,39 480 240,40 428 350,12 733 845,55 407 423,97 2 456 406,43

Działania windykacyjne prowadzone były zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami i przed-
stawiają się następująco:
–   do osób zalegających z opłatami wysłano 1.800 monitów, a w przypadku dysponowania numerem tele-

fonu dłużnika bądź adresem e-mail niezwłocznie po upływie terminu wpłaty wysyłane były informacje 
przypominające o zaległości,

–   w wyniku braku działań ze strony członków zmierzających do spłaty zadłużeń, Spółdzielnia skierowała 
do sądu 51 spraw, a do egzekucji komorniczej 39 spraw,

–   w sytuacjach znacznych zadłużeń prowadzona jest egzekucja z własnościowego prawa do lokalu. Sytua-
cja dotyczy 8 dłużników, dla których zadłużenie na 31.12.2018 r. wynosiło 203.433,28 zł,

–  na klatkach schodowych wywieszone zostały informacje o zadłużeniach mieszkańców danej klatki,
–  do lokatorów wysłano informacje o stanie salda opłat za lokale.

W ramach pomocy w spłacie zadłużeń Spółdzielnia rozkładała należne kwoty na raty.
W 2018 r. podpisanych zostało 116 porozumień na ratalną spłatę zadłużeń.
Część osób zadłużonych korzysta z dodatków mieszkaniowych. W okresie styczeń–grudzień 2018 roku 

Urząd Miasta Łodzi z tego tytułu przekazał na konta opłat członków kwotę 153.586,65 zł. Z dodatków miesz-
kaniowych na koniec 2018 roku korzystało 86 członków.

Zaległości w spłacie kredytów mieszkaniowych
Kwota kredytów długoterminowych, zaciągniętych przed majem 1992 roku, jaka pozostała do spłaty w ban-
ku, wg stanu na 31.12.2018 r. wynosiła 19.649.937,44 zł i dotyczyła 192 osób zamieszkałych w: os. Słowiań-
skim (171 osób) i os. Sienkiewiczowskim (21 osób).

W roku 2018 Spółdzielnia skorzystała z możliwości umorzenia zadłużenia związanego z zaciągniętym 
przed rokiem 1992 kredytem mieszkaniowym (zwolnienie dokonane na podstawie ustawy o pomocy państwa 
w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom 
wypłaconych premii gwarancyjnych) i po złożeniu odpowiednich wniosków uzyskała umorzenie odsetek 
w banku PKO SA w łącznej kwocie 4.799.981,98 zł. 

Spółdzielnia za członków, którzy nie dokonują terminowej spłaty rat kredytowych, dla zapobieżenia 
powstawania kredytu przeterminowanego (wyżej oprocentowanego), dokonuje kwartalnie dopłat do banku. 
Wyłożone przez Spółdzielnię środki obciążają konta członków nie wywiązujących się ze spłaty i podlegają 
windykacji na warunkach obowiązujących w Spółdzielni.

Zadłużenie członków wobec Spółdzielni z tytułu wyłożonych przez nią środków wg stanu 
na 31.12.2018 r. wynosiło 62.471,91 zł i dotyczyło 46 osób.

Wykres nr 2. Wykorzystanie środków funduszu remontowego

Tabela nr 2

Lp. Wyszczególnienie
Koszty i przychody centralnego ogrzewania i ciepłej wody za 2018 rok

Zbiorcza Słowiańskie Sienkiewiczowskie Żubardź Koziny Ogółem Spółdzielnia
1 2 3 4 5 6 7 8
I Koszty 

1 Centralne ogrzewanie (c.o.) 1 570 769,84 3 324 496,95 1 452 441,61 2 147 974,53 1 282 006,13 9 777 689,06
a) stałe 619 364,17 1 332 734,28 586 512,04 912 152,98 504 653,11 3 955 416,58
b) zmienne 951 405,67 1 991 762,67 865 929,57 1 235 821,55 777 353,02 5 822 272,48

2 Ciepła woda (c.w.) 690 910,14 2 185 595,92 895 586,36 939 848,72 438 525,90 5 150 467,04
a) stałe 146 493,44 502 523,05 235 578,23 206 688,27 111 251,77 1 202 534,76
b) zmienne 544 416,70 1 683 072,87 660 008,13 733 160,45 327 274,13 3 947 932,28

3 Razem c.o. i c.w. 2 261 679,98 5 510 092,87 2 348 027,97 3 087 823,25 1 720 532,03 14 928 156,10
a) stałe 765 857,61 1 835 257,33 822 090,27 1 118 841,25 615 904,88 5 157 951,34
b) zmienne 1 495 822,37 3 674 835,54 1 525 937,70 1 968 982,00 1 104 627,15 9 770 204,76

II Przychody c.o. i c.w. razem 2 559 436,83 6 086 896,74 2 647 587,44 3 499 521,70 1 951 444,42 16 744 887,13
1 Przychody c.o. 1 793 239,09 3 621 685,92 1 617 897,84 2 506 711,13 1 475 658,75 11 015 192,73
2 Przychody c.w. 766 197,74 2 465 210,82 1 029 689,60 992 810,57 475 785,67 5 729 694,40

III Wynik na c.o. i c.w. razem 297 756,85 576 803,87 299 559,47 411 698,45 230 912,39 1 816 731,03
1 Wyniki c.o. 222 469,25 297 188,97 165 456,23 358 736,60 193 652,62 1 237 503,67
2 Wyniki c.w. 75 287,60 279 614,90 134 103,24 52 961,85 37 259,77 579 227,36

IV
Średni koszt ogrzewania 

metra kwadratowego 
powierzchni miesięcznie 

(zł/m²) 
1,98 1,71 1,73 2,44 2,45 1,96
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Sprawozdanie finansowe  
oraz sprawozdanie Zarządu z działalności  
zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą  
w dniu 28.03.2019 r.

W ramach prowadzonych działań windykacyjnych do osób zalegających ze spłatą kredytu Spółdzielnia 
wysłała 104 wezwania do zapłaty. Skierowała do sądu 1 sprawę i uzyskała 2 nakazy zapłaty. Egzekucja 
komornicza wg stanu na 31.12.2018 r. prowadzona była w stosunku do 3 osób.

W uzasadnionych przypadkach podpisywane są porozumienia na ratalną spłatę zadłużeń.
Zadłużenia kredytowe w poszczególnych osiedlach przedstawia tabela nr 5.

Tabela nr 5

Lp. Wyszczególnienie
Zadłużenie kredytowe na 31.12.2018 r.

Słowiańskie Sienkiewiczowskie Ogółem Spółdzielnia
1 2 3 4 5
1 Kredyt mieszkaniowy pozostający do spłaty w banku

a) kwota zobowiązania kredytowego (zł) 17 019 477,20 2 630 460,24 19 649 937,44
b) ilość osób 171 21 192

2 Zadłużenie kredytowe członków wobec Spółdzielni
a) kwota zadłużenia (zł) 54 369,52 8 102,39 62 471,91
b) ilość osób 39 7 46

Realizacja przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 
w zakresie wyodrębniania nieruchomości
Na dzień 31.12.2018 roku podjęte były uchwały w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali dla:
–   145 nieruchomości z budynkami mieszkalnymi (spośród 150), w tym: os. Zbiorcza – 22; os. Słowiańskie 

– 48; os. Sienkiewiczowskie – 26; os. Żubardź – 32 os. Koziny – 17.
Z uwagi na nieuregulowane stany prawne do końca 2018 roku nie było możliwości podjęcia uchwał 

w stosunku do 5 nieruchomości, w tym: os. Słowiańskie – 1; os. Żubardź – 2; os. Koziny – 2.
–   10 nieruchomości garażowych (spośród 13), w tym: os. Zbiorcza – 6; os. Słowiańskie – 1; os. Żubardź – 2, 

os. Koziny – 1.
Nieruchomość garażowa przy ul. Zakładowej 32/36 oraz 5 nieruchomości z pawilonami wolno stojącymi 

stanowiące mienie Spółdzielni nie wymagają podejmowania uchwał.
–   W 2018 roku Spółdzielnia zawarła 67 aktów notarialnych na odrębną własność lokali mieszkalnych. 

Wg stanu na 31 grudnia 2018 roku 2.415 lokali posiadało odrębną własność, co stanowi 29% wszystkich 
lokali mieszkalnych spółdzielni.

Informacja na temat kontroli zewnętrznych
W 2018 roku w RSM „Bawełna” przeprowadzone zostały następujące kontrole:
1.   W dniu 25.05.2018 r. kontrola oceny stanu sanitarno-technicznego piaskownic na osiedlu „Sienkiewi-

czowskie”. Kontrola odbyła się na zlecenie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Wydano 
zalecenia pomalowania i naprawy ławki, drabinki, siedziska na obrzeżach piaskownic, przejrzenia i uzu-
pełnienia pęknięć i ubytków w betonowych obrzeżach piaskownic oraz rozpatrzenia wymiany podłoża 
pod urządzeniami zabawowymi na nowsze bądź na pola piaskowe. Zalecenia zostały wykonane.

2.   W dniu 13.06.2018 r. kontrola oceny stanu sanitarno-technicznego piaskownic i placów zabaw na osiedlu 
„Słowiańskie”. Kontrola odbyła się na zlecenie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Wydano 

zalecenia naprawy obrzeży piaskownic i usuwania kiełkujących źdźbeł trawy na terenach nowych placów 
zabaw. Zalecenia zostały wykonane.

3.   W dniu 03.07.2018 r. kontrola przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny, która 
dotyczyła oceny stanu sanitarno-technicznego piaskownic i placów zabaw będących pod nadzorem admi-
nistracji osiedli: „Żubardź” i „Koziny”. Kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości. Zaleceń nie wydano.

4.   W dniu 17.10.2018 r. kontrola przeprowadzona na polecenie Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bez-
pieczeństwa Urzędu Miasta Łodzi z zakresu realizacji zadań obrony cywilnej. Wydano zalecenia powoła-
nia Zespołu ds. Ewakuacji, aktualizacji planu ewakuacji mieszkańców, opracowania kart realizacji zadań 
obrony cywilnej w zakresie wykrywania, alarmowania i organizacji formacjo OC. Ponadto zalecono po-
wołać sekcję ostrzegania i alarmowania oraz dokonać aktualizację dokumentacji w zakresie ostrzegania 
i alarmowania a następnie nadania przydziałów org.-mob. dla członków formacji. Dokonać uzgodnienia 
ilościowego ewakuowanej liczby osób z rejonami ewakuacji oraz zniszczenia nieaktualnych i niepo-
trzebnych dokumentów z zakresu obrony cywilnej. Zalecenia pokontrolne są w trakcie realizacji.

5.  Trzy kontrole przeprowadzone przez PKO BP S.A. Biuro Wierzytelności Mieszkaniowych w Łodzi:
 –   w dniu 19.10.2018 r., której celem było sprawdzenie prawidłowości prowadzenia przez Spółdzielnię 

ewidencji analitycznej zadłużeń z tytułu kredytów mieszkaniowych wraz z odsetkami w związku 
ze złożeniem wniosków o umorzenie;

–   w dniu 26.10.2018 r., w zakresie realizacji procedur dotyczących zgodności danych wykazanych 
w oświadczeniu o wielkości środków przekazywanych na spłaty zadłużenia kredytowego;

–   w dniach 08–09.11.2018 r., dotycząca prawidłowości prowadzenia przez Spółdzielnię ewidencji ana-
litycznej zadłużeń z tytułu kredytów w okresie III–IV kwartał 2017 roku oraz I–III kwartał 2018 
roku. Kontrole nie stwierdziły nieprawidłowości. Zaleceń nie wydano.

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2018 rok, którego skrót Państwu przedstawiliśmy, 
stanowi jeden z punktów porządku obrad Walnego Zgromadzenia RSM „Bawełna”, które odbędzie się 
w dniach 13 – 22 maja 2019 roku i podlegać będzie zatwierdzeniu w formie uchwały.

Pełna treść sprawozdania publikowana jest na stronie internetowej Spółdzielni. Oprac.: A.K.

Organizacja Walnego Zgromadzenia 2019
Poszczególne części 
Walnego odbędą się 
w następujących 
dniach i miejscach:
–  część 1 „Koziny” – 13.05.2019 r. o go-

dzinie 1730 w Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych przy ul. Drewnowskiej 
88 w Łodzi.

–  część 2 „Bydgoska” – 14.05.2019 r. 
o godzinie 1730 w Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych przy ul. Drewnow-
skiej 88 w Łodzi.

–  część 3 „Kutrzeby” – 15.05.2019 r. o go-
dzinie 1730 w Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych przy ul. Drewnowskiej 88 
w Łodzi.

–  Część 4 „Zbiorcza” – 16.05.2019 r. o go-
dzinie 1730 w Szkole Podstawowej Nr 4 
przy ul. Piłsudskiego 101 w Łodzi.

–  część 5 „Sacharowa” – 17.05.2019 
r. o godzinie 1730 w Szkole Podsta-
wowej Nr 34 przy ul. Ćwiklińskiej 9 
w Łodzi.

–  część 6 „SłowiańskieDwusetki” – 
20.05.2019 r. o godzinie 1730 w Szko-
le Podstawowej Nr 205 przy ul. Dą-
brówki 1 w Łodzi.

–  część 7 „SłowiańskieSetki” – 
21.05.2019 r. o godzinie 1730 w Szko-
le Podstawowej Nr 205 przy ul. Dą-
brówki 1 w Łodzi.

–  część 8 „Sienkiewiczowskie” – 
22.05.2018 r. o godzinie. 1730 w Szko-
le Podstawowej Nr 205 przy ul. Dą-
brówki 1 w Łodzi.

Składy poszczegól-
nych Komisji i Prezy-
dium walnego Rada 
Nadzorcza powołała 
na posiedzeniu w dniu 
28.03.2019 r. odpo-
wiednio uchwałami:
1.  Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 1 / 3 

/2019 Prezydium Walnego w skła-
dzie: Przewodniczący – Jolanta Ko-
peć z osiedla „Zbiorcza”, Zastępca 
Przewodniczącego – Paweł Pawło-
wicz z osiedla „Koziny”, Sekretarz 
– Iwona Spychalska z osiedla „Sło-
wiańskie”.

Zmiana składu Prezydium może nastą-
pić na czas obrad danej części Walnego 
Zgromadzenia w przypadku nieobecności 
spowodowanej nadzwyczajnymi okolicz-
nościami którejkolwiek z osób wchodzą-
cych w skład Prezydium. W przypadku 
nieobecności Przewodniczącego zastępu-
je go Zastępca Przewodniczącego, a gdy-
by i on był nieobecny – kolejna osoba 
z listy rezerwowej – na cały czas trwania 
obrad danej części. W miejsce nieobec-
nego Zastępcy Przewodniczącego lub 
Sekretarza lub gdy Zastępca Przewodni-
czącego zastępuje Przewodniczącego – 
na jego miejsce wchodzi kolejna osoba 
z listy rezerwowej – na cały czas trwania 

obrad danej części. Na liście rezerwowej 
znalazły się: Andrzej Rudnicki z osiedla 
„Sienkiewiczowskie”, Jadwiga Antosik 
z osiedla „Słowiańskie”, Piotr Sumiński 
z osiedla „Słowiańskie”.

W pracach Prezydium współuczestni
czą obserwatorzy w zakresie określo
nym w Statucie RSM "Bawełna".

2.  Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 2 / 3 / 
2019 Komisję Skrutacyjną w składzie:

Barbara Jachura z osiedla „Słowiańskie”, 
Alina Kobus z os. osiedle „Słowiańskie”, 
Alina Kita z osiedla „Zbiorcza”, Elżbie-

ta Kozłowska z osiedla „Zbiorcza”, Jan 
Machała z osiedla „Sienkiewiczowskie”, 
Beata Nykiel z osiedla „Koziny”.

Komisja sprawdza listy obecności 
członków na poszczególnych częściach 
Walnego Zgromadzenia oraz prawidło-
wość udzielonych pełnomocnictw. Spo-
rządza i odczytuje na początku obrad 
na każdej części Walnego Zgromadzenia 
listę pełnomocników członków, biorących 
udział w Walnym Zgromadzeniu. Na każ-
dej części Walnego Komisja Skrutacyjna 
oblicza wyniki głosowań jawnych i poda-
je do Prezydium Walnego Zgromadzenia 
w celu ich ogłoszenia.

Zarząd Spółdzielni w 2018 r.
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Pod koniec marca Komisja powołana do wyboru firm kominiarskich  

z którymi Spółdzielnia będzie współpracować w 2019 r. zakończyła postępowanie. 
Do Banku Wykonawców  

przyjęto cztery z pięciu zgłoszonych ofert.

23.04.2019 r. WARSZTATY RĘKODZIEŁA
godz.: 11:00-13:00
adres: Miejsce Spotkań, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 9
opis: Warsztaty rękodzieła w ramach projektu „Seniorzy mają moc! Budowa-

nie lokalnej sieci wsparcia.” Cel warsztatów: twórcze robienie autorskich 
kartek, mydeł, świec ozdobnych itp.

zapisy: brak
udział bezpłatny.

25.04.2019 r. SPEKTAKL „ARCYDZIEŁO NA ŚMIETNIKU”
godz.: 10:00
adres: Teatr Powszechny, ul. Legionów 21
opis: w ramach samorządowego uniwersytetu trzeciego wieku oraz akcji 

„Teatr blisko ludzi” spektakl w zniżkowej cenie dla seniorów
zapisy: rezerwacji można dokonać pod adresem: bilety@powszechny.pl 

lub telefonicznie: 42 633-25-39 wew. 314 lub osobiście w kasie teatru
koszt: 10 zł za 1 bilet po okazaniu legitymacji emeryta. Na jedną legitymację 

można zakupić 2 bilety.

25.04.2019 r. POTAŃCÓWKA
godz.: 17:00-20:00
adres: Dom Kultury „Widok”, ul. Piłsudskiego 133
opis: impreza taneczna przy muzyce na żywo, gwarantowana kawa i herbata
zapisy: tel.: 574-255-542 lub 574-190-659
koszt: 12 zł/os.

26.04.2019 r. MUZYCZNA KAWIARENKA

godz.: 16:00
adres: Dom Kultury „Widok”, ul Piłsudskiego 133
opis: spotkanie, podczas którego można wspólnie śpiewać znane i lubiane 

szlagiery XX wieku przy akompaniamencie pianina
zapisy: tel.: 574-255-542
koszt: 5 zł.

26.04.2019 r. KLUB PODRÓŻNIKÓW I ODKRYWCÓW – MONGOLIA
godz.: 18:00
adres: Centrum Animacji i Rewitalizacji RONDO, ul. Limanowskiego 166
opis: prelekcja podróżnicza z pokazem zdjęć z Mongolii. Temat przewodni: 

śladami Czingis-Chan'a.
zapisy: brak
udział bezpłatny.

27.04.2019 r. DZIEŃ WOLNEJ SZTUKI
godz.: 12:00
adres: Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15
opis: ogólnopolskie wydarzenie promujące alternatywny sposób zwiedzania 

muzeów: pełen spokoju, refleksji i czasu na dyskusję. Udostępnione zo-
stanie 5 dzieł z kolekcji Muzeum, których forma prezentacji (możliwość 
dotykania eksponatów, specjalnie przygotowane informacje, stała obec-
ność edukatorów) ma zachęcać do aktywnego poznawania ich treści 
i dzielenia się swoimi wrażeniami.

zapisy: brak
koszt: bilet ulgowy 1 zł, normalny 3 zł.

27.04.2019 r. SPEKTAKL „HERLINGGRUDZIŃSKI”
godz.: 15:00
adres: Teatr Powszechny, ul. Legionów 21
opis: w ramach samorządowego uniwersytetu trzeciego wieku oraz akcji 

„Teatr blisko ludzi” spektakl w zniżkowej cenie dla seniorów
zapisy: rezerwacji można dokonać pod adresem: bilety@powszechny.pl 

lub telefonicznie: 42 633-25-39 wew. 314 lub osobiście w kasie teatru
koszt: 10 zł za 1 bilet po okazaniu legitymacji emeryta. Na jedną legitymację 

można zakupić 2 bilety.

27.04.2019 r. POTAŃCÓWKA
godz.: 17:00-20:00
adres: Dom Kultury 502, ul. Sacharowa 18
opis: taneczny wieczorek przy muzyce na żywo
zapisy: tel.: 574-190-682 lub 574-190-658
koszt: bilet 12 zł/os., w dniu imprezy 15 zł/os.

30.04.2019 r. SPEKTAKL „BOEING BOEING”
godz.: 15:00
adres: Teatr Powszechny, ul. Legionów 21
opis: w ramach samorządowego uniwersytetu trzeciego wieku oraz akcji 

„Teatr blisko ludzi” spektakl w zniżkowej cenie dla seniorów
zapisy: rezerwacji można dokonać pod adresem: bilety@powszechny.pl 

lub telefonicznie: 42 633-25-39 wew. 314 lub osobiście w kasie teatru
koszt: 10 zł za 1 bilet po okazaniu legitymacji emeryta. Na jedną legitymację 

można zakupić 2 bilety.

PRZEŁOM KWIETNIA I MAJA – WYSTAWA TULIPANÓW
godz.: kwiecień 9:00-19:00, maj 9:00-20:00
adres: Ogród Botaniczny, ul. Krzemieniecka 36/38
opis: plenerowa wystawa tulipanów
zapisy: brak
koszt: 4 zł bilet ulgowy, 8 zł normalny

KAMPANIA „BADAM JELITO”
termin: do 30.06.2019 r.
organizatorzy: Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Trau-

matologii im. M. Kopernika w Łodzi, Johnson&Johnson
opis: kampania skierowana do osób 50+, mająca na celu podniesienie świa-

domości na temat raka jelita grubego. W ramach akcji przewidziana jest 
dystrybucja bezpłatnych testów FIT na obecność krwi utajonej w kale.

zapisy: osoby zainteresowane otrzymaniem bezpłatnego testu FIT bądź za-
interesowane tematyką kampanii proszone są o kontakt telefoniczny: 
42 689-57-57 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-14:30)

udział bezpłatny.

1224.05.2019 r.  VI ŁÓDZKIE SENIORALIA
Dwa tygodnie wydarzeń dla seniorów przygotowanych przez organizatorów 

i partnerów inicjatywy tradycyjnie otworzy uroczysta inauguracja połą-
czona z występem znanego artysty. Integralną częścią Łódzkich Se-
nioraliów będzie Ogólnopolski Konkurs Drzewo Pokoleń organizowany 
przez Urząd Miasta Łodzi oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Gala 
Konkursu, której towarzyszyć będzie wręczenie nagród dla zwycięzców 
poszczególnych kategorii oraz występ artystyczny stanowić będzie rów-
nież oficjalne zakończenie VI Łódzkich Senioraliów. Oprac.: I.G.

AKTYWNY 
SENIOR

7 kwietnia 2019 r. odbyły się wybory do Rad Osiedli – jednostek 
pomocniczych Urzędu Miasta Łodzi.

Pan Piotr Sumiński przewodniczący dotychczasowej Rady Osiedl 
Olechów-Janów za pośrednictwem naszej gazety serdecznie dziękuje miesz-
kańcom Osiedli „Słowiańskie i „Sienkiewiczowskie” za udział w głosowaniu 
i poparcie listy nr 1 „Porozumienia Obywatelskiego na rzecz społeczności 
Olechowa i Janowa”. Lista nr 1 zdobyła najwięcej głosów (673 głosy).

Nowy skład Rady Osiedla podamy Państwu w następnym numerze.

Rady Osiedli  
wybrane

Wykaz firm  
świadczących usługi kominiarskie  

w zasobach mieszkaniowych 
RSM „Bawełna” w 2019 r.:

1.  Usługowy Zakład Kominiarski Piotr Rojek
2.  AG-MAR Usługi Kominiarskie 
3.  Usługi Kominiarskie Ryszard Szylkiewicz
4.   Zakład Instalacji Sanitarnych CO i Gaz Jacek Krawczyk

Firmy zostały wybrane w ramach prowadzonego w marcu 
postępowania konkursowego przez specjalnie powołaną 
do tego celu komisję.

Ogłoszenie o naborze firm zamieszczone było w lutowym 
122. numerze naszej gazety.

Piękne widokowisko
Dnia 6 kwietnia po zachodzie słońca teren parkingu 
i dach marketu ALDI zamienił się w scenę 
działań teatralnych. Teatr wkroczył w przestrzeń 
miasta i codzienności. O projekcie pisaliśmy 
w poprzednich wydaniach naszej gazety.
Stowarzyszenie PPORTIERNIA SZTUKI 
i mieszkańcy bloku 503 od kilku miesięcy 
tworzyli wspólne przedsięwzięcie zatytułowane 
WIDOKOWISKO. Inspiracją do stworzenia 
scenariusza był widok roztaczający się 
z okien wieżowca: ten aktualny, ten zachowany 
we wspomnieniach i ten wymarzony. W spektaklu 
odszukać można było sceny odwołujące się 
do wspomnień o cyrku, który kiedyś przyjeżdżał 
na plac, do momentu budowy marketu, do zjawisk 
przyrody, do ruchliwego ronda, do tęsknoty 
za zielenią w zbyt betonowym otoczeniu.
Uprzywilejowanymi widzami byli mieszkańcy 
bloku 503, którego balkony bezpośrednio 
wychodzą na market. Wielu mieszkańców 
zaprosiło gości, a niektóre balkony 
gęsto się zapełniły. Na koniec spektaklu 
widzowie wspólnie zagrali na okarynach i wypuścili 
w niebo świetliste balony.
WIDOKOWISKO ukazało moc jednoczącą 
i wspólnoto twórczą teatru. Ale także moc zmiany 
spojrzenia na otoczenie i codzienność. 
Jak twierdzą pomysłodawcy projektu, teatr realnie 
wpływa na kształt rzeczywistości, choć posługuje 
się metaforą i odwołuje do wyobraźni widza. 
Uczy zmiany perspektywy, kreatywnego myślenia, 
przekraczania schematów, budowania więzi. 
To doświadczenie wspólnego bycia razem 
i wspólnego działania postrzegają jako największą 
wartość swojego przedsięwzięcia.
Projekt został zrealizowany w ramach łódzkich 
obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru 
– DOTKNIJ TEATRU przy współudziale wielu 
twórców i partnerów. Szczególne podziękowania 
organizatorzy kierują do RSM Bawełna 
i marketu ALDI.
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TVP KULTURATVP SPORT TV TRWAM 

TV6TTV

TVP 1 TVP 2 TVNPOLSAT TV 4
TV PULS

Stopklatka 

TVP INFOPOLSAT 2EUROSPORT SUPER POLSAT

TVN 7 5.35 Napoleon - fi lm familijny, Australia, 
reż. Mario Andreacchio, wyk. Philip 
Quast, Susan Lyons, Coralie Sawade

 7.00 Transmisja Mszy Świętej
 7.55 Czołówka. Natura w Jedynce
 8.00 Planeta lasów. Świat tętniący 

życiem - fi lm dok.
 8.40 Królestwo - dokument 
 10.25 Jeździec bawołów - fi lm oby-

czajowy, Korea Połudn, reż. Joel 
Soisson, Joel Soisson, wyk. Lily Bhu-
sadhit-anan, Tuchapong Rugtawatr

 12.00 Regina Coeli
 12.20 Bosco Boys - reportaż
 12.50 Czołówka. Natura w Jedynce
 12.50 Australia. Podniebne safari. 
 13.40 Wokół mórz. Marzenie o wyspie 
 14.15 Ojciec Mateusz s.XXI (271) 

- Chwila Nieuwagi - serial
 15.10 Jack Hunter - Jack Hunter 

i gwiazda niebios - serial
 17.00 Teleexpress
 17.20 Pogoda
 17.30 Halo Włodku! Benefi s Włodzi-

mierza Szaranowicza
 18.40 Jaka to melodia?
 19.25 Sport
 19.30 Wiadomości
 20.05 Pogoda
 20.15 Rolnik szuka żony seria VI (0) 

- reality show
 21.20 Piknik z niedźwiedziami - komedia,
  USA, reż. Ken Kwapis, wyk. Robert 

Redford, Nick Nolte, Emma Thomp-
son, Mary Streenburgen

 23.15 Paryż może poczekać - Kome-
dia obyczajowa, Japonia, USA, reż. 
Eleanor Coppola, wyk. Diane Lane, 
Arnaud Viard, Alec Baldwin

 0.55 Woda dla słoni - melodramat, 
USA, reż. Francis Lawrence, wyk. 
Reese Witherspoon, Robert Pattin-
son, Christoph Walz, Paul Schneider

 3.00 Jack Hunter - Jack Hunter 
i gwiazda niebios - serial

 4.40 Zakończenie dnia

 4.55 Koło fortuny - teleturniej
 5.40 Quo vadis - dramat historyczny, 

USA, reż. Mrvyn LeRoy, Anthony 
Mann, wyk. Robert Taylor, Deborah 
Kerr, Peter Ustinov

 8.35 Na szlaku Alleluja - western, USA, 
reż. John Struges, wyk. Burt Lanca-
ster, Lee Remick, Jim Hutton, Martin 
Landau

 11.00 Miniaudycja
 11.10 C. K. Dezerterzy, cz. I - komedia, 

Polska, Węgry 
 12.40 C. K. Dezerterzy, cz. II - komedia, 

Polska, Węgry 
 14.00 Familiada - teleturniej
 14.35 Koło fortuny - teleturniej
 15.15 Rodzinka.pl (258) - Damy radę 

- serial
 15.50 Dance Dance Dance - Finał
 18.00 Panorama
 18.20 Pogoda
 18.25 Sport Telegram
 18.25 Miniaudycja
 18.35 Moje wielkie greckie wesele 

- komedia, Kanada, USA, 2002, 
reż. Joel Zwick, wyk. John Corbett, 
Nia Vardalos, Lainie Kazan, Michael 
Constantine

 20.15 Ben Hur - dramat historyczny, USA, 
reż. Timur Bekmambetov, wyk. Jack 
Huston, Toby Kebbell, Rodrigo San-
toro, Nozanin Boniadi

 22.30 Wybuchowa para - komedia 
sensacyjna, USA, 2010, reż. James 
Mangold, wyk. Tom Cruise, Came-
ron Diaz, Peter Sarsgaard, Jordi 
Molla 

 0.25 Ponad wszelką wątpliwość - fi lm 
kryminalny, USA, reż. Peter Hyams, 
wyk. Jesse Metcalfe, Michael 
Douglas, Amber Tamblyn, Joel David 
Moore

 2.20 Jeden dzień - fi lm obyczajowy, 
USA, reż. Lone Scherfi g, wyk. Anne 
Hathaway, Jim Sturgess, Ken Stott

 4.10 Zakończenie programu

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 7.30 Mała syrenka - fi lm anim.
 9.15 Gdzie jest Nemo? - fi lm anim.
 13.45 Nie wierzcie bliźniaczkom 

- komedia familijna, USA, 1998, reż. 
Nancy Meyers, wyk. Lindsay Lohan, 
Dennis Quaid, Natasha Richardson

 16.30 Zaplątani - fi lm anim.
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.40 I żyli długo i zaplątani - fi lm anim.
 19.45 Gorączka lodu - fi lm anim.

 19.55 MEGA HIT - Piękna i Bestia 
- baśń, USA, 2017, reż. Bill Condon, 
wyk. Emma Watson, Dan Stevens, 
Luke Evans, Josh Gad

  - Dawno, dawno temu był sobie 
przystojny, młody Książę. Kiedy 
u bram jego zamku stanęła stara 
żebraczka, prosząc o schronienie 
przed burzą i oferując w zamian 
skromny kwiat róży, nieczuły mło-
dzieniec przegonił ją. Aby uka-
rać Księcia za jego bezduszność, 
kobieta rzuciła klątwę na zamek, 
przemieniając jego właściciela 
w Bestię, a służących w przedmioty 
codziennego użytku. Zaklęcie straci 
moc tylko wtedy, gdy młodzieniec 
nauczy się kochać ludzi i okaże się 
godzien ich miłości, zanim opadnie 
ostatni płatek zaczarowanej róży.

 22.40 Ślad - serial
 23.50 Niezniszczalni 3 - fi lm sensacyjny, 

USA, Francja, 2014, reż. Patrick 
Hughes, wyk. Sylvester Stallone, 
Jason Statham, Harrison Ford, 
Arnold Schwarzenegger

 2.40 Tajemnice losu

 5.50 Uwaga! - program interwencyjny 
 6.20 Mango - Telezakupy
 7.25 Nowa Maja w ogrodzie 
 7.55 Akademia ogrodnika 
 8.00 Bociany - komedia, USA 2016
 9.45 Podróż na tajemniczą wyspę 

- fi lm przygodowy, USA 2012
 11.40 Weronika Mars - fi lm sensacyjny, 

USA 2014, reż. Rob Thomas
 13.45 Transformers: Wiek zagłady 

- fi lm przygodowy, USA, Chiny
 17.00 Wojownicze żółwie ninja - fi lm 

przygodowy, USA 2014, reż. Jona-
than Liebesman, wyk. Megan Fox, 
Will Arnett, William Fichtner, Alan 
Ritchson, Noel Fisher, Pete Ploszek, 
Johnny Knoxville, Jeremy Howard

 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 
 19.45 Uwaga! - program interwencyjny 

 20.00 Kopciuszek - melodramat, USA, 
Wielka Brytania 2015, reż. Kenneth 
Branagh, wyk. Cate Blanchett, Lily 
James, Richard Madden, Helena Bon-
ham Carter, Stellan Skarsgard, Derek 
Jacobi, Ben Chaplin, Hayley Atwell

 22.10 Włoska robota - fi lm sensacyjny, 
USA, Francja, Wielka Brytania 
2003, reż. F. Gary Gray, wyk. Mark 
Wahlberg, Charlize Theron, Donald 
Sutherland, Jason Statham, Seth 
Green, Mos Def, Edward Norton

 0.25 Chyłka - Zaginięcie - serial
 1.25 Pretty Woman - komedia, USA 

1990, reż. Garry Marshall, wyk. 
Richard Gere, Julia Roberts, Ralph 
Bellamy, Jason Alexander, Laura San 
Giacomo, Hector Elizondo

 3.35 Uwaga! - program interwencyjny 

 6.00 STOP Drogówka
 7.05 Przygody Kota w butach
 7.35 Dragon Ball Super
 8.05 Flintstonowie
 8.35 Flintstonowie
 9.05 Mrówka Z - fi lm anim.
 10.50 Król Lew - fi lm anim.
 12.45 Flintstonowie - komedia familijna, 

USA, 1994, reż. Brian Levant, wyk. 
John Goodman, Kyle MacLachlan, 
Rick Moranis, Halle Berry

 14.40 Dżungla - fi lm anim.
 16.25 Zaginiony świat: Park jurajski 

- fi lm przygodowy, USA, 1997, reż. 
Steven Spielberg, wyk. Jeff  Gold-
blum, Pete Postlethwaite, Richard 
Schiff , Peter Stormare

 19.00 Policjantki i Policjanci - serial oby-
czajowy

 20.00 Sprawiedliwi - Wydział Krymi-
nalny

 21.00 Snajper - fi lm sensacyjny, USA, 
Peru, 1993, reż. Luis Llosa, wyk. Tom 
Berenger, J.T. Walsh, Billy Zane, Ken 
Radley

 23.05 Pokój grozy - thriller, USA, 2016, 
reż. D.J. Caruso, wyk. Mel Raido, 
Kate Beckinsale, Duncan Joiner, 
Lucas Till

 1.00 STOP Drogówka
 2.00 Śmierć na talerzu
 3.00 Cafe Futbol
 4.40 Trans World Sport
 5.45 Telezakupy TV Okazje

 5.40 Ukryta prawda 
 6.40 Mango Telezakupy
 8.45 Big Brother 
 9.55 Przyjaciele - serial
 10.35 Rango - komedia, USA 2011
 12.45 Big Brother Popołudnie 
 12.50 Granice czasu - fi lm przygodowy, 

USA 2003, reż. Richard Donner, 
wyk. Paul Walker, Frances O’Connor, 
Gerard Butler, Billy Connolly

 15.15 Lego: przygoda - komedia, USA, 
Australia, Dania 2014, reż. Phil Lord, 
Christopher Miller, wyk. Will Arnett, 
Elizabeth Banks, Craig Berry, Alison 
Brie, Will Ferrell, Morgan Freeman

 17.20 Big Brother Podwieczorek 
 17.25 Królewna Śnieżka i Łowca - fi lm 

przygodowy, USA 2012, reż. Rupert 
Sanders, wyk. Kristen Stewart, Chris 
Hemsworth, Charlize Theron, Sam 
Clafi n, Bob Hoskins, Ian McShane

 20.00 Big Brother 
 21.00 Vinci - komedia, Polska 2004, reż. 

Juliusz Machulski, wyk. Robert Więc-
kiewicz, Borys Szyc, Jan Machulski, 
Kamilla Baar, Marcin Dorociński

 23.20 Big Brother Nocą 
 23.55 Szybcy i wściekli V - fi lm sen-

sacyjny, USA 2011, reż. Justin Lin, 
wyk. Vin Diesel, Paul Walker, Jor-
dana Brewster, Tyrese Gibson, Chris 
‘Ludacris’ Bridges

 2.35 Wojownicze żółwie ninja: Histo-
ria prawdziwa - fi lm dok.

 6.00 Czy to ty, czy to ja? - komedia
 8.00 Moja dziewczyna - komedia, USA
 10.15 Trzy życzenia - fi lm familijny, USA
 12.30 Najpiękniejsze baśnie braci 

Grimm: Roszpunka - baśń, 
Niemcy 2009, reż. Bodo Fürne-
isen, wyk. Suzanne von Borsody, 
Antje Westermann, Boris Aljinovic, 
Piet Klocke, Dieter Montag, Luisa 
Wietzorek, Jaime Ferkic

 13.45 Sahara - fi lm przygodowy, 2005, 
reż. Breck Eisner, wyk. Matthew 
McConaughey, Penélope Cruz, 
Steve Zahn

 16.15 Taxi 2 - komedia sensacyjna, Fran-
cja 2000, reż. Gérard Krawczyk, 
wyk. Bernard Farcy, Frédéric Diefen-
thal, Marion Cotillard, Samy Naceri

 18.00 Lombard: życie pod zastaw 
- serial

 20.00 Pompeii 3D - fi lm katastrofi czny, 
Kanada, Niemcy, USA 2014, reż. 
Paul W.S. Anderson

 22.05 Gladiator - dramat historyczny, 
USA 2000, reż. Ridley Scott, wyk. 
Connie Nielsen, David Schofi eld, 
Djimon Hounsou, Joaquin Phoenix, 
Russell Crowe

 1.25 Taki jest świat
 2.00 JAG - Wojskowe Biuro Śledcze 

- serial
 3.10 Na jedwabnym szlaku
 4.40 Z archiwum policji
 5.00 Dyżur

6.00 Titanic 2: akta sprawy cz. 2 - serial 7.05 
Mali agenci. Wyścig z czasem 4D - fi lm przy-
godowy 8.55 Scena Śmiechu 11.00 Templa-
riusze. Miłość i krew - fi lm kostiumowy 13.45 
Francuski pocałunek - komedia romantyczna 
15.55 Ja cię kocham, a ty śpisz - komedia ro-
mantyczna 18.00 Kosmiczne jaja - komedia 
20.00 Ostatni Mohikanin - dramat historycz-
ny 22.15 Kickbokser - fi lm sensacyjny 0.30 
Dzień świra - komediodramat 

9.45 Gogglebox. Przed telewizorem 10.45 
Express  11.05 Damy i wieśniaczki. PL 12.05 
Orzeł czy Reszka 13.05 Druga twarz 14.05 
Vlogbox. W necie 14.45 Gogglebox. Przed 
telewizorem 15.45 Express  16.05 Dżentel-
meni i wieśniacy 17.05 Defacto 17.45 Express  
18.05 Patent na kasę 18.40 Zamiana żon 
19.45 Express  20.00 Orzeł czy Reszka 20.55 
Królowe życia 21.40 Królowe życia - serial 
22.25 Gogglebox. Przed telewizorem 

6.00 Top 10 lista przebojów 7.00 Pan Peabo-
dy i Sherman Show 7.30 Dzielna Mysz 7.45 
Powrót na Wyspę Nim - fi lm familijny 9.45 
Powrót do przyszłości,  cz. 3 - komedia sci - fi  
12.05 Jem i Hologramy - fi lm fantasy 14.45 
Czarna ryba - fi lm dok. 16.35 Wyścig - fi lm 
sensacyjny 19.00 Nasza niania jest agentem 
- komedia 21.00 Zwierzak - komedia, USA, 
2001, reż. Luke Greenfi eld 22.45 Rzeka krwi 
- thriller, USA, 2018, reż. Wes Miller 

6.00 Piłka nożna - mecz towarzyski repre-
zentacji U20. Polska - Japonia 6.55 Piłka 
nożna - mecz towarzyski reprezentacji U20. 
Polska - Japonia 8.00 Piłka nożna - II liga. 
29. kolejka. Radomiak Radom - Elana Toruń 
9.00 Piłka nożna - II liga. 29. kolejka. Rado-
miak Radom - Elana Toruń 10.05 Liga Mi-
strzów - 1/4F 2 12.10 Liga Mistrzów - skró-
ty 13.25 Wyścigi samochodowe - Formuła 1 
- Grand Prix Chin 14.40 Żużel 17.10 Światowe 
Igrzyska Olimpiad Specjalnych 17.45 Puchar 
Włoch - magazyn 18.25 piłka nożna - 19.25 
piłka nożna - 20.30 4 - 4 - 2 21.30 Sportowy 
Wieczór - 22.00 Gol Ekstra 23.35 Gol - ma-
gazyn piłkarski 0.10 Piłka nożna - Puchar 
Włoch 2.10 Tenis ziemny - Turniej WTA - In-
dian Wells - Finał 3.40 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Miami - Finał. A.barty - K.Pliszkova 
5.20 Zakończenie dnia 

3.00 Watts top  10 3.30 Kolarstwo. Wyścig 
Dookoła Turcji Etap  6. 4.30 Kolarstwo. Am-
stel Gold Race, Belgia 5.30 Kolarstwo. Am-
stel Gold Race, Belgia 6.00 Snooker. MŚ, 
Sheffi  eld, Wielka Brytania 7.00 Snooker. MŚ, 
Sheffi  eld, Wielka Brytania 8.30 Kolarstwo. 
Amstel Gold Race, Belgia 9.30 Kolarstwo. 
Wyścig Dookoła Turcji Etap  6. 10.30 Watts 
top  10 11.00 Snooker. MŚ, Sheffi  eld, Wielka 
Brytania 14.00 Kolarstwo. Tour of the Alps, 
Włochy Etap 1. 15.30 Snooker. MŚ, Sheffi  eld, 
Wielka Brytania 17.00 Piłka nożna. Ekstrakla-
sa 17.30 Piłka nożna. LOTTO Ekstraklasa 31. 
kolejka 20.15 Snooker. MŚ, Sheffi  eld, Wiel-
ka Brytania 23.00 Snooker. MŚ, Sheffi  eld, 
Wielka Brytania 23.35 Kolarstwo. Tour of the 
Alps, Włochy Etap  1. 0.30 Kolarstwo. Fleche 
Brabançonne, Belgia 1.30 Snooker. MŚ, Shef-
fi eld, Wielka Brytania 

6.00 Disco Gramy 7.00 Dzień, który zmienił 
moje życie 8.00 Dlaczego ja? 9.05 Drwale 
i  inne opowieści Bieszczadu 9.35 Stołeczna 
drogówka 10.00 Na ratunek 112 10.30 Sekre-
ty rodziny 11.30 Sekrety rodziny 12.30 Nasz 
nowy dom 13.30 Ewa gotuje 14.00 Świat we-
dług Kiepskich 14.30 Świat według Kiepskich 
15.00 Świat według Kiepskich 15.30 Trudne 
sprawy 16.30 Nasz nowy dom 17.30 Mala-
nowski i Partnerzy 18.00 Malanowski i Part-
nerzy 18.30 Malanowski i  Partnerzy 19.00 
Gliniarze 20.05 Wydarzenia 20.45 Trudne 
sprawy 21.45 Dlaczego ja? 22.50 Świat we-
dług Kiepskich 23.20 Świat według Kiepskich 
23.50 Zdrady 0.50 Gliniarze 1.45 Interwen-
cja 2.00 Wydarzenia 2.40 Interwencja 3.00 
Wystarczy chcieć 3.30 Echo lasu 4.00 Trans 
World Sport 5.00 SuperLudzie 5.20 Gliniarze 
5.45 Telezakupy TV Okazje 

6.00 Flesz Integracja 6.05 Pierwsza klasa 
6.25 Wydarzenia 7.05 W pustyni i w puszczy 
- fi lm przygodowy 9.30 Ostatni górale - fi lm 
dok. 10.40 La Bamba - dramat biografi czny 
12.55 Dzień dobry, kocham Cię - komedia ro-
mantyczna, Polska, 2014, reż. Ryszard Zator-
ski, wyk. Aleksy Komorowski, Barbara Kurdej 
- Szatan, Paweł Domagała, Olga Bołądź 
14.55 Hell’s Kitchen - Piekielna Kuchnia 16.30 
Twoja Twarz Brzmi Znajomo 18.30 XI Płocka 
Noc Kabaretowa 2017 21.00 Grzanie ławy 
- komedia, USA, 2006, reż. Dennis Dugan, 
wyk. Rob Schneider, David Spade, Jon Heder, 
Jon Lovitz 22.50 Cudowny dzień - komedio-
dramat, Hiszpania, 2015, reż. Fernando León 
de Aranoa, wyk. Benicio Del Toro, Tim Rob-
bins, Olga Kurylenko, Mélanie Thierry 2.45 
Kabaretowa Ekstraklasa 3.00 Gliniarze 4.00 
Malanowski i Partnerzy 5.00 Nasz nowy dom 

 5.35 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sporto-
wy co pół godziny 13.59 Serwis Info 14.29 
Serwis Info 14.49 Pogoda 14.59 Serwis Info 
15.29 Serwis Info - 15.51 Pogoda 15.59 Info 
Dzień 16.51 Pogoda 17.00 Teleexpress 17.15 
Teleexpress Extra 17.32 O co chodzi - ma-
gazyn publicystyczny 18.00 Panorama 18.15 
Panorama opinii - magazyn 18.27 Serwis In-
fo 18.42 Widziane z Polski - magazyn 19.00 
Serwis Info 19.30 Wiadomości - 19.58 Gość 
Wiadomości - 20.13 Minęła 20ta 20.50 War-
to rozmawiać 21.40 Studio LOTTO 21.49 
W tyle wizji 22.31 W tyle wizji Extra 23.00 IN-
FO Wieczór 23.30 W akcji 23.55 Serwis Info 
0.03 Nie da się ukryć Extra 0.33 Pogoda 0.45 
Wiadomości - 1.13 Gość Wiadomości - 1.40 
Minęła 20ta 2.25 Warto rozmawiać 3.25 
W tyle wizji 4.00 W tyle wizji Extra 4.40 Po-
dróże z historią s.IV (38) - cykl dok. 

8.15 Wieś - to też Polska 9.25 Słowo Życia 
9.30 Msza Święta 10.30 Kateri 12.00 Regi-
na Coeli z Ojcem Świętym Franciszkiem 12.20 
Łaska niepojęta 12.50 Tydzień, który zmienił 
świat 13.25 Koncert życzeń 14.15 Paweł  VI 
papież czasów burzy 15.50 Humpty Dumpty 
16.15 Sanktuarium Pasyjno - Maryjne w Kal-
warii Zebrzydowskiej 16.30 Zew natury 16.55 
Świadkowie 17.20 100 cudownych miejsc na 
świecie 17.30 Okiem kamery 18.00 Regina 
Coeli 18.05 Informacje dnia 18.15 Rozmowy 
niedokończone 19.25 Święty na każdy dzień 
19.30 Historia wielkanocna 19.50 Modlitwa 
z  telefonicznym udziałem dzieci 20.00 In-
formacje dnia 20.20 Różaniec 20.50 Myśląc 
Ojczyzna 21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Infor-
macje dnia 21.40 Głos serca 22.25 Święty na 
każdy dzień 22.30 Mojżesz - 10  przykazań 
23.35 Petra - tajemnicze miasto

7.00 Teledyski 7.40 Rzecz Polska - Fotel 366 
Józefa Chierowskiego - cykl dok. 8.00 Studio 
Kultura - Rozmowy 8.15 Stwór - fi lm kr.metr. 
8.45 Młoda Wiktoria - fi lm kostiumowy 
10.40 Chleb, miłość i… - komedia 12.30 Trzy 
miasta, trzy epoki. Nowy Jork 1951 - serial 
dok. 13.25 Studio Kultura - Rozmowy 13.40 
Score. A fi lm Music Documentary - fi lm dok. 
15.25 Wielka ucieczka - fi lm przygodowo 
- historyczny 18.20 Hollywood in Vienna. Ja-
mes Horner - koncert 20.00 Reportaż - infor-
mator kulturalny 20.20 Uczta Babette - fi lm 
fabularny 22.15 Którędy po sztukę - Maerten 
van Heemskerck - magazyn 22.25 Koneser  
0.45 Wpływ księżyca - fi lm fabularny 2.30 
Reportaż - informator kulturalny 2.50 Czar-
ny kot, biały kot Black cat, white cat - fi lm fa-
bularny  Austria 5.05 Taśmy Kultury - Stefania 
i Santos - widowisko artystyczne
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TVN 7 4.45 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 5.20 Jaka to melodia?
 6.15 Wieczna miłość s.II (159) - serial
 7.05 Elif s.III (470) - serial
 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.15 Kwadrans polityczny
 8.40 Blondynka s.V (63) - Ujawnione 

tajemnice - serial
 9.40 Komisarz Alex s.IX (115) 

- Krzywda dzieci - serial
 10.35 Ojciec Mateusz s.VI (79) 

- Rodzinne więzi - serial
 11.30 Korona królów - taka historia… (31) 

- telenowela
 12.00 Wiadomości
 12.15 Agrobiznes
 12.40 Magazyn Rolniczy
 13.00 Brytyjski ogród. życie i śmierć na 

twoim trawniku 1. - cykl dok.
 14.00 Elif s.III (471) - serial
 15.00 Wiadomości, Pogoda
 15.15 Alarm! - magazyn
 15.35 Okrasa łamie przepisy - magazyn 

kulinarny
 16.05 Wieczna miłość s.II (160) - serial
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.25 Jaka to melodia?
 18.00 Klan (3474) - telenowela
 18.30 Korona królów (210) - telenowela
 18.55 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
 20.10 Alarm! - magazyn
 20.30 Leśniczówka (114) - serial
 21.00 Głębia ostrości 
 21.40 Echo serca (15) - serial
 22.35 Krew z krwi (1) - serial
 23.45 Miasto Gniewu s.II - /8/ Umysł 

narkomana - serial
 0.30 W obliczu śmierci - fi lm sensa-

cyjny, Wielka Brytania, USA, reż. 
John Glen, wyk. Timothy Dalton, 
Maryan d’Abo, Jeroen Krabbe

 2.50 Syzyfowe prace (4) - 1890 - serial
 3.55 Wojny transgeniczne - fi lm dok.
 4.50 Zakończenie dnia

 5.05 Koło fortuny - teleturniej
 5.45 M jak miłość (1438) - serial
 6.40 Przyszłą pora pożegnania 

- reportaż
 7.05 Na sygnale (45) - Leśny zabójca 

- serial
 7.30 Ogrodowi - magazyn
 7.45 Przepis dnia
 7.55 Pytanie na śniadanie
 11.00 Panorama
 11.05 Pogoda Flesz
 11.10 Pytanie na śniadanie Extra
 11.25 Rodzinka.pl s.VII (158) - Nowe 

życie - serial
 11.55 Barwy szczęścia (2048) - serial
 12.30 Koło fortuny  - teleturniej
 13.15 Miłosne potyczki (68) - serial
 14.10 M jak miłość (1438) - serial
 15.00 Miniaudycja
 15.10 Doktor z alpejskiej wioski 

- nowy rozdział (80) - serial
 16.00 Koło fortuny - teleturniej
 16.35 Familiada s.I (2146) - teleturniej
 17.15 Więzień miłości (44), Turcja 
 18.00 Panorama, Pogoda, Sport
 18.40 Rodzinka.pl s.II (52) - Kociaki 

domowe - serial
 19.05 Przepis dnia
 19.15 Muzeum Polskiej Piosenki - /89/ 

- “Zaproście mnie do stołu” 
- Elżbieta Wojnowska

 19.20 Muzeum Polskiej Piosenki 
- /113/ - “Nim stanie się tak” 
- Voo Voo

 19.40 Barwy szczęścia (2048) - serial
 20.10 Barwy szczęścia (2049) - serial
 20.40 Kulisy serialu
 20.45 Miniaudycja
 20.55 M jak miłość (1439) - serial
 21.45 Kulisy serialu
 21.55 Magazyn Ekspresu Reporterów
 23.00 Świat bez fi kcji - Over the limit 

- fi lm dok.
 0.25 Dwa tygodnie - Komedia obycza-

jowa, USA
 2.10 Magazyn Ekspresu Reporterów
 3.15 Gwałt na wojnie - fi lm dok.
 4.15 Zakończenie programu

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 9.00 Malanowski i Partnerzy
 10.00 Dzień, który zmienił moje życie
 11.00 Dlaczego ja?
 12.00 Gliniarze
 13.00 Trudne sprawy
 14.00 Pierwsza miłość
 14.45 Dlaczego ja?
 15.50 Wydarzenia, Pogoda
 16.15 Interwencja
 16.30 Na ratunek 112
 17.00 Gliniarze
 18.00 Pierwsza miłość
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich

 20.10 Niezniszczalni 3 - fi lm sensacyjny, 
USA, Francja, 2014, reż. Patrick 
Hughes, wyk. Sylvester Stallone, 
Jason Statham, Harrison Ford, 
Arnold Schwarzenegger

  - Podczas kolejnej, z pozoru ruty-
nowej akcji, Barney Ross i jego 
ekipa trafi ają na starego przyja-
ciela, Stonebanksa, który zszedł 
na złą drogę. Wszyscy, oczywiście, 
chcą wyrównania rachunków. Jest 
w fi lmie Patricka Hughesa pewien 
paradoks. Twórcy wpadli na dobry 
pomysł by nieco odświeżyć for-
mułę. Ściągnęli świeżą krew i dodali 
aspekt różnicy pokoleń generujący 
humorystyczne konfl ikty. 

 22.45 Ślad - serial
 23.55 Zatopieni - fi lm sensacyjny, Buł-

garia, Wielka Brytania, 2005, reż. 
Anthony Hickox, wyk. Steven 
Seagal, Christine Adams

 2.00 Tajemnice losu

 5.20 Uwaga! - program interwencyjny 
 5.45 Mango - Telezakupy
 7.00 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy
 8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn
 11.00 Ukryta prawda - program obycza-

jowy
 12.00 Szpital - program obyczajowy
  - Na Szpitalnym Oddziale Ratunko-

wym w Krakowie ważna jest każda 
minuta. Pod opieką zespołu, któ-
rym kieruje doktor Piotr Wójtowicz, 
znajdują się setki chorych, rannych 
i potrzebujących pomocy. Każda 
postawiona przez lekarzy diagnoza 
musi być trafna i szybka.

 13.00 Szkoła - serial
 14.00 19 + - serial
 14.30 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy
 15.30 Szkoła - serial
 16.30 19 + - serial
 17.00 Szpital - program obyczajowy
 18.00 Ukryta prawda - program obycza-

jowy
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 
 19.50 Uwaga! - program interwencyjny 
 20.10 Doradca smaku 

 20.15 Na Wspólnej - serial
 20.55 Milionerzy 
 21.30 Diagnoza - serial
 22.30 Kuba Wojewódzki - talk show 
 23.30 Superwizjer - magazyn reporte-

rów
 0.05 36,6°C - magazyn medyczny 
 1.05 Strzelec - serial
 2.00 Uwaga! - program interwencyjny 
 2.20 Moc Magii 

 6.00 Żona dla milionera
 7.05 Przygody Kota w butach
 7.35 Dragon Ball Super
 8.00 Nasz nowy dom
 9.00 Septagon
 10.00 Hell’s Kitchen - Piekielna Kuchnia
 11.25 Sekrety sąsiadów
 11.55 Galileo
 13.00 Detektywi w akcji
 14.00 STOP Drogówka
 15.00 Policjantki i Policjanci - serial oby-

czajowy
 16.00 Gliniarz i prokurator
 17.00 Joker
 18.00 Septagon
 19.00 Policjantki i Policjanci - serial oby-

czajowy
 20.00 Sprawiedliwi - Wydział Krymi-

nalny
 21.00 Na uwięzi - fi lm sensacyjny, Meksyk,
  USA, 2014, reż. Ralph Ziman, wyk. 

India Eisley, Jaco Muller, Annabel 
Linder, Christina Storm

 22.55 Wykonać wyrok - fi lm sen-
sacyjny, USA, Kanada, 1990, 
reż. Deran Sarafi an, wyk. Jean 
- Claude Van Damme, Robert Guil-
laume, Cynthia Gibb, George Dic-
kerson

 0.50 Żona dla milionera
 1.50 STOP Drogówka
 2.50 Graffi  ti 
 3.00 Magazyn Atleci
 3.40 Trans World Sport
 4.35 SuperLudzie
 5.45 Telezakupy TV Okazje

 4.55 Prawo Agaty - serial
 5.55 Ukryta prawda - program obycza-

jowy
 6.55 Sąd rodzinny - program sądowy
 7.50 Szpital - program obyczajowy
 8.45 Big Brother
 9.55 Zakochani po uszy 
 10.30 Mango Telezakupy
 12.05 19 + - serial
 13.05 Doradca smaku 
 13.15 Ukryta prawda - program obycza-

jowy
 14.15 Big Brother Popołudnie 
 14.20 Sąd rodzinny - program sądowy
 15.20 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 16.20 Szpital - program obyczajowy
 17.20 Big Brother Podwieczorek 
 17.25 Prawo Agaty - serial
 18.25 Ugotowani - program kulinarno 

- rozrywkowy
 19.30 Zakochani po uszy 
 20.00 Big Brother 
 21.00 Kolekcjoner - fi lm sensacyjny, USA 

1997, reż. Gary Fleder, wyk. Morgan 
Freeman, Ashley Judd, Cary Elwes, 
Alex McArthur, Tony Goldwyn, Jay 
O. Sanders, Bill Nunn, Brian Cox, 
Roma Maffi  a

 23.30 Big Brother Nocą 
 0.00 Dzika rzeka - fi lm sensacyjny, 

USA 1994, reż. Curtis Hanson, wyk. 
Meryl Streep, Kevin Bacon, David 
Strathairn, John C. Reilly

 2.20 Moc Magii 

 6.00 Słodka miłość - telenowela
 7.00 Zbuntowany anioł - telenowela
 8.00 Lombard: życie pod zastaw 

- serial
 9.00 Rodzinny interes - serial
 10.00 Zaklinaczka duchów - serial
 11.00 Kobra - oddział specjalny - serial
 13.00 Agenci NCIS: Los Angeles - serial
 14.00 Agenci NCIS: Los Angeles - serial
 15.00 Lombard: życie pod zastaw 

- serial
 16.00 Rodzinny interes - serial
 17.00 Rodzinny interes - serial
 18.00 Lombard: życie pod zastaw 

- serial
 20.00 Pan życia i śmierci - thriller, Francja,
  Niemcy, USA 2005, reż. Andrew 

Niccol, wyk. Nicolas Cage, Bridget 
Moynahan, Jared Leto

 22.20 Samson - fi lm przygodowy, USA 
2018, reż. Bruce MacDonald, wyk. 
Billy Zane, Caitlin Leahy, Jackson 
Rathbone, Rutger Hauer, Taylor 
James

 0.30 Wyścig śmierci 3: Piekło - fi lm 
akcji, USA 2013, reż. Roel Reiné, 
wyk. Danny Trejo, Frederick Koehler, 
Luke Goss, Tanit Phoenix

 2.35 JAG - Wojskowe Biuro Śledcze 
- serial

 3.35 Na jedwabnym szlaku
 4.20 Dyżur
 5.00 Dyżur
 5.25 Z archiwum policji

10.25 Ciężarówką po antypodach 11.25 Woj-
ny kontenerowe - serial 11.50 Allo, Allo - se-
rial 13.30 Sekrety luksusowych hoteli 14.25 
Katastrofy w przestworzach 16.20 Lombard 
Chicago: wszystko pod zastaw - serial 16.45 
Wojny kontenerowe - serial 17.10 Wygrać, 
przegrać albo polec - program rozrywkowy 
18.00 Komisarz Rex - serial 19.00 Przygody 
Merlina - serial 20.00 Co kryje prawda - thril-
ler 22.40 Siła odwagi - dramat wojenny

12.00 Sąd rodzinny 13.00 Idealna niania 
13.45 Damy i wieśniaczki. Ukraina 14.55 Ma-
de in Maroko - serial 15.45 Express  16.05 
Uwaga! 16.30 Nauka jazdy 17.00 Goggle-
box. Przed telewizorem 17.45 Express  18.05 
DeFacto 18.15 Usterka 19.00 Ukryta prawda 
20.00 Doradca smaku 20.05 Patent na kasę 
20.40 Damy i wieśniaczki. PL 21.45 Express  
22.00 Vlogbox. W necie 22.45 Dżentelmeni 
i wieśniacy 23.45 Ostre cięcie 

6.00 Top  10 lista przebojów 7.00 Strażnik 
Teksasu 8.00 Medicopter 117 9.00 Policjant-
ki i  Policjanci 10.00 Galileo 11.00 V.I.P. 12.00 
Miodowe lata 13.40 Sekrety sąsiadów 14.15 
MacGyver 15.15 Diagnoza morderstwo 16.15 
Drużyna A 17.15 Paulina 18.15 Miodowe lata 
20.00 Galileo 21.00 CSI: Kryminalne zagad-
ki Miami 23.00 Bestie z  morza: Megalodon 
- thriller 1.00 STOP Drogówka 2.00 Benny Hill 
2.40 Top 10 lista przebojów 

5.30 Sportowy wieczór 6.00 Lekkoatletyka 
- Halowe ME Glasgow - podsumowanie 8.20 
Piłka nożna - Puchar Włoch - podsumowanie 
10.20 4 - 4 - 2 magazyn piłkarski 11.30 Te-
nis ziemny - Turniej WTA Stuttgart - 1 runda 1 
13.30 Tenis ziemny - Turniej WTA Stuttgart - 1 
runda 2 15.35 Gol Ekstra 17.10 Gol - magazyn 
piłkarski 17.50 Piłka ręczna kobiet - Ekstrakla-
sa. runda fi nałowa . Perła Lublin - Metraco 
Zagłębie Lubin 5/10 18.50 Piłka ręczna kobiet 
- Ekstraklasa. runda fi nałowa . Perła Lublin 
- Metraco Zagłębie Lubin 5/10 20.05 Bene-
fi s - Włodzimierza Szaranowicza 22.00 Spor-
towy Wieczór - 22.40 PN - Copa Italia 23.15 
Żużel 1.25 Nieśmiertelni 2.00 Piłka nożna - II 
liga. 29. kolejka. Radomiak Radom - Elana To-
ruń 2.55 Piłka nożna - II liga. 29. kolejka. Ra-
domiak Radom - Elana Toruń 4.00 Boks - Pol-
ska - Niemcy, cz. 1 5.20 Zakończenie dnia 

6.00 Snooker. MŚ, Sheffi  eld, Wielka Bryta-
nia 8.30 Kolarstwo. Tour of the Alps, Wło-
chy Etap 1. 9.30 Kolarstwo. Amstel Gold Race, 
Belgia 11.00 Snooker. MŚ, Sheffi  eld, Wielka 
Brytania 14.00 Kolarstwo. Tour of the Alps, 
Włochy Etap 2. 15.30 Snooker. MŚ, Sheffi  eld, 
Wielka Brytania 18.30 Jeździectwo. Maga-
zyn Horse Excellence 19.00 Kolarstwo. Tour 
of the Alps, Włochy Etap 2. 20.00 Ekstrakla-
sy 20.30 Piłka nożna. Puchar Kraju, Niemcy 
22.30 Snooker. MŚ, Sheffi  eld, Wielka Bryta-
nia 23.00 Wyścigi samochodowe. Hungaro-
ring, Węgry 23.15 Wyścigi motocyklowe. FIM 
Endurance World Championship Magazyn 
EWC All Access 23.45 Formuła E. FIA Cham-
pionship, Paryż Zapowiedź 0.15 Kolarstwo. 
Tour of the Alps, Włochy Etap 2. 0.45 Kolar-
stwo. Amstel Gold Race, Belgia 1.30 Snooker. 
MŚ, Sheffi  eld, Wielka Brytania 

6.00 Disco Gramy 7.00 Dzień, który zmienił 
moje życie 8.00 Dlaczego ja? 9.05 Drwale 
i  inne opowieści Bieszczadu 9.35 Stołeczna 
drogówka 10.00 Na ratunek 112 10.30 Sekre-
ty rodziny 11.30 Sekrety rodziny 12.30 Nasz 
nowy dom 13.30 Ewa gotuje 14.00 Świat we-
dług Kiepskich 14.30 Świat według Kiepskich 
15.00 Świat według Kiepskich 15.30 Trudne 
sprawy 16.30 Nasz nowy dom 17.30 Mala-
nowski i Partnerzy 18.00 Malanowski i Part-
nerzy 18.30 Malanowski i  Partnerzy 19.00 
Gliniarze 20.05 Wydarzenia 20.45 Trudne 
sprawy 21.45 Dlaczego ja? 22.50 Świat we-
dług Kiepskich 23.20 Świat według Kiepskich 
23.50 Zdrady 0.50 Gliniarze 1.45 Interwen-
cja 2.00 Wydarzenia 2.40 Interwencja 3.00 
Wystarczy chcieć 3.30 Echo lasu 4.00 Trans 
World Sport 5.00 SuperLudzie 5.20 Gliniarze 
5.45 Telezakupy TV Okazje 

6.00 Flesz Integracja 6.05 Pierwsza klasa 
6.25 Wydarzenia 7.00 Na ratunek  112 7.30 
Na ratunek  112 8.00 Pierwsza klasa 8.30 
Pierwsza klasa 9.00 Nasz nowy dom 10.00 
Chirurdzy 11.00 Szpilki na Giewoncie 12.00 
Przyjaciółki 13.00 Pozytywka SuperMagazyn 
13.30 Hell’s Kitchen - Piekielna Kuchnia 15.00 
Hell’s Kitchen - Piekielna Kuchnia 16.30 Dan-
cing with the Stars. Taniec z Gwiazdami 18.30 
SuperLudzie 19.00 Chirurdzy 20.00 Nasz no-
wy dom 21.00 Cudowny dzień - komedio-
dramat, Hiszpania, 2015, reż. Fernando León 
de Aranoa, wyk. Benicio Del Toro, Tim Robbins  
23.15 Rozmowy nocą - komedia romantycz-
na, Polska, 2008, reż. Maciej Żak, wyk. Mar-
cin Dorociński, Roma Gąsiorowska 1.20 Hell’s 
Kitchen - Piekielna Kuchnia 2.50 Kabaretowa 
Ekstraklasa 3.00 Gliniarze 4.00 Malanowski 
i Partnerzy 5.00 Nasz nowy dom 

5.35 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sporto-
wy co pół godziny 13.59 Serwis Info 14.29 
Serwis Info 14.49 Pogoda 14.59 Serwis Info 
15.29 Serwis Info - 15.51 Pogoda 15.59 Info 
Dzień 16.51 Pogoda 17.00 Teleexpress 17.15 
Teleexpress Extra 17.32 O co chodzi - ma-
gazyn publicystyczny 18.00 Panorama 18.20 
Panorama opinii - magazyn 18.32 Serwis In-
fo 18.42 Widziane z Polski - magazyn 19.00 
Serwis Info 19.30 Wiadomości - 19.58 Gość 
Wiadomości - 20.13 Minęła 20ta 21.00 Nie 
da się ukryć - magazyn 21.28 Flesz Info Wie-
czór 21.40 Studio LOTTO 21.50 W tyle wizji 
22.31 W tyle wizji Extra 23.00 INFO Wieczór 
23.30 W akcji 23.55 Serwis Info 0.07 Pogo-
da 0.20 Wiadomości - 0.48 Gość Wiadomo-
ści - 1.15 Minęła 20ta 2.15 W tyle wizji 2.49 
W tyle wizji Extra 3.23 Pogoda 3.37 Tajemni-
ce Watykanu (9) - Ogród na wzgórzu - serial 

11.50 100  cudownych miejsc na świecie 
12.00 Regina Coeli 12.03 Informacje dnia 
12.20 Sanktuarium Pasyjno - Maryjne 12.35 
Przyroda i ludzie 13.00 Łaska niepojęta 13.30 
Podhalański Ogień 14.00 Mojżesz - 10 przy-
kazań 15.05 Głos serca 15.50 Ma się rozu-
mieć 16.00 Informacje dnia 16.10 Jestem 
mamą 16.30 Kalejdoskop Młodych 16.50 
Express Studencki 17.00 100  cudownych 
miejsc na świecie 17.10 Prosto o  gospodar-
ce 17.30 Okiem kamery 18.00 Regina Coeli 
18.05 Informacje dnia 18.15 Rozmowy nie-
dokończone 19.25 Święty na każdy dzień 
19.30 Każdy maluch to potrafi  19.45 Modli-
twa z  telefonicznym udziałem dzieci 20.00 
Informacje dnia 20.20 Różaniec 20.50 My-
śląc Ojczyzna 21.00 Apel Jasnogórski 21.20 
Informacje dnia 21.40 Polski Punkt Widzenia 
22.00 Kateri 23.35 Przyroda i ludzie

7.00 Teledyski 8.00 Reportaż - informator 
kulturalny 8.15 Studio Kultura - Rozmowy 
8.30 Caracas - fi lm anim. 8.40 Poza starością 
- fi lm anim. 9.00 Uczta Babette - fi lm fabu-
larny 11.00 Perły i dukaty - serial 12.35 Zie-
lona ziemia - fi lm obyczajowy  13.50 Studio 
Kultura - Rozmowy 14.05 Niedziela z… rolami 
Aliny Janowskiej 14.55 Stacja - fi lm obycza-
jowy  16.20 Szczęśliwy człowiek - fi lm oby-
czajowy  18.00 Fabryka hitów - Jestem moją 
muzyką - cykl dok. 19.00 Teledysk 19.25 An-
tyfonie - Sebastian Buczek - fi lm dok. 20.00 
Informacje kulturalne 20.20 Ciemno - spek-
takl teatralny 21.30 Twórcza kontrola - dra-
mat 23.15 One. Kobiety kultury - magazyn 
kulturalny 23.45 Młoda Polska - Trampkarze 
- fi lm dok. 0.25 Nocny dokument - Komeda 
- muzyczne ścieżki życia - fi lm dok. 1.25 In-
formacje kulturalne 1.45 Koneser 
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TVP INFOPOLSAT 2EUROSPORT SUPER POLSAT

TVN 7 5.35 Klan (3470 - 3471) - telenowela
 6.25 Sprawa dla reportera
 7.20 Rok w ogrodzie
 7.45 Rok w ogrodzie Extra - magazyn
 8.00 Pełnosprawni (297) - magazyn
 8.25 wojsko - polskie.pl (49) - reportaż
 8.50 Studio Raban
 9.15 Rodzinny ekspres - magazyn
 9.45 Napoleon - fi lm familijny, Australia, 

reż. Mario Andreacchio, wyk. Philip 
Quast, Susan Lyons, Coralie Sawade

 11.20 Wiosenne opowieści - fi lm dok.
 12.25 Fascynujący Świat - David 

Attenborought. Opowieść 
o jajku - fi lm dok.

 13.30 Okrasa łamie przepisy - magazyn
 14.05 Wiktoria s.II (13) - Serdeczne 

porozumienie - serial
 15.10 Jack Hunter - Jack Hunter i zagi-

niony skarb Ugaritu - serial
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.30 Koncert Wielkopostny - koncert
 18.30 Stulecie Winnych (7) - serial
 19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
 20.10 Orędzie Wielkanocne
 20.20 Sanatorium miłości - Święta, 

Święta! - reality show

 21.20 Noe. Wybrany przez Boga - dra-
mat, USA, reż. Darren Aronofsky, 
wyk. Russell Crowe, Jennifer Con-
nelly, Emma Watson, Douglas 
Booth, Anthony Hopkins

 23.45 Bóg nie umarł 2 - dramat obycza-
jowy, USA, reż. Harold Cronk, wyk. 
Melissa John Hart, Jesse Metcalfe

 1.55 Jack Hunter - Jack Hunter i zagi-
niony skarb Ugaritu - serial

 3.35 Zakończenie dnia

 5.20 Barwy szczęścia (2046) - serial
 5.55 Barwy szczęścia (2047) - serial
 6.25 Barwy szczęścia (2048) - serial
 7.00 M jak miłość (1437) - serial
 7.55 Pytanie na śniadanie
 10.55 Pogoda Flesz sobota
 11.00 Pytanie na śniadanie Extra
 11.30 To je Borowicz. Podróże ze sma-

kiem - magazyn kulinarny
 12.00 Mały książę - fi lm anim.
 14.00 Familiada - teleturniej
 14.35 Koło fortuny - teleturniej
 15.15 Na sygnale (227) - Mądrzejszy 

ustępuje - serial
 15.40 Na sygnale (228) - Dym” - serial
 16.10 Świat według T. S. Spiveta - fi lm 

familijny, Kanada, Francja, reż. Jean 
- Pierre Jeunet, wyk. Kyle Catlett, 
Helena Bonham Carter, Judy Davis, 
Callum Keith Rennie

 17.50 Słowo na niedzielę - Gdzie szu-
kasz?

 18.00 Panorama
 18.20 Pogoda
 18.25 Sport Telegram
 18.35 Postaw na milion - teleturniej
 19.25 Kulisy - Postaw na milion
 19.35 Lajk!
 20.05 Jeden dzień - fi lm obyczajowy, 

USA, reż. Lone Scherfi g, wyk. Anne 
Hathaway, Jim Sturgess, Ken Stott

 22.00 Ponad wszelką wątpliwość - fi lm 
kryminalny, USA, reż. Peter Hyams, 
wyk. Jesse Metcalfe, Michael 
Douglas, Amber Tamblyn, Joel David 
Moore

 23.55 Światło między oceanami - dra-
mat, Nowa Zelandia, Wielka Bry-
tania, USA, reż. Derek Cianfrance, 
wyk. Alicia Vikander, Michael Fass-
bender, Rachel Weisz, Jack Thomp-
son

 2.15 Zanim się rozstaniemy - fi lm oby-
czajowy, USA, reż. Chris Evans, wyk. 
Chris Evans, Alice Eve, Emma Fitzpa-
trick, Mark Kassen

 3.55 Zakończenie dnia

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 7.55 Karate Kid 2 - fi lm familijny, USA, 

1986, reż. John G. Avildsen, wyk. 
Ralph Macchio, Noriyuki “Pat” 
Morita, Yuji Okumoto, Danny 
Kamekona

 10.15 Ewa gotuje
 10.55 Dziś 13, jutro 30 - komedia 

romantyczna, USA, 2004, reż. Gary 
Winick, wyk. Jennifer Garner, Mark 
Ruff alo, Judy Greer, Andy Serkis

 13.05 Pani Doubtfi re - komedia fami-
lijna, USA, 1993, reż. Chris Colum-
bus, wyk. Robin Williams, Sally Field, 
Pierce Brosnan, Polly Holliday

 15.45 Kabaret na żywo
 17.45 SuperPies
 18.20 Chłopaki do wzięcia
 18.50 Wydarzenia, Sport,Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich

 20.05 Vaiana: Skarb oceanu - fi lm anim.
  - Vaiana. Skarb oceanu to ani-

mowana opowieść o przygodach 
nastolatki, która, chcąc dokończyć 
dzieła swych przodków, wyru-
sza w niebezpieczną misję. Pod-
czas podróży poznaje potężnego 
niegdyś półboga Maui. Od tego 
momentu wspólnie żeglują przez 
bezmiar oceanu, który nie szczędzi 
im karkołomnych przygód, obfi tu-
jących w spotkania z ogromnymi 
potworami. 

 22.25 Twoja Twarz Brzmi Znajomo
 0.40 Syn Boży - dramat, USA, 2014, reż. 

Christopher Spencer, wyk. Amber 
Rose Revah, Diogo Morgado, Seba-
stian Knapp, Paul Knops

 3.40 Tajemnice losu

 5.20 Uwaga! - program interwencyjny 
 5.45 Mango - Telezakupy
 8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn
 11.00 Na Wspólnej Omnibus - serial
 12.50 MasterChef Junior 
 14.25 Agent - Gwiazdy 
 15.25 Efekt Domina 
 16.00 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy
 17.00 Dorota inspiruje 
 18.00 36,6°C - magazyn medyczny 
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 
 19.45 Uwaga! - program interwencyjny 
 20.00 Chyłka - Zaginięcie - serial

 20.55 Pretty Woman - komedia, USA 
1990, reż. Garry Marshall, wyk. 
Richard Gere, Julia Roberts, Ralph 
Bellamy, Jason Alexander, Laura San 
Giacomo, Hector Elizondo

 23.20 Porzucona - fi lm sensacyjny, USA, 
Kanada, Niemcy 2002, reż. Stephen 
Gaghan, wyk. Katie Holmes, Benja-
min Bratt, Charlie Hunnam, Zooey 
Deschanel, Fred Ward

 1.20 Kuchenne rewolucje - program 
kulinarno - rozrywkowy

 2.20 Bogowie - fi lm obyczajowy, Polska 
2014, reż. Łukasz Palkowski, wyk. 
Tomasz Kot, Piotr Głowacki, Szy-
mon Piotr Warszawski, Magdalena 
Czerwińska, Jan Englert, Zbigniew 
Zamachowski

 6.00 Jeźdźcy smoków na końcu 
świata

 6.35 Jeźdźcy smoków na końcu 
świata

 7.05 Jeźdźcy smoków na końcu 
świata

 7.35 Jeźdźcy smoków na końcu 
świata

 7.55 Flintstonowie
 8.35 Flintstonowie
 9.05 Flintstonowie
 9.40 Mrówka Z - fi lm anim.
 11.20 Policjantki i Policjanci - serial oby-

czajowy
 12.20 Policjantki i Policjanci - serial oby-

czajowy
 13.20 Policjantki i Policjanci - serial oby-

czajowy
 14.20 STOP Drogówka
 15.30 Król Lew - fi lm animowany
 17.25 Dżungla - fi lm animowany
 19.00 Galileo
 20.00 Policjantki i Policjanci - serial oby-

czajowy
 21.00 Policjantki i Policjanci - serial oby-

czajowy
 22.00 Sprawiedliwi - Wydział Krymi-

nalny
 23.00 Sprawiedliwi - Wydział Krymi-

nalny
 0.00 Łowca androidów
 2.25 Interwencja
 2.40 Disco Polo Life
 3.40 Top 10 lista przebojów
 4.40 Top 10 lista przebojów
 5.45 Telezakupy TV Okazje

 5.50 Ukryta prawda - program obycza-
jowy

 6.50 Mango - Telezakupy
 8.55 Big Brother
 11.55 Ukryta prawda - program obycza-

jowy
 12.50 Przygoda na Alasce - fi lm przygo-

dowy, USA 1995, reż. Fraser Heston
 15.10 Hugo i jego wynalazek - fi lm 

familijny, USA 2011, reż. Martin 
Scorsese, wyk. Ben Kingsley, Asa 
Butterfi eld, Sacha Baron Cohen, 
Chloë Grace Moretz, Ray Winstone, 
Christopher Lee, Jude Law

 17.45 Rango - komedia, USA 2011, reż. 
Gore Verbinski, wyk. Johnny Depp, 
Isla Fisher, Abigail Breslin, Ned Beatty, 
Bill Nighy, Harry Dean Stanton

 20.00 Big Brother Raport 
 20.35 Zimowa opowieść - melodramat, 

USA 2014, reż. Akiva Goldsman, 
wyk. Colin Farrell, Jessica Brown 
Findlay, Russell Crowe, Jennifer 
Connelly, William Hurt, Eva Marie 
Saint, Will Smith, Graham Greene

 23.05 Big Brother Nocą + 
 23.40 Forrest Gump - fi lm obyczajowy, 

USA 1994, reż. Robert Zemeckis, 
wyk. Tom Hanks, Robin Wright 
Penn, Gary Sinise, Sally Field

 2.40 Charlie St. Cloud - fi lm obycza-
jowy, USA 2010, reż. Burr Steers, 
wyk. Kim Basinger, Zac Efron, Char-
lie Tahan, Amanda Crew, Ray Liotta

 6.00 Pan wzywał, Milordzie? - serial
 7.00 Taki jest świat
 7.50 Niesamowite!
 8.30 13 Posterunek 2 - serial
 9.00 13 Posterunek 2 - serial
 9.45 Lombard: życie pod zastaw 

- serial
 14.35 Rodzinny interes - serial
 15.30 Rodzinny interes - serial
 16.30 Rodzinny interes - serial
 17.30 Sahara - fi lm przygodowy, 2005, 

reż. Breck Eisner, wyk. Matthew 
McConaughey, Penélope Cruz, 
Steve Zahn

 20.00 Zielona mila - dramat, USA 1999, 
reż. Frank Darabont, wyk. Barry 
Pepper, Bonnie Hunt, David Morse, 
Doug Hutchison, Harry Stanton, 
James Cromwell, Jeff rey DeMunn, 
Michael Clarke Duncan, Michael 
Jeter, Patricia Clarkson, Sam Roc-
kwell, Tom Hanks

 23.50 Sędzia Dredd - fi lm sensacyjny, 
USA 1995, reż. Danny Cannon, wyk. 
Sylvester Stallone, Max von Sydow, 
Jürgen Prochnow, Diane Lane, 
Armand Assante

 1.50 Taki jest świat
 2.25 Dyżur
 3.05 Biesiada na cztery pory roku
 3.50 Biesiada na cztery pory roku
 4.40 Z archiwum policji
 5.00 Dyżur
 5.25 Z archiwum policji

6.00 Scena Śmiechu 6.55 Wakacje Mikołajka 
- komedia familijna 8.50 Komisarz Rex - se-
rial 10.50 Stawka większa niż życie cz. 9  - se-
rial 12.00 Allo, Allo - serial 12.45 Coco Chanel 
- fi lm biografi czny 14.55 Templariusze. Mi-
łość i krew - fi lm kostiumowy 17.30 Zagadki 
kryminalne panny Fisher - serial 20.00 Ja cię 
kocham, a ty śpisz - komedia romantyczna 
22.05 Next - fi lm sensacyjny 0.00 Chrzest 
- dramat  1.55 Ziemia obiecana - dramat  

9.00 Gogglebox. Przed telewizorem 10.00 
Vlogbox. W necie 10.45 Express 11.10 Na-
uka jazdy 11.45 Wojny magazynowe 12.40 
Usterka 14.00 Patent na kasę 15.45 Express  
16.05 Gogglebox. Przed telewizorem 16.55 
Ostre cięcie 17.45 Express 18.00 Druga twarz 
19.00 Usterka 19.45 Express  20.00 Damy 
i wieśniaczki. Rosja 21.00 Dżentelmeni i wie-
śniacy 22.00 Piękne i odważne 22.45 Gog-
glebox. Przed telewizorem 

6.00 Top  10 lista przebojów 7.00 Detektyw 
Monk 8.55 Pan Peabody i  Sherman Show 
9.25 Dzielna Mysz 9.45 Tajemnicza wyspa 
Juliusza Verne’a - fi lm przygodowy 11.45 Po-
wrót na Wyspę Nim - fi lm familijny 13.45 Co-
lumbo 15.45 Czarna ryba - fi lm dok. 17.30 
Jem i Hologramy - fi lm fantasy 20.00 Galileo 
21.00 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jor-
ku 23.00 Potężne uderzenie - fi lm akcji, USA 
1.15 Scenariusz śmierci - fi lm akcji, USA, 2014

5.30 Sportowy Wieczór - 6.00 Piłka noż-
na - Eliminacje EURO 2020. Austria - Pol-
ska 8.15 Jeździectwo - Skoki - Finał Pucha-
ru Świata, Goeteborg - relacja 10.05 Hokej 
na lodzie - NHL 2018 - 1.runda play - off . 
10.45 Hokej na lodzie - NHL 2018 - 1.runda 
play - off . 11.25 Hokej na lodzie - NHL 2018 
- 1.runda play - off . 12.00 Stan Futbolu 13.00 
Piłka nożna - Eliminacje EURO 2020. Polska 
- Łotwa 15.05 All the Goals of the 20202 FI-
FA World Cup 16.55 piłka nożna - 17.55 piłka 
nożna 21.00 Sportowy Wieczór - 21.35 Lek-
koatletyka - Halowe ME Glasgow - podsu-
mowanie 23.55 Strongman - Liga Mistrzów 
1.00 Hokej na lodzie - NHL 2018 - 1.runda 
play - off . 2.05 Hokej na lodzie - NHL 2018 
- 1.runda play - off . 3.00 Hokej na lodzie 
- NHL 2018 - 1.runda play - off . 4.00 Boks 
- Polska - Niemcy 5.20 Zakończenie dnia 

3.00 Kolarstwo. Wyścig Dookoła Turcji Etap 4. 
4.00 Kolarstwo. Paryż - Roubaix, Francja 5.00 
Kolarstwo. Paryż - Roubaix, Francja 6.00 
Snooker. MŚ, Sheffi  eld, Wielka Brytania Fi-
nał 7.00 Snooker. MŚ, Sheffi  eld, Wielka Bry-
tania Finał 8.30 Kolarstwo. Wyścig Dookoła 
Turcji Etap  4. 9.30 Watts top  10 10.00 For-
muła E. FIA Championship, Rzym Podsumo-
wanie 11.00 Snooker. MŚ, Sheffi  eld, Wielka 
Brytania 12.00 Snooker. MŚ, Sheffi  eld, Wiel-
ka Brytania 14.00 Kolarstwo. Wyścig Dooko-
ła Turcji Etap 5. 16.00 Snooker. MŚ, Sheffi  eld, 
Wielka Brytania 18.30 Kolarstwo. Wyścig Do-
okoła Turcji Etap 5. 19.30 Snooker. MŚ, Shef-
fi eld, Wielka Brytania 23.00 Jeździectwo. 
Global Champions Tour, Miami Wstęp 1.15 
Watts top 10 1.30 Kolarstwo. Wyścig Dooko-
ła Turcji Etap 5. 2.00 Snooker. MŚ, Sheffi  eld, 
Wielka Brytania 

6.00 Disco Gramy 7.00 Awantura o kasę 8.00 
Nasz nowy dom 9.00 Dlaczego ja? 12.00 Dla-
czego ja? 14.00 W  rytmie serca 15.00 Nasz 
nowy dom 16.00 MY3 16.30 MY3 17.00 Wy-
starczy chcieć 17.30 Malanowski i Partnerzy 
18.00 Malanowski i  Partnerzy 18.30 Mala-
nowski i  Partnerzy 19.00 Ewa gotuje 19.30 
SuperPies 20.05 Wydarzenia 20.45 Metro 
strachu - fi lm sensacyjny, USA, 2009, reż. 
Tony Scott, wyk. Denzel Washington, John 
Travolta, Luis Guzmán, Victor Gojcaj 22.55 
7  sekund - thriller kryminalny, USA/Wielka 
Brytania, 2005, reż. Simon Fellows, wyk. We-
sley Snipes, Tamzin Outhwaite, Tamer Has-
san, Pete Lee - Wilson 0.55 Kabaretowa Eks-
traklasa 1.50 Wydarzenia 2.30 Magicy z ulicy 
3.00 Wystarczy chcieć 3.30 Echo lasu 4.00 
Gra w ciemno 4.55 Ach co to był za ślub 5.20 
Górale 5.45 Telezakupy TV Okazje 

6.00 Flesz Integracja 6.05 Flesz Integracja 
6.10 Flesz Integracja 6.20 Wydarzenia 7.00 
Nowy Scooby - Dooja 8.00 Przygody Ko-
ta w butach 8.30 Pieczone gołąbki - kome-
dia 10.30 Pozytywka SuperMagazyn 11.00 
Małe Wielkie Marzenia 11.30 Irena do domu 
- komedia 13.30 Ślubna gorączka 14.30 Sza-
leństwa panny Ewy - fi lm obyczajowy 16.40 
Piękny umysł - dramat 19.30 Najzabawniej-
sze fi lmiki Ameryki 20.00 Australia - dramat 
przygodowy, Australia, USA, 2008, reż. Baz 
Luhrmann, wyk. Hugh Jackman, Nicole Kid-
man, Bryan Brown, David Wenham 23.35 
Moja macocha jest kosmitką - komedia sci 
- fi , USA, 1988, reż. Richard Benjamin, wyk. 
Dan Aykroyd, Kim Basinger, Alyson Hanni-
gan, Jon Lovitz 2.00 Dancing with the Stars. 
Taniec z Gwiazdami 4.00 Malanowski i Part-
nerzy 5.00 Nasz nowy dom 

5.55 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy co 
pół godziny 13.59 Serwis Info weekend 14.22 
Pogoda 14.29 Serwis Info weekend14.59 
Serwis Info weekend 15.23 Pogoda 15.29 
Serwis Info weekend 15.59 Info Dzień 16.51 
Pogoda 17.00 Teleexpress 17.15 Teleexpress 
Extra 17.32 Studio Wschód - magazyn 18.00 
Panorama 18.18 Serwis Info weekend 18.30 
Kobiecym okiem - magazyn 18.52 Serwis In-
fo weekend 19.30 Wiadomości - 19.58 Gość 
Wiadomości - 20.13 Minęła 20ta 21.00 Nie 
da się ukryć - magazyn 21.28 Flesz Info Wie-
czór 21.40 Studio LOTTO 21.50 Studio Polska 
- magazyn 23.30 INFO Wieczór 0.00 Wete-
rani. Wyrwani śmierci - reportaż 0.37 Salon 
dziennikarski - program publicystyczny 1.30 
Wiadomości - 1.58 Gość Wiadomości - 2.25 
Minęła 20ta 3.25 Nie da się ukryć - magazyn 
3.53 Flesz Info Wieczór

10.00 Informacje dnia 10.15 “Wielki Tydzień”. 
Zespół Pieśni i  Tańca “Śląsk” im. Stanisława 
Hadyny 12.00 Anioł Pański 12.03 Informacje 
dnia 12.20 Sitowiem malowane 12.45 Święty 
na każdy dzień 12.50 Święta Barbara 14.40 
Ocalić od zapomnienia 14.50 Przegląd Kato-
lickiego Tygodnika “Niedziela” 14.55 Pozna-
jemy Biblię 15.30 Wierzę w  Boga 16.00 In-
formacje dnia 16.10 Pop - oratorium 17.00 
Starożytne Tajemnice Biblii 17.30 Okiem ka-
mery 18.00 Anioł Pański 18.05 Informacje 
dnia 18.15 Koncert Pasyjny 19.30 Katecheza 
ks. bp. Antoniego Długosza 19.45 Modlitwa 
z telefonicznym udziałem dzieci 20.00 Infor-
macje dnia 20.20 Ukrzyżowanie - wiersze 
Romana Brandstaettera 20.30 Liturgia Wigilii 
Paschalnej z Bazyliki Świętego Piotra w Waty-
kanie 23.10 Poznajemy Biblię 23.50 100 cu-
downych miejsc na świecie  

7.00 Teledyski 7.40 Informacje kulturalne 
8.00 Ecce Homo. Pieśni Pasyjne 8.50 Klub 
profesora Tutki - serial 9.45 Tygodnik Kultu-
ralny 10.45 Chleb, miłość i fantazja - kome-
dia 12.30 - Trzy miasta, trzy epoki. Wiedeń 
1908 - serial 13.25 Bajki zza okna - Wielka-
nocna weranda Pana Myszki - serial 14.00 
Wydarzenie aktualne 14.35 Niezapomniany 
romans - dramat 16.40 One. Kobiety kultu-
ry - magazyn kulturalny 17.15 Owoce sztu-
ki - historia martwej natury - fi lm dok. 18.20 
Dranie w kinie 18.55 Pieśni z dalekiej wyspy 
- fi lm dok. 20.20 Bilet do kina - Wpływ księ-
życa - fi lm fabularny 22.10 Eufonie | Arvo 
Pärt nowe oblicze współczesnej duchowości, 
cz. 2 - koncert 23.15 Stulatek, który wysko-
czył przez okno i zniknął - komedia 1.20 Wie-
czór kinomana - Nostalgia - fi lm fabularny 
3.40 Pieśni z dalekiej wyspy - fi lm dok.

Sobota, 20.04.2019
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TVN 7 4.35 Klan (3472 - 3473) - telenowela
 5.35 Barabasz - dramat historyczny, 

Włochy, USA, reż. Richard Fleischer, 
wyk. Anthony Quinn, Silvana Man-
gano, Arthur Kennedy, Katy Jurado, 
Harry Andrews

 8.00 Tydzień
 8.30 Zakochaj się w Polsce s.I (32) 

Sierpc - Wielkanoc - magazyn
 9.00 Ziarno - Jezus żyje! Alleluja! 
 9.35 Historia Zmartwychwstania 
 10.00 Msza Święta Zmartwychwstania 

Pańskiego i błogosławieństwo 
Urbi et Orbi

 12.40 Daleko od domu. Przygody żół-
tego psa - fi lm familijny, USA 

 14.15 Wielka moc - koncert Wielka-
nocny Telewizji Polskiej i Radia 
Plus

 15.10 Jack Hunter - Jack Hunter 
w poszukiwaniu grobowca Ech-
natona - serial

 17.00 Teleexpress
 17.20 Pogoda
 17.30 Jaka to melodia?
 18.30 Sanatorium miłości - Święta, 

Święta! - reality show
 19.25 Sport
 19.30 Wiadomości
 20.00 Pogoda
 20.10 Stulecie Winnych (8) - serial
 21.05 Paryż może poczekać - komedia 

obyczajowa, Japonia, USA, reż. 
Eleanor Coppola, wyk. Diane Lane, 
Arnaud Viard, Alec Baldwin

 22.50 Woda dla słoni - melodramat, 
USA, reż. Francis Lawrence, wyk. 
Reese Witherspoon, Robert Pattin-
son, Christoph Walz, Paul Schneider

 1.00 Noe. Wybrany przez Boga - dra-
mat, USA, reż. Darren Aronofsky, 
wyk. Russell Crowe, Jennifer Con-
nelly, Emma Watson, Douglas 
Booth, Anthony Hopkins

 3.25 Jack Hunter - Jack Hunter 
w poszukiwaniu grobowca Ech-
natona - serial

 5.05 Zakończenie dnia

 4.45 Król i ja - fi lm anim.
 6.20 Orędzie wielkanocne
 6.30 Świat według T. S. Spiveta - fi lm 

familijny, Kanada, Francja
 8.25 Beethoven na tropie skarbu 

- fi lm familijny, USA, reż. Ron Oliver, 
wyk. Jonathan Silvermann, Bretton 
Manley, Kristy Swanson, Udo Kier

 10.15 W 80 dni dookoła świata - fi lm 
przygodowy, USA, reż. John Far-
row, Michael Anderson, wyk. David 
Niven, Cantinfl as , Shirley MacLaine, 
Robert Newton, John Carradine

 13.05 Wielkanoc z Dwójką - magazyn
 14.00 Familiada - teleturniej
 14.35 Koło fortuny - teleturniej
 15.15 Szansa na sukces. Opole 2019 
 16.15 Program rozrywkowy 
 16.20 Moje wielkie greckie wesele 

- komedia, Kanada, USA, reż. Joel 
Zwick, wyk. Nia Vardalos, John Cor-
bett, Lainie Kazan, Michael Con-
stantine, Louis Mandylor

 18.00 Panorama, Pogoda, Sport
 18.30 Rodzinka.pl (257) - Bigamista 

- serial
 19.00 Wybuchowa para - komedia sen-

sacyjna, USA, reż. James Mangold, 
wyk. Tom Cruise, Cameron Diaz, 
Peter Sarsgaard, Viola Davis

 20.55 Dance Dance Dance - Finał
 23.25 Afera Thomasa Crowna - fi lm 

fabularny, USA, reż. John McTier-
nan, wyk. Pierce Brosnan, Rene 
Russo, Faye Dunaway

 1.30 C. K. Dezerterzy, cz. I - komedia, 
Polska, Węgry, reż. Janusz Majew-
ski, wyk. Marek Kondrat, Zoltan 
Bezerdy, Wiktor Zborowski, Jacek 
Sas - Uhrynowski, Robert Koltai, 
Anna Gornostaj, Kalina Jędrusik, 
Krzysztof Kowalewski, Wojciech 
Pokora

 2.55 C. K. Dezerterzy, cz. II - komedia, 
Polska, Węgry 

 4.10 Zakończenie dnia

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 9.05 Pierwszy lot - fi lm anim.
 9.25 Baranek Shaun - fi lm anim.
 11.15 Fantastyczna czwórka - fi lm sci 

- fi , USA, 2004, reż. Tim Story
 13.30 Vaiana: Skarb oceanu - fi lm anim.
 15.45 Twoja Twarz Brzmi Znajomo
 17.45 Nasz nowy dom
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Państwo w Państwie
 20.00 W rytmie serca
 21.05 Kabaret na żywo
  - Przez 15 lat na scenie Kabaret Ske-

czów Męczących zdążył udowod-
nić, że jest jedną z najjaśniejszych 
gwiazd polskiego kabaretu. Podbili 
serca Polaków charakterystycznymi 
postaciami, skeczami zaangażowa-
nymi społecznie i politycznie, luzem 
scenicznym i umiejętnością rozba-
wienia każdej publiczności. Niepo-
wtarzalni bohaterowie ich skeczów 
będą motywem przewodnim spek-
taklu z okazji 15 - lecia zespołu. 

 0.00 Cenny ładunek - fi lm sensacyjny, 
Kanada, 2016, reż. Max Adams, 
wyk. Bruce Willis, Mark - Paul Gos-
selaar, Claire Forlani, Jenna B. Kelly

 2.00 Parnassus - fi lm fantasy, Wielka 
Brytania, Kanada, Francja, 2009, 
reż. Terry Gilliam, wyk. Johnny 
Depp, Colin Farrell, Jude Law, Heath 
Ledger, Christopher Plummer, Lily 
Cole, Andrew Garfi eld, Tom Waits

 4.30 Kabaretowa Ekstraklasa
 4.55 Disco Gramy
 5.40 Telezakupy TV Okazje

 5.20 Uwaga! - program interwencyjny 
 5.45 Mango - Telezakupy
 8.00 Zbuntowana księżniczka - kome-

dia, Francja, USA, Wielka Brytania
 10.00 Podróż do wnętrza Ziemi - fi lm 

przygodowy, USA 2008
 11.55 Diagnoza - serial
 12.55 Szóstka - serial
 13.55 Bociany - komedia, USA 2016, reż. 

Nicholas Stoller, Doug Sweetland, 
wyk. Andy Samberg, Katie Crown, 
Kelsey Grammer, Jennifer Aniston, 
Danny Trejo

 15.45 Tarzan: Legenda - fi lm przygo-
dowy, Kanada, Wielka Brytania, 
USA 2016, reż. David Yates, wyk. 
Alexander Skarsgard, Samuel L. 
Jackson, Margot Robbie, Djimon 
Hounsou, Christoph Waltz, Jim 
Broadbent, Ben Chaplin

 18.00 Big Brother Tydzień 
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 
 19.45 Uwaga! - program interwencyjny 
 20.00 MasterChef Junior 
 21.25 Szóstka - serial

 22.25 Transformers: Wiek zagłady 
- fi lm przygodowy, USA, Chiny 
2014, reż. Michael Bay, wyk. Mark 
Wahlberg, Stanley Tucci, Kelsey 
Grammer, Nicola Peltz, Jack Reynor

 1.35 Big Brother Tydzień 
 2.35 Last Minute - komedia, Polska 

2013, reż. Patryk Vega, wyk. Woj-
ciech Mecwaldowski, Aldona Jan-
kowska, Klaudia Halejcio, Bartłomiej 
Świderski

 4.15 Uwaga! - program interwencyjny 

 6.00 Jeźdźcy smoków na końcu 
świata

 7.05 Flintstonowie
 8.45 Dinozaur - fi lm anim.
 10.25 Galileo
 11.25 Galileo
 12.30 Obcy na poddaszu - fi lm fan-

tasy, USA, Kanada, 2009, reż. John 
Schultz, wyk. Kevin Nealon, Gillian 
Vigman, Ashley Boettcher, Ashley 
Tisdale

 14.10 Park jurajski - fi lm przygodowy, 
USA, 1993, reż. Steven Spielberg, 
wyk. Sam Neill, Laura Dern, Jeff  
Goldblum, Richard Attenborough

 16.55 Next - thriller, USA, 2007, reż. 
Lee Tamahori, wyk. Nicolas Cage, 
Julianne Moore, Jessica Biel, Thomas 
Kretschmann

 19.00 Galileo
 20.00 Zaginiony świat: Park jurajski 

- fi lm przygodowy, USA, 1997, reż. 
Steven Spielberg, wyk. Jeff  Gold-
blum, Pete Postlethwaite, Richard 
Schiff , Peter Stormare

 22.45 Kapitan Corelli - melodramat, 
Wielka Brytania, Francja, USA, 2001, 
reż. John Madden, wyk. Penélope 
Cruz, Nicolas Cage, John Hurt, Chri-
stian Bale

 1.25 Śmierć na talerzu
 2.25 Interwencja
 2.40 Disco Polo Life
 3.40 Top 10 lista przebojów
 4.40 Top 10 lista przebojów
 5.45 Telezakupy TV Okazje

 5.50 Ukryta prawda - program obycza-
jowy

 6.50 Mango - Telezakupy
 8.55 Big Brother 
 10.55 Zakochani po uszy 
 13.15 Rewolwer i melonik - fi lm sen-

sacyjny, USA 1998, reż. Jeremiah S. 
Chechik, wyk. Jeremiah Chechik, 
Ralph Fiennes, Uma Thurman, Sean 
Connery, Jim Broadbent

 15.00 Był sobie chłopiec - komedia, 
Wielka Brytania, USA, Francja, 
Niemcy 2001, reż. Chris Weitz, Paul 
Weitz, wyk. Hugh Grant, Nicholas 
Hoult, Toni Colette, Rachel Weisz

 17.15 Kapitan Ameryka: Zimowy żoł-
nierz - fi lm przygodowy, USA 2014, 
reż. Anthony Russo, Joe Russo, wyk. 
Chris Evans, Samuel L. Jackson, 
Scarlett Johansson, Robert Redford, 
Sebastian Stan, Anthony Mackie

 20.00 Big Brother Arena 
 21.30 Szybcy i wściekli V - fi lm sensacyjny,
  USA 2011, reż. Justin Lin, wyk. Vin 

Diesel, Paul Walker, Jordana Brew-
ster, Tyrese Gibson, Chris ‘Ludacris’ 
Bridges

 0.10 Czas na miłość - komedia, Wielka 
Brytania 2013, reż. Richard Curtis, 
wyk. Domhnall Gleeson, Rachel 
McAdams, Bill Nighy, Lydia Wilson, 
Lindsay Duncan, Margot Robbie

 2.40 Antonio Lopez 1970: Sex, Drugs 
and Disco - fi lm dok.

 5.50 Flash - serial
 6.45 Przygody Merlina - serial
 7.40 Bibliotekarze - serial
 8.35 Oskar - komedia, Francja 1967
 10.10 Czy to ty, czy to ja? - komedia, 

USA 1995, reż. Andy Tennan
 12.25 Najpiękniejsze baśnie braci 

Grimm: Kopciuszek - baśń
 13.40 Barabasz - fi lm przygodowy, USA, 

Włochy 2012, reż. Roger Young
 15.35 Barabasz - fi lm przygodowy, USA, 

Włochy 2012, reż. Roger Young, 
wyk. Billy Zane, Cristiana Capotondi, 
Filippo Nigro, Marco Foschi

 17.35 Król Artur - fi lm przygodowy, 
Irlandia, USA, Wielka Brytania 2004, 
reż. Antoine Fuqua, wyk. Clive 
Owen, Keira Knightley, Ioan Gruf-
fudd, Mads Mikkelsen

 20.00 Gladiator - dramat historyczny, 
USA 2000, reż. Ridley Scott, wyk. 
Connie Nielsen, David Schofi eld, 
Djimon Hounsou, Joaquin Phoenix, 
Russell Crowe

 23.05 Zielona mila - dramat, USA 1999, 
reż. Frank Darabont, wyk. Barry 
Pepper, Bonnie Hunt, David Morse, 
Doug Hutchison, Harry Stanton, 
James Cromwell, Jeff rey DeMunn, 
Michael Clarke Duncan, Michael 
Jeter, Patricia Clarkson, Tom Hanks

 3.00 Skorpion - serial
 3.50 Taki jest świat
 4.30 Z archiwum policji

5.50 Titanic 2: akta sprawy cz. 1 - serial 6.45 
Arka Noego - dramat 8.40 Scena Śmiechu 
9.35 Scena Śmiechu 10.40 Nieustraszeni bra-
cia Grimm - fi lm fantasy  12.55 Książę i  ja: 
Królewskie wesele - komedia romantyczna 
14.50 Kate i Leopold - komedia romantycz-
na 17.25 Spacer po linie - fi lm biografi czny 
20.00 Air Force One - fi lm sensacyjny 22.40 
Co kryje prawda - thriller 1.10 Weekend - ko-
media  3.40 Zgorszenie publiczne - komedia 

11.05 Kossakowski. Wtajemniczenie 11.50 
Orzeł czy Reszka 12.50 Druga twarz 13.50 
Królowe życia. Po godzinach 14.05 Vlogbox. 
W necie 14.45 Gogglebox. Przed telewizo-
rem 15.45 Express  16.05 Dżentelmeni i wie-
śniacy 17.05 Patent na kasę 17.45 Express  
18.05 Patent na kasę 18.40 Zamiana żon 
19.45 Express  20.05 Kossakowski. Wtajem-
niczenie 20.55 Królowe życia - serial 22.20 
Druga twarz 23.20 Vlogbox. W necie

6.00 Top  10 lista przebojów 7.00 Detektywi 
w akcji 8.00 Jaś Fasola 8.30 Galileo 9.30 Ga-
lileo 10.35 Powrót do przyszłości,  cz. 3 - ko-
media sci - fi  13.00 Gwiazdy Kabaretu 14.00 
Nokaut 15.00 Policjantki i Policjanci 18.00 Co-
lumbo 20.00 Galileo 21.00 CSI: Kryminalne 
zagadki Nowego Jorku 22.55 Zmartwych-
wstały - dramat historyczny, USA, 2016, reż. 
Kevin Reynolds 1.05 Hawaje 5 - 0 2.05 Włat-
cy móch 2.40 Top 10 lista przebojów 

5.30 Sportowy Wieczór - 6.00 Piłka nożna 
- Eliminacje EURO 2020. Polska - Łotwa 8.10 
Gimnastyka sportowa - ME - Szczecin dz. 3 
10.05 Hokej na lodzie - NHL 2018 - 1.runda 
play - off . 12.00 Pierwsza dama - Irena Sze-
wińska - 13.05 Łyżwiarstwo fi gurowe - MŚ, 
Japonia - GALA 14.55 piłka nożna - 15.55 
piłka nożna - 17.00 Opowieści o Mundialu 
18.00 Wszystkie gole FIFA 19.50 Sport w Pol-
sce - 100 lat historii 21.00 Hokej na lodzie 
- NHL 2018 - 1.runda play - off  23.00 Ho-
kej na lodzie - NHL 2018 - 1.runda play - off . 
0.00 Strongman - Liga Mistrzów 1.00 Galeria 
legend ekstraklasy 2.50 Podnoszenie cięża-
rów - ME, Batumi - kat. +87 kg kobiet 3.40 
Podnoszenie ciężarów - ME, Batumi - kat. 
+87 kg kobiet 4.25 Podnoszenie ciężarów 
- ME, Batumi - kat. +109 kg mężczyzn 5.10 
Podnoszenie ciężarów - ME, Batumi 

3.00 Kolarstwo. Wyścig Dookoła Turcji 
Etap  5. 4.00 Supersport. MŚ, Assen, Ho-
landia 4.30 Superbike. MŚ, Assen, Holandia 
Wyścig  2. 5.00 Formuła  E. FIA Champion-
ship, Rzym Podsumowanie 6.00 Snooker. 
MŚ, Sheffi  eld, Wielka Brytania 7.00 Sno-
oker. MŚ, Sheffi  eld, Wielka Brytania 8.30 
Kolarstwo. Wyścig Dookoła Turcji Etap  5. 
9.30 Snooker. MŚ, Sheffi  eld, Wielka Bry-
tania 11.00 Snooker. MŚ, Sheffi  eld, Wielka 
Brytania 14.00 Kolarstwo. Wyścig Dookoła 
Turcji Etap 6. 15.15 Kolarstwo. Amstel Gold 
Race, Belgia 17.30 Kolarstwo. Tour du Fi-
nistere, Francja 18.30 Kolarstwo. Wyścig 
Dookoła Turcji Etap  6. 19.30 Snooker. MŚ, 
Sheffi  eld, Wielka Brytania 23.05 Kolarstwo. 
Wyścig Dookoła Turcji Etap  6. 0.00 Kolar-
stwo. Amstel Gold Race, Belgia 1.30 Sno-
oker. MŚ, Sheffi  eld, Wielka Brytania 

6.00 Disco Gramy 7.00 Awantura o  ka-
sę 8.00 Nasz nowy dom 9.00 Dzień, który 
zmienił moje życie 14.00 Przyjaciółki 15.00 
Nasz nowy dom 16.00 W bliskim planie 
16.30 W bliskim planie 17.00 SuperLudzie 
17.30 Oblicza Ameryki 18.00 Malanowski 
i Partnerzy 19.00 Ewa gotuje 19.30 SuperPies 
20.05 Wydarzenia 20.45 7  sekund - thriller 
kryminalny, USA/Wielka Brytania, 2005, reż. 
Simon Fellows, wyk. Wesley Snipes, Tamzin 
Outhwaite, Tamer Hassan, Pete Lee - Wil-
son 22.45 Tajemnica Westerplatte - dramat 
wojenny, Polska, 2013, reż. Paweł Chochlew, 
wyk. Michał Żebrowski, Robert Żołędziewski, 
Jan Englert, Piotr Adamczyk 1.10 Kabareto-
wa Ekstraklasa 1.40 Wydarzenia 2.20 Magicy 
z ulicy 2.50 Wystarczy chcieć 3.20 Echo lasu 
3.50 Koncert muzyki poważnej 4.50 Drwale 
5.20 Ciemna strona miasta 5.45 Telezakupy

6.00 Flesz Integracja 6.20 Wydarzenia 7.00 
Nowy Scooby - Doo 8.00 Kot w Butach 
8.30 Szaleństwa panny Ewy - fi lm obycza-
jowy 10.30 Pozytywka SuperMagazyn 11.00 
SuperLudzie 11.30 Piękny umysł - dramat, 
USA, 2001, reż. Ron Howard, wyk. Russell 
Crowe, Ed Harris, Jennifer Connelly, Christo-
pher Plummer 14.15 Najzabawniejsze fi lmiki 
Ameryki 14.45 Sport w Super Polsacie 17.00 
Świat według Kiepskich 17.30 Świat według 
Kiepskich 18.00 Pieczone gołąbki - komedia 
20.00 Moja macocha jest kosmitką - kome-
dia sci - fi , USA, 1988, reż. Richard Benjamin, 
wyk. Dan Aykroyd, Kim Basinger, Alyson Han-
nigan, Jon Lovitz 22.15 Ślad - serial 23.15 Le-
piej późno niż wcale 0.15 Polacy za granicą 
1.15 Polsat SuperHit Festiwal 2018 2.00 Gli-
niarze 3.00 Gliniarze 4.00 Malanowski i Part-
nerzy 5.00 Kabaretowa Ekstraklasa 

5.55 Serwis Info, Pogoda, Serwis Sportowy 
co pół godziny 13.59 Serwis Info weekend 
14.29 Serwis Info weekend14.52 Pogoda 
15.00 To jest temat - magazyn 15.30 Kościół 
z bliska 15.59 Info Dzień 16.51 Pogoda 17.00 
Teleexpress 17.15 Teleexpress Extra 17.32 Te-
leexpress na deser 17.47 Serwis Info week-
end 18.00 Panorama 18.16 Serwis Info week-
end 18.30 Studio Zachód - magazyn 19.00 
Głębia ostrości 19.25 Serwis Info weekend 
19.30 Wiadomości - 19.58 Gość Wiadomości 
- 20.13 Minęła 20ta 21.00 W pełnym świetle 
- magazyn 21.24 Flesz Info Wieczór 21.40 
Studio LOTTO 21.49 Strefa starcia - program 
publicystyczny 23.00 INFO Wieczór 23.21 
Nie da się ukryć Extra 0.00 Serwis Info week-
end 0.20 Woronicza 17 1.35 Wiadomości 
- 2.03 Gość Wiadomości - 2.30 Minęła 20ta 
3.30 W pełnym świetle - magazyn 

10.00 Msza Święta w  uroczystość Zmar-
twychwstania Pańskiego z  Watykanu 12.15 
Przegląd Katolickiego Tygodnika “Niedziela” 
12.20 Wieś - to też Polska 13.30 Papież Polak 
do Rodaków 14.00 Paweł VI - papież czasów 
burzy 15.45 100 cudownych miejsc na świecie 
16.00 Informacje dnia 16.10 Koncert życzeń 
17.00 Tam, gdzie Bóg płacze 17.30 Okiem 
kamery 18.00 Regina Coeli 18.05 Informacje 
dnia 18.15 Przedstawienie musi trwać 19.15 
100 cudownych miejsc na świecie 19.25 Świę-
ty na każdy dzień 19.30 Moja katolicka ro-
dzina 20.00 Informacje dnia 20.20 Różaniec 
20.50 Myśląc Ojczyzna 21.00 Apel Jasnogór-
ski 21.20 Informacje dnia 21.40 “Wielki Ty-
dzień”. Zespół Pieśni i Tańca “Śląsk” im. Stani-
sława Hadyny 22.15 Procesja dziejów 22.40 
Tydzień z Ziemi Świętej 23.00 Jak my to wi-
dzimy 23.30 Ziemia mojego Zbawiciela 

7.00 Teledyski 7.50 Którędy po sztukę - Hü-
seyin Bahri Alptekin - magazyn 8.05 Dranie 
w kinie - magazyn 8.45 Trzeci punkt widze-
nia 9.25 Od ucha do ucha - Gość oczekiwa-
ny - spektakl teatralny  10.35 Chleb, miłość 
i zazdrość - komedia 12.30 - Trzy miasta, trzy 
epoki. Paryż 1928 - serial dok. 13.30 Miasto 
- fi lm anim. 13.40 Chuligan Literacki 14.20 
Arminio - opera 17.15 Niedziela z… rolami Ali-
ny Janowskiej - Wojna domowa - serial 18.45 
Niedziela z… rolami Aliny Janowskiej - Ostat-
nia akcja - komedia sensacyjna  20.25 Mło-
da Wiktoria - fi lm kostiumowy 22.15 Trzeci 
punkt widzenia 22.50 Czarny kot, biały kot 
Black cat, white cat - fi lm fabularny  Austria 
1.10 Dokument.pl - Pielgrzym - fi lm dok. 
2.20 Nic się nie dzieje - fi lm anim. 2.30 Znaki 
- fi lm anim. 2.40 Człowiek i chleb - fi lm dok. 
2.55 Legendy Rocka - Jeff erson Airplane

Niedziela, 21.04.2019

HIT

HIT
HIT

HIT

HIT

HIT
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Turnieje sportowe dla dzieci  

to dobra zabawa,  
zdrowa rywalizacja i zdobycie pierwszych medali,  

które zawsze sportowców cieszą.

K o n t a k t 
z administracją

Administracja osiedla „Słowiańskie”, 
tel. 42 670 95 03, 42 670 70 42.
Kierownik adm. p. Piotr Sumiński.
TECHNICY:
Andrzej Piętal, tel. 503 029 115, e-mail: 
apietal@rsmbawelna.pl, budynki nadzoro-
wane: od nr 101 do nr 160.
Paweł Flasz, tel. 505 150 847, e-mail: pflasz@
rsmbawelna.pl, budynki nadzorowane: 100, 
201-233 oraz zespół garaży przy bl. 100 i przy 
ul. Zakładowej 32-36.
ADMINISTRATORZY:
Alina Kobus administrowane bloki: 100-131, 
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: 132-160, tel. kom. 505 150 842, e-mail: 
mkrasowska@rsmbawelna.pl.
Beata Nykiel administrowane bloki: 201-233, 
tel. kom. 505 131 497, e-mail: bnykiel@rsm-
bawelna.pl.

Administracja osiedla „Sienkiewiczow-
skie”, tel. 42 670 66 64, 42 670 66 63.
P.O. kierownika adm. Dominik Różycki.
TECHNIK:
Dominik Różycki, tel. 505 150 844, e-mail: 
drozycki@rsmbawelna.pl.
ADMINISTRATORZY:
Sabina Cebula administrowane bloki: 16-26, 
Wspólnoty Mieszkaniowe bl. 54, 56, 58, tel. 
kom. 505 150 859, e-mail: scebula@rsmba-
welna.pl.
Jerzy Gołębiowski administrowane bloki: 
1-9, 51-53, 55, 57, 60, ul. Fabryczna 9 – An-
drespol, tel. kom. 505 150 848, e-mail: jgole-
biowski@rsmbawelna.pl.
Izabela Rutkowska administrowane budyn-
ki 10-15, 27-30, S1/2 do S11, Z1/1-7, Z2-1-7. 
Tel. 505 150 851, e-mail: irutkowska@rsmba-
welna.pl.

Administracja osiedla „Zbiorcza”, tel. 42 
674 89 49, tel. 42 676 28 97.
Kierownik adm. p. Andrzej Jaroszczyk.
TECHNIK:
Zbigniew Stysiński, tel. 505 150 849, e-mail: 
zstysinski@rsmbawelna.pl.
ADMINISTRATORZY:
Jolanta Bagińska administrowane budynki: 
Sacharowa (Gorkiego) 6/8, 10/12, 24, 26, 28, 
tel. kom. 505 150 858, e-mail: jbaginska@
rsmbawelna.pl.
Elżbieta Kowalczyk administrowane budyn-
ki: 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 
budynki: Zbiorcza 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 
21, 23, 25, Sarnia 4, Stylonowa 7, tel. kom. 505 
150 846, e-mail: aczekalska@rsm bawelna.pl.

Administracja osiedli „Żubardź” i „Kozi-
ny”, tel. 42 651 55 24.
Kierownik adm. p. Jolanta Bartoszek.
TECHNIK DLA BUDYNKÓW OSIEDLA „ŻUBARDŹ”:
Jakub Paprocki, tel. 509 330 825, e-mail: 
jpaprocki@rsmbawelna.pl.
ADMINISTRATORZY:
Jacek Piaseczny administrowane budynki: 
Gandhiego 3a, Tatarakowa 15, Lutomierska 
83/101, 103a, 105a, 109a, 111, Wrześnieńska 
67/69, 71/73, Sierakowskiego 1/5, ul. Kutrzeby 
3 i 10, Czarnkowska 9/13, tel. kom. 505 150 862, 
e-mail: jpiaseczny@rsmbawelna.pl.
Aleksandra Marcinkowska-Wrońska ad-
ministrowane bloki: Bydgoska 25, 27/29, 35, 
37, Lutomierska 156, 158, Uniejowska 1/3, 
4, 4a, 6, Limanowskiego 168, Turoszowska 
5, 16, dwa zespoły garaży przy ul. Bydgoskiej 
25a i Powstańców Wielkopolskich 25, tel. 505 
150 852, e-mail: amarcinkowskawronska@
rsmbawelna.pl.
Aneta Wyrowska administrowane budynki: 
ul. Klonowa 28/30, 32, 38, 40, Okrzei 30/36, 
40, 4/12, Długosza 1/5, Kasprzaka 11, 11a, 
1 Maja 76, 84/86, Więckowskiego 97, al. Włók-
niarzy 198, garaże przy al. 1 Maja 76 A, tel. 501 
463 291, e-mail: awyrowska@rsmbawelna.pl
Renata Psonka-Andrzejczak administrowa-
ne budynki: ul. Bydgoska 40, 42, 44, 46, 35/37, 
Klonowa 41, Bydgoska 25 włącznie z garażami, 
ul. Kasprzaka 60/62, Kasprzaka 64a, 10, 28/34, 
Długosza 27, 29/31, Lorentza 8, Srebrzyńska 
45 tel. 500 268 207, e-mail: rpsonka@rsmba-
welna.pl.

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

W dniu 5 kwietnia 2019 
roku o godzinie 10.00 
w sali gimnastycznej 
Szkoły Podstawowej 
nr 205 w Łodzi odbyła się 
XIX Spartakiada Szkół 
Podstawowych klas III. 

W imprezie wzięło udział 5 szkół 
podstawowych: nr 34, nr 114, 
nr 141, nr 204 i nr 205. Najwięcej 
punktów uzyskała SP nr 205 – 40 
punktów. Tylko jeden punkt mniej 
na swoim koncie uzbierała SP 
nr 114. Trzecie miejsce w punk-
tacji uzyskała SP nr 204 zbierając 
podczas konkurencji 33 punkty. 
Zwycięskie szkoły otrzymały oko-
licznościowe puchary:

Puchar Prezesa RSM „Baweł-
na” za I miejsce otrzymała Szkoła 
Nr 205, puchar osobiście wręczył 

Prezes RSM „Bawełna” Sylwester 
Pokorski.

Puchar Dyrektora SP Nr 205 
za zajęcie II miejsca otrzymała 
Szkoła Podstawowa Nr 114, puchar 
wręczyła vice-dyrektor SP Nr 205 
Iwona Bindo-Polak.

Puchar Prezesa Ogniska TKKF 
„Dzikusy” za zajęcie III miejsca 
otrzymała Szkoła Podstawowa 
Nr 204, puchar osobiście wręczył 
Prezes Ogniska Władysław Stępień.

Wszyscy zawodnicy otrzymali 
medale, słodycze i napoje.

W przerwie zawodów, jak 
co roku wystąpił zespół DNA.

W trakcie turnieju uhonorowa-
no okolicznościowymi medalami 
TKKF Prezesa RSM „Bawełna” 
p. Sylwestra Pokorskiego, p. Jerzego 
Czerbniaka i Jana Kudry.

Organizatorzy imprezy: TKKF 
Ognisko „Dzikusy”, Szkoła Podsta-
wowa nr 205, Rada Osiedla Olechów-

-Janów, przy wsparciu finansowym 
RSM „Bawełna” i „Astral Media” jak 
zawsze zadbały o to by była to dobra, 
bezpieczna zabawa, by wszystkie 
dzieci mogły wykazać się w różnych 
konkurencjach i zachować na długo 
miłe wspomnienia z udziału w tur-
nieju.

Impreza prowadzona była przez 
instruktora Ogniska TKKF „Dzikusy” 
p. Agnieszkę Krajewską. Nagrody, 
puchary, medale, słodycze i napoje 
ufundowane zostały przez RSM „Ba-
wełna” oraz firmę „Astral Media”.

Dla zebranych (dzieci i ich ro-
dziców) niemałym przeżyciem była 
też możliwość spotkania i rozmowy 
z byłymi Olimpijczykami. Wśród 
tegorocznych gości byli: Jan Kudra 
olimpijczyk z Tokio w kolarstwie 
szosowym, wielokrotny mistrz Pol-
ski, kilkukrotnie reprezentował Pol-
skę na Mistrzostwach Świata oraz 
Jerzy Czerbniak polski lekkoatleta, 
sprinter, olimpijczyk z Monachium, 
sztafetowy rekordzista Polski.

Na uroczystości obecni byli: 
Prezes RSM „Bawełna” p. Sylwe-

ster Pokorski, Z-ca prezesa RSM 
„Bawełna” p. Waldemar Pawel-
ski, Członek Rady Nadzorczej 
RSM „Bawełna” p. Jadwiga An-
tosik, Przedstawiciel Administra-
cji Osiedla „Sienkiewiczowskie” 
p. Sabina Cebula, Przewodniczą-
cy Rady Osiedla Olechów-Janów 
p. Piotr Sumiński, Dyrektor Szkoły 
Podstawowej Nr 205 p. Magdalena 
Czwartosz-Bujnowicz, oraz Przed-
stawiciel Astral Media Roman Ma-
ruszczak.

 TKKF

SPARTAKIADA KLAS TRZECICH

Najprawdopodobniej 
już w czerwcu tego 
roku pełną parą ruszy 
budowa łódzkiego tu-

nelu kolejowego, tzw. średnico-
wego, który docelowo ma połą-
czyć Dworzec Łódź Fabryczna 
z dworcami Łódź-Kaliska 
i Łódź-Żabieniec. Tak napraw-
dę badanie terenu i pierwsze 
kontrolne odwierty zaczęto 
przeprowadzać już w 2011 r., 
ale prace na dużą skalę rozpo-
czną się dopiero teraz, między 
ulicami Odolanowską a Sto-
larską. To stamtąd w stronę 
Dworca Łódź-Fabryczna ru-
szy potężna maszyna drążąca 

dwutorowy tunel o długości 
3 kilometrów. Cztery mniejsze 
jednotorowe tunele, o łącznej 
długości 4,5 km, pobiegną na-
tomiast w kierunku Łodzi Ka-
liskiej (dwa) i Łodzi Żabieńca 
(dwa).

Kolej ma być zintegrowana 
z komunikacją miejską, przewi-
dziano więc utworzenie dwóch 
przystanków w centrum miasta, 
dających Łodzi namiastkę me-
tra: jeden u zbiegu ulic Zielonej, 
Zachodniej i Kościuszki, a dru-
gi Ogrodowej i Karskiego.

Tunel średnicowy to jedna 
z najważniejszych inwesty-
cji kolejowych w wojewódz-

twie łódzkim. Jego koszt to 
ok. 1,7 mld zł, z czego 1,4 mln 
stanowi dofinansowanie unijne. 
Powstanie tunelu przyczyni się 
do stworzenia efektywnego 
systemu krajowych połączeń 
międzyregionalnych i dale-
kobieżnych. Wpłynie również 
na podniesienie atrakcyjności 
turystycznej Łodzi, a samym 
mieszkańcom ułatwi porusza-
nie się po mieście. Trzymamy 
więc kciuki za sprawny prze-
bieg prac i za to, by odbywały 
się one z jak najmniejszą szko-
dą dla codziennego komfortu 
komunikacyjnego łodzian.

 I.G.

TUNEL KOLEJOWY W ŁODZI

Na pierwszym planie Jan Kudra
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Redakcja: W poprzednim 
numerze naszej gazety pisaliśmy 
o wystawie „Ewokacja”, której był 
Pan współautorem. Od 13 do 31 
marca br. w Galerii HOL Akade
mii Sztuk Pięknych im. Władysława 
Strzemińskiego w Łodzi można było 
oglądać wernisaż prac artystycz
nych Pana i Pana kolegi Ryszarda 
Kaczmarka. Jak doszło do zorga
nizowania tej wspólnej wystawy?

Andrzej Opałko: Z Ryszardem 
spotykamy się dość często od czasów 
studiów. Po ukończeniu szkoły, na po-
czątku naszej dorosłej drogi zdarzało 
nam się razem wykonywać wiele prac 
zleconych, jak np. malowanie graf-
fiti na budynkach, przygotowywanie 
dekoracji na święta państwowe czy 
opracowania plastyczne miejsc pub-
licznych. Z czasem nasze drogi twór-
cze rozeszły się. Ja poświęciłem się 
sztuce złotniczej, a Ryszard rzeźbie-
niu i tkaniu gobelinów.

Ryszard wpadł na pomysł, 
byśmy uczcili 40-lecie naszych 
dokonań artystycznych i pracy 
twórczej wspólną wystawą. Po 
tylu latach rodzi się w twórcy we-
wnętrzny imperatyw by podsumować 
dotychczasowe osiągnięcia i pokazać 
znajomym, że nie marnowaliśmy cza-
su. Na miejsce ekspozycji prac wybra-
liśmy wnętrza Akademii sztuk Pięk-
nych przy ul. Wojska Polskiego i był 
to bardzo dobry wybór. Nasza Alma 
Mater pomogła nam, zarówno przy 
ekspozycji prac, jak i przy technicz-
nej realizacji tego przedsięwzięcia. 
Warto bowiem wspomnieć, że Aka-
demia zapewnia nie tylko wspaniałą 
przestrzeń, ale i całe wyposażenie 
do prezentacji. Tak duża prezentacja 
wiązała się z przeniesieniem na trzy 
tygodnie wszystkich eksponatów 
z mojej galerii Studio Srebra przy 
ul. Piotrkowskiej i wypożyczeniem 
od kolekcjonerek zaprzyjaźnionych 
ze Studiem.

R.: Wystawa odbywała się pod 
dość specyficzną nazwą „Ewoka
cja”, która w pierwszym momen
cie kojarzy się z okultyzmem i przy
woływaniem duchów i demonów. 
Co naprawdę chcieliście przekazać 
tym hasłem?

A.O.: Ewokacja ma bardzo wiele 
synonimów, jednak ten najważniej-
szy to przywoływanie wspomnień. 
Bo właśnie to było naszym celem 
– cofnięcie się w czasie i pokazanie 
tego, co na przestrzeni ostatnich lat 
udało nam się stworzyć i osiągnąć 
w sztuce.

R.: Czy miło było zrobić takie 
wspólne podsumowanie po latach?

A.O.: Tak, bo mogliśmy zapre-
zentować szerszej publiczności nasz 
niezmarnowany czas. Ryszard, które-
go prace są wielkogabarytowe, rzadko 
ma szansę na pokazanie wszystkich 

naraz. Nie mogę też pominąć faktu, że 
zaprezentowana na wystawie biżuteria 
była dziełem pracy twórczej nie tylko 
mojej, ale i mojej żony-Basi, z którą 
wspólnie pracujemy, oczywiście dzie-
ląc się rolami, i od lat prowadzimy 
Studio Srebra.

Wracając do pytania muszę po-
wiedzieć, że zawsze przyjemnie jest 
móc spotkać się z odbiorcą i poznać 
jego opinię. Cieszę się, że wystawa 
została zauważona i wzbudziła tak 
duże zainteresowanie. Jak się dowia-
dywałem, na samym wernisażu było 
około 200 osób. W kolejnych dniach 
wystawę odwiedziło przeszło 1000 
osób. To miłe. Bardzo miłe.

R.: Wprawdzie w ówczesnej 
Państwowej Wyższej Szkole Sztuk 

Plastycznych 

ukończył Pan kierunek „Projek
towanie opakowań i wybrane za
gadnienia plastyczne”, ale to właś
nie sztuka złotnicza stała się Pana 
pasją.

A.O.: Tamten czas charaktery-
zował się brakiem wszystkiego więc 
i opakowania były zbędne. Przez kil-
kanaście projektów typograficznych, 
zleceń typowo chałturowych postano-
wiłem kreować biżuterię. To w końcu 
takie malarstwo i rzeźba w jednym. 
Tak, spróbowałem i spodobało mi się.

W trakcie pracy potrafię się zu-
pełnie zatracić. To mnie niezwykle 
fascynuje. Tworząc tak się angażuję, 
że istnieje wtedy dla mnie tylko ten 
projekt. Kocham każdą rzecz, którą 
robię. Jednak później, gdy już jest 
gotowa, też ją lubię, ale jakby mniej. 
Mniej, by móc zakochać się w kolej-
nej. Dlatego nie przywiązuję się do 
swoich prac i szybko o nich zapomi-
nam. Ciągle w głowie mam nowe pro-
jekty i potrzebuję następnych wyzwań 
artystycznych.

R.: A skąd Pan czerpie inspira
cję dla swoich prac?

A.O.: Inspiracją może być 
wszystko: obejrzany film, napotkany 
przedmiot, światło wpadające przez 
okno czy, jak ostatnio, przez witraż 
katedry w Barcelonie. Natchnie-

nie czerpię bowiem też z podróży. 
W mojej głowie obecnie kiełkuje myśl 
o stworzeniu kolekcji „Barcelona”. 
To miasto mnie urzekło. Podobnie 
jak Wenecja, która ma tyle charak-
terystycznych elementów, z których 
można czerpać garściami. To może 
być czubek gondoli, przęsło mo-
stu, wiosłujący gondolierzy. Taniec, 
np. Tango. Ekspresja tancerzy, dyna-
mika ruchu, linia ciał… Ekspozycja 
biżuterii w naszej galerii jest przykła-
dem, podpowiedzią. Większość prac 
to indywidualne zamówienia, dopa-
sowane do marzeń, potrzeb, okazji 
i zasob ności.

R.: Jakie są etapy tworzenia za
nim otrzymamy gotowy produkt? 
Pojawia się pewien pomysł i co 
dalej? Przelewa go Pan na kartkę?

A.O.: To nie są produkty. Nie, 
nie muszę szkicować, projektować, 
rysować, tylko od razu zaczynam 
tworzyć. Srebro mnie prowadzi. 
Chociaż początki nie były proste. 
To dość trudna technika wymagająca 
wieluset godzin doświadczeń, pracy 
typowo rzemieślniczej. Swoistego 
rodzaju rodeo; kiedyś rządził metal, 
teraz rządzę ja. 

R.: A dlaczego Pan wybrał 
szkołę plastyczną? Czy zamiło

wania artystyczne wyniósł Pan 
z domu?

A.O.: To nie takie proste. 
Tak się nie da. Nie była moja 

młodość jakoś ukierunkowana. Jak 
zawsze młodego człowieka coś fa-
scynuje i pociąga. Nigdy nie chciałem 
być strażakiem ani czwartym pancer-
nym. Lubię rysować, malować, lepić, 
rzeźbić. Liceum wykazało, że w dzie-
dzinach ścisłych nie mam szans. Me-
dycyna? Weterynaria? Szkoła Pla-
styczna – 40 osób na jedno miejsce. 
Wyzwanie? Może tak. I dostałem 
się!!!! Za pierwszym razem.

R.: A kiedy tak na poważnie 
zainteresował się Pan sztuką złot
niczą?

A.O.: Po wielu pracach, o któ-
rych wspomniałem wcześniej, a które 
nie dawały satysfakcji twórczej, za-
cząłem współpracować ze sklepem 
Plastyków na Piotrowskiej, z Z PAP 
i Pracownią Sztuk Plastycznych. Or-
ganizacje te dawały zlecenia i srebro. 
Projekty, które tworzyłem podlegały 
ocenie komisji artystycznej i w przy-
padku akceptacji podlegały realiza-
cji, realizacji przeze mnie. W miarę 
upływu czasu, jako twórca i człowiek 
niezależny, zapragnąłem mieć włas-
ne – autorskie studio-galerię. Wiele 
starań, pieniędzy, przypadków i zna-
lazłem się na ul. Piotrkowskiej, gdzie 
jesteśmy z żoną do dziś.

R.: Z czego tworzy Pan swoją 
biżuterię?

A.O.: Przede wszystkim ze sre-
bra, ale wykorzystuję do pracy także 

Rozmowa z p. Andrzejem Opałko – kreatorem biżuterii 
artystycznej, prowadzącym wraz z żoną Barbarą Jabłońską-
-Opałko galerię „Studio Srebra”.

m i -
nera-
ły, ko-
rale, perły, 
masę perło-
wą. Muszle, 
perły, kamienie 
potrafią mnie zain-
spirować samym swo-
im kształtem i kolorem. 
Kocham srebro i pracę z nim. 
To bardzo wdzięczny, kowalny, 
piękny metal. Jego stopy z miedzią, 
granulacja, wielopostaciowość, cechy 
fizyczne i chemiczne dają niezwy-
kłe możliwości. Srebro to najlepszy 
przewodnik ciepła i elektryczności. 
To metal, na którym nie rozwija się 
flora bakteryjna czyli super-antysep-
tyka, to jonizator żywej wody…

R.: A jaka część biżuterii należy 
do Pana ulubionych?

A.O.: Wszystkie lubię.
R.: Mówi Pan o sobie, że nie 

jest artystą, tylko twórcą. Dlaczego? 
Na czym polega różnica?

A.O.: Twórca to osoba, która 
wniosła wkład twórczy do tego czym 
się zajmuje, czyli stworzyła coś, na-
dając temu indywidualny charakter, 
bazując na swojej intuicji, wyobraź-
ni, wrażliwości i umiejętnościach. 
I to jest artysta – twórca. Artystą nazy-
wa się osobę, która potrafi coś w spo-
sób idealny i znakomity odtworzyć. 
Semantyka pokazuje tutaj stosunek 
osoby do dzieła. 

R.: A czy w swojej kolekcji ma 
Pan taki egzemplarz, z którym ni
gdy nie chciałby się Pan rozstać? 
Takie oczko w głowie, które uważa 
Pan za dzieło swojego życia. Czy 
ciągle dąży Pan do stworzenia cze
goś tak niepowtarzalnego i unika
towego?

A.O.: Każdą wykonaną przez 
siebie pracę kocham na swój sposób, 
ale tak jak mówiłem, nie przywiązuję 
się do nich za bardzo. Mam jednak 
w swojej kolekcji kilka cudnych 
rzeczy, które swoją postacią uosa-
biają albo cud przyrody, albo cud 
natchnienia. Albo oba razem. Mam 
zgromadzone jeszcze obiekty, które 
brały udział w licznych konkursach 
i wystawach, w kraju i za granicą, 
gdzie były skatalogowane, sfotogra-
fowane i opisane. Gdzie zajmowały 
jakieś miejsca i otrzymywały wyróż-
nienia i nagrody. 

R.: Czy na podstawie zbioru bi
żuterii danej osoby możemy powie
dzieć coś na temat jej osobowości?

A.O.: Oczywiście. 
Może kiedyś wydam album 

lub stworzę pokaz „OSOBOWOŚCI”. 
Każdy człowiek ma swoje upodoba-
nia, ulubione kamienie, kolory. Jeden 
będzie chciał się ukryć, drugi wy-
eksponować, podkreślić, powiedzieć 
coś o sobie. Część osób traktuje też 
biżuterię jak amulety, totemy, znaki, 
symbole, pamiątki, które przynoszą 
im szczęście, chronią ich.

R.: Cieszymy się, niezmiernie, 
że mogliśmy Pana gościć i choć 
odrobinę otrzeć się o sztukę, którą 
w zasadzie na swój użytek może 
mieć praktycznie każdy. Życzymy 
dalszych sukcesów i niesłabnącej 
weny twórczej.

  K.Sz. i I.G.

Malarstwo i rzeźba 
w jednym

Ludzie,  
których 

warto  
poznać
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Tężnia na Olechowie
Na Olechowie w Parku „Źródła Olechówki” naj-
prawdopodobniej już w maju nasi mieszkańcy 
będą mogli poczuć się jak w uzdrowisku. To już 
kolejna tężnia jaka powstaje w naszym 
mieście. Najwcześniej miejsce takie zor-
ganizowano w Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Botanik”. Po niej powstawały, jak przysło-
wiowe „grzyby po deszczu”, kolejne i kolej-
ne, głównie ze środków Budżetu Obywa-
telskiego.
 I tak w Parku Podolskim na Zarzewie 
są już dwie tężnie solankowe. W odnowio-
nym pasażu ul. Abramowskiego stanęła 
następna. Solankowy klimat roztacza się 
też na Widzewie-Wschodzie przy ul. Czaj-
kowskiego. Do końca 2019 r., w Łodzi 

po realizacji postulatów mieszkańców, przyjętych 
w ramach dotychczasowych Budżetów Obywatel-
skich będzie ich już jedenaście.  K.Sz.

Inspiracją może być wszystko:  
obejrzany film, napotkany przedmiot,  
światło wpadające przez okno, podróże, taniec.  
Ekspresja tancerzy, dynamika ruchu, linia ciał.

Taniec jest 
inspiracją



12 Rozerwij się!
Poziomo: 1. miasto w powiecie krotoszyń-
skim, 6. rokokowy taniec, 7. muzyka Afroame-
rykanów, 8. ledwo wiąże koniec z końcem, 9. 
u Duke’a Ellingtona grał na puzonie wentylo-
wym, 12. frygijska nimfa, pierwsza żona Parysa, 
13. męskie lub damskie majtki, 14. wystąpienie 
szlachty przeciw królowi, 18. …Michalikowa, 
19. najwybitniejszy pisarz izraelski, 20. nad tą 
rzeką leży miasto Swobodny, 21. wozi trumny 
dostojników, 22. środek dopingujący.
Pionowo: 2. największy polski portal na Litwie, 
3. w siódmym najlepiej, 4. wyprawianie skór, 
5. Greg…, amerykański skoczek do wody, 9. 
mieszkaniec Lomé, 10. dobra w rzucie dyskiem 
i pchnięciu kulą, 11. lewy dopływ Sarthe 15. po-
mierzenie wykonanych robót, 16. selekcja, eli-
minowanie, 17. szczyt w Górach Leluchowskich.

Poziomo: bobry, Dacia, szosa, Pablo, pchła, 
driada, minia, meleks, Edyp, Oksana, Thor, 
Pałuki, niob.
Pionowo: Orzyc, rosół, Gamaliel, diplodok, 
Pemberton, Henry Rono, Adam, euklaz, 
Ebalus, stanie.

Pierwsze trzy osoby, które w ciągu 10 dni 
od ukazania się gazety (decyduje data 
stempla pocztowego) nadeślą prawidłowo 
rozwiązaną krzyżówkę na adres: RSM 
„Bawełna” 93120 Łódź, ul. Przyby
szewskiego 163, z dopiskiem na kopercie 
„Krzyżówka”, otrzymają nagrody (nie do
tyczy pracowników RSM „Bawełna”).

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI 
Z POPRZEDNIEGO NUMERU

BARAN 21 III  20 IV
Gwiazdy uśmiechają się 
niemal do wszystkich Bara-
nów. Umocnienie związku 
opartego na partnerskich podstawach. 
W domu nareszcie urealni się projekt 
związany poprawą warunków material-
nych. Święta Wielkanocne kryją nie-
jedną wręcz sensacyjną niespodziankę. 
Dobre rady ze strony Strzelca.

BYK 21 IV  21 V
Nie poddawaj się zbytnio 
nastrojom. Nie ulegaj za 
mocno uczuciom. Staraj 
się znaleźć czas także dla siebie. Czas 
i trochę spokoju. To nawet podczas świąt 
dobrze Ci zrobi… Ktoś bliski czeka na 
wiadomość i daj dowód swojej o nim pa-
mięci. Nie zawiedzie Cię Skorpion. 

BLIŹNIĘTA 22 V  20 VI
W najbardziej nieoczeki-
wanym momencie, może 
nawet przy wielkanocnym 
stole wytworzy się nagle atmosfera bli-
ska wybuchowej. Zrób wszystko, żeby do 
tego nie dopuścić. Po pierwsze – kto to 
widział kłócić się podczas świąt, a po dru-
gie – mogą wyniknąć z tego trudne do na-
prawienia konsekwencje. Strzeż się Raka.

RAK 21 VI  22 VII
Wiosenny nastrój, chęć 
wzięcia się za coś nowego, 
głowa pełna pomysłów – to 
atmosfera na najbliższe dni. Warto ją wy-
korzystać, bo pole do działania będzie 
szerokie… Będzie też okazja do spotka-
nia w licznym gronie osób, któremu war-
to zademonstrować swoje zalety. Doceń 
rady Wagi.

LEW 23 VII  22 VIII
Wszystko podporządkowa-
ne będzie familijnemu spot-
kaniu przy świątecznym 
stole. Będzie o czym rozmawiać… Jeśli 
przy okazji wyjawisz najbliższym swoje 
plany, spodziewaj się, że nie od razu i nie 
przez wszystkich zostaną zaakceptowa-
ne. Po świętach załatw sprawy urzędo-
we. Przychylny Byk.

PANNA 23 VIII  22 IX
Święta poprzedzone etapem 
nerwowych przygotowań 
przebiegną nadspodziewanie 
spokojnie. Bezpośrednio po nich możliwe 
niespodzianki w sprawach zawodowych. 
Jeśli poniosą Cię nerwy - stracisz grunt 
pod nogami i sporo czasu na odrobienie 
strat. Konieczna będzie rozwaga i zdrowy 
rozsądek. Pomocny będzie Baran.

WAGA 23 IX  23 X
Będziesz chciał potrak-
tować święta relaksowo, 
na luzie, aby zapomnieć 
o kłopotach i przykrościach codzienno-
ści. A tymczasem los szykuje spotkanie, 
które sprawi, że prawdopodobnie pryś-
nie cały nastrój. Okaże się, że uczucie 
o którym myślisz, nie całkiem wygasło. 
Sprzyja Ci Panna.

SKORPION 24 X  21 XI
Miesiąc spotkań i obowiąz-
ków, które nie wzbudzą 
Twojego zachwytu. Nie-
które sytuacje pokrzyżują Twoje plany, 
a wizyty – zawiodą nadzieje z nimi zwią-
zane. Dopiero po świętach nastąpią dni, 
które sprawią Ci satysfakcję. Będziesz 
nastrojony na tę samą częstotliwość fal 
z Rybami i Lwem.

STRZELEC 22 XI  21 XII
To będą najpewniej uda-
ne dni. Twoje starania, by 
wszystko przebiegało w spo-
sób satysfakcjonujący bliskie otoczenie, 
uwieńczone zostaną sukcesem. Warto 
jeszcze na czas pomyśleć o interesują-
cych tematach do rozmowy. Główna rola 
w toku wydarzeń miesiąca przypadnie 
Baranowi lub Bykowi.

KOZIOROŻEC 22 XII  19 I
Udane dni. Bieg wydarzeń 
będzie sprzyjał Twoim pla-
nom i życzeniom. A więc 
i nastrój będzie dobry. Tak Twój jak 
i reszty bliskich osób. Nie będziesz więc 
żałować poniesionych kosztów, choć nie-
pokoiły Cię wątpliwości, czy aby nie za 
dużo poszło. I czy nie na marne. Kontro-
wersyjne będą Ryby.

WODNIK 20 I  18 II
Radość w domu. Przyjazd 
długo oczekiwanych gości 
właśnie na święta. Będziesz 
chciał zatrzymać ich na dłużej. Sym-
patyczne niespodzianki w pracy. Ktoś 
bezinteresowny rozwieje Twoje wątpli-
wości i namówi Cię do akcji dalekiej od 
codziennych, rutynowych działań. Liczą 
się Bliźnięta. 

RYBY 19 II  20 III
Niby spokojnie, w dobrej 
atmosferze, ale chyba mo-
notonnie i bez ciekawszych 
przeżyć. Tak się zanosi. Jeśli zorientu-
jesz się na czas w czekającej Cię sytu-
acji, spróbuj nadać inny ton tym dniom. 
Twoja inicjatywa i inwencja mogą wiele 
zdziałać, nie tylko w dni świąteczne. Ser-
deczny Skorpion.

HOROSKOP NA MAJ

Kto czyta książki, 
żyje podwójnie.
 Umberto Eco

WIELKANOC PO ŁOWICKU
z wywiadu z p. Magdaleną 
Bartosiewicz, kustoszem 
w Muzeum w Łowiczu.

Pięknie, obficie i niezwykle kolorowo 
wygląda Wielkanoc na wsi łowickiej.

Zachwyca praktycznie na każdym 
kroku: począwszy od pięknych palemek 
wielkanocnych tworzonych na rynku 
łowickim przed Niedzielą Palmową, po-
przez kolorową procesję rezurekcyjną 
w niedzielę wielkanocną, do której po-
tomkowie Księżaków idą w swoich tra-
dycyjnych, łowickich strojach, aż po za-
chwycający wygląd całych wsi łowickich.

W regionie łowickim przetrwało 
do dziś wiele starych zwyczajów. 

Na Wielkanoc malowano chaty 
na niebiesko, obchodzono pola z cho-
rągwiami, a po wsi chodzono z kurkiem 
dyngusowym. Izby przyozdabiano ko-
lorowymi wycinankami, a do święconki 
wkładano obok jajek trzęsionki.

Do dziś przetrwał bardzo ciekawy 
zwyczaj obchodzenia pól z chorągwia-
mi. O północy, z niedzieli na poniedzia-
łek mężczyźni obchodzą pola należące 
do danej wsi, biorąc ze sobą chorągiew, 
która znajduje się albo w kościele albo 
jest przechowywana w jednym z wiej-
skich domów. Chorągwiarze chodząc 
po polach strzelają z kalichlorku (chloran 
potasu), czasami palą ogniska i zatykają 
w graniczne miedze połamane gałązki 
palm wielkanocnych. Według wierzeń 
przodków ma to zapewnić urodzaj.

W tym regionie, podobnie jak 
na większości terenów Mazowsza, 
w Wielki Poniedziałek chodzi się z kur-
kiem dyngusowym. Początkowo był 
to żywy kogut, później drewniana figura 
udekorowana piórami żywego drobiu. 
Koguta, który był symbolem siły, płod-
ności, odradzającej się przyrody, sadzano 
na dwukołowym wózku, który dodatkowo 
był przyozdabiany, a chłopcy obchodzili 
z nim całą wieś, odwiedzając każdego 
gospodarza. Śpiewając pobożne pieśni 
zbierano „dyngus”, czyli świąteczne po-
trawy lub pisanki przygotowywane dla 
„dyngusiorzy”.

Na Ziemi Łowickiej przygotowy-
wano także specyficzne potrawy, które 
umieszczano w święcące. Do koszyczka 
trafiała więc m.in. trzęsionka, czyli ga-
lareta z zimnych nóżek, czy prostokątne 
drożdżowe placki wielkanocne, które były 
barwione szafranem i zdobione np. sym-
boliką krzyża. Do święconki wkładano 
również masło i do dziś gospodynie także 
osełkę masła do koszyczka często w re-
gionie łowickim wkładają.

Źródło: internet

Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru 
nadesłali p. Elżbieta Jachimek i p. Bogusław Rychlik 
z os. „Słowiańskie”. Gratulujemy! Drobne upominki przeka-
zujemy poprzez administracje osiedli.

Mięsa w galarecie znane są w polskiej 
kuchni od setek lat, są jedną z naszych 
narodowych, tradycyjnych potraw. 
W Wielkopolsce mówi się na nie galart, 
na Kujawach i Pomorzu zylc, a w regio-
nie łowickim to po prostu trzęsionka.

Sekretem dobrych nóżek jest wywar. 
Powinien delikatnie pyrkać na małych 
ogniu przez kilka godzin. Dzięki temu 
mięso jest miękkie i łatwo odchodzi od 
kości. W trakcie długiego gotowania ko-
ści uwalniają tak zwany klej. To właś-
nie on sprawia, że galareta zsiada się 
sama i nie potrzeba dodawać żelatyny.

CZYLI TRADYCYJNE ZIMNE NÓŻKI

Składniki:
 ■ 2 nóżki wieprzowe tylne,
 ■ 1 golonka wieprzowa,
 ■ 1 pęczek włoszczyzny,
 ■ 1 cebula opalona na palniku,
 ■ 4 liście laurowe,
 ■ 1 ząbek czosnku lub ½ łyżeczki 

czosnku granulowanego,

 ■ ½ łyżeczki czarnego pieprzu w ziar-
nach,

 ■ ½ łyżeczki ziela angielskiego,
 ■ łyżeczka soli.

Przygotowanie:
 1.  Nóżki umyj i oczyść. Pokrój na mniej-

sze kawałki i włóż do garnka.
 2.  Dodaj golonkę i zalej wodą.
 3.  Dodaj opaloną cebulę, marchewki, 

pietruszkę i kawałek selera. Dopraw 
solą, czosnkiem, czarnym pieprzem 
i zielem angielskim.

 4.  Zagotuj, zmniejsz ogień i gotuj 
ok. 3 godzin, aż mięso będzie mięk-

kie. Następnie garnek zdejmij z og-
nia i odstaw do wystudzenia.

 5.  Wyjmij mięso i warzywa. Wywar 
przecedź i ponownie zagotuj.

 6.  Mięso obierz i drobno pokrój. Mar-
chewki pokrój w kostkę.

 7.  Mięso wymieszaj z wywarem i rozlej 
do miseczek.

 8.  Wystudzoną galaretkę wstaw do lo-
dówki, aby stężała.

 9.  Przed podaniem wyjmij z miseczek 
i ułóż na półmisku.

10.  Podawaj z korniszonami, chrzanem 
lub musztardą.

 Smacznego!

Góralka miała siedmiu synów, a każdemu dała na imię Jaś. Turyści 
pytają gospodynię:
– Gdy gaździna chce nakarmić dzieci to jak woła?
– Ano: Jasiu! I przybiegają.
– A gdy chce na osobności z dzieckiem porozmawiać?
– No to wtedy po nazwisku…:-)

Żeby mieć płaski brzuch trzeba jeść płaskie jedzenie. Takie 
tam… pizzę, naleśniki, czekoladę…
Przecież to oczywiste :)

ŁOWICKA TRZĘSIONKA


