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Zmiany w naszym rządzie obudziły nadzieję na lepsze traktowanie spółdzielczości
mieszkaniowej. Czy tak będzie dopiero się okaże? Ale środowisko spółdzielcze już
teraz zabiegać będzie o poparcie idei spółdzielczej przez parlamentarzystów.

Nasza Spółdzielnia skończyła 57 lat! Z tej okazji w siedzibie Zarządu na
ul. Przybyszewskiego odbyło się miłe spotkanie z członkami i najdłużej
mieszkającymi osobami w poszczególnych naszych osiedlach.

NAKŁAD 9000

egzemplarzy

Moim
zdaniem
Obchodziliśmy 57. urodziny RSM

„Bawełna”. W naszej sali konferencyjnej
spotkaliśmy się w kameralnym gronie
prawie czterdziestu osób, z osobami
najdłużej mieszkającymi w naszych osied-
lach. Wśród obecnych był członek zało-
życiel p. Jan Wlaźlik. Doskonale pamiętał
szczegóły związane z założeniem naszej
spółdzielni, ważne okoliczności i zdarze-
nia. Pięknie opisywał „dawne dzieje”
związane z inicjatywami młodych ludzi
dążących do zbudowania własnego miesz-
kania. Były długoletni prezes p. Stefan Wy-
szyński również podzielił się swoimi
wspomnieniami z lat kiedy kierował pra-
cami Zarządu n/Spółdzielni. Na szczególne
podkreślenie zasługuje jedna informacja
przekazana przez Niego. Otóż pod koniec
lat siedemdziesiątych, oddano do użytku
w ciągu jednego roku ponad 4.600 miesz-
kań. Tylko w samej „Bawełnie”. Proszę so-
bie wyobrazić taką ilość mieszkań wybu-
dowanych dzisiaj przez jedną firmę. Mamy
szczęście mieszkać czy też pracować
w spółdzielni, stworzonej przez wspa-
niałych ludzi, dbających o dobre relacje
sąsiedzkie i pracownicze. Starających się
zachować w pamięci i dla potomności do-
bre pomysły, istotne osiągnięcia, ważne
fakty, wydarzenia. Słowem ludzi żyjących
teraźniejszością, ale pamiętających o prze-
szłości, szanujących ją. Spółdzielnię stwo-
rzoną przez naszych poprzedników, stara-
my się dalej dobrze prowadzić i zarządzać,
kontynuując dobre tradycje wcześniej
przez nich wypracowane.

Nasze urodziny pięknie wpisują się
w rozpoczęty właśnie w Kościele katolic-
kim Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia, jak
również w okres oczekiwania na najpięk-
niejsze dni w całym roku związane
z Bożym Narodzeniem oraz następującym
po nich Nowym Rokiem. W tym szcze-
gólnym okresie winniśmy dokonać zmia-
ny dotychczasowego stylu życia, otworzyć
się na drugiego człowieka; otworzyć ser-
ca na tych wszystkich, którzy żyją na pe-
ryferiach egzystencjalnych. Starajmy się
w tych dniach pomagać jak największej
ilości ludziom samotnym, opuszczonym,
potrzebujących wsparcia. Staramy się tak
czynić u nas, poprzez przekazywanie pa-
czek na Kozinach czy Żubardziu, zapro-
szenie osób samotnych lub niesamodziel-
nych na posiłek wigilijny na Olechowie czy
też inne drobne czynności wykonywane
przez naszych pracowników rozwiązujące
bieżące problemy naszych mieszkańców.
Nie zdajemy sobie sprawy, jak ważne jest
wysłuchanie człowieka, zrozumienie jego
sytuacji, okazanie solidarności, umożli-
wienie wyrzucenia z siebie lęków, obaw
czy słabości. A tak się często dzieje w na-
szych administracjach osiedlowych, o czym
większość członków w ogóle nie wie.
Z punktu widzenia organizacji firmy za-
rządzającej zasobami mieszkaniowymi,
to ewidentna strata czasu pracowniczego.
Ale my nie jesteśmy tylko firmą za-
rządzającą. Jesteśmy spółdzielnią; a to zo-
bowiązuje. Trudno sobie wyobrazić dobrze
funkcjonującą spółdzielnię – wspólnotę lu-
dzi – bez solidarności, bez serca, bez zro-
zumienia potrzeb proszących o pomoc.
I tym właśnie nie tylko się różnimy od in-
nych zarządców, ale tym się wyróżniamy.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego
Narodzenia oraz Nowego 2016 Roku
życzę wiele radości, dużo uśmiechu, miłoś-
ci do bliźnich i otaczającego nas świata oraz
realizacji wszystkich życzeń, planów i za-
mierzeń w ciągu całego 2016 roku.

Sylwester Pokorski

Następny numer
ukaże się

28 stycznia
2016 r.

25-lecie Janowa
17 stycznia 1991 r. został oddany do eks-
ploatacji pierwszy budynek w osiedlu „Sien-
kiewiczowskie” – budynek nr 18 przy ul. Skrze-
tuskiego 12. Na początku 2016 r. minie więc
25 lat od chwili pierwszego mieszkania za-
siedlonego na tym osiedlu. Z tej okazji w nie-
dzielę 17 stycznia 2016 r. o godz. 13.00
w kościele św. Papieża Jana XXIII przy Al. Het-
mańskiej 9 odbędzie się msza św. w intencji
wszystkich mieszkańców Janowa.

W dniu następnym, w poniedziałek 18 sty-
cznia ok. godz. 15.00 przy zbiegu ulic Zagłoby
i Ketlinga odsłonięty zostanie pomnik-kamień
z okolicznościową tablicą.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tych
uroczystościach.

Spotkanie w UMŁ
W dniu 30 listopada br. w Małej Sali Obrad UMŁ członkowie Stowa-
rzyszenia Forum Zarządców Nieruchomości Spółdzielczych spotkali się
z Prezydentem Łodzi p. Hanną Zdanowską. Spotkanie odbyło się z ini-
cjatywy Stowarzyszenia. O spotkaniu czytaj na str. 5.

ZMIANY OPŁAT NA 2016 R.
Po podwyżkach ciepła (o których informowaliśmy w poprzednim nume-
rze gazety) do Spółdzielni wpłynęły kolejne informacje o podjętych, tym
razem przez miasto, zmianach opłat. Dotyczą one stawek za wodę i ście-
ki w 2016 r. oraz podwyżek podatku od nieruchomości i opłat za wieczyste
użytkowanie gruntów. Te ostatnie już od początku listopada zgłaszały nam
osoby, które wyodrębniły swoje lokale. Jako współużytkownicy wieczyści
gruntu jako pierwsi, przed Spółdzielnią, otrzymywali wypowiedzenia sta-
rych opłat. Jak będą się kształtować nowe stawki podajemy na stronie 3.

Apelujemy o niedokarmianie ptaków!

Kolejne urodziny, kolejna okazja do spotkań, wspomnień
i wymiany opinii o dawnej i teraźniejszej Bawełnie. Było miło
i sympatycznie.

Uroczyste spotkanie na urodziny Spółdzielni.

7 grudnia minęło 57 lat od podpi-
sania aktu założycielskiego naszej
Spółdzielni. Co roku na początku
grudnia powracamy do naszej hi-
storii, do miejsc, które były bliskie
naszym Założycielom. Nie inaczej
było w tym roku. Na skromną uro-
dzinową uroczystość zaproszono
w piątek 4 grudnia osoby za-
mieszkujące najdłużej w każdym
z naszych osiedli. Spotkanie prze-
biegało w rodzinnej, wzruszającej
atmosferze. Relację z tego wyda-
rzenia zamieszczamy na str. 9.

57 LAT „BAWEŁNY”

Uwaga!
z t ym numerem gazet y
przekazujemy Państwu
praktyczny kalendarz na
2016 r. W numerze dru-
kujemy też program TV
na święta.
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Z prac Zarządu Spółdzielni w listopadzie 2015 r.
W listopadzie 2015 r. posiedzenia
Zarządu RSM „Bawełna” odbyły
się w dniach 4, 18 i 25, na posiedze-
niach tych omawiano m.in. po-
niższe tematy i podjęto następujące
decyzje:

Sprawy członkowsko-
-mieszkaniowe
Wg stanu na 30.10.2015 r. Spółdzielnia li-
czyła 8.876 członków, w tym 8.770
członków zamieszkujących i 106 człon-
ków oczekujących. W listopadzie 2015 r.
przyjętych zostało w poczet członków
Spółdzielni 15 osób i również 15 człon-
ków Spółdzielni skreślono z rejestru.

Podjęto postępowanie o pozbawienie
członkostwa w Spółdzielni w stosunku do
członka Spółdzielni zalegającego z opłata-
mi za mieszkanie.

Wyznaczono 6-miesięczny okres pró-
by osobie wykreślonej z grona członków,
która po spłaceniu zadłużenia będącego
przyczyną wykreślenia wystąpiła z prośbą
o przywrócenie członkostwa. Po upływie
tego okresu, jeśli należne opłaty będą
wnoszone regularnie, sprawa przywróce-
nia członkostwa w Spółdzielni skierowa-
na zostanie do rozpatrzenia przez Radę
Nadzorczą.

Wstrzymano działania eksmisyjne
w stosunku do dwojga dłużników (małżeń-
stwa), którzy od pewnego czasu spłacają
zadłużenie, stanowiące przyczynę postę-
powania eksmisyjnego.

Określanie przedmiotu
odrębnej własności lokali
Uchwalono projekt uchwały dotyczącej
określenia przedmiotu odrębnej włas-

ności lokali w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym nr 28 przy ul. Zbior-
czej 8.

Podjęto uchwałę w sprawie określe-
nia przedmiotu odrębnej własności lokali
w nieruchomości zabudowanej budyn-
kiem mieszkalnym wielorodzinnym nr 4
przy ul. Sarniej 4

Podpisano protokół z rokowań, przy-
gotowany przez Wydział Praw do Nieru-
chomości w Departamencie Gospodaro-
wania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na
rzecz RSM „Bawełna” i osób fizycznych
nieruchomości gruntowej (działki nr 36/18,
36/17, 36/19 i 37/3), położonej w Łodzi
przy ul. Limanowskiego 168 i będącej
własnością Miasta Łódź.

Roboty remontowe i wymiana
stolarki okiennej
Postanowiono zrefundować członkom
Spółdzielni koszty wymiany okien we
własnym zakresie w kolejności wyni-
kającej z list określających kolejność wy-
miany/refundacji:
– w szesnastu mieszkaniach w osiedlu

„Słowiańskie”,
– w pięciu mieszkaniach w osiedlu

„Zbiorcza”,
– w jednym mieszkaniu na Żubardziu.

Przyspieszono refundację części
poniesionych kosztów wymiany okien
we własnym zakresie jednej osobie
z osiedla „Zbiorcza” i jednej z osiedla
„Słowiańskie” ze względu na sytuację
życiową tych osób oraz po uzyskaniu
pozytywnych opinii właściwych Rad
Osiedli oraz przyspieszono z przyczyn
technicznych wymianę okna w małym

pokoju jednego z mieszkań na Olecho-
wie.

Zadecydowano o przeprowadzeniu
naprawy wind w budynkach nr 501 i 503
na Widzewie-Wschodzie i sfinansowaniu
tych prac ze środków na eksploatację ww.
nieruchomości. Prace przeprowadzone
będą w dwóch etapach: w bieżącym
i przyszłym roku.

Przyjęto do wiadomości informację
podsumowującą efekty współpracy
z Veolią Energia Łódź S.A. w zakresie
pozyskiwania świadectw efektywności
energetycznej – tzw. „białych certyfika-
tów”.

Podjęto uchwałę w sprawie zadań ko-
misji ds. wyboru wykonawców na reali-
zację robót remontowych w zasobach
mieszkaniowych Spółdzielni w 2016 r.

Rozszerzono zakres robót remonto-
wych zaplanowanych do wykonania
w 2015 roku na osiedlu „Sienkiewiczow-
skie” o wymianę
– stalowych drzwi wewnętrznych

w czterech klatkach schodowych bu-
dynku nr 30 przy ul.Zagłoby15,

– poziomej instalacji zimnej wody wraz
z zaworami odcinającymi zw., cw,
ccw i zaworami regulacyjnymi insta-
lacji cyrkulacji w budynku nr 4 przy
ul. Rocha Kowalskiego 4.
Sfinansowanie powyższych prac na-

stąpi w ramach środków zaplanowanych
w bieżącym roku na roboty dekarsko-bla-
charskie oraz roboty instalacyjno-sani-
tarne.

Zlecono wykonanie wydruku i montaż
grafik reklamowych na tyłach i bocznych
ścianach kolejnych pięciu pawilonów
handlowych stojących wzdłuż ul. Zakłado-

wej – pierwsze były pawilony przed
wieżowcem nr 155, następne są te znaj-
dujące się przed budynkiem nr 138.

Opłaty i koszty
Omówiono i przyjęto do wiadomości wy-
niki ekonomiczne Spółdzielni za okres
styczeń-październik 2015 roku.

Zmieniono wysokość opłat za wy-
wóz śmieci, ponoszonych przez użyt-
kowników niektórych lokali użytkowych
w osiedlach „Słowiańskie”, „Sienkiewi-
czowskie” i w pawilonie nr 49 przy
ul. Brzechwy 7A, co wynika ze zmiany
ilości osób zatrudnionych w tych lokalach.

Najem lokali i dzierżawa
terenu
Podniesiono stawkę czynszową za najem
garaży położonych w zespole garażowym
przy ul. Zakładowej 32/36.

Wynajęto lokal użytkowy w pawilo-
nie handlowym nr 49 przy ul. Brzechwy
7A.

Działalność społeczno-
-wychowawcza
W ramach działalności społeczno-wy-
chowawczej Zarząd przeznaczył kwotę
11.000,- zł na świąteczne paczki okolicz-
nościowe dla stu trzydziestu ośmiu człon-
ków Spółdzielni z osiedla „Żubardź”
i sześćdziesięciu siedmiu członków z osiedla
„Koziny”. Osoby, które znalazły się na lis-
tach do obdarowania paczkami, wytypo-
wane zostały przez Rady Osiedli „Żubar-
dzia” i „Kozin” ze względu na ich sytua-
cję życiową i finansową.

Oprac.: E.S.

Uwaga
oszust!
W trosce o bezpieczeństwo oraz dla
zapewnienia spokojnych świąt prze-
strzegamy przed wpuszczaniem do
mieszkań i na klatki schodowe nie-
znajomych. Okres przedświąteczny
to szczególny czas dla uaktywnienia się
wszelkich złodziei i naciągaczy. Policja
apeluje o czujność i w razie wątpliwości
co do intencji osoby, którą wpuściliśmy jednak do mieszkania czy z którą roz-
mawialiśmy przez telefon, zawiadomienie o tym fakcie na numer 997 lub 112.

Zwłaszcza osoby starsze, mieszkające samotnie często nagabywane są
przez oszustów podających się za przedstawicieli różnych instytucji. Aby wzbu-
dzić zaufanie przestępcy stosują wiele podstępów. Jedni już od progu obiecują
tańsze leki czy większą emeryturę. Drudzy starają się wzbudzić litość, prosząc
o szklankę wody lub podając się za wolontariuszy zbierających pieniądze na
chore czy osierocone dzieci. Inni udają pracownika opieki społecznej zbie-
rającego informacje do udzielenia niezbędnej pomocy, pracownika gazowni,
który odwiedza osoby uprawnione do bezpłatnej wymiany kuchenek gazowych
czy pracownice służby zdrowia wykonujące darmowe badania i zabiegi
w domu pacjenta. Do drzwi mogą też zapukać fałszywi kominiarze, pracow-
nicy ZUS, dostawcy tańszej energii czy pracownicy administracji.

Aby nie dać się oszukać i okraść przestępcom bądźmy nieufni wobec ob-
cych. Nie dajmy się nabrać. Bądźmy ostrożni!

Listy

Z prac
Rady Nadzorczej
W listopadzie 2015 roku Rada Nadzorcza
RSM „Bawełna” odbyła jedno posiedze-
nie, na którym:
1. W sprawach członkowsko-mieszka-
niowych rozpatrzyła wnioski o wykreślenie
z grona członków Spółdzielni i podjęła na-
stępujące decyzje:
a) odłożyła rozpatrzenie wniosku o wy-
kreślenie z grona członków Spółdzielni
osoby posiadającej spółdzielcze własnoś-
ciowe prawo do lokalu w osiedlu „Sienkie-
wiczowskim”, a po wysłuchaniu jej pełno-
mocnika, który zgłosił się na posiedzenie,
Rada Nadzorcza zobowiązała go do skon-
taktowania się z Działem Członkowsko-
Mieszkaniowym oraz Działem Czynszów,
Kredytów i Wkładów Mieszkaniowych ce-
lem złożenia odpowiednich wyjaśnień oraz
podjęcia dalszych kroków zmierzających do
uregulowania zaległości,
b) podjęła uchwałę ws. wykreślenia z gro-
na członków osoby posiadającej spółdziel-
cze własnościowe prawo do lokalu w osiedlu
„Koziny”, której zadłużenie na dzień podjęcia
uchwały wynosiło przeszło 6 tysięcy zł.
Członek nie zgłosił się na posiedzenie Rady,
c) podjęła uchwały w sprawie wykreślenia
z grona członków Spółdzielni 7 członków
oczekujących, którzy nie wnoszą opłat ty-
tułem kosztów manipulacyjnych. Rada
odłożyła rozpatrzenie wykreślenia 3 osób wy-
mienionych w załączniku do wniosku, po-
nieważ jedna z nich przybyła na posiedze-
nie Rady składając wyjaśnienia, a dwie
złożyły pisma, w których proszą o rozłożenie
rozpatrzenia ich wykreślenia z grona człon-
ków,
d) podjęła uchwałę ws. uchylenia uchwały
Rady Nadzorczej w sprawie wykreślenia
z grona członków Spółdzielni osoby która
posiadała spółdzielcze lokatorskie prawo do
mieszkania w osiedlu „Żubardź” z uwagi na
spłatę zadłużenia, a także pomyślny przebieg
wyznaczonego okresu próby, podczas któ-
rego opłaty wnoszone były na bieżąco.
2. Rozpatrzyła wyniki gospodarczo-
-finansowe Spółdzielni za 9 miesięcy 2015
roku. Rada Nadzorcza oceniła wyniki jako
dobre i przyjęła je do akceptującej wiado-
mości. W dyskusji zwrócono jednak uwagę
na występujące nadal ujemne wyniki na nie-
ruchomościach na osiedlu „Sienkiewi-
czowskie”, które wskazują, że dla niektórych
z nich należy rozważyć podwyżki opłat
eksploatacyjnych w nowym roku.
3. Rada, po zapoznaniu się z propozycją
Związku Rewizyjnego Spółdzielni Miesz-
kaniowych RP odnośnie wzięcia udziału
Spółdzielni w Ogólnopolskim Konkursie
Spółdzielni Mieszkaniowych im. dr. Ry-
szarda Jajszczyka, którego celem jest za-
prezentowanie tych spółdzielni mieszka-
niowych, które w sposób istotny i pozytywny
wyróżniają się w ramach prowadzonej
działalności, poparła zgłoszenie RSM „Ba-
wełna” do powyższego konkursu.
4. Przyjęła do wiadomości informacje
członków Rad Osiedli na temat spraw jaki-
mi zajmowały się Rady na swych posie-
dzeniach w okresie od ostatniego posiedze-
nia Rady Nadzorczej.
5. W sprawach wniesionych Rada przyjęła
do wiadomości informacje na temat:
– posiedzeń Komisji Statutowej w dniach
17 i 18.11. br. wraz z udziałem członków, któ-
rzy złożyli propozycje zmian do Statutu
Spółdzielni,
– planowanego na dzień 4.12. br. spot-
kania z okazji 57-lecia RSM „Bawełna”, na
które postanowiono zaprosić członków
najdłużej zamieszkujących w zasobach
Spółdzielni,
– owocnej współpracy Spółdzielni z firmą
Veolia Energia Łódź S.A., dot. pozyskiwa-
nia świadectw efektywności energetycznej,
– planowanej na 5.12. br. Olimpiady
Przedszkolaków, która rozpocznie się o godz.
10:00 w Szkole Podstawowej nr 205 przy
ul. Dąbrówki 1.
6. Następne posiedzenie Rady Nadzorczej
planowane jest na 17.12.2015 r.

I.G.

O G Ł O S Z E N I E
Administracja Osiedli „Żubardź” i „Koziny” informuje, że od 1.03.2016r. będzie do wynajęcia:
Lokal użytkowy o pow. 114,60 mkw. przy ul. Długosza 27, bl. 13.
Oferty proszę składać w siedzibie Administracji przy ul. Klonowej 39 lub w siedzibie RSM
„Bawełna” przy ul. Przybyszewskiego 163.
Informacji w sprawie lokalu udziela kierownik administracji p. Jolanta Bartoszek pod nr
tel. 509-807-309.

Odczyty wodomierzy
i podzielników
Tuż po Nowym Roku dokonywać będziemy odczytów wodomierzy miesz-
kaniowych i podzielników kosztów centralnego ogrzewania. Odczyt od-
bywa się w zasadzie bez wejścia osób odczytujących do mieszkań.

Nasze urządzenia posiadają moduł radiowej transmisji danych po-
zwalający na zdalny elektroniczny odczyt. Przypomnijmy, że dotyczy on
100% podzielników i ok. 95% zainstalowanych w mieszkaniach wodo-
mierzy – Regulamin obowiązków spółdzielni i członków dopuszcza bo-
wiem montaż wodomierzy bez modułu radiowego. Wejście do lokali
mieszkalnych i odczyt bezpośredni wodomierzy odbywa się w terminie
wcześniej zapowiedzianym poprzez wywieszenie ogłoszeń o tym fakcie na
klatkach schodowych. Serwisanci dokonują odczytu bezpośredniego w lo-
kalach z zamontowanymi wodomierzami bez wbudowanego modułu,
ale i w lokalach, w których moduły na wodomierzach z jakiś przyczyn nie
odczytały się zdalnie. Każdorazowo przy wejściu do lokalu serwisanci
sprawdzają czy wodomierz jest nieuszkodzony i czy plomba zabezpie-
czająca jest nienaruszona.

Zwracamy też uwagę, że zgodnie z umową rozliczeniową, dwa pierw-
sze ustalone ze spółdzielnią terminy odczytów bezpośrednich są
niepłatne. Jeśli w pierwszym i drugim terminie lokal nie zostanie udostęp-
niony do odczytu to kolejny termin jest już przez Państwa płatny. Opłata
zostanie doliczona do rozliczenia. Odczyty podawane telefonicznie przez
użytkowników lokali nie będą honorowane.

T.T.



Ważne jest,
byśmy my, członkowie, pamiętali,
czym jest spółdzielnia, jakie ma cele
i jakimi zasadami się kieruje. 3

Duże ilości szmat i plastikową oprawkę do kostki do w.c. usunęli hydraulicy z rur ka-
nalizacyjnych w bloku 160 na Olechowie. To one były przyczyną zgłoszonego
w ostatnim czasie zalania piwnic w tym bloku. O sprawie piszemy by uzmysłowić
Państwu jakie skutki przynosi niefrasobliwość czy wręcz głupota niektórych miesz-
kańców. Smród na klatkach schodowych, którego długo nie można się pozbyć, za-
lane korytarze piwniczne to niepotrzebne nerwy, kłopoty oraz wydatki ponoszone
z funduszu remontowego. K.Sz.

Zapchana kanalizacja

JAK PRACUJĄ BIURA SPÓŁDZIELNI
W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM
Informujemy, że w Wigilię 24 grudnia 2015 r. nieczynne będą administracje osiedli
oraz biuro Zarządu Spółdzielni. Związane jest to z koniecznością oddania, zgod-
nie z Kodeksem Pracy, dnia wolnego za to, że w sobotę przypada drugi dzień
Świąt. Prosimy więc uwzględnić to w swoim kalendarzu i nie planować załat-
wiania spraw w tym dniu.

Po świętach, w dniach 28, 29, 30 i 31 grudnia, Spółdzielnia pracuje w nor-
malnych godzinach urzędowania, przy czym w ograniczonym składzie – w tym
czasie znaczna część pracowników wykorzystuje bowiem urlopy wypoczynkowe.

Zasady:
Zasady spółdzielcze są wytycznymi, przy
pomocy których spółdzielnie wprowa-
dzają swoje wartości do praktyki.

I Zasada:
Dobrowolnego i otwartego
członkostwa:
Spółdzielnie są organizacjami dobrowol-
nymi, otwartymi dla wszystkich osób, które
są zdolne do korzystania z ich usług oraz
gotowe są ponosić związaną z członkos-
twem odpowiedzialność, bez jakiejkolwiek
dyskryminacji z powodu płci, społecznej,
rasowej, politycznej czy religijnej.

II Zasada:
Demokratycznej kontroli
członkowskiej:
Spółdzielnie są demokratycznymi organi-
zacjami kontrolowanymi przez swoich
członków, którzy aktywnie uczestniczą
w określaniu swojej polityki i podejmo-
waniu decyzji. Mężczyźni i kobiety
pełniący funkcje przedstawicielskie z wy-
boru są odpowiedzialni wobec członków.
W spółdzielniach szczebla podstawowego
członkowie mają równe prawa głosu (je-
den członek-jeden głos), zaś spółdzielnie
innych szczebli również zorganizowane są
w sposób demokratyczny.

III Zasada:
Ekonomicznego uczestnictwa
członków:
Członkowie uczestniczą w sposób spra-

wiedliwy w tworzeniu kapitału swojej
spółdzielni i demokratycznie go kontrolują.
Co najmniej część tego kapitału jest za-
zwyczaj wspólną własnością spółdzielni.
Jeżeli członkowie otrzymują jakąś re-
kompensatę od kapitału wniesionego jako
warunek członkostwa, jest ona zazwyczaj
ograniczona. Członkowie przeznaczają
nadwyżki na jeden lub wszystkie spośród
następujących celów: na rozwój swojej
spółdzielni, jeśli to możliwe przez stwo-
rzenie funduszu rezerwowego, z którego
przynajmniej część powinna być niepo-
dzielna; na korzyść dla członków propor-
cjonalne do ich transakcji ze spółdzielnią;
na wspieranie innych dziedzin działalności
zaaprobowanych przez członków.

IV Zasada:
Autonomii i niezależności:
Spółdzielnie są autonomicznymi organi-
zacjami wzajemnej pomocy kontrolowa-
nymi przez swoich członków. Jeżeli za-
wierają porozumienia z innymi organiza-
cjami, włączając w to rządy, lub pozyskują
swój kapitał z zewnętrznych źródeł, to czy-
nią to tylko na warunkach zapewniających
demokratyczną kontrolę przez swoich
członków oraz zachowanie swojej
spółdzielczej autonomii.

V Zasada:
Kształcenia, szkolenia
i informacji:
Spółdzielnie zapewniają możliwość
kształcenia i szkolenia swoim członkom,

osobom pełniącym funkcje przedstawi-
cielskie z wyboru, menedżerom i pra-
cownikom tak, aby mogli oni efektywnie
przyczyniać się do rozwoju swoich
spółdzielni. Informują one ogół społeczeń-
stwa – a zwłaszcza młodzież i osoby
kształtujące opinię społeczną – o istocie
spółdzielczości i korzyściach z nią związa-
nych.

VI Zasada:
Współpracy pomiędzy
spółdzielniami:
Spółdzielnie w najbardziej efektywny
sposób służą swoim członkom i umacniają
ruch spółdzielczy poprzez współpracę
w ramach struktur lokalnych, krajowych,
regionalnych i międzynarodowych.

VII Zasada:
Troski o społeczność lokalną:
Spółdzielnie pracują na rzecz właściwego
rozwoju społeczności lokalnych, w których
działają, poprzez prowadzenie polityki
zaaprobowanej przez swoich członków.

regulujące działalność spółdzielni, często
sprzeczne z ideami spółdzielczości. – Na
dziś tych zmian dotyczących spółdziel-
czości mieszkaniowej jest już pięćdzie-
siąt! Tak, tak. 50! – Dlatego tak ważne
jest, byśmy my, członkowie, pamiętali,
czym jest spółdzielnia, jakie ma cele i ja-
kimi zasadami się kieruje, co doskonale
zdefiniował XXXI Jubileuszowy Kongres
Międzynarodowego Związku Spółdziel-
czego w Manchesterze w dnia 20-21
września 1995 r., uchwalając Deklarację
Spółdzielczej Tożsamości. A oto jej treść,
którą niniejszym przypominamy:

DEKLARACJA
SPÓŁDZIELCZEJ TOŻSAMOŚCI

Definicja:
Spółdzielnia jest autonomicznym zrze-
szeniem osób, które zjednoczyły się do-
browolnie w celu zaspokojenia swoich
wspólnych aspiracji i potrzeb ekono-
micznych, społecznych i kulturalnych po-
przez współposiadane i demokratycznie
kontrolowane przedsiębiorstwo.

Wartości:
Spółdzielnie opierają swoją działalność
na wartościach samopomocy, samo-od-
powiedzialności, demokracji, równości,
sprawiedliwości i solidarności. Zgodnie
z tradycjami założycieli ruchu spółdziel-
czego, członkowie spółdzielni wyznają
wartości etyczne uczciwości, otwartości,
odpowiedzialności społecznej i troski
o innych.

Niezwykle ważne jest dla nas sze-
rzenie wartości spółdzielczych
i ciągłe przypominanie idei

związanych ze spółdzielczością. Dlatego
dziś nie tylko przybliżymy Państwu parę
istotnych słów zaczerpniętych z wydanej
z okazji 50-lecia naszej Spółdzielni książki,
ale również na stronie 11 zamieszczamy
bardzo ciekawą rozmowę z Przewod-
niczącym Rady Nadzorczej Aleksan-
drowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
p. Janem Kaweckim, który na każdym kro-
ku podkreśla jak ważne są spółdzielcze
wartości i przetrwanie spółdzielni miesz-
kaniowych.

Nasza książka składa się z 3 części,
pierwsza opisuje ostatnie dwudziestolecie
działalności Spółdzielni, druga to przed-
ruk publikacji „Drogi rozwoju II” – wy-
danej w 1988 r. na 30-lecie Spółdzielni,
a trzecia to kolejny przedruk publikacji
„Drogi rozwoju” z 1983 r. wydanej
z okazji 25-lecia RSM „Bawełna”.

Książka rozpoczyna się
słowami, które warto
powtarzać:
Czym jest spółdzielnia? Jak ma działać
i po co? Do tych pytań powinniśmy wra-
cać bezustannie, bowiem w ostatnim
dwudziestoleciu klimat społeczno-poli-
tyczny wyjątkowo nie sprzyjał formom
spółdzielczym, a szczególnie spółdziel-
czości mieszkaniowej. Przejawem tego
były chociażby nieustanne, ponad dwu-
dziestokrotnie zmieniające się przepisy

O ile podwyżki ciepła wprowadzone
22 listopada 2015 r. nie mają bezpośred-
niego przełożenia na stawki pobierane
przez Spółdzielnię, bo wpływają na
koszty ponoszone za dostawę ciepła,
które dopiero po zakończeniu okresu roz-
liczeniowego rozliczane są na wszystkich
użytkowników lokali to podwyżki za
wodę i ścieki, podatek od nieruchomości
oraz nowe opłaty za wieczyste użytkowa-
nie gruntów nakładają na spółdzielnię
obowiązek urealnienia stawek pobiera-
nych od mieszkańców od daty ich wpro-
wadzenia.

Od 1 stycznia 2016 r. nowe stawki za
wodę i ścieki w Łodzi wynosić będą
8,55 zł, tj. o 8,5% więcej niż w bieżącym
roku.
Nowe stawki podatku od nieruchomości
dla lokali mieszkalnych wynosić będą od
nowego roku 0,75 zł/m?p.u., tj. o 0,02 zł
więcej niż w roku 2015 r.

Na początku grudnia do Spółdzielni
wpłynęło 135 wypowiedzeń w zakresie
opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.
Zmiany wynikają z dokonanych przez
miasto przeszacowań cen gruntu, bo jak ar-
gumentuje miasto ceny pozostawały nie-
zmieniane w większości przypadków przez
ostatnie 15 lat. Przeszacowano wartość
gruntów zarówno pod budynkami i ga-
rażami oraz działek drogowych. Podobnie
jak w poprzednim roku (przeszacowanie
dotyczyło wówczas 12 działek) podwyżki
gruntów sięgające docelowo nawet 600%
wprowadzone będą stopniowo w myśl
zapisów ustawy o gospodarce nierucho-
mościami, w której zapisano: „W przy-
padku gdy zaktualizowana wysokość

opłaty rocznej przewyższa co najmniej
dwukrotnie wysokość dotychczasowej
opłaty rocznej, użytkownik wieczysty
wnosi opłatę roczną w wysokości odpo-
wiadającej dwukrotności dotychczasowej
opłaty rocznej. Pozostałą kwotę ponad
dwukrotność dotychczasowej opłaty (nad-
wyżka) rozkłada się na dwie równe części,
które powiększają opłatę roczną w na-
stępnych dwóch latach. Opłata roczna
w trzecim roku od aktualizacji jest równa
kwocie wynikającej z tej aktualizacji”.
(art. 77, ust. 2A ustawy).

Dziś podajemy tylko te zmiany opłat,
które wprowadzone będą od 1 stycznia
2016 r.

Po rozliczeniach kosztów ogrzewania
i wody z dniem 1 maja zmianie ulegną za-
liczki pobierane na poczet ogrzewania
i zużycia wody.

Rada Nadzorcza naszej Spółdzielni
rozpatrywać też będzie zmiany opłat
w zakresie odpisów na remonty i stawek
eksploatacji. O podjętych w tym zakresie
decyzjach poinformujemy w następnym
numerze gazety.

K.Sz.

Utrwalanie spółdzielczych zasad

Konkurs balkonów
Zakończyliśmy już przyjmowanie zgłoszeń
do zimowej edycji konkursu na najefek-
towniej udekorowany balkon w okresie
świąteczno-noworocznym. Chęć wystar-
towania zgłosili tym razem mieszkańcy
osiedla „Słowiańskie” – 6 osób i po dwie
osoby z osiedli „Żubardź” i „Koziny”. Pierw-
szy przegląd, dokonany przez komisje
wybrane przez Rady Osiedli, nastąpi już
przed Wigilią!

Szkoda tylko, że nie wpłynęły żadne
zgłoszenia ze Zbiorczej i Janowa. Mimo
wszystko Redakcja pozwoli sobie rozejrzeć
się we własnym zakresie po naszych
osiedlach i jeśli jej uwagę zwrócą szcze-
gólnie zadbane i pięknie udekorowane
balkony, to również ich zdjęcia zamieścimy
w naszej gazecie. I.G.

Zmiany opłat
w 2016 r.

Do aktu stanęło 19 osób
10 grudnia 2015 r. nieruchomość zabudowana
budynkiem nr 3W przy ul. Limanowskiego 168
uzyskała prawo własności do gruntu. To był do-
tychczas najliczniejszy skład osób, które zo-
bowiązane były uczestniczyć w akcie nota-
rialnym. Obok Spółdzielni, w tym samym
czasie i miejscu, musieli stawić się wszyscy, któ-
rzy dysponują w tym bloku prawem odrębnej
własności lokali. W budynku na 75 lokali 12 jest
wyodrębnionych na własność. W niektórych
z mieszkań osobami uprawnionymi do wyku-
pu gruntu byli oboje małżonkowie. Przed
godz. 11.00 pokój w Kancelarii Notarialnej wy-
pełnił się mieszkańcami bloku. Wszyscy po ko-
lei, zgodnie, po zapoznaniu ich z treścią aktu,
dokonali jego podpisania pieczętując w ten spo-
sób wolę nabycia gruntu, który dotychczas po-
zostawał w wieczystym użytkowaniu.
Przed nami wiele jeszcze, miejmy nadzieję,
że już w I kwartale 2016 r., takich aktów. Naj-
liczniejsze będą akty sporządzane dla nieru-
chomości wielobudynkowych na Olechowie,
gdzie obecnie posiadamy po ok. stu wyod-
rębnionych mieszkań. Ale, jak uspakaja nota-
riusz, jest na to w pełni przygotowany.

K.Sz.



Badania profilaktyczne pozwalają monitorować na bieżąco nasz stan zdrowia.
Dostarczają lekarzowi wielu informacji, które służą sprawdzeniu

czy nie rozwijają się jakieś choroby lub nie pojawiły się
ich pierwsze niepokojące objawy. Warto zatem regularnie się badać.4

W bieżącym numerze, wraz
z naszą gazetą, otrzymujecie
Państwo kalendarz na 2016
rok.

Chcemy Państwu zapre-
zentować też trochę inny ka-
lendarz – kalendarz przedsta-
wiający ogólne zalecenia do-
tyczące profilaktyki zdrowia.
Zawiera on wskazówki mó-
wiące kiedy i jak często po-
winno się wykonywać po-
szczególne badania.

Wiek pacjenta 20 – 30 lat:
• pomiar ciśnienia krwi – co 6 miesięcy

(jeśli przekracza 140/90 co miesiąc
lub według zaleceń lekarza)

• morfologia krwi, OB – co rok
• poziom cukru we krwi – co rok
• lipidogram – co 3 – 5 lat
• cytologia – kobiety – co rok
• badania stomatologiczne – co 6 mie-

sięcy (częściej w okresie ciąży lub
przy próchnicy)

Wiek pacjenta 30 – 40 lat
• pomiar ciśnienia krwi – co 6 miesięcy

(jeśli przekracza 140/90 co miesiąc
lub według zaleceń lekarza)

• morfologia krwi, OB – co rok
• poziom cukru we krwi – co rok
• lipidogram – co 3 – 5 lat
• badanie poziomu elektrolitów we krwi

(sód, potas, magnez, wapń, fosfor) – co
3 lata

• badanie moczu – co rok
• rtg klatki piersiowej – co 2 lata (pala-

cze co rok)
• badanie wzroku – co 3-5 lat (osoby

z cukrzycą i nadciśnieniem co rok)
• mammografia lub USG piersi – kobie-

ty – jednorazowo (mammografia) lub
co rok (USG piersi)

• cytologia – kobiety – co rok
• badania stomatologiczne – co 6 mie-

sięcy (częściej w okresie ciąży lub
przy próchnicy)

Wiek pacjenta 40 – 50 lat
• pomiar ciśnienia krwi – co 6 miesięcy

(jeśli przekracza 140/90 co miesiąc
lub według zaleceń lekarza)

• morfologia krwi, OB – co rok
• poziom cukru we krwi – co rok
• lipidogram – co 2 lata
• badanie poziomu elektrolitów we krwi

(sód, potas, magnez, wapń, fosfor) – co
3 lata

• badanie moczu – co rok
• badanie krwi w kale – co rok
• rtg klatki piersiowej – co 2 lata (pala-

cze co rok)
• EKG – co 3 lata
• badanie wzroku – co 3-5 lat (osoby

z cukrzycą i nadciśnieniem co rok)
• badanie słuchu – jednorazowo
• oznaczenie stężenia gonadotropin (hor-

monów płciowych)we krwi – kobiety
– co kilka lat

• mammografia lub USG piersi – kobie-
ty – naprzemiennie co 2 lata

• cytologia – kobiety – co rok
• badania stomatologiczne – co 6 mie-

sięcy (częściej w okresie ciąży lub
przy próchnicy)

Wiek pacjenta 50 – 60 lat
• pomiar ciśnienia krwi – co 6 miesięcy

(jeśli przekracza 140/90 co miesiąc
lub według zaleceń lekarza)

• morfologia krwi, OB – co rok
• poziom cukru we krwi – co rok
• lipidogram – co rok
• badanie poziomu elektrolitów we krwi

(sód, potas, magnez, wapń, fosfor) – co
3 lata

• hormony tarczycy – co rok
• badanie moczu – co rok
• badanie krwi w kale – co rok
• rtg klatki piersiowej – co 2 lata (pala-

cze co rok)
• EKG – co 3 lata
• USG jamy brzusznej – co rok
• badanie wzroku – co 2 lata (osoby

z cukrzycą i nadciśnieniem co rok)
• badanie słuchu – co 2 – 3 lata
• oznaczenie stężenia androgenów (hor-

monów płciowych) – mężczyźni – co
kilka lat

• badanie prostaty – mężczyźni – co rok
• test PSA (wczesne wykrywanie raka

prostaty) – mężczyźni – co kilka lat
• oznaczenie stężenia gonadotropin (hor-

monów płciowych) we krwi – kobiety
– co kilka lat

• mammografia lub USG piersi – kobie-
ty – co rok lub co 2 lata

• cytologia – kobiety – co rok
• badania stomatologiczne – co 6 mie-

sięcy

Wiek pacjenta powyżej 60 lat
• pomiar ciśnienia krwi – co 6 miesięcy

(jeśli przekracza 140/90 co miesiąc
lub według zaleceń lekarza

• morfologia krwi, OB – co rok
• poziom cukru we krwi – co rok
• lipidogram – co rok
• badaniepoziomuelektrolitówwekrwi (sód,

potas, magnez, wapń, fosfor) – co 3 lata
• hormony tarczycy – co rok
• badanie moczu – co rok
• badanie krwi w kale – co rok
• rtg klatki piersiowej – co 2 lata (pala-

cze co rok)
• EKG – co rok
• USG jamy brzusznej – według wskazań

lekarza
• badanie gęstości kości – mężczyźni –

jednorazowo po 65. roku życia – ko-
biety – jednorazowo 10 lat

• po przebyciu menopauzy
• badanie wzroku – co 2 lata (osoby

z cukrzycą i nadciśnieniem co rok)
• badanie słuchu – co 2 lata
• oznaczenie stężenia androgenów (hor-

monów płciowych) – mężczyźni – co
kilka lat

• badanie prostaty – mężczyźni – co rok
• test PSA (wczesne wykrywanie raka

prostaty) – mężczyźni – co kilka lat
• oznaczenie stężenia gonadotropin (hor-

monów płciowych)we krwi – kobiety–
co kilka lat

• mammografia lub USG piersi – kobie-
ty – co rok lub co 2 lata

• cytologia – kobiety – co rok
• badania stomatologiczne – co 6 mie-

sięcy

Warto się badać. Nie bójmy się tego.
W wielu przypadkach może nam to ura-
tować życie.

Życzymy Państwu dużo zdrowia w tym
roku.

I.G.
Źródło: Internet

Łaska Spółdzielnia Mieszkaniowa ma już 50 lat!
19 listopada 1965 roku Sąd
Powiatowy dla Miasta Łodzi
wydał postanowienie o wpi-
saniu łaskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej do rejestru
spółdzielni.

W poprzednim numerze gazety sygna-
lizowaliśmy, że w Łaskim Domu Kultury
odbywały się obchody tej rocznicy.
W bieżącym wydaniu przedstawiamy jesz-
cze kilka zdjęć z tej uroczystości infor-
mując, że w gronie gości znaleźli się

członkowie założyciele Spółdzielni, człon-
kowie Rad Nadzorczych od chwili po-
wstania Spółdzielni, emerytowani i za-
służeni pracownicy oraz wielu oficjal-
nych gości. W uroczystości uczestniczył
Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego
Krajowej Rady Spółdzielczej dr Jerzy Jan-
kowski oraz członek Zarządu Związku
Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkanio-
wych RP Eugeniusz Zieliński, Burmistrz
Łasku, Starosta Łasku oraz prezesi
spółdzielni mieszkaniowych, w tym naszej
„Bawełny”.

K.Sz.

Kalendarz badań nnaa  zzddrroowwiiee



5
Administracje z Olechowa i Janowa
zleciły przystrojenie
symbolicznego świątecznego drzewa kolorowymi lampkami,
by osiedla nabrały świątecznego wyglądu.

Wdniu 30 listopada br. w Małej Sali Obrad UMŁ członkowie Stowarzyszenia
Forum Zarządców Nieruchomości Spółdzielczych spotkali się z Prezyden-
tem Łodzi p. Hanną Zdanowską. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Stowa-

rzyszenia, bowiem spółdzielczość mieszkaniowa jest istotnym realnym bytem ekono-
micznym, zarządzającym blisko 40% substancją mieszkaniowa w naszym mieście. Na spot-
kanie przybyło 30 prezesów łódzkich spółdzielni mieszkaniowych – członków stowa-
rzyszenia. Spotkanie prowadził wiceprezydent p. Ireneusz Jabłoński wspólnie z preze-
sem Forum p. Sylwestrem Pokorskim. W obradach uczestniczyli dyrektorzy poszcze-
gólnych wydziałów UMŁ.

Przedmiotem rozmów były sprawy mieszkańców, których prowadzenie i rozwiąza-
nie leży w gestii urzędników miasta, a za które często rozliczani są prezesi i całe zarządy
poszczególnych spółdzielni. Podczas spotkania omówiono następujące tematy: gospo-
darka odpadami, w szczególności kwestia zbyt rzadkiego wywożenia, tzw. gabarytów
powiązanego z nadzwyczajną skrupulatnością działania strażników miejskich w tym za-
kresie oraz nadmierna ilość tworzonych dokumentów związku ze zmianami ilości osób
zamieszkałych w poszczególnych mieszkaniach; zbyt wolny proces wykupu gruntów;
rozpoczynanie inwestycji drogowych przez miasto, bez wcześniejszego właściwego in-
formowania mieszkańców; nienależyte sprzątanie terenów należących do miasta
a przylegających do nieruchomości spółdzielczych, ustanawianie służebności przesyłu
z ŁSI; zmiany w regulaminie Budżetu obywatelskiego umożliwiające większe zaan-
gażowanie małych osiedli

Na zakończenie spotkania Prezes Sylwester Pokorski, dziękując za spotkanie, przekazał
p. Prezydent opracowanie o spółdzielniach mieszkaniowych w Województwie Łódzkim
przygotowane przez Komisję Historyczną Spółdzielczości Mieszkaniowej działającą przy
RSM „Bawełna”.

Pani Prezydent wyraziła gotowość organizowania cyklicznych, minimum dwukrot-
nie w roku, spotkań ze spółdzielniami, by wspólnie omawiać rozwiązywanie bieżących
problemów lub tematów, w perspektywie zaś by przede wszystkim rozmawiać na temat
przyszłości Łodzi, czym i jakimi atutami miasto winno przyciągać inwestorów czy tu-
rystów.

K.Sz.

Nastrój świąteczny ogarnął
cały świat. Wystawione cho-
inki i iluminacje świetlne ma
już każde miasto, każdy hi-
permarket. Dlaczego nie
miałoby mieć osiedle?
Pięknie przystrojonymi wejś-
ciami do klatek schodowych
i strzelistą choinką może po-
chwalić się nasz Olechów.
Osiedle „Sienkiewiczowskie”
też przystraja kolorowymi lam-
pkami dorodne drzewo. A my
czekamy jeszcze na dekoracje
na balkonach.
Konkurs Trwa!

SPOTKANIE w UMŁ

w chwili oznaczonej przez spadkobiercę.
Jednakże w braku stosownych dyspozycji,
zapisobiorca może żądać wykonania zapi-
su niezwłocznie po ogłoszeniu testamentu.

Natomiast w przypadku zapisu windy-
kacyjnego daje on spadkodawcy prawo roz-
porządzenia bezpośrednio poszczególnymi
składnikami swojego majątku na rzecz
konkretnej osoby i z chwilą otwarcia spad-
ku, po śmierci spadkodawcy, zapisobiorca
nabywa dany składnik majątku i staje się
właścicielem przedmiotu zapisu.

Wracając zatem do naszej hipotetycz-
nej sytuacji i odpowiadając na postawio-
ne pytanie, Pan Jan chcąc, aby w przy-
szłości jeden z wnuków odziedziczył jego
część mieszkania powinien w swoim tes-
tamencie dokonać zapisu na rzecz swoje-
go wnuka Piotra.

W przypadku, gdy Pan Jan zdecyduje
się ustanowić zapis zwykły winien złożyć
oświadczenie, że zobowiązuje powołaną do
spadku żonę Marię Kowalską do przenie-
sienia na rzecz jej wnuka Piotra, tytułem
zapisu zwykłego, udziału wynoszącego 1/2
(jedną drugą) części spółdzielczego włas-
nościowego prawa do lokalu. Ponadto

Gdy rodzina liczna,
a spadek tylko jeden
Choć każdy z nas chciałby cieszyć się
zdrowiem i żyć jak najdłużej, to jednak
pamiętać należy, aby zawczasu zastano-
wić się nad tym kto i co po nas odzie-
dziczy zwłaszcza jeżeli posiadamy liczną
rodzinę.

Tym samym kontynuując nasze pora-
dy w dalszym ciągu pozostaniemy w kwes-
tiach spadkowych i w niniejszym numerze
postaram się przybliżyć Państwu instytu-
cję zapisu – czyli jedną z form roz-
porządzenia majątkiem przez spadko-
dawcę.

Ponieważ ideą naszego cyklu jest przed-
stawianie Państwu instytucji prawnych
w odniesieniu do sytuacji życiowych
z którymi może zetknąć się każdy z nas,
również i tym razem instytucja zapisu omó-
wiona zostanie w odniesieniu do hipote-
tycznej sytuacji, która może przytrafić
się każdemu.

Załóżmy zatem, że Pan Jan Kowalski
posiada liczną rodzinę – tj. żonę Marię,
dwie córki Annę i Katarzynę oraz dwóch
wnuków Piotra i Pawła. Małżonkowie
Jan i Maria Kowalscy posiadają na zasa-
dzie wspólności ustawowej małżeńskiej
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
mieszkalnego. Pan Jan chcąc rozporządzić
swoim majątkiem na wypadek jego śmier-
ci postanawia sporządzić testament, w któ-
rym do całego spadku po nim powołuje
swoją żonę Marię. Jednocześnie Pan Jan
chciałby, aby w przyszłości jego część
mieszkania przypadła wnukowi Piotrowi.
Co zatem powinien uczynić Pan Jan?

Zgodnie z treścią art. 968 § 1 kodeksu
cywilnego spadkodawca może przez roz-
porządzenie testamentowe zobowiązać

spadkobiercę ustawowego lub testamen-
towego do spełnienia określonego świad-
czenia majątkowego na rzecz oznaczonej
osoby (zapis zwykły). Osoba taka nie sta-
je się spadkobiercą, a jedynie uzyskuje
pewną korzyść, z reguły kosztem majątku
spadkowego. Przedmiotem zapisu może
być każde świadczenie o charakterze
majątkowym, polegające zarówno na
działaniu, jak i zaniechaniu.

Natomiast zgodnie z treścią art. 9811
§ 1 kodeksu cywilnego w testamencie
sporządzonym w formie aktu notarialne-
go spadkodawca może postanowić, że
oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu
z chwilą otwarcia spadku (zapis windy-
kacyjny).

Do grona osób, na które może zostać
nałożony obowiązek wykonania zapisu na-
leżą: spadkobiercy ustawowi, spadko-
biercy testamentowi, osoby uprawnione
z tytułu zapisu, bądź spadkobiercy
ww. osób. Wskazać bowiem należy, że
obowiązek wykonania zapisu należy do
długów spadkowych, z tym że odpowie-
dzialność zobowiązanego ograniczona
jest zawsze do wartości stanu czynnego
spadku.

W przypadku zapisu zwykłego z chwilą
otwarcia spadku pomiędzy zobowiąza-
nym z tytułu zapisu a zapisobiorcą powstaje
stosunek zobowiązaniowy, w którym zo-
bowiązany jest dłużnikiem, a zapisobiorca
wierzycielem. Oznacza to, że w wyniku za-
pisu przedmioty nie przechodzą automa-
tycznie (z mocy prawa) na zapisobiorcę.
Skutkiem zapisu jest powstanie
roszczenia po stronie zapisobiorcy – może
on domagać się (również przed sądem) wy-
konania zapisu – tj. sporządzenia umowy
ze spadkobiercą (spadkobiercami)
o przekazanie własności i wydanie rzeczy
zapisanej przez spadkodawcę. Zapis taki
staje się wymagalny przede wszystkim

Z notatnika
prawnika

Pan Jan może, ale nie musi, wskazać ter-
min wykonania takiego zapisu np. po
uzyskaniu przez wnuka Piotra pełnolet-
ności.

W przypadku zapisu zwykłego pamię-
tać również należy, że zapis uczyniony
przez spadkodawcę wchodzi do długów
spadkowych. Zatem w przypadku śmier-
ci Pani Marii Kowalskiej obowiązek wy-
konania zapisu spadnie na jej spadkobier-
ców.

Natomiast w przypadku, gdy Pan Jan
zdecyduje się ustanowić zapis windyka-
cyjny w testamencie powinno znaleźć się
oświadczenie, że z chwilą otwarcia spad-
ku po nim tytułem zapisu windykacyjne-
go wnuk Piotr nabędzie udział wynoszący
1/2 (jedną drugą) części spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu. Ponad-
to wymaga podkreślenia, że zapis windy-
kacyjny w odróżnieniu od zwykłego może
nastąpić tylko w testamencie notarial-
nym.

Reasumując stwierdzić należy, że za-
mieszczony przez spadkodawcę w testa-
mencie zapis zwykły jedynie zobowiązu-

je spadkobiercę (ustawowego lub testa-
mentowego) do spełnienia na rzecz ozna-
czonej osoby (zapisobiorcy zwykłego)
określonego świadczenia, podczas gdy
zapis windykacyjny sprawia, że oznaczo-
na osoba (zapisobiorca windykacyjny)
w chwili otwarcia spadku (śmierci spad-
kodawcy) nabywa przedmiot zapisu. Po-
nadto niezależnie od formy zapisu rosz-
czenia z tego tytułu przedawniają się
z upływem 5 lat od dnia wymagalności za-
pisu. Różnica pojawia się natomiast w za-
kresie liczenia pierwszego dnia biegu po-
wyższego terminu. W przypadku zapisu
zwykłego staje się wymagalny w chwili
oznaczonej przez spadkodawcę, a w bra-
ku stosownych dyspozycji testamento-
wych, zapisobiorca może żądać wykona-
nia zapisu niezwłocznie po ogłoszeniu tes-
tamentu. Natomiast w przypadku zapisu
windykacyjnego termin przedawnienia
rozpocznie bieg z chwilą otwarcia spadku.

Radca prawny Piotr Andrzejewski
z Kancelarii Radcy Prawnego

Jadwigi Chmielewskiej-Furmankiewicz

OLECHÓW NOCĄ
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5.45 Klan (2858) - telenowela
 6.35 Noc Świętego Mikołaja - fi lm TVP, Pol-

ska, reż. Janusz Kondratiuk, wyk. Zbi-
gniew Buczkowski, Grzegorz Małecki, 
Wojciech Walasik, Leszek Zduń, Barbara 
Dziekan, Edyta Olszówka, Justyna Sień-
czyłło, Jerzy Rogalski, Michał Kowalski, 
Magdalena Emilianowicz

 7.40 Ogród Królowej Elżbiety - fi lm dok.
 8.40 Auta 2 - fi lm anim.
 10.30 Renifer Niko ratuje brata - fi lm anim.
 11.55 Urbi et Orbi - transmisja błogosławień-

stwa z Watykanu
 12.40 Pan Wołodyjowski, cz. I - fi lm histo-

ryczny, Polska, reż. Jerzy Hoff man, wyk. 
Magdalena Zawadzka, Tadeusz Łom-
nicki, Mieczysław Pawlikowski, Hanka 
Bielicka, Barbara Brylska, Irena Karel, 
Jan Nowicki, Daniel Olbrychski, Marek 
Perepeczko, Mariusz Dmochowski

 14.10 Zakopower kolęduje w Bukowinie 
 15.05 Minionki w Jedynce - Jak ukraść księżyc 

- film anim.
 16.45 Czekamy na Światowe Dni Młodzieży 
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.30 Jaka to melodia?
 18.30 Cała Polska śpiewa kolędy z telewizyjną 

Jedynką i radiem ZET - koncert
 19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
 20.25 Asterix na olimpiadzie - komedia, Bel-

gia, Francja, Hiszpania, Niemcy, reż. 
Thomas Langmann

 22.30 Człowiek w ogniu 2004 - fi lm sen-
sacyjny, USA, Wielka Brytania, reż. 
Tony Scott, wyk. Denzel Washing-
ton, Dakota Fanning, Marc Anthony, 
Radha Mitchell

 1.00 12 świątecznych randek - komedia 
romantyczna, USA, reż. James Hayman, 
wyk. Amy Smart, Marc - Paul Gosselaar, 
Benjamin Ayres, Jennifer Kydd, Jayne 
Eastwood

 2.30 Strażnicy skarbu - fi lm przygodowy, 
Niemcy 

 4.05 Zakończenie dnia

 5.10 Dla niesyłyszących - Orędzie Prymasa 
na Bożenarodzenie 

 5.25 Renifer Niko ratuje święta - fi lm anim.
 6.50 Rodzinka Robinsonów - fi lm anim.
 8.35 Bożonarodzeniowa kraina cudów 
 9.35 Junior - komedia, USA, reż. Ivan Reit-

man, wyk. Arnold Schwarzenegger, 
Danny De Vito, Emma Thompson, 
Pamela Reed

 11.35 Holiday - komedia, USA, reż. Nancy 
Meyers, wyk. Cameron Diaz, Kate Win-
slet, Jeff Black

 14.00 Familiada - teleturniej
 14.40 Opowieści wigilijne Dwójki
 15.30 Pan i pani Kiler - komedia sensacyjna, 

USA, 2010, reż. Robert Luketic, wyk.  
Ashton Kutcher, Katherine Heigl, Tom 
Selleck, Catherine O’Hara 

 17.15 Opowieści wigilijne Dwójki
 18.00 Panorama
 18.35 Sport Telegram
 18.40 Pogoda
 18.55 Bóg się rodzi. Kolędowanie z Białego-

stoku - koncert
 20.05 Latający Klub 2 na Święta - program 

rozrywkowy
 21.40 80 milionów - fi lm sensacyjny, Polska, 

2011, reż. Waldemar Krzystek, wyk. 
Krzysztof Czeczot, Wojciech Solarz, 
Maciej Makowski, Piotr Głowacki

 23.35 Kochać i umrzeć - fi lm sensacyjny, 
USA, reż. Mark Piznarski, wyk. Shiri 
Appleby, Christine Adams, Frances 
Fisher

 1.00 Junior - komedia, USA
 2.55 Bóg się rodzi. Kolędowanie z Białego-

stoku - koncert
 3.45 Zakończenie dnia

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 7.00 Magiczna Gwiazdka Mikieg: Zasypani 

w Café Myszka - fi lm anim.
 8.10 Artur ratuje Gwiazdkę - fi lm anim.
 10.10 Święty Mikołaj z 34 Ulicy - komedia 

familijna, USA, 1994, reż. Les Mayfi eld
 12.40 Zawód święty Mikołaj - komedia, USA, 

2001, reż. Peter Werner
 14.35 Święta Last Minute - komedia familijna, 

USA, 2004, reż. Joe Roth
 16.40 Kevin sam w domu - komedia familijna, 

USA, 1990, reż. Chris Columbus
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich special
 20.05 Epoka lodowcowa: Mamucia gwiazdka 

- film anim.
 20.35 Pada Shrek - fi lm anim.
 21.05 Kung Fu Panda: Święta, święta i Po 

- film anim.
 21.40 Jak upolować faceta - komedia 

kryminalna, USA, 2012, reż. Julie 
Anne Robinson, wyk. Daniel Sun-
jata, Jason O’Mara, John Leguizamo, 
Katherine Heigl, Sherri Shepherd

 Pewna siebie, dumna dziewczyna z Jer-
sey, przechodzi właśnie lekki kryzys 
finansowy - od sześciu miesięcy na 
horyzoncie nie pojawiła się żadna cie-
kawa propozycja pracy i właśnie zare-
kwirowano jej samochód. Nie tracąc 
jednak rezonu, Stephanie zwraca się 
z prośbą o pomoc do swojego kuzyna, 
Vinny’ego, właściciela fi rmy zajmującej 
się ściganiem zbiegłych przestępców. 

 23.20 Korowód - dramat, Polska, 2007, reż. 
Jerzy Stuhr, wyk. Kamil Maćkowiak, 
Aleksandra Konieczna, Jan Frycz, Jerzy 
Stuhr, Katarzyna Maciąg, Maciej Stuhr 

 2.00 Tajemnice losu

 7.10 Doradca smaku
 7.15 Koncert dla M. 
 8.35 Agencie, podaj łapę - komedia, USA 
 10.35 Fred Claus, brat świętego Mikołaja 

- komedia, USA 2007
 12.55 Kung Fu Panda - komedia, USA 2008
 14.50 Śnięty Mikołaj - komedia, USA 1994
 16.55 101 dalmatyńczyków - komedia, USA
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda
 19.45 Uwaga! - program interwencyjny

 20.00 Red II - fi lm sensacyjny, USA, 
Kanada, Francja 2013, reż. Dean Pari-
sot, wyk. Bruce Willis, John Malko-
vich, Mary - Louise Parker, Anthony 
Hopkins, Catherine Zeta - Jones

 22.25 Podwójne ryzyko - fi lm sensacyjny, 
USA, Niemcy, Kanada 1999, reż. Bruce 
Beresford, wyk. Tommy Lee Jones, Ash-
ley Judd, Bruce Greenwood, Annabeth 
Gish, Roma Maffi a

0.35 Poznaj naszą rodzinkę - komedia, USA 
2010, reż. Paul Weitz, wyk. Ben Stiller, 
Robert De Niro, Owen Wilson, Dustin 
Hoff man, Barbra Streisand

 2.40 Pierwszy zjazd - fi lm dok. 
 4.45 Uwaga! - program interwencyjny

 5.30 We Dwoje - program rozrywkowy
 6.50 Mango Telezakupy
 8.55 Różowa pantera - serial
 9.30 Różowa pantera - serial
 10.05 Dzień bałwana - komedia, USA 2000
 12.00 Wallace i Gromit: Klątwa królika 

- komedia, Wielka Brytania 2005
 13.45 Odlotowe dzieciaki - fi lm familijny, USA 
 15.40 Narodziny - fi lm obyczajowy, USA 

2006, reż. Catherine Hardwicke
 17.45 Listy do M. - komedia, Polska 2011, reż. 

Mitja Okorn

 20.00 Nigdy w życiu! - komedia, Polska 
2004, reż. Ryszard Zatorski, wyk. 
Danuta Stenka, Artur Żmijewski, 
Joanna Brodzik, Jan Frycz, Marta 
Lipińska, Krzysztof Kowalewski, 
Joanna Jabłczyńska, Rafał Króli-
kowski, Kinga Preis, Katarzyna Buja-
kiewicz, Cezary Kosiński

 22.10 Raport Pelikana - fi lm sensacyjny, USA 
1993, reż. Alan J. Pakula, wyk. Julia 
Roberts, Denzel Washington

 1.00 Odnaleźć siebie - fi lm obyczajowy, USA
 3.10 Druga strona medalu - talk show

 6.00 Nowy Scooby - Doo
 6.45 Scooby Doo 
 7.15 Pradawny ląd: Pierwsza wielka przy-

goda - fi lm anim.
 8.35 Gwiazdka Beethovena - fi lm familijny, 

Kanada, USA, 2011, reż. John Putch 
 10.20 Hook - fi lm familijny, USA, 1991
 13.05 Powrót do przyszłości - komedia sci - fi ,

USA, 1985, reż. Robert Zemeckis
 15.25 Bajkowe Boże Narodzenie - fi lm fami-

lijny, USA, 2011, reż. Michael Damian
 17.10 Poszukiwacze świętej włóczni - fi lm 

przygodowy, Niemcy, 2010
 19.30 Jaś Fasola
 20.00 Powrót do przyszłości, cz. 2 - komedia 

sci - fi , USA, 1989, reż. Robert Zemec-
kis, wyk. Billy Zane, Casey Siemaszko, 
Christopher Lloyd, Elisabeth Shue, Lea 
Thompson, Michael J. Fox, Thomas F. 
Wilson

 22.05 Tornado w Nowym Jorku - fi lm kata-
strofi czny, Kanada, 2008, reż. Tibor 
Takács, wyk. Jerry Wasserman, Nicole 
de Boer, Sebastian Spence 

 23.50 Mroczne miasto - thriller, USA, 1996, 
reż. David Koepp, wyk. Dermot Mulro-
ney, Elisabeth Shue, Kyle MacLachlan

 1.45 STOP Drogówka
 2.40 Niesamowite rekordy

5.50 Hela w opałach - serial 6.45 Jack Hunter 
i zaginiony skarb Ugaritu - fi lm przygodowy 8.45 
Grinch: świąt nie będzie - fi lm familijny 10.55 Naj-
piękniejsze baśnie braci Grimm: Śpiąca Królewna 
- baśń 12.05 Najpiękniejsze baśnie braci Grimm: 
Kot w butach - baśń 13.20 Najpiękniejsze ba-
śnie braci Grimm: Królewna Śnieżka - baśń 14.45 
Dziewczynka z zapałkami - baśń 15.55 Historia 
Kopciuszka - baśń 17.45 Asterix i Obelix: W służ-
bie Jej Królewskiej Mości - fi lm przygodowy 20.00 
Trzynasty wojownik - fi lm przygodowy, USA 1999, 
reż. John McTiernan, wyk. Antonio Banderas, Vla-
dimir Kulich 22.05 13 Dzielnica - fi lm sensacyjny 
23.55 Resident Evil: Zagłada - fi lm akcji, USA 2007 
1.50 JRG w akcji 2.25 Dyżur 3.00 JRG w akcji 

12.30 Kolędy z Mazowszem - koncert 13.25 M jak 
miłość (1173) - serial 14.20 Gąssowski świątecz-
nie - koncert 14.50 Nie tylko Gustlik - fi lm dok. 
15.50 U Pana Boga za piecem - komedia 17.30 Te-
leexpress 17.55 Gwiazdy na gwiazdkę 18.50 Kylie 
Christmas - Święta z Kylie Minogue - koncert 19.20 
Dobranocka 19.30 Dobranocka 20.00 Wiadomo-
ści 20.30 Sport 20.40 Pogoda 20.50 Na dobre 
i na złe (611) - Zapomnij o nim - serial 21.50 Polo-
nia w Komie 22.05 Polonia 24 22.30 Halo Polonia 
23.30 U Pana Boga za piecem - komedia 1.10 Z Bo-
żego Narodzenia - kolędy śpiewa Joanna Słowiń-
ska 1.30 Dobranocka za oceanem 2.00 Wiadomo-
ści 2.25 Sport 2.30 Pogoda 2.45 Na dobre i na złe 
(611) - Zapomnij o nim - serial 

5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy -   co 
pół godziny 15.30 Serwis Info 15.55 Pogoda 16.00 
Prawdę mówiąc - Teresa Lipowska (135) - maga-
zyn 16.30 Puls Polski - magazyn 16.55 Pogoda 
16.58 Flesz Info 17.15 Teleexpress Extra 17.32 Puls 
Polski - magazyn 18.00 Twoje Info 18.30 Po prze-
cinku - rozmowa 18.50 Serwis Info 19.21 Pogoda 
19.28 Reportaż 20.00 APARTAMENT 21.10 Serwis 
Info 21.34 Pogoda 21.40 Studio LOTTO 21.50 Flesz 
- Panorama Dnia 21.51 Panorama Dnia 22.48 Po-
goda 22.55 Godzina po godzinie - podsumowanie 
dnia 23.45 Teleexpress Extra 0.10 APARTAMENT 
1.25 Serwis Info 1.50 Panorama Dnia 2.42 Pogoda 
2.45 Po przecinku - rozmowa 3.05 Reportaż 3.30 
Reportaż 4.20 Prawdę mówiąc - Teresa Lipowska 

6.00 Prywatna historia kina 6.35 Błękitna stal - we-
stern, USA 7.45 Dwaj zgryźliwi tetrycy - komedia, 
USA - Jack Lemmon i Walter Matthau w formie 
jak sprzed lat - jako dwaj wiecznie skłóceni moc-
no starszawi sąsiedzi, którzy smalą cholewki do tej 
samej atrakcyjnej wdówki. Plus Ann-Margret. 9.55 
Templariusze Miłość i krew - melodramat, Dania, 
Finlandia, Niemcy, Norwegia, Szwecja, Wlk. Bry-
tania 12.45 Czarny rumak - fi lm przygodowy, USA 
15.05 Tristan i Izolda - dramat 17.50 Odlot - fi lm
anim. 20.00 Pieniądze to nie wszystko - komedia, 
Polska 22.10 Quigley na Antypodach - dramat, Au-
stralia, USA 0.40 Prawdziwa legenda - fi lm sensa-
cyjny, Chiny 2.55 Blair Witch Project - horror, USA 
4.30 Tulipan - serial 5.45 Świerszcz - etiuda

7.00 Polsat Sport News Sport Flash 7.07 Koszy-
kówka Beko BBL 8.00 Koszykówka Beko BBL 9.00 
Polsat Sport News Sport Flash 9.07 Magazyn Ca-
fe Futbol 10.00 Magazyn Cafe Futbol 11.00 Pol-
sat Sport News Sport Flash 11.07 Tenis Wimbledon 
2015 12.00 Tenis Wimbledon 2015 13.00 Polsat 
Sport News Sport Flash 13.07 Rugby PŚ 2015 15.00 
Polsat Sport News Sport Flash 15.07 Piłka nożna 
Eliminacje ME 2016 17.00 Polsat Sport News Sport 
Flash 17.07 Ręczna Magazyn Polska 2016 19.00 
Polsat Sport News Sport Flash 19.07 Siatkówka ME 
w siatkówce kobiet 21.00 Polsat Sport News Sport 
Flash 21.07 Formuła 1 GP USA 23.00 Polsat Sport 
News Sport Flash 23.07 PŚ w siatkówce mężczyzn 
2015 1.00 MMA KSW31 

6.15 Ostre cięcie 7.00 Usterka 7.55 Gogglebox 
Wydanie Świąteczne - magazyn 8.25 Kossakow-
ski. Inicjacja 8.55 Wojny przewoźników 9.50 Kos-
sakowski kontra Betlejewski. Starcie 10.50 DeFac-
to 11.45 Damy i wieśniaczki 12.45 Bogacze kontra 
reszta świata - serial 13.50 Wojny magazynowe 7. 
Święta 14.45 Najlepszy w mieście 15.45 Express 
- informacje 16.00 Gogglebox Wydanie Świą-
teczne - magazyn 16.35 Moje wielkie cygańskie 
wesele. Święta 17.45 Express - informacje 18.00 
DeFacto 19.00 Handlarze Extra 19.45 Express - in-
formacje 20.00 Damy i wieśniaczki 21.00 Kos-
sakowski. Inicjacja 21.30 Kossakowski. Inicjacja 
22.00 Gogglebox. Przed telewizorem 22.45 Woj-
ny magazynowe 23.40 Najgorszy polski kierowca

6.00 Rodzina zastępcza 6.55 Boże Narodzenie 
z Michaelem Buble 7.50 Mistrz kuchni: Juniorzy 
9.00 Ludzie. 4 miliardy lat ewolucji - fi lm dok. 9.55 
Barbie i Akademia Księżniczek - fi lm anim. 11.35 
K - 9 : Prywatny detektyw - komedia kryminalna 
13.25 K - 911 - komedia kryminalna 15.10 Córka 
Mikołaja II. Święta pod znakiem zapytania - kome-
dia familijna 16.50 Pogromcy duchów - komedia 
18.55 Kiedy Święty Mikołaj spadł na ziemię - fi lm 
familijny 21.00 Rude Tube - Wydanie Gwiazdkowe 
21.55 Rude Tube - Wydanie Gwiazdkowe 22.45 
Existenz - fi lm sensacyjny, Kanada, Wielka Bryta-
nia, 1999, reż. David Cronenberg, wyk. Jennifer Le-
ight, Willem Dafoe 0.40 Nietoperze - horror, USA, 
1999 2.25 STOP Drogówka 3.15 Disco Polo

PIĄTEK, 25.12 imieniny Eugenii, Anastazji

HIT

HIT

HIT

HIT

HIT

HIT

TVP 2
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POLSAT SPORT NEWS TV6

Stopklatka

TVN 7

TTV 

5.20 Klan (2857) - telenowela
 5.50 Niespotykanie spokojny człowiek 

- film TVP, Polska, reż. Stanisław Bareja, 
wyk. Janusz Kłosiński, Ryszarda 
Hanin, Marek Frąckowiak, Małgorzata 
Potocka, Janina Sokołowska, Jerzy 
Turek, Stanisław Tym, Ludwik Benoit, 
Hanna Bedryńska

 6.55 Na ratunek orangutanom - fi lm dok.
 7.50 Najlepsze z najlepszych. Święta 

z Disneyem. - fi lm anim.
 8.45 Ranczo (81) - Podróż w czasie - serial
 9.40 Tysiąc i jedna noc (82) - serial
 10.40 Wspaniałe stulecie (242)) - serial
 11.30 Przepis dnia - magazyn
 11.40 Ogród Królowej Elżbiety - fi lm dok.
 12.50 Drzewko życzeń - fi lm obyczajowy, 

USA, wyk. Jason Gedrick, Erica Cerra, 
Carrie Genzel

 14.15 Wiadomości naukowe - magazyn
 14.25 Okrasa łamie przepisy - Wigilia u leśni-

ków - magazyn kulinarny
 15.00 Auta 2 - fi lm anim.
 17.00 Teleexpress
 17.15 Pogoda
 17.30 Klan (2858) - telenowela
 18.30 Kolędy w Pałacu Prezydenckim
 19.30 Wiadomości
 20.00 Sport
 20.10 Pogoda
 20.20 Orędzie abp Stanisława Gądeckiego na 

Boże Narodzenie
 20.30 Gwiazdy na gwiazdkę
 21.30 Papieska Pasterka z Watykanu - relacja, 

Watykan, Polska
 23.20 Strażnicy skarbu - fi lm przygodowy, 

Niemcy, reż. Ian B. MacDonald, wyk. 
Raoul Bova, Anna Friel, Volker Bruch

 1.10 Św. Mikołaj potrzebny od zaraz - kome-
dia, USA, reż. Craig Pryce, wyk. Laura 
Vandervoort, Nick Zano, Paula Brancati

 2.45 Drzewko życzeń - fi lm obyczajowy, 
USA, wyk. Jason Gedrick, Erica Cerra, 
Carrie Genzel 

 4.20 Zakończenie dnia

 6.05 M jak miłość (964) - serial
 7.05 M jak miłość (965) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 10.25 Barwy szczęścia (1368) - serial
 11.05 Na dobre i na złe (71) - Bezdomna 

samotność
 12.10 Rodzinka Robinsonów - fi lm anim.
 14.00 Familiada - teleturniej
 14.40 Rodzinka.pl (65) „Nowe zwierzątko 

domowe” - serial
 15.15 Wesołych świąt - komedia, USA, reż. 

John Whitesell, wyk. Danny DeVito, 
Matthew Broderick, Kristin Davis

 17.00 Koncert świąteczny - Katedra w Pelplinie 
 18.00 Panorama
 18.20 Sport Telegram
 18.25 Pogoda
 18.40 Renifer Niko ratuje święta - fi lm anim.
 20.05 Barwy szczęścia (1369) - serial

 20.40 Holiday - komedia, USA, reż. Nancy 
Meyers, wyk. Cameron Diaz, Kate 
Winslet, Jeff Black

 23.10 Pan i pani Kiler - komedia sensacyjna, 
USA, reż. Robert Luketic, wyk. Kathe-
rine Heigl, Ashton Kutcher, Tom Selleck

 1.00 To właśnie miłość - komedia, Wielka 
Brytania, USA, reż. Richard Curtis, wyk. 
Hugh Grant, Rowan Atkinson, Colin 
Firth, Emma Thompson, Liam Neeson

 Scenarzysta Richard Curtis staje za 
kamerą, by z właściwą sobie swadą 
i poczuciem humoru opowiedzieć 
o Londyńczykach - od premiera do 
gońca - ogarniętych świąteczną 
gorączką.

 3.20 Koncert świąteczny - Katedra w Pelplinie

 4.15 Zakończenie dnia
 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 8.00 Miodowe lata SPECIAL
 9.10 Kolędowanie z Fundacją Polsat
 10.20 Świat według Kiepskich SPECIAL
 11.45 Nasz nowy dom
 13.45 Krakowskie Kolędowanie z Polsatem
 15.25 Jasnogórskie Kolędowanie z Polsatem
 16.55 Wielkie Kolędowanie z Polsatem 
 - Kraków 2015
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich
 20.00 Kevin sam w domu - komedia familijna, 

USA, 1990, reż. Chris Columbus, wyk. 
Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, 
Catherine O’Hara, John Heard 

 22.10 Święta Last Minute - komedia fami-
lijna, USA, 2004, reż. Joe Roth, wyk. 
Tim Allen, Jamie Lee Curtis, Dan 
Aykroyd, Erik Per Sullivan, Jake Busey

 0.15 RYŚ - komedia, Polska, 2007, reż. Sta-
nisław Tym, wyk. Stanisław Tym, Anna 
Korcz, Anna Majcher, Anna Przybylska, 
Beata Tyszkiewicz, Borys Szyc, Agata 
Buzek, Danuta Stenka, Dorota Stalińska

 Prezes KS Tęcza Ryszard Ochódzki, 
omyłkowo ścigany przez szefa mafi i
Kredę, musi mu oddać dwa miliony 
euro. Niezawodna Maria Wafel radzi, 
aby zdobył pieniądze, sprzedając ziemię 
na Suwalszczyźnie księdzu Pudrowi. 
Jednak znacznie łatwiejszym sposobem 
pozyskania tej sumy okazuje się szwin-
del bankowy, któryOchódzki organizuje 
do spółki z prezesem banku - Kozicz-
kiem. Uciekając z forsą, niespodziewa-
nie spotyka żonę Molibdena i ląduje 
w jej małżeńskim łóżku. 

 3.35 Tajemnice losu

 7.25 Singielka - serial
 7.55 Doradca smaku
 8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn
 10.55 Kuchenne rewolucje
 11.55 Szkoła - serial
 12.50 Szpital - program obyczajowy
 13.45 Ukryta prawda - program obyczajowy
 14.45 Kuchenne rewolucje 
 15.45 Szkoła - serial
 16.45 Vinci - komedia, Polska 2004
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda
 19.45 Uwaga! - program interwencyjny
 20.00 Doradca smaku
 20.05 Kot w butach - komedia, USA 2011, reż. 

Chris Miller, wyk. Antonio Banderas, 
Salma Hayek, Billy Bob Thornton

 22.00 Alicja w Krainie Czarów - fi lm przy-
godowy, USA 2010, reż. Tim Bur-
ton, wyk. Mia Wasikowska, Johnny 
Depp, Helena Bonham Carter, Anne 
Hathaway, Crispin Glover

 0.15 Złoty kompas - fi lm przygodowy, USA, 
Wielka Brytania 2007, reż. Chris Weitz, 
wyk. Nicole Kidman, Daniel Craig, 
Dakota Blue Richards, Ben Walker

 2.40 Gwiezdny pył - fi lm przygodowy, USA, 
Wielka Brytania 2007

 5.05 Uwaga! - program interwencyjny

 5.30 We Dwoje - program rozrywkowy
 6.45 Męski Typ 2: Zbigniew Lew - Starowicz 
 7.15 Zaklinaczka duchów - serial
 8.15 Sąd rodzinny - program sądowy
 9.15 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 10.15 Magda M. - serial obyczajowy
 11.20 Mango Telezakupy
 12.55 Sąd rodzinny - program sądowy
 13.50 Szpital - program obyczajowy
 14.50 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 15.50 Bananowy doktor - serial
 16.45 Zaklinaczka duchów - serial
 17.45 Granice czasu - fi lm przygodowy, USA 

 20.00 Listy do M. - komedia, Polska 2011, 
reż. Mitja Okorn, wyk. Maciej Stuhr, 
Roma Gąsiorowska, Tomasz Karo-
lak, Agnieszka Dygant, Piotr Adam-
czyk, Wojciech Malajkat, Paweł 
Małaszyński, Katarzyna Zielińska

 22.25 Różowa Pantera - komedia, USA, Cze-
chy 2006, reż. Shawn Levy, wyk. Steve 
Martin, Kevin Kline, Jean Reno, Emily 
Mortimer, Beyoncé Knowles

 0.10 Ira i Abby - komedia, USA 2006
 2.20 Propaganda - fi lm dok. 
 4.05 Druga strona medalu - talk show

 6.00 Niesamowite rekordy
 7.10 Klub przyjaciół Myszki Miki
 8.10 Nowy Scooby - Doo 
 8.55 Garfi eld Show
 9.10 Lucek i Luśka - Strażnicy Teksasu 

- komedia animowana, Belgia, 2009 
 11.00 Oliver Twist - dramat familijny, USA, 

1997, reż. Tony Billx Trench, Elijah Wood, 
David O’Hara 

 12.45 Balto II: Poszukiwania - fi lm anim.
 14.15 Opowieść o dinozaurach - fi lm anim.
 15.40 Gwiazdka Beethovena - fi lm familijny, 

Kanada, USA, 2011, reż. John Putch 
 17.25 Opiekun - komedia familijna, USA, 2011, 

reż. Stephen Herek, wyk. Kevin Corrigan
 19.30 Jaś Fasola
 20.00 Powrót do przyszłości - komedia sci 

- fi, USA, 1985, reż. Robert Zemeckis, 
wyk. Christopher Lloyd, Crispin Glo-
ver, Lea Thompson, Michael J. Fox

 22.15 W szczękach rekina - thriller, Australia, 
Singapur, 2012, reż. Kimble Rendall, wyk. 
Chris Betts, Richard Brancatisano

 0.05 Król Skorpion 2: Narodziny Wojownika 
- film fantasy, Niemcy, RPA, USA, 2008, 
reż. Russell Mulcahy, wyk. Karen David, 
Michael Copon, Simon Quarterman 

 2.15 STOP Drogówka
 3.10 La Maviuta - gender romance

6.00 Hela w opałach - serial komediowy 7.00 
Gwiazda Kopernika - fi lm animowany 8.55 My-
si agenci - fi lm familijny 10.50 Jack Hunter i zagi-
niony skarb Ugaritu - fi lm przygodowy 12.50 Wy-
spa piratów - fi lm przygodowy 15.35 Dziewczyny 
z St. Trinian - komedia, Wielka Brytania, 2007, reż. 
Oliver Parker, Barnaby Thompson, wyk. Talulah Ri-
ley, Rupert Everett, Colin Firth, Jodie Whittaker 
17.35 W imię króla - fi lm przygodowy 20.00 Aste-
rix i Obelix: W służbie Jej Królewskiej Mości - fi lm 
przygodowy 22.10 Next - thriller sci - fi , USA 2007, 
reż. Lee Tamahori, wyk. Nicolas Cage, Jessica Biel, 
Julianne Moore 0.10 Family Man - komedia, USA 
2000, reż. Brett Ratner, wyk. Nicolas Cage, Téa Le-
oni, Don Cheadle, Jeremy Piven 2.50 JRG w akcji

13.15 M jak miłość (1172) - serial 14.10 Egzamin z ży-
cia (51) - serial 15.05 Wilnoteka 15.25 Kolędy świa-
ta - koncert 16.20 Gwiazdka w Złotopolicach - fi lm 
TVP 17.20 Polonia w Komie 17.30 Teleexpress 17.50 
Polska z Miodkiem 17.55 Koncert świąteczny - Ka-
tedra w Pelplinie 18.55 Barwy szczęścia (1308) - se-
rial 19.30 Dobranocka 20.00 Wiadomości 20.25 
Sport 20.40 Pogoda 20.45 Orędzie abp Stanisława 
Gądeckiego 21.00 Kolędy w Pałacu Prezydenckim 
21.50 Polonia w Komie 22.05 Polonia 24 22.30 Halo 
Polonia - magazyn 23.25 Polska z Miodkiem - Cho-
rzów - felieton 23.30 Kolędy i pastorałki śpiewa Ze-
spół Pieśni i Tańca „Śląsk” 23.55 Transmisja Mszy 
Świętej - Pasterskiej z Sanktuarium Matki Bożej Czę-
stochowskiej na Bachledówce

5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy -  co pół 
godziny  16.30 Puls Polski - magazyn 16.55 Pogo-
da 16.58 Flesz Info 17.15 Teleexpress Extra 17.32 
To jest temat - magazyn 17.56 Twoje Info 18.20 
Po przecinku - rozmowa 18.50 Serwis Info 19.10 
INFOrozmowa 19.30 INFObiznes 19.46 Pogoda 
19.57 Dziś wieczorem 20.12 Minęła 20ta 20.44 
Flesz - Serwis Info 20.51 Pogoda 21.00 Serwis In-
fo 21.08 Pogoda 21.15 Puls Polski - magazyn 21.40 
Studio LOTTO 21.50 Flesz - Panorama Dnia 21.51 
Panorama Dnia 22.49 Pogoda 22.55 Godzina po 
godzinie - podsumowanie dnia 23.50 Teleexpress 
Extra 0.10 To jest temat - magazyn 0.40 Dziś wie-
czorem 0.55 Minęła 20ta 1.27 Flesz - Serwis Info 
1.35 Serwis Info 1.45 Panorama Dnia 2.37 Pogoda

6.00 Prywatna historia kina 6.40 Rodzina Piratów 
Sezon 2 - Fortuna nudą się toczy - serial 7.30 Ma-
gia świąt - komedia 9.20 Kobra: Oddział specjalny 
Sezon 7 odc - Łatwa zdobycz - serial 10.25 Kobra: 
Oddział specjalny Sezon 7 odc - Henryk i Paweł 
- serial 11.40 Pułapki umysłu Sezon II - Gimnasty-
ka mózgu - serial 12.05 Pułapki umysłu Sezon II 
- Kłamca, kłamca - serial 12.50 Katastrofy w prze-
stworzach - Zawrót głowy - serial 14.00 Wariac-
kie święta - komedia 16.00 Dwaj zgryźliwi tetrycy 
- komedia 18.05 Kariera frajera - komedia 20.00 
Miasto aniołów - dramat 22.30 W imię króla II: 
Dwa światy - fi lm fantastyczny 0.20 Tulipan - se-
rial 1.35 Pręgi - dramat psychologiczny  3.30 Pier-
ścionek z orłem w koronie - fi lm wojenny

7.00 Polsat Sport News Sport Flash 7.07 Tenis 
Wimbledon 2015 8.00 Tenis Wimbledon 2015 9.00 
Polsat Sport News Sport Flash 9.07 PŚ w siatkówce 
mężczyzn 2015 10.00 PŚ w siatkówce mężczyzn 
2015 11.00 Polsat Sport News Sport Flash 11.07 
Magazyn Cafe Futbol 13.00 Polsat Sport News 
Sport Flash 13.07 Siatkówka ME w siatkówce ko-
biet 15.00 Polsat Sport News Sport Flash 15.07 PŚ 
w siatkówce mężczyzn 2015 17.00 Polsat Sport 
News Sport Flash 17.07 Koszykówka Beko BBL 
19.00 Polsat Sport News Sport Flash 19.07 Maga-
zyn Puncher 20.00 Ręczna Magazyn Polska 2016 
21.30 Sportowe podsumowanie roku 2015 23.00 
Polsat Sport News Sport Flash 23.07 Tenis Wimble-
don 2015 1.00 Magazyn Puncher 

8.30 Cała prawda o jedzeniu 2. Extra 9.00 Świa-
tełkowe szaleństwo - dokument 10.00 Usterka 
11.00 DeFacto 12.00 Science of Stupid 12.25 Ana-
tomia głupoty według Richarda Hammonda 12.55 
Oszukać system 13.25 Wojny magazynowe 14.20 
Najgorszy polski kierowca 15.00 Remont raz/dwa 
w 24 h 15.45 Express - informacje 16.00 Kossa-
kowski. Inicjacja 16.35 Najlepszy w mieście 17.45 
Express - informacje 18.00 DeFacto 18.25 Goggle-
box. Przed telewizorem 19.05 Gogglebox. Przed 
telewizorem 19.45 Express - informacje 20.00 
Moje wielkie cygańskie wesele. Święta 21.00 
Usterka 22.00 Kossakowski kontra Betlejewski. 
Starcie 23.00 Kossakowski. Nieoczywiste 23.30 
Bar u Danuśki 0.00 Wojny magazynowe

6.00 Rodzina zastępcza 6.55 Benny Hill 7.55 Au-
stralijskie rekordy Guinnessa 8.50 Niezwykłe cho-
inki - fi lm dok. 9.45 Lucky Luke: Miasteczko Da-
isy - fi lm anim. 11.15 Amerykańska opowieść - fi lm 
anim. 12.50 Amerykańska opowieść: Feiwel rusza 
na Zachód - fi lm anim. 14.20 Barbie i sekret wró-
żek - fi lm anim. 15.50 Barbie i Akademia Księżni-
czek - fi lm anim. 17.30 K - 9 : Prywatny detektyw 
- komedia kryminalna 19.20 K - 911 - komedia kry-
minalna 21.05 Street Fighter: Legenda Chun - Li 
- film sci - fi , Indie, Japonia, Kanada, USA, 2009, 
reż. Andrzej Bartkowiak, wyk. Kristin Kreuk, Mi-
chael Clarke, Neal McDonough 23.00 Przylądek 
strachu - thriller, USA, 1991, reż. Martin Scorsese 
1.35 STOP Drogówka 2.30 Miodowe lata 

CZWARTEK, 24.12 imieniny Adama, Ewy
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5.40 Egzamin z życia (82) - serial
 6.30 My Wy Oni - magazyn
 7.00 Transmisja Mszy Świętej
 8.00 Tydzień
 8.25 Ziarno - Święta po góralsku - magazyn
 8.55 Moje drugie życie - fi lm dok.
 9.50 Asterix na olimpiadzie - komedia, Bel-

gia, Francja, Hiszpania, Niemcy
 11.50 Między ziemią a niebem
 12.00 Anioł Pański, Watykan
 12.15 Między ziemią a niebem
 12.50 Zakopower kolęduje w Bukowinie 

- koncert
 13.20 BBC w Jedynce - Poczta Pingwinów na 

Antarktydzie - fi lm dok.
 14.20 Służące - dramat, USA
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.30 Jaka to melodia?
 18.30 Gwiazdo świeć, kolędo leć… - koncert
 19.20 Wiadomości naukowe - magazyn
 19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
 20.25 Blondynka (43) - Każdemu kiedyś 

zagra orkiestra - serial
 21.25 Rolnik szuka żony seria II - wydanie 

specjalne - reality show

 22.25 Zakochana Jedynka - Notting Hill 
- komedia romantyczna, Wielka 
Brytania, USA, reż. Roger Michell, 
wyk. Hugh Grant, Julia Roberts, 
Hugh Bonneville, Emma Chambers

 0.35 Mały wielki wojownik - fi lm akcji, Chiny, 
Hongkong, reż. Sheng Ding, wyk. Jackie 
Chan, Lin Peng, Lee - Hom Wong

 2.10 Jaka to melodia?
 3.00 Strażnik - fi lm sensacyjny, USA 
 4.45 Zakończenie dnia

 6.05 Słowo na niedzielę 
 6.20 Ostoja
 6.50 M jak miłość (1185) - serial
 7.50 Barwy szczęścia (1366) - serial
 8.25 Barwy szczęścia (1367) - serial
 8.55 Barwy szczęścia (1368) - serial
 9.25 Barwy szczęścia (1369) - serial
 9.55 Rodzinne oglądanie - Morskie potwory. 

Prehistoryczna przygoda - fi lm dok.
 10.40 Podróże z historią (13) Piękno wykute 

w stali - cykl dok.
 11.15 Makłowicz w podróży - Szwecja „Göte-

borg” - magazyn kulinarny
 11.50 Gwiazdy w południe - Konnica 

- western, USA, 1959, reż. John Ford, 
wyk. John Wayne, William Holden, Con-
stance Towers, Judson Pratt

 14.00 Familiada - teleturniej
 14.35 Rodzinka.pl (3) - Kieszonkowe - serial
 15.10 „1 2 3… 25” jubileuszowy koncert 

zespołu RAZ DWA TRZY 
 16.20 Sami swoi - komedia, Polska, reż. Sylwe-

ster Chęciński, wyk. Wacław Kowalski, 
Władysław Hańcza, Zdzisław Karczew-
ski, Ilona Kuśmierska, Jerzy Janeczek, 
Aleksander Fogiel, Maria Zbyszewska, 
Halina Buyno, Witold Pyrkosz

 18.00 Panorama
 18.15 Sport Telegram
 18.20 Pogoda
 18.35 Kleopatra, cz. 2 - fi lm kostiumowy, USA 
 20.10 Robin Hood - fi lm przygodowo 

- historyczny, USA, Wielka Bryta-
nia, reż. Ridley Scott, wyk. Russell 
Crowe, Cate Blanchett, Max von 
Sydow, William Hurt

 22.40 Studio Teatralne Dwójki. „Komety” 
 0.00 Tunel - fi lm sensacyjny, USA
 1.55 Głęboka woda (10) - Eurosieroty - serial
 2.45 Głęboka woda (11) - Zawód fotoreporter 

- serial
 3.40 Farba - dramat
 5.10 Zakończenie dnia

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 7.45 Jeźdźcy smoków
 8.15 Turbo Fast
 8.45 Sooby Doo: Upiorna Gwiazdka 
 9.15 Piotruś Pan: Wielki powrót - fi lm anim.
 10.55 Dobra wróżka 2 - fi lm familijny, USA
 12.50 Anioł stróż - komedia, USA, 2005
 14.55 Rycerz Króla Artura - melodramat, USA, 

1995, reż. Jerry Zucker, wyk. Sean Con-
nery, Richard Gere, Julia Ormond, Ben 
Cross, Liam Cunningham 

 17.45 Nasz nowy dom
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Państwo w Państwie
 20.00 Desperado - fi lm akcji, USA, 1995, 

reż. Robert Rodriguez, wyk. Anto-
nio Banderas, Salma Hayek, Joaquim 
De Almeida, Cheech Marin, Steve 
Buscemi, Quentin Tarantino 

 22.15 Ktoś całkiem obcy - thriller, USA, 2007, 
reż. James Foley, wyk. Halle Berry, Flo-
rencia Lozano, Gary Dourdan, Richard 
Portnow, Bruce Willis

 Kiedy Rowena, reporterka śledcza, 
dowiaduje się, że za śmiercią jej przyja-
ciółki może stać jeden z ważnych ludzi 
świata reklamy, Harrison Hill, decyduje, 
aby przy pomocy swojego współpra-
cownika, Milesa Haleya, przeniknąć do 
świata, w którym obraca się Hill. Uda-
jąc Katherine, tymczasową pracownicę 
agencji Hilla oraz Weronikę, z którą Hill 
flirtuje w sieci, Rowena ze wszystkich 
stron osacza swoją ofi arę i wkrótce 
odkrywa, że nie tylko ona zmieniła 
tożsamość.

 0.45 Magazyn sportowy
 2.45 Tajemnice losu
 5.00 Disco Gramy

 6.30 Jak przeżyć święta - komedia, USA
 8.25 Kung Fu Panda - komedia, USA 2008
 10.10 Lemony Snicket: Seria niefortunnych 

zdarzeń - komedia, USA, Niemcy 2004
 12.25 101 dalmatyńczyków - komedia, USA
 14.35 Śnięty Mikołaj III: Uciekający Mikołaj 

- komedia, reż. Michael Lembeck
 16.30 Gwiezdny pył - fi lm przygodowy, USA
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 
 19.45 Uwaga! - program interwencyjny

 20.00 Tango i Cash - fi lm sensacyjny, 
USA 1989, reż. Andriej Konczałow-
ski, wyk. Sylvester Stallone, Kurt 
Russell, Jack Palance, Teri Hatcher, 
Michael J. Pollard

 22.05 Na zabójczej ziemi - fi lm sensacyjny, 
USA 1994, reż. Steven Seagal, wyk. Ste-
ven Seagal, Michael Caine, Joan Chen, 
John C. McGinley, R. Lee Ermey, Billy 
Bob Thornton

 0.10 MasterChef - program rozrywkowy 
 3.05 Uwaga! - program interwencyjny
 3.20 Sekrety Magii 

 8.40 Zaklinaczka duchów - serial
 9.40 Narodziny - fi lm obyczajowy, USA
 11.45 W krzywym zwierciadle: Witaj Święty 

Mikołaju! - komedia, USA 1989
 13.45 Legalne blondynki - komedia, USA
 15.30 Siedmiu wspaniałych - western, USA 

1960, reż. John Sturges, wyk. Yul Bryn-
ner, Steve McQueen, Robert Vaughn, 
James Coburn, Charles Bronson, Horst 
Buchholz, Eli Wallach

 18.00 Za jakie grzechy - komedia, USA

 20.00 Tylko mnie kochaj - komedia, Polska 
2006, reż. Ryszard Zatorski, wyk. 
Maciej Zakościelny, Agnieszka Gro-
chowska, Julia Wróblewska, Gra-
żyna Szapołowska, Jan Frycz, Marcin 
Bosak, Dominika Kluźniak, Tomasz 
Karolak, Przemysław Sadowski, 
Danuta Stenka, Artur Żmijewski

 22.10 Olimp - serial
 23.10 Stan zagrożenia - fi lm sensacyjny, USA 

1994, reż. Phillip Noyce, wyk. Harri-
son Ford, Willem Dafoe, Anne Archer, 
Joaquim De Almeida, Henry Czerny

 2.00 Terminator: Kroniki Sary Connor - serial
 2.55 Sekrety Magii 

 6.00 Strażnik Teksasu
 6.55 Klub przyjaciół Myszki Miki
 7.55 Nowy Scooby - Doo 
 8.45 Scooby Doo
 9.10 Scooby Doo
 9.40 Pradawny ląd: Pierwsza wielka przy-

goda - fi lm anim.
 11.00 Galileo
 12.50 Dracula, wampiry bez zębów - kome-

dia, USA, Francja, 1995, reż. Mel Brooks
 14.35 Ślicznotki - komedia, USA, 1995
 16.30 Powrót do przyszłości, cz. 3 - komedia 

sci - fi , USA, 1990, reż. Robert Zemeckis
 19.00 Galileo
 20.00 Kochanie, poznaj moich kumpli 

- komedia, Australia, Wielka Brytania, 
2011, reż. Stephan Elliott, wyk. Kris 
Marshall, Laura Brent, Xavier Samuel 

 21.55 Przekręt - komedia sensacyjna, USA, 
Wielka Brytania, 2000, reż. Guy Ritchie, 
wyk. Brad Pitt, Jason Statham 

 23.55 Spirit: Duch miasta - fi lm fantasy, USA, 
2008, reż. Frank Miller, wyk. Gabriel 
Macht, Samuel L. Jackson, Scarlett 
Johansson 

 1.55 Zbrodnie, które wstrząsnęły Polską
 2.50 La Maviuta - gender romance
 3.15 Boże Narodzenie 2012 z Michaelem 

Buble - koncert

5.55 Taki jest świat - program informacyjny 6.45 
Co ludzie powiedzą? - serial komediowy 7.20 Co 
ludzie powiedzą? - serial komediowy 8.00 Staw-
ka większa niż życie - serial wojenny 9.05 Boso 
przez świat - serial dokumentalny 10.45 Milion 
na gwiazdkę - familijny 12.45 Dziewczynka z za-
pałkami - baśń 13.55 Historia Kopciuszka - baśń 
15.45 Książę i kowal - baśń 18.00 Goście w Ame-
ryce - komedia 20.00 Sezon na misia 3 - fi lm anim. 
21.40 Family Man - komedia, USA 2000, reż. Brett 
Ratner 0.05 American Horror Story - serial 1.00 Ta-
ki jest świat 1.50 Dyżur 2.30 Dyżur 3.00 JRG w akcji 
3.25 Dyżur 3.50 JRG w akcji 4.20 Menu na miarę 
4.45 Z archiwum policji 5.10 Menu na miarę 

12.00 Anioł Pański 12.15 Między ziemią a niebem 
12.45 Pod Tatrami 12.55 Czekamy na Świato-
we Dni Młodzieży - Kronika (22) 13.00 Transmi-
sja Mszy Świętej - z kościoła pw. Świętej Rodziny 
w Poznaniu 14.25 Witaj mała gwiazdko 15.30 Sen 
o Warszawie - fi lm dok. 17.25 Polska z Miodkiem 
17.30 Teleexpress 17.55 M jak miłość (1175) - serial 
18.50 Racja stanu - 19.25 Kolędy jazzowe 19.45 
Dobranocka 20.00 Wiadomości 20.25 Sport 20.35 
Pogoda 20.45 Siła wyższa (3) - serial 21.40 Teatr 
Telewizji - Zabójcza pewność - spektakl teatralny 
22.45 Gwiazdo świeć, kolędo leć… - koncert 23.35 
Pamiętaj o mnie 23.55 Racja stanu - 0.25 Kolędy 
jazzowe 0.40 Polska z Miodkiem - Cieszyn - felie-
ton 0.50 M jak miłość (1175) - serial

5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy -  co pół 
godziny  16.30 Puls Polski - magazyn 16.55 Pogoda 
16.58 Flesz Info 17.05 Serwis sportowy 17.15 Te-
leexpress Extra 17.32 Puls Polski - magazyn 18.00 
Prawdę mówiąc - Włodek Pawlik (134) - magazyn 
18.28 Po przecinku - rozmowa 18.50 Serwis In-
fo weekend 18.58 Nie wierzę politykom - deba-
ta 19.30 Konfrontacje - magazyn 19.47 Pogoda 
19.53 Dziś wieczorem 20.10 Minęła 20ta 20.30 
Serwis Info weekend 20.40 Bez retuszu - maga-
zyn 21.40 Studio LOTTO 21.50 Flesz - Panorama 
Dnia 21.51 Panorama Dnia 22.45 Sportowa nie-
dziela 23.15 Godzina po godzinie - podsumowanie 
dnia 0.00 Pogoda 0.10 Teleexpress Extra 0.30 Wo-
ronicza 17 1.33 Pogoda 1.40 Bez retuszu - magazyn

6.00 Niewinny człowiek - western, USA 7.10 Sta-
wiam na Tolka Banana - Filipek - serial 7.50 Sta-
wiam na Tolka Banana - Tolek - serial 8.50 Ja Wam 
pokażę! - komedia, Polska 11.15 Czterej pancerni 
i pies cz. 7/8 - Rozstajne drogi - serial 12.10 Czterej 
pancerni i pies cz. 8/9 - Brzeg morza - serial 13.15 
Odlot - fi lm anim. 15.35 Kariera frajera - komedia, 
USA 17.35 Wielki Joe - fi lm familijny, USA 19.50 
100 kultowych fi lmów: Pulp Fiction - magazyn 
publicystyczny 20.00 Templariusze. Miłość i krew 
- melodramat, Dania, Finlandia, Niemcy, Norwegia, 
Szwecja, Wlk. Brytania 22.50 Rybka zwana Wandą 
- komedia, USA, Wielka Brytania 1.05 Pierwszy mi-
lion - fi lm sensacyjny, Polska 3.10 Terrorysta - thril-
ler 5.30 Nic mnie nie dotknie - etiuda

7.07 Tenis Barclays ATP World Tour Finals Londyn 
9.07 Sportowe podsumowanie roku 2015 10.07 
Sportowe podsumowanie roku 2015 11.07 Pił-
ka nożna Eliminacje ME 2016 13.00 Polsat Sport 
News Sport Flash 13.07 Sportowe podsumo-
wanie roku 2015 14.00 Polsat Sport News Sport 
Flash 14.07 Sportowe podsumowanie roku 2015 
15.00 Polsat Sport News Sport Flash 15.07 Maga-
zyn Trans World Sport 16.00 WRC Podsumowanie 
sezonu 2015 WRC 17.00 Koszykówka Beko BBL 
19.00 Polsat Sport News Sport Flash 19.07 Ma-
gazyn narciarski 19.50 Koszykówka Tauron Basket 
Liga 22.00 Polsat Sport News Sport Flash 22.07 
Ręczna Magazyn Polska 2016 0.00 Polsat Sport 
News Sport Flash 0.07 MMA KSW33 

6.40 Gogglebox Wydanie Świąteczne - magazyn 
7.10 Ice road truckers. Drogi śmierci - program 
dok. 8.05 Bogacze kontra reszta świata - serial 
9.05 Gogglebox. Przed telewizorem 9.50 Mo-
je wielkie cygańskie wesele. Święta 10.50 DeFac-
to 11.20 Usterka 11.50 Wojny magazynowe 12.45 
Handlarze. Na zlecenie 13.45 Science of Stupid 
Specials 14.15 Oszukać system 14.45 Najlepszy 
w mieście 15.45 Express - informacje 16.05 Uster-
ka 16.35 Damy i wieśniaczki 17.45 Express - in-
formacje 18.05 Wytapiacze fortuny 18.35 Wojny 
magazynowe 19.45 Express - informacje 20.00 
DeFacto Extra 21.30 Kossakowski kontra Betlejew-
ski. Starcie 22.30 Michniewicz. Inny Świat 23.00 
Świat bez fi kcji 23.30 Ross Kemp. Extreme World 

6.00 Rodzina zastępcza 6.55 Taaaka ryba 7.50 
Benny Hill 9.00 Scooby Doo 9.55 Gwiezdne Woj-
ny: Wojny Klonów 11.45 Garfi eld Show 12.15 Pra-
dawny Ląd 5: Tajemnicza wyspa - fi lm anim. 13.40 
Niegrzeczny pies 14.30 Nowa wigilijna opowieść 
- 12 piesków w opałach - fi lm familijny 16.30 
Diabelskie wiatry - fi lm katastrofi czny 18.15 Nie-
grzeczny pies 19.10 Książę i żebrak - fi lm fami-
lijny 21.00 Śmierć na 1000 sposobów 21.25 CSI: 
Kryminalne zagadki Miami 22.15 CSI: Kryminal-
ne zagadki Miami 23.05 Koszmarne wizje - thril-
ler, Kanada/USA, 2006, reż. Bennett Davlin, wyk. 
Billy Zane, Dennis Hopper 1.00 Rude Tube - Wy-
danie Gwiazdkowe 1.55 Włatcy móch 2.20 Włat-
cy móch 2.45 Mega Chichot 3.15 Disco Polo Life

NIEDZIELA, 27.12 imieniny Kosmy, Damiana
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5.25 Egzamin z życia (81) - serial
 6.15 Śledztwo w sprawie Bożego Narodze-

nia - fi lm dok.
 7.00 Transmisja Mszy Świętej z Sanktuarium 

Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach
 8.00 Metr od świętości, cz. 3 - fi lm dok.
 8.30 Naszaarmia.pl - magazyn
 9.00 Cała Polska śpiewa kolędy z telewizyjną 

Jedynką i radiem ZET - koncert
 9.55 Minionki w Jedynce - Jak ukraść księżyc 

- film anim.
 11.40 Kangur Dundee, cz. 6 - serial dok.
 12.20 Pan Wołodyjowski, cz. II - fi lm histo-

ryczny
 13.45 Skoki Narciarskie - Mistrzostwa Polski 

- Wisła
 15.00 Kolędy w Pałacu Prezydenckim
 16.00 Blondynka (42) - Sokół w klatce - serial
 17.00 Teleexpress
 17.20 Pogoda
 17.30 Jaka to melodia?
 18.30 Rolnik szuka żony seria II - wydanie 

specjalne - reality show
 19.30 Wiadomości
 20.00 Sport
 20.10 Pogoda
 20.25 Służące - dramat, USA, reż. Tate 

Taylor, wyk. Viola Davis, Bryce Dallas 
Howard, Octavia Spencer

 23.00 Strażnik - fi lm sensacyjny, USA, reż. 
Clark Johnson, wyk. Michael Douglas, 
Kiefer Sutherland, Kim Basinger

 0.50 Powodzenia, Charlie. Szerokiej drogi 
- komedia, USA, reż. Arlene Sanford, 
wyk. Bridgit Mendler, Jason Dolley, Bra-
dley Steven Perry, Leigh - Alyn Baker, Eric 
Allan Kramer, Mia Talerico

 2.10 Człowiek w ogniu 2004 - fi lm sensa-
cyjny, USA, Wielka Brytania, reż. Tony 
Scott, wyk. Denzel Washington, Dakota 
Fanning, Marc Anthony, Radha Mitchell

 4.35 Zakończenie dnia

 6.00 Bóg się rodzi. Kolędowanie z Białego-
stoku - koncert

 6.40 Ciekawski George - fi lm anim.
 8.10 Moje wielkie cygańskie święta Bożego 

Narodzenia - fi lm dok.
 9.05 Półtora gliniarza , USA, reż. Henry Win-

kler, wyk. Burt Reynolds, Norman Gold, 
Taylor Holland, Tom McCleister

 10.45 Kochany urwis II - komedia, USA, reż. 
Brian Levant, wyk. John Ritter, Michael 
Oliver, Jack Wardon, Laraine Newman

 12.20 Wesołych świąt - komedia, USA, reż. 
John Whitesell, wyk. Danny DeVito, 
Matthew Broderick, Kristin Davis

 14.00 Familiada - teleturniej
 14.50 Zaplątani - fi lm anim.
 16.50 „1 2 3… 25” jubileuszowy koncert 

zespołu RAZ DWA TRZY - koncert
 17.45 Słowo na niedzielę
 18.00 Panorama, Sport, Pogoda
 18.30 Kleopatra, cz. 1 - fi lm kostiumowy, 

USA, reż. Franc Roddam, wyk. Leonor 
Varela, Timothy Dalton, Billy Zane, 
Rupert Graves

 20.10 Jedziemy na Święta - Kabaret Ske-
czów Męczących i Goście - program 
rozrywkowy

 22.25 Tunel - fi lm sensacyjny, USA, reż. Rob 
Cohen, wyk. Sylvester Stallone, Amy Bren-
neman, Viggo Mortensen, Dan Hedaya

 0.30 80 milionów - fi lm sensacyjny
 2.20 Półtora gliniarza , USA, reż. Henry Win-

kler, wyk. Burt Reynolds, Norman Gold, 
Taylor Holland, Tom McCleister

 3.50 Zakończenie dnia

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 7.35 Kung Fu Panda. Święta, święta i Po 

- film anim.
 8.15 Kacper straszy w Boże Narodzenie 

- film anim.
 9.50 Ewa gotuje
 10.25 Asterix podbija Amerykę - komedia ani-

mowana, Francja, Niemcy, USA
 12.00 Most do Terabithii - fi lm fantasy, USA, 

2007, reż. Gabor Csupo
 14.15 Finn sam w domu: Świąteczny skok 

- komedia familijna, USA, Kanada, 2012, 
reż. Peter Hewitt, wyk. Christian Mar-
tyn, Doug Murray, Eddie Steeples, Ellie 
Harvie, Jodelle Ferland

 16.05 Świąteczna gorączka - komedia fami-
lijna, USA, 1996, reż. Brian Levant, wyk. 
Arnold Schwarzenegger, Sinbad, Phil 
Hartman, Rita Wilson, James Belushi 

 17.55 Epoka lodowcowa: Mamucia gwiazdka 
- film anim.

 18.25 Pada Shrek - fi lm anim.
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich
 20.00 Spadkobiercy - komediodramat, 

USA, 2011, reż. Alexander Payne, 
wyk. Amara Miller, George Clooney, 
Nick Krause, Patricia Hastie, Sha-
ilene Woodley

 22.40 Faceci od kuchni - komedia, Francja, 
Hiszpania, 2012, reż. Daniel Cohen, wyk. 
Julien Boisselier, Jean Reno, Michaël 
Youn, Salomé Stévenin

 0.20 Skorumpowani - fi lm sensacyjny Polska, 
2008, reż. Jarosław Żamojda, wyk. Beata 
Ścibakówna, Olga Bołądź, Jan Englert, 
Jerzy Trela, Krzysztof Wakuliński

 2.50 Tajemnice losu
 5.00 Disco Gramy

 7.15 Na Wspólnej Omnibus - serial 
 8.35 Kot w butach - komedia, USA 2011
 10.20 Historia Kopciuszka - komedia, USA
 12.15 Złoty kompas - fi lm przygodowy, USA
 14.40 Śnięty Mikołaj II - komedia, USA 2002
 16.45 Alicja w Krainie Czarów - fi lm przygo-

dowy, USA 2010, reż. Tim Burton
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 
 19.45 Uwaga! - program interwencyjny

 20.00 Poznaj naszą rodzinkę - komedia, 
USA 2010, reż. Paul Weitz, wyk. Ben 
Stiller, Robert De Niro, Owen Wil-
son, Dustin Hoff man, Barbra Stre-
isand, Blythe Danner, Teri Polo, Jes-
sica Alba

 22.05 Jak przeżyć święta - komedia, USA 
2004, reż. Mike Mitchell, wyk. Ben 
Affl eck, James Gandolfi ni, Christina 
Applegate, Catherine O’Hara, Josh Zuc-
kerman, Udo Kier

 0.05 Tango i Cash - fi lm sensacyjny, USA 
1989, reż. Andriej Konczałowski, wyk. 
Sylvester Stallone, Kurt Russell, Jack 
Palance, Teri Hatcher, Michael J. Pollard

 2.10 MasterChef - program rozrywkowy 
 3.35 Uwaga! - program interwencyjny
 3.50 Rozmowy w toku - talk show 

 8.40 Różowa pantera - serial
 9.10 Sielska kraina II: Dar aniołów - fi lm obycz.
 11.25 Różowa Pantera - komedia, USA
 13.10 Cud na Dzikim Zachodzie - western
 14.55 W krzywym zwierciadle: Witaj Święty 

Mikołaju! - komedia, USA 1989
 16.55 Nigdy w życiu! - komedia, Polska 2004

 19.00 Kochaj i tańcz - komedia, Polska 
2009, reż. Bruce Parramore, wyk. 
Izabella Miko, Mateusz Damięcki, 
Rafał Królikowski, Katarzyna Figura, 
Krzysztof Globisz

 21.35 Za jakie grzechy - komedia, USA, Kanada 
2009, reż. Jonas Elmer, wyk. Renée Zel-
lweger, Harry Connick Jr, J.K. Simmons, 
Siobhan Fallon, Frances Conroy

 23.30 Rozgrywka - fi lm sensacyjny, USA, 
Niemcy 2001, reż. Frank Oz, wyk. 
Robert De Niro, Edward Norton, Marlon 
Brando, Angela Bassett, Gary Farmer

 2.00 Jadeitowy wojownik - fi lm przygo-
dowy, Finlandia, Chiny, Estonia, Holan-
dia 2006, reż. Antti - Jussi Annila, wyk. 
Tommi Eronen, Markku Peltola, Jingchu 
Zhang, Krista Kosonen

 4.00 Druga strona medalu - talk show
 5.00 Koniec programu

 6.00 Strażnik Teksasu
 6.55 Klub przyjaciół Myszki Miki
 7.55 Nowy Scooby - Doo 
 8.45 Scooby Doo
 9.10 Garfi eld Show 
 9.30 Balto II: Poszukiwania - fi lm anim.
 11.00 Opowieść o dinozaurach - fi lm anim.
 12.25 Kod Karola Wielkiego - fi lm przygo-

dowy, Niemcy, 2008, reż. Ralf Huettner
 14.50 Powrót do przyszłości, cz. 2 - komedia 

sci - fi , USA, 1989, reż. Robert Zemeckis
 16.55 Ślicznotki - komedia, USA, 1995
 19.00 Galileo
 20.00 Powrót do przyszłości, cz. 3 - kome-

dia sci - fi , USA, 1990, reż. Robert 
Zemeckis, wyk. Christopher Lloyd, 
Lea Thompson, Mary Steenburgen, 
Michael J. Fox, Thomas F. Wilson

 22.20 Król Skorpion 2: Narodziny wojownika 
- film fantasy, Niemcy, RPA, USA, 2008, 
reż. Russell Mulcahy, wyk. Karen David, 
Michael Copon, Simon Quarterman 

 0.25 Pirania 3DD - horror komediowy, USA, 
2012, reż. John Gulager, wyk. Danielle 
Panabaker, David Hasselhoff 

2.05 Niesamowite rekordy
 3.15 Boże Narodzenie z Michaelem Buble 

- koncert, Wielka Brytania, 2011
 4.10 Disco Polo Life

6.30 Muppety, USA 2015 6.55 Taki jest świat 7.45 
Stawka większa niż życie - serial 8.50 Dziewczyny 
z St. Trinian - komedia 10.50 Wyspa piratów - fi lm 
przygodowy 13.30 Książę i kowal - baśń 15.50 
Grinch: świąt nie będzie - fi lm familijny 18.00 Mi-
lion na gwiazdkę - fi lm familijny 20.00 Najemnik 
- film akcji, Aruba, Republika Południowej Afryki, 
USA 2006, reż. Don E. FauntLeRoy, wyk. Steven Se-
agal, Jacqueline Lord, Luke Goss, Michael Kenneth 
Williams, Adrian Galley 21.55 Trzynasty wojownik 
- film przygodowy, USA 1999, reż. John McTier-
nan, wyk. Antonio Banderas, Vladimir Kulich 0.00 
Piła 3 - horror, USA, Kanada 2006, reż. Darren Lynn 
Bousman, wyk. Tobin Bell, Shawnee Smith, Angus 
Macfadyen 2.30 Taki jest świat 3.05 Dyżur

6.55 Barwy szczęścia (1308) - serial 7.30 Śledztwo 
w sprawie Bożego Narodzenia - fi lm dok. 8.15 Re-
wia Gwiazd - Świąteczna - talk - show 8.50 Panna 
z mokrą głową - fi lm obyczajowy 10.35 Cała Pol-
ska śpiewa kolędy 11.30 Polonia 24 11.50 Halo Po-
lonia 12.45 Pamiętaj o mnie 13.10 Ojciec Mateusz 
(122) - serial 14.00 Na dobre i na złe (611) - serial 
15.00 Zakopower kolęduje w Bukowinie 16.00 Kul-
turalni PL - magazyn 17.00 Słownik polsko@polski 
17.30 Teleexpress 17.55 M jak miłość (1174) - se-
rial 18.50 Rewia Gwiazd - Świąteczna - talk - show 
19.25 Dobranocka 20.00 Wiadomości 20.25 Sport 
20.35 Pogoda 20.45 Ratownicy (2) - serial 21.40 
Pamiętaj o mnie 22.05 Miś - komedia 0.00 Kylie 
Christmas - Święta z Kylie Minogue - koncert 

5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy -  co pół 
godziny  16.30 Puls Polski - magazyn 16.55 Pogo-
da 16.58 Flesz Info 17.15 Teleexpress Extra 17.32 
Puls Polski - magazyn 18.00 Studio Wschód - ma-
gazyn 18.28 Po przecinku - rozmowa 18.50 Serwis 
Info weekend 19.00 Na czym świat stoi - maga-
zyn 19.15 Kapitalny program - magazyn ekono-
miczny 19.45 Pogoda 19.53 Dziś wieczorem 20.08 
Minęła 20ta 20.43 Flesz - Serwis Info 20.50 Pogo-
da 21.00 Serwis Info weekend 21.10 Pogoda 21.15 
INFO Newsroom 21.40 Studio LOTTO 21.50 Flesz 
- Panorama Dnia 21.51 Panorama Dnia 22.48 Po-
goda 22.55 Godzina po godzinie - podsumowanie 
dnia 23.45 Teleexpress Extra 0.10 INFO Newsroom 
0.35 Dziś wieczorem 0.50 Minęła 20ta 

6.00 Prywatna historia kina 6.40 Uczeń czarno-
księżnika - fi lm fantastyczny, Niemcy 9.05 Jesz-
cze bardziej zgryźliwi tetrycy - komedia, USA 11.05 
Złoto Karaibów - fi lm przygodowy, Niemcy 13.00 
Quigley na Antypodach - dramat 15.45 Czterej 
pancerni i pies cz. 7/8 - Rozstajne drogi - serial 
16.40 Czterej pancerni i pies cz. 8/8 - Brzeg mo-
rza - serial 17.40 Miasto aniołów - dramat, Niem-
cy, USA 19.50 Bilet do kina: Gwiezdne wojny - ma-
gazyn publicystyczny 20.00 Rybka zwana Wandą 
- komedia, USA 22.25 Terrorysta - thriller, Wielka 
Brytania 0.35 Hannibal. Po drugiej stronie maski 
- thriller, Wielka Brytania, Czechy, Francja, Włochy 
3.00 Pierwszy milion - fi lm sensacyjny, Polska 5.05 
Pióra - etiuda 5.30 Ararat - etiuda 

7.00 Polsat Sport News Sport Flash 7.07 Formuła 
1 GP USA 9.00 Polsat Sport News Sport Flash 9.07 
Siatkówka PŚ w siatkówce mężczyzn 2015 11.00 
Polsat Sport News Sport Flash 11.07 Rugby PŚ 2015 
13.00 Polsat Sport News Sport Flash 13.07 Ręcz-
na Magazyn Polska 2016 15.00 Polsat Sport News 
Sport Flash 15.07 Piłka nożna Eliminacje ME 2016 
17.00 Polsat Sport News Sport Flash 17.07 Ma-
gazyn freestyle 17.50 Koszykówka Tauron Basket 
Liga 20.00 Formuła 1 GP Wielkiej Brytanii 22.00 
Polsat Sport News Sport Flash 22.07 Sportowe 
podsumowanie roku 2015 23.00 Sportowe pod-
sumowanie roku 2015 0.00 Polsat Sport News 
Sport Flash 0.07 Ręczna Magazyn Polska 2016 
2.00 Sportowe podsumowanie roku 2015

6.40 Betlejewski. Prowokacje 7.10 DeFacto 7.40 
DeFacto 8.10 Remont raz/dwa w 24 h 8.55 Mar-
tyna i kobiety świata 9.50 Handlarze. Na zlecenie 
10.50 Science of Stupid Specials 11.20 Science of 
Stupid 11.45 Damy i wieśniaczki 12.45 Uster-
ka 13.45 Wojny magazynowe 14.45 Kossakow-
ski. Inicjacja 15.15 Kossakowski. Inicjacja 15.45 
Express - informacje 15.57 Pogoda 16.00 DeFac-
to 16.35 Mistrz ślubnych ceremonii - dokument 
17.45 Express - informacje 17.57 Pogoda 18.00 
Najgorszy polski kierowca 18.45 Wojny magazy-
nowe 7. Święta 19.45 Express - informacje 19.57 
Pogoda 20.00 Najlepszy w mieście 21.00 Usterka 
22.00 Gogglebox. Przed telewizorem 22.45 Woj-
ny magazynowe 23.40 Najgorszy polski kierowca 

6.00 Rodzina zastępcza 6.55 Boże Narodzenie 
2012 z Michaelem Buble - koncert 8.40 Amery-
kańska opowieść - fi lm anim. 10.15 Amerykań-
ska opowieść: Feiwel rusza na Zachód - fi lm anim. 
11.45 Barbie i sekret wróżek - fi lm anim. 13.15 
Opiekun - komedia familijna 15.15 Książę i żebrak 
- film familijny 17.05 Pogromcy duchów 2 - kome-
dia 19.15 Bajkowe Boże Narodzenie - fi lm familij-
ny 21.00 Przylądek strachu - thriller, USA, 1991, reż. 
Martin Scorsese, wyk. Jessica Lange, Nick Nolte, 
Robert De Niro 23.35 Inwazja łowców ciał - hor-
ror sci - fi , USA, 1978, reż. Philip Kaufman, wyk. 
Brooke Adams, Donald Sutherland, Jeff Goldblum 
1.50 Rude Tube - Wydanie Gwiazdkowe 2.45 Me-
ga Chichot 3.15 Disco Polo Life 

SOBOTA, 26.12 imieniny Dionizego, Szczepana
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5.35 Rifi fi po sześćdziesiątce - komedia
 7.00 Życie na rafi e, cz. 3 - fi lm dok.
 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.15 Od Sylwestra do Sylwestra - reportaż
 8.35 Hity i historie gwiazd - Grzegorz Cie-

chowski - magazyn muzyczny
 9.00 Ranczo (85) - Pojedynek czarownic 

- serial
 10.00 Tysiąc i jedna noc (85) - serial
 10.55 Wspaniałe stulecie (245) - serial
 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.30 David Attenborough i osobliwości 

świata przyrody.cz 2. Osobliwa mistyfi -
kacja ? - serial dok.

 13.00 To znowu ty - komedia, USA, reż. Andy 
Fickman, wyk. Jamie Lee Curtis, Kristin 
Chenoweth, Odette Justman

 14.50 Wiadomości naukowe - magazyn
 15.00 Bliźniacy - komedia, USA, reż. Ivan 

Reitman, wyk. Arnold Schwarzeneg-
ger, Danny DeVito, Kelly Preston, Chloe 
Webb

 17.00 Teleexpress
 17.20 Pogoda
 17.30 Jaka to melodia?
 18.30 Świat się kręci - widowisko publicystyczne
 19.30 Wiadomości
 20.00 Sport
 20.10 Pogoda
 20.30 Pretty Woman - komedia roman-

tyczna, USA, reż. Garry Marshall, 
wyk. Julia Roberts, Richard Gere, 
Ralph Bellamy

 22.30 Sylwestrowa Rewia Gwiazd - talk 
- show

 23.30 Sylwester z „Jaką to melodią?” - teletur-
niej muzyczny

 0.25 Ze śmiercią jej do twarzy - komedia, 
USA, reż. Robert Zemeckis, wyk. Meryl 
Streep, Goldie Hawn, Bruce Willis

 2.05 Cyrk na kółkach - komedia, USA, reż. 
Arthur Hiller, wyk. Tom Arnold, David 
Paymer, Rhea Perlman

 3.35 Świat się kręci - widowisko publicystyczne
 4.25 Zakończenie dnia

 6.10 M jak miłość (968) - serial
 7.05 M jak miłość (969) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 10.20 Barwy szczęścia (1372) - serial
 10.55 Powrót do tajemniczego ogrodu - Film 

familijny, USA, reż. Michael Tuchner, 
wyk. Camilla Belle, Aled Roberts, Joan 
Plowright, George Baker, Cherie Lunghi

 12.35 Błękitna fala - fi lm przygodowy, USA, 
Niemcy, reż. John Stockwell, wyk. Kate 
Bosworth, Michelle Rodriguez, Mat-
thew Davis, Sanoe Lake, Mika Boorem

 14.25 Rodzinka.pl (72 - 73) - serial
 15.25 Na dobre i na złe (619) - Kłamca - serial
 16.20 Wyjście awaryjne - komedia, reż. 

Roman Załuski, wyk. Bożena Dykiel, 
Jerzy Michotek, Andrzej Golejewski, 
Zbigniew Buczkowski, Krzysztof Kowa-
lewski, Ferdynand Matysik, Bolesław 
Płotnicki, Andrzej Bielski

 18.00 Panorama, Sport , Pogoda
 18.50 Latający Klub 2 na Nowy Rok - program 

rozrywkowy

 19.55 Sylwester z Dwójką 2015. Europa 
bawi się we Wrocławiu - widowisko

 2.05 XVI Mazurska Noc Kabaretowa. Mrą-
gowo 2014 - Seks - widowisko rozryw-
kowe

 3.00 XVI Mazurska Noc Kabaretowa. Mrą-
gowo 2014 - Sport - widowisko rozryw-
kowe

 3.50 XVI Mazurska Noc Kabaretowa. Mrą-
gowo 2014 - Chwila relaksu - widowi-
sko rozrywkowe

 4.45 Zakończenie dnia

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 8.00 Trudne sprawy
 9.00 Malanowski i Partnerzy
 10.00 Dzień, który zmienił moje życie
 11.00 Dlaczego ja?
 12.00 Pielęgniarki
 13.00 Trudne sprawy
 14.00 Pierwsza miłość
 14.45 Słoiki
 15.50 Wydarzenia, Pogoda
 16.15 Interwencja
 16.30 Malanowski i Partnerzy
 17.00 Poznaj swoje prawa
 18.00 Pierwsza miłość
 Melka ostatecznie odtrąca Krystiana. 

Ewa nie mogąc znieść przygnębienia 
syna obiecuje naprawić jego związek. 
W tym celu odwiedza dziewczynę 
i prosi ją, by dała Krystianowi jeszcze 
jedną szansę. Radek postanawia opu-
ścić mieszkanie Wekslerów. Przedtem 
jednak spędzi upojne chwile z Sabiną. 
Ich romans nie ujdzie uwadze Andrzeja. 
Iza po raz kolejny szuka sposobu na 
spędzenie wolnego czasu z Bartkiem. 

 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich

 20.00 Sylwestrowa Moc Przebojów 2015
 5.00 Disco Gramy

 7.25 Singielka - serial 
 7.55 Doradca smaku 
 8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn 
 10.55 Kuchenne rewolucje - program kuli-

narno - rozrywkowy 
 12.00 Szkoła - serial
 13.00 Szpital - program obyczajowy
 14.00 Ukryta prawda - magazyn obyczajowy
 15.00 Kuchenne rewolucje - program kuli-

narno - rozrywkowy 
 16.00 Szkoła - serial
 17.00 Ukryta prawda - magazyn obyczajowy
 18.00 Szpital - program obyczajowy
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 

 19.45 FUNTASTYCZNY KRAKÓW 
 - SYLWESTER 2015
 1.30 Red II - film sensacyjny, USA, Kanada, 

Francja 2013, reż. Dean Parisot, wyk. 
Bruce Willis, John Malkovich, Mary 
- Louise Parker, Helen Mirren, Anthony 
Hopkins, Catherine Zeta - Jones, David 
Thewlis

 3.45 Heca w zoo - komedia, USA 2011, reż. 
Frank Coraci, wyk. Kevin James, Rosario 
Dawson, Leslie Bibb

 5.20 We Dwoje - program rozrywkowy
 6.35 Męski Typ 2: Zbigniew Boniek
 7.10 Zaklinaczka duchów - serial
 8.10 Sąd rodzinny - program sądowy
 9.10 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 10.10 Zaklinaczka duchów - serial
 11.05 Mango Telezakupy
 12.40 Sąd rodzinny - program sądowy
 13.35 Szpital - program obyczajowy
 14.35 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 15.35 Bananowy doktor II - serial
 16.35 Zaklinaczka duchów - serial
 17.35 Kochaj i tańcz - komedia, Polska 2009

 20.00 Legalna blondynka - komedia, USA 
2001, reż. Robert Luketic, wyk. 
Reese Witherspoon, Luke Wilson, 
Selma Blair, Matthew Davis, Victor 
Garber, Jennifer Coolidge, Ali Larter, 
Raquel Welch

 22.00 Stowarzyszenie wędrujących dżinsów 
- komedia, USA 2005, reż. Ken Kwa-
pis, wyk. Amber Tamblyn, Alexis Bledel, 
America Ferrera, Blake Lively

 0.20 Doskonały świat - fi lm sensacyjny, USA 
1993, reż. Clint Eastwood, wyk. Kevin 
Costner, Clint Eastwood, Laura Dern

 3.00 Druga strona medalu - talk show

 6.00 Niesamowite rekordy
 7.10 Klub przyjaciół Myszki Miki
 8.10 Nowy Scooby - Doo 
 9.25 Fuksia - mała czarodziejka - fi lm familijny
 11.15 Przyjaciel Świętego Mikołaja 2: Świą-

teczne szczeniaki - fi lm familijny, USA
 13.00 Mój tata Scrooge - fi lm obyczajowy, 

Kanada, 2014, reż. Justin Dyck
 14.45 Rumpelsztyk - basń, Niemcy, 2007
 16.30 Abner, niewidzialny pies - komedia 

familijna, USA, 2013, reż. Fred Olen Ray
 18.15 Dracula, wampiry bez zębów - kome-

dia, USA, Francja, 1995, reż. Mel Brooks
 20.00 Tornado w Nowym Jorku - fi lm 

katastrofi czny, Kanada, 2008, reż. 
Tibor Takács, wyk. Jerry Wasserman, 
Nicole de Boer, Sebastian Spence 

 21.45 Mordercza pogoda - fi lm sci - fi , USA, 
2011, reż. Todor Chapkanov, wyk. Anna 
Adair, Julie Bordelon

 23.30 Zwykła sprawiedliwość - fi lm sensa-
cyjny, USA, 2014, reż. Giorgio Serafi ni, 
James Coyne, wyk. Cung Le, Dolph 
Lundgren, Vinnie Jones

 1.25 Światowe rekordy Guinessa
 2.20 Boże Narodzenie z Michaelem Buble 

- koncert
 4.10 Disco Polo Life
 5.05 Disco Polo Life

6.00 Hela w opałach - serial 7.40 Mysi agenci 
- film familijny 9.25 Księżniczka na ziarnku grochu 
- baśń 10.50 Najpiękniejsze baśnie braci Grimm: 
Królewna Śnieżka - baśń 12.05 Najpiękniejsze ba-
śnie braci Grimm: Kot w butach - baśń 13.20 Naj-
piękniejsze baśnie braci Grimm: Śpiąca Królewna 
- baśń 14.45 Kosmaty zawodnik - fi lm familijny 
16.40 Lorax - fi lm anim. 18.30 Sezon na misia 3 
- film anim. 20.00 Attyla - pogromca imperium 
- film przygodowy 21.55 Attyla - pogromca impe-
rium - fi lm przygodowy 23.50 Piła 3 - horror, USA, 
Kanada 2006, reż. Darren Lynn Bousman, wyk. To-
bin Bell, Shawnee Smith, Angus Macfadyen 2.00 
JRG w akcji 2.30 Dyżur 3.00 JRG w akcji 3.25 Dyżur 
3.50 Taki jest świat 4.20 Menu na miarę 

12.35 Wiadomości 12.50 Barwy szczęścia (1312) 
- serial 13.25 M jak miłość (1174) - serial 14.20 Eg-
zamin z życia (52) - serial 15.15 Wilnoteka 15.35 
Neon - fi lm dok. 16.35 Do zobaczenia w Krakowie 
16.55 Codzienna 2 m. 3 (6) - serial 17.20 Polonia 
w Komie 17.30 Teleexpress 17.50 Polska z Miod-
kiem 17.55 Makłowicz w podróży 18.25 Od Syl-
westra do Sylwestra - reportaż 18.55 Barwy szczę-
ścia (1312) - serial 19.25 Informacje kulturalne 
19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości 20.25 Sport 
20.40 Pogoda 21.00 W karnawałowym rytmie 
21.55 Tour de Maryla. Viva Italia, cz. 1 22.50 Tour de 
Maryla. Viva Italia, cz. 2 23.50 Sylwester z Dwójką 
2015. Europa bawi się we Wrocławiu 2.10 Dyskret-
ny urok trójkąta, czyli namiętne show 

5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy -  co pół 
godziny 16.30 Puls Polski - magazyn 16.55 Pogo-
da 16.58 Flesz Info 17.15 Teleexpress Extra 17.32 
To jest temat - magazyn 17.56 Twoje Info 18.28 
Po przecinku - rozmowa 18.50 Serwis Info 19.10 
INFOrozmowa 19.30 INFObiznes 19.45 Pogoda 
19.57 Dziś wieczorem 20.12 Minęła 20ta 20.44 
Flesz - Serwis Info 20.51 Pogoda 21.00 Serwis In-
fo 21.09 Pogoda 21.15 Puls Polski - magazyn 21.40 
Studio LOTTO 21.50 Flesz - Panorama Dnia 21.51 
Panorama Dnia 22.49 Pogoda 22.55 Godzina po 
godzinie - podsumowanie dnia 0.35 Prawdę mó-
wiąc - magazyn 1.00 Reportaż 1.30 Teleexpress 
Extra 1.55 To jest temat - magazyn 2.30 Dziś wie-
czorem 2.45 Minęła 20ta 3.17 Flesz - Serwis Info 

6.00 Prywatna historia kina 6.40 Rodzina Piratów 
Sezon 2, „Stres pourazowy” - serial 7.25 Pokój Ma-
rvina - dramat, USA 9.20 Kobra: Oddział specjal-
ny Sezon 8 odc, „Lista śmierci” - serial 10.25 Kobra: 
Oddział specjalny Sezon 8 odc, „Bliski wróg” - se-
rial 11.40 Granice ryzyka, „Granice ryzyka - tragicz-
ne eksplozje” - serial 12.50 Katastrofy w przestwo-
rzach, „Za zamkniętymi drzwiami” - serial 13.55 
Lis i pies 2 - fi lm anim. 15.30 Nędznicy - dramat, 
Wielka Brytania, Niemcy, USA 18.20 Piżama party 
- komedia, USA 20.00 Wykidajło - dramat wojen-
ny - fi lm sensacyjny, USA 22.30 Taxi 3 - komedia 
sensacyjna, Francja 0.10 Pieniądze to nie wszyst-
ko - komedia, Polska 2.30 Operacja Samum - fi lm 
sensacyjny, Polska 4.25 Miasto prywatne - dramat

7.07 Sportowe podsumowanie roku 2015 8.07 
Lekkoatletyka Diamond League 2015 9.00 Pol-
sat Sport News Sport Flash 9.07 Koszykówka Be-
ko BBL 11.00 Polsat Sport News Sport Flash 11.07 
Koszykówka Tauron Basket Liga 13.00 Polsat Sport 
News Sport Flash 13.07 Magazyn Cafe Futbol 
15.00 Polsat Sport News Sport Flash 15.07 Spor-
towe podsumowanie roku 2015 16.00 Polsat Sport 
News Sport Flash 16.07 Sportowe podsumowa-
nie roku 2015 17.00 Polsat Sport News Sport Flash 
17.07 Koszykówka Tauron Basket Liga 19.00 Polsat 
Sport News Sport Flash 19.07 Magazyn snowbo-
ardowy 20.00 Ręczna Magazyn Polska 2016 21.30 
Magazyn Magazy Puncher 23.00 Polsat Sport 
News Sport Flash 23.07 MMA KSW33 

5.15 Sędzia Anna Maria Wesołowska 6.15 Express 
- informacje 6.30 Szkoła 7.30 Sędzia Anna Maria 
Wesołowska 8.25 Kartoteka 9.20 Martyna i ko-
biety świata 10.15 Damy i wieśniaczki 11.15 Ostre 
cięcie 11.55 Wojny magazynowe 12.50 Wojny ma-
gazynowe 13.45 Usterka 14.45 Moje najwięk-
sze cygańskie wesele 15.45 Express - informacje 
16.00 Pogoda 16.05 DeFacto - Flesz 16.15 DeFacto 
16.50 Wojny przewoźników 17.45 Express - infor-
macje 18.00 Pogoda 18.05 Ostre cięcie 18.55 Gog-
glebox. Przed telewizorem 19.45 Express - infor-
macje 19.57 Pogoda 20.00 Usterka 21.00 Express 
- Podsumowanie roku - informacje 21.30 Damy 
i wieśniaczki 22.30 Victoria’s Secret Fashion Show 
2015 - dokument 23.35 Kossakowski. Inicjacja 

6.00 Rodzina zastępcza 6.55 Boże Narodzenie 
z Michaelem Buble - koncert 8.40 Przyjaciel Świę-
tego Mikołaja - fi lm familijny 10.30 Świąteczne 
psiaki - fi lm familijny 12.15 Pogromcy duchów 2 
- komedia, USA, 1989 14.20 Kiedy Święty Miko-
łaj spadł na ziemię - komedia familijna 16.25 Ku-
buś Puchatek: Puchatkowego Nowego Roku - fi lm 
anim. 17.40 Egipskie psiaki - fi lm familijny 19.30 
Barbie: Księżniczka i piosenkarka - musical, USA, 
2012, reż. Ezekiel Norton 21.00 Megawąż - horror 
sci - fi , USA, 2007, reż. Tibor Takács 22.45 Edison 
- film kryminalny, USA/Niemcy, 2005, reż. David 
Burke, wyk. Justin Timberlake, Kevin Spacey, Mor-
gan Freeman 0.45 STOP Drogówka 1.40 Śmierć na 
1000 sposobów 2.05 Niesamowite rekordy

CZWARTEK, 31.12 imieniny Sylwestra, Sebastiana
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5.20 Ze śmiercią jej do twarzy - komedia, 
USA, reż. Robert Zemeckis, wyk. Meryl 
Streep, Goldie Hawn, Bruce Willis

 7.00 Transmisja Mszy Świętej
 7.55 Jaka to melodia?
 8.50 Fineasz i Ferb. Podróż w drugim wymia-

rze - fi lm anim.
 10.15 Zimowa dziewczyna - fi lm obycza-

jowy, USA, reż. Bert Kish, wyk. George 
Wyner, Patricia Richardson, Jordan 
Belfi , Katrina Law

 11.45 Pretty Woman - komedia romantyczna, 
USA, reż. Garry Marshall, wyk. Julia 
Roberts, Richard Gere, Ralph Bellamy

 13.45 Skoki Narciarskie - Turniej Czterech 
Skoczni. GAPA

 16.20 Sportowe podsumowanie roku 2015
 16.50 Czekamy na Światowe Dni Młodzieży 
 17.00 Teleexpress
 17.15 Pogoda
 17.25 Jaka to melodia?
 18.30 Świat się kręci - widowisko publicystyczne
 19.30 Wiadomości
 20.00 Sport
 20.10 Pogoda
 20.25 Johnny English - komedia, Wielka 

Brytania, reż. Peter Howitt, wyk. 
Rowan Atkinson, Tasha de Vascon-
celos, Ben Miller, John Malkovich

 22.00 James Bond w Jedynce - W tajnej służ-
bie Jej Królewskiej Mości - fi lm sensa-
cyjny, Wielka Brytania, reż. Peter Hunt, 
wyk. Diana Rigg, Telly Savalas, George 
Lazenby

 0.30 Inkarnacja Incarnation - horror, USA, 
reż. Bjorn Stein, Mans Marlind, wyk. 
Julianne Moore, Jonathan Rhys Meyers, 
Jeff rey DeMunn, Frances Conroy

 2.30 Chicago Fire (3), USA
 3.20 Notacje - Ryszard Matuszewski. Pozna-

łem wspaniałego poetę - cykl dok.
 3.35 Świat się kręci - widowisko publicystyczne
 4.30 Zakończenie dnia

 6.10 Koralina i tajemnicze drzwi - fi lm anim.
 7.55 Morskie potwory. Prehistoryczna przy-

goda - fi lm dok.
 8.45 Kłamstwo ma krótkie nogi - komedia, 

USA, reż. Shawn Levy
 10.20 Wyjście awaryjne - komedia, reż. 

Roman Załuski, wyk. Bożena Dykiel, 
Jerzy Michotek, Andrzej Golejewski, 
Zbigniew Buczkowski, Krzysztof Kowa-
lewski, Ferdynand Matysik, Bolesław 
Płotnicki, Andrzej Bielski

 12.05 Zaproszenie na Koncert Noworoczny 
z Wiednia 2016 - felieton

 12.15 Koncert Noworoczny z Wiednia 2016 
transmisja, Austria, reż. Michael Beyer

 14.00 Familiada - teleturniej
 14.40 Latający Klub 2 na Nowy Rok - program 

rozrywkowy
 15.40 Biegi narciarskie - Tour de Ski - Lenzer-

heide. Sprint /technika dowolna
 18.00 Panorama, Sport, Pogoda
 18.50 Sylwester z Dwójką 2015. Europa bawi 

się we Wrocławiu - widowisko
 20.05 O mnie się nie martw - s. III (3) - serial
 21.05 Nie ma mocnych - komedia, reż. Syl-

wester Chęciński, wyk. Wacław Kowal-
ski, Władysław Hańcza, Anna Dymna, 
Andrzej Wasilewski, Maria Zbyszewska, 
Halina Buyno - Łoza, Jerzy Janeczek, 
Ilona Kuśmierska, Zygmunt Bielawski, 
Bronisław Pawlik

 22.50 Dziki cel - komedia kryminalna, 
Wielka Brytania, Francja, reż. Jona-
than Lynn, wyk. Bill Nighy, Emily 
Blunt, Rupert Grint, Martin Freeman, 
Rupert Everett

 0.35 Koncert Noworoczny z Wiednia 2016 
retransmisja, cz. 1

 1.25 Dziennik sierżanta Fridaya - komedia 
kryminalna, USA, reż. Tom Mankiewicz, 
wyk. Tom Hanks, Dan Aykroyd, Christo-
pher Plummer, Harry Morgan

 3.20 Dziki cel - komedia kryminalna, Wielka 
Brytania, Francja, reż. Jonathan Lynn, 
wyk. Bill Nighy, Emily Blunt, Rupert 
Grint, Martin Freeman, Rupert Everett

 4.55 Zakończenie dnia

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 8.30 Scooby - Doo: Maska Błękitnego Sokoła 

- film anim.
 10.10 Wędrówki z dinozaurami - fi lm anim.
 12.00 Długo i szczęśliwie - fi lm familijny, USA
 14.30 Rzeczpospolita babska - komedia, Pol-

ska, 1969, reż. Hieronim Przybył
 16.45 Teściowie - komedia, USA, 2003
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda 
 19.30 Świat według Kiepskich 
 20.00 Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy: 

Złodziej pioruna - fi lm fantasy, USA, 
2010, reż. Chris Columbus, wyk. Jake 
Abel, Alexandra Daddario, Kevin 
McKidd, Logan Lerman, Pierce Bro-
snan, Rosario Dawson, Sean Bean

 Percy Jackson jest uczniem liceum, 
która boryka się z wieloma proble-
mami w szkole. Pewnego dnia dowia-
duje się, że jest półbogiem. Okazuje 
się, że jego ojcem jest Posejdon. Nie-
stety chłopak pada ofi arą niespra-
wiedliwych oskarżeń władcy Olimpu, 
który zarzuca mu kradzież pioruna. 
Percy znajduje się w śmiertelnym nie-
bezpieczeństwie, atakowany przez 
antyczne bestie i stworzenia. 

 22.35 Resident Evil: Zaświaty - horror, USA, 
2010, reż. Paul W.S. Anderson, wyk. 
Milla Jovovich, Ali Larter, Kim Coates, 
Sergio Peris - Mencheta, Shawn 
Roberts, Wentworth Miller 

 0.35 Nieśmiertelny. Źródło - fi lm fantasy, 
USA, 2007, reż. Brett Leonard, wyk. 
Adrian Paul, Jim Byrnes, Cristian Soli-
meno, Peter Wingfi eld, Thekla Reuten 

 3.10 Tajemnice losu
 5.00 Disco gramy

 7.50 Legendy sowiego królestwa: Strażnicy 
Ga’Hoole - fi lm przygodowy, USA

 9.40 Pajęczyna Charlotty - fi lm familijny
 11.30 Flicka - fi lm familijny, USA 2006
 13.25 Heca w zoo - komedia, USA 2011
 15.25 Rogate ranczo - komedia, USA 2004
 17.00 102 dalmatyńczyki - komedia, USA 

2000, wyk. Kevin Lima, Glenn Close, 
Gerard Dépardieu, Ioan Gruff udd, Alice 
Evans, Eric Idle 

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

 20.00 Władca pierścieni: Dwie wieże 
- film przygodowy, Nowa Zelandia, 
USA, Niemcy 2002, reż. Peter Jack-
son, wyk. Elijah Wood, Ian McKel-
len, Viggo Mortensen, Liv Tyler, 
Sean Astin, John Rhys - Davies, Ber-
nard Hill, Christopher Lee

 23.35 Prawdziwe męstwo - fi lm western, 
USA 2010, reż. Joel Coen, wyk. Jeff 
Bridges, Hailee Steinfeld, Matt Damon, 
Josh Brolin, Barry Pepper

 1.45 Kuba Wojewódzki - talk show 
 2.40 Uwaga! - program interwencyjny 
 2.55 Kuchenne rewolucje

 5.10 We Dwoje - program rozrywkowy
 7.05 Mango Telezakupy
 8.40 Gwiazdka Laury i potwór ze snów - fi lm 

anim., Niemcy 2011
 10.10 Rodzina w spadku - fi lm obyczajowy
 12.00 Kudłaty przyjaciel - komedia, USA
 13.50 Siedmiu wspaniałych - western, USA 

1960, reż. John Sturges
 16.25 Miś Yogi - fi lm familijny, USA
 18.00 Tylko mnie kochaj - komedia, Polska 

2006, reż. Ryszard Zatorski, wyk. Maciej 
Zakościelny, Agnieszka Grochowska, 
Julia Wróblewska, Grażyna Szapołow-
ska, Jan Frycz, Marcin Bosak, Dominika 
Kluźniak, Tomasz Karolak, Przemysław 
Sadowski, Danuta Stenka

 20.00 Legalne blondynki - komedia, USA 
2009, reż. Savage Steve Holland, 
wyk. Milly Rosso, Becky Rosso, Chri-
stopher Cousins, Brittany Curran

 21.45 Stowarzyszenie wędrujących dżinsów II 
- komedia, USA 2008, reż. Sanaa Hamri, 
wyk. Alexis Bledel, America Ferrera, Blake 
Lively, Amber Tamblyn, Rachel Nichols

 0.15 Harold i Kumar: Spalone święta - komedia, 
USA 2011, reż. Todd Strauss - Schulson, 
wyk. John Cho, Kal Penn, Isabella Gielniak

 6.00 Niesamowite rekordy
 6.35 Garfi eld Show 
 7.40 Klub przyjaciół Myszki Miki
 8.15 Jaś i Małgosia - fi lm familijny, USA
 10.00 Nowa wigilijna opowieść - 12 piesków 

w opałach - fi lm familijny, USA, 2012
 12.15 Ostatni smok: Nowy początek - fi lm 

fantasy, USA, 2000, reż. Doug Lefl er
 14.00 Dziewczyny z drużyny 3 - komedia, 

USA, 2006, reż. Steve Rash
 16.05 Gwiezdny zaprzęg - fi lm familijny, 

Kanada, USA, 2011, reż. Robert Vince, 
wyk. Diedrich Bader, Field Cate, Robert 
Vince 

 17.50 Dziewczyny z drużyny: Walcz do 
końca - komedia, USA, 2009, reż. Bille 
Woodruff , wyk. Christina Milian, Cody 
Longo

 20.00 Granice zła - thriller, Australia, 
2010, reż. Adam Blaiklock, wyk. Ben 
Oxenbould, Daisy Betts, Sam Lyndon 

 22.00 Minion - thriller, Kanada, USA, 1998, 
reż. Jean - Marc Piché, wyk. Allen 
Altman, Dolph Lundgren, Francoise 
Robertson, Roc Lafortune

 0.05 Przesłuchania amatorek, USA, 2013 
 1.20 Interwencja
 2.00 STOP Drogówka
 3.00 Kłamczuch

5.55 Hela w opałach - serial 7.25 Tom i Jerry: Czar-
noksiężnik z krainy Oz - fi lm anim. 8.40 Kosmaty 
zawodnik - fi lm familijny 10.20 Casper: początek 
straszenia - fi lm familijny 12.30 Dzieciaki rządzą 
- film familijny 14.05 Rycerz Artura - fi lm familij-
ny 15.55 Goście w Ameryce - komedia 17.55 Sied-
miu zaklętych braci - baśń 20.00 Pocałunek smoka 
- thriller, Francja, USA 2001, reż. Chris Nahon, wyk. 
Jet Li, Bridget Fonda, Tchéky Karyo 22.00 Człowiek 
prezydenta 2 - fi lm akcji, USA 2002, reż. Eric Nor-
ris, William Fruet, wyk. Chuck Norris, Philip Casnoff , 
Sean Hennigan, Dan Flannery 23.55 Tunel śmierci 
- horror, USA 2006, reż. Philip Adrian Booth, wyk. 
Steff any Huckaby, Melanie Lewis, Yolanda Pecora-
ro 1.50 W blasku fl eszy 2.30 Dyżur

11.05 Sen o Warszawie - fi lm dok. 13.05 M jak mi-
łość (1175) - serial 14.05 Koncert muzyki z fi lmów 
Andrzeja Wajdy - „Scoring4Wajda” - koncert 15.15 
Znachor - dramat, reż. Jerzy Hoff man, wyk. Jerzy 
Bińczycki, Anna Dymna, Tomasz Stockinger, Ber-
nard Ładysz, Bożena Dykiel, Artur Barciś, Andrzej 
Kopiczyński, Piotr Fronczewski, Piotr Grabowski, 
Jerzy Trela 17.30 Teleexpress 17.55 47. KFPP Opo-
le 2010 - Kombii w Opolu 18.50 Kazimierz Ko-
walski zaprasza - Wśród nocnej ciszy - widowisko 
19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości 20.30 Sport 
20.40 Pogoda 20.50 Na dobre i na złe (612) - Alibi 
- serial 21.50 Och, Karol 2 - komedia 23.40 Michał 
Bajor - Moja Miłość Największa 0.40 Koncert mu-
zyki z fi lmów Andrzeja Wajdy 

5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy -   co 
pół godziny  16.30 Puls Polski 16.55 Pogoda 16.58 
Flesz Info 17.05 Serwis sportowy 17.15 Teleexpress 
Extra 17.32 Puls Polski 18.00 Twoje Info 18.28 Po 
przecinku - rozmowa 18.50 Serwis Info 19.10 Ser-
wis sportowy 19.17 Pogoda 19.25 Reportaż 19.57 
Dziś wieczorem 20.12 Forum 20.44 Flesz - Serwis 
Info 20.51 Pogoda 21.00 Serwis Info 21.08 Pogoda 
21.15 Kod dostępu - program publicystyczny 21.40 
Studio LOTTO 21.50 Flesz - Panorama Dnia 21.51 
Panorama Dnia 22.48 Pogoda 22.55 Godzina po 
godzinie - podsumowanie dnia 23.45 Sportowy 
Wieczór 0.00 Teleexpress Extra 0.25 To jest temat 
- magazyn 0.55 Dziś wieczorem 1.10 Forum 1.42 
Flesz - Serwis Info 1.55 Serwis Info

6.00 Prywatna historia kina 6.40 Spona - fi lm mło-
dzieżowy, Polska 8.45 Katastrofy w przestworzach 
- Za zamkniętymi drzwiami - serial 9.50 Lis i pies 
2 - film animowany 11.30 Konsul - komedia oby-
czajowa, Polska 13.40 Nędznicy - dramat, Wielka 
Brytania, Niemcy, USA 16.25 Piżama party - kome-
dia, USA 18.20 Taxi 3 - komedia sensacyjna, Fran-
cja 20.00 Znaki - thriller science fi ction, USA 22.10 
Niewidzialny - fi lm science fi ction, USA 0.30 Wy-
kidajło - dramat wojenny - fi lm sensacyjny, USA 
2.45 Miasto prywatne - dramat sensacyjny, Pol-
ska 4.15 Mój tata ciacho - fi lm dokumentalny 5.35 
Przepraszam za ostatnią noc - etiuda 6.00 Zakoń-
czenie programu 

7.07 Sportowe podsumowanie roku 2015 8.07 
Lekkoatletyka Diamond League 2015 9.07 Koszy-
kówka Beko BBL 11.07 Koszykówka Tauron Basket 
Liga 13.07 Tenis Wimbledon 2015 15.07 Sportowe 
podsumowanie roku 2015 16.07 Sportowe pod-
sumowanie roku 2015 17.07 Koszykówka Tauron 
Basket Liga 19.00 Polsat Sport News Sport Flash 
19.07 Ręczna Magazyn Polska 2016 21.00 Polsat 
Sport News Sport Flash 21.07 WRC Podsumowa-
nie sezonu 2015 WRC 22.00 Polsat Sport News 
Sport Flash 22.07 Magazyn Puncher 23.00 Polsat 
Sport News Sport Flash 23.07 Sportowe podsu-
mowanie roku 2015 0.00 Polsat Sport News Sport 
Flash 0.07 Sportowe podsumowanie roku 2015 
1 00 Polsat Sport News Sport Flash

8.00 Sędzia Anna Maria Wesołowska 9.00 Ukry-
ta prawda - magazyn obyczajowy 10.00 Ukryta 
prawda 11.00 Kartoteka 12.00 Damy i wieśniaczki 
13.00 Kup, Napraw i Sprzedaj 13.30 Ostre cięcie 
14.15 Usterka 14.45 Moje wielkie cygańskie wese-
le. Extra 15.45 Express - informacje 16.00 Pogoda 
16.05 DeFacto - Flesz 16.15 Wojny przewoźników 
17.10 Blisko ludzi 17.45 Express - informacje 17.57 
Pogoda 18.00 Ostre cięcie 18.45 Wojny magazy-
nowe 19.45 Express - informacje 20.00 Pogo-
da 20.05 Virgin Atlantic. Odlotowy biznes - serial 
21.10 Science of Stupid Specials 21.45 Express - in-
formacje 21.57 Pogoda 22.00 Handlarze. Na zle-
cenie 23.00 Najlepszy w mieście 23.55 Kossakow-
ski kontra Betlejewski Starcie

6.00 Rodzina zastępcza 7.00 Panna Minus - fi lm
familijny 8.45 Przygody dorastającego pogrom-
cy smoków - fi lm fantasy 10.45 Kubuś Puchatek: 
Puchatkowego Nowego Roku - anim 12.00 Rum-
pelsztyk - basń 13.50 Świąteczne psiaki - fi lm fa-
milijny 15.40 Egipskie psiaki - fi lm familijny, Ka-
nada 17.35 Mój tata Scrooge - fi lm obyczajowy 
19.30 Dziewczyny z drużyny 4 - komedia, USA, 
2007, reż. Steve Rash, wyk. Ashley Benson, Cas-
sandra Scerbo, Noel Areizaga 21.25 Halo 4: Na-
przód do świtu - fi lm sci - fi , USA, 2013, reż. Ste-
wart Hendler, wyk. Anna Popplewell 23.00 Ofi ary 
wojny - dramat wojenny, USA, 1989, reż. Brian De 
Palma, wyk. Michael J. Fox, Sean Penn, Thuy Thu Le 
1 30 STOP Drogówka 2 30 Włatcy móch
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Zebranie informacyjno-organizacyjne załogi Zakładów Przemysłu Bawełnianego
im. Juliana Marchlewskiego, które odbyło się 7 grudnia 1958 r.
w Zakładowym Domu Kultury przy ul. Ogrodowej 18 stało się
zebraniem założycielskim dla naszej Spółdzielni.

Wniezwykle miłej i ciepłej at-
mosferze przebiegła uroczys-
tość z okazji 57. urodzin naszej

Spółdzielni. W dniu 4 grudnia do siedzi-
by Zarządu przybyli zaproszeni goście,
na czele z osobami, które jako pierwsze za-
siedlały nasze osiedla.

Po powitaniu wszystkich przez Preze-
sa Spółdzielni, który wyraził ogromną
radość z faktu, że możemy świętować w tak
dostojnym gronie, głos zabierali niektórzy
z zebranych. Jako pierwszy przemawiał
mieszkaniec osiedla „Koziny”, członek-
założyciel RSM „Bawełna” p. Jan Wlaź-
lik, który 18 października br. skończył
95 lat! – pisaliśmy o tym w nr 82. Będący
w znakomitej kondycji p. Jan wrócił

wspomnieniami do początków Spółdzielni
i przypominał zasady na jakich można było
wówczas otrzymać mieszkanie. Zgroma-
dzeni chcieli wiedzieć jaki jest jego sekret
na długowieczność, na co p. Wlaźlik wy-
jawił, że najważniejsze to dobre odżywia-
nie i ruch.

Na sali obecny był również p. Stefan
Wyszyński – wieloletni Prezes naszej
Spółdzielni. To na okres jego urzędowania
przypadły najlepsze lata inwestycyjne
Spółdzielni. To również jemu zawdzię-
czamy tradycję upiększania naszych osied-
li rzeźbami i tablicami pamiątkowymi. Jako
kontynuatorzy tej inicjatywy już 18 stycz-
nia 2016 r. odsłonimy kamień wraz z tab-
licą pamiątkową z okazji 25-lecia osiedla

„Sienkiewiczowskie”. Pan Stanisław Ja-
kubczyk z osiedla „Koziny” opowiedział
jak przyczynił się do założenia Robotniczej
Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników
ZPO im. Małgorzaty Fornalskiej, która
w 1963 r. połączyła się z RSM „Ba-
wełna”.

Zgromadzonych gości z pewnością
wzruszyły słowa pani Marianny Hanert
z osiedla „Żubardź”, która powiedziała,
że trzeba zawsze być pogodnym i uś-
miechniętym i doceniać to co się ma.
Z żalem zwróciła jednak uwagę na to,
że mimo wszystko brakuje jej większej bli-
skości między ludźmi, takiej jaka była kie-
dyś, częstszych osiedlowych spotkań i by-
cia razem. Ludzie się znali, odwiedzali,
chętnie współpracowali ze Spółdzielnią.
Dziś jesteśmy sobie bardziej obcy i skon-
centrowani na swoich sprawach.

Pani Jadwiga Antosik z osiedla
„Słowiańskie”, Z-ca Przewodniczącego
Rady Nadzorczej, wspominała swoje losy
po przybyciu do Polski z obecnej Białoru-
si i problemy z przydziałem mieszkania.
Opowiedziała też o tym jakie wrażenie wy-
warła na niej pierwsza wizyta na świeżo po-
wstającym wtedy Olechowie, który od-
bierany był jako najdalszy i zapomniany
kawałek Łodzi, gdzie pomiędzy paroma
stojącymi wówczas blokami pasały się jesz-
cze krowy.

Pani Czesława Szczepańska z Olecho-
wa, która w swoim życiu przeszła bardzo
wiele i los nie szczędził jej traumatycznych
przeżyć, opowiadała jak dobrze i bez-
piecznie mieszka się jej na tym osiedlu. Do-
ceniła codzienną pracę administratorów
i gospodarzy domów oraz nadzór kierow-
nika. Głos zabierali także p. Zdzisław
Orszulak z Janowa i p. Janusz Nowakow-
ski – pierwszy mieszkaniec, który za-
siedlił Olechów, a w międzyczasie doko-
nano uroczystego odsłonięcia nowego ka-
lendarza RSM „Bawełna” na 2016 r.

Wspomnieniom nie było końca, a at-
mosfera spotkania była bardzo rodzinna.
Z ogromną przyjemnością słuchało się tych
wszystkich opowieści, z szacunkiem
patrząc na naszych najstarszych miesz-
kańców, dla których spółdzielczość wciąż
jest ważna. I.G.

57 lat „Bawełny”

Pani Katarzyna położyła kotlety na rozgrzaną
patelnię. Za chwilę mąż – Jurek wróci z pracy
i jak zawsze zapyta od wejścia „ kochanie,
co dziś na obiad?”… Jurek dużo pracuje, od bli-
sko dwudziestu już lat prowadzi warsztat sa-
mochodowy. Ta praca pochłania całe dnie, ale
dzięki grupie stałych Klientów rodzina zacho-
wuje bezpieczeństwo finansowe. Katarzyna
od kilku lat nie pracuje zawodowo, zajmuje się
domem i wychowuje sześcioletniego synka
Czarka. Starszy syn – Marek wyjechał właśnie
w ramach praktyk studenckich na kilkumie-
sięczną wymianę do Hiszpanii.

Kochanie, co dziś na obiad? Pytanie rozle-
ga się niemal równolegle z trzaskiem drzwi po
wejściu Jurka. Za chwilę małżeństwo przy
obiedzie rozmawia o mijającym właśnie dniu.

Kasia opowiada mężowi o rozmowie z Markiem,
chłopiec dzwonił z Madrytu i z zachwytem re-
lacjonował pierwsze wrażenia. Czarek – młod-
sza pociecha, jest u teściów w Serocku pod War-
szawą. Został na troszkę wydłużony weekend
ale już jutro dziadek, który ma w Łodzi umó-
wione spotkanie przywiezie go do rodzinnego
domu. Czarek za chwilkę pójdzie do szkoły
i choć jest miłym i mądrym dzieckiem, ma swo-
je słabości. Jedną z nich jest olbrzymia miłość
do słodyczy, która z każdym miesiącem
przekłada się na coraz wyraźniejszą nadwagę
dziecka, tym bardziej trudną do zwalczenia,
że chłopiec w przeciwieństwie do brata nie prze-
pada za fizyczną aktywnością. Przypadła mu do
gustu jazda na rowerze, ale do tej pory nie wy-
szedł poza opcję jazdy z bocznymi kółkami. Za-

pracowany tata nie bardzo przykłada wagę do
takich detali wychowawczych, ale mamę mar-
twią słabości młodszego synka.

Kasia, korzystając z rzadkiej chwili, kiedy
pod nieobecność dzieci może się skupić jedy-
nie na rozmowie z mężem, porusza temat bra-
ku ruchu i nauki jazdy rowerowej przez młod-
szego synka. Jurek obiecuje, że zaraz po po-
wrocie Czarka z Serocka poświęci chłopcu czas
i nauczy go jazdy na rowerze bez bocznych
kółek…

…Sobotnie słońce ciepło przygrzewa mimo
październikowego już kalendarza. Jurek z ra-
dością patrzy, jak młodszy syn Czarek po raz
pierwszy w życiu pokonuje kolejne metry
osiedlowej dróżki na rowerze. Rowerze bez
bocznych kół! Chłopiec, mimo braku talentu
sportowego dość szybko złapał równowagę
i nauczył się zasad jazdy rowerowej na dwóch
kołach.

Czarek z każdą chwilą czuje się coraz pew-
niej na rowerze i pozwala sobie na coraz bardziej
precyzyjne aktywności. Wykręca, zawraca… sa-
modzielnością i dorosłością jest zachwycony
z chwili na chwilę coraz bardziej.

Jurek krzyczy! Czarku wracaj, proszę nie
wjeżdżaj na parking! Czarek słyszy tatę ale nie
widzi zagrożenia w jeździe pomiędzy samo-
chodami zaparkowanymi na przyblokowym
parkingu. Jurek zdyszany podbiega do syna, nie-
stety… za późno… Czarek przemykając mię-
dzy piękną, pomarańczową mazdą, a polonezem
1500 wywrócił się rysując i wgniatając bok maz-
dy. Szkoda nie jest duża, ale włączony alarm po-
woduje, że właściciel cacka w kilka sekund po-
jawia się na miejscu zdarzenia. Jurek tłumaczy
syna przed mimo wszystko sympatycznym
właścicielem mazdy. Za kilka minut Jurek,
który podał swoje dane osobowe poszkodowa-
nemu właścicielowi mazdy, jako opiekun praw-
ny dziecka, wraz z synem wracają do domu.

W tym czasie Kasia robi kanapki na kola-
cję dla rodziny. Zmartwiony Jurek opowiada
Kasi co zaszło na wspólnym rowerowym wy-
padzie z Czarkiem. Myśli na gorąco, że może
wyremontuje mazdę w swoim warsztacie, mar-
twiąc się jednocześnie czy w kontekście szko-
dy w tak ekskluzywnym aucie to dobry po-
mysł… Na horyzoncie widać kłopoty finanso-
we rodziny…

Kasia, przełykając herbatę z róży głośno
myśli… Zaraz, zaraz… A mamy przecież po-
lisę ubezpieczenia mieszkania… Jurek przery-
wa Kasi podniesionym głosem mówiąc: Kaśka
przestań snuć wizje, co ma polisa mieszkania do
roweru Czarka?

Kasia spokojnie podchodzi do szuflady
z dokumentami, prosząc męża o spokój.
Dokładnie pamięta, jak agent tłumaczył zakres
polisy. Mówił, że kupując polisę ubezpiecze-
nia mieszkania w przedmiotowym zakresie, ro-
dzina kupuje jednocześnie ochronę od odpo-
wiedzialności cywilnej wszystkich jej członków,
za szkody na rzecz osób trzecich wyrządzone
na terenie Polski.

Za chwilę sprawa jest jasna. Szkoda będzie
naprawiona na koszt Ubezpieczyciela. Czarek
marzy o tym żeby rano znowu ruszyć na rower.
Dziecko pokochało tą formę ruchu. Kasia ze spo-
kojem dopija herbatę z róży, słuchając śmiechu
syna droczącego się z Jurkiem o pierwszeństwo
w wejściu do łazienki. To był dobry dzień…

A. Przybył Uniqa S.A.

Mądry spółdzielca...
przed szkodą



Wprawdzie pogoda na razie nie daje nam
powodów do narzekań, jednak kalenda-
rzowa zima zbliża się już wielkimi krokami
i w każdej chwili może nas zaskoczyć
białym puchem czy lodem.

Spółdzielnia jest już do zimy przygo-
towana, o czym pisaliśmy w poprzednim
numerze, jednak mimo wszystko pragnie-
my do Państwa zaapelować o współpracę,
dla naszego wspólnego dobra.

W zimowych dniach, gdy sypnie śnie-
giem lub oblodzi chodniki i ulice zwróć-
my szczególną uwagę na następujące
aspekty:
– poruszajmy się po tych częściach chod-

ników i pieszojezdni, które już zostały
posypane piaskiem czy są odśnieżone,
nie wybierajmy dróg na skróty, aby nie
skończyło się to wypadkiem,

– samochody parkujmy tak, by nie utrud-
niać wytypowanym do tego służbom
odśnieżania, parkujmy w miejscach

do tego przeznaczonych, nie zasta-
wiając chodników i pieszojezdni, tak by
sprzęt mechaniczny mógł swobodnie
wjechać i usunąć zalegający śnieg.
Ze zrozumieniem odnośmy się również
do próśb służb technicznych o chwilo-
we przestawienie samochodu na czas
odśnieżania. (dobrym pomysłem, któ-
ry ułatwi nam pracę, będzie pozosta-
wienie za szybą samochodu swojego
numeru telefonu),

– usuwajmy śnieg z balkonów, parapetów
okiennych i zadaszeń nad balkonami
ostatnich kondygnacji, tak by zapobie-
gać tworzeniu się śniegowych zwisów,
przecieków w mieszkaniach położonych
poniżej, a przede wszystkim niezwyk-
le niebezpiecznych sopli,

– pamiętajmy o zamykaniu drzwi wejś-
ciowych do budynków oraz drzwi
i okien w pomieszczeniach wspólnego
użytku.

Nasi pracownicy będą jak zawsze wyko-
nywać swoją pracę tak, by mogli się Pań-
stwo bezpiecznie i bezproblemowo poru-
szać po swoich osiedlach, ale prosimy rów-
nież o zachowanie ostrożności i uwagę
podczas całego okresu zimowego.

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

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

Administracja osiedla „Zbiorcza”, tel. 42 674
89 49, tel. 42 676 28 97.
Kierownik adm. p. Andrzej Jaroszczyk.
Administratorzy:
Agata Jakubczyk-Kaźmierska administrowa-
ne budynki: Gorkiego 6/8, 10/12, 24, 26, 28, tel.
kom. 509 285 342, e-mail: ajakubczykkazmiers-
ka@rsmbawelna.pl
Elżbieta Kowalczyk administrowane budynki:
Górska 2, 4, 3/5, 7/9, Szczytowa 4/6, Rawska 3, 7,
Wilcza 2, Gołębia 1/3, 5, tel. kom. 505 150 845,
e-mail: elkowalczyk@rsmbawelna.pl.
Aleksandra Czekalska administrowane bu-
dynki: Zbiorcza 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21,
23, 25, Sarnia 4, Stylonowa 7, tel. kom. 505 150
846, e-mail: aczekalska@rsmbawelna.pl.

Administracja osiedli „Żubardź” i „Koziny”,
tel. 42 651 55 24.
Kierownik adm. p. Jolanta Bartoszek.
Administratorzy:
Renata Psonka-Andrzejczak administrowane
budynki: Tybury 3, 10, Klonowa 28/30, 32, 38/40,
Kasprzaka 60/62, 64a, Okrzei 4/12, 30/36, 40, tel.
kom. 500 268 207, e-mail: rpsonka@rsmbawelna.pl.
Magdalena Gazda administrowane budynki:
Kasprzaka 10, 11, 11a, 28/34, Długosza 1/5, 27,
29/31, 1-go Maja 76, 84/86, Więckowskiego 97, Lo-
rentza 8, Srebrzyńska 45, Włókniarzy 198, tel. kom.
505 150 840, e-mail: mgazda@rsmbawelna.pl.
Jacek Piaseczny administrowane budynki: Czarn-
kowska 9/13, Gandhiego 3a, Tatarakowa 15, Lu-
tomierska 83/101, 103a, 105a, 109a, 111, Wrześ-
nieńska 67/69, 71/73, Sierakowskiego 1/5, Unie-
jowska 4, 4a, 6, Turoszowska 5, 16, tel. kom. 505
150 862, e-mail: jpiaseczny@rsmbawelna.pl.
Aneta Wyrowska administrowane bloki: Byd-
goska 25, 27/29, 35, 37, Lutomierska 156, 158,
Uniejowska 1/3, Limanowskiego 168, tel. kom.
501 463 291, e-mail: awyrowska@rsmbawelna.pl.
Danuta Lewandowska administrowane bu-
dynki: Bydgowska 40, 42, 44, 46, Klonowa 35/37,
41, tel. kom. 505 150 853, e-mail: dlewan-
dowska@rsmbawelna.pl.

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

Wola walki, zdrowa rywalizacja, zabawa
– tym celom przyświeca

corocznie organizowana Olimpiada dla najmłodszych,
przedszkolnych sportowców. Dzieciaki na start!

Niezwykle ucieszył nas odzew na
apel, jaki zamieściliśmy w ostatnim
numerze gazety, aby ktoś z Państwa
podjął wyzwanie i spróbował swoich
sił w naszej krzyżówce.
Gdy do naszej redakcji wpłynęło roz-
wiązanie krzyżówki, w pierwszej chwili
pomyśleliśmy, że nadesłała je ponownie nasza już prawie „etatowa” krzyżówko-
wiczka p. Elżbieta Jachimek z Olechowa.
Okazuje się jednak, że konkurencja nie śpi, zwłaszcza na Olechowie. Dlatego miło
nam poinformować, że w tym miesiącu nagrodę – książkę otrzymuje p. Danuta
Cygan z tego właśnie osiedla. Serdecznie gratulujemy i już szykujemy kolejne upo-
minki dla chętnych uczestników.

I.G.

KrzyżówkaOd kilku lat coraz częściej widujemy nie
tylko w parkach czy ośrodkach wypoczyn-
kowo-rekreacyjnych, ale i na ulicach miast
osoby maszerujące z kijkami w rękach. Jak
zapewne wszyscy już wiedzą to kijki do
nordicwalkingu. Szybki marsz z kijkami
w rękach to nie tylko rekreacja ale spacer
dla zdrowia. Dlaczego? Szybszy marsz za-
pewnia możliwość dotlenienia organizmu.
A marsz z kijkami w porównaniu do zwy-
czajnego marszu, angażuje dodatkowo do
90% naszych mięśni – pracują mięśnie
klatki piersiowej, tricepsy, bicepsy, mięśnie
ramion i brzucha. W nordic walking mię-
śnie te są też inaczej stymulowane niż przy
zwykłym marszu, co prowadzi do ich
wzmocnienia.

Regularne marsze rozwijają siłę i wy-
trzymałość ramion, redukują nacisk na pisz-
czele, kolana, biodra i plecy a więc od-
ciążają stawy. Szybszy marsz przyspiesza
spalanie kalorii. A te czynniki przekładają
się na efekty zdrowotne: od zwiększenia
wydolności układu oddechowego i serco-
wo-naczyniowego, po odchudzanie,
kształtowanie sylwetki i budowanie fi-
zycznej formy. Tyle zalet kwalifikuje te for-
mę rekreacji do uprawiania przez dzieci
i dorosłych w każdym wieku. A więc kij-
ki w ręce! Zachęcamy! K.Sz.

W dniu 5 grudnia w sali gimnastycznej
szkoły Podstawowej nr 205 na Olechowie
120 dzieciaków z czterech widzewskich
przedszkoli wzięło udział w rozgrywanej
corocznie Olimpiadzie. Były to już po raz

piętnasty organizowane przez TKKF Dzi-
kusy , RSM „Bawełna” i Radę Osiedla
Olechów – Janów sportowe rozgrywki
w wykonaniu najmłodszych. Wśród
„olimpijskich” konkurencji były skoki na
piłce, rzuty do celu, biegi z przeszkoda-
mi, wyścigi raczków, zbieranie piłeczek
tenisowych. Jak zwykle dzieci dopingo-
wane przez swoich rodziców i gości
Olimpiady pokazały na co je stać. Okrzy-
ków radości i wspaniałej, porywającej
wszystkich zabawy nie było końca.

W konkurencjach nie tylko pomagały, ale
i czynnie brały udział dyrektorki placó-
wek. Przerwę w sportowych zmaganiach
przedszkolaków umilił zebranym wy-
stęp zespołu tanecznego złożony z kil-

kuletnich artystów, uczniów Szkoły Pod-
stawowej nr 205.

Poziom sportowego zaangażowania był
bardzo wyrównany stąd wszyscy uczestnicy
zostali na zakończenie uhonorowani oko-
licznościowymi złotymi medalami i pacz-

kami ufundowanymi przez
naszą Spółdzielnię oraz przez
Astral Media Sp. z o.o.

Podczas całej imprezy na
sali przebywał ze wszystkimi
Święty Mikołaj. Najpierw
wprowadził wszystkich uczest-
ników zawodów na salę. Po-
tem rozdawał wszystkim obec-
nym lizaki. W trakcie jednej
z konkurencji pomagał za-
wodnikom zbierać piłki do
kosza. A na koniec, wspólnie
z uroczą Śnieżynką, wręczał
paczki i balonyAstralu wszyst-
kim uczestnikom.

Z całą pewnością był to udany, rados-
ny dzień, pełen dobrej energii nie tylko dla
uczestniczących w Olimpiadzie dzieci,
ale i dorosłych, którzy mogli uczestniczyć
i przypatrywać się tej spontanicznej spor-
towej rywalizacji. K.Sz.

OLIMPIADA PRZEDSZKOLAKÓW

Nordic walking - Dobry świąteczny prezent
Maszeruj dla zdrowia
i dobrego samopoczucia.

UWAGA ZIMA!
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Staram się w mojej działalności
na rzecz spółdzielni, ale i też spółdzielczości
kierować i trzymać
blisko zasad idei spółdzielczej.

Dzięki uprzejmości gazety Alternatywy
44 wydawanej na terenie gminy Ale-
ksandrów Łódzki zamieszczamy przed-
ruk (nasza redakcja dokonała jedynie
niewielkich skrótów) rozmowy z p. Ja-
nem Kaweckim – przewodniczącym
Rady Nadzorczej Aleksandrowskiej SM.
Autorem wywiadu jest p. Dawid Przy-
bylak.

Przypomnijmy, że Spółdzielnia ta jest
naszą sąsiadką w Andrespolu a wywiad
z prezes p. Moniką Stawicką zamieści-
liśmy w naszym wakacyjnym numerze
gazety (nr 79–80 lipiec–sierpień 2015 r.).

Na początku naszej rozmowy proszę, aby
powiedział Pan kilka słów o sobie. Od kie-
dy i jak długo jest Pan przewodniczącym
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Aleksandrowie Łódzkim?

Przed tym jak przejdę do odpowiedzi na
Pana pytanie, chcę serdecznie podziękować re-
dakcji Alternatyw 44 za umożliwienie mi
tego spotkania.

Pragnę na początku naszej rozmowy oświad-
czyć, że nie występuję tu jako przedstawiciel
Rady Nadzorczej Spółdzielni i będę wyrażał
wyłącznie własne poglądy i uwagi.

Będę miał problem, aby w kilku słowach
opisać siebie, ponieważ człowiek osiemdzie-
sięcioletni ma życiorys długi. Wspomnę więc
pokrótce, że okupację jako dziecko między 6
a 11 rokiem życia spędziłem w Niemczech, wy-
wieziony tam z rodziną na 5 lat. Po wojnie, brak
wszystkiego, bieda. Pracę zawodową roz-
począłem jako 18-letni chłopiec w Łodzi.
Przepracowałem 41 lat zawodowo jako ślusarz,
frezer, konstruktor, technolog, dyrektor Ośrodka
Badawczo-Rozwojowego w Zakładach „Fa-
mid” w Łodzi, gdzie pracowało wielu miesz-
kańców Aleksandrowa Łódzkiego i okolic.
W 1993 roku przeszedłem dobrowolnie na
wcześniejszą emeryturę z powodu choroby
i niemożności spełnienia żądań załogi (żądań
nie zawsze słusznych, niektóre z nich do dziś
są niespełnione). Ukończyłem sześcioletnie stu-
dia na Politechnice Łódzkiej. Mogę powiedzieć,
że znam życie, rozumiem ludzi.

Z Aleksandrowską Spółdzielnią Mieszka-
niową jestem związany od 1986 roku, kiedy to
wprowadził mnie mój przyjaciel H. Wojtera –
dyrektor łódzkiej gazowni, będąc wówczas
przewodniczącym rady nadzorczej. Działalność
w spółdzielni zacząłem od wyboru mnie na de-
legata na zebraniu przedstawicieli. Łza mi się
w oku kręci na wspomnienie jaka jeszcze wte-
dy panowała demokracja w spółdzielczości. Na-
stępnie od 2002 roku byłem sekretarzem rady,
od 2009 roku zastępcą, a potem przewod-
niczącym rady.

Staram się w mojej działalności na rzecz
spółdzielni, ale i też spółdzielczości kierować
i trzymać blisko zasad idei spółdzielczej.

Panie Przewodniczący Sejm RP praco-
wał nad ustawą o spółdzielniach mieszka-
niowych i prawem spółdzielczym. Co
mogłaby zmienić ta ustawa? Czy spółdziel-
czość mieszkaniowa ma szansę przetrwania?

Na temat pracy Sejmu RP, a ściśle mówiąc
o pracy Komisji Nadzwyczajnej ds. Prawa
Spółdzielczego można w skrócie powiedzieć:
zła wola, brak kompetencji, amatorstwo, dy-
letanctwo, niewiara w osiągnięcie jakiego-
kolwiek konsensusu. Na szczęście zakończyła
swą działalność.

Na pytanie co mogłaby przynieść na usta-
wa trudno coś konkretnego powiedzieć bo Ko-
misja Nadzwyczajna była w swej pracy
w połowie drogi. Można natomiast powiedzieć
jakie były oczekiwania ustawodawcy i ocze-
kiwania spółdzielców.

Ci pierwsi rządzący stanowiący prawo
oczekiwali, aby spółdzielczość zlikwidować.
Mieliby to osiągnąć poprzez:
– wyłamanie się z szerokiego frontu państw

budujących gospodarkę społeczną,
– odpowiednie ustawy i zabiegi prawne

ograniczające rolę ruchu spółdzielczego
a spółdzielni mieszkaniowych szczególnie.
Polska może się stać krajem jedynym
wśród państw cywilizowanych, który nie
będzie miał demokratycznego państwa
prawnego,

– deprecjonowanie i dyskryminowanie sek-
tora spółdzielczego,

– pozbawienie spółdzielczości uczestnictwa
w społecznej gospodarce rynkowej,

– uniemożliwienie budownictwa spółdziel-
czego poprzez tworzenie dla deweloperów
rozwiązań bankowo-kredytowych dla nich
korzystnych,

– niezmienianie wadliwych rozwiązań praw-
nych niszczących spółdzielczość,

– ignorowanie wezwań, uwag, propozycji
środowiska spółdzielczego,

– nakaz sprzedaży tzw. mieszkań za złotów-
kę z prawem odrębnej własności bez wy-
nagrodzenia dla spółdzielni. Trybunał
Konstytucyjny uznał ten przepis za nie-
zgodny z Konstytucją, a spółdzielnie stra-
ciły ogromne przychody.

Jest tych przyczyn niszczących spółdziel-
czość więcej, ale już te wspomniane świadczą
o stosunku Państwa do spółdzielczości.

Ci drudzy, tj. społeczność spółdzielcza
oczekuje, że wreszcie po wielu latach i doś-
wiadczeniach na organizmie spółdzielczym
nowe władze wybrane 25 października 2015
roku dokonają zmian uznanych przez spółdziel-
ców po konsultacji z nimi. Nota bene – usta-
wa o spółdzielniach została uchwalona przez
Sejm V kadencji. Czego więc konkretnie
oczekują ci drudzy? Oczekują, że Sejm i Se-
nat uchwalą ustawę na fundamencie Deklara-
cji Spółdzielczej Tożsamości, tj. na siedmiu jej
zasadach:
– spółdzielczość ma własne fundusze,
– członkowie sami wybierają swe władze,
– członkowie sami kontrolują działania

organów spółdzielni,
– członkowie mają dostęp do dokumen-

tów,
– członkowie corocznie oceniają pracę za-

rządu i rady nadzorczej,
– wypracowany kapitał przeznaczają na

własne cele wg uznania,
– spółdzielnie pracują z troską o społeczność

lokalną.
W tym miejscu kolokwialnie należy po-

wiedzieć „wara wszystkim od spółdziel-
czości”. Ja nie znam tworu społeczno-gospo-
darczego, który miałby system gospodarczy, or-
ganizacyjny i kontrolny równie demokratycz-
ny. Czy spółdzielnie mają szansę na prze-
trwanie? Odpowiem, że tak. Jeśli rządzący wy-
każą dobrą wolę, zrozumieją odrębność
spółdzielni od sektora komercyjnego i uchwalą
ustawę w oparciu o zasady Deklaracji
Spółdzielczej Tożsamości, co może być klu-
czem do tworzenia dobrego prawa. Chcę do-
dać, że wówczas spółdzielczość nie tylko

W każdym mieście gdzie jest spółdzielnia
mieszkaniowa, widać piękne bloki, towa-
rzyszącą im infrastrukturę i zadbane tereny. Dla-
czego więc nie przejąć tego wszystkiego, po-
tworzyć wspólnoty i z czasem zacząć dykto-
wać warunki zamieszkiwania, a budowę 2,5
mln potrzebnych mieszkań powierzyć dewe-
loperom, tworząc im jeszcze lepsze warunki
finansowo-bankowe. Gdy sobie to wszystko
o czym mówimy na tym spotkaniu dobrze
uświadomimy, łatwiej będzie nam zrozumieć
dlaczego po 1989 r. rozpoczął się proces nisz-
czenia spółdzielczości. Osobiście uważam,
że działa jakaś zła siła, a może to lobby.

Sytuacja jest następująca. Do Prezydenta,
Marszałków Sejmu i Senatu, Rzecznika Praw
Obywatelskich, Premiera, Głównego Proku-
ratora, Ministra Infrastruktury, Krajowej Rady
Sądowniczej, Trybunału Konstytucyjnego,
Ministra Sprawiedliwości wpłynęły prośby pe-
tycje, projekty uchwał, sprawozdania z kon-
gresów i apele ze spotkań regionalnych.
Wszystkie te pisma miały jedną wspólną ge-
neralną cechę, pokazywały wadliwość ustaw
o spółdzielczości i spółdzielniach mieszka-
niowych, uświadamiały adresatów o za-
grożeniach dla ruchu spółdzielczego. Usta-
wodawca i strona rządowa zignorowały te
pisma, bardzo często nie dając nawet żadnej od-
powiedzi. W tej dziedzinie „walki” z władza-
mi o uratowanie spółdzielczości Spółdzielnia
w Aleksandrowie ma swój znaczący udział.
Rada Nadzorcza naszej Spółdzielni jako jedyna
w kraju podjęła uchwałę o wezwaniu wszyst-
kich Rad Nadzorczych do organizowania spot-
kań z posłami i senatorami. Przedstawiliśmy
też uchwałę z zaproszeniem na spotkanie do
pani poseł z naszego miasta. Reakcja pani po-
seł była taka sama jak rządu – ignorancja.

Nieskromnie powiem, że osobiście brałem
udział w obronie spółdzielczości mieszka-
niowej przed destrukcyjnymi działaniami
władz. Starałem się aktywnie uczestniczyć
w szkoleniach, spotkaniach oraz w konferencji
„Likwidacja Spółdzielni... i co dalej” zorga-
nizowanej w Łodzi w grudniu 2012 roku. Było
to jedno z większych spotkań spółdzielców
w Polsce, przybyło ponad 800 osób.

Petycję z podpisami wszystkich uczestni-
ków konferencji wraz z dwoma delegatami
(członkami RSM „Bawełna” p. Janem Machałą
i Janem Krawczykiem – dopisek redakcji)
przedstawiliśmy m.in. Marszałkowi Senatu
p. Bogdanowi Borusewiczowi. Pan Marszałek
był uprzejmy i przyjął nas. Zainteresował się,
przejrzał plik z podpisami i po krótkiej roz-
mowie powiedział, że przekaże do kancelarii
Senatu. Ze spotkania nie byliśmy w pełni za-
dowoleni, więc ja w pewnym momencie po-
wiedziałem: „Was w Solidarności było 10 mln,
dokonaliście dzieła epokowego, zmieniliście
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Ludzie,
których

warto poznać

przetrwa, ale będzie się rozwijać, budować ta-
nie mieszkania, tworzyć miejsca pracy, a także
prowadzić działalność kulturalno-oświatową.

17 czerwca br. zakończyło się trwające
trzy dni Walne Zgromadzenie Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej w Aleksandrowie
Łódzkim. Jak ocenia Pan działalność SM
w poprzednim roku, jakie wnioski wynikają
z obrad najwyższych organów spółdzielni?

Streszczając odpowiedź na to pytanie chcę
dodać, że od oceny działalności spółdzielni jest
Rada Nadzorcza i podaje tą ocenę corocznie na
walnym zgromadzeniu. Rada wystawia ocenę
w oparciu o kontrolę własną, opinię biegłego
rewidenta wyznaczonego przez radę w drodze
przetargu, który sporządza sprawozdanie z ba-
dania rocznego bilansu i co trzy lata bierze pod
uwagę opinię lustratora. Moja ocena osobista
to trochę lepiej niż dobra. Jeśli chodzi o wnio-
ski wynikające z obrad Walnego Zgromadze-
nia to można powiedzieć, że cała procedura
zwołania zgromadzenia, porządek obrad, wy-
bory prezydium, komisji są mało demokra-
tyczne. Ustawa o spółdzielniach z 2007 roku
nowelizująca ustawę z 2000 roku wprowadziła
te niedemokratyczne przepisy, podzieliła zgro-
madzenie na części, powiększyła koszty
zwoływania, zmniejszyła frekwencję, spowo-
dowała mniejszą komunikację pomiędzy człon-
kami a spółdzielnią, zniechęciła członków do
aktywności. Jest też taki wniosek, że człon-
kowie stali się pasywni, mało interesują się
sprawami spółdzielni, a to znaczy, że mało in-
teresują się sprawami własnymi. Jest to złe zja-
wisko, bo w czasach gdzie ścierają się pomysły
i żądania spółdzielców z demokratycznymi
przepisami rządzących członkowie winni być
aktywni, wspierać organy spółdzielni i uczest-
niczyć w protestach wobec państwa.

Dlaczego spółdzielnia nie buduje no-
wych mieszkań?

Odpowiem krótko, bo nie chcą tego poli-
tycy i rządzący. Zaraz po politycznych prze-
mianach w 1989 roku spółdzielnie mieszka-
niowe budowały około 70% nowych mieszkań
wprowadzonych na rynek. Po kilku latach wy-
budowano już tylko około 30%, w 2004 roku
liczba ta spadła do 9%, dziś wynosi 3%.
Można w tym miejscu postawić pytanie, dla-
czego? Co się stało? Odpowiedź jest jedna, dla-
tego, że na olbrzymi majątek będący w posia-
daniu spółdzielczości, na zasoby mieszkanio-
we utrzymane w bardzo dobrym stanie czyhają
deweloperzy i zarządcy nieruchomości.

ustrój polityczny w Polsce, chwała Wam za to.
Ale proszę zważyć, że nas spółdzielców jest
około 12 mln więc możemy zrobić dużo”. Pan
Marszałek powiedział żeby go nie straszyć.
Rozmowa stała się chłodniejsza.

Co chciałby Pan powiedzieć mieszkań-
com na zakończenie tej rozmowy?

Na zakończenie naszego spotkania pragnę
serdecznie podziękować redakcji Alternatyw
44 za umożliwienie mi swych łamów.

Uważam, że w takim mieście jakim jest Ale-
ksandrów Łódzki, gdzie połowę mieszkańców
stanowią spółdzielcy, ale i w każdym innym co
jakiś czas informacje o tym co dzieje się
w kraju ze spółdzielniami winny być podane.

Świadomość spółdzielców, co się dzieje
z ich majątkiem i warunkami bytowania jest
podstawowym elementem potrzebnym do za-
jęcia postawy wobec ruchu spółdzielczego.
Wielką, nieocenioną rolę w szerzeniu idei
spółdzielczości mają media. W Polsce miesz-
ka około 12 mln spółdzielców. W telewizji i ra-
dio nie słyszymy o problemach, życia codzien-
nego członków, o ich problemach, niedostat-
kach ani słowa.

I już naprawdę na zakończenie chcę życzyć
nowej ekipie rządzącej wybranej 25 paździer-
nika 2015 roku, aby traktowała ruch spółdziel-
czy jako przyjazny gospodarce i obywatelom,
a spółdzielczość się odwdzięczy, bo buduje lep-
szy świat. Pokazują to rozwinięte kraje świata.

Wszystkim Spółdzielcom składam najlep-
sze Życzenia Bożonarodzeniowe i Nowo-
roczne...

Święta Bożego Narodzenia to magiczny
czas. Czas okazywania sobie wzajemnej
serdeczności, pomocy, dzielenia się radością
i przyjaźnią. Słowa te nabierają tym większej

rangi gdy znajdują odzwierciedlenie w czy-
nach. A tak jest przy podjętej i prowadzonej
już od wielu od lat akcji Rad osiedli „Żubar-
dź” i „Koziny”. Co roku członkowie tych rad ty-
pują spośród mieszkańców dwóch naszych
osiedlowych społeczności osoby szczególnie
potrzebujące w tym czasie wsparcia i zain-
teresowania. Osobom tym przygotowywane
są świąteczne paczki z żywnością i słody-
czami. W tym roku na wnioski Rad Osiedli tra-
fiły one do 205 naszych członków, którzy są
samotni i potrzebujący pomocy. W osiedlu
„Żubardź” obdarowano 138 osób, a na Kozi-
nach 67 osób.

Cieszymy się, że w ten sposób umilimy
ten szczególny okres w życiu każdego
człowieka i przyłączamy się do życzeń zdro-
wych i wesołych Świąt! K.Sz.

Od redakcji: Przed świętami często w re-
klamach telewizyjnych i w prasie przedsta-
wiane są działania wolontariuszy skupio-
nych w projekcie o nazwie „Szlachetna pacz-
ka”. Projekt ten polega na szukaniu rodzin
w potrzebie, następnie spotykanie się z nimi,
diagnozowanie potrzeb i udzielanie pomocy.
Z satysfakcją możemy powiedzieć, że „Ba-
wełna” i Rady Osiedli, szczególnie dwóch na-
szych osiedli przyjęły podobne działanie rea-
lizując swój projekt przekazywania świątecz-
nych paczek najbardziej potrzebującym na
Żubardziu i Kozinach.

Spółdzielcze zasady kluczem
do tworzenia dobrego prawa

Świąteczne paczki rozdane

Rozmowa z Janem Kaweckim Przewodniczącym Rady Nadzorczej
Aleksandrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, długoletnim
działaczem spółdzielczym, któremu bliskie są idee spółdzielcze.
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POZIOMO: 1. młode kozicy, 6. zrzęda, nu-
dziarz, 7. z rzygaczem, 8. brednia, bzdura,
9. czerwony szczep winorośli, 12. odzywka
bociana, 13. karność, dyscyplina, 14. pio-
senkarka z męskim głosem, 18. pospolite
chwasty, 19. niewielkie wcięcie, 20. rzeka mad
którą leży Olsztyn, 21. strofa złożona z ośmiu
wersów, 22. ząb morsa.
PIONOWO: 2. coś co budzi obrzydzenie,
3. samosąd, 4. czadzka metropolia, 5. rodzinne
miasto Dynama, 9. zaniedbana żona, 10.
gwiazd lub komór serca, 11. stolica niepo-
dległej Ghany, 15. zwierzę kataryniarza,
16. jajka z mlekiem, 17. niemieckie miasto
nad Pianą.

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI
Z POPRZEDNIEGO NUMERU

Poziomo: tarło Iskry, atest, śnieć, układ,
ałycza, amper, Uranos, zlew, blekot, Nida,
Milena, Eska.
Pionowo: Aztek, łyska, ksantypa, Orzesz-
ko, uładzenie, łapserdak, Daru, rolnik,
nikiel, sztrab.

Pierwsze trzy osoby, które
w ciągu 10 dni od wydania gazety

nadeślą prawidłowo rozwiązaną krzyżówkę
na adres: RSM

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

z dopiskiem na kopercie „Krzyżówka”,
otrzymają nagrody (nie dotyczy
pracowników RSM „Bawełna”).

Goście mają
zwykle więcej

czasu niż
gospodarz.

(Tadeusz Kotarbiński)

U Ś M I E C H N I J S I Ę
• • •

– Mamo, ile jest pasty do zębów
w tubie?
– Nie mam pojęcia, syneczku.
– A ja wiem! Od telewizora do ka-
napy!

• • •
– Dlaczego kobiety tak kochają
buty?
– Bo bez względu na to, ile kobieta
przytyje, to buty i tak będą pasować.

CZERWIEŃ
(styczeń – luty)
Kto urodzi się w okresie czerwieni, nigdy nie
będzie głodny – twierdzą Papuasi. Czerwień
to kolor królewski, synonim władzy, odwagi
i bogactwa. Rodzą się w nim osoby prede-
stynowane do najwyższych stanowisk. W ich ser-
cach gości pycha i ambicja, śmiałość i przebiegłość. Apodyktyczni,
surowi i okrutni dla innych, dla siebie wymagają odrębnych praw.
Są też bardzo kochliwi i zwykle nie zadowalają się jedną żoną. Ko-
biety urodzone w okresie czerwieni mają wiele cech męskich i z re-
guły przejmują rządy w rodzinie. Zgodne pożycie zapewnia
związek z błękitem, bielą i czernią, wykluczone są kolory zielony
i żółty.

BIEL
(marzec – kwiecień)
Zmienność – to podstawowa cecha osób uro-
dzonych w tym okresie. Umieją się dostoso-
wać do każdej sytuacji. Posiadają przy tym
silną żądzę władzy, którą zdobywają nie prze-
bierając w środkach. Są odważni, agresywni, a na-
wet awanturniczy. Lubią i umieją rozkazywać, wzbudzać respekt
i posłuch. Jeśli wymaga tego sytuacja, kryją się za maską uległości
i dobroduszności, dopóki nie osiągną wyznaczonego celu. Są po-
wściągliwi w okazywaniu uczuć w przeciwieństwie do kobiet, które
stawiają seks na pierwszym planie. Kobiety są dobrymi żonami i mat-
kami. z reguły wielodzietnymi. Biel może łączyć się z wszystkimi ko-
lorami, ale najsilniejszy jest związek z czernią.

ZIELEŃ
(maj – czerwiec)
Urodzeni w tym okresie to ludzie o niezwyk-
le rozwiniętym poczuciu sprawiedliwości,
otwarci, uczciwi i prawdomówni. Nie są zdolni
do fałszu, obłudy i bogacenia się za wszelką
cenę. Żyją na ogół skromnie. Uciekają od hałasu
i zamieszania, świadomie wybierając samotność pozwalającą na me-
dytacje i filozoficzne rozważania. Inni również nie przepadają za ich
towarzystwem. Zielenie wykazują niewiele zainteresowania drugą płcią,
dlatego też niechętnie wstępują w związki małżeńskie. Jeśli już zde-
cydują się na życie we dwoje, stanowczo nie powinni łączyć się z czer-
wienią.

ŻÓŁĆ
(lipiec – sierpień)
Na przekór współczesnemu znaczeniu słowa
urodzeni w tym kolorze nie przejmują się zu-
pełnie wrogością lub sprzeciwami swych an-
tagonistów, bo po prostu nie biorą pod uwagę
punktu widzenia innych ludzi. Twardo stąpają po
ziemi, konsekwentnie i bez skrupułów dążąc do wytyczonego sobie
celu. Wszystko, co przeszkadza ich zamierzeniom, eliminują lub całko-
wicie niszczą. Na dodatek robią to beznamiętnie, bo są przekonani,
że wyłącznie im należy się wszystko od życia. Potrafią się cieszyć
życiem i chętnie korzystają z jego uroków. Bardzo rozbudzeni ero-
tycznie, często wykorzystują seks instrumentalnie do osiągania swe-
go materialnego celu. Wchodzą w związki ze wszystkimi kolorami,
najchętniej jednak z czernią.

CZERŃ
(wrzesień – październik)
To urodzeni pracoholicy, obdarzeni autentyczną
pasją i darem tworzenia. Nie ma dla nich zna-
czenia rodzaj pracy, czasami nawet jej efekt
końcowy – liczy się tylko wkładany w nią wie-
logodzinny wysiłek. Przez niektórych uważani za
dziwaków, z reguły jednak cieszą się szacunkiem otoczenia. Bez wzglę-
du na płeć, są najchętniej ze wszystkich kolorów brani pod uwagę
w planach matrymonialnych. Oni sami wybierają najczęściej zieleń,
bo przy poczuciu sprawiedliwości urodzonych w tym kolorze czują
się najpewniej. Niestety – w takim związku mogą być traktowani jako
niewolnicy i z pogardą.

BŁĘKIT
(listopad – grudzień)
W przeciwieństwie do czerni błękity nie lu-
bią pracować i nawet gardzą pracą, ale
mimo to – jak twierdzą Papuasi – udaje im
się w życiu i nigdy nie głodują. Mają niezwykle
rozwinięty zmysł estetyczny. To koneserzy sztuki, bardzo często uzdol-
nieni artystycznie. Są elokwentni i przyjaźnie nastawieni do innych.
Wyróżniają się elegancją. Lubią intrygować, ale z uwagi na małą szkod-
liwość nie są brani poważnie przez inne kolory. Erotykę traktują jak
sztukę i są w niej mistrzami. Najchętniej łączyliby się między sobą,
jednak przeważnie wybierają za partnerów czerwienie, które mogą
im zapewnić odpowiednio wysoki standard życiowy.

Od rana Mikołaj
Nietęgą miał minę
Jak wiecie
Prezenty dostarcza kominem

A dzisiaj przed świtem
coś złego się stało
chciał wejść poprzez komin
lecz coś się zatkało!

I utknął biedaczek
Mikołaj nasz Święty
w kominie wraz z workiem
gdzie nosi prezenty.

Tam dzieci czekają!
I czas szybko płynie
A Święty nie przyszedł
Bo siedzi w kominie

Mikołaj się zsapał
i strudził niemało
nim z tego komina
wyjść mu się udało

Popatrzył na siebie
i zrzedła mu minka
Bo brzuch mu zwiększyła
zjedzona wędlinka!

Kiełbaski, pasztety
masełko też było...
Siedziałem i jadłem
I mi się przytyło!

Do dzieci już Elfy
Roznoszą prezenty
A Święty nasz ostrą jest
Dietą zajęty

Trenuje przysiady
Trenuje podskoczki
W lusterku ukradkiem
ogląda swe boczki

I woła – ho, ho –
Z jakiej to przyczyny
Podarki mam nosić
Dzieciom przez kominy?

Więc zmieniam zasady
Zapadła już klamka
Od dziś będę wchodził
Przez dziurkę od zamka.

(znalezionew internecie)

Jak ciężka jest
praca Mikołaja

Papuasi – rdzenni miesz-
kańcy Nowej Gwinei i całej
Melanezji – od dawna byli
celem badań naukowców

różnych specjalności. Papuasi na-
leżą do czarnej odmiany człowieka.
Ich charakterystycznymi cechami fi-
zycznymi są: wzrost raczej mały, krę-
pa budowa ciała przy masywnej
górnej części tułowia, ciemna skó-
ra z odcieniem brązowym. Najbar-
dziej wyróżniają ich bujne wełniste
włosy, smoliście czarne lub rude
oraz szeroki, silnie wysklepiony
nos. Ukształtowanie wyspy i prawie
w całości pokrywające ją dziewicze
dżungle sprawiły, że papuaskie ple-
miona żyły tam w całkowitej izolacji
od reszty świata, zachowując swoją
odrębność kulturową. Dotychczas
zbadano i zarejestrowano około ty-
siąca języków tej grupy, podzielo-
nych na wiele odrębnych rodzin ję-
zykowych, z których żadna nie po-
siada piśmiennictwa. Wierzą w du-
chy przodków, obawiają się czarów.
Od wieków wśród górskich szcze-
pów funkcjonuje system podziału
roku na sześć mniej więcej równych
odcinków czasu, oznaczonych ko-
lorami. Owe kolory mają magiczne
właściwości, określające osobo-
wość człowieka z chwilą jego uro-
dzenia. Z czasem w tradycji prze-
kazywanej ustnie z pokolenia na po-
kolenie, według której siłą sprawczą
są gwiazdy zamieszkałe przez dusze
przodków, powstało coś w rodzaju
papuaskiego horoskopu. Zgodnie
z nim wszystkim miesiącom w roku
odpowiadają konkretne kolory, któ-
rym podporządkowane są cechy
osobowościowe urodzonych w tych
miesiącach.

Niemowlę papuaskie, po odcię-
ciu pępowiny jest oznaczane kolo-
rem okresu, w którym przyszło na
świat. Barwę tę musi nosić w oko-
licach pępka przez cały czas aż do
uzyskania dojrzałości. Uroczyste
przyjęcie do świata dorosłych
w obecności całego szczepu pole-
ga na tym, że ojciec tym samym ko-
lorem maluje chłopcu genitalia, zaś
matka córce piersi i wzgórek łono-
wy. Kolory decydują również o za-
wieranych małżeństwach. Młodzi
pochodzący z różnych wsi najpierw
oglądają swe kolory, bo nie wszyst-
kie kombinacje barw pozwalają na
łączenie się w stadło. Przyjrzyjmy się
bliżej charakterystykom urodzo-
nych w poszczególnych okresach
roku – niewykluczone, że w papua-
skim horoskopie znajdziemy włas-
ne cechy lub wskazówki, jak dotrzeć
do celu wyznaczonego nam w życiu
w chwili narodzin.

Rozerwij się!
Zamiast
tradycyjnego
horoskopu
na 2016 rok

KOLOROWE
KWIATY
PAPUASÓW
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