
Biegła Rewident dokonała oceny prawidłowości działania Spółdzielni i przedstawiła swoją opinię dla Walnego. 
Według opinii zbadane sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej 
jednostki na dzień 31.12.2017 r., zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.
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W tym roku, w związku z ustawową koniecznością 
wprowadzenia zmian do statutu, Walne Zgroma-
dzenie odbywać się będzie w kwietniu.

Nasze miasto będzie organizatorem Zielonego EXPO. 
Wystawa pod hasłem „Natura w mieście” odbędzie 
się w 2024 r.

Następny numer 
ukaże się  

24 maja 2018 r. NAKŁAD 9000 

egzemplarzy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie RSM „Bawełna”

Moim 
zdaniem 
Ukazujemy się po raz drugi w pra-

wie dziesięcioletniej historii naszej Gazety 
w Wielkim Tygodniu. Wszyscy wyczeku-
ją na dobrą pogodę w te święta, bowiem 
ostatnie lata nie rozpieszczały nas i po-
goda była nierewelacyjna. I w tym roku 
również prognozy nie są zadowalające; ba 
może być nawet śnieg. Większość z nas 
już jest przygotowana do świąt, które nie 
wymagają od nas tylu dodatkowych za-
kupów, szczególnie prezentów, jak to jest 
przy świętach bożonarodzeniowych. Nie 
przeszkodziło nawet to, że dwie środkowe 
marcowe niedziele były wolne od han-
dlu. Pomógł nam w tym bardzo , trwają-
cy po igrzyskach olimpijskich, zwycięski 
marsz naszych skoczków narciarskich, 
szczególnie Kamila Stocha. Tylu pozy-
tywnych doznań, tyle radości dawno już 
nie mieliśmy. Teraz zaś wszyscy czekają 
na mistrzostwa świata w piłce nożnej. 
W poprzednim wydaniu wyrażałem 
ogromną nadzieję i sugestię, by ten nasz 
zwycięski sen w narciarstwie trwał. I tak 
się stało, bo nasz najlepszy skoczek wy-
grywał wielokrotnie i przede wszystkim 
wygrał ostatnie zawody w sportach zimo-
wych, a Mazurek Dąbrowskiego był ostat-
nim hymnem granym w sezonie 2017–
2018. Oby piłkarze przynieśli nam taką 
samą radość, może nawet jeszcze większą, 
bowiem futbol jest najpopularniejszym 
sportem na całym świecie. Gdyby rozległ 
się nasz hymn przed rozpoczęciem meczu 
finałowego bylibyśmy w siódmym niebie, 
nie mówiąc już o naszych reakcjach po za-
kończonej zwycięstwem walce. Pomarzyć 
dobra rzecz. Ale ona nie jest całkowicie 
nierealna. A to zwycięstwo, prawdopo-
dobnie, by nas całkowicie mogło odmie-
nić. Bo teraz często nasza rzeczywistość 
jest wysoce depresyjna, a nasza niechęć 
do czynienia dobra, bardzo zastanawia-
jąca. W tym numerze opisujemy kilka 
przykładów niezrozumiałych zachowań 
naszych mieszkańców. Nasi administra-
torzy, którzy codziennie sprawdzają stan 
podległych swojej pieczy budynków, czę-
sto nie mogą zrozumieć, co kieruje ludźmi 
szkodzącym sobie samym w najbliższym 
otoczeniu; dlaczego sami dewastują wej-
ścia do klatek, drzwi, zamalowują ściany 
różnymi napisami, wpuszczają nieznane 
osoby do swoich klatek, zastawiają przej-
ścia w piwnicach, gromadzą tam różne 
swoje rzeczy, nie sprzątają na spacerach 
po swoich psach, palą papierosy na klat-
kach schodowych lub na balkonach i rzu-
cają pozostałości po nich na ziemię czy też 
trawę, itp. Okres wielkanocny służy re-
fleksji, służy zastanowieniu się nad swoim 
postępowaniem, stosunkiem do bliźnich. 
Dlatego w relacji z Jubileuszu 60-lecia 
zduńskowolskiej spółdzielni „Lokator”, 
prezentujemy tekst piosenki wykonanej 
na zakończenie przez niepełnosprawnych, 
wspaniale radosnych i uśmiechniętych 
artystów. Tekst tej piosenki, szczegól-
nie jej refren, jest pięknym przesłaniem 
na te zbliżające się święta Zmartwych-
wstania Pańskiego:

Sobie pomagajmy; siebie innym daj-
my; siebie podarujmy i zawsze dziękujmy

Sobie pomagajmy; siebie innym 
dajmy; podarujmy siebie, by było jak 
w niebie

 Sylwester Pokorski

Dylematy przed Walnym 2018 r.
Przed nami kolejne dziesiąte już walne zgromadzenie członków naszej 
Spółdzielni. Od 16 kwietnia będziemy się spotykać na ośmioczęściowych 
obradach. I tak, jak co roku piszę w tym miejscu, z naszej gazety dowia-
dujecie się Państwo o działalności RSM „Bawełna”, o decyzjach organów 
tj. Rady Nadzorczej i Zarządu oraz wszystkich pracach wykonywanych 
w ramach funduszu remontowego itp. Uzupełnieniem tych wiadomości są 
zamieszczone w bieżącym numerze materiały sprawozdawcze, informacje 
dotyczące przebiegu walnego oraz miejsc, w których można się zapoznać 
z dokumentami źródłowymi. Nasi członkowie, jak chyba nikt inny w Polsce, 
otrzymują najpełniejsze informacje niezbędne do podejmowania 
decyzji w trakcie obrad najważniejszego organu każdej spółdzielni. Dlatego 
swoje uwagi poświęcę najpierw sprawom ogólnym, podobnie jak w latach 
ubiegłych, a dotyczącym zmian w ustawach dotyczących spółdzielczości. 
Muszę to powtórzyć, kolejny już raz, bowiem szybko zapominamy oczywi-
ste rzeczy i często przechodzimy obok naszych fundamentalnych spraw 
bardzo obojętnie. Przypomnę więc…
Spółdzielczość to forma gospodarowania, do której budżety – centralny 
i samorządowe – nic nie dokładają. Spółdzielczość nic generalnie Państwo 
nie kosztuje. Dlaczego więc tyle krzywdy spotyka spółdzielnie?
 Cd. na stronie 4

Sprawozdanie z działalności 
Spółdzielni za 2017 r.
Rada Nadzorcza RSM „Bawełna” na posiedzeniu w dniu 22.03.2018 r. 
przyjęła sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2017 r. wraz 
z kierunkami rozwoju na przyszły okres oraz sprawozdanie finan-
sowe po badaniu ksiąg rachunkowych przez Biegłą Rewident. Na 
podstawie cyklicznie dokonywanych przez Radę ocen działalności 
Spółdzielni, jak również po omówieniu wyników działalności za 
2017 r. przez badającą bilans, Rada Nadzorcza skierowała wniosek 
do Walnego o zatwierdzenie tego sprawozdania i udzielenie abso-
lutorium dla członków Zarządu. 
 Skrót sprawozdania kierowanego do Walnego drukujemy na 
stronach 5–6–7. 

Bardzo często na łamy naszej gazety powraca 
temat porządku domowego czy stosunków są-

siedzkich. Stąd szczególnie dziś polecamy arty-
kuł w ramach cyklu: „Z notatnika prawnika”.
 Niestosowanie reguł ogólnie przyjętych w spo-
łeczeństwie czy lekceważenie regulaminów obo-
wiązujących w spółdzielni rodzi konsekwencje 
prawne. Jakie? Zapraszamy do lektury artykułu 
ze str. 3. 

Życzy Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy
RSM „Bawełna”
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Niepraktyczne 
dzwony
W  dzisiejszej rubryce opisujemy sprawę 
związaną z wprowadzoną w tym roku selek-
tywną zbiórką odpadów w podziale na trzy 
nowe frakcje. Mieszkanka osiedla „Sienkie-
wiczowskie” przesłała nam taką wiadomość: 
„...ostatnio Państwo uszczęśliwili nas no-
wymi pojemnikami do selektywnej zbiórki 
odpadów. Rozumiem, że osoba projektująca 
takie pojemniki oraz kupująca i  organizu-
jąca taki sposób selektywnej zbiórki odpa-
dów na naszym osiedlu nigdy nie splamiła 
się wyrzucaniem śmieci. Bo jeśli się mylę, 
to proszę podpowiedzieć:
1.  jak osoba niskiego wzrostu ( dziecko, 

które nie ma odpowiedniego wzrostu 
ani siły) ma wrzucić (czytaj: wcisnąć) 
tam śmieci,

2.  jak wrzucić do plastików opakowania 
po płynach np. 3 i  więcej litrowych 
o średnicy lub kształcie innym niż ge-
niusz to przewidział (a drugi zakupił)?,

3.  jeśli zbieram śmieci plastikowe do nie-
wielkiej torebki – to tej niewielkiej 
torebki ze śmieciami nie mam siły 
wcisnąć, pozostaje wyjmowanie przed 
śmietnikiem poszczególnych opako-
wań – gratuluję pomysłu,

4.  jak wrzucić śmieci nie niszcząc wkoło 
trawnika?

5.  Jak wrzucić opakowanie duże tek-
turowe do pojemnika na papier. Czy 
przewidujecie Państwo zaopatrzenie 
mieszkańców w  jakieś rozdrabniarki 
poszczególnych surowców wtórnych?”

Redakcja:
Gorzkie słowa i nie do końca słuszne. Choć 
trudno nie zgodzić się w  wielu kwestiach 
z  Panią, bo spostrzeżenia takie same 
mają i  inni mieszkańcy oraz nasi pracow-
nicy, to przypomnijmy, że gospodarką 
odpadami od 2013 r. zajmują się gminy. 
Podstawione pojemniki udostępnił miesz-
kańcom UMŁ. A  dlaczego mają tak małe 
otwory? – z  uzyskanych od urzędników 
informacji wynika, że wielkość otworów 
ma zapobiec wyjmowaniu śmieci przez 
osoby postronne i  uniemożliwiać wrzu-
canie odpadów innych, nie surowcowych. 
Na skierowane do UMŁ pismo  (drukujemy 
je obok) Dyrektor Wydziału Gospodarki Ko-
munalnej p. Ewa Jasińska odpowiedziała, 
że „udostępniane pojemniki 2,5 m³ do se-
lektywnej zbiórki surowców wtórnych po-
siadają standardowe, stosowane przez 
producentów otwory wrzutowe. Pracowni-
cy Wydziału Gospodarki Komunalnej badali 
możliwość zakupu pojemników z większy-
mi otworami, jednakże możliwość wyko-
nania takich pojemników zadeklarował 
wyłącznie jeden producent, przez co nie-
możliwe było przyjęcie wielkości otworu 
jako kryterium w przeprowadzanym przez 
Miasto Łódź przetargu na dostawę ww. po-
jemników. (....) Udostępnione przez Miasto 
Łódź pojemniki objęte są gwarancją produ-
centa i z tego powodu Wydział Gospodarki 
Komunalnej nie może wydać zgody na po-
szerzenie istniejących otworów.” .
 Co do dzwonów ustawionych na traw-
niku w pobliżu nieruchomości, w której Pani 
zamieszkuje, informujemy, że jeszcze w bie-
żącym roku wykonany zostanie chodnik 
stanowiący dojście do dzwonów. 

Przed niektórymi naszymi budynkami  
miasto ustawiło zestawy dzwonów do selektywnej zbiórki odpadów.  

Korzystanie z nich bywa kłopotliwe,  
jednak UMŁ nie wymieni pojemników.

W lutym 2018 r. posie‑
dzenia Zarządu RSM 
„Bawełna” odbyły się 
w dniach 7 i 21. Na po‑
siedzeniach tych oraz 
między posiedzeniami 
„na roboczo” podjęte 
zostały m.in. następują‑
ce decyzje:

Sprawy członkowsko
‑mieszkaniowe
W dniu 31.01.2018 r. Spół-
dzielnia liczyła 9.491 człon-
ków W lutym 2018 r. przyjęto 
w poczet członków Spółdzielni 
9 osób oraz wpisano do reje-
stru członków 334 osoby, któ-
re nabyły członkostwo z mocy 
prawa, natomiast skreślono 
z rejestru członków Spółdzielni 
28 osób, które to członkostwo 
utraciły.

Zawarto porozumienie 
z Miastem Łódź w sprawie do-

starczenia przez Miasto Łódź 
lokalu socjalnego w celu prze-
prowadzenia eksmisji dłużnika 
zajmującego bez tytułu prawne-
go mieszkanie należące do Spół-
dzielni.

Organizacja Walnego 
Zgromadzenia
Ustalono wstępne terminy 
(na drugą połowę kwietnia) 
i miejsca obrad poszczególnych 
części zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia w 2018 roku 
w celu wystąpienia do dyrekcji 
szkół, w których planowane są ze-
brania, o zarezerwowanie sal.

Roboty remontowe, wymiana 
stolarki okiennej
Przyspieszono refundację kosz-
tów wymiany okien w jednym 
z mieszkań na Olechowie bio-
rąc pod uwagę pozytywną opi-
nię Rady Osiedla „Słowiańskie” 
oraz ze względu na sytuację 
życiową osoby, która dokonała 
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wymiany okien w tym mieszka-
niu we własnym zakresie.

Ustalono zasady wyboru 
firm do wykonywania robót ko-
miniarskich w zasobach miesz-
kaniowych Spółdzielni w 2018 
roku i powołano komisję 
do wyboru tych wykonawców. 
Ogłoszenie w sprawie składa-
nia ofert na wykonywanie prac 
kominiarskich zamieszczone 
zostało w ubiegłym miesiącu 
m.in. w naszej gazecie.

W związku ze zmianą 
na stanowiskach techników 
w Administracjach Osiedli 
„Słowiańskie” oraz „Sienkie-
wiczowskie” dokonano zmian 
w upoważnieniach udzielonych 
do prowadzenia i dokonywania 
wpisów w książkach obiektu 
budowlanego na ww. osiedlach.

Postanowiono zawrzeć 
umowę z VEOLIA Energia 
Łódź S.A. na świadczenie 
usług w zakresie pozyskiwania 
świadectw efektywności ener-
getycznej – tzw. „białych cer-
tyfikatów” dla przedsięwzięć 
związanych z dociepleniem 
ścian budynków oraz moderni-

zacją ciepłej wody użytkowej, 
ujętych w planie remontowym 
Spółdzielni na 2018 rok. O do-
tychczas uzyskanych za po-
średnictwem VEOLII „białych 
certyfikatach” i korzyściach dla 
Spółdzielni z tego tytułu infor-
mowaliśmy Państwa w naszej 
gazecie w ubiegłych latach.

Opłaty i koszty
Omówiono i przyjęto do wiado-
mości wstępne wyniki ekono-
miczne Spółdzielni za 2017 rok.

Na prośbę dzierżawcy te-
renu pod jednym z pawilonów 
handlowych na Olechowie roz-
łożono na raty należność z ty-
tułu podatku od nieruchomości 
za wydzierżawiany mu teren.

Odstąpiono od naliczenia 
odsetek za nieterminowo wnie-
sione opłaty za używanie miesz-
kania przez członka Spółdzielni.

Najem lokali i dzierżawa 
terenu
Postanowiono zawrzeć umowy 
najmu terenów pod pawilonami 
handlowymi:
–   przy ul. Ketlinga w osied-

lu „Sienkiewiczowskie” – 
z nowym właścicielem pa-
wilonu,

–   przy ul. Sacharowa (dawniej 
Gorkiego) – nowa umowa 
z dotychczasowym użyt-
kownikiem/właścicielem 
pawilonu.

Zmieniono warunki użytko-
wania terenu przez właścicieli 
dwóch pawilonów w osiedlu 
„Słowiańskie” – zmiany doty-
czą rozliczenia kosztów zużycia 
energii cieplnej na potrzeby cen-
tralnego ogrzewania pawilonów 
po tym, jak zostały one podłą-
czone do wewnętrznej sieci c.o. 
w sąsiadujących z nimi budyn-
kach należących do RSM „Ba-
wełna”.

Wyrażono zgodę na czasowe 
wynajęcie terenu przed blokiem 
nr 138 w osiedlu „Słowiańskie” 
na prowadzenie sprzedaży lo-
dów w okresie letnim.

Działalność społeczno
‑wychowawcza
Przyjęto do wiadomości sprawo-
zdanie Zarządu Ogniska TKKF 
„Dzikusy” z imprezy „Ferie 
w mieście 2018” zorganizowa-
nej dla dzieci przez Ognisko 
w Szkole Podstawowej Nr 205 
w Łodzi, w tym z wykorzystania 
środków finansowych w kwocie 
1600,– zł przekazanych przez 
RSM „Bawełna” na powyższy 
cel. Sprawozdanie skierowano 
do wiadomości Rady Nadzor-
czej.

Sprawy różne
Zwołano zebrania trzech wspól-
not mieszkaniowych na Janowie 
zarządzanych przez Spółdziel-
nię.

 Oprac.: E.S.

Zgodnie z zawartym w dn. 03.05.2015 r. porozumieniem z Miastem na podstawie Rozporządze-
nia Ministra Środowiska z dn. 29 XII 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego 
zbierania wybranych frakcji odpadów, nasze nieruchomości zostały wyposażone w zestawy po 
trzy pojemniki typu dzwon.

Praktycznie od pierwszego dnia od ich ustawienia docierają do naszych służb technicz-
nych negatywne uwagi, co do ich małej praktyczności. Nasi mieszkańcy skarżą się na zbyt 
małe otwory w pojemnikach, głównie dla zbiórki tworzyw sztucznych i metali. Przy plastikowych 
butelkach 3- i 5-litrowych, kartonach, czy innych opakowaniach owalnych bądź prostokątnych 
wciśnięcie odpadu w otwór pojemnika jest niemożliwy. Prawidłową obsługę skutecznie blokują 
też tężejące na mrozie gumy zabezpieczające pojemniki przed wnikaniem wody, czy ewen-
tualnym wyjmowaniem tworzyw z pojemników. Zbyt małe otwory wymuszają także wkładanie 
do pojemników odpadów pojedynczo. Zbierane i pakowane w domu tworzywa muszą przed 
pojemnikiem być z powrotem odpakowywane. Zdarza się więc, że Ci bardziej niecierpliwi miesz-
kańcy pozostawiają swoje śmieci pod dzwonami lub wyrzucają je do pojemników zmieszanych 
w przyblokowych śmietnikach.

Na pewno nie temu miała służyć wprowadzona zmiana w selektywnej zbiórce odpadów. 
Zdajemy sobie sprawę, że podział śmieci na trzy nowe frakcje wymaga wyuczenia tego nawyku 
wśród mieszkańców, ale pojemniki powinny im to ułatwiać, a nie utrudniać. Z obserwacji widzi-
my też, że niektórzy zarządcy bądź sami mieszkańcy usuwają gumowe części powiększając 
w ten sposób otwory, czego sami czynić nie chcemy. 

Zwracamy się zatem z pytaniem, czy możliwa jest, o ile nie wymiana pojemników na inne, 
to chociaż powiększenie otworów w podstawionych dzwonach. 

Z poważaniem
Z-ca Prezesa ds. eksploatacji Tadeusz Szymański

Listy

Z prac 
Rady Nadzorczej 
W lutym 2018 roku Rada Nad-

zorcza RSM „Bawełna” odbyła 
jedno posiedzenie, na którym:

1.  Podjęła Uchwałę w sprawie zasad zaliczania 
członków RSM „Bawełna” do poszczególnych czę-
ści zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2018 
roku.

2.  Przyjęła przedłożone przez Komisje Rady 
Nadzorczej: Rewizyjną, Wewnątrzspółdzielczą 
i GZM sprawozdania z działalności za 2017 rok, 
ustalając, że Rada Nadzorcza wróci do sprawozda-
nia Komisji Rewizyjnej, które zostanie uzupełnione 
o wnioski, po zakończeniu badania sprawozdania 
z działalności Spółdzielni za 2017 rok.

3.  Przyjęła bez uwag sprawozdania z działal-
ności Rad Osiedli „Koziny”, „Żubardź”, „Zbiorcza”, 
„Słowiańskie” i „Sienkiewiczowskie” za 2017 rok.

4.  Dokonała wyboru ze swego grona trzech 
członków: p. Grzegorza Klimeckiego, p. Jacka 
Olczaka i p. Dariusza Papużyńskiego do udzia-
łu w charakterze obserwatorów z dostępem 
do materiałów w pracach Komisji ds. wyboru 
wykonawców na wykonywanie robót kominiar-
skich w zasobach Spółdzielni w 2018 roku.

5.  Przyjęła do wiadomości informację nt. usta-
leń z posiedzenia Komitetu Obchodów 60-lecia 
RSM „Bawełna”. Rady Osiedli oraz administracje 
powinny ustalić listy osób, które zostaną zapro-
szone na obchody oraz wytypować kandydatów 
do odznak 60-lecia.

6.  Przyjęła do wiadomości informacje człon-
ków Rad Osiedli „Żubardź”, „Koziny” i „Słowiań-
skie” na temat spraw jakimi zajmowały się Rady 
na swych posiedzeniach w okresie od ostatniego 
posiedzenia Rady Nadzorczej. Rady Osiedli „Zbior-
cza” i „Sienkiewiczowskie” nie miały w tym czasie 
posiedzeń.

7.  W sprawach wniesionych Rada przyjęła 
do wiadomości informację na temat:

–  pisma, które wpłynęło do Rady Nadzorczej 
od mieszkańca osiedla „Słowiańskie” ws. przy-
spieszenia refundacji za okna oraz tego, że ww. 
mieszkaniec wycofał to pismo po kilku dniach 
i poprosił o jego anulowanie. Wniosek o przy-
spieszenie refundacji w powyższej sprawie został 
skierowany do rozpatrzenia przez Radę Osiedla 
„Słowiańskie”,

–  sprawozdania z ferii zimowych 2018 r., 
które wpłynęło od Ogniska TKKF „Dzikusy”,

–  poważnej awarii kotła gazowego zasilające-
go budynek nr 5 przy ul. Górskiej 2 w ciepłą wodę 
użytkową oraz centralne ogrzewanie – na chwilę 
obecną podejmowane są próby. naprawy, jednak 
gdy nie przyniesie to efektów wówczas Spółdziel-
nia będzie zmuszona zakupić nowy kocioł.

8.  Następne posiedzenie Rady Nadzorczej 
zaplanowano na 22.03.2018 r., jednak z powo-
du śmierci jednego z członków Rady Osiedla 
„Żubardź” p. Stanisława Matusiaka, pojawiła się 
konieczność przeprowadzenia wyborów uzupeł-
niających do Rady Osiedla „Żubardź” i dlatego 
w dniu 27.02.2018 r. spotkało się Prezydium 
Rady Nadzorczej, by zatwierdzić treść ogłoszenia 
dot. zgłaszania kandydatur do Komisji Wybor-
czej Walnego Zgromadzenia 2018 r., a na dzień 
07.03.2018 r. zwołano dodatkowe posiedzenie 
Rady Nadzorczej, na którym Rada podjęła Uchwa-
łę w sprawie liczby członków, składu, sposobu 
ukonstytuowania, głosowania oraz zasad funk-
cjonowania Komisji Wyborczej, w sprawie wzoru 
kart do głosowania oraz w sprawie wezwania 
do zgłaszania kandydatów w celu przeprowadze-
nia wyborów uzupełniających do Rady Osiedla 
„Żubardź” przez Walne Zgromadzenie.

9.  Kolejne posiedzenie planowo odbyło się 
22.03.2018 r., ale opiszemy je już w kolejnym 
numerze naszej gazety.

 I.G.

Z PRAC ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI  
w lutym 2018 r.
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Wszyscy chcemy by mieszkało się nam spokojnie i wygodnie,  
zatem respektujmy ogólnoprzyjęte reguły  
i regulaminy porządku domowego. Nie zakłócajmy spokoju,  
nie korzystajmy z klatki schodowej w sposób tylko nam wygodny.

Zamierzenia 
remontowe 

na 2018 r.
W artykule zamiesz-
czonym w poprzednim 
numerze gazety przy 
przedstawianiu planu 
remontowego w osiedlu 
„Zbiorcza”pomyłkowo 
został pominięty budy-
nek przy ul. Gołębiej 5, 
w którym przewidziano 
do remontu 20 balko-
nów. Za błąd przepra-
szamy.
 Redakcja

W tym numerze zapoznamy Pań-
stwa z sylwetką kolejnego patro-
na żubardzkich ulic – Mahatmą 
Gandhim. Przy ulicy jego imienia 
stoi należący do naszej Spółdziel-
ni blok nr 77.

Przyszedł na świat jako Mo-
handas Karamchand Gandhi 2 
października 1869 roku w Por-
bandarze w zachodnich Indiach, 
które stanowiły wówczas część 
Imperium Brytyjskiego. Dorastał 
w rodzinie należącej do kasty 
kupców i od najmłodszych lat wy-
chowywany był w poszanowaniu 
każdej żywej istoty, co przekłada-
ło się również na praktykowanie 
wegetarianizmu. W wieku 13 lat 
ożenił się ze swoją równolatką 
Kasturbą Makharji, z którą póź-
niej miał 4 synów. Początkowo 
kształcił się w Indiach, a od 1888 
roku studiował prawo w Wielkiej 
Brytanii i tam też odbył praktykę 
adwokacką. Po nieudanej próbie 
przejęcia europejskich zwyczajów 
kulinarnych wstąpił do brytyjskie-
go Stowarzyszenia Wegetarian, 
gdzie poznał ludzi, którzy za-
szczepili w nim zainteresowanie 

teologią, a także nabył umiejęt-
ności potrzebne do uruchamia-
nia i kierowania różnymi orga-
nizacjami. Po powrocie do Indii 
prowadził kancelarię adwokacką, 
nie odnosząc jednak zbyt dużych 
sukcesów w 1893 r. zdecydował 
się podpisać roczny kontrakt 
z hinduską firmą stacjonującą 
w Afryce Południowej. To tam 
po raz pierwszy zetknął się z ra-
sizmem, nietolerancją i niespra-
wiedliwością w stosunku do ludzi 
o innym kolorze skóry. Hindusi, 
masowo przybywający do Afryki 
w poszukiwaniu pracy, trakto-
wani byli jak obywatele gorszej 
kategorii i pozbawiani byli więk-
szości praw i przywilejów, jakie 
mieli Europejczycy. Był to punkt 
zwrotny w życiu Gandhiego, za-
interesował się wówczas polityką 
i zaangażował w działalność spo-
łeczną w obronie praw Hindusów. 
Wtedy także wykrystalizowały się 
jego życiowe hasła, którymi kie-
rował się w swojej działalności: 
uporczywe dążenie do prawdy 
i metoda biernego oporu, czy-
li nowa forma protestu, w myśl 

której należało pokornie przyj-
mować wszystkie przeciwności 
i prześladowania, powstrzymu-
jąc się od używania przemocy. 
W 1915 r. Gandhi wrócił do Indii, 
gdzie kontynuował swoją dzia-
łalność społeczną i polityczną. 
Kierował kampanią w obronie 
praw robotników i chłopów, po-
pierał bojkot towarów angielskich 
na rzecz własnych, wytwarzanych 
w sposób tradycyjny, a także ne-
gował zachodni sposób ubierania 
się popierając styl życia odpo-
wiadający hinduskiej tradycji. 
Prowadził zakrojone na szeroką 
skalę protesty przeciwko wielkim 
posiadaczom ziemskim, walcząc 
w ten sposób o odszkodowania 
dla pokrzywdzonych wieśnia-
ków. Działania te przyniosły mu 
sławę i przywództwo w Indyjskim 
Kongresie Narodowym, a także 
to właśnie w tamtym okresie Gan-
dhi zdobył przydomek Mahatma, 
czyli Wielka Dusza.

Gandhi, przeciwny podzia-
łowi Indii wg zasad religijnych, 
w swoich założeniach pragnął 
ich zjednoczenia, tak by hindusi 

i muzułmanie żyli ze sobą w har-
monii. Jego marzeniem była 
wolność, w której każdy mógłby 
swobodnie wyrażać swoje po-
glądy, wiarę i dziedzictwo, jed-
nocześnie szanując odmienność 
innych. Chciał, by kobiety były 
traktowane na równi z mężczy-
znami i by w godności i poczuciu 
bezpieczeństwa mogły czerpać 
korzyści z własnego rozwoju. 
Jego zasady i poglądy opierały 
się na trzech normach moral-
nych: 1. na niewyrządzaniu zła 
i powszechnej życzliwości na-
wet wobec wrogów 2. na życiu 
w prawdzie 3. na ascezie prowa-
dzonej do opanowania ciała przez 
ducha. W swojej walce, jako for-
mę sprzeciwu, wielokrotnie sto-
sował protestacyjne głodówki. 
Gandhi marzył o niepodległych 
Indiach, brał nawet udział w ne-
gocjacjach niepodległościowych, 
jednak jego wizja sprawdziła się 
tylko częściowo. W 1947 r. Indie 
stały się wolne, ale jednocześnie 
ta dotychczasowa brytyjska ko-
lonia została podzielona na dwa 
państwa: Indie i Pakistan. Tego 

Korzystając 
z własności należy 
szanować prawa 
współmieszkańców
W kolejnym artykule powracamy 
do tematyki z jednej strony zwią-
zanej z zeszłorocznymi zmianami 
w ustawie o spółdzielniach miesz-
kaniowych jednocześnie przypo-
minając zagadnienie immisji. Ale 
po kolei.

W społeczności zamieszku-
jącej jeden budynek warto pa-
miętać o pewnych obowiązują-
cych zasadach, mających na celu 
stworzenie przyjaznej atmosfery 
dla wszystkich mieszkańców. 
Nie zapominajmy, iż korzystając 
ze swojego lokalu mieszkalnego 
niezależnie od przysługującego 
nam tytułu, nie powinniśmy naru-
szać ogólnoprzyjętych reguł i re-
gulaminów wskazujących na spo-
sób korzystania z mieszkania. We 
wcześniejszych artykułach zajmo-
waliśmy się już tematem immisji. 
Przypomnijmy, iż immisje to takie 
działania, które zakłócają korzy-
stanie z sąsiednich nieruchomości 
ponad przeciętną miarę. Do takich 
działań należą sytuacje, gdy oso-
ba korzystająca z lokalu w sposób 
uporczywy i naganny sprzeciwia 
się obowiązującemu porządkowi 
domowemu lub niewłaściwie się 
zachowując powoduje, że ko-
rzystanie z lokalu jest uciążliwe. 
Żeby sprecyzować - jako upor-
czywe i naganne zachowanie 
nie pozwalające na korzystanie 
z lokalu zgodnie z jego przezna-

Z notatnika 
prawnika

czeniem można zakwalifikować 
na przykład zaśmiecanie klat-
ki schodowej lub terenu wokół 
bloku mieszkalnego, zakłócanie 
ciszy nocnej poprzez całonocne 
i głośne imprezy czy kłótnie lub 
awantury, gromadzenie zbędnych 
odpadów (zbieractwo) w miesz-
kaniu powodujących wydziela-
nie się przykrych zapachów nie 
tylko w lokalu, ale także poza 
jego granicami. Do okoliczności 
wyjątkowych należą takie, gdy 
członkowie spółdzielni korzysta-
jący z lokalu pozostają skłóceni 
z pozostałymi lokatorami lub gdy 
zagrażają bezpieczeństwu innych 
lokatorów poprzez pozostawianie 
niedopałków po papierosach two-
rząc niebezpieczeństwo pożaru 
czy atakując innych lokatorów fi-
zycznie. Należy podkreślić, że je-
śli zachowanie osoby korzystają-
cej z lokalu nie może być niczym 
usprawiedliwione i przekracza 
wszelkie dopuszczalne granice 
sporów sąsiedzkich, a ponadto 
narusza obowiązki regulaminu 
porządku domowego mogą na-
stapić daleko idące konsekwen-
cje takiego postępowania. W tym 
miejscu powróćmy do tematyki 
zeszłorocznych zmian w ustawie 
o spółdzielniach mieszkanio-
wych. Nowe przepisy wprowadzi-
ły możliwość wygaśnięcia spół-
dzielczego lokatorskiego prawa 
do lokalu mieszkalnego w drodze 
procesu sądowego w sytuacji 
nieprzestrzegania zasad i regu-
laminów, o któych wspomniano 
powyżej.

Na skutek przeprowadzone-
go procesu, w którym ustalone 
zostanie, iż członek spółdzielni 
uporczywie naruszał regulaminy 
porządkowe, sąd orzeknie o wy-
gaśnięciu spółdzielczego lokator-
skiego prawa do lokalu mieszkal-
nego w stosunku do tego członka. 

Nadmienić trzeba, iż powyższe 
prawo wygasa z chwilą, w której 
orzeczenie sądu o tym wygaśnię-
ciu stanie się prawomocne. Dodaj-
my jedynie na marginesie, że sąd 
może wydać takie orzeczenie nie 
tylko wobec członka spółdzielni, 
ale także wobec członka i jego 
małżonka – wtedy prawo to wy-
gasa wobec obojga małżonków. 
W przypadku wygaśnięcia spół-
dzielczego lokatorskiego prawa 
do lokalu mieszkalnego spółdziel-
nia stosuje procedurę przewidzia-
ną ustawą i statutem na zasadach 
przewidzianych w każdym in-
nym wypadku wygaśnięcia pra-
wa do lokalu. Członek, wobec 
którego orzeczono wygaśnięcie 
posiadanego prawa traci tytuł 
prawny do lokalu. Podobny sku-
tek prawny może wywołać rów-
nież zaleganie wobec spółdzielni 
z opłatami eksploatacyjnymi oraz 
związanymi z utrzymaniem i re-
montem budynków przez prze-
widziany przepisami okres. W ta-
kim przypadku sąd również może 
orzec o wygaśnięciu spółdziel-
czego lokatorskiego prawa do lo-
kalu mieszkalnego na warunkach 
przewidzianych ustawą jak wyżej. 
Oczywiście, jest to rozwiązanie 
ostateczne, dlatego wspólnym 
staraniem pownniśmy dbać, by 
tak dotkliwe konsekwencje wy-
stępowały w naszej społeczności 
jak najrzadziej, pamiętając jednak 
o możliwych środkach prawnych 
do zastosowania w przypadkach 
niezbędnych. Michał Góra

student V roku prawa 
na Wydziale Prawa 

i Administracji
Uniwersytetu Łódzkiego

współpracujący z Kancelarią 
Radcy Prawnego

Jadwigi Chmielewskiej
Furmankiewicz

właśnie obawiał się Gandhi i tego 
nie chciał, wolność Indii została 
bowiem okupiona krwią tysięcy 
ludzi, a podziałowi towarzyszyły 
krwawe pogromy i przesiedlenia. 
Gandhi próbował pokojowo ga-
sić wszelkie zamieszki i działać 
na rzecz pojednania Indii i Paki-
stanu. To jednak nie przyniosło 
mu poparcia wśród skrajnych 
odłamów jego własnych roda-
ków i ostatecznie doprowadziło 
do piątego, lecz tym razem już 
skutecznego, zamachu na jego 
życie.

30 stycznia 1948 r. Gandhi 
udawał się na spotkanie w ogro-
dach domu modlitewnego Bir-
la Huse w New Delhi. Czekali 
już tam na niego wierni, chcący 
wspólnie się pomodlić i posłuchać 
jego przemówienia o potrzebie 
braterstwa i jedności. Drogę za-
stąpił Gandhiemu 38-letni Nathu-
rama Godse – działacz skrajnie 

prawicowego ruchu polityczne-
go, który nie zgadzał się z pro-
pagowanymi przez Gandhiego 
pokojowymi rozwiązaniami, nie 
rozumiał jego apeli o zaprzesta-
nie pogromów na muzułmanach 
i oskarżał go o wspieranie muzuł-
manów przy oddzieleniu Pakista-
nu od Indii. Zabójca, zanim oddał 
śmiertelne strzały, najpierw skło-
nił się Gandhiemu, a gdy ten od-
powiedział serdecznym ukłonem, 
wystrzelił trzy razy. Znamienne 
wydają się tu słowa wypowie-
dziane kiedyś przez Gandhiego: 
Jest wiele powodów, dla których 
jestem przygotowany na śmierć, 
ale nie ma żadnego, dla którego 
gotów byłbym zabić. 

Niezmiennie Mahatma Gan-
dhi wymieniany jest w gronie 
najwybitniejszych i najniezwy-
klejszych postaci XX stulecia.

 I.G.

PATRONI NASZYCH ULIC  
– MAHATMA GANDHI
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Drodzy Państwo!  
Zachęcamy do przekazania 1% podatku za 2017 r. na konto:

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ
Pekao S.A. V o/W-wa

08 1240 1066 1111 0000 0006 1694
nr KRS 0000079660

w tytule: „Martyna Cieślak”
Martynka – zwyczajna dziewczynka z łódzkiego Widzewa. Bardzo dobra uczennica, uzdolniona 
artystycznie, udzielająca się w różnych akcjach. Uśmiechnięta, radosna, rezolutna, pozytyw-
nie zakręcona na życie. Będąc posiadaczką pięknych i długich włosów postanowiła w ubiegłe 
wakacje, że obetnie je i podaruje na peruki dla dzieci chorych na raka. A kilka tygodni później 
okazuje się, że sama ma tę okropną chorobę – nowotwór złośliwy kości – mięsak Ewinga. Szok, 
niedowierzanie, rozpacz, ale Martynka się nie poddaje. Walczy – szpital, chemia, szpital, chemia 
– tak wygląda jej codzienność od miesięcy. Leczona jest w Klinice Chirurgii Onkologicznej ImiD 
w Warszawie.
Plany na przyszłość? 
– szpital, chemia, ope-
racja, długa, bolesna 
i jeszcze do tego bar-
dzo kosztowna reha-
bilitacja.

Pomóżmy Martynce 
jak najprędzej wró-
cić do zdrowia!
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O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia  

zawiadomieni zostali wszyscy członkowie Spółdzielni na piśmie  
co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem  

pierwszej części Walnego.

Dylematy  
przed Walnym 2018

Spółdzielczość mieszkaniowa to 
ogromna sfera gospodarki, która 
sama daje sobie radę zarządza-
jąc ogromną ilością budynków, 
ogromnymi terenami dobrze utrzy-
manymi, prowadząc działalność 
społeczno-wychowawczą, kultu-
ralną, oświatową oraz sportowo-
-rekreacyjną. To widać na każdym 
kroku, w każdej miejscowości, 
małej czy dużej. Jest to najbardziej 
efektywna forma zarządzania nie-
ruchomościami w naszym kraju.

Propozycja utworzenia wspólnot 
mieszkaniowych z chwilą wyodręb-
nienia pierwszego mieszkania w da-
nym budynku to likwidacja wszyst-
kich spółdzielni mieszkaniowych. 
A ci co mówią, że spółdzielnia miesz-
kaniowa może dłużej istnieć – kompro-
mitują się. Ta propozycja jest poza tym 
niezgodna z oczekiwaniami zdecydo-
wanej większości członków spółdziel-
ni. Przypomnę tylko, że pięć lat temu 
Rada Nadzorcza naszej Spółdzielni 
przeprowadziła referendum na ten 
temat. 88% naszych członków było 
przeciwnych odgórnemu powstawaniu 
wspólnot mieszkaniowych, a aż 91% 
było przeciwnych ingerencji posłów 
w podejmowaniu takich decyzji, które 
są prawem każdego członka zagwaran-
towanym w dotychczasowych przepi-
sach ustawowych. Kolejny przykład. 
W naszej Spółdzielni wyodrębnionych 
jest 28,5% ogółu mieszkań czyli ponad 
2350 członków spotkało się z nami 
u notariuszów. W trakcie podpisywania 
aktów notarialnych ponad 95% z nich 
żądało bez mała potwierdzenia, że nie 
powstanie w ich budynku wspólnota 
mieszkaniowa.

Na spotkaniach ze spółdzielcami 
mieszkającymi w najstarszych naszych 
osiedlach, których budynki mają 50–
55 lat i wymagają ciągłych nakładów 
i dobrego, spokojnego zarządzania – 
mieszkańcy, nasi członkowie nie chcą 
żadnych zmian, bo widzą co się dzieje 
w wielu wspólnotach sąsiadujących 
z ich budynkami.

Obligatoryjne walne zgromadze-
nia to rozwiązania narzucone odgórnie 
wszystkim spółdzielcom mieszkanio-
wym, jakby dotychczasowe zapisy, 
oddające w ręce samych spółdzielców 
sprawy wewnętrznego uregulowania 
kwestii najwyższego organu w każdej 
spółdzielni były złe i niefunkcjonal-
ne. A rzeczywistość jest taka, że nie 
dość, że tego typu formuła zebrań się 
nie sprawdza, to jeszcze generuje do-
datkowe koszty obciążające członków 
spółdzielni, w postaci opłat za wynaj-
mowanie zdecydowanie większych sal 
na zebrania poszczególnych części oraz 
sfinansowania listownego zawiadamia-
nia wszystkich członków. Całe szczęś-
cie, że jest możliwość odbywania obrad 
walnego w częściach. Po pierwsze jest 
to u nas swoistego rodzaju kontynuacja 
grup członkowskich; a po drugie proszę 
sobie wyobrazić koszt wynajęcia Atlas 
Areny, bowiem członków „Bawełny” 
jest już ponad 10 tysięcy. Tak, tak, 
bowiem po ostatniej, lipcowej nowe-
lizacji ustaw dotyczących spółdziel-
czości mieszkaniowej liczba naszych 
członków wzrosła o ponad 1,5 tysiąca. 
Podobne zastrzeżenia dotyczą ograni-
czenia długości kadencji do 3 lat dla 
rad nadzorczych oraz ograniczenia 
uczestnictwa w ich pracach do dwóch 
kadencji dla każdego chętnego do pracy 
społecznej w tym organie

Nowelizacja ustawy, która weszła 
w życie 31 lipca 2007 r. wprowadziła 
obowiązek powstania nieruchomości 
jednobudynkowych. Nikogo z ów-
czesnych projektodawców, jak również 
tych, którzy za tą nowelizacją głosowa-
li nie interesowało, że osiedla miesz-
kaniowe były projektowane jako zwar-
te kompleksy 4-ro, 5-cio czy też np. 
8-mio budynkowe zawierające w sobie 
wszystkie niezbędne urządzenia dla 
właściwego funkcjonowania tegoż 
kompleksu, tzn. śmietniki, place zabaw, 
tereny zielone, piaskownice, chodni-
ki, ciągi pieszo-jezdne, trzepaki itp. 
Te zapisy były brutalne. Spółdzielnie 
zmuszone były podzielić te komplek-
sy. Architekci, urbaniści czy geodeci – 
z „krwawiącymi sercami”, nie zgadza-
jąc się wewnętrznie z tymi bzdurnymi 
zapisami, musieli dokonywać „gwałtu” 
na tych nierozerwalnych funkcjonalnie 
kompleksach budynkowych i przygo-
towywać projekty podziału, a następnie 
sztucznie je dzielić. Nieodwracalnie! 
Skutek tych działań już daje się odczu-
wać lub w najbliższym czasie będzie 
odczuwalny.

Kończąc tę część w dwóch po-
przednich latach apelowałem do po-
słów i senatorów, aby nie stwarzali już 
więcej nowych – nieodwracalnych 
praw, by decyzje podejmowali sami 
spółdzielcy, bo to oni wiedzą co jest dla 
nich najlepsze, bo to oni mają prawo 
do podjęcia samodzielnej decyzji, tym 
bardziej, że dla wielu z nich mieszka-
nie w budynku spółdzielczym jest je-
dynym majątkiem jaki posiadają. Rze-
czywistość okazała się zupełnie inna. 
Ponad półtoraroczna praca licznej gru-
py fachowców przygotowująca zmia-

ny w naszych ustawach, legła w gru-
zach w ciągu 8 dni i 20 lipca ub. roku 
przyjęto ustawę, która weszła w życie 
9 września 2017 r. A za rok od tego, 
czyli 9 września br. mają być zareje-
strowane zmiany w statutach wszyst-
kich spółdzielni mieszkaniowych.

I na koniec jeszcze jedna kwestia 
dotycząca ogrzewania. Praktycznie 
co roku, uświadamiałem kwestie fi-
nansowe decyzji podjętej kilkanaście 
lat temu, w wyniku której założyli-
śmy wszędzie zawory termostatyczne, 
a następnie podzielniki kosztów. Efekty 
były znakomite, bowiem każdego roku 
w naszych portfelach czy kieszeniach 
pozostawało ogromnie dużo pieniędzy. 
Zastosowane urządzenia pozwalały 
oszczędzać energię cieplną czyli de 
facto pieniądze. Ale wymagało to dużo 
wysiłku, zrozumienia, wręcz determi-
nacji Nie wszyscy chcieli przyjąć argu-
mentację, że to przyniesie takie efekty, 
więc protestowali, buntowali innych. 
Czas pokazał, że nie mieli racji. Potem 
po analizach, zamontowaliśmy zawory 
termostatyczne +16 stopni i wyelimi-
nowaliśmy nadmiernie oszczędzanie, 
polegające na wychładzaniu swoich 
mieszkań, zmuszając jednocześnie 
sąsiadów do ponoszenia dodatko-
wych opłat na dogrzewanie. O tym 
wszystkim informowaliśmy bieżąco 
na łamach naszej gazety. Na wyjaśnia-
nie tychże problemów tracimy dużo 
czasu, dużo nerwów. Tak samo ogrom 
czasu potrzeba, by wytłumaczyć prob-
lem powstawania „grzyba” w poszcze-
gólnych mieszkaniach. Nie dociera 
do naszych mieszkańców, że to przede 
wszystkim jest sprawa niedostateczne-
go wietrzenia mieszkania, wręcz nad-
miernej skłonności do stwarzania dużej 
wilgotności w swoim lokum, a nie tylko 
kwestia przemarzania ścian czyli bra-
ku ocieplenia, bądź istnienia mostków 
termicznych. Ale taka jest rola admi-
nistratora i zarządcy nieruchomości, 
tym bardziej, że jesteśmy spółdzielnią 
mieszkaniową z prawie 60-letnią trady-
cją. SP

cd. ze str. 1

Porządek obrad Walnego 2018 
– jednakowy na każdej części Walnego
1.   Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia i każdej jego części.
2.   Przedstawienie Prezydium, Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wyborczej 

Walnego Zgromadzenia, powołanych uchwałami Rady Nadzorczej 
oraz odczytanie przez Komisję Skrutacyjną listy pełnomocników.

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

wany balkon w okresie świąteczno-noworocznym 2017/2018.
6.  Wybory uzupełniające do Rady Osiedla „Żubardź”.
7.   Przedstawienie sprawozdań:
 a)  z  działalności Spółdzielni za 2017 rok wraz z kierunkami rozwoju 

Spółdzielni oraz sprawozdaniem finansowym za 2017 rok oraz 
projektem podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok,

 b)   z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok,
 c)   z działalności Rad Osiedli za 2017 rok i dyskusja nad sprawozda-

niami.
8.  Głosowanie w celu podjęcia uchwał w sprawach:
 a)   zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2017 rok 

wraz z kierunkami rozwoju Spółdzielni oraz sprawozdaniem finan-
sowym za 2017 rok,

 b)  podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok,
 c)   udzielenia absolutorium członkom Zarządu za działalność w 2017 

roku:
  –  p. Sylwestrowi Pokorskiemu – Prezesowi Zarządu
  –  p. Elżbiecie Kitowskiej – Z-cy Prezesa Zarządu
  –  p. Tadeuszowi Szymańskiemu – Z-cy Prezesa Zarządu.
9.   Rozpatrzenie wniosku TT/402/2018 i głosowanie w celu podjęcia 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umów o odda-
nie gruntów w użytkowanie wieczyste Robotniczej Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Bawełna” w Łodzi, zawartych z Gminą Łódź: umowy Rep. 
A nr 900/98 z dnia 15.04.1998 r. w części odnoszącej się do działki 
nr 184/102 o pow. 110 m² stanowiącej część działki nr 184/36 i umowy 
Rep. A nr 3363/2000 z dnia 12.09.2000 r., w części odnoszącej się do 
działki nr 184/104 o pow. 22 m² stanowiącej część działki nr 184/55.

Działki uregulowane są w księdze wieczystej nr LD1M/00129607/9, poło-
żone są w osiedlu „Zbiorcza” w obrębie W-19 w linii regulacyjnej ul. Pusz-
kina i znajdują się we władaniu Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi i ozna-
czone są w rejestrze gruntów jako „dr”.
10.  Sprawozdanie z prac Komisji Statutowej Rady Nadzorczej obejmu-

jące projekt zmian do Statutu Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Bawełna” i głosowanie w celu podjęcia uchwały dotyczącej zmian do 
Statutu Spółdzielni, jak w wyżej wymienionym projekcie.

11.  Zamknięcie obrad.
 Kontynuacja informacji na temat Walnego na str. 10
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Spółdzielnia przez cały okres sprawozdawczy  
posiadała dobrą kondycję finansową  
co potwierdza sprawozdanie przedstawione przez biegłą rewident  
z badania bilansu działalności RSM „Bawełna”.

Zakończyliśmy już kolejny rok sprawozdawczy. Biegła rewident zweryfikowała nasze 
sprawozdanie finansowe za 2017 rok. Przekazała sprawozdanie z badania rocznego, 
w którym zamieściła pozytywną opinię na temat badanych dokumentów, a w dniu 
19.03.2018 roku na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej RSM „Bawełna” 
omówiła wyniki badania.

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności zostały pozytywnie zaopiniowane 
przez Radę Nadzorczą w dniu 22.03.2018 roku.

W kwietniu odbędzie się Walne Zgromadzenie RSM „Bawełna”, dlatego też wzorem lat ubiegłych 
prezentujemy skrót sprawozdania z działalności Spółdzielni w 2017 roku.

Organizacja Spółdzielni
Działalnością RSM „Bawełna” kierował Zarząd w trzyosobowym składzie, który odbył 36 posiedzeń.
Bieżącą kontrolę i nadzór sprawowała Rada Nadzorcza, licząca czternaście osób, która odbyła 12 posie-

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

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

i os. „Koziny” mają wspólną administrację).
W ramach skarg i wniosków przyjmowali w siedzibie Spółdzielni:
–  w każdy wtorek, Prezes Spółdzielni oraz jego Zastępcy. Na dyżury zgłosiło się 165 osób,
–  w każdy pierwszy wtorek miesiąca dyżury pełnili członkowie Rady Nadzorczej.
Bezpłatnych porad prawnych dla naszych członków udzielała Kancelaria Radcy Prawnego Jadwigi 

Chmielewskiej-Furmankiewicz, która prowadzi kompleksową obsługę prawną Spółdzielni. Porady udzielane 
były w siedzibie Spółdzielni, w każdy wtorek.

W dniach 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 i 31 maja 2017 roku, zgodnie z ustawowym obowiązkiem, odbyło się 
Walne Zgromadzenie RSM „Bawełna”. Zatwierdzone sprawozdanie z działalności Spółdzielni i sprawozda-
nie finansowe za 2016 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Łodzi z dnia 09.08.2017 r., zostały wpisane 
w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

W 2017 roku Spółdzielnia wydała 12 numerów miesięcznika „RSM Bawełna Mój Dom” – od numeru 97 
do 108. Gazeta przygotowywana jest przez zespół redakcyjny, wyłoniony spośród pracowników Spółdzielni. 

Struktura zasobów
Zasoby administrowane przez RSM „Bawełna” wg stanu na 31.12.2017 r. to:
a)  223 budynki mieszkalne wielorodzinne (136 nieruchomości) i 14 domków jednorodzinnych 

(14 nieruchomości), w których jest:

–  8.261 mieszkań (strukturę mieszkań przedstawia wykres nr 1)
–  225 garaży, w tym: 178 własnościowych, 47 odrębna własność,
–  106 lokali użytkowych, w tym: 48 własnościowych, 47 wynajmowanych (własność Spółdzielni), 

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

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

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

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

Powierzchnia użytkowa administrowanych zasobów to:
a)  lokale mieszkalne 408.194,16 m²
b)  lokale użytkowe 15.834,92 m²
c)  garaże 7.735,26 m².
Powierzchnia gruntów będących w administrowaniu RSM „Bawełna” wynosi 503.462,48 m², w tym:
–  grunty wyodrębnione 126.212,32 m²
–  grunty należące do RSM „Bawełna” 377.250,16 m².
Na dzień 31.12.2017 roku RSM „Bawełna” zrzeszała 9.286 członków.

Działalność eksploatacyjna
Gospodarka finansami prowadzona była w oparciu o plan gospodarczo-finansowy uchwalony przez Radę 

Nadzorczą w dniu 15.12.2016 r. – uchwała nr 3/12/2016.
Koszty działalności Spółdzielni poniesione w 2017 roku przedstawiają się następująco:
1.  eksploatacja 27.200.384,18 zł
2.  zimna woda i odprowadzanie ścieków 5.307.780,82 zł
3.  gospodarka cieplna (centralne ogrzewanie i ciepła woda )15.452.725,76 zł
4.  pozostała działalność operacyjna, finansowa i inna 950.035,89 zł
Koszty eksploatacji za 2017 rok zwiększone zostały o ujemne wyniki nieruchomości z lat poprzednich 

w kwocie 833.106,87 zł.
Przychody uzyskane w 2017 roku wynoszą:
1.  eksploatacja 26.843.315,30 zł
2.  zimna woda i odprowadzanie ścieków 5.389.323,85 zł
3.  gospodarka cieplna (centralne ogrzewanie i ciepła woda) 16.365.349,17 zł
4.  pozostała działalność operacyjna, finansowa i inna 1.925.759,02 zł
Przychody eksploatacji za 2017 rok zwiększone zostały o:
–  dodatnie wyniki nieruchomości z lat poprzednich 1.709.542,48 zł
–  nadwyżkę bilansową za 2016 rok 1.751.119,05 zł
Spółdzielnia przez cały okres sprawozdawczy posiadała dobrą kondycję finansową. Zobowiązania re-

gulowała terminowo i z tego tytułu uzyskiwała dodatkowe korzyści, jak chociażby otrzymywane bonifikaty 
w opłatach za ciepło. Łącznie na przestrzeni 2017 roku kwota uzyskanych z tego tytułu bonifikat wynosiła 
184.784,10 zł.

Różnica między przychodami a kosztami eksploatacji i utrzymania nieruchomości na koniec 2017 roku 
wyniosła (+) 900.029,87 zł, z tego 81 nieruchomości uzyskało wyniki dodatnie w kwocie 1.469.582,40 zł, 
a 81 nieruchomości wyniki ujemne w kwocie 569.552,53 zł. Zgodnie z art. 6 ustawy o spółdzielniach miesz-
kaniowych wyniki zwiększą odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nierucho-
mości w roku następnym.

Wyniki nieruchomości w poszczególnych osiedlach przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1

Osiedle

Wyniki nieruchomości na 31.12.2017 rok

Ogółem suma wyników 
nieruchomości

w tym:

suma wyników dodatnich suma wyników ujemnych

kwota (zł) ilość 
nieruchomości kwota (zł) ilość 

nieruchomości kwota (zł) ilość 
nieruchomości

1 2 3 4 5 6 7

Zbiorcza -48 031,83 30 161 398,80 13 -209 430,63 17

Słowiańskie 875 682,63 50 1 027 899,52 28 -152 216,89 22

Sienkiewiczowskie -120 976,41 26 20 383,94 5 -141 360,35 21

Żubardź 94 540,61 36 134 964,49 21 -40 423,88 15

Koziny 98 814,87 20 124 935,65 14 -26 120,78 6

Spółdzielnia ogółem 900 029,87 162 1 469 582,40 81 -569 552,53 81

Dodatni wynik na centralnym ogrzewaniu i ciepłej wodzie w kwocie 912.623,41 zł oraz dodatni wynik 
na zimnej wodzie i odprowadzaniu ścieków w kwocie 81.543,03 zł pozostają do rozliczenia z członkami 
Spółdzielni w 2018 roku.

Spółdzielnia w 2017 roku uzyskała nadwyżkę przychodów nad kosztami z własnej działalności go-
spodarczej (pożytki Spółdzielni z najmu lokali użytkowych, garaży, dzierżawy gruntów i inne) w kwocie 
1.370.455,91 zł oraz z działalności operacyjnej, finansowej i innej w kwocie 975.723,13 zł, które po po-
mniejszeniu o podatek dochodowy 457.850,00 zł stanowią nadwyżkę bilansową Spółdzielni w wysokości 
1.888.329,04 zł.

Uzyskaną nadwyżkę bilansową Zarząd proponuje przeznaczyć na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzy-
mania nieruchomości.

Stawki opłat dla lokali mieszkalnych w 2017 roku wynosiły:
–  eksploatacja – członkowie spółdzielni od 0,50 do 2,20 zł/m² p.u. (osoby niebędące członkami mają 

stawki wyższe o 0,34 zł),
–  odpis na fundusz remontowy od 1,20 do 3,10 zł/m² p.u.
–  podatki i opłaty lokalne (mieszkania spółdzielcze) od 0,09 do 1,00 zł/m² p.u.
Stawki opłat za śmieci – wynikają z decyzji odgórnych i wynoszą: dla zasobów w Łodzi 7,00 zł od oso-

by, dla Andrespola stawki są zależne od ilości osób w gospodarstwie domowym i wynoszą 9,00/ 8,00 
/6,50 zł od osoby.

Skrót ze sprawozdania z działalności RSM „Bawełna” za 2017 rok
SPÓŁDZIELNIA W LICZBACH

Wykres nr 1. Struktura mieszkań
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W dniu 19 marca 2018 r. na posiedzenie  

Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej zaproszona została  
biegła rewident w celu omówienia  

wyników badania bilansu Spółdzielni.

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

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

Tabela nr 3

Lp. Wyszczególnienie
Przychody i wydatki z funduszu remontowego w 2017 roku

Zbiorcza  Słowiańskie Sienkiewi-
czowskie Żubardź  Koziny Ogółem 

Spółdzielnia

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Odpisy od lokali i inne przychody 2 053 676,41 4 341 342,07 1 394 411,03 1 905 499,47 1 159 064,70 10 853 993,68

2 Dodatnie wyniki za 2016 r. 27 415,09 5 769,51 34 517,84 122 987,15 190 689,59

3 Przychody ogółem (1+2) 2 053 676,41 4 368 757,16 1 400 180,54 1 940 017,31 1 282 051,85 11 044 683,27

4 Wydatki ogółem 1 941 051,93 4 399 503,50 1 389 534,02 1 627 887,50 1 123 783,13 10 481 760,08

5 Wynik ( poz. 3 – poz. 4 ) 112 624,48 -30 746,34 10 646,52 312 129,81 158 268,72 562 923,19

Wykorzystanie środków funduszu remontowego z podziałem na grupy rodzajowe robót przedstawia wy‑
kres nr 2.

Szczegółowe informacje o prowadzonych w osiedlach pracach remontowych zamieszczane były na bie-
żąco na łamach naszej gazety.

Działalność społecznowychowawcza
W ramach działalności społeczno-wychowawczej Spółdzielnia sfinansowała dla 5 osób i dofinansowała 

dla 6 osób wypoczynek letni dzieci i młodzieży. Zakupiła i przekazała 184 paczki świąteczne dla naju-
boższych członków. Zorganizowała kolejne edycje konkursów na najładniej ukwiecony balkon w okresie 
letnim i najefektowniej udekorowany balkon w okresie świąteczno-noworocznym. Tradycyjnie, we wrześniu 
odbyła się rodzinna impreza plenerowa (festyn) p.n. „Hop do szkoły”. Ponadto finansowo wspierała impre-
zy rekreacyjno-sportowe organizowane przy współudziale TKKF „Dzikusy” i szkół działających na terenie 

naszych osiedli, a mianowicie: organizację ferii zimowych w mieście, spartakiadę dla uczniów klas III i VI 
szkół podstawowych, turniej piłki nożnej oraz olimpiadę przedszkolaków. 

Celem organizowanych imprez była integracja mieszkańców, zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywno-
ści fizycznej, a przede wszystkim dobra i miła zabawa.

Wydatki na cele społeczno-wychowawcze wyniosły 87.035,52 zł, przy czym 1/4 pokryta została z wpłat 
wniesionych przez firmy reklamujące swoje produkty i usługi w czasie festynu oraz inne wpłaty na cele 
społeczno-wychowawcze (łączne wpłaty brutto wnosiły 26.269,16 zł, z tego odprowadzony został podatek 
VAT w kwocie 4.743,98 zł).

Zaległości w opłatach za używanie lokali
Zadłużenie lokali mieszkalnych, użytkowych i innych wobec Spółdzielni z tytułu opłat eksploatacyjnych, 

zasądzonych odsetek i kosztów sądowych przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4

Lp. Wyszczególnienie
Zaległości w opłatach na 31.12.2017 r.

Zbiorcza Słowiańskie Sienkiewi-
czowskie Żubardź Koziny Ogółem 

Spółdzielnia

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Zaległości w opłatach 
eksploatacyjnych 274 510,39 416 776,73 395 100,38 552 080,20 396 652,48 2 035 120,18

2 Zaległości z tytułu zasądzonych 
odsetek i kosztów sądowych 66 122,00 84 204,44 96 162,44 156 929,37 100 698,47 504 116,72

3 Zaległości ogółem (1+2) 340 632,39 500 981,17 491 262,82 709 009,57 497 350,95 2 539 236,90

Działania windykacyjne prowadzone były zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami i przed-
stawiają się następująco:

–  do osób zalegających z opłatami wysłano 2.123 monity, a w przypadku dysponowania numerem 
telefonu dłużnika bądź adresem e-mail niezwłocznie po upływie terminu wpłaty wysyłane były informacje 
przypominające o zaległości,

–  w wyniku braku działań ze strony członków zmierzających do spłaty zadłużeń, Spółdzielnia skiero-
wała do sądu 44 sprawy, a do egzekucji komorniczej 18 spraw,

–  w sytuacjach znacznych zadłużeń prowadzona jest egzekucja z własnościowego prawa do lokalu. 
Sytuacja dotyczy 6 lokali, dla których zadłużenie na 31.12.2017 r. wynosiło 235.061,10 zł,

–  na klatkach schodowych wywieszone zostały informacje o zadłużeniach mieszkańców danej klatki,
–  do lokatorów wysłano informacje o stanie salda opłat za lokale.
W ramach pomocy w spłacie zadłużeń Spółdzielnia rozkładała należne kwoty na raty.
W 2017 r. podpisanych zostało 166 porozumień na ratalną spłatę zadłużeń.
Część osób zadłużonych korzysta z dodatków mieszkaniowych. W okresie styczeń–grudzień 2017 roku 

Urząd Miasta Łodzi z tego tytułu przekazał na konta opłat członków kwotę 180.600,43 zł. Z dodatków miesz-
kaniowych na koniec 2017 roku korzystało 92 członków.

Zaległości w spłacie kredytów mieszkaniowych
Kwota kredytów długoterminowych, zaciągniętych przed majem 1992 roku, jaka pozostała do spła-

ty w banku, wg stanu na 31.12.2017 r. wynosiła 24.793.594,99 zł i dotyczyła 297 osób zamieszkałych w: 
os. Słowiańskim (230 osób) i os. Sienkiewiczowskim (67 osób).

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

Zadłużenie członków wobec Spółdzielni z tytułu wyłożonych przez nią środków wg stanu 
na 31.12.2017 r. wynosiło 75.000,94 zł i dotyczyło 59 osób.

W ramach prowadzonych działań windykacyjnych do osób zalegających ze spłatą kredytu Spółdzielnia 
wysłała 87 wezwań do zapłaty. Skierowała do sądu 2 sprawy i uzyskała 2 nakazy zapłaty. Egzekucja komor-
nicza wg stanu na 31.12.2017 r. prowadzona była w stosunku do 2 osób.

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

Wykres nr 2. Wykorzystanie środków funduszu remontowego

Tabela nr 2

Lp. Wyszczególnienie
Koszty i przychody centralnego ogrzewania i ciepłej wody za 2017 rok

Zbiorcza Słowiańskie Sienkiewicz. Żubardź Koziny Ogółem Spółdzielnia

1 2 3 4 5 6 7 8
I Koszty 
1 Centralne ogrzewanie (c.o.) 1 647 258,47 3 361 499,25 1 471 509,14 2 337 967,28 1 373 877,94 10 192 112,08

a) stałe 622 187,95 1 331 636,64 585 246,03 919 148,45 513 085,81 3 971 304,88
b) zmienne 1 025 070,52 2 029 862,61 886 263,11 1 418 818,83 860 792,13 6 220 807,20

2 Ciepła woda (c.w.) 723 740,51 2 299 750,01 993 214,15 854 088,14 389 820,87 5 260 613,68
a) stałe 147 880,21 502 108,80 235 495,68 188 217,03 96 722,28 1 170 424,00
b) zmienne 575 860,30 1 797 641,21 757 718,47 665 871,11 293 098,59 4 090 189,68

3 Razem c.o. i c.w. 2 370 998,98 5 661 249,26 2 464 723,29 3 192 055,42 1 763 698,81 15 452 725,76
a) stałe 770 068,16 1 833 745,44 820 741,71 1 107 365,48 609 808,09 5 141 728,88
b) zmienne 1 600 930,82 3 827 503,82 1 643 981,58 2 084 689,94 1 153 890,72 10 310 996,88

II Przychody c.o. i c.w. razem 2 529 341,20 5 978 215,34 2 598 373,98 3 397 749,98 1 861 668,67 16 365 349,17
1 Przychody c.o. 1 763 141,21 3 494 513,88 1 620 499,32 2 452 201,93 1 420 243,59 10 750 599,93
2 Przychody c.w. 766 199,99 2 483 701,46 977 874,66 945 548,05 441 425,08 5 614 749,24

III Wynik na c.o. i c.w. razem 158 342,22 316 966,08 133 650,69 205 694,56 97 969,86 912 623,41
1 Wyniki c.o. 115 882,74 133 014,63 148 990,18 114 234,65 46 365,65 558 487,85
2 Wyniki c.w. 42 459,48 183 951,45 -15 339,49 91 459,91 51 604,21 354 135,56

IV

Średni koszt ogrzewania 
metra kwadratowego 
powierzchni miesięcznie 
(zł/m²) 

2,07 1,73 1,76 2,66 2,62 2,05
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Sprawozdanie  
z działalności Spółdzielni  
podlega zatwierdzeniu  
Uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Realizacja przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 
w zakresie wyodrębniania nieruchomości
Na dzień 31.12.2017 roku podjęte były uchwały w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności 

lokali dla:
–  145 nieruchomości z budynkami mieszkalnymi (spośród 150), w tym: os. Zbiorcza – 22; os. Słowiań-

skie – 48; os. Sienkiewiczowskie – 26; os. Żubardź – 32 os. Koziny – 17.
Z uwagi na nieuregulowane stany prawne do końca 2017 roku nie było możliwości podjęcia uchwał 

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

os. Żubardź – 2, os. Koziny – 1.
Z uwagi na nieuregulowane stany prawne do końca 2017 roku nie było możliwości podjęcia uchwał 

w stosunku do 2 nieruchomości w os. Zbiorcza, a garaże przy ul. Zakładowej 32/36 stanowiące mienie Spół-
dzielni nie wymagają uchwały.

Dla 5 nieruchomości z pawilonami wolno stojącymi stanowiących mienie Spółdzielni nie są wymagane 
uchwały.

W 2017 roku Spółdzielnia zawarła 78 aktów notarialnych na odrębną własność lokali mieszkalnych 
i 2 na garaże.

Informacja na temat kontroli zewnętrznych
W 2017 roku w RSM „Bawełna” przeprowadzone zostały następujące kontrole:
1.  W okresie od 06.12.2016 r. do 24.02.2017 r. lustracja pełnej działalności Spółdzielni za okres 

od 01.01.2013 r. do 31.12.2015 r. Lustracja była przeprowadzona na zlecenie Zarządu Spółdzielni przez 
Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP. Lustracja nie wykazała uchybień. Potwierdziła, 
że działalność w badanym okresie prowadzona była prawidłowo.

2.  W dniach 04.04. – 20.04.2017 r. kontrola przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 
Kontrola obejmowała okres od stycznia 2013 r. do grudnia 2015 r. i dotyczyła: prawidłowości i rzetelności 
obliczania składek, ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacania tych świad-
czeń, prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, wysta-
wiania zaświadczeń i zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych.

Kontrola nie wniosła uwag.
3.  Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w czerwcu 2017 roku, w zakresie stanu 

sanitarnego i technicznego piaskownic i placów zabaw będących pod nadzorem administracji osiedli: „Sien-
kiewiczowskie”, „Żubardź” i „Koziny”. Kontrola nie wykazała uchybień.

4.  dwie kontrole przeprowadzone przez PKO BP S.A. Oddział III w Łodzi :
–  w dniach 26 i 27.10.2017 r., której celem było sprawdzenie prawidłowości prowadzenia przez Spół-

dzielnię ewidencji analitycznej zadłużeń z tytułu kredytów mieszkaniowych, weryfikacja wniosków o zawie-
szenie spłat rat złożonych przez lokatorów, ocena terminowości oraz sprawdzenie wysokości zwrotu nomi-
nalnych kwot umorzeń kredytów mieszkaniowych przy ostatecznym rozliczeniu kosztów budowy. Kontrola 
obejmowała IV kwartał 2016 roku oraz I i II kwartał 2017 roku.

–  w dniu 06.11.2017 r., której celem było sprawdzenie zgodności danych wykazywanych w oświad-
czeniu Spółdzielni o wielkości środków przekazywanych bankowi z tytułu spłat pozyskanych od członków 
za okres od 01.10.2016 r. do 30.06.2017 r.

Kontrole nie stwierdziły nieprawidłowości. Zaleceń nie wydano.
Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2017 rok, którego skrót Państwu przedstawiliśmy, sta‑

nowi jeden z punktów porządku obrad Walnego Zgromadzenia RSM „Bawełna”, które odbędzie się 
w kwietniu br. i podlegać będzie zatwierdzeniu w formie uchwały.

Pełna treść sprawozdania publikowana jest na stronie internetowej Spółdzielni.
 H.M.

Tabela nr 5

Lp. Wyszczególnienie
Zadłużenie kredytowe na 31.12.2017 r.

Słowiańskie Sienkiewiczowskie Ogółem Spółdzielnia

1 2 3 4 5

1 Kredyt mieszkaniowy pozostający do spłaty w banku

a) kwota zobowiązania kredytowego (zł) 20 100 291,59 4 693 303,40 24 793 594,99

b) ilość osób 230 67 297

2 Zadłużenie kredytowe członków wobec Spółdzielni

a) kwota zadłużenia (zł) 65 932,78 9 068,16 75 000,94

b) ilość osób 52 7 59

SEGREGACJA ODPADÓW W naszej pracy spotykamy się często 
z pytaniem po co segregować śmie-
ci, jeśli firma wywozowa i tak zabiera 
wszystkie odpady do jednej śmieciarki, 
bądź stwierdzeniem, że działają sortow-
nie śmieci, które zrobią to za nas. Nic 
bardziej mylnego. Wątpliwości te roz-
wiewa w rozmowie z nami dyrektor fir-
my Remondis p. Krzysztof Sęczkowski 
– zachęcamy do lektury pełnego tekstu 
wywiadu z p. dyrektorem, zwyczajowo 
na przedostatniej stronie naszej gazety. 
Firma posiada sortownię odpadów. Jak 
się okazało do sortowni kierowane są 
tylko śmieci segregowane przez miesz-
kańców, które tu podlegają dalszemu 
oczyszczaniu. Zatem to na nas – miesz-
kańcach spoczywa obowiązek segrega-
cji. Nikt za nas tego nie zrobi.

 K.Sz.
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Zgodnie z obowiązującym w RSM „Bawełna” Regulaminem rozliczeń kosztów gzm, 

rozliczenia ciepła i wody dokonywane są w pierwszym kwartale roku  
i obejmują zużycia za poprzedni rok kalendarzowy.  

Do mieszkańców druki rozliczeniowe przekazywane są do końca marca każdego roku. 

Objaśnienia – rozliczenie 
centralne ogrzewanie
1. Analizę rozpoczynamy od tabeli C. USTALE‑
NIE JEDNOSTKI ZUŻYCIA umieszczonej na 
samym dole:
poz. C.1 – to określenie rodzaju urządzenia. W zde-
cydowanej większości mieszkań występują po-
dzielniki. Ale w budynkach nowych zainstalowane 
są już ciepłomierze.
poz. C.2 – to numer urządzenia (znajduje się: w po-
dzielnikach nad wyświetlaczem; w ciepłomierzach 
na czołowej ich stronie).
poz. C.3 – stan końcowy. Naciskając przycisk 
na podzielniku wyświetlą się nam dwie licz-
by (naprzemiennie) – aktualny stan zużycia od 
01.01.2017 r. oraz stan na 31 grudnia 2017 r., który 
jest na rozliczeniu.
poz. C.4 – stan początkowy – to zawsze ZERO. Po-
dzielniki na koniec każdego roku zerują się.
poz. C.5 – różnica. W przypadku rozliczeń rocz-
nych ta pozycja jest zawsze równa ze wskazaną 
w poz. C.3.
poz. C.6 – wskaźnik „UF”. Każdy grzejnik ma 
przypisany swój wskaźnik korygujący, zmniejsza-
jący bądź zwiększający (gdy jest zamontowany za 
duży grzejnik) zużycie. Każdy został poinformo-
wany o jego wielkości w momencie rozpoczęcia 
rozliczania za pomocą podzielników w RSM „Ba-
wełna”.
poz. C.7 – jednostki zużycia. Ta pozycja pokazuje 
ilość zużytych jednostek po zastosowaniu wskaź-
nika korygującego „UF” (jest to wynik mnożenia 
C.5 razy C.6).
poz. C.8 – to współczynnik „LAF”. Współczynnik 
korygujący wskazania ze względu na położenie 
mieszkania w budynku. O jego wielkości też każdy 
został wcześniej poinformowany. Jest jednakowy 
dla danego mieszkania.
poz. C.9 – obliczeniowe jednostki zużycia. Jest to 
wynik mnożenia poz. C.7 i poz. C.8. Ten wskaźnik 
jest wykorzystywany do obliczenia „kosztów zuży-
cia c.o.” w tabeli A poz. A2.

2. Przechodzimy teraz do tabeli B. OKREŚLE‑
NIE KWOT JEDNOSTKO WYCH
poz. B.1 – koszty c.o. Pokazują zużycie ciepła na 
ogrzewanie budynku w jednostkach fizycznych (gi-
gadżulach) oraz koszt tego w złotówkach na pod-
stawie faktur otrzymanych od producenta ciepła.
poz. B.2 – koszty pomieszczeń wspólnych zgodnie 
z Regulaminem szczegółowych zasad rozliczania 
kosztów G.Z.M. ustalone są procentowe stawki 
udziału w kosztach ogrzewania całego budyn-
ku – ciepła przeznaczonego na ogrzewanie klatek 
schodowych, piwnic, wspólnych pomieszczeń itp. 
Każdy z członków został poinformowany o usta-
lonej wielkości procentowego udziału dla danego 
bu dynku. 
W tym wypadku wynosi on 25%. Dlatego koszt 
ogrzewania pomieszczeń wspólnych został wy-
liczony wg zasady 31.667,13 x 25% = 7.916,78. 
A ponieważ powierzchnia wszystkich lokali wyno-
si, w tym konkretnym przypadku 2.860,76 m2, wy-
licza się jednostkowy koszt ogrzania powierzchni 
pomieszczeń wspólnych na kwotę 2,767370 za m2. 
Ten wskaźnik jest wykorzystywany do oblicze-
nia „kosztów pomieszczeń wspólnych” w tabe-
li A poz. A.1
poz. B.3 – koszty zużycia c.o. Jest to obliczenie 
wartości jednej obliczeniowej jednostki zużycia 
dla całego budynku. Koszty c.o. ujęte w poz. B.1 
pomniejszone o koszty pomieszczeń wspólnych 
z poz. B.2 dają wartość ujętą w omawianej tutaj 
pozycji.
Dalej mamy informację dotyczącą ilości oblicze-
niowych jednostek zużycia w całym bloku, czyli 
jest to suma zużyć we wszystkich lokalach. Po 
podzieleniu kwoty kosztów zużycia c.o. przez ilość 
jednostek zużycia w danym bloku otrzymujemy 
wartość 1 obliczeniowej jednostki zużycia budyn-
ku, która wykorzystywana jest do obliczenia „kosz-
tów zużycia c.o.” w tabeli A poz. A2.
poz. B.4 – opłata stała. Jest to pozycja z fak-
tur otrzymywanych od dostawcy ciepła. Tak jak 
w przypadku energii elektrycznej czy też gazu, 
w rachunkach, które każdy z nas otrzymuje, jest 
zawarta opłata za gotowość świadczenia usług (do-
stawy prądu czy gazu), tak też i w tym przypadku 
jest to stała opłata za gotowość dostarczania ciepła 
w ciągu całego roku. Ta kwota za gotowość, czyli 

opłata stała podzielona przez powierzchnię wszyst-
kich lokali w budynku, daje wskaźnik ile kosztuje 
gotowość za 1 m2 każdego mieszkania w budynku, 
wykorzystywany do obliczenia „opłaty stałej” w ta-
beli A poz. A4.
poz. B.5 – koszty rozliczenia. Wynikają one z umo-
wy z firmą rozliczeniową ISTA. Kwota przypada-
jąca na budynek jest dzielona przez ilość urządzeń 
we wszystkich mieszkaniach, czyli wskazuje ilość 
podzielników w danym budynku. Wynik tego dzia-
łania to jednostkowa cena rozliczenia 1 podzielni-
ka, która jest wykorzystywana do obliczenia „kosz-
tów rozliczenia” w tabeli A poz. A5.

3. I dochodzimy teraz do części najważniejszej, 
czyli omówienia tabeli A, a więc wyliczenia do‑
kładnych kosztów za centralne ogrzewanie dla 
naszego mieszkania.
poz. A.1 – koszty pomieszczeń wspólnych, czyli: 
stawka obliczona w poz. B.2 pomnożona przez wiel-
kość naszego mieszkania (ilość m2) daje wynikową 
kwotę kosztów tych pomieszczeń dla mieszkania.
poz. A.2 – koszty zużycia c.o., czyli: stawka wyli-
czona w poz. B.3, pomnożona przez ilość oblicze-
niowych jednostek zużycia z poz. C.9, daje wyni-
kową kwotę kosztów centralnego ogrzewania dla 
naszego mieszkania.

poz. A.3 – koszty c.o., czyli: jest to suma poz. A.1 
i A.2.
poz. A.4 – opłata stała, czyli stawka obliczeniowa 
w poz. B.4 pomnożona przez wielkość naszego 
mieszkania (ilość m2) daje wynikową kwotę kosz-
tów gotowości dla mieszkania.
poz. A.5 – koszty rozliczenia, czyli: stawka wyli-
czona w poz. B.5 pomnożona przez ilość urządzeń 
(podzielników) w mieszkaniu daje wynikową kwo-
tę kosztów za rozliczenie centralnego ogrzewania 
w naszym mieszkaniu.
poz. A.6 – koszty użytkowania, czyli: jest to suma 
poz. A.3, poz. A.4 i poz. A.5.

poz. A.7 – przedpłata to suma zaliczek, wpłacanych 
w ciągu całego roku 2017 w ramach comiesięcz-
nych opłat eksploatacyjnych na: „c.o. opłata stała” 
i „c.o. opłata zmienna”.
poz. A.8 – Wynik rozliczenia, czyli różnica pomię-
dzy poz. A.7 i poz. A.8. Jeśli koszty użytkowania 
(A.7) były wyższe niż zaliczki (poz. A.8) to należy 
dopłacić wskazaną w rozliczeniu kwotę. Jeśli kosz-
ty użytkowania (poz. A.7) były niższe niż zaliczki 
(poz. A.8), to wówczas należy się Państwu zwrot 
kwoty wskazanej w rozliczeniu.

J A K  C Z Y T A Ć  D R U K  R O Z L I C Z E N I O W Y
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Dla lepszego zrozumienia prowadzonego w spółdzielni sposobu rozliczeń oraz  
– na co pisząc ten artykuł liczmy – dla wyeliminowania reklamacji niezasadnych, wynikających 
z braku znajomości zasad czy wątpliwości związanych z określeniem pozycji rozliczenia  
– zamieszczamy druki jakie Państwo otrzymaliście i szczegółowe do nich wskazówki.

Objaśnienia  
– rozliczenie wody
A teraz przeanalizujemy rozliczenie wody w tej sa-
mej nieruchomości:
1. Analizę rozpoczynamy też od tabeli C. USTA‑
LENIE JEDNOSTEK ZUŻYCIA.
poz. C.1 – urządzenia zainstalowane w lokalu przy 
czym Ł oznacza w łazience K w kuchni. 
poz. C.2 – numery urządzeń.
poz. C.3 – stan końcowy czyli stan odczytany na 
dzień 31.12.2017 r.
poz. C.4 – stan początkowy czyli stan na dzień 
01.01.2017 r.
poz. C.5, C.6 i C.7 – roczne zużycia odnotowane 
na tych wodomierzach, przy czym roczne zużycie 
ciepłej wody w tym lokalu wynosi 32,7420 m3 
i ta ilość przeniesiona jest do tabeli A w poz. A.2 
„koszty zużycia c.w.”. Zaś zużycie zimnej wody 
w tym lokalu wynosi 94,4070 m3, bowiem w tym 
przypadku do wskazania zużycia odnotowanego na 
wodomierzu ciepłej wody dodajemy zużycie wody 
zimnej i suma zużyć przeniesiona jest do tabeli 
A w poz. A.5 „koszty zużycia z.w. – mieszkania”.

2. Przechodzimy teraz do tabeli B OKREŚLE‑
NIE KWOT JEDNOSTKOWYCH:
poz. B.1 – koszty ciepłej wody użytkowej zużycie 
ciepła na podgrzanie wody w jednostkach fizycz-
nych (gigadżulach) oraz koszt tego podgrzania 
w złotówkach na podstawie faktur otrzymywanych 
od producenta ciepła. 
poz. B.2 – koszty wspólne c.w. To wydzielona 
z kosztów c.w.u. (poz. B.1) część kosztów ustalona 
procentowo dla każdego budynku, zgodnie z za-
łącznikiem do Regulaminu szczegółowych zasad 
rozliczania kosztów G.Z.M., a dotycząca utrzy-
mania stałej gotowości do przesyłu wody o tem-
peraturze nie mniejszej niż 55°C, do wszystkich 
mieszkań. W tym wypadku jest to 30%. W pozycji 
tej jest wyliczony jednostkowy koszt wspólny c.w. 
na kwotę 3,860171 zł/m2. Ten wyliczony wskaźnik 
jest wykorzystany do obliczenia „kosztów wspól-
nych c.w.” w tabeli A poz. A1.
poz. B.3 – koszty zużycia c.w. Jest to pozycja, 
w której oblicza się wartość pogrzania 1 m3 wody 
ciepłej dla całego budynku. Od kosztów c.w.u. 
(poz. B1) odejmuje się koszty wspólne c.w. (poz. 
B.2) i sumę dzieli się przez ilość zużytej ciepłej 
wody przez cały budynek. Wyliczony wskaźnik jest 
wykorzystywany do obliczenia „kosztów zużycia 
c.w.” w tabeli poz. A.2.
poz. B.4 – opłata stała c.w. Jest to pozycja z faktur 
otrzymanych od dostawcy ciepła, czyli Veolii Łódź. 
I tak jak to opisywaliśmy w przypadku centralnego 
ogrzewania, jest to opłata za gotowość świadczenia 
usług dostarczania ciepła w ciągu całego roku do 
podgrzania wody. Wartość wykazana na tej pozycji 
jest podzielona przez ilość m2 wszystkich obsługi-
wanych lokali i obliczony wskaźnik na 1 m2 jest 
wykorzystany w tabeli A poz. A.4 do obliczenia 
„opłaty stałej c.w.” dla danego mieszkania.
poz. B.5 – koszty z.w.u. W tej pozycji mamy za-
wartą informację dotyczącą kosztów wody zużytej 
przez użytkowników wszystkich lokali oraz ile 
tej wody zużyli, czyli jest to wskazanie sumy zu-
żyć odnotowanych na wszystkich wodomierzach 
w tym budynku. Cena 1 m3 wody w 2017 r. tak jak 
w 2016 r. wynosiła 8,55 zł i ten wskaźnik jest wy-
korzystany w tabeli A w poz. A.5 „koszty zużycia 
z.w. – mieszkania”.
poz. B.6 – koszt wody niezbilansowanej. Zgodnie 
z informacją podaną na dole druku rozliczenia 
wody w pozycji „wskazówki” zużycie zimnej wody 
w budynku wyniosło w 2017 r. 6.634 m3, zgodnie 
ze wskazaniami wodomierza głównego i fakturami 
jakie otrzymaliśmy od dostawcy wody – ZWiK róż-
nica pomiędzy tą wielkością a sumą wskazań wo-
domierzy mieszkaniowych jest określana pojęciem 
wody niezbilansowanej. Wartość tej różnicy pokry-
wają proporcjonalnie do swojego zużycia wszyscy 
użytkownicy lokali, co skutkuje stosownym wyli-
czeniem w tab. A w poz. A.6 „koszty wody niezbi-
lansowanej”.
poz. B.7 – koszt rozliczenia wody. Podobnie jak to 
wyjaśnialiśmy przy rozliczaniu centralnego ogrze-
wania wynikają one z podpisanej umowy z firmą 
rozliczającą ISTA. Kwota przypadająca na budynek 
podzielona przez ilość użytkowników daje kwotę 
jednostkowych kosztów rozliczenia dla jednego 

mieszkania – użytkownika, która jest zamieszczona 
w tabeli A w poz. A.7 „koszty rozliczenia”.

3. I tak jak w przypadku centralnego ogrzewa‑
nia dochodzimy do części najważniejszej, czyli 
omówienia tabeli A, więc wyliczenia kosztów za 
dostarczenie zimnej wody i podgrzanie ciepłej 
wody dla naszego mieszkania:
poz. A.1 – koszty wspólne c.w., czyli stawka wy-
liczona w poz. B.2 pomnożona przez wielkość na-
szego mieszkania w m2 daje kwotę tych kosztów.
poz. A.2 – koszty zużycia c.w., czyli stawka wyli-
czona w poz. B.3 pomnożona przez ilość zużytej 

ciepłej wody z poz. C.7 daje kwotę kosztów zuży-
cia c.w. w mieszkaniu.
poz. A.3 – koszty c.w.u., czyli jest to suma poz. A.1 
i poz. A.2.
 poz. A.4 – opłata stała c.w., czyli: stawka wyliczo-
na w poz. B.4 pomnożona przez wielkość mieszka-
nia w m2 daje wynikową kwotę kosztów gotowości 
dla mieszkania.
poz. A.5 – koszty zużycia z.w.u. mieszkania, czy-
li ilość zużytej zimnej wody opisanej w poz. C.5, 
C.6 i C.7 pomnożonej przez cenę zimnej wody 
z poz. B.5 daje koszty zużycia wody w mieszkaniu 
w 2016 r.

poz. A.6 – koszty wody niezbilansowanej, czyli 
stawka za wodę określona w poz. B.6 pomnożona 
przez procentowy udział wody niezbilansowanej 
w całości zużycia danego mieszkania, dają udział 
w globalnych kosztach tej wody dla tego mieszkania.
poz. A.7 – koszt rozliczenia wody, czyli kwota opi-
sana w poz. B.7.
poz. A.8 – koszty, czyli suma, w tym przypadku 
poz. A.5, poz. A.6 i poz. A.7.
poz. A.9 – koszty użytkowania, czyli suma pozycji 
A.3, A.4 i A.8.
poz. A.10 – przedpłata, czyli suma zaliczek wpłaca-
nych w ciągu całego 2017 roku w ramach całomie-

sięcznych opłat eksploatacyjnych za mieszkanie na: 
„c.w. opłata stała”, „c.w. podgrzanie”, „c.w. zimna 
woda do podgrzania” i „zimna woda-wodomierz”.
poz. A.11 – Wynik rozliczenia czyli różnica pomię-
dzy poz. A.9 i poz. A.10.
 Jeśli koszty użytkownika (poz. A.9) są wyższe od 
wpłaconych zaliczek (poz. A.10) to należy dopła-
cić wskazaną kwotę. Jeśli zaś koszty użytkownika 
(poz. A.9) są niższe niż przedpłaty (poz. A.10), 
to wówczas należy się Państwu zwrot kwoty usta-
lonej w rozliczeniu.

UWAGA! 
Zaprezentowane rozliczenia dotyczą konkretnego mieszkania 
w naszej Spółdzielni. Przekazane Państwu rozliczenia mogą się 
nieznacznie różnić od przedstawionych tutaj wzorów ze względu 
na specyfikę każdego budynku.

J A K  C Z Y T A Ć  D R U K  R O Z L I C Z E N I O W Y
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Zwyczajne  

Walne Zgromadzenie RSM „Bawełna”  
odbywać się będzie w dniach  

16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 kwietnia 2018 r.

Każdy członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się 
z dokumentami objętymi porządkiem obrad:
1.   Lista kandydatów w wyborach uzupełniających do Rady 

Osiedla „Żubardź” jest opublikowana na stronie interne-
towej Spółdzielni w części kodowanej. Z Uchwałą Rady 
Nadzorczej odnoszącą się do wyborów uzupełniających 
do Rady Osiedla „Żubardź” można zapoznać się w biurach 
Zarządu i Administracji Osiedli oraz na stronie internetowej 
Spółdzielni www.rsmbawelna.pl.

2.   Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2017 rok wraz 
z kierunkami rozwoju Spółdzielni jest do wglądu w siedzi-
bie Zarządu Spółdzielni ul. Przybyszewskiego 163 pokój 
108 i jest publikowane na stronie internetowej Spółdzielni 
– www.rsmbawelna.pl (w części kodowanej).

3.   Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2017 rok wraz ze 
sprawozdaniem z badania przez biegłego rewidenta jest do 
wglądu w siedzibie Zarządu Spółdzielni ul. Przybyszewskie-
go 163 pokój 106. Sprawozdanie finansowe jest publikowane 
na stronie internetowej Spółdzielni (w części kodowanej).

4.   Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok 
– do wglądu w siedzibie Zarządu Spółdzielni ul. Przybyszew-
skiego 163 pokój 117 oraz publikowane na stronie interneto-
wej Spółdzielni (w części kodowanej).

5.   Sprawozdania Rad Osiedli są do wglądu w siedzibie Zarządu 
Spółdzielni ul. Przybyszewskiego 163, pokój 117 oraz w biu-
rach Administracji Osiedli właściwych dla danego osiedla 
(np. sprawozdanie Rady Osiedla „Zbiorcza” w biurze Admi-

nistracji Osiedla „Zbiorcza”), a ponadto są publikowane na 
stronie internetowej Spółdzielni (w części kodowanej).

6.   Materiały do rozpatrzenia punktu 9 porządku obrad (dot. roz-
wiązania umów z Gminą Łódź) są do wglądu w siedzibie Za-
rządu Spółdzielni ul. Przybyszewskiego 163, pokój 111.

7.   Sprawozdanie do punktu 10 i projekt zmian do Statutu wraz 
z tekstem jednolitym są do wglądu w siedzibie Zarządu Spół-
dzielni ul. Przybyszewskiego 163, pokój 116, ponadto projekt 
zmian do Statutu publikowany na stronie internetowej Spół-
dzielni – www.rsmbawelna.pl (w części kodowanej).

8.   Protokół ze zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2017 
roku jest do wglądu w siedzibie Zarządu Spółdzielni ul. Przy-
byszewskiego 163 pokój 116 oraz u kierowni-
ków poszczególnych Administracji Osiedli.

Materiały, o których mowa wyżej w punktach 
1–8, są wyłożone do wglądu członków Spółdzielni 
w godzinach pracy biura Zarządu Spółdzielni i ad-
ministracji poszczególnych osiedli, począwszy od 
23 marca 2018 r., a projekty uchwał w sprawach 
wynikających z porządku obrad – od 30 marca 
2018 roku wyłożone będą do wglądu w siedzibie 
Zarządu Spółdzielni ul. Przybyszewskiego 163, 
pokój 116.

Ponadto informujemy, że :
–   o zwołanym Walnym Zgromadzeniu powiadomiona została 

Krajowa Rada Spółdzielcza oraz Związek Rewizyjny Spół-
dzielni Mieszkaniowych RP,

–   członkowie Spółdzielni przed wejściem na salę obrad, za 
okazaniem dowodu osobistego, podpisują listę obecności 
i pobierają mandat do głosowania,

–   członkowie Spółdzielni mogą uczestniczyć z głosem decydu-
jącym w tej części Walnego Zgromadzenia, do której zalicze-
ni zostali zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 1/2/2018 
z dnia 22.02.2018 r., publikowaną na stronie internetowej 
Spółdzielni www.rsmbawelna.pl (w części kodowanej),

–   w bieżącym wydaniu gazety „RSM Bawełna – Mój Dom” 
publikowane są: wersja skrócona sprawozdania z działalno-
ści Spółdzielni za 2017 rok oraz krótkie notki o kandydatach 
w wyborach uzupełniających do Rady Osiedla „Żubardź”, 
którzy wyrazili na to zgodę.

Organizacja Walnego Zgromadzenia 2018
Poszczególne 
części Walnego 
odbędą się 
w następujących 
dniach 
i miejscach:
–   część 1 „Koziny” – 

16.04.2018 r. o godzinie 
1730 w Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych przy ul. 
Drewnowskiej 88 w Łodzi,

–   część 2 „Bydgoska” – 
17.04.2018 r. o godzinie 
1730 w Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych przy ul. 
Drewnowskiej 88 w Łodzi,

–   część 3 „Kutrzeby” – 18. 
04.2018 r. o godzinie 1730 
w Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych przy ul. Drew-
nowskiej 88 w Łodzi,

–   Część 4 „Zbiorcza” – 
19.04.2018r. o godzinie 1730 
w Szkole Podstawowej Nr 4 
przy ul. Piłsudskiego 101 
w Łodzi,

–   część 5 „Sacharowa” – 
20.04.2018 r. o godzinie 
1730 w Szkole Podstawowej 
Nr 34 przy ul. Ćwiklińskiej 
9 w Łodzi,

–   część 6 „SłowiańskieDwu‑
setki” – 23.04.2018 r. o go-
dzinie 1730 w Szkole Pod-
stawowej Nr 205 przy ul. 
Dąbrówki 1 w Łodzi,

–   część 7 „SłowiańskieSet‑
ki” – 24.04.2018 r. o go-
dzinie 1730 w Szkole Pod-
stawowej Nr 205 przy ul. 
Dąbrówki 1 w Łodzi,

–   część 8 „Sienkiewiczow‑
skie” – 25.04.2018 r. o go-
dzinie. 1730 w Szkole Pod-
stawowej Nr 205 przy ul. 
Dąbrówki 1 w Łodzi.

Składy 
poszczególnych 
Komisji 
i Prezydium 
walnego Rada 
Nadzorcza 
powołała 
odpowiednio 
uchwałami:
1.   Uchwałą Rady Nadzor-

czej Nr 1/4/2018 z dnia 
22.03.2018 r. Prezydium 
Walnego w składzie:
Przewodniczący – Walde-

mar Pawelski z osiedla „Zbior-
cza”, Zastępca Przewodniczące-
go – Paweł Pawłowicz z osiedla 
„Koziny”, Sekretarz – Jolanta 
Kopeć z osiedla „Zbiorcza”.

Zmiana składu Prezydium 
może nastąpić na czas obrad da-
nej części Walnego Zgromadze-
nia w przypadku nieobecności 

spowodowanej nadzwyczajnymi 
okolicznościami którejkolwiek 
z osób wchodzących w skład 
Prezydium. W przypadku nie-
obecności Przewodniczącego 
zastępuje go Zastępca Przewod-
niczącego, a gdyby i on był nie-
obecny – kolejna osoba z listy re-
zerwowej – na cały czas trwania 
obrad danej części. W miejsce 
nieobecnego Zastępcy Przewod-
niczącego lub Sekretarza lub 
gdy Zastępca Przewodniczące-
go zastępuje Przewodniczące-
go – na jego miejsce wchodzi 
kolejna osoba z listy rezerwo-
wej – na cały czas trwania obrad 
danej części. Na liście rezerwo-
wej znaleźli się Jadwiga Antosik 
z osiedla „Słowiańskie”, Andrzej 
Rudnicki z osiedla „Sienkiewi-
czowskie” oraz Piotr Sumiński 
z osiedla „Słowiańskie”.
2.   Uchwałą Rady Nadzor-

czej Nr 2/4/2018 z dnia 
22.03.2018 r. Komisję 
Skrutacyjną w składzie:
Barbara Jachura z osiedla 

„Słowiańskie”, Alina Kita z osied-
la „Zbiorcza”, Elżbieta Kozłowska 

z osiedla „Zbiorcza”, Jan Machała 
z osiedla „Sienkiewiczowskie”, 
Beata Nykiel z osiedla „Koziny”, 
Artur Otwinowski z osiedla „Sło-
wiańskie”, Agnieszka Zakrzewska 
z osiedla „Żubardź”.

Komisja sprawdza listy obec-
ności członków na poszczegól-
nych częściach Walnego Zgro-
madzenia oraz prawidłowość 
udzielonych pełnomocnictw. 
Sporządza i odczytuje na począt-
ku obrad na każdej części Wal-
nego Zgromadzenia listę pełno-
mocników członków, biorących 
udział w Walnym Zgromadzeniu. 
Na każdej części Walnego Ko-
misja Skrutacyjna oblicza wy-
niki głosowań jawnych i podaje 
do Prezydium Walnego Zgroma-
dzenia w celu ich ogłoszenia.

3.  Uchwałą Rady Nad-
zorczej Nr 1/3/2018 z dnia 
07.03.2018 r. Komisję Wybor-
czą w składzie:

Katarzyna Szczepaniak 
z osiedla „Zbiorcza”, Agata 
Ocińska z osiedla „Koziny” 
i Alina Kobus z osiedla „Sło-
wiańskie”.

Zasady głosowania w wyborach 
uzupełniających do Rady Osiedla 
„Żubardź”
Komisja Wyborcza Walnego Zgromadzenia RSM „Bawełna” powołu-
jąc się na § 17 pkt 10 Statutu Spółdzielni informuje, że wybory odby-
wają się wyłącznie przy użyciu kart do głosowania wydanych przez 
Komisję Wyborczą bezpośrednio na części Walnego, na której prze-
prowadzane są wybory.

Do Rady Osiedla „Żubardź” wybieramy jednego z dwóch zgłoszo-
nych kandydatów, których sylwetki przedstawiamy obok. Głosujący – 
członkowie zamieszkali w osiedlu „Żubardź” – skreślają linią poziomą 
nazwisko i imię kandydata, na którego nie oddają swojego głosu.

Głos jest nieważny, gdy:
–  nie dokonano żadnego skreślenia na karcie,
–  karta została przedarta
–   skreślenie zostanie dokonane w inny sposób niż linią poziomą.

 Komisja Wyborcza Walnego RSM „Bawełna”

Gabryela Matuszewska
Wiek 68 lat. Członkiem Spółdzielni jest od 1995 
roku i mieszka przy ul. Klonowej. Ukończyła 
technikum ekonomiczne. Ceni sobie mieszkanie 
w spółdzielni mieszkaniowej i dbałość o czystość 
w budynkach i otoczenie Lubi pomagać ludziom 
i dlatego chciałaby pomagać przy rozwiązywaniu 
problemów mieszkańców.

Henryk Rzepkowski
Wiek 62 lata. Członkiem Spółdzielni jest od 
1988 roku i zamieszkuje przy ul. Lutomierskiej. Był 
już członkiem Rady Osiedla w latach 2009–2010. 
Kandyduje ponownie do Rady Osiedla, bo chce 
uczestniczyć w życiu osiedla, w którym zamiesz-
kuje i pracuje.

Kandydaci w wyborach 
uzupełniających do Rady 

Osiedla „Żubardź”

2

1
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Rok 2018 jest rokiem jubileuszowym dla naszej Spółdzielni.  
RSM „Bawełna” liczy 60 lat.  
Przed nami mile spędzone chwile  
na wspomnieniach i spotkaniach z  członkami.

Działania ekologiczne 
w naszej Spółdzielni

Pamiątki na 60-lecie Spółdzielni

Tak brzmi wniosek zgłoszony 
do Budżetu obywatelskiego 

przez naszego kierownika osiedli 
„Słowiańskie” i „Sienkiewiczow-
skie” p. Piotra Sumińskiego.

Wnioski do budżetu można 
było zgłaszać do 23 marca. Gło-
sowanie na zadania do realizacji 
w 2019 r. odbędzie się we wrześ-
niu. My jednak już teraz razem 
z wnioskodawcą prosimy wszyst-
kich mieszkańców o udział w gło-

sowaniu i poparcie tego zadania. 
Jeżeli wygramy, jak powiedział 
p. Piotr Sumiński, utworzymy 
kolejne ciekawe miejsce do wy-
poczynku na Olechowie.

Jedną z przygotowanych wi-
zualizacji tego zadania przedsta-
wiamy obok. Wniosek obejmuje 
utworzenie skweru wzdłuż ściany 
balkonowej bloku 160 w obrębie 
ulic: Zakładowa – Hetmańska – 
Henryka Brodatego. Zadanie pole-

ga na dokończeniu ścieżki rowero-
wej, posadzeniu klonów kulistych, 
utworzeniu rabat kwiatowych, 
zorganizowanie alei spacerowej 
z ławkami do odpoczynku. Prze-
widziana jest kompleksowa re-
witalizacja całego tego miejsca 
z pielęgnacją istniejącej zieleni, 
zerwaniem płyt chodnikowych 
i założeniem nowego trawnika.

„Budowa parkingu dla 
samochodów osobowych 
przy ul. Skrzetuskiego”
To kolejny wniosek do Budże-
tu Obywatelskiego. Tym razem 
z osiedla „Sienkiewiczowskie”. 
Wniosek złożył p. Andrzej Rud-
nicki – przewodniczący Rady 
Osiedla „Sienkiewiczowskie”.

Miejsce parkingu to plac po-
między Biedronką a Orlikiem. Za-
danie przewiduje budowę ok. 40 
miejsc parkingowych. 

Apelujemy o poparcie!
 K.Sz.

W dniu 14 marca 
przedstawiciel Veolii 
p. Agata Heleniak 

na ręce Z-cy Prezesa ds. eks-
ploatacyjnych p. Tadeusza Szy-
mańskiego przekazała dyplom 
z podziękowaniami dla naszej 
Spółdzielni od Zarządu Veolia 
za współpracę przy pozyski-
waniu świadectw efektywności 
energetycznej, a tym samym 
za włączanie się w działania 
na rzecz ochrony klimatu.

Jak zapisano w podziękowa-
niach nasza Spółdzielnia, poprzez 
prowadzone w latach 2011–2016 
działania energooszczędne, zgło-
szone do pozyskania świadectw 
efektywności energetycznej, tzw. 
białych certyfikatów, przyczyniła 
się do redukcji emisji CO2 w skali 
roku o 307 ton oraz zmniejszyła 
zużycie nieodnawialnej energii 
pod postacią paliw.

Brzmi dumnie, a dodajmy 
jeszcze, że działania te przynoszą 
także wymierne efekty pieniężne 
dla naszej Spółdzielni. W wyniku 
zawartych w latach 2014–2016 

umów z Veolią na pozyskiwanie 
białych certyfikatów Spółdzielnia 
uzyskała już 52.553,40 zł.

Przypomnijmy, że do działań 
związanych z pozyskiwaniem bia-
łych certyfikatów kwalifikują się 
m.in. wykonywane sukcesywnie 
w naszej Spółdzielni docieple-

nia budynków, wymiana okien, 
remonty dźwigów osobowych 
i dobudowa w węźle cieplnym 
modułu dostarczającego ciepłą 
wodę użytkową do mieszkań. 

Współpracę z Veolią planuje-
my kontynuować.

 K.Sz.

W związku z nadchodzącymi obchodami 60-lecia RSM 
„Bawełna”, w odpowiedzi na publikowany na naszych 
łamach apel o przekazywanie nam pamiątek związa-

nych ze spółdzielczością, odezwała się do nas p. Helena Durys 
z Kozin. 6 marca br. nasza redakcja pojechała na spotkanie z tą 
przesympatyczną i ciepłą osobą. Pani Helena, wraz ze swoją 
psią przyjaciółką, ugościła nas niezwykle miło i w iście rodzinnej 
atmosferze, przy kawie i ciasteczku, dzieliła się z nami wspo-
mnieniami ze swojego życia.

Bardzo żywotna i uśmiechnięta 87-letnia Pani Helena miesz-
ka w bloku nr 29 od początku jego istnienia, czyli już 59 lat!

Za swoją działalność społeczną była uhonorowana Złotą, 
Srebrną i Brązową Odznaką Centralnego Związku Spółdzielni 
Budownictwa Mieszkaniowego, a także m.in. Dyplomem przodu-
jącego działacza ruchu spółdzielczego.

To właśnie te pamiątki przekazała na ręce Prezesa Sylwestra 
Pokorskiego, by, jak powiedziała, pozostały dla potomności.

Pani Helenie jeszcze raz serdecznie dziękujemy, a Państwa 
zachęcamy do przekazywaniu lub wypożyczania nam swoich 
spółdzielczych pamiątek na czas obchodów 60-lecia RSM „Ba-
wełna”, które przypadają w grudniu tego roku. I.G.

Szanowni Państwo,
w związku z przygotowaniami do obchodów 60-lecia RSM 
„Bawełna” przypadającego na 7 grudnia 2018 roku zwra‑
camy się do Państwa z serdecznym apelem o dostarcza-
nie do redakcji naszej gazety pamiątek z okresu powstania 
i pierwszych lat działalności naszej Spółdzielni.
 Mile widziane są zdjęcia, wycinki prasowe, ale także 
oryginalne dokumenty (korespondencja, książeczki czyn-
szowe, itp.) związane z zamieszkiwaniem w naszych zaso-
bach w latach pięćdziesiątych-sześćdziesiątych ubiegłego 
wieku, a także pamiątki odnoszące się do nietypowych cie-
kawych wydarzeń z życia. Mogą to być rzeczy znalezione 
w domowych archiwach, ale także uzyskane od rodziny, 
przyjaciół lub znajomych, którzy kiedyś mieszkali w bu-
dynkach RSM „Bawełna” a później albo się wyprowadzili, 
albo po podziałach ich budynki trafiły do innych spółdziel-
ni, ale oni zachowali pamiątki związane z naszą i teraz goto-
wi są udostępnić je na jubileuszową wystawę.
 Osoby, które dostarczą najciekawsze materiały, zosta-
ną przez Zarząd Spółdzielni i Redakcję gazety wyróżnio-
ne w naszym miesięczniku i uhonorowane zaproszeniami 
na jubileuszowe obchody, które planujemy zorganizować 
w Teatrze Muzycznym w Łodzi.

Obok prezentujemy zdjęcie jakie wykonał jeden z naszych 
członków zamieszkałych przy ul. Sacharowa. Otóż wraca-
jąc późnym wieczorem do domu zastał w windzie porzuco-
ne, zgniecione opakowanie po pizzy. Jak widać niektórzy 
traktują swoje najbliższe otoczenie jak śmietnik i nie mają 
żadnych skrupułów, by odpadki porzucać tam gdzie się 
stoi, bo do kosza lub zsypu jest za daleko. Kolejna sprawa 
zauważona przez naszego mieszkańca, to chyba analfabe-
tyzm bądź niezrozumienie umieszczonych komunikatów 
administratorki przez niektórych sąsiadów, bowiem pomi-
mo informacji umieszczonej nad skrzynkami pocztowymi, 
z prośbą, aby nie wyrzucać reklam na wierzch skrzynek, 
nagminnie to czynią!

Uwagi te pozostawiamy bez komentarzy ze strony 
Redakcji.

ŚMIEĆ – DUŻY – 
W WINDZIE

Odwiedź Profil Miesięcznika 
Spółdzielczego „Tęcza Polska”

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy interesują się ru-
chem spółdzielczym do odwiedzenia profilu miesięcznika „Tęcza 
Polska” na facebooku.

Znajdziecie tam Państwo wiele informacji popularyzujących 
dorobek spółdzielczości nie tylko w Polsce, ale i na świecie. 
Przypomnijmy, że nasza redakcja chętnie korzysta, za zgodą na-
czelnej miesięcznika p. Klementyny Zygarowskiej-Tomzy, z teks-
tów zamieszczanych w tym czasopiśmie. Jak informuje p. Kle-
mentyna, profil cieszy się coraz większym zainteresowaniem 
w kręgach aktywnych, młodych ludzi.

Cieszymy się z tego!
Ty też polub profil!

Zielony skwer  
zamiast szarego betonu

Wizualizacja Wniosku do Budżetu Obywatelskiego
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 7.00 Transmisja Mszy Świętej
 8.00 Fatima, Cud słońca. Jacinta - fi lm bio-

grafi czny, Portugalia 
 9.35 Wielkanoc Polska - Państwo Myrczków
 9.45 Jaka to melodia?
 10.40 Leśniczówka (9)
 11.05 Leśniczówka (10)
 11.35 Leśniczówka (11)
 12.00 Regina Coeli, Watykan
 12.20 Świętokradztwo - fi lm dok.
 13.15 Czołówka. Natura w Jedynce
 13.15 Cudowny świat przyrody. Mieszkańcy 

koron drzew. Drzewiaki. Australia. 
 13.45 Wielkanoc Polska - Halina Łabonarska
 13.55 Dwaj bracia - fi lm przygodowy, Wielka 

Brytania, Francja, reż. Jean - Jacques 
Annaud, wyk. Guy Pearce, Jean 
- Claude Dreyfus, Freddie Highmore, 
Philippine Leroy Beaulieu

 15.40 Wielkanoc Polska - Sławomir Zapała
 15.55 Rolnik szuka żony seria V (0) - reality 

show
 17.00 Teleexpress
 17.15 Pogoda
 17.30 Jaka to melodia?
 18.30 Korona królów (54) - 55) - telenowela
 19.30 Wiadomości, Pogoda, Sport
 20.20 Pamiętamy, Ojcze Święty - w hołdzie 

Św. Janowi Pawłowi II - koncert
 21.50 Karol. Papież, który pozostał czło-

wiekiem - fi lm fabularny, Wło-
chy, reż. Giacomo Battiato, wyk. 
Piotr Adamczyk, Dariusz Kwaśnik, 
Michele Placido, Alberto Cracco, 
Daniela Giordano, Alkis Zanis, Carlos 
Kaniowsky, Fabrice Scott, Małgo-
rzata Bela, Lech Mackiewicz

 0.30 Tylko ty - komedia, USA, reż. Norman 
Jewison, wyk. Marisa Tomei, Robert 
Downey Junior, Billy Zane

 2.30 Starsza pani musi zniknąć - komedia, 
USA, 2003, reż. Danny DeVito, wyk.  
Drew Barrymore, Ben Stiller, Eileen 
Essell, Harvey Fierstein

 4.00 Notacje - Ks. kard. Stanisław Nagy. 
Zwykły święty Karol Wojtyła - cykl dok.

 4.10 Zakończenie dnia

 5.35 Kocia ferajna - fi lm anim.
 7.15 Z dżungli do dżungli - komedia, USA, 

Francja, reż. John Pasquin, wyk. Tim 
Allen, Martin Short, Sam Huntington, 
Lolita Davidovich, Jo Beth Williams

 9.05 Rodzinne oglądanie - Podwodna pla-
neta (2) Podwodne pustynie - serial

 9.55 Wspaniała Gilly - fi lm obyczajowy, USA, 
reż. Stephen Herek, wyk. Kathy Bates, 
Glenn Close, Sophie Nelisse, Julia Stiles, 
Octavia Spencer

 11.40 Hrabia Monte Christo - fi lm 
kostiumowy, USA, reż. Kevin Reynolds, 
wyk. James Caviezel, Guy Pearce, Dag-
mara Dominczyk, Richard Harris

 14.00 Familiada - teleturniej
 14.35 Koło fortuny - teleturniej
 15.20 Big Music Quiz - teleturniej muzyczny
 16.25 Trędowata - melodramat, Polska, reż. 

Jerzy Hoff man, wyk. Elżbieta Staro-
stecka, Leszek Teleszyński, Jadwiga 
Barańska, Czesław Wołłejko, Lucyna 
Brusikiewicz, Irena Malkiewicz, Anna 
Dymna, Gabriela Kownacka, Mariusz 
Dmochowski, Piotr Fronczewski

 18.00 Panorama, Pogoda, Sport Telegram
 18.40 Film fabularny

 20.10 Niania w Nowym Jorku - komedia, 
USA, reż. Shari Springer Berman, 
wyk. Scarlett Johansson, Laura Lin-
ney, Paul Giamatti, Chris Evans

 22.00 Osaczony - thriller, USA, Niemcy, reż. 
Florent Emilio Siri, wyk. Bruce Willis, 
Kevin Pollack, Jimmy Bennett

 0.05 Nikomu ani słowa - dramat, USA
 2.05 Słomiany wdowiec - komedia, USA 
 3.50 Zakończenie programu

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 7.45 Nowe szaty króla 2: Kronk - Nowe 

wcielenie - fi lm anim.
 9.30 Baranek Shaun. Film - fi lm anim.
 11.15 Dawno temu w trawie - fi lm anim.
 13.30 Anna i Król - dramat, USA, 1999, reż. 

Andy Tennant, wyk. Jodie Foster, Yun - Fat 
Chow, Bai Ling, Syed Alwi, Tom Felton 

 16.40 Sam w domu - po raz trzeci - komedia 
familijna, USA, 1997, reż. Raja Gosnell, 
wyk. Alex D. Linz, Olek Krupa, Rya Kihl-
stedt, Lenny von Dohlen

 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.40 Epoka lodowcowa: Wielkanocne nie-

spodzianki - fi lm anim.
 20.10 MEGA HIT - 7 rzeczy, których nie 

wiecie o facetach - komedia, Pol-
ska, 2016, reż. Kinga Lewińska, wyk. 
Aleksandra Hamkało, Alicja Bachleda 
Curuś, Dominika Kluźniak, Maciej 
Zakościelny, Zbigniew Zamachowski

  Siedmiu mężczyzn poszukuje wielkiej 
miłości i odrobiny szczęścia. W świe-
cie, w którym coraz trudniej zoriento-
wać się, czego od mężczyzn oczekują 
kobiety, nie jest to łatwe zadanie.  Jak 
potoczą się losy każdego z nich? 

 22.45 Niezniszczalny - thriller, USA, 2000, reż. 
M. Night Shyamalan, wyk. Bruce Willis, 
Samuel L. Jackson, Robin Wright Penn 

 1.05 Niezniszczalni 2 - fi lm akcji, USA, 
2012, reż. Simon West, wyk. Liam 
Hemsworth, Jean - Claude Van Damme, 
Jet Li, Dolph Lundgren, Chuck Norris, 
Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stal-
lone, Jason Statham, Bruce Willis 

 3.30 Tajemnice losu
 5.00 Disco Gramy

 7.00 Nowa Maja w ogrodzie
 7.35 Akademia ogrodnika 
 7.41 Jak wytresować smoka - fi lm przygo-

dowy, USA 2010, reż. Dean DeBlois, 
Chris Sanders, wyk. Jay Baruchel, 
Gerard Butler, Craig Ferguson

 9.45 Czy to ty, czy to ja - fi lm familijny, USA
 11.50 Willow - fi lm przygodowy, USA, Wielka 

Brytania, Nowa Zelandia 1988
 14.35 Muppety: Poza prawem - komedia, 

USA 2014, reż. James Bobin
 16.50 Kopciuszek - fi lm obyczajowy, USA
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 
 19.45 Uwaga! - program interwencyjny

 20.00 W głowie się nie mieści - komedia, 
USA 2015, reż. Peter Docter, Ron-
nie Del Carmen, wyk. Amy Poehler, 
Phyllis Smith, Richard Kind, Kyle 
MacLachlan, Diane Lane, Frank Oz

 22.05 Interstellar - fi lm S - F, USA, Wielka Bry-
tania, Kanada, Islandia 2014, reż. Chri-
stopher Nolan, wyk. Matthew McCo-
naughey, Anne Hathaway, Jessica Cha-
stain, Ellen Burstyn, Michael Caine, John 
Lithgow, Wes Bentley, Casey Affl  eck, 
Matt Damon

 1.40 Trzynasty wojownik - fi lm przygodowy
 3.50 Uwaga! - program interwencyjny
 4.15 Nic straconego

 5.50 Ukryta prawda - program obyczajowy
 6.50 Mango Telezakupy
 8.55 Przyjaciele - serial komediowy
 10.00 Dzwoneczek i bestia z Nibylandii - fi lm 

familijny, USA 2014, reż. Steve Loter
 11.40 Lassie - fi lm przygodowy, USA 1994
 13.40 Mała księżniczka - fi lm familijny, USA 

1995, reż. Alfonso Cuarón
 15.45 Młode szpady - fi lm przygodowy, 

Wielka Brytania, Francja 2001, reż. 
Mario Andreacchio

 17.50 Czego pragną dziewczyny - komedia, 
USA 2003, reż. Dennie Gordon, wyk. 
Amanda Bynes, Colin Firth, Kelly Pre-
ston, Eileen Atkins, Anna Chancellor, 
Jonathan Pryce, Oliver James

 20.00 Incepcja - fi lm przygodowy, USA, 
Wielka Brytania 2010, reż. Christopher 
Nolan, wyk. Leonardo DiCaprio, Joseph 
Gordon - Levitt, Tom Berenger

 23.10 Piekne istoty - fi lm przygodowy, USA 
2013, reż. Richard LaGravenese, wyk. 
Alice Englert, Alden Ehrenreich, Jeremy 
Irons, Viola Davis, Emmy Rossum

 1.45 Ja cię kocham, a ty z nim - komedia, 
USA 2007, reż. Peter Hedges

 3.50 Druga strona medalu - talk show

 6.00 Detektywi w akcji
 7.00 Jaś Fasola
 7.40 Aladyn i król złodziei - fi lm anim.
 9.15 Mulan - fi lm przygodowy, USA, Chiny, 

2010, reż. Jingle Ma
 11.40 Galileo
 13.50 Tarzan II - fi lm anim.
 15.25 Mali agenci: Wyścig z czasem - fi lm 

familijny, USA, 2011, reż. Robert Rodri-
guez, wyk. Jessica Alba, Jeremy Piven, 
Joel McHale, Danny Trejo 

 17.05 Agent z przypadku - komedia akcji, 
Hongkong, 2001, reż. Teddy Chan, wyk. 
Jackie Chan

 19.00 Policjantki i Policjanci
 20.00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
 21.05 Detoks - thriller, USA, Niemcy, 2002, 

reż. Jim Gillespie, wyk. Kris Kri-
stoff erson, Sean Patrick Flanery, 
Sylvester Stallone, Tom Berenger 

 23.05 Wezwanie - thriller, Kanada, USA, 2014, 
reż. Jason Stone, wyk. Bil Bellows, Ellen 
Burstyn, Susan Sarandon 

 1.15 Tajna broń - fi lm sensacyjny, USA, 1996, 
reż. John Woo, wyk. John Travolta, Chri-
stian Slater, Samantha Mathis, Delroy 
Lindo

 3.45 Cafe Futbol 17 
 5.30 Magazyn Atleci Polsat Sport 2018 

6.00 To moje życie! - telenowela 6.55 Dziesięć 
przykazań - serial 7.50 Lombard: życie pod zastaw 
- serial 8.50 Legenda - fi lm przygodowy 10.40 In-
strukcji nie załączono - komedia 13.20 Piękna i be-
stia - fi lm familijny 15.30 Alvin i wiewiórki 2 - fi lm 
familijny  17.05 Noe: Wybrany przez Boga - fi lm 
przygodowy 20.00 Król Artur - fi lm przygodowy, 
Irlandia, USA, Wielka Brytania 2004, reż. Anto-
ine Fuqua, wyk. Clive Owen, Keira Knightley, Ioan 
Gruff udd, Mads Mikkelsen, Til Schweiger 22.20 
Gladiator - dramat historyczny, USA 2000, reż. Ri-
dley Scott, wyk. Connie Nielsen, David Schofi eld, 
Djimon Hounsou, Joaquin Phoenix, Russell Crowe 
1.40 Taki jest świat 2.15 Na jedwabnym szlaku 2.55 
Na jedwabnym szlaku 3.30 Na jedwabnym szlaku

8.15 Rzecz Polska - Skuter Osa - cykl dok. 8.35 Ze-
msta - komedia  10.30 Major Dundee - western 
12.40 Historia Florence Foster Jenkins - fi lm dok. 
13.50 Studio Kultura Rozmowy - Aleksandra Ku-
rzak, Roberto Alagna - informator kulturalny 14.20 
Pan Holmes - dramat  16.10 Niedziela z… rolami 
Gustawa Holoubka 17.05 Wyjście przez sklep z pa-
miątkami - fi lm dok. 18.50 Ikony muzyki - Elton 
John - cykl dok. 19.40 Rzecz Polska - Skuter Osa 
- cykl dok. 20.00 Cyrulik Syberyjski, cz. 2 - fi lm fa-
bularny  Rosja 21.35 Dziennik fi lozofa 21.50 Wiel-
kie oczy - fi lm obyczajowy 23.45 Last Night of 
The Proms 2015, cz. 2 - koncert  1.25 Kino nocne 
- Śmierć prezydenta - dramat  3.55 Legendy Rocka 
- The Who s. 6 - cykl dok. 4.30 Teledysk 

5.55 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy -  co pół 
godziny 16.00 Panorama Info 16.52 Pogoda 17.00 
Teleexpress 17.15 Teleexpress Extra 17.32 O co 
chodzi - magazyn publicystyczny 18.00 Panorama 
18.24 Serwis Info 18.43 Widziane z Polski - ma-
gazyn 19.00 Serwis Info 19.30 Wiadomości 19.58 
Gość Wiadomości 20.13 Minęła 20ta 21.00 Nie da 
się ukryć - magazyn 21.28 Flesz Info Wieczór 21.49 
W tyle wizji 22.24 Flesz Info Wieczór 22.30 W ty-
le wizji Extra 23.00 INFO Wieczór 23.30 W akcji 
23.55 Serwis Info 0.07 Pogoda 0.20 Wiadomości 
0.48 Gość Wiadomości 1.15 Minęła 20ta 2.15 Nie 
da się ukryć - magazyn 2.43 Flesz Info Wieczór 
2.55 Widziane z Polski - magazyn 3.15 Filmy Do-
kumentalne TVP INFO 4.12 Filmy Dokumentalne 

6.00 Złotopolscy - serial 7.25 MiłośćKropka.
pl 8.40 Niania sezon 7 “Miłość aż po Hel - serial 
9.10 Niania sezon 7 “Fałszywy pieprzyk - serial 
9.40 Życie Jane - fi lm dok. 11.55 Tornado oczami 
świadków - serial 12.55 Poirot: Express do Plymo-
uth - fi lm kryminalny, Wielka Brytania 14.00 Córka 
mojego szefa - komedia, USA 15.50 Za jakie grze-
chy - komedia, USA, Kanada 17.50 Pogromcy du-
chów II - komedia przygodowa, USA 20.00 Wojna 
państwa Rose - komedia, USA 22.35 Wojna impe-
riów - fi lm sensacyjny, Chiny, Hong Kong 1.05 Isto-
ta - horror, USA 3.50 Totemy - etiuda 4.25 Zło-
topolscy - Sieć - serial 4.55 Złotopolscy - Pułapka 
- serial 5.30 Złotopolscy - Tajlandia - serial 6.00 Za-
kończenie programu 

7.00 Polsat Sport News PBN News 7.05 Piłka noż-
na Liga czeska 9.00 Polsat Sport News PBN News 
9.05 Liga Mistrzów w rugby: Leinster Rugby - Sa-
racens 11.05 Piłka nożna Liga rosyjska 13.00 Pol-
sat Sport News fl ash 13.07 Liga Mistrzów w rugby: 
ASM Clermont Auvergne - Racing 92 15.00 Pol-
sat Sport News fl ash 15.07 Liga Mistrzów w rug-
by: Leinster Rugby - Saracens 17.00 Polsat Sport 
News fl ash 17.07 Boks Droga do Polsat Boxing 
Night 18.05 Magazyn kolarski 19.00 Polsat Sport 
News fl ash 19.07 Koszykówka Energa Basket Li-
ga: Polski Cukier Toruń - Anwill Włocławek 21.00 
Polsat Sport News PBN News 21.05 Liga Mistrzów 
w rugby 23.05 Siatkówka PlusLiga: BBTS Bielsko 
- Biała - ZAKSA Kędzierzyn Koźle 

5.15 Druga twarz 6.15 Ostre cięcie 7.00 Defac-
to 7.30 Defacto 8.00 Druga twarz 9.00 Kossa-
kowski. Wtajemniczenie 9.30 Gogglebox. Przed 
Telewizorem 10.30 Damy i wieśniaczki. Za gra-
nicą 11.30 Nauka jazdy 12.00 Nauka jazdy 12.30 
Usterka 13.00 Damy i wieśniaczki. PL 14.00 Ostre 
cięcie 14.45 Gogglebox. Przed Telewizorem 15.45 
Express 16.00 Pogoda 16.05 Dżentelmeni i wie-
śniacy 17.10 Nauka jazdy 17.45 Express 18.00 Po-
goda 18.05 Królowe życia - serial 18.55 Usterka 
19.30 Pilna Usterka 19.45 Express - informacje 
19.59 Pogoda 20.00 Kossakowski. Wtajemnicze-
nie 20.35 Damy i wieśniaczki. Za granicą 21.35 
Gogglebox. Przed Telewizorem 22.35 Gogglebox. 
Przed Telewizorem 23.35 Królowe życia - serial 

6.00 Top 10 lista przebojów 7.00 Benny Hill 7.35 
Galileo 8.40 Dziwna Przygoda Kubusia Puchatka 
- fi lm anim. 10.20 Jedno życzenie - komedia fa-
milijna 12.15 Lepszy model - fi lm familijny, 14.00 
George prosto z drzewa 2 - komedia familij-
na 15.55 Policja zastępcza - komedia kryminalna 
18.25 Wampiry - fi lm fantasym Rosja 20.00 Ga-
lileo 21.00 Quest - fi lm akcji, USA, 1996, reż. Je-
an - Claude Van Damme, wyk. Jean - Claude Van 
Damme, Moore Roger, James Remar, Janet Gunn 
23.00 Zbaw nas ode złego - horror, USA, 2014, 
reż. Scott Derrickson, wyk. Eric Bana, Olivia Munn, 
…dgar Ramírez 1.30 Krytyczna decyzja 2.00 STOP 
Drogówka 3.00 Top 10 lista przebojów 4.00 Disco 
Polo Life 5.00 Disco Polo Life 

 5.55 Okrasa łamie przepisy 
 6.25 Komisarz Alex s.XI (135) - Motocykliści 

- serial
 7.20 Komisariat (52) - Prawdziwy policjant 

- serial
 7.45 Alarm! - magazyn
 8.00 Wiadomości
 8.10 Pogoda
 8.15 Kwadrans polityczny
 8.40 Jaka to melodia?
 9.35 The Wall. Wygraj marzenia - teleturniej
 11.05 Zagadka Hotelu Grand s.III (49) - serial
 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.25 Agropogoda - magazyn
 12.30 Wójt roku - sylwetki
 12.40 Czołówka. Natura w Jedynce
 12.40 Amur. Amazonka Azji. Daleki Wschód 

- serial dok.
 13.45 Elif s.II (216) - serial
 14.45 Korona królów (54) - telenowela
 15.15 Alarm! - magazyn
 15.30 Wiadomości
 15.45 Pogoda
 15.50 Wszystko dla pań s.II (21) - serial
 17.00 Teleexpress
 17.15 Pogoda
 17.25 Jaka to melodia?
 18.00 Klan (3288) - telenowela
 18.30 Korona królów (56) - telenowela
 18.55 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 19.30 Wiadomości
 20.05 Pogoda
 20.10 Sport
 20.15 Alarm! - magazyn
 20.30 Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy 

(3) - Nowa broń szwoleżerów - serial
 21.35 Pensjonat nad Rozlewiskiem (5) - serial
 22.35 Krawcowa z Madrytu (4) - serial
 23.40 Uwięzione (14) - serial
 0.45 Komisja morderstw (1) - Niedoręczona 

przesyłka - serial
 1.40 Tajemnica tajemnic - fi lm dok.
 2.50 Wygrać z przeznaczeniem - fi lm dok.
 3.55 Notacje - Danuta Michałowska. Karol 

w roli byka - cykl dok.
 4.10 Zakończenie dnia

 5.25 Koło fortuny (117) - teleturniej
 6.05 M jak miłość (1362) - serial
 7.00 Przez Krzyż do Zmartwychwstania
 7.25 Na sygnale (26) - serial
 7.55 Pytanie na śniadanie
 11.00 Panorama
 11.05 Pogoda Flesz
 11.25 Rodzinka.pl s.III (53) - Praca, dom, 

kanapki - serial
 11.55 Barwy szczęścia (1835) - serial
 12.30 Koło fortuny (118) - teleturniej
 13.05 Tylko z Tobą (106) - serial
 14.00 Jak zatrzymać młodość - fi lm dok.
 14.55 M jak miłość (1362) - serial
 16.00 Familiada - teleturniej
 16.30 Koło fortuny (188) - teleturniej
 17.10 Meandry uczuć (81) - serial
 18.00 Panorama
 18.25 Pogoda
 18.30 Sport Telegram
 18.35 Rodzinka.pl s.III (54) - Prawko - serial
 19.05 Na sygnale (27) - Groźny kaszel - serial
 19.35 Barwy szczęścia (1835) - serial
 20.10 Barwy szczęścia (1836) - serial
 20.40 Kulisy serialu
 20.50 M jak miłość (1363) - serial
 21.45 Kulisy serialu
 21.55 Magazyn Ekspresu Reporterów
 22.55 Świat bez fi kcji - Brudna prawda o czy-

stym jedzeniu - fi lm dok.

 0.00 Hity kabaretu - Konczita i inne hity 
kabaretu Ani Mru Mru

 0.45 Prokurator (6) - serial
 1.45 Prokurator (7) - serial
 2.40 Magazyn Ekspresu Reporterów
 3.45 Brudna prawda o czystym jedzeniu 

- fi lm dok.
 4.45 Zakończenie programu

 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 Gliniarze
 13.00 Trudne sprawy
 14.00 Pierwsza miłość
 14.45 Dlaczego ja?
 15.50 Wydarzenia, Pogoda
 16.15 Interwencja
 16.30 Na ratunek 112
 17.00 Gliniarze
 18.00 Pierwsza miłość
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich
 20.05 Niezniszczalni 2 - fi lm akcji, USA, 

2012, reż. Simon West, wyk. Liam 
Hemsworth, Jean - Claude Van 
Damme, Jet Li, Dolph Lundgren, 
Chuck Norris, Arnold Schwarzeneg-
ger, Sylvester Stallone, Jason Sta-
tham, Bruce Willis 

  Lider Barney Ross, specjalista od walki 
wręcz Yin Yang, nożownik Lee Christ-
mas, nieobliczalny Gunnar Jensen 
- otrzymują zadanie od agenta CIA, 
Churcha. Mają udać się do Albanii 
i przechwycić pewien obiekt ze strą-
conego samolotu. Na miejscu grupa 
wpada w pułapkę przemytnika broni .

 22.15 Vice: Korporacja zbrodni - thriller sci - fi , 
USA, 2015, reż. Brian A. Miller, wyk. Tho-
mas Jane, Bruce Willis, Ambyr Childers 

 0.35 Casanova - fi lm kostiumowy, 2005, reż. 
Lasse Hallström, wyk. Jeremy Irons, 
Heath Ledger, Sienna Miller, Lena Olin 

 2.55 Tajemnice losu
 5.00 Disco Gramy

 7.00 Kuchenne rewolucje 
 8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn 
 10.55 Tu się gotuje! - magazyn 
 11.00 Ukryta prawda - program obyczajowy
 12.00 Szkoła - serial
 13.00 19 + - serial
 13.30 Szpital - program obyczajowy
 14.30 Kuchenne rewolucje
 15.30 Szkoła - serial
 16.30 19 + - serial
 17.00 Ukryta prawda - program obyczajowy
 18.00 Szpital - program obyczajowy
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 
 19.50 Uwaga! - program interwencyjny
 20.10 Doradca smaku 

 20.15 Na Wspólnej - serial obyczajowy 
 20.55 Milionerzy 
 21.30 Diagnoza - serial 
 22.30 Kuba Wojewódzki - talk show 
 23.30 Superwizjer - magazyn reporterów 
 0.05 Tu się gotuje! - magazyn 
 0.10 36,6°C - magazyn medyczny 
 1.10 Lista klientów - serial
 2.10 Revolution II - serial, USA 
 3.10 Uwaga! - program interwencyjny
 3.35 Moc Magii 
 4.55 Nic straconego

 5.35 W - 11 Wydział Śledczy - serial
 6.20 Szpital - program obyczajowy
 7.20 Sąd rodzinny - program sądowy
 8.20 Zaklinaczka duchów - serial
 9.20 Przepis na życie - serial obyczajowy
 10.20 Mango Telezakupy
 11.55 Ukryta prawda - program obyczajowy
 12.55 Sąd rodzinny - program sądowy
 13.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 14.55 Szpital - program obyczajowy
 15.55 Zaklinaczka duchów - serial
 16.55 Przepis na życie - serial obyczajowy
 17.55 Agentka o stu twarzach - serial
 19.00 Ukryta prawda - program obyczajowy

 20.00 Wykonać wyrok - fi lm sensacyjny, 
USA, Kanada 1990, reż. Deran 
Sarafi an, wyk. Jean - Claude Van 
Damme, Robert Guillaume, Cynthia 
Gibb, George Dickerson, Art LaFleur

 21.55 Hobbit: Niezwykła podróż - fi lm przy-
godowy, USA, Nowa Zelandia 2012, reż. 
Peter Jackson, wyk. Martin Freeman, 
Ian McKellen, Richard Armitage, Ken 
Stott, Graham McTavish,  Aidan Turner

 1.25 American Horror Story: Asylum - serial
 2.30 Moc Magii 
 4.40 Druga strona medalu - talk show

 6.00 Detektywi w akcji
 7.05 Jeźdźcy smoków
 7.35 Jeźdźcy smoków
 8.00 Drużyna A
 9.00 Detektyw Monk
 10.00 Sekrety sąsiadów
 10.30 Sekrety sąsiadów
 11.00 Drużyna A
 12.00 Detektyw Monk
 13.00 Detektywi w akcji
 14.00 STOP Drogówka
 15.00 Detektywi w akcji
 16.00 Nie igraj z aniołem
 17.00 Nie igraj z aniołem
 18.00 Policjantki i Policjanci
 19.00 Policjantki i Policjanci
 20.00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
 21.05 Wzgórza mają oczy - horror, USA, 

2006, reż. Alexandre Aja, wyk. 
Aaron Stanford, Dan Byrd, Emi-
lie de Ravin, Kathleen Quinlan, 
Vinessa Shaw 

 23.15 Nimfa - fi lm fantasy, Serbia, 2014, reż. 
Milan Todorovic, wyk. Natalie Burn, Kri-
stina Klebe, Franco Nero

 1.25 STOP Drogówka
 2.25 Interwencja
 2.45 Cafe Futbol 17 
 4.25 Trans World Sport 2018

6.00 To moje życie! - telenowela 7.00 Dziesięć 
przykazań - serial 8.00 Lombard: życie pod zastaw 
- serial 9.00 Na wariackich papierach - serial 10.00 
Gliniarz i prokurator - serial 11.00 Kobra - oddział 
specjalny - serial 12.00 Agenci NCIS: Los Angeles 
- serial 13.50 Lombard: życie pod zastaw - serial 
14.50 Kobra - oddział specjalny - serial 15.55 Gli-
niarz i prokurator - serial 16.55 Na wariackich pa-
pierach - serial 18.00 Lombard: życie pod zastaw 
- serial 20.00 Szybcy i martwi - western 1995, reż. 
Sam Raimi, wyk. Gene Hackman, Leonardo DiCa-
prio, Russell Crowe, Sharon Stone, Tobin Bell 22.10 
Dziewiąty legion - dramat przygodowy  2011 0.30 
Wikingowie - serial 1.30 Biesiada na cztery pory ro-
ku 2.05 Biesiada na cztery pory roku 

8.00 Studio Kultura - Rozmowy 8.15 Wydarzenie 
aktualne 8.45 Informacje kulturalne 9.10 Siekiere-
zada - dramat  10.40 Skuter Osa - cykl dok. 11.00 
Rodzina Połanieckich Pojednanie - serial 12.30 Stu-
dio Kultura - Rozmowy 12.50 Patrzę na ciebie, 
Marysiu - fi lm obyczajowy 14.15 Pestka - melo-
dramat 15.55 Tygodnik Kulturalny 16.50 Życie ja-
ko śmiertelna choroba przenoszona drogą płcio-
wą - dramat obyczajowy  18.40 Mapa polskiego 
dokumentu - Sarid - fi lm dok. 19.40 Informa-
cje kulturalne 20.00 Przybysz z Narbony - spek-
takl teatralny  22.25 Dezerterzy - Bogusław Polch 
- rozmowa 22.55 Dziennik fi lozofa 23.15 Lekkie 
obyczaje - Żegnaj, Solo - dramat 0.55 Kino nocne 
- Boisko bezdomnych - fi lm obyczajowy 

5.55 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy -  co pół 
godziny  16.00 Panorama Info 16.52 Pogoda 17.00 
Teleexpress 17.15 Teleexpress Extra 17.32 O co 
chodzi - magazyn publicystyczny 18.00 Panorama 
18.24 Serwis Info 18.43 Widziane z Polski - ma-
gazyn 19.00 Serwis Info 19.30 Wiadomości 19.58 
Gość Wiadomości 20.13 Minęła 20ta 21.00 Nie da 
się ukryć - magazyn 21.28 Flesz Info Wieczór 21.50 
W tyle wizji 22.24 Flesz Info Wieczór 22.30 W ty-
le wizji Extra 23.00 INFO Wieczór 23.30 W akcji 
23.55 Serwis Info 0.07 Pogoda 0.20 Wiadomości 
0.48 Gość Wiadomości 1.15 Minęła 20ta 2.15 Nie 
da się ukryć - magazyn 2.43 Flesz Info Wieczór 
2.55 Widziane z Polski - magazyn 3.15 Filmy Doku-
mentalne TVP INFO 4.12 Filmy Dokumentalne TVP

6.00 Złotopolscy - serial 7.30 MiłośćKropka.
pl  8.30 Szpital nadziei - serial 9.25 Niania - serial 
10.35 Komedia małżeńska - komedia obyczajo-
wa  12.25 Katastrofa na morzu - serial 13.45 Ka-
tastrofy w  przestworzach - Złe podejście - se-
rial 14.40 Katastrofy w  przestworzach - Pułapka 
prędkości - serial 15.40 Niania - serial 16.55 Titanic 
2: akta sprawy cz. 1 - serial 18.00 Sekrety luksuso-
wych hoteli, sezon 1 - serial 19.00 Ciężarówką po 
antypodach, sezon 4 - serial 20.00 Książę i ja - ko-
media romantyczna 22.15 Wojna państwa Rose 
- komedia 0.50 Zabij mnie, glino - fi lm sensacyjny  
3.15 Wyspa kanibali - fi lm dok. 4.30 Złotopolscy 
- Rocznica - serial 4.55 Złotopolscy - Towarzyskie 
nieporozumienia - serial 5.30 Złotopolscy - serial

7.05 Liga Mistrzów w rugby: Leinster Rugby - Sa-
racens 9.05 Piłka nożna Liga czeska 11.05 Piłka 
nożna Liga rosyjska 13.00 Polsat Sport News fl a-
sh 13.07 Koszykówka Energa Basket Liga: Pol-
ski Cukier Toruń - Anwill Włocławek 15.00 Polsat 
Sport News fl ash 15.07 Liga Mistrzów w rugby 
17.00 Polsat Sport News fl ash 17.07 Magazyn ATP 
World Tour Uncovered 18.00 Polsat Sport News 
PBN News 18.05 Magazyn kolarski 19.00 Polsat 
Sport News fl ash 19.07 Siatkówka PlusLiga: Indy-
kpol AZS Olsztyn - ONICO Warszawa 21.00 Polsat 
Sport News PBN News 21.05 Magazyn Puncher 
Extra Time 22.10 Boks Droga do Polsat Boxing Ni-
ght 23.05 Siatkówka PlusLiga: BBTS Bielsko - Biała 
- ZAKSA Kędzierzyn Koźle 1.20 7. strefa 

5.05 SOS Ekipy w akcji 6.00 Defacto 6.30 DeFac-
to 7.00 Ukryta prawda 8.00 Zamiana żon. Ukra-
ina 11 9.15 Gogglebox. Przed telewizorem 10.00 
SOS Ekipy w akcji 10.55 Sąd rodzinny 11.55 Sędzia 
Anna Maria Wesołowska 12.50 Detektywi. Na zle-
cenie 13.35 Kartoteka 14.35 Damy i wieśniaczki. 
Ukraina 15.45 Express - informacje 16.05 Uwa-
ga! 16.25 Cała prawda o jedzeniu 17.00 DeFacto 
Extra 17.35 Wezwij Dominika - reality show 17.45 
Express - informacje 18.05 Fachowcy 18.45 SOS 
Ekipy w akcji 19.45 Express 20.00 Wojny magazy-
nowe 20.55 Królowe życia - serial 21.45 Express 
- informacje 22.00 Nauka jazdy 22.30 Usterka 
23.05 Ostre cięcie 23.50 Dżentelmeni i wieśnia-
cy 0.50 Defacto 1.20 DeFacto 1.50 Kocham. Enter 

6.00 Top 10 lista przebojów 7.00 Buff y - postrach 
wampirów 8.00 Nieśmiertelny 9.00 Policjant-
ki i Policjanci 10.00 Galileo 11.00 Dom nie do po-
znania 12.00 Miodowe lata 12.50 Miodowe lata 
13.40 Niesamowite rekordy 14.15 Strażnik Teksa-
su 15.15 Czarodziejki 16.15 Medicopter 117 17.15 
Buff y - postrach wampirów 18.15 Miodowe lata 
19.00 Miodowe lata 20.00 Galileo 21.00 CSI: Kry-
minalne zagadki Miami 22.00 CSI: Kryminalne za-
gadki Miami 22.55 Sin City: Miasto grzechu - thril-
ler, USA, 2005, reż. Frank Miller, Robert Rodriguez, 
Quentin Tarantino, wyk. Bruce Willis, Mickey Rour-
ke, Jessica Alba, Clive Owen 1.30 Krytyczna decy-
zja 2.00 STOP Drogówka 3.00 Top 10 lista przebo-
jów 4.00 Disco Polo Life 5.00 Disco Polo Life 

WTOREK, 3.04 imieniny Ryszarda, PankracegoPONIEDZIAŁEK, 2.04 imieniny Franciszka, Władysława
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 7.00 Samotny w sercu dżungli - fi lm dok.
 8.00 Rok w ogrodzie
 8.20 Rok w ogrodzie extra - magazyn
 8.35 Wielkanoc Polska
 8.50 Studio Raban
 9.20 Rodzinny ekspres - magazyn
 9.50 Spis treści
 9.55 Biały Kieł 2 - Legenda białego wilka 

- fi lm przygodowy, USA, reż. Ken Olin, 
wyk. Scott Bairstow, Charmaine Craig, 
Alfred Molina, Victoria Racimo

 11.50 Madeline - komedia familijna, USA, 
Francja, reż. Daisy von Scherler Mayer, 
wyk. Frances McDormand, Stephane 
Audran, Nigel Hawthorne, Katia Cabal-
lero

 13.25 Okrasa łamie przepisy
 14.05 Ojciec Mateusz s.XIX (243) - serial
 14.55 Wojenne dziewczyny s.II (14) - serial
 15.55 Korona królów (48 - 49) - telenowela
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.25 Wielkanoc Polska 
 17.40 Piosenka Grace - fi lm obyczajowy, USA, 

reż. Brad J. Silverman, wyk. Aj Michalka, 
James Denton, Kevin Pollak, Shawnee 
Smith

 19.30 Wiadomości, Pogoda, Sport
 20.15 Orędzie Abp Grzegorza Rysia na Wiel-

kanoc
 20.25 Komisarz Alex s.XI (135) - Motocykliści 

- serial. 
 21.25 Zabić Jezusa - dramat, USA, reż. 

Christopher Menaul, wyk. Emmanu-
elle Chriqui, Tamsin Egerton, Rufus 
Sewell, John Rhys - Davies, Eoin 
Macken, Haaz Sleiman

 23.35 Spis treści
 23.45 Dwie prawdy - fi lm fabularny, USA, reż. 

Damian Romay, wyk. Jenny Wade, Tay-
lor Cole, Jordi Vilasuso

 1.25 Tato - dramat obyczajowy, Polska, reż. 
Maciej Ślesicki, wyk. Bogusław Linda, 
Dorota Segda, Ola Maliszewska, Teresa 
Lipowska, Cezary Pazura, Krystyna 
Janda, Renata Dancewicz, Daria Trafan-
kowska, Bronisław Wrocławski

 3.20 Zakończenie dnia

 6.15 Na sygnale (183) - Prawda za drzwiami 
- serial

 6.45 Barwy szczęścia (1831) - serial
 7.20 Barwy szczęścia (1832) - serial
 7.55 Pytanie na śniadanie
 10.55 M jak miłość (1361) - serial
 11.55 M jak miłość (1362) - serial
 12.50 Bake off  - Ale ciacho! - widowisko
 14.00 Familiada - teleturniej
 14.35 Koło fortuny - teleturniej
 15.20 Pewnego razu w Rzymie - komedia, 

USA, 2010, reż. Mark Steven Johnson, 
wyk. Kristen Bell, Josh Duhamel, Anje-
lica Huston, Will Arnett 

 17.50 Słowo na niedzielę - Dzień Matki na 
Wielkanoc 

 18.00 Panorama
 18.20 Pogoda
 18.25 Sport Telegram
 18.30 Kulisy - Postaw na milion (174)
 18.40 Postaw na milion (174) - teleturniej
 19.35 Lajk!
 19.55 Kocham Cię, Polsko! - rozgrzewka
 20.05 Kocham Cię, Polsko! - zabawa quizowa

 21.35 Spectre - fi lm sensacyjny, Wielka 
Brytania, USA, 2015, reż. Sam Men-
des, wyk. Daniel Craig, Christoph 
Waltz, Léa Seydoux, Ralph Fiennes

 0.05 Osaczony - thriller, USA, Niemcy, 2005, 
reż. Florent Emilio Siri, wyk. Bruce Willis, 
Kevin Pollak, Jimmy Bennett, Michelle 
Horn

 2.10 Nikomu ani słowa - dramat, USA, reż. 
Gary Fleder, wyk. Michael Douglas, Sean 
Bean, Brittany Murphy, Skye McCole 
Bartusiak

 4.05 Zakończenie dnia

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 7.30 MY3 - program dla dzieci
 8.00 Mulan - fi lm anim.
 9.55 Makaronowy Zawrót Głowy
 10.10 Ewa gotuje
 10.40 Makaronowy Zawrót Głowy
 10.55 Nasz nowy dom
 11.55 Wyjdź za mnie
 12.55 TOP CHEF
 14.25 Umów się ze mną. Take Me Out
 15.45 Kabaret na żywo
 17.45 SuperPies
 18.20 Chłopaki do wzięcia
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich
 20.05 Pan Popper i jego pingwiny - kome-

dia familijna, USA, 2011, reż. Mark 
Waters, wyk. Madeline Carroll, Carla 
Gugino, Jim Carrey, Angela Lans-
bury, Ophelia Lovibond 

  Odnoszący sukcesy biznesmen Pop-
per jest skupiony przede wszystkim na 
karierze. O życiu prywatnym pojęcie ma 
blade. Wszystko się zmienia za sprawą 
sześciu sympatycznych pingwinów. 
Odziedziczone przez Poppera zwierzęta 
z początku wprowadzają w jego życie 
chaos, z czasem jednak mężczyzna 
zaczyna odkrywać, ile dla niego znaczy 
opieka nad nimi.

 22.10 Twoja Twarz Brzmi Znajomo
 0.10 Piksele - komedia sci - fi , USA, 2015, reż. 

Chris Columbus, wyk. Peter Dinklage, 
Josh Gad, Kevin James, Michelle Mona-
ghan, Adam Sandler 

 2.40 Tajemnice losu
 5.00 Disco Gramy

 8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn 
 11.00 Na Wspólnej Omnibus - serial 
 12.50 Diagnoza - serial 
 13.50 Agent - Gwiazdy 
 14.50 MasterChef Junior 
 16.25 Efekt Domina 
 16.55 Kuchenne rewolucje
 17.55 Tu się gotuje! - magazyn 
 18.00 36,6°C - magazyn medyczny 
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 
 19.43 Raport smogowy 
 19.45 Uwaga! - program interwencyjny

 20.00 Kopciuszek - fi lm obyczajowy, USA, 
Wielka Brytania 2015, reż. Kenneth 
Branagh, wyk. Cate Blanchett, Lily 
James, Richard Madden, Helena 
Bonham Carter, Stellan Skarsgard

 22.15 Królewna Śnieżka i łowca - fi lm przy-
godowy, USA 2012, reż. Rupert San-
ders, wyk. Kristen Stewart, Chris 
Hemsworth, Charlize Theron

 0.55 Ile waży koń trojański? - komedia, Pol-
ska 2008, reż. Juliusz Machulski, wyk. 
Ilona Ostrowska, Maciej Marczewski, 
Robert Więckiewicz, Danuta Szafl arska

 3.25 Ugotowani
 4.25 Uwaga! - program interwencyjny

 5.40 Ukryta prawda - program obyczajowy
 6.45 Mango - Telezakupy
 8.50 Zaklinaczka duchów - serial
 11.55 Przepis na życie - serial obyczajowy
 14.50 Wpuszczony w kanał - komedia, USA, 

Wielka Brytania 2006
 16.40 Goonies - fi lm przygodowy, USA 1985
 19.00 Czego pragną dziewczyny - komedia, 

USA 2003, reż. Dennie Gordon, wyk. 
Amanda Bynes, Colin Firth, Kelly Preston, 
Eileen Atkins, Anna Chancellor, Jonathan 
Pryce, Oliver James, Sylvia Syms

 21.15 Miłość na zamówienie - komedia, 
USA 2006, reż. Tom Dey, wyk. Mat-
thew McConaughey, Sarah Jessica 
Parker, Zooey Deschanel, Justin Bar-
tha, Bradley Cooper, Kathy Bates

 23.20 Świadek - fi lm sensacyjny, USA 1985, 
reż. Peter Weir, wyk. Harrison Ford, Kelly 
McGillis, Josef Sommer, Lukas Haas, 
Danny Glover, Viggo Mortensen

 1.45 Darknet: Drugie dno internetu - fi lm 
dok., Niemcy, Izrael, Czechy 2016, reż. 
Duki Dror, Tzaki Schiff 

 3.00 Saddam bawi się w Hollywood - fi lm 
dokumentalny

 4.05 Druga strona medalu - talk show

 6.00 Jeźdźcy smoków na końcu świata
 7.05 Jeźdźcy smoków
 7.35 Dragons: Defenders of Berk
 8.05 Tom i Jerry Show
 8.30 Tom i Jerry Show
 8.55 Kudłaty zaprzęg - fi lm familijny, USA, 

2008, reż. Robert Vince, wyk. James 
Belushi, Jimmy Bennett

 10.40 Policjantki i Policjanci
 13.50 STOP Drogówka
 14.50 Jaś Fasola
 15.30 Tarzan II - fi lm anim.
 17.00 Policjantki i Policjanci
 19.00 Galileo
 20.00 Mecenas Lena Barska
 21.00 Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny
 23.00 Detoks - thriller, USA, Niemcy, 2002, 

reż. Jim Gillespie, wyk. Kris Kri-
stoff erson, Sean Patrick Flanery, 
Sylvester Stallone, Tom Berenger 

 1.05 Z piekła rodem - thriller, USA, Wielka 
Brytania, Czechy, 2001, reż. Albert 
Hughes, Allen Hughes, wyk. Johnny 
Depp, Heather Graham, Ian Holm, Rob-
bie Coltrane

 3.45 Interwencja
 4.00 Top 10 lista przebojów
 5.00 Top 10 lista przebojów

6.00 Skorpion - serial 7.00 Taki jest świat 7.50 Ta-
jemnice medyczne - serial 8.50 Lombard: życie 
pod zastaw - serial 13.30 Moja dziewczyna - ko-
media 15.35 Instrukcji nie załączono - komedia 
17.55 Zakonnica w przebraniu - komedia 20.00 
Noe: Wybrany przez Boga - fi lm przygodowy, 
USA 2014, reż. Darren Aronofsky, wyk. Anthony 
Hopkins, Emma Watson, Jennifer Connelly, Kevin 
Durand, Nick Nolte, Ray Winstone, Russell Crowe 
22.55 Szybcy i martwi - western, Japonia, USA 
1995, reż. Sam Raimi, wyk. Gene Hackman, Le-
onardo DiCaprio, Russell Crowe, Sharon Stone, To-
bin Bell 1.00 Biesiada na cztery pory roku 1.45 Bie-
siada na cztery pory roku 2.25 Biesiada na cztery 
pory roku 3.05 Taki jest świat 

8.00 W pustyni i w puszczy - Ucieczka - serial 9.00 
Informacje kulturalne 9.25 Jesteś, który Jesteś 
- koncert 10.20 Polska. Ścieżki tańca - fi lm dok. 
11.25 Odyseja fi lmowa - 1939 - 1952. Nowy język 
kina - cykl dok. 12.40 Barwy ochronne - fi lm oby-
czajowy, Polska 14.20 Wydarzenie aktualne 14.55 
Wszyscy mają się dobrze - dramat, Włochy, Francja 
17.10 Film fabularny 17.55 Dranie w kinie - maga-
zyn 18.35 Pieśni z dalekiej wyspy - fi lm dok. 20.00 
Bilet do kina - Hamlet - dramat, Wielka Brytania, 
Francja, USA 22.25 Leszek Możdżer & Holland Ba-
roque - koncert 23.50 Mocne Kino - Kaznodzieja 
z karabinem - dramat, USA 2.05 Kino nocne - Igła 
- fi lm sensacyjny, USA 4.05 Mały lalkarz - fi lm dok. 
5.10 Teledysk 5.50 Zakończenie dnia 

5.55 PSerwis Info, Pogoda, Serwis sportowy -  co 
pół godziny 16.00 Panorama Info 16.50 Pogoda 
17.00 Teleexpress 17.15 Teleexpress Extra 17.32 
Studio Wschód - magazyn 18.00 Panorama 18.16 
Serwis Info weekend 18.30 Młodzież kontra 19.18 
Serwis Info weekend 19.30 Wiadomości 19.58 
Gość Wiadomości 20.13 Minęła 20ta 21.00 Nie 
da się ukryć - magazyn 21.28 Flesz Info Wieczór 
21.40 Studio LOTTO 21.50 PROGRAM PUBLICY-
STYCZNY 23.30 INFO Wieczór 0.00 Salon dzien-
nikarski - program publicystyczny 0.53 Wiadomo-
ści 1.21 Gość Wiadomości 1.50 Minęła 20ta 2.50 
Nie da się ukryć - magazyn 3.18 Flesz Info Wieczór 
3.41 Teleexpress 3.56 Teleexpress Extra 4.25 Zwy-
kły, święty człowiek - fi lm dok. 5.38 Reportaż TVP 

6.00 Umrzesz ze śmiechu 7.00 Komisarz Rex, se-
zon 7 - Śmierć blondynkom - serial 8.00 Komi-
sarz Rex, sezon 7 - Urodziny - serial 9.00 Poirot: 
Dwanaście prac Herkulesa - fi lm kryminalny, Wiel-
ka Brytania 10.55 Stawka większa niż życie cz. 9 
- Edyta - serial 12.10 Niania - serial 13.45 Dick i Ja-
ne: Niezły ubaw - komedia sensacyjna, USA 15.40 
Czarna książeczka - komedia, USA 17.50 Poirot: 
Morderstwo na polu golfowym - fi lm kryminalny, 
Wielka Brytania 20.00 Wojna imperiów - fi lm sen-
sacyjny, Chiny, Hong Kong 22.45 Lektor - dramat 
historyczny, USA, Niemcy 1.25 Draka w Bronksie 
- fi lm kryminalny, Kanada, Hong Kong 3.05 Za-
bij mnie, glino - fi lm sensacyjny, Polska 5.40 Ricsi 
- etiuda 6.00 Zakończenie programu 

7.00 Polsat Sport News PBN News 7.05 Liga Mi-
strzów w rugby: Scarlets - La Rochelle 9.00 Polsat 
Sport News PBN News 9.05 Tenis ATP World To-
ur Masters 1000, Miami II - półfi nał 11.05 Koszy-
kówka Euroliga: Żalgiris Kowno - CSKA Moskwa 
13.00 Polsat Sport News fl ash 13.07 Boks Droga 
do Polsat Boxing Night 14.00 Rugby Challenge 
Cup: Connacht Rugby - Gloucester Rugby 16.15 Li-
ga Mistrzów w rugby: Munster Rugby - RC Toulon 
18.05 Magazyn ATP World Tour Uncovered 18.40 
Rugby Challenge Cup: Edinburgh Rugby - Cardiff  
Blues 21.05 Liga Mistrzów w rugby 23.00 Polsat 
Sport News PBN News 23.05 Rugby Challenge 
Cup 1.20 Siatkówka PlusLiga: GKS Katowice - Ja-
strzębski Węgiel 

5.20 Odlotowy ogród 5.50 Wezwij Dominika - re-
ality show 6.00 Express 6.15 Ciało i krew 7.05 Fa-
chowcy 7.45 Defacto 8.15 DeFacto Extra 8.45 
Gogglebox. Przed Telewizorem 9.45 Express 10.05 
Wezwij Dominika - reality show 10.15 Wezwij Do-
minika - reality show 10.25 Pierwszy raz za gra-
nicą… 11.05 Damy i wieśniaczki. PL 12.05 Damy 
i wieśniaczki. Za granicą 13.05 Usterka 14.05 Woj-
ny magazynowe 14.55 Ostre cięcie 15.45 Express 
16.05 Damy i wieśniaczki. Ukraina 17.15 Bogacze 
i ich pupile 17.45 Express 18.05 Druga twarz 19.10 
Nauka jazdy 19.45 Express - informacje 20.00 
Usterka 21.00 Dżentelmeni i wieśniacy 22.00 
Kossakowski. Wtajemniczenie 22.35 Gogglebox. 
Przed Telewizorem 23.35 Królowe życia - serial

6.00 Top 10 lista przebojów 7.00 Benny Hill 8.05 
Galileo 9.10 Kacper i przyjaciele 11.35 Dziwna 
Przygoda Kubusia Puchatka - fi lm anim. 13.00 
Jedno życzenie - komedia familijna 15.00 Pękniesz 
ze śmiechu 16.00 Lepszy model - fi lm familijny 
17.55 Camp Rock - misical 20.00 Galileo 21.00 
Policja zastępcza - komedia kryminalna, USA, 
2010, reż. Adam McKay, wyk. Will Ferrell, Dwayne 
Johnson, Eva Mendes, Michael Keaton, Samuel L. 
Jackson, Mark Wahlberg 23.30 Podejrzany - dra-
mat kryminalny, USA, Francja, 2000, reż. Stephen 
Hopkins, wyk. Gene Hackman, Morgan Freeman, 
Monica Bellucci, Ángel Suárez Miguel 1.45 Kosiarz 
umysłów - horror, USA, Wielka Brytania, Japonia, 
1992, reż. Brett Leonard 4.00 Disco Polo Life

 4.45 Klan (3286 - 3287) - telenowela
 5.45 Biały Kieł 2 - Legenda białego wilka 

- fi lm przygodowy, USA, reż. Ken Olin, 
wyk. Scott Bairstow, Charmaine Craig, 
Alfred Molina, Victoria Racimo

 7.35 wojsko - polskie.pl (4) - reportaż
 8.00 Tydzień
 8.40 Ziarno - Chrystus zmartwychwstał 
 9.10 Wielkanoc Polska - Halina Łabonarska
 9.25 Historia Zmartwychwstania - widowisko
 9.45 Wielkanoc Polska - Radosław Pazura 

i Dorota Chotecka
 9.55 Msza Święta Zmartwychwstania Pań-

skiego i błogosławieństwo Urbi et Orbi
 12.35 Chrześcijanie w Syrii - reportaż
 12.50 Z pamięci
 13.00 BBC w Jedynce - Macierzyństwo 

w świecie zwierząt. Krok w dorosłość 
 13.55 Wielkanoc Polska - Teresa Lipowska
 14.05 Robinson Crusoe - fi lm przygodowy, 

USA, reż. Rod Hardy, wyk. Pierce Bro-
snan, Polly Walker, William Takaku

 15.40 Wielkanoc Polska - Maryla Rodowicz
 15.55 Korona królów (50) - telenowela
 16.25 Korona królów (51) - telenowela
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.30 Jaka to melodia?
 18.30 Korona królów (52 - 53) - telenowela
 19.30 Wiadomości, Pogoda, Sport
 20.10 Wojenne dziewczyny - s.II (15) - serial
 21.10 Rolnik szuka żony seria V (0) - reality 

show
 22.15 The Wall. Wygraj marzenia - teleturniej
 23.20 Starsza pani musi zniknąć - komedia, 

USA, reż. Danny de Vito, wyk. Drew 
Barrymore, Ben Stiller, Eileen Essell

 0.50 Z pamięci
 1.05 Dla niej wszystko - fi lm kryminalny, 

Francja, reż. Fred Cavaye, wyk. Diane 
Kruger, Vincent Lindon, Olivier Marchal, 
Liliane Rovere, Olivier Perrier

 2.50 Zabić Jezusa - dramat, USA, reż. Chri-
stopher Menaul, wyk. Emmanuelle 
Chriqui, Tamsin Egerton, Rufus Sewell, 
John Rhys - Davies, Eoin Macken, Haaz 
Sleiman

 5.55 Orędzie Abp Grzegorza Rysia na Wiel-
kanoc

 6.05 Barwy szczęścia (1833 - 1835) - serial
 7.40 Klan urwisów powraca - komedia, USA, 

reż. Alex Zamm, wyk. Doris Roberts, 
Greg Germann, Lex Medlin, Valerie 
Azlynn

 9.25 Rodzinne oglądanie - Podwodna pla-
neta (1) Morskie olbrzymy - serial dok.

 10.25 Słomiany wdowiec - komedia, USA 
 12.20 Kocham Cię, Polsko! (ed) 11 - zabawa 

quizowa
 14.00 Familiada (inek) specjalny - teleturniej
 14.40 Koło fortuny - teleturniej
 15.20 Bake off  - Ale ciacho! - widowisko
 16.20 Bake off  - Ale przepis
 16.35 Na sygnale (184) - Topielec - serial
 17.10 Na dobre i na złe (701) - serial
 18.00 Panorama, Pogoda, Sport
 18.35 Film fabularny
 19.35 Zakupy pod kontrolą - reality show
 20.05 Big Music Quiz - teleturniej muzyczny

 21.05 Hrabia Monte Christo - fi lm 
kostiumowy, USA, reż. Kevin Rey-
nolds, wyk. James Caviezel, Guy 
Pearce, Dagmara Dominczyk, 
Richard Harris

 23.25 Pewnego razu w Rzymie - komedia, 
USA, wyk. Kristen Bell, Josh Duhamel, 
Kate Minucci

 1.05 Spectre - fi lm sensacyjny, Wielka Bryta-
nia, USA, reż. Sam Mendes, wyk. Daniel 
Craig, Christoph Waltz, Lea Seydoux

 3.40 Zostań, jeśli kochasz - dramat, USA, reż. 
R.J. Cutler, wyk. Chloe Grace Moretz, 
Jamie Blackley, Mireille Enos, Joshua 
Leonard

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 7.45 MY3 - program dla dzieci
 8.15 Jeźdźcy smoków na końcu świata
 9.15 Księga smoków - fi lm anim.
 9.40 Pocahontas - fi lm anim.
 11.20 Piksele - komedia sci - fi , USA, 2015, reż. 

Chris Columbus, wyk. Peter Dinklage, 
Josh Gad, Kevin James, Michelle Mona-
ghan, Adam Sandler 

 13.40 Pan Popper i jego pingwiny - komedia 
familijna, USA, 2011, reż. Mark Waters, 
wyk. Madeline Carroll, Carla Gugino, Jim 
Carrey, Angela Lansbury, Ophelia Lovi-
bond 

 15.45 Twoja Twarz Brzmi Znajomo
 17.45 Nasz nowy dom
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Pąństwo w Państwie
 20.00 W rytmie serca
 21.05 Kabaret Skeczów Męczących: Radio. 

Muzyka. Żarty, Polska, 2018
 0.05 Kołysanka - czarna komedia, Pol-

ska, 2010, reż. Juliusz Machulski, wyk. 
Robert Więckiewicz, Małgorzata Bucz-
kowska, Janusz Chabior, Filip Ochiński, 
Weronika Kosobudzka 

  W zagadkowych okolicznościach zni-
kają kolejno mieszkańcy i goście pewnej 
malowniczej miejscowości. Atmosfera 
gęstnieje ze sceny na scenę, a motorem 
potęgującym napięcie jest śledztwo 
prowadzone przez parę policjantów. 

 2.15 7 rzeczy, których nie wiecie o facetach 
- komedia, Polska, 2016, reż. Kinga 
Lewińska, wyk. Aleksandra Hamkało, 
Alicja Bachleda Curuś, Dominika Klu-
źniak, Maciej Zakościelny, Zbigniew 
Zamachowski

 5.00 Disco Gramy

 7.35 Odlot - komedia, USA 2009
 9.40 Pajęczyna Charlotty - fi lm familijny
 11.40 Góra czarownic - fi lm przygodowy, 

USA 2009, reż. Andy Fickman
 13.45 Avengers: Czas Ultrona - fi lm przygo-

dowy, USA 2015, reż. Joss Whedon
 16.45 Muppety: Poza prawem - komedia, 

USA 2014, reż. James Bobin, wyk. Ricky 
Gervais, Ty Burrell, Tina Fey, Steve Whit-
mire, Eric Jacobson, Dave Goelz 

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

 20.01 Everest - fi lm przygodowy, Islandia, 
USA, Wielka Brytania 2015, reż. Balta-
sar Kormákur, wyk. Jason Clarke, Josh 
Brolin, Jake Gyllenhaal, John Hawkes, 
Robin Wright, Emily Watson, Keira 
Knightley, Sam Worthington 

 22.40 Red Eye - fi lm sensacyjny, USA 2005, 
reż. Wes Craven, wyk. Rachel McA-
dams, Cillian Murphy, Brian Cox, Jayma 
Mays, Jack Scalia

 0.20 Królewna Śnieżka i łowca - fi lm przygo-
dowy, USA 2012, reż. Rupert Sanders

 3.00 Kuchenne rewolucje 
 4.00 Kuba Wojewódzki  - talk show 

 5.40 Ukryta prawda - program obyczajowy
 6.50 Mango - Telezakupy
 8.55 Przyjaciele - serial komediowy
 9.30 Przepis na życie - serial obyczajowy
 11.35 Egipskie psiaki - fi lm familijny, Kanada
 13.30 Piramida strachu - fi lm przygodowy, 

USA 1985, reż. Barry Levinson
 15.50 Tylko dla orłów - fi lm wojenny, Wielka 

Brytania 1969, reż. Brian G. Hutton
 19.00 Lucyfer - serial

 20.00 Hobbit: Niezwykła podróż - fi lm 
przygodowy, USA, Nowa Zelandia 
2012, reż. Peter Jackson, wyk. Mar-
tin Freeman, Ian McKellen, Richard 
Armitage, Ken Stott, Graham McTa-
vish, Dean O’Gorman, Aidan Turner

 23.30 Strzelec - serial
 0.30 Krwawy diament - fi lm sensacyjny, USA, 

Niemcy 2006, reż. Edward Zwick, wyk. 
Leonardo DiCaprio, Djimon Hounsou, 
Jennifer Connelly, Kagiso Kuypers, Arnold 
Vosloo, Antony Coleman

 3.25 Teoria chaosu - komedia, USA 2008, 
reż. Marcos Siega, wyk. Ryan Reynolds, 
Emily Mortimer, Stuart Townsend, Elisa-
beth Harnois, Mike Erwin

 5.10 Druga strona medalu - talk show

 6.00 Dragons: Defenders of Berk
 6.55 Jeźdźcy smoków na końcu świata
 7.55 Jeźdźcy smoków na końcu świata
 8.25 Tom i Jerry Show
 9.25 Aladyn i król złodziei - fi lm anim.
 11.00 Galileo
 13.00 Mali agenci: Wyścig z czasem - fi lm fami-

lijny, USA, 2011, reż. Robert Rodriguez
 14.55 Od sklepowej do królowej - komedia 

romantyczna, USA, 2008
 16.50 Reakcja łańcuchowa - thriller sensa-

cyjny, USA, 1996, reż. Andrew Davis, 
wyk. Keanu Reeves, Morgan Freeman, 
Rachel Weisz, Joanna Cassidy, Krzysztof 
Pieczyński 

 19.00 Galileo
 20.00 Wyścig szczurów - komedia, USA, 

2001, reż. Jerry Zucker, wyk. Who-
opie Goldberg, Cuba Gooding Jr, 
Breckin Meyer, Amy Smart, Rowan 
Atkinson

 22.15 Helikopter w ogniu - dramat wojenny, 
USA, reż. Ridley Scott, wyk. Josh Hart-
nett, Ewan McGregor, Tom Sizemore, 
Eric Bana, Sam Shepard 

 1.30 Anioł śmierci - thriller, USA, Polska, 
1995, reż. Misiorowski Bob, wyk. Tho-
mas Ian Griffi  th, Artur Żmijewski 

 3.25 Interwencja

5.50 Skorpion - serial 6.45 Co ludzie powiedzą? - 
serial 8.00 Alvin i wiewiórki 2 - fi lm familijny 9.45 
Ostatni smok - fi lm przygodowy 11.50 Najpiękniej-
sze baśnie: Kamienne serce - fi lm familijny 13.35 
Najpiękniejsze baśnie: Deszczowa wróżka - fi lm 
familijny 15.40 Piękna i bestia - fi lm familijny 17.50 
Wybuchowa para - komedia akcji, USA 2010, reż. 
James Mangold, wyk. Cameron Diaz, Celia We-
ston, Paul Dano, Peter Sarsgaard, Tom Cruise 20.00 
Gladiator - dramat historyczny, USA 2000, reż. Ri-
dley Scott, wyk. Connie Nielsen, David Schofi eld, 
Djimon Hounsou, Joaquin Phoenix, Russell Cro-
we 23.05 Dziewiąty legion - dramat przygodowy, 
USA, Wielka Brytania 2011 1.25 Uwikłana - serial 
2.20 Na jedwabnym szlaku 2.55 Taki jest świat

8.00 W pustyni i w puszczy - serial 9.05 Ocaleni 
przez Chopina - fi lm dok. 10.05 Trzeci punkt wi-
dzenia 10.35 Skarby króla Salomona 12.35 Ja gorę! 
- fi lm TVP  13.05 Chuligan Literacki 13.40 Fortepian 
Chopina - fi lm dok. 14.00 Warszawski Fortepian 
Chopina - koncert 15.05 84 Charing Cross Road 
- dramat  16.55 Skuter Osa - cykl dok. 17.15 Nie-
dziela z… rolami Gustawa Holoubka - Awatar, czyli 
zamiana dusz - fi lm TVP  19.20 Niedziela z… rolami 
Gustawa Holoubka - Słońce i cień   20.20 Cyrulik 
Syberyjski, cz. 1 - fi lm fabularny  Rosja 21.55 Trze-
ci punkt widzenia 22.35 Nocny dokument - Piel-
grzym - fi lm dok. 23.50 Last Night of The Proms 
2015, cz. 1 - koncert  1.30 Kino nocne - Mona Li-
sa - dramat  3.20 Madame Tutli - Putli - fi lm anim.

5.55 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy -   co 
pół godziny  16.00 Panorama Info 16.50 Pogoda 
17.00 Teleexpress 17.15 Teleexpress Extra 17.32 
Teleexpress na deser 17.47 Serwis Info weekend 
18.00 Panorama 18.16 Serwis Info weekend 18.30 
Studio Zachód - magazyn 19.18 Serwis Info week-
end 19.30 Wiadomości 19.58 Gość Wiadomości 
20.13 Minęła 20ta 21.00 Nie da się ukryć - ma-
gazyn 21.28 Flesz Info Wieczór 21.49 Filmy Do-
kumentalne TVP INFO 23.00 INFO Wieczór 23.30 
Magazyn śledczy 0.00 Serwis Info weekend 0.20 
PProgram publicystyczny 1.33 Wiadomości 2.01 
Gość Wiadomości 2.30 Minęła 20ta 3.30 Nie da 
się ukryć - magazyn 3.58 Flesz Info Wieczór 4.20 
Filmy Dokumentalne TVP INFO 5.30 Reportaż TVP

6.00 Umrzesz ze śmiechu - program rozrywkowy 
7.00 Komisarz Rex, sezon 7 - Zakochana w mor-
dercy - serial 8.00 Komisarz Rex, sezon 7 - Sława 
za wszelką cenę - serial 9.00 Poirot: Morderstwo 
na polu golfowym - fi lm kryminalny, Wielka Bryta-
nia 11.10 Czarna książeczka - komedia, USA 13.20 
Legenda Ragnaroka - fi lm przygodowy, Norwegia 
15.30 Uśmiech Mony Lizy - dramat, USA 17.50 
Pogromcy duchów - komedia przygodowa, USA, 
2015, reż. Joel Souza, wyk. Will Spencer, Cade Sut-
ton, Phillip Wampler, Kevin Nealon 20.00 Lepiej być 
nie może - komedia, USA 23.00 Istota - horror, 
USA 1.40 Strzelec wyborowy - thriller, USA 3.45 
Kuchnia Polska - dramat, Polska 6.00 Zakończenie 
programu - program rozrywkowy

7.00 Polsat Sport News PBN News 7.05 Siatkówka 
PlusLiga 9.00 Polsat Sport News PBN News 9.05 
Rugby Challenge Cup: Edinburgh Rugby - Cardiff  
Blues 11.05 Koszykówka Euroliga: Żalgiris Kow-
no - CSKA Moskwa 13.00 Polsat Sport News fl a-
sh 13.07 Siatkówka PlusLiga: Indykpol AZS Olsztyn 
- ONICO Warszawa 15.00 Polsat Sport News fl a-
sh 15.07 Siatkówka PlusLiga: BBTS Bielsko - Bia-
ła - ZAKSA Kędzierzyn Koźle 17.00 Polsat Sport 
News fl ash 17.07 Magazyn Atleci 18.05 Boks Dro-
ga do Polsat Boxing Night 19.00 Polsat Sport News 
fl ash 19.07 Liga Mistrzów w rugby 21.05 Liga Mi-
strzów w rugby: ASM Clermont Auvergne - Racing 
92 23.00 Polsat Sport News PBN News 23.05 Liga 
Mistrzów w rugby: Leinster Rugby - Saracens 

5.25 Kossakowski. Inicjacja 5.55 Wezwij Dominika 
- reality show 6.15 Ostre cięcie 7.00 Defacto 8.00 
Gogglebox. Przed Telewizorem 9.00 Kossakowski. 
Wtajemniczenie 9.30 Gogglebox. Przed Telewizo-
rem 10.30 Damy i wieśniaczki. Za granicą 11.30 
Nauka jazdy 12.30 Usterka 13.00 Damy i wieś-
niaczki. PL 14.00 Ostre cięcie 14.45 Gogglebox. 
Przed Telewizorem 15.45 Express 16.05 Dżentel-
meni i wieśniacy 17.10 Nauka jazdy 17.45 Express 
- informacje 18.05 Królowe życia - serial 18.55 
Usterka 19.30 Pilna Usterka 19.45 Express 20.00 
Kossakowski. Wtajemniczenie 20.35 Damy i wieś-
niaczki. Za granicą 21.35 Druga twarz 22.35 Królo-
we życia - serial 23.20 Królowe życia. Extra - serial 
23.55 Gogglebox. Przed Telewizorem 

6.00 Top 10 lista przebojów 7.00 Benny Hill 7.35 
Galileo 8.40 Kacper i przyjaciele 9.10 Kacper 
i przyjaciele 9.40 George prosto z drzewa 2 - ko-
media familijna 11.15 Camp Rock - misical 13.30 
Policjantki i Policjanci 17.35 Niezwyciężony - fi lm 
akcji, Rosja, 2007, reż. Oleg Pogodin, wyk. Sergey 
Astakhov, Vladimir Epifantsev 20.00 Galileo 21.00 
CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku 21.55 CSI: 
Kryminalne zagadki Nowego Jorku 22.55 Sin Ci-
ty: Miasto grzechu - thriller, USA, 2005, reż. Frank 
Miller, Robert Rodriguez, Quentin Tarantino, wyk. 
Bruce Willis, Mickey Rourke, Jessica Alba, Clive 
Owen 1.30 Krytyczna decyzja 2.00 Włatcy móch 
2.30 Włatcy móch 3.00 Top 10 lista przebojów 
4.00 Disco Polo Life 5.00 Disco Polo Life 

NIEDZIELA, 1.04 imieniny Zbigniewa, GrażynySOBOTA, 31.03 imieniny Balbiny, Gwidona
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Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami!  
Święconki, mazurki, babki, a potem – Śmigus Dyngus!  
W te wesołe święto nie zapomnijcie  
o wysłaniu życzeń wielkanocnych swoim bliskim! 

Na początku 1956 roku grupa pracowni-
ków spółdzielni „Lipcowy zryw” zaini-
cjowała budowę mieszkań dla pracow-
ników. Zakład był wówczas w dobrej 
kondycji finansowej. Dlatego kierow-
nictwo złożyło deklarację, że pokryje 
znaczną część budowy pierwszego blo-
ku. Resztę mieli wyłożyć przyszli miesz-
kańcy. Zapadła decyzja, że blok po-
wstanie przy ul. Szkolnej 26. Z czasem 
zaczęły pojawiać się kłopoty. Od pry-
watnych właścicieli trzeba było wykupić 
część gruntów. W „Lipcowym zrywie” 
zaczęło wówczas brakować pieniędzy, 
by kontynuować inwestycję. Nie było 
też odpowiednich maszyn do budowy. 
W połowie 1957 roku pracownicy do-
tarli do prasowej informacji o powołaniu 
Związku Spółdzielni Mieszkaniowych 
w Łodzi po przełomie październikowym 
w połowie lat pięćdziesiątych ub. wie-
ku. Zdecydowali, że założą spółdziel-
nię w Zduńskiej Woli. W ten sposób 
powstała Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Lokator”, jako piąta spółdzielnia w wo-
jewództwie łódzkim (po SM „Osiedle 
Młodych” w Łodzi, Łódzkiej SM, Ra-
domszczańskiej SM i Łowickiej SM).

W dniu 23 marca 2018 roku w Zduń-
skowolskim Centrum Integracji RA-
TUSZ odbyła się miła uroczystość z oka-
zji Jubileuszu 60-lecia tej Spółdzielni. 
Podczas gali w Ratuszu, podsumowano 
osiągnięcia w okresie sześćdziesię-
ciu lat. A są one niemałe, bowiem za-
soby spółdzielcze stanowią znaczną 
część pięknego miasta Zduńska Wola, 
co przyznał sam obecny na uroczystości 
p. Prezydent Piotr Niedźwiecki stwier-
dzając, że nie wyobraża sobie swojego 
miasta bez spółdzielni mieszkaniowej. 
Najbardziej zasłużonym działaczom, 
sympatykom oraz pracownikom wrę-
czone zostały okolicznościowe statuet-

ki. Oczywiście nie brakowało gratulacji 
ze strony reprezentantów innych spół-
dzielni mieszkaniowych z terenu woje-
wództwa łódzkiego .Najbardziej utkwił 
w pamięci wszystkim zebranym występ 
Teatru „inteGRACJA” działającego przy 
Domu Kultury „Lokator” i Środowisko-
wym Domu Samopomocy w Zduńskiej 
Woli. Na koniec niepełnosprawni arty-
ści zaprezentowali pieśń na finał – czyli 
Ich CREDO pt. „Dłoń sobie podajmy” 
(sł. Tomasz Pohl, muz. W. Bartos, śpiew 
Roch Krzyżański) – tekst podajemy 
obok:

W redakcji naszej gazety znajdują się za-
paleni czytelnicy i jeden z nich, a właściwie 
jedna, w dniu 20 marca br. miała ogromną 
przyjemność uczestniczyć w spotkaniu au-
torskim z pisarzem Wojciechem Chmiela-
rzem, które odbyło się w Empiku w Manu-
fakturze.

Jak być może Państwo wiedzą, Woj-
ciech Chmielarz jest autorem cenionych 
i nagradzanych kryminałów, w tym m.in. 
cyklu o komisarzu Mortce oraz cyklu gliwi-
ckiego. W 2013 i 2014 r. był nominowany do 
Nagrody Wielkiego Kalibru – nagrody litera-
ckiej, przyznawanej za najlepszą polskoję-
zyczną powieść kryminalną lub sensacyjną 
– a w 2015 r. został jej laureatem za powieść 
pt. „Przejęcie”. Nominacje zdobył również 
w roku 2016 i 2017.

W moje urodziny, czyli 17 stycznia br., 
miała miejsce premiera najnowszej książki 
o komisarzu Jakubie Mortce pt. „Cienie”. 
To już piąta książka z tego cyklu. Spotyka-
my się w niej ze znanymi nam bohaterami 
i próbujemy doprowadzić do końca śledztwo 

rozpoczęte w „Osiedlu marzeń”.
Na spotkaniu w Empiku W. Chmielarz 

opowiadał o swoim warsztacie pracy i o tym 
jak ważne dla niego jest to, by codziennie 
napisać przynajmniej 1000 słów. Pozwala 
to bowiem na zachowanie ciągłości histo-
rii i wniknięcie w książkową rzeczywistość 
na tyle, by stać się jednym z jej bohaterów 
– tylko wtedy można w głowie wyraźnie 
zobaczyć jego dalsze losy. Konieczne jest 
także to, by pisarz już na początku wiedział 
kogo uczyni mordercą, bo to pozwoli mu 
poprowadzić fabułę tak, by wszystkie wąt-
ki stworzyły spójną całość. Na pytanie czy 
bardziej czuje się rzemieślnikiem czy arty-
stą W. Chmielarz skromnie odpowiedział, że 
rzemieślnikiem, ale jednocześnie wychodzi 
przy tym z założenia, że nawet rzemieśl-
nik podczas swojej pracy może stworzyć 
dzieło na miarę artysty. Autor bardzo ceni 
sobie spotkania z czytelnikami, jak bowiem 
wyjaśnił, pisarz po skończeniu książki od-
czuwa pustkę, nie wie jak jego książka jest 
odbierana przez pojedynczego odbiorcę. 

Śpiewak czy aktor podczas występów na 
scenie od razu może zweryfikować swoją 
sztukę patrząc bezpośrednio na reakcje wi-
dzów. Pisarz jest tego pozbawiony. Dopiero 
na spotkaniach autorskich czy na portalach 
społecznościowych może dowiedzieć się co 
czują inni czytając jego prace.

Jeżeli szukają Państwo przyjemnej 
rozrywki na dobrym poziomie i odrobiny 
dreszczyku w swoim życiu, to bardzo za-
chęcam do sięgnięcia po książki Wojciecha 
Chmielarza, zwłaszcza że już 9 maja br. 
premiera najnowszej powieści pt. 
„Żmijowisko”. Tym 
razem nie jest 
to książka 
z żad-
nego 
z e 

znanych nam cykli, a coś zupełnie świeże-
go. To historia o przyjaciołach z czasów stu-
diów, którzy spotykają się ze sobą podczas 
każdych wakacji. Pewnego lata córka jednej 
z par znika. Po roku ojciec dziewczyny wra-
ca na miejsce wydarzeń, by przekonać się, 
do czego tak naprawdę doszło.

Ja ze swojej strony polecam Państwu 
zwłaszcza powieść „Wampir” z cyklu gliwi-
ckiego, gdzie główny bohater – prywatny 
detektyw Dawid Wolski – to pozbawiony 

wszelkich skrupułów prawdziwy 
drań o niewyparzonym języku, 

który często szybciej działa 
niż myśli, ale nawet tracąc 
głowę w sytuacjach kry-
tycznych potrafi rozwikłać 
to co miało pozostać nie-
rozwikłane.

 I.G.

1. Doceń siebie
Uwierz w siebie
A już na ziemi
Będzie jak w niebie
Pozytywne myślenie
Zawsze jest w cenie
Rozwój i nauka
Tu zawsze Cię szuka

Ref.: Sobie pomagajmy
Siebie innym dajmy
Siebie podarujmy
I zawsze dziękujmy
Sobie pomagajmy
Siebie innym daaaaaajmy
Podarujmy siebie
By było jak w niebie

2. Niech o nas gadają
Ci, co się nie znają,
Którzy zazdroszczą,
Dlatego się złoszczą
Wzajemna współpraca
Najcięższa praca
Zawsze się opłaca
I dobrem wciąż wraca.

Kurczak czy zajączek 
– który bardziej ko-
jarzy się ze świętami 
Wielkiej Nocy?
Ile domów tyle 
tradycji wielka-
nocnych i zwią-
zanych z nimi 
symboli. Trudno 
stwierdzić, któ-
ry jest symbolem świąt, tym bardziej, 
że w wielu wielkanocnych koszycz-
kach pojawią się obok siebie. Zają-
czek symbolizuje płodność. Kurczak 
– nowe życie. Ale pamiętajmy też 
o baranku, którego symbol wyrasta 
z judaizmu, gdzie oznaczał ofiarowa-
nie baranka paschalnego w świątyni.

Najważniejsze jednak by w te 
święta radować się. Przecież cała 
przyroda ożywa, dni są coraz dłuż-
sze i przed nami… lato. Nie dajmy się 
złym pogodom, którymi straszą nas 
synoptycy. Może w święta nie będzie 
ciepło, ale w duszy czujemy już słoń-
ce.  K.Sz.

ZDUŃSKA WOLA BEZ „LOKATORA” 
– NIEMOŻLIWE!

Spotkanie autorskie 
– Wojciech Chmielarz

Foto i tekst: SP
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Jakkolwiek na stronie poniżej opisujemy jeszcze sporty zimowe  

za oknami mieliśmy już w marcu całkiem ładne,  
słoneczne i ciepłe dni wiosenne.  

Zachęcamy do wyjścia z domu i aktywności fizycznej.

K o n t a k t 
z administracją

Administracja osiedla „Słowiańskie”, 
tel. 42 670 95 03, 42 670 70 42.
Kierownik adm. p. Piotr Sumiński.
TECHNICY:
Andrzej Piętal, tel. 503 029 115, e-mail: 
apietal@rsmbawelna.pl, budynki nadzoro-
wane: od nr 101 do nr 160.
Artur Otwinowski, tel. 505 150 847, e-mail: 
aotwinowski@rsmbawelna.pl, budynki nadzo-
rowane: 100, 201-233 oraz zespół garaży przy 
bl. 100 i przy ul. Zakładowej 32-36.
ADMINISTRATORZY:
Alina Kobus administrowane bloki: 100-131, 
jak również zespół garaży przy ul. Ziemowita 
2b i Zakładowej 32/36, tel. kom. 505 150 863, 
e-mail: akobus@rsmbawelna.pl.
Małgorzata Krasowska administrowane 
bloki: 132-160, tel. kom. 505 150 842, e-mail: 
mkrasowska@rsmbawelna.pl.
Beata Nykiel administrowane bloki: 201-233, 
tel. kom. 505 131 497, e-mail: bnykiel@rsm-
bawelna.pl.

Administracja osiedla „Sienkiewiczow-
skie”, tel. 42 670 66 64, 42 670 66 63.
Kierownik adm. p. Piotr Sumiński.
TECHNIK:
Dominik Różycki, tel. 505 150 844, e-mail: 
drozycki@rsmbawelna.pl.
ADMINISTRATORZY:
Sabina Cebula administrowane bloki: 16-26, 
Wspólnoty Mieszkaniowe bl. 54, 56, 58, tel. 
kom. 505 150 859, e-mail: scebula@rsmba-
welna.pl.
Mariusz Szałabski administrowane bloki: 
12, 13, 14, 15, 27, 28, 29, 30, S-ki, Z-ki, tel. 
kom. 505 150 851, e-mail: mszalabski@rsm-
bawelna.pl.
Jerzy Gołębiowski administrowane bloki: 
1-11, 51-53, 55, 57, 60, 16, ul. Fabryczna 9 
– Andrespol, 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.
TECHNIK:
Piotr Gill, tel. 512 476 637, e-mail: pgill@
rsmbawelna.pl.
ADMINISTRATORZY:
Jolanta Bagińska administrowane budynki: 
Sacharowa (Gorkiego) 6/8, 10/12, 24, 26, 28, 
tel. kom. 505 150 858, e-mail: jbaginska@
rsmbawelna.pl.
Elżbieta Kowalczyk administrowane budyn-
ki: Górska 2, 4, 3/5, 7/9, Szczytowa 4/6, Rawska 
3, 7, Wilcza 2, Gołębia 1/3, 5, tel. kom. 505 150 
845, e-mail: elkowalczyk@rsmbawelna.pl.
Aleksandra Czekalska administrowane 
budynki: Zbiorcza 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 
21, 23, 25, Sarnia 4, Stylonowa 7, tel. kom. 505 
150 846, e-mail: aczekalska@rsm bawelna.pl.

Administracja osiedli „Żubardź” i „Kozi-
ny”, tel. 42 651 55 24.
Kierownik adm. p. Jolanta Bartoszek.
TECHNIK DLA BUDYNKÓW OSIEDLA „ŻUBARDŹ”:
Jakub Paprocki, tel. 509 330 825, e-mail: 
jpaprocki@rsmbawelna.pl.
TECHNIK DLA BUDYNKÓW OSIEDLA „KOZINY”:
Zbigniew Stysiński, tel. 505 150 849, e-mail: 
zstysinski@rsmbawelna.pl.
ADMINISTRATORZY:
Magdalena Gazda administrowane budynki: 
Kasprzaka 10, 11, 11a, 28/34, Długosza 1/5, 
27, 29/31, 1-go Maja 76, 84/86, Więckow-
skiego 97, Lorentza 8, Srebrzyńska 45, Włók-
niarzy 198, Bydgoska 44, 46, zespół garaży 
przy ul. 1-go Maja 76a, tel. kom. 505 150 840, 
e-mail: mgazda@rsmbawelna.pl.
Jacek Piaseczny administrowane budynki: 
Gandhiego 3a, Tatarakowa 15, Lutomierska 
83/101, 103a, 105a, 109a, 111, Wrześnieńska 
67/69, 71/73, Sierakowskiego 1/5, Klonowa 
35/37, 41, Czarnkowska 9/13, tel. kom. 505 
150 862, e-mail: jpiaseczny@rsmbawelna.pl.
Aleksandra Marcinkowska-Wrońska ad-
ministrowane bloki: Bydgoska 25, 27/29, 35, 
37, Lutomierska 156, 158, Uniejowska 1/3, 
4, 4a, 6, Limanowskiego 168, Turoszowska 
5, 16, dwa zespoły garaży przy ul. Bydgoskiej 
25a i Powstańców Wielkopolskich 25, tel. 505 
150 852, e-mail: amarcinkowskawronska@
rsmbawelna.pl.
Maja Kwiatkowska administrowane bloki: 
Klonowa 28/30, 32, 38/40, gen. T. Kutrzeby 
3 i 10 (dawniej Tybury), Kasprzaka 60/62, 
64a, Okrzei 30/36, 40, 4/12. Tel. 505 150 853, 
e-mail: mkwiatkowska@rsmbawelna.pl.

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

Niedawno ekscytowaliśmy 
się zwycięstwami naszych 
olimpijskich skoczków 

narciarskich, a dziś miło nam 
poinformować Państwa, że ta 
dyscyplina także w centrum 
Polski ma swoich zwolenników. 
Przy łódzkim TKKF – Ognisko 

„Dzikusy” działa sekcja narciar-
ska i corocznie wystawia swoich 
podopiecznych do zawodów.

W tym roku Mistrzostwa Cen-
tralnej Polski Kategorii OPEN 
odbyły się 24 lutego w Skawicy. 
Zawody przeprowadzono na 
skoczni o rozmiarze K20 metrów. 
Dla początkujących oraz dzieci 

dostępna była mniejsza skocznia 
o punkcie konstrukcyjnym na pią-
tym metrze. Uczestnicy zawodów 
przybyli niemal z całej Polski.

„Dzikusów” reprezentowali 
Piotr Rutkowski i Sebastian Jon-
da. Choć w tym roku nasi skocz-
kowie nie stanęli niestety na po-

dium, to jak stwierdzili, będzie to 
dla nich większa motywacja do 
jeszcze bardziej wytężonej pracy.

Najlepszy okazał się Tomasz 
Pacyga ze Skawicy, który osiąg-
nął w dwóch skokach wynik ogól-
ny 51,5 m (26,5 m +25 m).

Warto jeszcze dodać, że 
warunki na skoczni dopisały 
tego roku. Spadło dużo śniegu 
Ujemne temperatury powietrza 
nie przeszkadzały nikomu ze 
względu na gorącą atmosferę, 
o którą zadbało wielu kibiców 
zagrzewających zawodników do 
boju. Na Mistrzostwach wśród 
gości byli Wójt gminy oraz Bro-
nisław Stoch – ojciec naszego 
mistrza Kamila Stocha.  K.Sz.

MISTRZOSTWA CENTRALNEJ POLSKI 
KATEGORII OPEN W SKAWICY

AKTYWNY SENIOR

Zapraszamy Państwa do udziału w poniższych imprezach: 
07.04.2018 r. POTAŃCÓWKA
Godz. 17:00
Adres: ul. Sacharowa 18 (dawniej ul. Gorkiego)
Organizator: Dom Kultury 502
Opis: zabawa taneczna dla seniorów przy muzyce na żywo. W cenie kawa, herbata.
Zapisy: 574 190 682, 574 190 658
Koszt: 12 zł

08.04. godz. 13:00 i 15.04, godz. 14:00 MIĘDZYPOKOLENIOWE LABORATORIUM CYRKOWE
Adres: ul. Anny Jagiellonki 4, Strefa Kultury Otwartej
Organizator: Ośrodek Kultury „Górna”
Opis: warsztaty artystyczne dla seniorów oraz dzieci, realizowane w ramach „Dotknij teatru”
Zapisy: 42 684 66 47, 501 180 652 
Koszt: udział bezpłatny

14.04. i 28.04. WIECZOREK TANECZNY DLA SENIORÓW „BAWMY SIĘ”
Godz. 16:00–21:00
Adres: ul. Limanowskiego 166
Organizatorzy: BOK Centrum Animacji i Rewitalizacji RONDO
Opis: zabawy taneczne dla seniorów przy muzyce na żywo
Zapisy: bilet do nabycia w Centrum Animacji i Rewitalizacji RONDO, tel. 42 653 36 45
Koszt 15 zł/bilet wstępu

Po minimalnej porażce 
z EXPO 2020 władze nasze-
go miasta nie złożyły broni. 

Zawalczyły i wygrały zielone 
EXPO Horticultural. Międzynaro-
dowe Stowarzyszenie Producen-
tów Ogrodniczych – oficjalny 
organizator EXPO Horticultural 
– przyznało Łodzi prawo do 
organizacji Expo w 2024 r.

EXPO Horticultural to jedno 
z tzw. małych EXPO organizo-
wanych między światowymi 
edycjami EXPO. Poświęcone 
jest wyłącznie tematyce wyko-
rzystania zieleni i kształtowania 
krajobrazu w mieście. Zielone 
EXPO odbywa się cyklicznie 
co 2–3 lata. Najbliższe przewi-
dziane jest za rok w Pekinie. 
Kolejne w 2022 r. zaplanowano 
w Holandii. Łódź zorganizuje 
wystawę w 2024 r. pod hasłem 

„Nature of the city – Natura 
w mieście”.

Wystawa będzie miała 
głównie charakter promocyj-
ny naszego miasta i regionu. 
Ale przyniesie też wymierne 
korzyści. Szacuje się, że 
wystawę odwiedzi ok. 4 mln 
ludzi. Nie obejdzie się też bez 
kolejnych inwestycji w mieście, 
na co już teraz zakłada się ok. 
100 mln. Złotych. Ma powstać 
tunel średnicowy łączący oba 
łódzkie dworce kolejowe Łódź 
– Fabryczną z Łodzią – Kali-
ską. Podjęta ma być budowa 
drogi S-14 oraz powstanie tzw. 
Centralny Port Komunikacyjny 
między Łodzią i Warszawą.

Trochę ze strachem przed 
kolejnymi remontami w mie-
ście, trzymamy kciuki za naszą 
Łódź.  K.Sz.

ZIELONE EXPO 
2024 DLA ŁODZI – wydarzenia w kwietniu

Dla dociekliwych
Skawica – to wieś w południowej Polsce w województwie mało-
polskim, gminie Zawoja, w powiecie suskim. I tu pytanie od ja-
kiego miasta polskiego pochodzi nazwa powiat suski?… Ku na-
szemu zdziwieniu …od miasta Suche Beskidzkie.
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W Łodzi, jak obliczono,  
jedna osoba wytwarza  
ok. 200 kilogramów śmieci rocznie.

Redakcja: Odwiedzamy Pana, 
bo niesłabnące zainteresowanie, choć 
wzbudzające wciąż także kontrowersje, 
stanowi prowadzona w mieście gospo‑
darka odpadami. Zacznijmy jednak od 
przedstawienia firmy, którą Pan repre‑
zentuje. Jesteście największym przedsię‑
biorstwem gospodarki odpadami i recyc‑
lingu w Niemczech i jedną z większych 
firm wywozowych w Polsce. Jak długo 
jesteście na rynku?

Krzysztof Sęczkowski: Firma Re-
mondis rozpoczęła działalność w Niem-
czech pod nazwą Rethmann w latach 
trzydziestych ub. wieku. Nazwa pocho-
dziła od nazwiska jej właściciela. Pod tą 
też nazwą trafiła do Polski na początku lat 
dziewięćdziesiątych. Pierwszą jej siedzibą 
był Poznań, skąd szybko zaczęła działal-
ność rozszerzać na inne miasta Polski. Do 
2005 r. funkcjonowaliśmy jako Rethmann. 
Od 2005 r. działamy jako REMONDIS – 
przedsiębiorstwo gospodarki wodnej i re-
cyklingowej. Udało nam się zdobyć dobrą 
pozycję na rynku. A to głównie dzięki temu, 
że jak na tamte lata byliśmy przedsiębior-
stwem dość innowacyjnym, firmą z nowym 
spojrzeniem na gospodarkę odpadami. Za-
proponowaliśmy bowiem mieszkańcom, 
zwłaszcza spółdzielniom mieszkaniowym, 
usługi, których do tej pory nie było, choć, 
jak się okazało, były mocno oczekiwane 
i pożądane wśród zarządców nieruchomo-
ści. Mam tu na myśli kompleksową opiekę 
nad śmietnikami i pergolami, ich okresowe 
odnawianie poprzez malowanie, wyposa-
żanie w odpowiednie ilości estetycznych, 
oznakowanych pojemników, a co najważ-
niejsze rzetelność pracy naszych pracowni-
ków i punktualny odbiór odpadów.

R.: Łódzki Oddział Remondisa 
obsługuje od wielu lat zasoby naszej 
Spółdzielni. Umowa z Waszą firmą za‑
warta była w latach 90tych ubiegłego 
wieku. Od 2014 r., od momentu przeję‑
cia gospodarki odpadami przez gminy, 
Remondis zajmuje się nadal wywozem 
odpadów z większości naszych zasobów, 
a dokładnie z trzech osiedli: „Słowiań‑
skie”, „Sienkiewiczowskie” i „Zbiorcza”. 
Jak na przestrzeni tych lat Wasza branża 
się zmieniała, bo to, że my – mieszkań‑
cy – przeszliśmy do segregacji odpadów, 
wiązało się z potrzebą przystosowania do 
tych zmian warunków pracy firm wywo‑
zowych. Na czym one polegały?

K.S.: Firma zawsze starała się wyjść 
naprzeciw potrzebom i wprowadzać inno-
wacyjne rozwiązania. Jeszcze kilkanaście 
lat temu nie była znana selektywna zbiórka 
odpadów i to właśnie firma Rethmann za-
częła wprowadzać te systemy i proponować 
odpowiednie pojemniki do segregowanej 
zbiórki. Przez długi czas w Łodzi panowa-
ła zbiórka dualna, czyli podział na odpady 
surowcowe i pozostałe, jednak nie był to 
system doskonały. Zbierane w ten sposób 
surowce wtórne trudno było potem sorto-
wać. Na szczęście kolejne zmiany odpo-
wiednich przepisów wymogły na władzach 
miast i gmin uporządkowanie tego tematu, 
a ostatnie rozporządzenie, które ukazało 
się w połowie ubiegłego roku, nakazuje 
wprowadzenie w całej Polsce jednolitego 
systemu zbiórki, w podziale na 4 frakcje 
surowcowe plus pojemnik na odpady po-

zostałe. Selektywna zbiórka oraz różno-
rodność stosowanych obecnie pojemników, 
ich wielkość, sposób i możliwości odbioru 
wymagała od firmy chociażby ciągłego do-
stosowywania bazy transportowej. Oprócz 
zwykłych śmieciarek, których mamy ok. 40 
posiadamy mniejsze i większe specjali-
styczne pojazdy z urządzeniami do opróż-
niania tzw. dzwonów oraz kontenerowce do 
zabierania większych i mniejszych kontene-
rów. Naszym klientom oferujemy również 
pojemniki i worki na śmieci z opcją ich 
zakupu od nas lub korzystania z nich na 
warunkach dzierżawy. Dysponujemy włas-
ną sortownią odpadów i kompostownią.

R.: Wasza firma, poza zbiórką odpa‑
dów, rozwinęła także inne specjalistyczne 
zakłady w Polsce. Jakie?

K.S.: W Łodzi na ulicy Pryncypalnej 
mamy swoją drugą bazę, gdzie znajdują 
się: zakład zajmujący się przetwarzaniem 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektro-
nicznego oraz dział odpadów specjalnych, 
w tym również niebezpiecznych.

Remondis w Polsce posiada kilka za-
kładów mechaniczno-biologicznego prze-
twarzania odpadów posiadających status 
instalacji regionalnych, zakłady produkcji 
paliw alternatywnych, zakład zajmujący 
się niszczeniem dokumentów i nośników 
danych, organizację odzysku opakowań.

R.: Jakie korzyści wynikają z re‑
cyklingu oprócz tych oczywistych, czyli 
ochrony środowiska?

K.S.: Oczywiście ochrona środowiska 
jest tu ideą nadrzędną. Rośnie świadomość 
tego, że wytwarzamy tak dużo śmieci, że 
musimy coś z nimi robić, nie tylko groma-
dzić na wysypiskach. Musimy dbać o nasze 
otoczenie i środowisko. Recycling czyli 
przetworzenie i ponowne wykorzystanie 
surowców wtórnych jest najlepszym spo-
sobem na zagospodarowanie odpadów. I ma 
też wymierne korzyści finansowe. Odzysk 
i recykling surowców, chociażby różnych 
metali szlachetnych, jak srebro, złoto czy 
miedź ze zużytego sprzętu elektrycznego 
czy elektronicznego to są pieniądze.

R.: Na terenie firmy, gdzie jesteśmy, 
jest sortownia odpadów. Czy trafiają tu 
wszystkie śmieci, czy tylko ich część?

K.S.: Do sortowni trafiają tylko 
śmieci wcześniej posegregowane przez 
mieszkańców. Sortownia ma na celu ich 
dalsze doczyszczenie przed przekazaniem 
do recyklingu. Tzn. kiedy na taśmę trafia 
zawartość np. pojemnika przeznaczonego 
na papier. Nasi pracownicy przeglądają go 
jeszcze i eliminują np. papier laminowany, 
pokryty taśmą czy folią, same foliówki, 
które niesłusznie też tu czasem trafiają 
oraz inne zanieczyszczenia. Dopiero taki 
oczyszczony surowiec jest przekazany do 
przetworzenia.

R.: Mimo ogłaszania dość szczegó‑
łowych list odpadów kwalifikowanych do 
poszczególnych grup surowcowych, co do 
niektórych wciąż powstają pewne obawy 
czy dane opakowanie nadaje się do prze‑
tworzenia. Proszę nam powiedzieć, czy 
np. przed wyrzuceniem należy myć zu‑
żyte opakowania po jogurcie czy serku?

K.S.: Nie, jeśli mamy puste opako-
wanie po jogurcie czy serku to możemy 
je wrzucić do frakcji „tworzywa sztucz-
ne i metale”. Ważne jest by nie wrzucać 

opakowania, w którym np. 
pozostała część produktu. Mycie 
opakowań nie jest konieczne, wiąże się 
to z dodatkowymi kosztami zużycia wody 
i detergentu. Kłopotliwe dla mieszkańców 
wbrew pozorom są również odpady szklane 
– szkłem gospodarczym, nadającym się do 
ponownego wykorzystania po przetworze-
niu proszę Państwa nie są np. szyby, lustra, 
czy odpady ceramiczne. Tych rzeczy nie 
wrzucajmy do pojemnika na szkło, za-
wierają bowiem niekorzystne dla procesu 
przetwarzania dodatki i z tego względu nie 
mają wartości surowcowej. Ich miejsce to 
pojemnik na pozostałe odpady zmieszane.

Kolejnym odpadem, który nie powi-
nien być wrzucany do pojemników, nie tylko 
tych na surowce ale i tych na odpady zmie-
szane jest gruz budowlany. Odpady powstałe 
przy wszelkich remontach należy gromadzić 
w oddzielnym pojemniku czy worku.

R.: A propos gruzu, w warunkach 
technicznych, przekazywanych miesz‑
kańcom, remontującym swoje mieszka‑
nia, podajemy bezwzględnie, by zadbali 
o oddzielne gromadzenie i następnie wy‑
wóz odpadów budowlanych. Czy firma 
Remondis oferuje taką usługę i ile ona 
kosztuje?

K.S.: Oczywiście, świadczymy takie 
usługi. Dysponujemy kontenerami, którego 
wielkość możemy dopasować do zakresu 
remontu, ale najpopularniejsze dla miesz-
kańców są worki jutowe o pojemności 
1 m³ – wystarczą z całą pewnością przy 
remoncie, np. łazienki. Koszt worka wraz 
z usługą odbioru odpadów to ok. 170 zł. 
Zapraszamy do kontaktu z nami w tej spra-
wie. Warto też w tym miejscu wspomnieć, 
że mieszkańcy mogą także bezpłatnie do 
nas na Zbąszyńską czy na Pryncypalną 
przywieźć zużyty telewizor czy inny nie-
potrzebny sprzęt AGD. Na terenie firmy 
wystawione są bowiem pojemniki do zbiór-
ki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

R.: Jak dużo śmieci wytwarza sta‑
tystyczny Polak?

K.S.: Okresowo prowadzone są na ten 
temat różne badania. I są one bardzo ważne, 
bo na ich podstawie budowane są m.in. pla-
ny gospodarowania odpadami. Miasto na 
ich podstawie opracowuje np. dane kosz-
towe do przetargów.

W Łodzi, jak obliczono, jedna oso-
ba wytwarza ok. 200 kilogramów śmieci 
rocznie. Naszym zdaniem, jest to wartość 
zaniżona. Nie mniej należy brać pod uwagę 
też to, że w różnych okresach czasu tych 
śmieci wytwarzamy mniej lub więcej, np. 
w wakacje, gdy wyjeżdżamy jest ich mniej, 
a w okresach przedświątecznych czy na 
wiosnę ten poziom zdecydowanie rośnie.

R.: A na ile tendencja do odpowied‑
niego gospodarowania śmieciami uległa 
zmianie po licznych programach eduka‑
cyjnych i uświadamiających?

K.S.: Z pewnością obecnie miesz-
kańcy są coraz bardziej świadomi tego jak 
należy segregować odpady. Odpowiednie 
zachowania i zasady promuje miasto, dzieci 
uczone są o tym w szkołach i przedszko-
lach, a i prasa, tak jak Państwa gazeta, cią-
gle ten temat nagłaśnia.

Myślę, że najtrudniej segregację jest 
prowadzić w budownictwie wielorodzin-
nym, gdzie nie wszyscy chcą działać zgod-

nie z jedną ideą, niektórym się nie chce, inni 
nie mogą tego zrobić fizycznie. Ciężko 

też np. w małym mieszkaniu usta-
wić sobie kilka pojem-

n i -
k ó w , 
do któ-
rych na bie-
żąco będziemy 
dzielić odpady.

R.: Przed tego 
typu problemami stają 
nie tylko mieszkańcy, ale 
i sami zarządcy. 

K.S.: Oczywiście. Każdą nieru-
chomość należy wyposażyć teraz w zestaw 
4 pojemników na surowce – to z pewnością 
może w niektórych przypadkach być kłopot-
liwe, bo musi być na to wystarczająco dużo 
miejsca, a i wiąże się to także z kosztami, 
które obciążają właścicieli nieruchomości. 
Dzwony i inne pojemniki, choć kolorowe, 
są niemile widziane przez samych miesz-
kańców przed ich budynkami czy oknami. 
Coraz większą popularnością zaczynają cie-
szyć się pojemniki częściowo instalowane 
pod ziemią – tak by zajmowały jak najmniej 
przestrzeni na powierzchni gruntu.

R.: Zdążyliśmy się już przyzwyczaić 
do segregacji śmieci, jednak dość często 
podnoszony jest przez mieszkańców 
zarzut niewłaściwego odbierania se‑
gregowanych śmieci przez firmy wywo‑
zowe. Nasi mieszkańcy zgłaszają nam, 
że wszystkie pojemniki, w tym te z od‑
padami surowcowymi, trafiają do jednej 
śmieciarki. Czy rzeczywiście? 

K.S.: Jeśli tak się zdarzy, to jest to 
naganne. Nasi pracownicy są świadomi, 
że tego nie powinni robić. Jest wyraźny 
zakaz takiego działania. Dla mieszkańca 
może być przy tym mylący obraz, bo loka-
torzy widzą, że śmieciarka zabiera śmieci, 
a po chwili inna, taka sama, wraca pod blok 
i zabiera pozostałe. Ta druga zbiera wtedy 
z okolicy, np. tylko odpady segregowane. 
Jeśli zaś zdarzyło się, że nasz wóz odebrał 
od Państwa za jednym razem wszyst-
kie śmieci z kilku pojemników, może to 
oznaczać, że nasi pracownicy stwierdzili 
nieprawidłową segregację, tj. w pojemniku 
na surowce znalazły się odpady nie mające 
cech surowca wtórnego. Wtedy cały po-
jemnik traktowany jest jak ten z odpadami 
zmieszanymi. W niedługim czasie miesz-
kańcy liczyć się muszą z konsekwencjami 
za brak segregacji odpadów. Jak zapowiada 
miasto przeprowadzane w tym względzie 
będą przez urzędników kontrole. Dla po-
trzeb właściwej gospodarki odpadami 
w urzędach powstały specjalne komórki. 
My, jako firmy wywozowe, też zobowią-
zani jesteśmy do zgłaszania sytuacji nie-
właściwych zachowań przy gromadzeniu 
odpadów. Zdarza się, że urzędnicy miejscy 
już teraz proszą nas o złożenie meldunku co 
do konkretnej nieruchomości czy osiedla.

R.: W bieżącym roku wszczęta zo‑
stała przez miasto procedura wyboru 
firm wywozowych na kolejny okres. Czy 
możemy spodziewać się, że Wasza firma 
nadal będzie obsługiwać nasze zasoby? 
My byśmy sobie i Państwu tego życzyli, 

SUROWCE NA WAGĘ ZŁOTA
Rozmowa z p. Krzysztofem Sęczkowskim Dy-
rektorem Łódzkiego Oddziału Remondis Sp. z o.o. 
– firmy zajmującej się wywozem odpadów komu-
nalnych z naszych zasobów.

z dotychczasowej bowiem współpracy 
jesteśmy zadowoleni. Czy coś nowego 
zapowiada się w nowym okresie?

K.S.: Bardzo dziękuję za taką opinię. 
Cieszę się, że oceniacie Państwo pozytyw-
nie współpracę z nami. Co do przetargów. 
Oczywiście złożyliśmy swoją ofertę. My-

ślę, że jest szansa, by oprócz Widzewa 
nasza firma obsługiwała również dzielnicę 
Bałuty. Przetargi nie zostały jeszcze jedno-
znacznie rozstrzygnięte. 

R.: Życzymy więc wszystkiego do‑
brego firmie i dziękujemy za rozmowę.

 K.Sz. i I.G.

Ciepło 
i ładnie
Nie wiemy czy tak samo 
myśli piesek, ale wyglą-
da stylowo. Zdjęcie zro-
biono przed stokiem nar-
ciarskim we Włoszech. 
Ale i w Łodzi, zwłaszcza 
podczas marcowych 
mrozów, można było 
spotkać wielu mieszkańców spacerujących ze swoimi 
pupilami ubranymi w ciepłe kubraczki – bucików u nas 
nie zaobserwowaliśmy. Największe wrażenie zrobiła na 
mnie jednak na Al. Śmigłego – Rydza Pani przechodząca 
ulicę z ubranym dogiem. Choć ten dość śmieszny obraz 
tłumaczyć należy chyba jednak złą kondycją psa – wy-
glądał na leciwego i schorowanego.
 K.Sz.

włoska moda



16 Rozerwij się!
Poziomo: 1. świstak stepowy, 6. naj-
głębsze wśród mazurskich jezior, 7. 
lalka z piosenki, 8. jest nią macewa, 
9. cantedeskia, 12. psubrat i dobranoc, 
13. ludwiki, 14. i oboczny, i nijaki, 18. 
dziki lub piżmowy, 19. hałaśliwy silnik, 
20. Radwańska dla bliskich, 21. wagon 
do przewożenia węgla, 22. leży u ujścia 
Czarnej do Tyśmienicy.
Pionowo: 2. frontowa skarpeta, 3. 
winny go nie ma, 4. pożywienie na po-
czekaniu, 5. jubilatka z setką, 9. chleb 
z okopów, 10. ma w herbie sosnę, 11. 
mieszkaniec Gandży, 15. osłona kwia-
tu, 16. złoża rud i minerałów, 17. film 
Janusza Morgensterna.

Poziomo: cisak, bobry, rdzeń, Szkwa, Ne-
mea, Zulusi, Resko, Trajan, dryg, ducato, 
Ania, Tianna, Arct.
Pionowo: Indie, Abebe, Godzilla, arywi-
sta, Narodnaja, Myszyniec, azot, rzucik, 
Joanna, Nioman.

Pierwsze trzy osoby, które w ciągu 
10 dni od ukazania się gazety nadeślą 
prawidłowo rozwiązaną krzyżówkę na 
adres: RSM „Bawełna” 93120 Łódź, 
ul. Przybyszewskiego 163, z dopiskiem 
na kopercie „Krzyżówka”, otrzyma‑
ją nagrody (nie dotyczy pracowników 
RSM „Bawełna”).

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI 
Z POPRZEDNIEGO NUMERU

BARAN 21 III  20 IV
Spędzisz te dni w dobrym na-
stroju, powiodą się niektóre 
posunięcia. Zetkniesz się też 
z wyrazami szczerej życzliwości. Natłok 
różnych wieści trochę Cię przytłoczy, ale 
też zaciekawi. Ktoś dawno nie widziany 
sprawi Ci niespodziankę. Czy przyjemną, 
to się dopiero okaże. Nie zawiedziesz się na 
Koziorożcu.

BYK 21 IV  21 V
Mimo pośpiechu i nagromadze-
nia spraw do załatwienia miesiąc 
przebiegnie ku Twojemu zado-
woleniu. Kilka osobistych sukcesów wydatnie 
wpłynie na Twoje samopoczucie. Będziesz 
mieć szczęśliwą rękę do trudnych posunięć. 
W sumie udany miesiąc, którego nie powinny 
zakłócić jakieś drobne kłopoty z Lwem.

BLIŹNIĘTA 22 V  20 VI
Nowe i dość korzystne ukła-
dy w kręgu bliskich Ci osób. 
Twoje akcje pójdą w górę 
dzięki jakiemuś postępkowi, który przynie-
sie Ci dużo uznania. Jeśli możesz, staraj się 
kontynuować tę dobrą passę. Może jeszcze 
niejedno wyniknie, co Cię ucieszy. Znajdź 
czas na rozmowę z Bliźniętami.

RAK 21 VI  22 VII
Trochę zapomniana sprawa 
czy osoba dadzą znać o sobie. 
Tym razem trzeba już wyjaś-
nić wszystko ostatecznie. Takie uporządko-
wanie, nawet mało istotnych okoliczności, 
bardzo się przyda, bo lada dzień pojawią się 
nowe problemy. Wymagać będą jasnej sytu-
acji. Licz się z opinią Wodnika. 

LEW 23 VII  22 VIII
Nachodzi Cię wiosenne rozle-
niwienie, a tu toczyć się będą 
koło Ciebie istotne wydarzenia 
i dobrze byłoby wziąć w nich udział. Twoja 
aktywność może szybko przynieść liczące 
się sukcesy. A zupełnie nowa sytuacja może 
być kolejną okazją do wykazania się. Doceń 
wyrozumiałość Wagi.

PANNA 23 VIII  22 IX
Jakieś drobne zamieszanie, 
które spowodujesz swoim nie-
przemyślanym posunięciem, 
uda się szybko naprawić. Pamiętaj, żeby nie 
brnąć w to dalej! Rozmowa z zaprzyjaźnio-
nym Strzelcem zmieni nieco Twoją opinię 
o pewnej sprawie. Warto więc zastanowić 
się nad dalszym jej kierunkiem.

WAGA 23 IX  23 X
Przed Tobą nowe sprawy, 
czasem dość skomplikowane. 
Jednak byłoby błędem próbo-
wanie uchylenia się od tego obowiązku. Zo-
stałoby to odczytane przez otoczenie, że nie 
czujesz się na siłach a przecież tak nie jest. 
Trzeba się tylko bardziej zmobilizować. 
Rozmowa z Rakiem poprawi Ci humor.

SKORPION 24 X  21 XI
Wejdziesz w ten miesiąc w nie 
najlepszym nastroju. Staraj 
się tego nie okazywać. Dobre 
wrażenie na otoczeniu pomoże w rozwiązy-
waniu wielu spraw. A będzie ich sporo i ze-
chcesz zakończyć je z powodzeniem. Szanse 
będą, choć drobnych kłopotów przysporzy 
niespodziewanie Panna. 

STRZELEC 22 XI  21 XII 
Jesteś tak pewny swoich racji, 
że nie dostrzegasz wszystkich 
aspektów sytuacji. Poza tym 
nie liczysz się z opiniami życzliwych Ci lu-
dzi i działasz zbyt impulsywnie. Nie chcesz 
ustąpić na krok, bo uważasz, że wszystko 
się uda. Taka postawa może zwrócić się 
przeciwko Tobie. Doceń rady Barana.

KOZIOROŻEC 22 XII  19 I
Bieg wydarzeń w tym miesią-
cu, pozornie bez większego 
znaczenia, może okazać się 
jednak dość istotny. Staraj się uczestniczyć 
we wszystkim i postępuj tak, by dostrzeżo-
na została Twoja aktywność i pomysłowość. 
To ważne na późniejsze tygodnie. Na wio-
senny spacer wybierz się z Rybami.

WODNIK 20 I  18 II
Mimo najlepszych chęci nie 
uda Ci się spędzić tych dni we-
dług własnych planów. Czy-
jeś propozycje pokrzyżują to, co chciałeś 
zdziałać w tym miesiącu. Może szkoda, ale 
znajdziesz wyjście zadowalające obie stro-
ny. Lepsze to niż atmosfera napięcia i ner-
wowości. Uważaj na Wagę.

RYBY 19 II  20 III
Ogarnie Cię w tych dniach 
uczucie tęsknoty za kimś lub 
za czymś trudno osiągalnym. 
Najdą Cię jakieś romantyczne marzenia. 
To chyba wiosna przywiedzie takie nastro-
je… Warto rozejrzeć się uważnie, jest bo-
wiem szansa na choć częściową realizację 
takich marzeń. Serdeczny jest Byk.

HOROSKOP NA KWIECIEŃ

UŚMIECHNIJ SIĘ
***

Do wytworni pasztetów przyjechała kontrola z SANEPID-u. Inspek-
tor z SANEPID-u pyta:
– Czy ten pasztet z zająca jest naprawdę z zająca?
– Tak, ale prawdę mówiąc dodajemy jeszcze koninę.
– A w jakich proporcjach?
– Pół na pół… jeden zając, jeden koń.

***
– Przepraszam, czy ta kobieta tam, to naprawdę kuzynka Bacha? – 
pyta kobieta stojącego obok faceta.
– Oczywiście!
– A może mnie pan jej przedstawić?
– Pewnie! Bacha, chodź tutaj!

KUCHNIA 
NASZA  

CODZIENNA
Smoothie, czyli gęsty koktajl 
na bazie owoców i warzyw któ-
ry podbił serca i żołądki więk-
szości osób, które chcą odży-
wiać się zdrowo i… modnie. 
 Smoothie – co ważne może 
zastąpić normalny posiłek. 
Jest zdrowy, smaczny i szyb-
ko się go przygotowuje.
 Smoothie można przygoto-
wać praktycznie ze wszystkich 
owoców i wszystkich warzyw, 
wg własnego smaku.
 Spróbujemy?

Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru na-
desłały: p. Elżbieta Jachimek z os. „Słowiańskie” – otrzymała w 
nagrodę ramki do zdjęć, p. Anna Bartoszewicz z os. Zbiorcza 
otrzymała jako nagrodę książkę. Gratulujemy!

SMOOTHIE
– BOMBA WITAMINOWA

Składniki:
na 1 szklankę
 ▪ kilka łyżek mleczka kokosowego 

(lub innego, może być też krowie)
 ▪ ½ melona
 ▪ ½  banana
 ▪ ¼ pomarańczy
 ▪ 1 łyżeczka płatków kokosowych
 ▪ kilka malin, jagód lub truskawek
 ▪ 1 łyżeczka jagód goji
 ▪ opcjonalnie: listki mięty lub natki 

pietruszki do zmiksowania i deko-
racji

Sposób przygotowania:
Z melona usuwamy pestki i za pomocą 
łyżki wydrążamy miąższ. Skórkę melona 
możemy użyć w roli miseczki. Banana, 
mleczko kokosowe i miąższ melona mik-
sujemy na gładkie smoothie.

Wszystko przelewamy do szklanki/
miseczki ze skorupki melona i dekoru-
jemy ulubionymi owocami: plasterkami 
pomarańczy, malinami, jagodami goji. 
Całość posypujemy płatkami kokosowy-
mi. Dekorujemy listkami mięty.

Na zdrowie!

TRADYCJE WIELKANOCNECzłowiekowi potrzebni 
odbiorcy uczuć – ina-
czej serce pęka.
 Stanisław Jerzy Lec


