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Determinacja i silne zaangażowanie środowiska spół-
dzielczego opłaciło się. Opłaty za śmieci w nowym 
roku nie będą zależne od zużycia wody.

Dnia 7 grudnia nasza Spółdzielnia wkroczyła 
w kolejny rok swojego istnienia. RSM „Bawełna” 
skończyła 62 lata.

NAKŁAD 9000 

egzemplarzy

Wszystkie wydania grudniowe naszej 
Gazety, od chwili jej powstania, poświęcone 
były, w przeważającej części, obchodom ko-
lejnych urodzin Naszej Spółdzielni. Tradycja 
corocznych urodzin powstała w 1993 roku 
podczas obchodów 35-lecia RSM”Bawełna”. 
Pierwszym wyjątkiem był rok 2014. 
Ze względu na paraliż komunikacyjny naszej 
Łodzi związany z remontami bardzo wielu 
ulic nie chcieliśmy narażać naszych głów-
nych gości czyli członków założycieli i osób 
bardzo zasłużonych dla naszej Spółdzielni 
na kilkugodzinne niedogodności komuni-
kacyjne związane z dojazdem, a następnie 
z powrotem do domu. Kolejnym wyjątkiem 
jest również bieżący rok, z powodu pande-
mii koronawirusa. Spotkaliśmy się więc tylko 
w bardzo wąskim gronie, życzyliśmy na od-
ległość P.T. Wszystkim Członkom i osobom 
blisko związanym z RSM „Bawełna” dużo, 
dużo zdrowia i odsłoniliśmy nasz kalendarz 
na 2021 rok.

A kiedy się obchodzi rodzinne uroczy-
stości? Kiedy panuje w niej zgoda, kiedy do-
brze się dzieje i jest dobra atmosfera. W na-
szej Bawełnie nigdy jej nie brakowało i nigdy 
nie brakowało życzliwości. Ale zawsze 
szanowano historię Spółdzielni. Tworzono 
i podtrzymywano tradycję, doceniano pracę 
i osiągnięcia załogi oraz szerokiego grona 
społeczników. Pracowano na dobrą opinię. 
RSM „Bawełna” to brzmiało i brzmi dum-
nie. Szanowano i nadal respektuje się również 
oponentów. Nie stosowano nigdy nieczystych 
chwytów. Bo jak w każdej dobrej rodzinie, 
możemy się kłócić, możemy nie akceptować 
pewnych rozwiązań, ale zawsze musimy roz-
mawiać i starać się zrozumieć drugą stronę. 
I to nam się udawało, bo zawsze mieliśmy 
na uwadze dobro wszystkich naszych człon-
ków. Traktowaliśmy to jako wartość nadrzęd-
ną nad naszymi indywidualnymi zapatrywa-
niami. Przekazujemy i pokazujemy jak ważne 
są nasze doświadczenia, nasze osiągnięcia, 
jak ważna jest tradycja; a jeśli popełniamy 
błędy, to je szybko naprawiamy.

Te ostatnie 12 zdań przekazuję ponow-
nie ściągając je z ubiegłorocznego mojego 
artykułu w tym miejscu, bowiem idealnie 
pasują do sytuacji związanej z nowymi zasa-
dami opłat za wywożone śmieci. Nie mogę 
przejść obojętnie obok reakcji władz Łodzi 
na orzeczenie Regionalnej Izby Obrachunko-
wej uchylającej uchwały Rady Miejskiej do-
tyczących tych zasad. Wysocy przedstawiciele 
Rady oraz kierownictwa UMŁ skomentowali 
tę decyzję w lokalnych mediach tj. w prasie 
oraz telewizji, jako jednoznacznie polityczną! 
Przeświadczeni o swej nieomylności, nie przy-
jęli do wiadomości, że RIO uwzględniła uwagi 
i zastrzeżenia naszego środowiska spółdziel-
czości mieszkaniowej, w których podaliśmy 
konkretne przykłady wad i naruszeń prawa 
przyjętych uchwał przez władze gminne. Za-
chęcam do uważnego zapoznania się z tą spra-
wą wewnątrz tego wydania n/Gazety na str. 4 
i 9 – Z notatnika prawnika.

Cieszmy się i radujmy wspólnie, że je-
steśmy w naszej dużej spółdzielczej rodzinie.

Życzę wszystkim z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego 2021 Roku wiele mi-
łości, radości, rozsądku i uśmiechu, a przede 
wszystkim zdrowia, zdrowia i jeszcze raz 
zdrowia.

 Sylwester Pokorski

Moim zdaniem  Po miesiącu od podjęcia przez Radę Miejską naszego Miasta Uchwały o nowych od nowego roku opłatach 
za śmieci i istnej batalii środowiska spółdzielczego o jej uchylenie bądź chociażby odłożenie w czasie jej 
obowiązywania, jest pomyślna dla łodzian decyzja.

RIO uwzględnia głos spółdzielców.

W dniu 18 grudnia na posiedzeniu Regionalnej Izby Obrachun-
kowej (RIO) uwzględniono głos spółdzielców i zarządców nie-
ruchomości uchylając podjętą 19 listopada przez Radę Miejską 
w Łodzi Uchwałę Nr XXXII/1053/20 w sprawie wyboru metod 

ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania 
stawek tej opłaty. Przypomnijmy, chodzi o Uchwałę uzależniającą opłatę 
za śmieci od zużycia wody. Szeroko o okolicznościach jej przyjęcia przez 
radnych pisaliśmy w poprzednim miesiącu. Obecnie temat kontynuujemy, 
bo to co się stało (uchylenie uchwały) jest w dużej mierze zasługą protestów 
spółdzielni mieszkaniowych i zaangażowania ludzi takich jak p. prezes Mo-
nika Stawicka – sekretarz Stowarzyszenia Forum Zarządców Nieruchomości 

Spółdzielczych w Łodzi oraz szeregu zarządów poszczególnych łódzkich 
spółdzielni mieszkaniowych wraz z całymi zespołami pracowniczymi. Wraz 
z Uchwałą XXXII/1053/20 – uchwałą podstawową, ustalającą opłaty, uchy-
lono jeszcze dwie inne uchwały uzupełniające tę decyzję włodarzy: Uchwałę 
Nr XXXII/1055 /20 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i  trybu 
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i Uchwałę 
Nr XXXII/1056/20 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli 
nieruchomości.
 O działaniach naszej Spółdzielni zmierzających do uchylenia uchwały 
Rady Miejskiej piszemy na str. 4.

Zdrowych, pogodnych i spokojnych 
Świąt Narodzenia Jezusa. 

Niech przyniosą nam wszystkim 
radość, wzajemną życzliwość 
i optymizm w nadchodzącym 

Nowym Roku. 
Wszystkiego dobrego 

życzy:

Rada Nadzorcza, Zarząd 
i pracownicy RSM „Bawełna”

Uwaga! Z tym numerem przekazujemy Państwu po-
ręczny kalendarz biurkowy na 2021 r. ze wszystkimi 
ważnymi telefonami kontaktowymi do Spółdzielni.
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W sytuacji, gdy z powodu pandemii, wielu z nas zaszywa się  

z własnej lub niekoniecznie z własnej woli w domach, są osoby,  
które nie mogą się izolować. Ich codzienna praca wiąże się bowiem z usuwaniem awarii  

w mieszkaniach czy utrzymaniem czystości budynków i terenów zewnętrznych.
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W listopadzie 2020 r. Rada Nadzorcza odbyła jedno posiedzenie, 
częściowo w formie wideokonferencji, a częściowo przy obecności 
bezpośredniej w siedzibie Spółdzielni, z zachowaniem reguł obo-
wiązujących w okresie epidemii. Na posiedzeniu Rada:

1.  Rozpatrzyła wyniki gospodarczo-finansowe Spółdzielni za III kwartały 2020 roku.
Rada Nadzorcza oceniła, że przez cały okres sprawozdawczy Spółdzielnia posiadała dobrą 

kondycję finansową, w trudnym okresie pandemii Spółdzielnia na bieżąco monitorowała wpływy 
z opłat eksploatacyjnych i czynszowych, nie stwierdzając w okresie III kwartałów 2020 r. sytuacji 
niepokojących. Rada wyniki uznała za bardzo dobre i przyjęła je do akceptującej wiadomości.

2.  Podjęła uchwałę ws. zmiany uchwały Rady Nadzorczej RSM „Bawełna” nr 1/6/2019 
z dnia 13.06.2019 r. dotyczącej udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu wieczystego 
użytkowania gruntu w formie jednorazowej ulgi w opłatach za używanie lokali za rok 2019 
osobom, którym przysługuje prawo do lokalu na 2019 rok – zmiana dotyczy 3 osób i jest związana 
ze zmianami przepisów.

3.  Podjęła uchwałę ws. zmiany Uchwały nr 3/10/2020 Rady Nadzorczej z dnia 
29.10.2020 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Veolia Energia 
Łódź S.A. w rejonie ul. Puszkina w os. „Zbiorcza” – zmiana dotyczy doprecyzowania określenia 
nieruchomości obciążanej służebnością.

4.  Zapoznała się z informacją na temat, proponowanej przez Urząd Miasta Łodzi, zmiany 
zasady wyliczania cen za wywóz nieczystości w Łodzi od dnia 1 stycznia 2021 roku.

5.  W sprawach wniesionych:
-   Mając na uwadze utrzymujący się stan epidemii, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji 

GZM Rady Nadzorczej, Zastępca Prezesa ds. Eksploatacyjnych p. Tadeusz Szymański zwrócił 
się do członków Rady o wyrażenie zgody na odstąpienie w bieżącym roku od organizowania 
naboru firm do Banku Wykonawców robót remontowych na 2021 rok i prowadzenia w tym 
zakresie komisyjnego postępowania konkursowego. Zarząd zaproponował powierzenie 
przeprowadzenia procedury wyboru wykonawców Działowi Technicznemu, w oparciu 
o warunki opisane we wniosku. Rada Nadzorcza jednogłośnie wyraziła zgodę na powyższe.

-   Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych p. Waldemar Pawelski, w imieniu całego Zarządu, 
złożył wszystkim życzenia z okazji 62. urodzin Spółdzielni, które przypadają 7 grudnia br. 
Z powodu panującej pandemii nie będą z tej okazji organizowane żadne uroczystości.

6.  Kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej zaplanowano na 17 grudnia 2020 r.
 Oprac.: I.G.

Z prac Rady Nadzorczej 

W listopadzie 2020 r. 
posiedzenia Zarządu 
odbyły się w dniach 
6 i 18. Na posiedze-
niach tych oraz „w try-
bie roboczym” Zarząd 
podjął decyzje m.in. 
w wymienionych niżej 
sprawach:

Sprawy członkowsko
mieszkaniowe

Wg stanu na 31 października 
2020 r. Spółdzielnia zrzeszała 
10.259 członków. W listopadzie 
2020 r. przyjęto w poczet człon-
ków Spółdzielni 3 osoby, które 
posiadają odrębną własność 
lokalu w zasobach Spółdziel-
ni i wystąpiły o członkostwo. 
Ponadto do rejestru członków 
wpisano 23 osoby, które naby-
ły członkostwo z mocy prawa, 
a skreślono z rejestru członków 
Spółdzielni 32 osoby, których 
członkostwo ustało.

W kolejnym przetargu 
nieograniczonym na mieszka-
nie w osiedlu „Słowiańskie” 
nie było ofert, więc ponownie 
ogłoszono przetarg, tym ra-
zem obniżając cenę wyjścio-
wą o 10% w stosunku do ceny 
podanej w dwóch poprzednich 
przetargach. Tak, jak poprzed-
nio ogłoszenie o przetargu uka-
zało się w Dzienniku Łódzkim, 

na stronie internetowej Spół-
dzielni, w biurach Zarządu 
i Administracji Osiedli oraz 
w październikowym wydaniu 
naszej gazety „RSM »Baweł-
na« – Mój Dom”.

Sprawy terenowo 
prawne

W związku z wszczętym przez 
Prezydenta Miasta Łodzi postę-
powaniem administracyjnym 
na skutek wystąpienia osób 
trzecich o zwrot uprzednio wy-
właszczonych działek, w tym 
czterech działek przekazanych 
w użytkowanie wieczyste RSM 
„Bawełna” (działki w osied-
lach „Słowiańskie” i „Sienkie-
wiczowskie”) podjęto decyzje 
co do działań Spółdzielni w tej 
sprawie, postanawiając wziąć 
czynny udział w toczącym się 
postępowaniu i udzielono peł-
nomocnictwa Radcy Prawnemu 
do reprezentowania w nim RSM 
„Bawełna”. Byli właściciele 
zgłosili roszczenia o zwrot dzia-
łek wywłaszczonych i przekaza-
nych Spółdzielni pod zabudowę 
jeszcze w okresie powstawania 
ww. osiedli, więc nie nale-
ży obawiać się konieczności 
zwrotu tych gruntów, niemniej 
jednak Spółdzielnia postanowi-
ła aktywnie włączyć się w po-
stępowanie. W styczniowym 
wydaniu gazety tematowi wy-
właszczeń gruntów i roszcze-
niom, jakie przysługiwać mogą 
byłym właścicielom poświę-

cony zostanie artykuł z cyklu 
„Z notatnika prawnika”.

Sprawy remontowe

Podjęto decyzję o refunda-
cji kosztów wymiany stolarki 
okiennej dokonanej we włas-
nym zakresie przez członków 
Spółdzielni w ośmiu mieszka-
niach z osiedla „Słowiańskie”.

Wyrażono zgodę na skró-
cenie terminu wykonania, od-
bioru i finansowania jeszcze 
w tym roku części prac docie-
pleniowych budynku nr 503 
przy ul. Sacharowa 28, które 
zgodnie z umową miały być 
zrealizowane dopiero w roku 
przyszłym.

W związku z pandemią ko-
ronawirusa, mając na względzie 
konieczność ograniczenia bez-
pośrednich kontaktów między 
ludźmi, postanowiono w tym 
roku odstąpić od przeprowa-
dzenia naboru firm do banku 
wykonawców robót remonto-
wych w zasobach Spółdzielni 
w 2021 roku w dotychczaso-
wej formule (tj. rozpatrywanie 
składanych przez firmy ofert 
przez powołaną przez Zarząd 
wieloosobową komisję przy 
udziale obserwatorów spośród 
członków Rady Nadzorczej). 
Zamiast tego, po zebraniu przez 
Dział Techniczny dokumentacji 
i dopełnieniu określonych for-
malności (szczególnie termino-
wości, jakości i organizacji pro-
wadzonych prac) w odniesieniu 

do firm wybranych do tegorocz-
nego banku wykonawców pod-
jęta zostanie decyzja co do kon-
tynuowania współpracy z tymi 
firmami w 2021 roku.

Przyjęto meldunki Admi-
nistracji Osiedli o przygotowa-
niu zasobów mieszkaniowych 
do sezonu zimowego (pisali-
śmy o tym w poprzednim wy-
daniu gazety).

Sprawy ekonomiczne

Przyjęto do wiadomości wy-
niki ekonomiczne Spółdzielni 
za okres od stycznia do wrześ-
nia 2020 r.

Omówiono kwestię (wtedy 
dopiero proponowanej przez 
UMŁ do uchwalenia przez 
Radę Miejską) zmiany zasa-
dy naliczania opłat za wywóz 
śmieci i mając na uwadze skut-
ki, jakie proponowana zmiana 
spowodowałaby dla zarządców 
nieruchomości postanowiono 
przedstawić niniejszy temat 
na najbliższym posiedzeniu 
Rady Nadzorczej. W dniu posie-
dzenia Rady Nadzorczej uchwa-
ła była już przez Radę Miejską 
podjęta, a o konsekwencjach, 
jakie powoduje, pisaliśmy już 
w listopadowym numerze na-
szej gazety i piszemy również 
w tym wydaniu w odrębnym 
artykule.

Sprawy najmu lokali 
i terenów

Na prośbę najemcy jednego 
z lokali użytkowych w osiedlu 
„Słowiańskie” o obniże-
nie na trzy miesiące czynszu 
za najem lokalu wyrażono zgo-
dę na obniżenie stawki przez 
proponowany okres, jednak 
o mniejszą kwotę, niż wniosko-
wał najemca i z zastrzeżeniem, 
że ewentualne kolejne wnioski 

Z PRAC ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI  
w listopadzie 2020 r. 

Niby normalna sprawa, jednakże jaka miła

Miło nam zaprezentować w  tym numerze Gazety wiadomość sms jaką otrzy-
mał na telefon właściciel firmy konserwatorskiej współpracujący ze Spółdzielnią 
od mieszkanki z osiedla „Sienkiewiczowskie”. Właściciel firmy, nie kryjąc zadowolenia, 
przekazał tę wiadomość nam.

„Witam
Chciałabym złożyć gratulacje. Ma Pan naprawdę kompetentnego pracow-

nika pana G.K (pełne imię i  nazwisko pozostaje do wiadomości redakcji). Jestem 
pod wielkim wrażeniem umiejętności i sprawności jako hydraulika. Naprawił awarie 
kaloryfera w ciągu 2 minut w sytuacji gdy inni nie chcieli się jej nawet podjąć.

Gratulacje. Jestem wdzięczna”.

Niby normalna sprawa, pomyśli niejeden z  nas, jednakże jaka miła w  tym zwario-
wanym czasie. My cieszymy się jeszcze z  jednego powodu. Od wielu lat apelujemy 
na łamach Gazety do Państwa, naszych członków, o przesyłanie uwag co do pracy firm 

zatrudnianych przez Spółdzielnię. Państwa opinia jest ważna, bo chcemy współpraco-
wać z firmami, które spełniają oczekiwania co do jakości i terminowości prac nie tyko 
służb Spółdzielni ale i naszych mieszkańców. Oceny stanowią cenne źródło informacji 
o firmach dla administracji osiedli i Komisji ds. wyboru wykonawców zajmującej się 
corocznie tworzeniem tzw. Banku Wykonawców robót.

Dziękujemy zatem za tę wiadomość i  życzymy wszystkim naszym firmom 
sukcesów i  takiego zadowolenia z pracy ich pracowników. A Panu G.K. gratulujemy 
i dziękujemy.

 K.Sz.

najemcy nie zostaną uwzględ-
nione, gdyż jest to już druga 
obniżka dla tego najemcy.

Wynajęto teren przy ul. Za-
kładowej przed blokiem 138 
na sprzedaż choinek w okresie 
od 10 do 24 grudnia br.

Wynajęto pomieszczenia 
w piwnicy budynku nr 5 i bu-
dynku nr 29 w osiedlu „Sien-
kiewiczowskie” – najemcami 
są osoby mieszkające w tych 
budynkach, a pomieszczenia 
zostały im wynajęte na dodat-
kowe komórki.

Inne tematy

Przeznaczono kwotę 9.000,- zł 
na świąteczne paczki okolicz-
nościowe dla dziewięćdziesię-
ciu ośmiu członków Spółdzielni 
z osiedla „Żubardź” i czterdzie-

stu dwóch członków z osied-
la „Koziny”, wytypowanych 
przez Rady Osiedli „Żubardzia” 
i „Kozin” do obdarowania pacz-
kami. Kryteria, jakimi kierowa-
ły się Rady Osiedli wskazując 
osoby do obdarowania, to trud-
na sytuacja życiowa i finansowa 
tych osób, ale jednocześnie brak 
zaległości w opłatach za miesz-
kanie.

Podjęto decyzję o zawarciu 
umowy ze wspólnotą miesz-
kaniową przy ul. Żwirki 23B 
w Łodzi o administrowanie 
należącą do wspólnoty nieru-
chomością, którą wcześniej 
Spółdzielnia administrowała 
na podstawie umowy z dewelo-
perem. Jest to już drugi budynek 
wzniesiony przez tego samego 
dewelopera, wzięty w admini-
strację przez naszą Spółdzielnię.

 Oprac.: E.S.

Listy
W dniu 21 listopada 2020 r. zmarł 

Ś P.  Stanisław Jakubczyk
Wieloletni członek Spółdzielni (od 1959 r.) i działacz spół-
dzielczy; założyciel Spółdzielni Mieszkaniowej im. M. For-
nalskiej, włączonej następnie organizacyjne w struktury 
naszych zasobów.

W latach 1990–1996, przez dwie kadencje, p. St. Jakubczyk 
był członkiem Rady Nadzorczej. Przez wiele lat czynnie 
uczestniczył w życiu osiedla Koziny, będąc w Radzie Osiedla 
„Koziny”. Odznaczony Medalem 50-lecia RSM „Bawełna”.

Niech spoczywa w pokoju!
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Schron kolejowy w Konewce z czasów II wojny światowej  
mógł pomieścić pociąg sztabowy liczący 12–18 wagonów, jednak nigdy  
nie wjechał tam pociąg sztabowy. Niemcy przeznaczyli schron  
na gigantyczny magazyn amunicji. Warto to zobaczyć zebrane tam eksponaty.

Inowłódz to jedna z najstarszych miejscowości w województwie łódzkim – ma już prawie 1000 lat! 
Znajduje się w powiecie tomaszowskim, w Dolinie Białobrzeskiej, nad rzeką Pilicą. W tak wiekowym 
miejscu nie trudno znaleźć niezwykłe zabytki.
Jednym z nich jest Kościół p.w. 
św. Idziego – jeden z najstarszych 
murowanych kościołów w Polsce. 
Został ufundowany w 1085 roku 
przez księcia Władysława Her-
mana, z okazji narodzin jego syna 
Bolesława – późniejszego króla 
Polski, zwanego Krzywoustym.

Świątynia została zbudowana 
w stylu romańskim, z miejscowego 
twardego piaskowca żelazistego. 
Składa się z jednoprzestrzennej 
nawy, która od wschodu kończy się 
półkolistą absydą (czyli pomiesz-
czeniem dostawionym do bryły 
kościoła i otwartym do jej wnę-
trza), a od zachodu okrągłą wieżą. 
Konstrukcję wykańcza czerwony 
dach w kształcie stożka.

Kościół św. Idziego przez 
blisko 500 lat był kościołem para-
fialnym, a regularne nabożeństwa 
odbywały się w nim do 1846 roku. 
Popadającą w ruinę budowlę odre-
staurowano, jednak I wojna świa-
towa dokonała nowych zniszczeń. 
Gruntowna renowacja, wg projektu 
Wilhelma Henneberga, odbyła się 
w latach 1936–1938, z inicjatywy 
ówczesnego Prezydenta RP Ig-
nacego Mościckiego. Zniszczono 

wówczas średniowieczną formę 
kościoła, narzucając własną kon-
cepcję architektoniczną, opartą 
na odmiennej estetyce. Od tego cza-
su świątynia była jeszcze kilkukrot-
nie odnawiana. Obecnie, w okresie 
letnim, odprawiane są tam nadal 
niedzielne msze święte. 

O niezwykle bogatej historii 
Inowłodza świadczą również ru-
iny Zamku Kazimierzowskiego. 
Wybudowany w latach 1356–66, 
za panowania Kazimierza Wielkie-
go i przez niego ufundowany, peł-
nił funkcję siedziby lokalnej admi-
nistracji i punktu obronnego przy 
granicy z ziemiami książąt mazo-
wieckich, a także chronił pobliski 
bród oraz komorę celną na szlaku 
handlowym przez Pilicę. Zamek 
wniesiono z cegły i rdzawobru-
natnego piaskowca, w stylu goty-
ckim, na bazie prostokąta, wzbo-
gacając go o dwie narożne wieże 
o średnicy ok. 10 metrów każda. 
W jednej z nich znajdował się loch. 
Teren otoczony był fosą i murem 
obronnym. Pod koniec XIV wie-
ku obiekt przeszedł w ręce kolej-
nego króla Polski – Władysława 
Jagiełły, który wielokrotnie gościł 

w Inowłodzu. Przez kolejne stule-
cia zamek był przebudowywany, 
z wolna tracąc na znaczeniu. W re-
zultacie, w drugiej połowie XIX 
wieku jego mury stały się źródłem 
kamienia dla okolicznej ludności, 
doprowadzając do tego, iż zamek 
praktycznie zniknął z powierzchni 
ziemi. Wkrótce, w miejscu po któ-
rym stąpali wielcy królowie, zaczę-
ły paść się krowy. Przełom nastąpił 
w latach 70-tych XX wieku, kiedy 
rozpoczęto tu prace archeologicz-
ne. Odnaleziono wówczas ponad 
38 tysięcy zabytkowych elemen-
tów: ceramiki, kafli, szklanych 
i metalowych przedmiotów, a ca-
łość zabezpieczono, jednocześnie 
podejmując się częściowej rekon-
strukcji. Z oryginalnych fragmen-
tów przetrwał pełen obwód murów 
zewnętrznych, fragmenty podzia-
łów wnętrza i fundamenty jednej 
z wież. Obecnie na zamku mieści 
się siedziba Gminnego Centrum 
Kultury, biblioteka i Punkt Infor-
macji Turystycznej.

Będąc w Inowłodzu warto 
odnaleźć kolejny pomnik historii 
– Kościół św. Michała Archanio-
ła, wybudowany w 1520 roku, 

w stylu gotycko-renesansowym. 
Gruntownie został przebudowa-
ny w XIX wieku, w stylu neo-
gotyckim. Na uwagę zasługuje 
neobarokowy ołtarz, ozdobiony 
obrazem Matki Boskiej Bolesnej. 
Niestety jest to tylko kopia, gdyż 
XVI-wieczny oryginał został skra-
dziony w 2000 roku. Należy też 
obejrzeć późnogotycką, kamienną 
chrzcielnicę z XVI wieku i relik-
wiarz ze szczątkami św. Idziego. 
W ścianie północnej kościoła jest 
umieszczony gotycki portal wy-
konany z piaskowca w stylu goty-
ckim, którego kształt nie zmienił 
się od XVI wieku.

Z ciekawostek, jeszcze dwa 
miejsca, których możemy poszu-
kać w Inowłodzu: synagoga i bun-
kier.

Przy placu Kazimierza Wiel-
kiego znajduje się budynek, 
w którym kiedyś mieściła się 
XIX-wieczna synagoga. Dziś 
na piętrze znajduje się Gminna 
Biblioteka Publiczna, a na parte-
rze sklep spożywczy. Na ścianach 
zachowały się jednak zabytkowe 
freski i polichromie, a między 
oknami, jedyne w Polsce, dwie 

tablice z inskrypcjami z modlitwą 
za panującego władcę, po hebraj-
sku i po rosyjsku.

Schron kolejowy w Konew-
ce jest jednym z czterech takich 
schronów na terenie Polski. Jego 
geneza jest ściśle związana z okre-
sem II wojny światowej. Z koń-
cem 1939 roku w okolicach Spa-
ły i Tomaszowa Mazowieckiego 
Niemcy rozpoczęli przygotowania 
do budowy stanowisk dowodze-
nia środkowym odcinkiem frontu 
w przewidywanej już wtedy wojnie 
ze Związkiem Radzieckim. Na po-
czątku 1940 roku w Konewce oraz 
w Jeleniu rozpoczęto budowę bliź-
niaczych kompleksów betonowych 
schronów. Schron w Konewce ma 
długość 380 metrów oraz wysokość 
9 metrów, między betonowymi pe-
ronami biegnie tor umożliwiający 
wjazd całego składu pociągu.

Po wojnie używany był 
do celów magazynowych przez 
wojsko i firmy państwowe. Obec-
nie w Konewce mieści się prywatna 

wystawa militariów, a schron wraz 
z obiektami towarzyszącymi został 
udostępniony do zwiedzania.

Opowiadając o Inowłodzu nie 
można też zapomnieć o Julianie Tu-
wimie. Poeta w dzieciństwie często 
przebywał tu na letnisku ze swoją 
mamą, a po latach chętnie tam po-
wracał. W roku 1936 pisał: „Lata 
inowłodzkie to lata najszczęśliw-
sze. W mieście człowiek był bądź 
co bądź skrępowany. Dopiero Ino-
włódz usuwał wszelkie hamulce – 
i od pierwszego dnia stawałem się 
karabinem maszynowym łobuzerki 
i rozpętanego temperamentu”. Na-
tomiast w poemacie „Kwiaty pol-
skie” tak przedstawiał Inowłódz: 
„Takie letnisko. Jedno słowo: Wy-
pisz – wymaluj – Soplicowo”.

Inowłódz i okolice służyły 
jako plener dla polskich filmów 
i seriali, takich jak np.: „Popioły”, 
„Czterej pancerni i pies”, „Pan 
Wołodyjowski”, „Jak rozpętałem 
drugą wojnę światową”, a ostatnio 
„Korona królów”. I.G.

Poznaj okolice Łodzi – INOWŁÓDZ
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CENY W GÓRĘ
Jakie zmiany opłat niezależnych od Spółdzielni nastąpią 
wraz z Nowym Rokiem.

Koniec roku to, niestety, zwykle 
zapowiedź zmian opłat jakie szy-
kują się po nowym roku.

Z ogłoszonych już informacji 
wiemy, że od 1.01.2021 r. Veolia 
Energia Łódź S.A. wprowadza 
nowe ceny i stawki za ciepło dostar-
czane w wodzie gorącej. Z przesła-
nych przez naszego dostawcę ciepła 
taryf zatwierdzonych decyzją pre-
zesa Urzędu Regulacji Energetyki 
Nr OŁO.4210.28.2020.BG z dnia 
01.12.2020 r. wynika, że po nowym 
roku ceny ciepła wzrosną dla:
–   opłaty zmiennej średnio 

(w zależności od grupy tary-
fowej dla węzła cieplnego) 
o 10,66%,

–   opłaty stałej dla większości 
naszych zasobów o 11,24% 
(grupa taryfowa Wpo).

Od stycznia czekają nas też pod-
wyżki cen prądu. To także efekt 
zatwierdzenia nowych taryf 
przez Urząd Regulacji Energe-
tyki, który stwierdził, że nowe 
ceny to wzrost o około 1,5 zł mie-
sięcznie dla przeciętnego gospo-
darstwa domowego. Podwyżka 
wyniesie bowiem średnio 3,5%. 
W przypadku Enei wzrost taryfy 
wyniesie 3,5 proc., PGE Obrót – 
3,6 proc., a Taurona – 3,55 proc.

Ale tu uwaga! 
Nowe taryfy to tylko jeden 

z elementów, który podniesie 
cenę rachunku za prąd. Od stycz-
nia 2021 roku pojawią się na nich 
także opłaty za OZE (Odna-
wialne Źródła Energii), a także 
tzw. opłata mocowa, czyli za do-
starczaną moc.

Czym są nowe składniki 
opłat? 

Zgodnie z najnowszym pro-
jektem ustawy o odnawialnych 
źródłach energii, opłata OZE 
stanowi wynagrodzenie należne 
operatorowi systemu przesyło-
wego za usługę udostępniania 
systemu elektroenergetycznego 
w celu przesyłania energii elek-
trycznej wytworzonej w mikro 
i małych instalacjach opartych 
na odnawialnych źródłach ener-
gii. System opłaty OZE będzie 
nadzorowany przez Zarządcę 

Rozliczeń S.A. Opłatę OZE mają 
uiszczać wszyscy odbiorcy koń-
cowi czyli my mieszkańcy, za po-
średnictwem płatników opłaty 
OZE, którymi będą operatorzy 
systemu dystrybucyjnego oraz 
odbiorcy bezpośrednio przyłą-
czeni do sieci przesyłowej.

Opłata mocowa zaś ma za-
pewnić bezpieczeństwo energe-
tyczne (stałe i bezproblemowe 
dostawy prądu). Finansowane bę-
dzie utrzymywanie rezerw ener-
gii przez elektrownie węglowe.

Styczeń to także nowe stawki 
podatku od nieruchomości obo-
wiązujące na dany rok kalenda-
rzowy. Rada Miejska do 18 grud-
nia czyli do dnia przekazania 
naszej Gazety do druku, jeszcze 
ich nie zmieniła.

W 2021 r. czeka nas też zmia-
na cen za wodę. Przypomnij-
my, że zmiany w tym zakresie 
wprowadza od 2018 r. nie Rada 
Miejska a Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji po akceptacji przez 
Wody Polskie. Nowe ceny do-
tychczas obowiązywały od po-
lowy czerwca danego roku. Jak 
będzie w nadchodzącym roku 
jeszcze nie wiadomo.

I na koniec najbardziej kon-
trowersyjna zmiana jakiej musi-
my się spodziewać – nowe opłaty 
za wywóz odpadów komunal-

nych.  Bo choć uchylona zosta-
ła podjęta już w listopadzie br. 
Uchwała Rady Miejskiej, o czym 

szeroko piszemy na str. 4 tego wy-
dania Gazety, to podwyżka opłat 
jest nieunikniona.  K.Sz.

„Z NOTATNIKA PRAWNIKA” – W BIEŻĄCYM NUMERZE 
ARTYKUŁ NASZEJ KANCELARII PRAWNEJ NA TEMAT 
ZASKARŻEŃ UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ NA STR. 9.

Maciej Grubski nie żyje
17 grudnia br. zmarł były senator Maciej Grubski.

Urodził się w 1968 roku. Od 2007 do 2019 roku był senatorem 
VII, VIII i IX kadencji. W latach 1994-1998 był radnym miej-
skim w Łodzi. Ponownie został radnym w okresie 2006–2007 
piastując stanowisko przewodniczącego Rady Miejskiej.

Odszedł nasz przyjaciel i zwolennik spółdzielczości mieszka-
niowej , któremu nasze sprawy nie były obojętne.

Cześć Jego pamięci!

KONKURSKONKURS  
na najefektowniej na najefektowniej 
udekorowany balkon udekorowany balkon 
w okresie świąteczno-w okresie świąteczno-
- noworocznym- noworocznym

Już tylko dwa dni zostały, by zgłosić swój balkon do 
konkursu na najładniejsze bożonarodzeniowe dekora-
cje. W tym wyjątkowym, ale ze względu na pandemię 

niezwykle dziwnym czasie, warto umilić sobie czas i na-
cieszyć oko pięknie zdobionymi balkonami. Mogą to być 
świetlne girlandy, podświetlane Mikołaje, gwiazdy i reniferki, 
czy kolorowe bombki – wszystko co sprawi, że zrobi nam się 
radośniej w sercu. A że miło patrzeć na udekorowane balko-
ny niech świadczy zdjęcie zrobione i przesłane do redakcji 
przez administracje osiedla „Słowiańskie”.

Druki zgłoszeń do pobrania na naszej stronie interneto-
wej w zakładce Aktualności – Najnowsze konkursy.

Zapraszamy! I.G.
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Uchwała Rady Miejskiej Łodzi Nr XXXII/1053/20  

została przez spółdzielnie mieszkaniowe zaskarżona.

Decyzja ta, jakże oczekiwana przez całe 
środowisko spółdzielcze, wstrzymuje 
wszelkie dyskusje i prace służb księgo-
wych w zakresie sposobu wyliczenia 
nowej opłaty i metod ustalania zużyć 
wody zgodnie z wytycznymi podjętej 
przez Radę Miejską w Łodzi Uchwały 
Nr XXXII/1053/20 z dnia 19 listopada br. 

W wywiadzie udzielonym TVP 
Łódź szef Regionalnej Izby Obrachun-
kowej w Łodzi przekazał, że duży 
wpływ na podjętą decyzję o uchyleniu 
ww. Uchwały i uchwał uzupełniających: 
Uchwały Nr XXXII/1055 /20 w sprawie 
określenia terminu, częstotliwości i try-
bu uiszczania opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi i Uchwały 
Nr XXXII/1056/20 w sprawie określe-
nia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi, składanej przez właścicieli nieru-
chomości, miały merytoryczne protesty 
ze strony łódzkich spółdzielni mieszka-
niowych. Niemałą rolę w tej sprawie 
miała też nasza Spółdzielnia. 

RSM „Bawełna” bowiem już 
od momentu uzyskania informacji o pla-
nach podjęcia uchwały i zapoznaniu się 
z jej projektem (przypomnijmy, że pro-
jekt upubliczniono zaledwie na tydzień 
przed posiedzeniem Rady Miejskiej, 
na którym planowano podjęcie uchwa-
ły) niemal natychmiast podjęła działa-
nia zmierzające do nieuchwalania aktu 
prawnego w kształcie przygotowanym. 
W dniu 17 listopada wysłaliśmy pismo 
do Przewodniczącego Rady Miejskiej, 
składając sprzeciw wobec postępowaniu 
Rady. Ale największą rolę odegrało 
Forum Zarządców Nieruchomo
ści Spółdzielczych, stowarzyszenie 
grupujące osoby będące członkami 
zarządów w spółdzielniach mieszka
niowych. Dzięki szczególnemu za
angażowaniu p. prezes Moniki Sta
wickiej, sekretarza Forum, biorącej 
udział zdalnie w posiedzeniu Rady 
Miejskiej, radni i wszyscy obecni do
wiedzieli się, że spółdzielczość miesz
kaniowa nie jest przeciwna uzależnie
niu opłat za wywóz śmieci od ilości 
zużytej wody w danym mieszkaniu, 
ale nie zgadza się z niekonkretnymi 
i bardzo ogólnikowymi zapisami 
projektu uchwały. Niestety protesty 
i sprzeciwy łódzkich spółdzielni na nic 
się zdały i Rada Miejska podjęła uchwa-
ły zmieniające dotychczasowe kryteria 
wyliczania opłat, określiła terminy 
i częstotliwość uiszczania opłat oraz 
ustaliła wzór nowej deklaracji. 

Mimo ich uchwalenia, spółdzielnie 
mieszkaniowe podjęły kolejne działania 
i doprowadzono do zorganizowania cy-
klu 4-ch spotkań w formie telekonferen-
cji z udziałem Prezydent miasta p. Hanną 
Zdanowską oraz z dyrektora Wydziału 
Komunalnego UMŁ p. Ewy Jasińskiej 
z reprezentantami większości łódzkich 
spółdzielni. Na wszystkich tych spotka-
niach środowisko spółdzielcze przed-
stawiało swoje uwagi, poparte głęboką 
argumentacją przemawiającą przeciwko 
uchwale Rady Miejskiej w uchwalonym 
kształcie. Dano wyraźnie do zrozumie-
nia, że nadal nie kwestionuje się nowej 
zasady jaką ta uchwała wprowadza – 
opłaty za śmieci powiązanej ze zuży-
ciem wody. Natomiast podkreślano nie-
chlujność prawną aktu oraz zbyt krótki 
czas dla zarządców na dostosowanie się 
do wymogów uchwały w zakresie wyli-

czania opłat i brak konkretów w zakresie 
podstawy ich ustalania.

Niestety po raz kolejny nie spotka-
ło się to z pozytywną reakcją ze strony 
miejskich decydentów. Dlatego też po-
stanowiono szukać pomocy w innych or-
ganach, władnych zmienić niekorzystne 
dla mieszkańców i nieprawidłowo przy-
gotowane regulacje. 

Radca Prawny naszej Spółdzielni 
p. mec. Jadwiga Chmielewska-Furman-
kiewicz przygotowała dla Zarządu RSM 
„Bawełna” projekty pism do różnych 
instytucji mających w swoich kompe-
tencjach wstrzymanie bądź uchylenie 
Uchwał Rady Miejskiej. Z tego co jest 
nam wiadome również inne spółdzielnie 
z Łodzi tak postąpiły.

Prośbę o zaskarżenie Uchwały skie-
rowaliśmy do Prokuratora Prokuratury 
Okręgowej w Łodzi oraz Biura Rzecz-
nika Praw Obywatelskich w Warszawie.

Jednocześnie przekazaliśmy prośbę 
o wstrzymanie wykonania Uchwały oraz 
stwierdzenie jej nieważności do Woje-
wody Łódzkiego oraz przede wszyst-
kim do Regionalnej Izby Obrachunko-
wej w Łodzi. Mamy dużą satysfakcję, 
że przedstawiliśmy konkretne informa-
cje i wskazaliśmy konkretne naruszenia, 
które wskazały drogę i dały podstawę 
do uchylenia złych uchwał.

Poniżej cytujemy obszerne 
fragmenty prośby RSM „Bawełna” 
o wstrzymanie wykonania Uchwały 
XXXII/1053/20 oraz o stwierdzenie 
jej nieważności, skierowanej do RIO: 

„Biorąc pod uwagę zakres regulacji 
jaki obejmuje Uchwała Rady Miejskiej 
oraz treść art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy 
z dnia 7 października 1992 r. o regio-
nalnych izbach obrachunkowych, Re-
gionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 
jest odpowiednim organem nadzorczym 
dla przedmiotowej sprawy. Stanowi on 
bowiem, że właściwość rzeczowa zakre-
su działalności nadzorczej regionalnych 
izb obrachunkowych obejmuje uchwały 
i zarządzenia podejmowane przez orga-
ny jednostek samorządu terytorialnego 
w sprawach podatków i opłat lokalnych, 
do których zastosowanie mają przepisy 
ustawy – Ordynacja podatkowa.

…Art. 91 wspomnianej ustawy 
o samorządzie gminnym stanowi z ko-
lei, że uchwały lub zarządzenia organów 
gminy, które są sprzeczne z prawem, 
są nieważne. O nieważności w całości 
lub w części orzeka właściwy rzeczowo 
organ nadzoru – w tym wypadku może 
to być regionalna izba obrachunkowa – 
w terminie 30 dni od dnia doręczenia 
treści podjętej uchwały w trybie przywo-
łanego powyżej art. 90. Organ nadzoru, 
wszczynając postępowanie w sprawie 
stwierdzenia nieważności, może rów-
nież wstrzymać wykonanie niezgodne-
go z prawem aktu prawa miejscowego 
(art. 91 ust. 2).

Reprezentowana przez nas Spół-
dzielnia zdaje sobie sprawę, że co do za-
sady regionalna izba

obrachunkowa podejmuje powyż-
sze działania nadzorcze z urzędu, nie 
na wniosek. Mimo to, możliwe jest 
wystosowanie odpowiedniego pisma 
do organu, w którym zawarte zostaną 
wszelkie wątpliwości dotyczące zgod-
ności uchwały rady gminy z prawem, 
które to pismo może być pomocne 

w zakresie poszukiwania ewentualnych 
nieprawidłowości w treści uchwalonego 
aktu. Takie nieprawidłowości Spółdziel-
nia niniejszym wskazuje. Negatywne 
konsekwencje, w przypadku wejścia 
w życie ww. uchwały, dotkną bowiem 
także członków Robotniczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Bawełna” oraz właści-
cieli zamieszkałych w lokalach będących 
w jej zarządzie.

Robotnicza Spółdzielnia Mieszka-
niowa „Bawełna” w Łodzi przedsta-
wia najistotniejsze nieprawidłowości, 
które w jej ocenie skutkować powinny 
wstrzymaniem wykonania przedmioto-
wej Uchwały i stwierdzeniem jej nie-
ważności.

1.  Konieczność dokonywania 
specjalnych przeliczeń. Brak możli
wości dokonania rozliczeń wstecz.

Opiniowana Uchwała przewiduje 
wyliczenie opłaty dla nieruchomości za-
mieszkałej na podstawie ilości zużytej 
wody w przeliczeniu na m3. Podstawą 
wyliczenia ma być iloczyn określonej 
w uchwale stawki oraz uśrednionego 
zużycia wody z sześciu konkretnych, na-
stępujących po sobie miesięcy, tj. z paź-
dziernika, listopada, grudnia, stycznia, 
lutego i marca.

Ważny, z punktu widzenia Spół-
dzielni jest fakt, że wskazywany sześ-
ciomiesięczny okres musi bezpośrednio 
poprzedzać termin złożonej deklaracji 
o zużyciu.

Powyższe oznacza, że Spółdzielnia, 
dla potrzeb złożonej deklaracji, musiała-
by dokonywać specjalnych przeliczeń, 
których przepisy wewnątrzspółdzielcze 
nie przewidują. Ustalanie opłat jest nie-
zależne od obowiązku rozliczenia się 
z lokatorami i członkami Spółdzielni 
ze zużycia wody w okresie rocznym.

Co więcej, dokonanie stosownych 
rozliczeń wstecz, na potrzeby bieżącej 
deklaracji, jest wręcz niemożliwe, wobec 
braku danych w odniesieniu do stanów 
rozliczeń/wodomierzy za miesiące paź-
dziernik 2019 – marzec 2020 i technicz-
nych możliwości zaszłych odczytów.

Spółdzielnia dokonuje bowiem 
rozliczeń rocznych odpowiadających 
terminom od dnia 1.01. do dnia 31.12. 
każdego roku.

Nadto, dodatkowe rozliczenia wią-
żą się z dodatkowymi odczytami i zwią-
zanymi z nimi dodatkowymi kosztami, 
które nie były uwzględnione ani w pla-
nach roku 2020 ani w przyjętych planach 
na rok 2021.

2.  Czas potrzebny na dostosowa
nie aktów spółdzielczych do regulacji wy
nikających z uchwały nr XXXII/1053/20 
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 listo
pada 2020 roku.

Uchwała ma wejść w życie już 
1 stycznia 2021 roku. Oznacza to kom-
pletny brak czasu na dostosowanie we-
wnętrznych regulaminów celem dokony-
wania rozliczeń za inne, niż dotychczas, 
okresy obowiązujące w Spółdzielni. 
Rozliczenia roczne wynikają ze Statutu, 
a do jego zmiany jest potrzebna akcep-
tacja walnego zgromadzenia, które aktu-
alnie nie może się zebrać. Nigdy zresztą 
zwołanie walnego zgromadzenia w tak 
krótkim terminie, z uwagi na obowiązu-
jące przepisy, nie jest możliwe.

3.  Konieczność skorelowania 
okresów rozliczania wody w kontek
ście różnych regulacji prawnych.

Uwzględniając obowiązek ustawo-
wy rozliczenia wody w okresie rocznym 
stwierdzić należy, że przedmiotowa 
Uchwała narusza w sposób istotny 
przepisy prawa wskazując dowolnie 
wybrane miesiące. Z Rozporządzenia 
Ministra Gospodarki Morskiej i Że-
glugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 
2018 r. w sprawie określania taryf, …wy-
nika bowiem konieczność (obowiązek) 
rozliczenia ilości usług świadczonych 
przez przedsiębiorstwo wodociągowo-
-kanalizacyjne co najmniej raz w roku. 
Rozliczanie większą ilość razy jest zatem 
uprawnieniem, a nie obowiązkiem. Tym-
czasem w świetle zasad wynikających 
z przedmiotowej Uchwały, Spółdzielnia 
zmuszona byłaby do rozliczeń 3 razy 
w ciągu każdego roku – raz za okres 
październik–grudzień na potrzeby 
Uchwały, drugi raz za okres styczeń 
– grudzień na potrzeby własnych roz
liczeń i trzeci raz za okres styczeń–ma
rzec kolejnego roku także na potrzeby 
Uchwały.

Oznacza to zatem także, że w sytu-
acji, kiedy po rozliczeniu rocznym okaże 
się, że nieruchomość w znacznie mniej-
szym wymiarze zużyła wodę, uiszczona 
opłata nie podlega rozliczeniu. Ma to je-
dynie wpływ na ustalenie opłaty przy 
złożeniu kolejnej deklaracji. W świetle 
powyższego powstaje kwota nienależ
nie pobrana w stosunku do faktycz
nego zużycia.

4.  Zmiany osobowe w ciągu 
roku.

Przedmiotowa Uchwała nie 
uwzględnia także faktu, że w loka-
lach następują zmiany w ciągu roku – 
zmniejsza się lub zwiększa liczba osób 
zamieszkujących dany lokal. Podjęta 
Uchwała nie przewiduje możliwości ko-
rekty w tym zakresie. Obciążanie lokali 
(a de facto osób je niegdyś zamieszku-
jących, które się wyprowadziły) opłatą 
za gospodarowanie odpadami nie znaj-
duje żadnego uzasadnienia, a nadto jest 
sprzeczne z podstawowym poczuciem 
sprawiedliwości.

5.  Brak podstawowych defini
cji. Brak udostępnienia materiałów 
służących przygotowaniu Uchwały.

Uchwała nie zawiera podstawowej, 
z punktu widzenia przedmiotowych roz-
liczeń, definicji. Chodzi mianowicie 
o pojęcie celów socjalno-bytowych. 
To z kolei prowadzi do naruszenia 
kryterium sprawdzalności. Tymczasem 
z przepisu art. 4 ust. 64 ustawy z dnia 
15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach 
mieszkaniowych wynika, że członek 
spółdzielni, właściciel lokalu niebędą-
cy członkiem spółdzielni lub osoba nie 
będąca członkiem spółdzielni, której 
przysługuje spółdzielcze własnościowe 
prawo do lokalu może zażądać przed-
stawienia kalkulacji wysokości opłat, 
a spółdzielnia jest zobowiązana taką 
kalkulację przedstawić. Tymczasem, 
w świetle regulacji przedmiotowej 
Uchwały, wobec braku chociażby defini-
cji celów socjalno-bytowych jest to nie-
możliwe. Jest to niemożliwe także z tego 
powodu, że Rada Miejska w Łodzi nie 
udostępniła materiałów służących wyli-
czeniu norm w zakresie ilości m3 wody 
na osobę. Co więcej, brak wskazanej 
definicji narusza kryterium spraw
dzalności.

Ponadto, każdy spółdzielca obcią-
żany jest za wodę, którą rzeczywiście 
zużywa i temu służą zamontowane wo-
domierze, co sprzyja realizacji ustawo-
wych celów ochrony zużycia wody. Jeśli 
zatem Uchwała przyjęła zużycie jako 
kryterium, to winna odnieść to do po-
szczególnych gospodarstw, a nie do nie-
ruchomości.

6.  Zużycie a uśrednione zużycie.
Warto  również  zauważyć, 

że Uchwała posługuje się pojęciem 
uśrednionego zużycia podczas gdy po-
winno być to rzeczywiste zużycie. Po-
jęciem zużycia (nie zaś uśrednionego 
zużycia) posługuje się zresztą ustawa 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, cho-
ciażby w jej art. 6j ust. 1 pkt 2.

7.  Mieszana metoda obejmują
ca jedną nieruchomość.

Uchwała posługuje się rozwiąza-
niem przewidującym zastosowanie mie-
szanej metody ustalania opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi 
na terenie jednej częściowo zamieszkałej 
nieruchomości. Bez wątpienia wybór 
mieszanej metody na terenie gminy jest 
dopuszczalny – art. 6k ust. 1 pkt 1 usta-
wy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, ale nie dotyczy to jednej 
nieruchomości. Przyjęcie takiego roz-
wiązania narusza przepisy przywołanej 
ustawy. Ustawa mówi bowiem o wybo-
rze kryterium, które nie powinno być 
mieszane dla jednej nieruchomości.

8.  Zużycie wody w czasach pan
demii.

Ważny, z punktu widzenia zużycia 
wody jako kryterium, jest również fakt, 
że żyjemy w czasach pandemii Covid-19. 
Z oczywistych względów zużycie wody 
w okresie pandemii koronawirusa jest 
wyższe niż wówczas, gdy nie zmagamy 
się z tego typu sytuacjami. Zużycie jest 
bowiem wyższe nie tylko z przyczyn hi-
gieniczno-sanitarnych, ale także w związ-
ku ze zdalną pracą czy też nauką.

9.  Awarie.
Kryterium związane z odczytami 

wodomierzy dla nieruchomości powo-
duje także, że spółdzielcy obciążani będą 
wyciekiem wody spowodowanym awa-
riami. To również kłóci się z podstawo-
wy, poczuciem sprawiedliwości.

10.  Dwa wodomierze na terenie 
danej nieruchomości.

Uchwała nie przewiduje także sy-
tuacji zamontowania na terenie danej 
nieruchomości dwóch wodomierzy. 
Brak jest bowiem regulacji, który z nich 
ma służyć do rozliczeń w takiej sytuacji.

11.  Art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji 
Rzeczpospolitej Polskiej.

Wskazać także należy, że przedmioto-
wa regulacja – Uchwała nr XXXII/1053/20 
narusza przepisy art. 32 ust. 1 i 2 Konsty-
tucji Rzeczpospolitej Polskiej. Pierwszy 
ze wskazanych przepisów statuuje za-
sadę równości wobec prawa i równego 
traktowania przez władze publiczne, zaś 
drugi zakaz dyskryminacji z jakiejkol-
wiek przyczyny w życiu politycznym, 

społecznym lub gospodarczym. Oma-
wiana regulacja zasady te łamie. Nie 
można w żadnym razie mówić o równo-
ści wobec prawa i braku dyskryminacji 
w sytuacji obciążania pewnych osób 
opłatami za odpady komunalne nawet, 
gdy ich nie generowali na terenie kon-
kretnej nieruchomości.

Co więcej, do rozliczeń przyjęto 
pewne ryczałty bez wskazania jakie dane 
brano pod uwagę. O podanie informacji 
nie zwracano się do spółdzielni, a jed-
nocześnie nie udostępniono materiałów, 
na których się oparto.

Działając w imieniu Robotniczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna” 
w Łodzi wyrażamy nadzieję, że powyż-
sze wyjaśnienia przybliżyły Regionalnej 
Izbie Obrachunkowej sytuację spół-
dzielców, która jest zresztą analogiczna 
do sytuacji innych mieszkańców nasze-
go miasta. W ocenie RSM „Bawełna” 
w Łodzi waga naruszeń – Rozporządze-
nia Ministra Gospodarki Morskiej i Że-
glugi Śródlądowej w sprawie określania 
taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie 
taryfy oraz warunków rozliczeń za zbio-
rowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe od-
prowadzanie ścieków w związku z ustawą 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbio-
rowym odprowadzaniu ścieków ustawy 
o utrzymaniu porządku i czystości w gmi-
nach, Konstytucji Rzeczpospolitej Pol-
skiej oraz podstawowych zasad współ-
życia społecznego nie powinno pozostać 
niezauważone przez władze publiczne, 
w tym Regionalną Izbę Obrachunkową. 
Spółdzielnia liczy na odpowiednie roz-
strzygnięcie nadzorcze, prosząc o nie 
niniejszym”.

Warto tez wspomnieć, że działania 
Spółdzielni musiały iść dwuto rowo. 
Rada Nadzorcza RSM „Bawełna”, 
po szerokiej dyskusji i z potrzeby przy-
gotowania się do pobierania od członków 
opłat za śmieci po nowym roku (dekla-
racja do UMŁ za styczeń składana jest 
do 15 lutego – dop. redakcji), na wypa-
dek utrzymania w mocy Uchwały Rady 
Miejskiej, przyjęła na swoim grudnio-
wym posiedzeniu uchwałę dotyczącą 
zmiany opłat od 1.01.2021 r. wynikającą 
z Uchwały Rady Miejskiej.

Uchylenie Uchwał przez Regional-
ną Izbę Obrachunkową w Łodzi wstrzy-
muje wejście w życie podjętych warun-
kowo decyzji Rady Nadzorczej naszej 
Spółdzielni.

Obecnie oczekujemy na kolejny 
ruch ze strony Urzędu Miasta Łodzi 
i Rady Miejskiej – podjęcie nowych 
Uchwał regulujących opłaty za wywóz 
odpadów komunalnych z nieruchomości. 
Z informacji jakie do nas docierają na-
stąpi powrót do naliczeń opłat od osoby, 
a stawka opłaty będzie podwyższona. 
Do jakiej kwoty? – o tym się wszyscy 
przekonamy po uchwaleniu jej przez 
Radę Miejską w Łodzi prawdopodobnie 
jeszcze przed świętami.

 K.Sz.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  
uchyliła Uchwały Rady Miejskiej
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0 koniecznie  9 zdecydowanie tak  8 możesz  7 nie musisz  6 zdecydowanie nie  Z dla dorosłych  (L) na żywo stacje dostępne w naziemnej telewizji cyfrowej

TVP 1 TVP 2 Polsat TVN TVN 7 TV 4

TVP Kultura TV Trwam

TVP Sport TV Puls

9.15 Madagwiazdka 9.45 Świę-
tastyczne kolędowanie 9.50 Pada 
Shrek 10.30 8 Zawód: Święty Mi-
kołaj – komedia USA 2001 12.30 
Wielkie kolędowanie z Polsatem: 
Święta Lipka 13.00 Wielkie kolędo-
wanie z Polsatem: Warszawa – Praga 
13.45 Wielkie kolędowanie z Polsa-
tem: Kraków 14.45 Wielkie kolędo-
wanie z Polsatem: Warszawa

7.55 Lombard. Życie pod zastaw (5-6, 
274) 10.25 8 Oz Wielki i Potężny – film 
USA 2013 12.45 8 Biały Kieł – film USA 
1991 14.45 8 Szczęśliwego Nowego 
Roku – kom. Słowacja 2020 16.35 8 
Świąteczna historia – kom. USA 2016 18.15 
Opowieść wigilijna – film anim. USA 2009 
20.00 8 Asterix i Obelix kontra Cezar – 
film Fr. 1999, reż. Claude Zidi, wyk. Christian 
Clavier 22.00 9 Czarownica – film fan-
tasy USA 2014 23.50 8 Człowiek w żela-
znej masce – film USA/Francja 1998

10.15 Rozmowy niedokończone 11.35 Gdy 
Jezus rodzi się w Łącku 12.20 Po stronie 
prawdy 12.50 Wyszyński – historia 13.30 
Msza Święta 14.30 8 Bieg życia – film 
2013 16.15 Święty Mikołaj – historia praw-
dziwa 17.30 Okiem kamery 18.20 Kędyż go 
szukać, czyli pastorałki z gwiazdami 19.05 
Mały pasterz – anim. 19.30 Opowieść wigilij- 
na – anim. 20.00 Informacje 20.20 Różaniec  
21.00 Apel Jasnogórski 21.30 8 Paweł VI.  
Papież czasów burzy (1) – film Wł. 2008 23.15 
Kolędy i pastorałki w wyk. zespołu Nazaret

9.00 Kurczak Mały – film anim. 10.45 
8 Królewna Śnieżka – film Kanada/
USA/Niemcy 2001 12.40 7 Diabeł z 
trzema złotymi włosami – film Niem./Au-
stria 2009 14.25 8 Bitwa na bombki 
– komedia USA/Kanada 2010 16.05 8 
Moja dziewczyna – komediodramat USA 
1991 18.25 Dżungla – film anim. Kanada/
USA 2006 20.00 8 Tylko ty – komedia 
romant. USA/Włochy 1994 22.25 9 
Atlas chmur – film sf Chiny/Niemcy/USA/
Hongkong/Singapur 2012 1.55 Śmierć na 
1000 sposobów 

8.30  Piłka nożna – Liga Narodów UEFA: 
Polska – Bośnia i Hercegowina 10.35 
Święta sportowców 11.05  Skoki nar-
ciarskie: Mistrzostwa Polski 12.30 Drugi 
skok 13.20  Skoki narciarskie: Puchar 
Świata 15.15 Harding i Kerrigan – cena 
złotego medalu 16.45  Jeździectwo: Ca-
valiada 18.15  Loty narciarskie: MŚ 20.00 
Święta sportowców 20.35  Piłka nożna – 
Liga Mistrzów UEFA: FC Barcelona – Bayern 
Monachium 22.50 Andrés Iniesta – nie-
oczekiwany bohater

9.20 8 Magiczne drzewo – film przyg. 
2009 11.00 Jan Serce (10) 12.40 Trzeci 
punkt widzenia 13.20 William Holden, między 
światłem a cieniem 14.30 Daleko na północy  
– film anim. 16.05 Kolęda domowa 16.30 
9 Pan Smith jedzie do Waszyngtonu – 
komediodr. USA 1939 18.45 Którędy po sztu-
kę 19.00 David Copperfield (1) – miniserial  
USA 2000 20.00 0 1900: Człowiek 
legenda – film Włochy 1998 22.55 Scena 
muzyczna 0.00 9 Dobrze się kłamie w 
miłym towarzystwie – komediodr. Wł. 2015 

8.05 Ukryta prawda 11.05 Ten moment 
11.35 Szpital 12.35 Sąd rodzinny 13.35 
Sędzia Anna Maria Wesołowska 14.35 
Ukryta prawda 15.35 Brzydula (58) 16.10 
Szkoła 17.10 Zakochani po uszy (264) 
17.50 8 Larry Crowne – uśmiech 
losu – komediodramat USA 2011, reż. Tom 
Hanks, wyk. Tom Hanks 20.00 Kolędy z 
Białegostoku 21.00 9 Praktykant 
– komedia USA 2015, reż. Nancy Meyers, 
wyk. Robert De Niro 23.30 8 Cztery 
Gwiazdki – komedia USA/Niemcy 2008, reż. 
Seth Gordon, wyk. Vince Vaughn 

15.00 Kuchenne rewolucje: Re-
stauracja „Cinamon”, Raci-
bórz – reality show

16.00 W krzywym zwierciadle: 
Witaj Święty Mikołaju!  
– komedia USA 1989 
Reż. Jeremiah S. Chechik, 
wyk. Chevy Chase, Beverly 
D'Angelo, Juliette Lewis

18.00 Kolędy z Białegostoku
19.00 Fakty
19.20 Uwaga! Koronawirus 
19.50 Uwaga! – magazyn
20.05 To właśnie miłość  

– komedia romantyczna  
USA/Francja/W. Bryt. 2003 
Reż. Richard Curtis,  
wyk. Hugh Grant, Emma 
Thompson, Liam Neeson

22.50 Godziny szczytu II  
– film sensacyjny  
USA/Hongkong 2001 
Reż. Brett Ratner,  
wyk. Jackie Chan, Chris  
Tucker, John Lone

 0.40 Rodzinny dom wariatów  
– komediodramat USA 2005 
Reż. Thomas Bezucha

 2.45 Ścigana – film sensacyjny 
Irlandia/USA 2011 
Reż. Steven Soderbergh

 4.30 Uwaga!

5.25 Uwaga! 5.45 Mango – Tele-
zakupy 7.00 Kuchenne rewolucje 
8.00 Dzień Dobry TVN 11.30 Do-
radca smaku 11.40 Ukryta prawda 
12.40 Rozwód. Walka o wszystko 
(2) – serial fabularno-dokumentalny 
Polska 13.40 Złodzieje – serial do-
kumentalny Polska 14.25 Detektywi 
(759) – serial fabularno-dokumen-
talny Polska 

15.45 Golec uOrkiestra. 
 Kolędowanie z Janem 
Pawłem II w 100-lecie  
urodzin świętego

16.45 Wielkie kolędowanie z Polsa-
tem – Mariańskie Porzecze

18.50 Wydarzenia
19.20 Gość „Wydarzeń”
20.00 Kevin sam w domu  

– komedia USA 1990 
Reż. Chris Columbus,  
wyk. Macaulay Culkin,  
Joe Pesci, Daniel Stern 
Wielki przebój filmowy z Maca- 
ulayem Culkinem w roli głów-
nej. Rodzina McCalisterów pos- 
tanawia spędzić świta w Pary- 
żu. W zamieszaniu wynikają-
cym z pośpiesznych przygoto-
wań do wyjazdu rodzice zapo-
minają zabrać ze sobą... syna.

22.15 Dlaczego on? – komedia 
USA/Kambodża 2016 
Reż. John Hamburg, wyk.  
James Franco, Zoey Deutch 
Ned przyjeżdża z żoną ze 
świąteczną wizytą do córki, 
która studiuje w college’u. Tu 
poznaje chłopaka córki, eks-
centrycznego miliardera.

 0.45 Co wiecie o swoich dziad-
kach? – komedia USA 2017

15.20 Rodzinka.pl (145, 225)  
– serial komediowy Polska

16.25 Bella i Sebastian 3 – film 
przygodowy Francja 2017 
Reż. Clovis Cornillac,  
wyk. Félix Bossuet, Tchéky 
Karyo, Clovis Cornillac

18.00 Panorama
18.30 Gwiazdkowe marzenia  

– romans USA 2018 
Reż. Megan Follows,  
wyk. Alexandra Breckenridge, 
Jamie Spilchuk,  
Jane Alexander

20.10 Family Man  
– komedia USA 2000 
Reż. Brett Ratner,  
wyk. Nicolas Cage,  
Téa Leoni, Don Cheadle

22.25 Uratujmy święta – film  
obyczajowy Kanada 2018 
Reż. Michael Scott, Michael 
Scott, wyk. Sarah Lancaster, 
Karen Holness, Gina Holden

 0.00 Moje wielkie greckie we-
sele – komedia romantyczna 
USA/Kanada 2002 
Reż. Joel Zwick

 1.45 Wybuchowa para – komedia 
sensacyjna USA 2010

 3.40 Radosne święta – romans 
Kanada 2019

5.05 Na dobre i na złe (793) – serial 
obyczajowy Polska 6.05 8 Latający 
renifer – film dla dzieci USA/Kana-
da 2003 7.55 Pytanie na śniadanie  
– magazyn10.50 Panorama 10.55 
Pytanie na śniadanie 11.35 9 
Siedmiu wspaniałych – western USA 
1960, reż. John Sturges 14.00 Fami-
liada – teleturniej 14.35 Koło fortuny 
– program rozrywkowy 

15.25 Koncert kolęd w bazylice 
katedralnej Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny 
w Pelplinie

17.00 Teleexpress
17.30 „Gdy się Chrystus  

rodzi...” – kolędy  
na Jasnej Górze

19.30 Wiadomości
20.00 Orędzie abp Józefa Kupne-

go na Boże Narodzenie
20.20 Gwiazdy kolędują  

w Zakopanem  
– świąteczny koncert  
pod patronatem pary  
prezydenckiej

21.30 Transmisja pasterki  
z Bazyliki św. Piotra  
w Watykanie z udziałem 
papieża Franciszka

23.35 Czekając na cud – film oby-
czajowy USA/Kanada 2004 
Reż. Chazz Palminteri,  
wyk. Susan Sarandon,  
Paul Walker,  
Penélope Cruz

 1.20 Przetrwać święta – komedia 
romantyczna USA 2004 
Reż. Mike Mitchell

 3.00 Rodzina na Gwiazdkę  
– romans USA/Kanada 2017 
Reż. David Winning

7.00 Msza święta 7.35 7 Józef i 
Maryja – dramat Kanada 2016 9.10 
7 Weź pieska na święta – romans 
USA 2019 10.50 Opowieści o kolę-
dach – film dok. 12.00 „Wśród noc-
nej ciszy” – kolędy Telewizji Polskiej 
i Radia Plus z Archikatedry Oliwskiej 
13.00 Wielkie kolędowanie z Ostrej 
Bramy 13.50 Rodzinne kolędowanie 
na Jasnej Górze 
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7.30 Artur ratuje Gwiazdkę – film anim. 
W. Bryt. 2011 9.35 Smerfy: Opowieść 
wigilijna – film anim. USA 2011 10.05 
Madagwiazdka – film animowany USA 
10.30 Pada Shrek – film animowany 
USA 11.15 Golec uOrkiestra. Kolędowa-
nie z JP II w 100-lecie urodzin świętego 
12.05 8 Święty Mikołaj z 34. ulicy 
– komedia USA 1994 14.35 9 Dirty 
Dancing – film USA 1987 

7.45 8 Dziadek do orzechów – film 
fantasy Niemcy 2015 8.50 8 Alicja po 
drugiej stronie lustra – film fantasy USA/W. 
Bryt. 2016 10.50 9 Przygoda na An-
tarktydzie – film przyg. USA 2006 13.00  
7 7 krasnoludków – las to za mało – kom. 
Niemcy 2006 14.40 9 Czarownica – film  
USA 2014 16.25 8 Królewskie święta 
– komedia USA 2014 17.55 9 Księga 
dżungli – film USA 2016 20.00 8 Aste-
rix i Obelix: Misja Kleopatra – kom. Fr.2002 
22.00 8 Moje skarby – komedia Fr. 2017

12.00 Orędzie Bożonarodzeniowe i „Urbi et 
Orbi” 12.30 7 Ostatni gram odwagi – film 
USA 2012 14.05 Bożonarodzeniowe zwyczaje  
Podhala 14.30 Kantata „Cicha noc” 15.00 Mo-
dlitwa w Godzinie Miłosierdzia 15.20 Kantata 
„Anioł pasterzom mówił” 15.40 Narodzenie  
Chrystusa – nadzieja ludzkości 16.10 Koncert  
życzeń 17.00 Życie z pasją 17.30 Okiem ka-
mery 18.05 „Bóg się rodzi” – koncert 19.30 
Brat Franciszek 20.00 Informacje 20.20 Ró-
żaniec 21.00 Apel Jasnogórski 21.40 Boże 
Narodzenie w zamku – komedia USA 2019 

8.45 7 Flintstonowie: Niech żyje Rock Ve-
gas! – komedia USA 2000 10.40 Asteriks i 
Obeliks: Osiedle bogów – film animowany 
Francja/Belgia 2014 12.30 7 Marma-
duke – pies na fali – komedia USA 2010 
14.25 7 Wesołych świąt – komedia USA 
2006 16.20 8 Ści(ą)gany – komedia 
USA/Niemcy 1998 18.00 7 Czarny rycerz 
– komedia USA 2001 20.00 8 Kariera 
Nikosia Dyzmy – komedia Polska 2002, reż. 
Jacek Bromski, wyk. Cezary Pazura, Anna 
Przybylska 22.25 8 Czego pragną ko-
biety – komedia USA 2000 

9.25  Piłka nożna – Liga Narodów UEFA: 
Włochy – Polska 11.20 NBA lat 90. 13.15 
Zapraszamy do świata Diego 13.25 Ofi-
cjalny film Mistrzostw Świata FIFA 1986 
14.50 Najlepszy w historii? 15.30 Upadły 
anioł 16.05 Nogi Boga 16.45  Piłka noż-
na – MŚ: Argentyna – Anglia 18.30 Skoki 
narciarskie – Adam Małysz w Turnieju 4 
Skoczni 1999/2000 20.40  Piłka nożna 
– Liga Mistrzów UEFA: Paris Saint-Germa-
in – Bayern Monachium 22.45 Tragedia 
na Hillsborough 0.40 Gala boksu

8.10 Trzej Królowie – anim. 8.20 Wigilia w le-
sie – film Polska 1996 9.35 Kolęda domowa 
9.55 Obraz – anim. 11.25 Scena muzyczna  
12.30 0 Lawrence z Arabii (1/2) – 
film przyg. USA/W. Bryt. 1962 14.20 Kolęda 
domowa 14.30 Orfeusz i Eurydyka – anim. 
14.55 9 Znachor – dramat Polska 1981 
17.15 Czarodzieje zza kulis 19.00 David 
Copperfield (2) 20.00 9 Małe kobietki – 
melodramat USA/Kan. 1994 22.10 0 
Pat Garrett I Billy Kid – western Meksyk/USA 
1973 0.05 Niezapominajki – film anim. 

7.10 Ukryta prawda 8.10 7 Beethoven VII: 
Świąteczna przygoda – komedia USA/Ka-
nada 2011 10.00 9 Tajemniczy ogród 
– film USA/W. Bryt. 1993 12.00 Happy Feet: 
Tupot małych stóp II – film animowany Au-
stralia/USA 2011 14.05 8 Elf – komedia 
USA 2003 16.05 7 Idealny facet – komedia 
USA 2005 18.05 8 Król Skorpion – film 
fantasy USA/Niemcy/Belgia 2002 20.00 
8 Prawie święta – komedia USA/Chiny 
2016, reż. David E. Talbert, wyk. Danny Glo-
ver 22.20 7 Miłość jest wszystkim – kome-
dia Polska 2018, reż. Michał Kwieciński

15.05 Ostatni smok  
– film fantasy USA 1996 
Reż. Rob Cohen

17.20 Pingwiny z Madagaskaru  
– film animowany USA 2014

19.00 Fakty
19.20 Uwaga! Koronawirus 
19.50 Uwaga! – magazyn
20.05 Królewna Śnieżka i Łowca 

– film fantasy USA/Wielka 
Brytania 2012 
Reż. Rupert Sanders,  
wyk. Kristen Stewart, Chris 
Hemsworth, Charlize Theron 
Wiedźma Ravenna uwodzi króla 
Magnusa. Zabija władcę, przej-
muje kontrolę nad królestwem i 
więzi córkę Magnusa, Śnieżkę. 
Gdy magiczne lustro ostrzega 
ją przed królewną, postanawia 
zgładzić dziewczynę.

22.45 Godziny szczytu III  
– komedia USA/Niemcy 2007 
Reż. Brett Ratner, wyk. Jac-
kie Chan, Chris Tucker 
Detektyw Carter i inspektor 
Lee wpadają na ślad jednej z 
największych organizacji prze-
stępczych na świecie – triady. 
Śledztwo wiedzie ich do Paryża.

 0.35 Żółtodziób  
– film sensacyjny USA 1990

5.35 Uwaga! 5.55 Mango – Tele-
zakupy 7.05 Kolędy z Białegostoku 
8.05 Ekspres polarny – film animo-
wany USA 2004 10.00 9 Potop 
(1/2) – film historyczny Polska/ZSRR 
1974, reż. Jerzy Hoffman, wyk. Da-
niel Olbrychski, Malgorzata Braunek 
13.15 8 Podróż do wnętrza Ziemi 
– film sf USA 2008, reż. Eric Brevig, 
wyk. Brendan Fraser 

16.40 Kevin sam w domu – kome-
dia sensacyjna USA 1990 
Reż. Chris Columbus, wyk. 
Macaulay Culkin, Joe Pesci, 
Daniel Stern

18.50 Wydarzenia
19.20 Gość „Wydarzeń”
20.00 Dziadek do orzechów  

i cztery królestwa  
– film fantasy USA 2018 
Reż. Lasse Hallström, Joe 
Johnston, wyk. Mackenzie 
Foy, Jayden Fowora-Knight, 
Keira Knightley

22.10 Co wiecie o swoich dziad-
kach? – komedia USA 2017 
Reż. Sean Anders, 
wyk. Will Ferrell, Mark  
Wahlberg, Mel Gibson 
Dusty oraz Brad łączą siły, 
by pokazać swoim dzieciom 
piękno świąt Bożego Na-
rodzenia. Świeża przyjaźń 
Dusty’ego i Brada zostaje 
wystawiona na próbę, gdy 
pojawiają się ojcowie obu 
mężczyzn.

 0.20 Dlaczego on? – komedia 
USA/Kambodża 2016 
Reż. John Hamburg,  
wyk. James Franco

 2.55 Tajemnice losu

15.15 Postaw na milion:  
Odcinek świąteczny

16.20 Paddington – komedia W. 
Bryt./Francja/USA/Chiny 2014 
Reż. Paul King, wyk. Hugh 
Bonneville, Sally Hawkins, 
Julie Walters

18.00 Panorama
18.25 Świąteczna zamiana  

– komedia USA 2007 
Reż. Bert Kish, wyk. Nicole 
Eggert, Patricia Mayen-Sala-
zar, Bret Anthony

20.10 Legalna blondynka II  
– komedia USA 2003 
Reż. Charles Herman-Wurm-
feld, wyk. Reese Witherspo-
on, Bob Newhart, Sally Field

21.55 Gambit, czyli jak ograć 
króla – komedia kryminalna 
USA/W. Bryt. 2012 
Reż. Michael Hoffman,  
wyk. Colin Firth, Cameron 
Diaz, Alan Rickman

23.35 Radosne święta  
– romans Kanada 2019 
Reż. Marita Grabiak,  
wyk. Erica Deutschman,  
Chad Connell, Jennifer  
Vallance

 1.10 Uratujmy święta – film oby-
czajowy Kanada 2018

7.00 Pomocnik świętego Mikołaja i 
magiczne płatki śniegu – film anim. 
Francja/Belgia 2013 8.25 Orędzie ar-
cybiskupa Józefa Kupnego 8.40 8 
Piesek pod choinkę – dramat USA 
2016 10.20 8 Bella i Sebastian 
3 – film Francja 2017 12.00 8 
Dwa muły dla siostry Sary – western 
Meksyk/USA 1970 14.00 Familiada 
14.35 Koło fortuny

15.15 Wyjście awaryjne  
– komedia Polska 1982 
Reż. Roman Załuski, wyk. Bo-
żena Dykiel, Jerzy Michotek

17.00 Teleexpress
17.30 Gwiazdy kolędują w Zako-

panem – świąteczny kon-
cert pod patronatem pary 
prezydenckiej 
Wystapią m.in.: Maryla Ro-
dowicz, Rafał Brzozowski, 
Krystyna Prońko, Roksana 
Węgiel, Piotr Rubik, Sławomir 
Uniatowski, Anna Jurksztowicz, 
Eleni, Ala Tracz, Zakopower, 
Sebastian Karpiel-Bułecka, 
Stanisław Karpiel-Bułecka

18.30 Jaka to melodia? 
19.30 Wiadomości
20.15 Osiecka (1) – serial biogra-

ficzny Polska 2020, wyk. 
Eliza Rycembel, Magdalena 
Popławska, Piotr Żurawski

21.00 Krzysztof Krawczyk – całe 
moje życie – film dokumen-
talny Polska 2020

23.05 Poszukiwany, poszukiwana 
– komedia Polska 1972 
Reż. Stanisław Bareja

0.40 Miłość na święta  
– dramat miłosny USA 2017 
Reż. Kevin Fair

7.00 Msza święta 8.00 „Gdy się 
Chrystus rodzi...” – kolędy na Jasnej 
Górze 10.00 8 Święta pachnące 
miłością – dramat miłosny W. Bryt. 
2019 11.55 Transmisja uroczyste-
go błogosławieństwa Urbi et Orbi z 
Watykanu w Boże Narodzenie 12.45 
Kolędy pod wspólnym niebem 13.35 
7 Rodzina na Gwiazdkę – romans 
USA/Kanada 2017 
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5.25 Telezakupy TV Okazje 6.55 
Scooby-Doo i król goblinów – film 
animowany USA 2008 8.30 Ewa go-
tuje – magazyn kulinarny 9.00 W 
głowie się nie mieści – film animo-
wany USA 2015 11.00 Gdzie jest Ne-
mo – film animowany USA/Australia 
2003 13.20 9 Gwiezdne wojny: 
Przebudzenie Mocy – film sf USA 
2015, reż. J.J. Abrams 

7.35 8 Pani Zamieć – film fantasy 
Niemcy 2008 8.40 8 Biały Kieł – film 
USA 1991 10.30 8 Świąteczna historia 
– komedia USA 2016 11.55 Opowieść wi-
gilijna – film anim. USA 2009 13.45 9 
Księga dżungli – film USA. 2016 15.35 
8 Pamiętnik księżniczki – komedia W. 
Bryt. 2001 17.40 9 Giganci ze stali – 
film sf USA/Indie 2011 20.00 8 Parker 
– film USA 2013 22.05 8 W obronie 
własnej – film USA 2013 23.50 9 
Angielska robota – film W. Bryt./USA 2008 

12.20 Jasełka tradycyjne – Cieszyn 2014 
14.20 8 Święta za dolara – film USA 2013  
16.20 Dobrze ześ się Jezu pod Giewontem  
narodził 16.50 Kantata „Cicha noc” 17.05 
Ukryte treści 17.30 Okiem kamery 18.15 
Motywy Bożego Narodzenia zawarte w sztuce  
Bazyliki Santa Maria Maggiore w Rzymie 19.00  
Tam gdzie gwiazda goreje 19.30 Jezus – kró-
lestwo bez granic 20.00 Informacje 20.20 
 Różaniec 21.00 Apel Jasnogórski 21.40 
Kantata „Mędrcy świata” 22.00 Mojżesz – 
10 przykazań (36) 23.00 Głos serca (44) 

9.20 8 Królewna Śnieżka – film fantasy 
Kanada/USA/Niemcy 2001 11.00 Straszny 
dom – film animowany USA 2006 12.55 
8 Zaklęty książę – film fantasy USA 2001 
14.55 Dżungla – film animowany Kanada/
USA 2006 16.45 8 Tylko ty – komedia 
romantyczna USA/Włochy 1994 19.00 
Galileo 20.00 8 Wciąż ją kocham – me-
lodramat USA 2010, reż. Lasse Hallström, 
wyk. Channing Tatum, Amanda Seyfried 
22.25 8 M jak morderca – thriller USA 
2017 0.25 9 Kill Bill – film sensacyjny 
USA/Japonia 2003 

9.20  Piłka nożna – Liga Narodów UEFA: Pol-
ska – Holandia 11.25 Koszykarski Dream 
Team na IO 1992 w Barcelonie 13.00  Sko-
ki narciarskie: Puchar Świata 14.30 Adam 
Małysz 15.05  Skoki narciarskie: Puchar 
Świata 17.10 Messi10 – Cirque du Soleil 
18.30 Skoki narciarskie – Adam Małysz w 
Turnieju 4 Skoczni 1999/2000 20.35  Skoki 
narciarskie: Puchar Świata – Turniej Czte-
rech Skoczni 22.10 Sportowy wieczór 
22.50  Dokumentacja sportowa: Dopaść 
Tysona 0.15 Gala boksu zawodowego

8.15 9 Znachor – dr. Polska 1981 
10.35 Przygody pana Michała (2, 3) 11.35 
Kolęda domowa 11.55 Urodzeni artyści 
12.30 Lawrence z Arabii (2/2) – film przyg. 
1962 14.25 Kolęda domowa 14.40 Kabaret 
Jeszcze Starszych Panów 16.05 Kolędy z 
„Mazowszem” 16.55 Sekret księgi z Kells – 
film anim. 18.30 Tamte lata, tamte dni 19.00 
David Copperfield (3) 20.00 9 Cudowny 
chłopak – dramat USA/Hongkong/Kanada 
2017 22.05 Warszawskie Combo Taneczne 
23.15 Chaplin na Bali 0.15 Urodzeni artyści 

8.15 Kosmiczny wykop 8.50 7 Agencie, 
podaj łapę – komedia USA/Australia 2001 
10.50 8 Jack Frost – komedia USA 
1998 12.55 9 Blues Brothers – ko-
media sensacyjna USA 1980 15.40 9 
Grawitacja – film sf USA/W. Bryt./Meksyk 
2013 17.35 9 Praktykant – komedia 
USA 2015 20.00 9 Batman: Począ-
tek – film przygodowy USA/W. Bryt. 2005, 
reż. Christopher Nolan, wyk. Christian Bale 
22.55 8 Góra Dantego – film katastro-
ficzny USA 1997, reż. Roger Donaldson 
1.10 7 Żelazny orzeł II – film sensac.1988

17.25 Kolekcja smaków  
– program rozrywkowy

18.00 Totalne remonty Szelągow-
skiej: Wydanie specjalne 
Dorota Szelągowska chce 
stworzyć dom dla rodziny 
Marleny, 24-latki, która jest 
mamą 6-letniej Julki, a nie-
dawno została tymczasową 
rodziną zastępczą dla pięcior-
ga rodzeństwa. 

19.00 Fakty
19.45 Uwaga! – magazyn
20.00 #TVNpomagajmysobie
20.05 Holiday – komedia roman-

tyczna USA 2006 
Reż. Nancy Meyers,  
wyk. Cameron Diaz, Kate Wins-
let, Jude Law 
Bizneswoman z Los Angeles 
i redaktorka z Londynu po-
stanawiają zamienić się miej-
scami zamieszkania na czas 
Bożego Narodzenia. Zmiana 
okazuje się początkiem no-
wego życia.

22.55 Złe mamuśki 2: Jak prze-
trwać święta – komedia 
USA/Chiny 2017 
Reż. Jon Lucas, Scott Moore

 1.00 To właśnie miłość – komedia 
romant. USA/W. Bryt. 2003

7.45 Kosmiczny wykop 8.20 8 
Mój przyjaciel delfin – film przygo-
dowy USA/Kanada 2011 10.25 9 
Potop (2) – film historyczny Polska/
ZSRR 1974 13.15 8 Podróż na 
tajemniczą wyspę – film przygodowy 
USA 201215.05 8 Masz wiado-
mość – komedia USA 1998, reż. Nora 
Ephron, wyk. Tom Hanks, Meg Ryan, 
Greg Kinnear 

16.15 Ant-Man – film sf USA 2015 
Reż. Peyton Reed, wyk. Paul 
Rudd, Michael Douglas 
Scott Lang potrafi zmniejszyć 
się do rozmiarów mrówki. 
Nieoczekiwanie ma szansę 
wykorzystać moce w szczyt-
nym celu: próbuje uratować 
ludzkość.

18.50 Wydarzenia
19.20 Gość „Wydarzeń”
20.05 Iron Man III – film przygodo-

wy USA/Chiny 2013 
Reż. Shane Black, wyk. 
Robert Downey jr, Gwyneth 
Paltrow, Don Cheadle 
Trzecia część przygód Tony’ego 
Starka, geniusza, milionera i 
filantropa, który wcielając się 
w tytułowego superbohatera, 
walczy ze złem. Ale przeżywa 
kryzys wartości. Tymczasem 
pojawia się groźny przeciwnik  
– terrorysta Mandaryn...

22.55 Point Break – na fali – film 
krym. USA/Niemcy/Chiny/
Austria/Włochy/Kanada 2015 
Reż. Ericson Core, Luke 
Bracey, Ray Winstone, Teresa 
Palmer, wyk. Edgar Ramírez, 
Luke Bracey, Ray Winstone

 1.30 Tajemnice losu

15.25 Szansa na sukces. Opole 
2021: Odcinek świąteczny 
Gwiazdy wykonają bożonaro-
dzeniowe utwory. Wystąpią 
m.in. Grażyna Szapołowska, 
Katarzyna Glinka, Katarzyna 
Bujakiewicz i Marcin Daniec.

16.25 Pomocnik świętego Mikoła-
ja i magiczne płatki śniegu 
– film animowany Francja/
Belgia 2013

17.50 Słowo na niedzielę
18.00 Panorama
18.25 Wymarzone święta  

– komedia USA 2018 
Reż. David Jackson, wyk. Ca-
itlin Thompson, James Henri-
-Thomas, Robbie Silverman

20.00 Szalona 30-tka zespołu 
Boys – program rozrywkowy

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

 0.05 Wyścig z czasem  
– thriller USA 2003 
Reż. Carl Franklin

 2.00 Gambit, czyli jak ograć 
króla – komedia kryminalna 
USA/W. Bryt. 2012 
Reż. Michael Hoffman

6.25 8 Mikołaj nieświęty – komedia 
Francja/Belgia 2014 7.50 7 Gorące 
święta – komedia USA 2012 9.30 
9 Paddington – komedia W. Bryt. 
2014 11.10 Rodzinny ekspres 11.40 
9 Przygody barona Munchausena 
– film biograficzny Wielka Brytania/
Niemcy 1988 14.00 Familiada – tele-
turniej 14.35 Koło fortuny – program 
rozrywkowy 

15.20 Poszukiwany, poszukiwana 
– komedia Polska 1972 
Reż. Stanisław Bareja,  
wyk. Wojciech Pokora,  
Jolanta Bohdal,  
Mieczyslaw Czechowicz

17.00 Teleexpress
17.30 Uwierz w Świętego  

Mikołaja – koncert
18.30 Jaka to melodia? 
19.30 Wiadomości
20.15 Osiecka (2) – serial biogra-

ficzny Polska
21.15 Dzień dobry, kocham Cię!  

– komedia romantyczna  
Polska 2014 
Reż. Ryszard Zatorski, wyk. 
Aleksy Komorowski, Barbara 
Kurdej-Szatan, Pawel Do-
magala

23.00 Ostatni pasażer  
– thriller W. Bryt. 2013 
Reż. Omid Nooshin,  
wyk. Dougray Scott, Kara 
Tointon, Iddo Goldberg

 0.45 Weź pieska na święta  
– romans USA 2019 
Reż. Michael Feifer

 2.20 Miłość na Gwiazdkę  
– dramat USA 2017 
Reż. Colin Theys

 3.50 Jaka to melodia?

7.00 Msza święta z Krakowa 8.00 Rok w 
ogrodzie 8.45 Pełnosprawni 9.20 Gwiaz-
dy kolędują w Zakopanem – świąteczny 
koncert pod patronatem pary prezy-
denckiej 10.25 Kolędowanie na Świę-
tym Krzyżu 10.55 7 K-9: Pies, który 
uratował Święta – film USA 2013 12.35 
8 Miłość na Gwiazdkę – dr. USA 2017 
14.05 Z pamięci 14.15 Święta wśród 
dzikiej przyrody 
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5.25 Telezakupy TV Okazje 6.00 
Nowy dzień z Polsat News 8.45 8 
Bella i Sebastian – film przygodowy 
Francja 2013 10.55 6 Kevin sam w 
domu – po raz czwarty – komedia 
USA 2002 12.50 8 Dziadek do 
orzechów i cztery królestwa – film 
fantasy USA 2018, reż. Lasse Hall-
ström, Joe Johnston, wyk. Mackenzie 
Foy, Keira Knightley  

7.40 8 Gwiazdka z Holly – film USA/Kan. 
2012 9.15 8 Żona pastora – komediodr. 
USA 1996 11.25 8 Szczęśliwego Nowe-
go Roku – komedia Słowacja 2020 13.20 
9 Dziewczynka z zapałkami – film 
Niemcy 2013 14.25 8 Królewskie święta 
– kom. USA 2014 15.55 8 Asterix i Obelix  
kontra Cezar – film Fr. 1999 17.55 8 
Asterix i Obelix: Misja Kleopatra – komedia 
Fr. 2002 20.00 8 Transporter III – film Fr.  
2008 21.55 7 Czarny pies – film USA 1998 
 23.30 8 Uciec, ale dokąd? – film 1993 

9.30 Msza Święta 10.35 Kolędowanie z 
Włodkiem Pawlikiem 11.35 Jesteśmy kato-
likami 12.00 Anioł Pański z Ojcem Świętym 
12.20 Wieś – to też Polska 13.30 Papież Po-
lak do rodaków 14.00 Wędrówka pielgrzyma 
– film anim. USA 2019 16.10 Koncert życzeń 
17.00 Tam, gdzie Bóg płacze 17.30 Okiem 
kamery 18.15 Rozmowy niedokończone 
19.30 Jezus – królestwo bez granic 20.00 
Informacje 20.20 Różaniec 21.00 Apel Ja-
snogórski 21.40 8 Niepodzielny – dramat 
USA 2018 23.40 Jak my to widzimy...

9.00 7 Flintstonowie: Niech żyje Rock 
Vegas! – komedia USA 2000 10.55 Jaś 
Fasola (7) 11.25 Galileo 13.25 STOP 
Drogówka 14.30 8 Quest – film sen-
sacyjny USA/Kanada 1996 16.30 8 
Tristan i Izolda – melodramat USA/Wiel-
ka Brytania/Niemcy/Czechy 2006 19.00 
Galileo 20.00 7 Szybcy i martwi – film 
akcji Japonia/USA 1995, reż. Sam Ra-
imi, wyk. Sharon Stone, Gene Hackman 
22.20 9 Kill Bill II – film sensacyjny 
USA 2004 1.00 Najdziwniejsze zwierzęta 
świata 2.10 Śmierć na 1000 sposobów 

10.15 Liga Narodów UEFA 11.40  Skoki 
narciarskie: Mistrzostwa Polski 13.15 
Transmisja sportowa 14.05  Kolarstwo: 
Podsumowanie 16.00 Piotr Małachowski. 
Człowiek z diamentu 16.35 Studio Turnieju 
Czterech Narodów 16.55 (L)  Piłka ręczna 
– Turniej Czterech Narodów: Polska – Rosja 
19.15 Studio Pucharu Polski 19.30 (L)  Ho-
kej na lodzie – Puchar Polski: 1. półfinał: JKH 
GKS Jastrzębie – KH Energa Toruń 22.00 
Sportowy wieczór 22.40 Kolarstwo – nie-
bezpieczna gra 23.20  Rzutki: MŚ 

9.30 Dziadek do orzechów 11.20 Trzeci 
punkt widzenia 11.50 Kolędy z „Mazow-
szem” 12.20 8 Aleksander Wielki – 
dramat hist. USA/Hiszp. 1956 14.40 Halka 
17.15 Studio Kultura – niedziela z... 18.05 
Scena muzyczna 19.00 David Copperfield 
(4) 20.00 9 Podróż na sto stóp – ko-
mediodr. USA/Indie/Emiraty Arabskie 2014 
22.05 Trzeci punkt widzenia 22.35 Visconti: 
Między prawdą a pasją 23.50 Niezapomi-
najki – anim. 23.55 Antarktyda – anim. 0.20 
8 Nawet góry przeminą – dramat 2015 

7.35 Zakochani po uszy (263, 264) 8.35 Ko-
smiczny wykop 9.05 Ukryta prawda 12.05 
Kolędy z Białegostoku 13.00 9 Rio 
Bravo – western USA 1959 15.50 8 
Sknerus – komedia USA 1994 18.05 8 
Wehikuł czasu – film sf USA/Arabia Saudyj-
ska 2002, reż. Simon Wells, wyk. Guy Pearce 
20.00 8 Romeo musi umrzeć – film sen-
sacyjny USA 2000, reż. Andrzej Bartkowiak, 
wyk. Jet Li 22.20 7 Król Skorpion II: Naro-
dziny wojownika – film sensacyjny USA/RPA/
Niemcy 2008, reż. Russell Mulcahy, wyk. Mi-
chael Copon 0.35 Druga strona medalu 

16.35 Królewna Śnieżka i Łowca 
– film fantasy USA/Wielka 
Brytania 2012 
Reż. Rupert Sanders,  
wyk. Kristen Stewart, Chris 
Hemsworth

19.00 Fakty
19.40 Raport smogowy 
19.45 Uwaga! – magazyn
20.00 Charlie i fabryka czekolady 

– film przyg. USA/W. Bryt. 2005 
Reż. Tim Burton, wyk. Johnny 
Depp, Freddie Highmore, 
David Kelly 
Magiczna opowieść o przygo-
dach małego chłopca, który 
wraz z czwórką innych dzieci 
poznaje sekrety królestwa cze-
koladowych łakoci.

22.20 Kontakt  
– film sf USA 1997 
Reż. Robert Zemeckis, wyk. 
Jodie Foster, Matthew McCon-
aughey, James Woods 
Eleanor Arroway prowadzi 
badania, dzięki którym chce 
znaleźć dowody, że istnieje 
pozaziemska inteligencja. 
Pewnego dnia kobieta od-
biera docierający z odległej 
gwiazdy Vega sygnał radiowy.

 1.25 Kuba Wojewódzki

7.35 Nowa Maja w ogrodzie 8.05 
Akademia ogrodnika 8.10 7 Psy i 
koty – komedia USA 2001 9.50 Ko-
lekcja smaków 10.25 Na Wspólnej 
(3144-3146) 11.40 Totalne remonty 
Szelągowskiej: Wydanie specjalne 
12.40 8 Piotruś. Wyprawa do Ni-
bylandii – film USA/W. Bryt./Australia 
2015 14.50 Pingwiny z Madagaskaru 
– film animowany USA 2014 

15.05 Iron Man III – film przygodo-
wy USA/Chiny 2013 
Reż. Shane Black, wyk. Ro-
bert Downey jr

17.40 Nasz nowy dom – reality show 
W mazurskiej wsi Jagodne 
Małe mieszka Anna, która 
wychowuje 6-letniego syn-
ka. Warunki mieszkaniowe 
rodziny są bardzo trudne, a 
Anna nie ma możliwości, aby 
sfinansować remont. Ekipa 
przybywa z pomocą.

18.50 Wydarzenia
19.30 Państwo w państwie
20.00 Opolska Noc Kabaretowa  

– Uśmiech z Opola
22.10 Gliniarz z Beverly Hills III 

– komedia sensacyjna USA 
1994 
Reż. John Landis,  
wyk. Eddie Murphy, Judge 
Reinhold, Hector Elizondo 
Axel Foley, nieujarzmiony de-
tektyw, znów odwiedza Beverly 
Hills, ku wściekłości lokalnego 
szeryfa. Tropiąc złodziei sa-
mochodów, odkrywa, że są to 
ci sami bandyci, którzy zabili 
jego szefa.

 0.25 Baby Driver – film kryminal-
ny USA/W. Bryt. 2017

15.15 Szansa na sukces: Odcinek 
świąteczny – show

16.10 Świąteczny koncert  
życzeń

17.05 Jutro należy do nas (17)  
– serial obyczajowy Francja

18.00 Panorama
18.30 Na dobre i na złe (793)
19.25 Na sygnale (284) 
20.00 Kabaret. Super Show Dwójki 

– program rozrywkowy
 21.50 Dla ciebie wszystko  

– melodramat USA 2014 
Reż. Michael Hoffman, wyk. 
Michelle Monaghan, James 
Marsden, Luke Bracey 
Dawson i Amanda jako nasto-
latkowie byli w sobie szaleńczo 
zakochani. Gdy po 20 latach 
Dawson powraca do rodzinne- 
go miasteczka, Amanda jest 
mężatką. Uczucie odżywa.

0.00 Robbie Williams Christmas 
Present. Gala piosenek 
świątecznych – koncert

1.05 Legalna blondynka II  
– komedia USA 2003 
Reż. Charles Herman-Wurm-
feld, wyk. Reese Witherspoon

2.50 Wyścig z czasem  
– thriller USA 2003 
Reż. Carl Franklin

5.20 Barwy szczęścia (2350-2352) 
7.00 M jak miłość (1552) 7.55 Pyta-
nie na śniadanie 10.40 Ostoja 11.10 
Dotka. Zebra w kropki 12.05 9 
Wpływ księżyca – komedia roman-
tyczna USA 1987, reż. Norman Je-
wison, wyk. Nicolas Cage, Vincent 
Gardenia 14.00 Familiada – teletur-
niej 14.35 Koło fortuny – program 
rozrywkowy 

15.10 Miłość w Laponii – komedia 
romantyczna Francja 2017 
Reż. Arnauld Mercadier, wyk. 
Julie De Bona, Tomer Sisley, 
Malonn Lévana

17.00 Teleexpress
17.30 Uwierz w Świętego Mikołaja 

– koncert
18.30 Jaka to melodia?  

– teleturniej muzyczny
19.30 Wiadomości
20.15 Osiecka (3) – serial biogra-

ficzny Polska
21.15 Rolnik szuka żony:  

Wydanie specjalne  
Jak co roku bohaterowie pro-
gramu spotykają się w czasie 
świąteczno-noworocznym. 
Będą kolędy, choinka i prezen-
ty, nie zabraknie niezwykłych 
opowieści.

22.15 Sisi (2/2) – film kostiumowy 
Włochy/Austria/Niemcy 2009 
Reż. Xaver Schwarzenberger, 
wyk. Cristiana Capotondi, 
Martina Gedeck

 0.05 Reguła milczenia  
– thriller USA/Kanada 2012 
Reż. Robert Redford

 2.15 Miłość w Laponii – komedia 
romantyczna Francja 2017

 4.00 Jaka to melodia?

7.00 Msza św. 8.00 Tydzień 8.30 
Piotr Małachowski. Człowiek z dia-
mentu 9.05 Gwiazdy kolędują w 
Zakopanem – świąteczny koncert 
10.05 Stulecie Winnych (16) 11.00 
Transmisja mszy świętej 12.00 Anioł 
Pański 12.15 Między ziemią a nie-
bem 12.50 Rwanda 2020 13.15 Su-
perszybki sokół wędrowny 14.15 Z 
pamięci 14.25 Okrasa łamie przepisy 
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6.00 Nowy dzień z Polsat News 8.40 
Malanowski i Partnerzy 9.40 Sekrety 
rodziny 10.40 Dlaczego ja? 11.40 
Gliniarze – serial fabularno-doku-
mentalny 12.50 Wydarzenia 13.25 
Interwencja – magazyn reporterów 
13.40 Trudne sprawy (917) – se-
rial fabularno-dokumentalny Polska 
14.40 Dlaczego ja? (923) – serial 
fabularno-dokumentalny Polska 

8.00 Lombard. Życie pod zastaw (9, 
278, 62) 10.40 8 Człowiek w żela-
znej masce – film USA 1998 13.05 9 
Przygoda na Antarktydzie – film USA 2006 
15.10 8 Pamiętnik księżniczki – kome-
dia W. Bryt./USA 2001 17.20 8 Robin 
Hood: książę złodziei – film USA/W. Bryt. 
1991 20.00 8 Taxi – komedia Francja 
1998 21.25 8 Taxi II – komedia Francja 
2000 23.00 8 Taxi III – komedia Francja 
2003 0.25 7 Showgirls – dramat USA 
19953.00 Biesiada na cztery pory roku 

12.20 Po stronie prawdy 12.50 Wyszyń-
ski – historia 13.30 Msza Święta 14.30 8 
Magia świąt – film USA 2015 16.10 Z wędką 
nad wodę... 16.35 Porady bonifratrów 17.05 
Wodzirejski maraton 17.30 Okiem kamery 
18.15 Gala operetkowa od Wiednia do Buda-
pesztu – Wiedeń 19.30 Mały pasterz – anim. 
USA 2002 20.00 Informacje 20.20 Różaniec 
21.00 Apel Jasnogórski 21.40 Polski punkt 
widzenia 22.00 Kolędy na Trzech Tenorów – 
Krynica Zdrój 22.55 Procesja dziejów 23.15 
Kolędy na Trzech Tenorów – Krynica Zdrój 

8.00 Nasz nowy dom 9.00 Sędzia Judy 
10.25 Nowe sekrety sąsiadów (39, 40) 
11.25 Pamiętniki z wakacji 12.25 Wspa-
niali ludzie 12.55 Wzór (85) 13.55 Kobra – 
oddział specjalny 14.55 STOP Drogówka 
15.55 Kobra – oddział specjalny 17.00 
Nowe sekrety sąsiadów (39, 40) 18.00 Po-
licjantki i policjanci (676, 677) 20.00 Spra-
wiedliwi – wydział kryminalny (408) 21.00 
Sylwester z gwiazdami kabaretu 23.00 
9 American Hustle – dramat USA/
Chiny 2013 1.55 7 Egzekutor – film 
sensacyjny USA 2017 

10.00  Lekkoatletyka: Memoriał Kamili 
Skolimowskiej 12.30 Gala boksu zawodo-
wego: Walka w wadze lekkiej: Javier For-
tuna – Antonio Lozada Torres 14.15  Skoki 
narciarskie: Puchar Świata – Turniej Czte-
rech Skoczni 16.05 Sportowy rok 2020 
20.05 Sportowy wieczór 21.00  Snooker – 
Champion of Champions: Finał: Neil Robert-
son – Mark Allen 1.20 Gala boksu zawo-
dowego: Walki: Sebastian Fundora – Jorge 
Cota, Josesito López – Francisco Santana 
3.05  MMA: ONE Championship 

8.05 Informacje kulturalne 8.30 Tamte lata, 
tamte dni 9.10 8 W syberyjskich lasach 
– dramat Francja 2016 11.00 W pustyni i w 
puszczy (3, 4) 13.25 Trzeci punkt widzenia 
14.05 Rita Hayworth, bogini miłości 15.15 
9 Gilda – dramat kryminalny USA 1946 
17.10 Queen podbija świat 18.15 Którę-
dy po sztukę 18.30 Informacje kulturalne 
18.55 Bitwa tenorów na róże 20.00 Tego 
się nie wytnie 21.30 9 Pół żartem, pół 
serio – komedia USA 1959 23.40 Scena 
muzyczna 1.35 Genesis: When In Rome

8.05 Ukryta prawda 11.05 Ten mo-
ment 11.35 Szpital 12.35 Sąd rodzinny 
13.35 Sędzia Anna Maria Wesołowska 
14.35 Ukryta prawda 15.35 Szkoła 
16.35 19+ (367, 368) 17.45 Idealna 
niania 18.30 Ten moment 19.00 Starsza 
pani musi fiknąć 20.00 8 Listy do M. 
II – komedia romantyczna Polska 2015, 
reż. Maciej Dejczer, wyk. Piotr Adamczyk 
22.10 Szczęśliwa Siódemka – Sylwe-
strowa noc z gwiazdami 0.20 8 Pra-
wie święta – komedia USA/Chiny 2016, 
reż. David E. Talbert, wyk. Danny Glover 

15.00 Kuchenne rewolucje
16.00 Szpital (628)
17.00 Rozwód. Walka o wszystko 

(7) – serial fab.-dok.
18.00 Ukryta prawda (895) 

Paulina wróciła właśnie  
z emigracji w Anglii, żeby po-
móc siostrze Martynie  
w opiece nad chorą matką, któ-
ra ma już demencję i niedawno 
złamała biodro. Paulina ma 
wrażenie, że coś nie tak jest z 
jej siostrzeńcem Markiem – jest 
cichy, skryty i bojaźliwy.

19.00 Fakty
19.20 Uwaga! Koronawirus
19.50 Uwaga! – magazyn
20.05 Nigdy w życiu! – komedia 

romantyczna Polska 2004 
Reż. Ryszard Zatorski, wyk. 
Danuta Stenka, Joanna Bro-
dzik, Jan Frycz

22.05 Pieniądze to nie wszystko  
– komedia Polska 2001 
Reż. Juliusz Machulski, wyk. 
Marek Kondrat, Stanislawa 
Celinska, Andrzej Chyra

 0.05 American Pie II  
– komedia USA 2001 
Reż. James B. Rogers

 2.00 Świadek koronny – film 
sensacyjny Polska 2007

7.00 Kuchenne rewolucje 8.00 Dzień 
Dobry TVN 11.30 Doradca smaku: 
Czarny makaron z boczniakami – ma-
gazyn kulinarny Polska 11.40 Ukry-
ta prawda 12.40 Rozwód. Walka o 
wszystko (6) – serial fabularno-doku-
mentalny Polska 13.40 Złodzieje – se-
rial dokumentalny Polska 2017 14.25 
Detektywi (763) – serial fabularno-do-
kumentalny Polska 2010

15.50 Wydarzenia
16.10 Pogoda
16.15 Interwencja  

– magazyn reporterów
16.30 Na ratunek 112 (385) – se-

rial fabularno-dokumentalny 
Patrycja w niewybredny sposób 
komentuje zdjęcia i filmy in-
nych internautów. Gdy zachodzi 
za skórę Samancie, ta skarży 
się swojemu chłopakowi. On 
obiecuje namierzyć hejterkę. 
Patrycja dostaje pogróżki.

17.00 Gliniarze (436) 
Zamaskowani sprawcy wła-
mują się do hurtowni leków, 
terroryzują ochroniarza i kradną 
partię drogich lekarstw. Podej-
rzenia padają na byłą kochankę 
właściciela hurtowni, zamiesza-
ną w działania mafii lekowej. 
Gdy detektywi namierzają skra-
dzione medykamenty, trafiają 
na nowy trop. 

18.00 Pierwsza miłość (3143)  
– serial obyczajowy Polska

18.50 Wydarzenia
19.20 Gość „Wydarzeń”
19.55 Sylwestrowa Moc  

Przebojów 2020 – koncert 
 1.00 Od Sylwestra do Sylwestra. 

Najlepsze hity do tańca

15.20 Szansa na sukces – Opole 
2019: Natalia Kukulska 
Uczestnicy wykonają utwory 
Anny Jantar, między inny-
mi: „Tyle słońca w całym 
mieście”, „Nie wierz mi, nie 
ufaj mi”, „Spocząć”, „Wielka 
dama tańczy sama”. Występy 
oceni Natalia Kukulska.

16.25 Dzięki Bogu już piątek  
– komedia muzyczna  
USA 1978 
Reż. Robert Klane, wyk. Don-
na Summer, Valerie Lands-
burg, Terri Nunn 
Przed najsłynniejszą w mieście 
dyskoteką gromadzą się tłumy. 
Tego wieczoru w lokalu odbę-
dzie się transmitowany przez 
radio konkurs tańca i występ 
zespołu Commodores. W dys-
kotece trwa szalona zabawa, 
nawiązują się nowe przyjaźnie, 
rozkwitają miłości. Disc-jockey 
Bobby Speed próbuje jeszcze 
bardziej rozgrzać publiczność. 
Zbliża się godzina rozpoczęcia 
radiowego programu na żywo.

18.00 Panorama
18.30 Sylwestrowe hity 
19.55 Sylwester Marzeń z Dwójką 

– koncert

5.45 Cafe piosenka 6.20 Marsz 
pingwinów 2: Przygoda na krańcu 
świata – film dokumentalny Francja 
20177.55 Pytanie na śniadanie 11.05 
Panorama 11.10 Pytanie na śniadanie 
11.55 8 Sułtani westernu – USA 
1991, reż. Ron Underwood, wyk. Bil-
ly Crystal, Daniel Stern, Bruno Kirby  
14.00 Familiada – teleturniej 14.35 
Koło fortuny – program rozrywkowy 

16.00 Rolnik szuka żony
17.00 Teleexpress
17.30 Jaka to melodia?
18.20 Kasta (55)
18.55 Jeden z dziesięciu
19.30 Wiadomości
20.15 Transporter: Nowa moc 

– film sensacyjny Francja/
Chiny/Belgia/Monaco 2015 
Reż. Dennis Gansel, Camille 
Delamarre, wyk. Ed Skrein, 
Ray Stevenson, Loan  
Chabanol 
Frank Martin, dawny agent 
specjalny, który obecnie zna-
ny jest jako najlepszy kurier 
samochodowy na świecie, 
zostaje wynajęty przez Annę. 
Zlecenie jest jednak tylko 
pretekstem.

22.00 Witamy na Hawajach  
– komedia romant. USA 2015 
Reż. Cameron Crowe, wyk. 
Bradley Cooper, Emma Stone, 
Rachel McAdams

23.55 Sylwester Marzeń  
z Dwójką – koncert

 0.15 Pole rażenia  
– film sensacyjny USA 1994

 2.05 Kiedy Harry poznał Sally  
– komedia romantyczna USA 
1989

7.00 Transmisja mszy św. 7.30 Coś dla 
Ciebie 7.55 Ranczo (17) 8.50 Komisarz 
Alex (172) 9.40 Ojciec Mateusz (224) 
10.30 Kasta 11.05 Cudowny świat 
przyrody: Potężne skrzydła. Żuraw ko-
roniasty. Afryka 11.55 9 Wakacje 
Waltera – film obyczajowy USA 2003, 
reż. Tim McCanlies, wyk. Michael Caine 
13.50 9 Gorączka sobotniej nocy – 
film muzyczny USA 1977 
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5.25 Telezakupy TV Okazje 6.00 No-
wy dzień z Polsat News 7.50 8 Pio-
truś Pan – film przygodowy W. Bryt./
Australia/USA/Nowa Zelandia 2003, 
reż. P. J. Hogan, wyk. Jason Isaacs, 
Jeremy Sumpter 10.10 Ratatuj – film 
animowany USA 2007 12.40 8 
Anna i król – melodramat USA 1999, 
reż. Andy Tennant, wyk. Jodie Foster, 
Yun-Fat Chow, Tom Felton

7.30 Lombard. Życie pod zastaw (279, 
63) 9.25 7 7 krasnoludków: Las to za 
mało! Historia jeszcze prawdziwsza – 
komedia Niemcy 2006 11.20 9 Mój 
przyjaciel smok – film USA 2016 13.40 
8 Błękitny ognik – film Niemcy 2010 
14.50 9 Król Artur – film USA 2004 
17.30 7 W imię króla – film Niemcy 
2007 20.00 8 Listopadowy człowiek 
– thriller USA 2014 22.05 8 Parker – 
film USA 2013 0.20 8 Teoria chaosu 
– film sensacyjny Kanada 2005

8.05 „Bóg się rodzi”. Koncert 9.30 Msza 
Święta 10.25 Królewna Śnieżka 12.00 Anioł 
Pański z Ojcem Świętym 12.20 Żywe Betle-
jem z gwiazdami. Kolędowanie w Głuszycy 
14.00 Próba wiary 15.00 Modlitwa w Go-
dzinie Miłosierdzia... 15.20 Mocni w wierze 
16.10 Koncert życzeń 17.00 Kantata „Anioł 
pasterzom mówił” 17.30 Okiem kamery  
18.15 Ave Maria na przestrzeni wieków 
19.30 Jesteśmy katolikami 20.00 Informa-
cje 20.20 Różaniec 21.00 Apel Jasnogórski 
21.40 9 Opowieść o nadziei – film 2008

9.05 8 Pieska Gwiazdka – komedia 
USA 2016 10.50 6 Merlin i księga bestii 
– film fantasy Kanada 2010 12.50 8 
K-9 – komedia sensacyjna USA 1989 
15.00 8 Billy Madison – komedia USA 
1995 16.55 8 Szczeniackie wojsko 
– komedia USA 1995, reż. Nick Castle, 
wyk. Damon Wayans 19.00 Policjantki 
i policjanci (678) 20.00 Święty (37, 38) 
21.00 Gwiazdy kabaretu 22.00 Spra-
wiedliwi – wydział kryminalny (405, 406) 
0.00 8 Król Skorpion: Księga dusz – 
film przygodowy USA 2018 

6.00 Sportowy wieczór 6.50 Rok Igi 8.40 
Rok Lewego 9.35 Ring TVP Sport – ma-
gazyn sportowy 10.35 100 lat polskie-
go sportu 11.40 (L)  Biegi narciarskie: 
Puchar Świata 13.30 Studio Pucharu 
Świata – Turnieju Czterech Skoczni – 
magazyn narciarski 13.50 (L)  Skoki 
narciarskie: Puchar Świata 16.45  Rzutki: 
Mistrzostwa Świata 19.00 (L)  Rzutki: 
Mistrzostwa Świata 23.00 Sportowy 
wieczór 23.35  MMA: ONE Championship 
1.25 Gala boksu zawodowego 

7.15 9 U pana Boga za piecem – ko-
media Polska 1998 9.05 8 U Pana Boga 
w ogródku – komedia Polska 2007 11.15 
Koncert noworoczny z Wiednia 2021 12.05 
8 U Pana Boga za miedzą – komedia Pol-
ska 2009 14.05 Lunatycy 14.45 Muzyka 
filmowa 16.25 9 Mayerling – melodr. 
W. Bryt./Francja 1968 18.55 Bitwa tenorów 
na róże 20.00 9 Potop Redivivus – film 
Polska 2014, rez. Jerzy Hoffman, wyk. Da-
niel Olbrychski, Małgorzata Braunek, Tade-
usz Łomnicki 23.10 Tego się nie wytnie 

7.30 Lorax – film animowany USA/Francja 
2012 9.15 9 Duma: podróż do domu – 
film USA 2005 11.25 8 Wehikuł czasu 
– film sf USA/Arabia Saudyjska 2002 13.30 
8 Atramentowe serce – film fantasy USA 
2008 15.45 7 Ostatni smok III: Klątwa 
czarnoksiężnika – film fantasy USA 2015 
17.50 Szczęśliwa Siódemka – Sylwestro-
wa noc z gwiazdami 20.00 8 Sylwester 
w Nowym Jorku – komedia USA 2011, reż. 
Garry Marshall, wyk. Sarah Jessica Parker 
22.30 8 Romeo musi umrzeć – film 
sensacyjny USA 2000

15.10 Happy Feet: Tupot małych 
stóp II – film animowany 
Australia/USA 2011 
Reż. George Miller, Gary Eck

17.00 Znów mam 17 lat  
– komedia USA 2009 
Reż. Burr Steers,  
wyk. Zac Efron, Leslie Mann, 
Thomas Lennon

19.00 Fakty
19.20 Uwaga! Koronawirus
19.50 Uwaga! – magazyn
20.05 Łowca i Królowa Lodu – 

film fantasy USA/Chiny 2016 
Reż. Cedric Nicolas-Troyan, 
wyk. Chris Hemsworth, Jessi-
ca Chastain, Charlize Theron 
Królowa Freya tworzy legion 
śmiercionośnych łowców,  
w którym obowiązuje zasada 
„nigdy nie kochać”. Gdy do-
wiaduje się o losach siostry, 
wzywa zaufanych łowców, 
by sprowadzili magiczne 
zwierciadło.

22.20 Superman: powrót  
– film sensacyjny USA 2006 
Reż. Bryan Singer, wyk. 
Brandon Routh, Kate 
Bosworth, Kevin Spacey

 1.20 Kochajmy się od święta  
– film USA 2015

5.50 Mango – Telezakupy 8.00 Ku-
chenne rewolucje 9.00 8 Narodziny 
– dramat USA 2006, reż. Catherine 
Hardwicke, wyk. Keisha Castle-Hughes 
10.55 7 Pan niania – komedia USA 
1993, reż. Michael Gottlieb, wyk. Hulk 
Hogan 12.30 9 Złoto dla zuchwa-
łych – film wojenny USA 1970, reż. 
Brian G. Hutton, wyk. Clint Eastwood, 
Telly Savalas 

15.50 Maska Zorro  
– film przygodowy USA/
Niemcy/Meksyk 1998 
Reż. Martin Campbell,  
wyk. Antonio Banderas, 
Anthony Hopkins, Catherine 
Zeta-Jones

18.50 Wydarzenia
19.25 Gość „Wydarzeń”
20.00 Kevin sam w Nowym  

Jorku – komedia USA 1992 
Reż. Chris Columbus, wyk. 
Macaulay Culkin, Joe Pesci, 
Daniel Stern 
Kevin przypadkowo trafia do 
Nowego Jorku, gdzie spotyka 
złodziei, którzy chcieli kiedyś 
obrabować jego dom.

22.45 Jeździec znikąd  
– western USA 2013 
Reż. Gore Verbinski, wyk. 
Johnny Depp, Armie Ham-
mer, William Fichtner 
Młody idealistyczny prawnik 
rusza na Dziki Zachód i za-
mienia się w zamaskowanego 
mściciela... Film Gore Verbin-
ski’ego to hołd dla spaghetti 
westernów.

 1.55 Sceptyk – horror USA 2009 
Reż. Tennyson Bardwell

 3.50 Tajemnice losu

15.30 Sylwester Marzeń  
z Dwójką – koncert

18.00 Panorama
18.25 Sylwester Marzeń  

z Dwójką – koncert
20.00 Dziewczyna warta  

grzechu – komedia  
USA/Niemcy 2014 
Reż. Peter Bogdanovich,  
wyk. Imogen Poots, Owen 
Wilson, Jennifer Aniston 
Reżyser teatralny przybywa 
do Nowego Jorku, by wysta-
wić sztukę. Po upojnej nocy 
spędzonej z dziewczyną do 
towarzystwa proponuje jej spore 
pieniądze za porzucenie obecne-
go zajęcia.

21.40 72 godziny – film sensacyjny 
USA/Francja/Serbia 2014 
Reż. McG, wyk. Kevin Co-
stner, Amber Heard, Hailee 
Steinfeld

23.45 Koncert noworoczny  
z Wiednia 2021

 0.40 Córka mojego kumpla  
– komedia romantyczna USA 
2011 
Reż. Julian Farino

 2.20 Dzięki Bogu już piątek  
– komedia USA 1978 
Reż. Robert Klane

6.10 8 Arktyczna przygoda – film 
Kanada/Włochy/Włochy 2014, reż. Ro-
ger Spottiswoode, Brando Quilici 7.55 
Pytanie na śniadanie 11.10 Panorama 
11.20 Pytanie na śniadanie 12.00 
Koncert noworoczny z Wiednia – 
wstęp 12.15 Koncert noworoczny z 
Wiednia 2021 14.00 Familiada – tele-
turniej 14.40 Koło fortuny – program 
rozrywkowy 

16.20 Kamerą TVP Sport 
17.00 Teleexpress
17.30 Jaka to melodia?  

– teleturniej muzyczny
18.20 Kasta (51) – serial fabular-

no-dokumentalny Polska
18.55 Jeden z dziesięciu  

– teleturniej
19.30 Wiadomości
20.15 Zenek – film biograficzny 

Polska 2020 
Reż. Jan Hryniak, wyk. 
Krzysztof Czeczot, Jakub 
Zając, Klara Bielawka

22.20 Wielki Gatsby – dramat Au-
stralia/USA 2013 
Reż. Baz Luhrmann, wyk. 
Leonardo DiCaprio, Tobey 
Maguire, Carey Mulligan 
Makler giełdowy Nick Carraway 
wynajmuje dom na Long Island. 
W okolicy mieszka milioner 
Jay Gatsby, którego stylem 
życia Nick jest zafascynowany. 
Pewnego dnia Gatsby prosi 
Carrawaya o przysługę.

 0.50 Koszmar minionego lata  
– horror USA 1997 
Reż. Jim Gillespie 
wyk. Jennifer Love Hewitt

 2.40 Transporter: Nowa moc – film 
sensac. Fr./Chiny/Belgia 2015 

7.00 Msza święta z Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach 
8.20 8 Szajbus i pingwiny – film 
przyg. Australia 2015 10.05 9 Gre-
ase – musical USA 1978 12.00 Anioł 
Pański 12.20 8 Jak zostać kotem – 
komedia Kan./Chiny/Fr. 2016 13.45 Stu-
dio Pucharu Świata – Turnieju Czterech 
Skoczni 14.00 (L)  Skoki narciarskie: Pu-
char Świata – Turniej Czterech Skoczni 
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Stulecie Archidiecezji 
Łódzkiej
W 126 numerze naszej gazety, 
w czerwcu 2019 roku, w cyklu 
„Poznaj swoje miasto”, pisali-
śmy o Bazylice Archikatedralnej 
św. Stanisława Kostki, położonej 
przy ul. Piotrkowskiej 265. Kilka 
dni temu, 10 grudnia br., minęło 
równo 100 lat (!) odkąd papież 
Benedykt XV podniósł kościół 
św. Stanisława Kostki do rangi 
katedry, w związku z powołaniem 
Diecezji Łódzkiej.
Z tej okazji w bazylice odbyły się obchody tej 
rocznicy, którym przewodniczył wysłannik pa-
pieża Franciszka, pochodzący z Łodzi, kardynał 
Konrad Krajewski, jałmużnik papieski. Uroczyste 
otwarcie Drzwi Świętych archikatedry symbo-
licznie rozpoczęło rok jubileuszowy na terenie 
archidiecezji łódzkiej.

Zgromadzonych powitał metropolita łódz-
ki arcybiskup Grzegorz Ryś, a w czasie homilii 
legat papieski odczytał list skierowany do pol-
skich wiernych, w którym Ojciec Święty napisał 
m.in. te słowa: „(…) Wasz łódzki Kościół powstał 
w mieście, które wręcz „eksplodowało”, rozwija-
jąc się w ciągu XIX wieku od kilkuset do kilku-
set tysięcy mieszkańców, w ogromnej większości 
ciężko pracujących w przemyśle włókienniczym. 
Można powiedzieć, że Wasz Kościół urodził się 
w samym środku ,,kwestii społecznej”: został po-
słany z Ewangelią do świata, który miał na imię 
,,fabryka” – do kobiet pracujących w straszliwych 
warunkach po kilkanaście godzin dziennie, do ich 
nierzadko bezrobotnych mężów, do rodzin bez szans 
na własne mieszkanie czy godziwe wychowanie 

dzieci; do całych obszarów biedy i braku poczucia 
bezpieczeństwa – mimo heroicznego trudu.”

Papież zwrócił uwagę, że różnorodność 
w dawnej Łodzi miała charakter nie tylko wy-
znaniowy, ale również narodowy, dlatego Łódź 
nazywana jest „miastem czterech kultur”. Na-
wiązując do tego, życzył, by nadchodzący Rok 
Pański okazał się czasem łaski jedności. Dzięki 
temu, Kościół będzie się mógł stać znakiem i na-
rzędziem zjednoczenia całego rodzaju ludzkiego, 
a tego zjednoczenia, jak uważa Ojciec Święty, 
bardzo potrzebuje nasz Naród i społeczeństwo.

Liturgię zakończyło błogosławieństwo papie-
skie połączone z łaską odpustu zupełnego, którego 
udzielił kardynał Krajewski.

Z uwagi na obostrzenia zwią-
zane z pandemią liczba osób mo-
gących osobiście wziąć udział 
w uroczystościach była ograniczo-
na, jednak obchody można było 
oglądać w transmisji internetowej, 
na TVP3 Łódź oraz słuchać w Ra-
diu Niepokalanów.

 I.G.

Człowiek przede 
wszystkim
Nie żyj na tej ziemi
jak ktoś obcy,
jak turysta na łonie natury.
Żyj na tym świecie
jak w domu Ojca: 
ufaj ziarnu, ziemi, 
morzu, lecz przede wszystkim
zaufaj człowiekowi. 
Kochaj chmury, maszyny,
książki, lecz przede 
wszystkim kochaj człowieka. 
Wczuj się w smutek 
usychającej gałązki,
gasnącej gwiazdy
i konającego zwierzęcia, 
lecz przede wszystkim
odczuj ból i smutek człowieka.
Raduj się dobrami za ziemi 
ciesz się cieniem i światłem,
raduj się każdą porą roku,
lecz przede wszystkim 
raduj się tym, że jest człowiek!
 Nazin Hikmet 

PS 
Nazin Hikmet to turecki poeta I dra-
maturg z pierwszej połowy XX w. 
Treść jego wiersza jest aktualna 
niemal po stu latach, a chyba na-
wet teraz bardziej trafia do naszych 
umysłów.

Świąteczny czas spędzony w gronie rodziny  
to wspólne biesiadowanie przy stole, wspólne zabawy  

i oglądanie telewizji.  
Spokojnych i smacznych świąt życzymy.

Pokoloruj pięknie i wyślij 
do Spółdzielni
Chcielibyśmy, by po nasze Gazety sięgnęły w tym miesiącu dzieci. 
Zachęcamy do pokolorowania wydrukowanej choinki i przesłania 
jej na adres Spółdzielni (e-mailem poczta@rsmbawelna.pl lub moj-
dom@rsmbawelna.pl lub pocztą na adres: Robotnicza Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Bawełna” ul. Przybyszewskiego 163, 93-120 Łódź. 
Na pierwsze 3 zgłoszenia czekają upominki książkowe oraz ścienne 
kalendarze. Kolejne 22 osoby mogą dostać kalendarze ścienne.

Na zgłoszenia czekamy do 8 stycznia 2021 r.

Składniki:
 ■ 1 paczka margaryny,
 ■ 1 gorzka czekolada,
 ■ 1 szklanka wody,
 ■ 3 łyżki kakao,
 ■ 1 szklanka cukru,
 ■ 100 g mleka w proszku 
 ■ 20 dkg rodzynków,
 ■ 20 dkg orzechów włoskich,
 ■ 1–2 paczki herbatników.

Przygotowanie:
1.  Margarynę wraz z czekoladą, kakao, cukrem 

i wodą zagotować.
2.  Do otrzymanej masy wsypywać ciągle 

mieszając mleko w proszku.
3.  Dodać rodzynki, orzechy włoskie i połama-

ne na mniejsze kawałki herbatniki.

4.  Podłużną formę wykładamy folią i wle wamy 
przygotowaną masę.

5.  Formę wstawiamy do lodówki do zasty-
gnięcia masy.

6.  Wyjmujemy nasz blok i przed podaniem kro-
imy w plasterki.

Smacznego! K.Sz.

Blok czekoladowy 
na święta
Pamiętają Państwo bohaterki naszego wywiadu z listopada ubiegłego 
roku p. Marię Cholewę z ul. Srebrzyńskiej i jej córkę p. Zdzisławę 
Schiller. Ich blok czekoladowy to sprawdzony sposób na smaczne, 
pełne miłości święta. Przepis ponawiamy i zachęcamy do wspólnego 
gotowania i pieczenia, całymi rodzinami.

Powinno wyjść coś takiego

Choinka 
na Olechowie

Blok 503  
na Widzewie -
-Wschodzie 
po zmroku
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7 grudnia 1958 r. –  
data powstania naszej Spółdzielni.  
W tym roku minął 62 rok  
istnienia RSM „Bawełna”.

Krótki komentarz 
w zakresie 
możliwości zaskarżania 
uchwał Rady Miejskiej

W dniu 19 listopada 2020 roku Rada 
Miejska w Łodzi podjęła kontrower-
syjną uchwałę nr XXXII/1053/20 
w sprawie wyboru metod ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawek 
tej opłaty. Stała się ona asumptem 
do przeanalizowania możliwości 
zaskarżania uchwał rady miejskiej, 
co może rozszerzyć naszą wiedzę 
w tym zakresie.

Zgodnie z przepisem art. 101 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. „Każdy, czyj interes prawny 
lub uprawnienie zostały naruszone 
uchwałą lub zarządzeniem, podjęty-
mi przez organ gminy w sprawie z za-
kresu administracji publicznej, może 
zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie 
do sądu administracyjnego.”.

Powyższy środek prawny służy 
do ochrony prawnej jednostek przed 
bezprawnymi działaniami organów 
gminy, które stanowią ingerencję 
w sferę ich praw i wolności. Skarga 
ta jest przysługującym mieszkańcom 
gminy prawnym środkiem ochrony 

Z notatnika 
prawnika

ich realnego, własnego interesu 
prawnego i ich realnych, własnych 
uprawnień przed rzeczywistym i jed-
nocześnie nielegalnym wkroczeniem 
we wskazane interesy i uprawnienia 
przez organ gminy wydający akt ge-
neralny z zakresu administracji pub-
licznej (por. Naczelny Sąd Admini-
stracyjny w wyroku z 24.08.2007 r., 
II OSK 1033/07, LEX nr 384677; 
por. też A. Matan [w:] Ustawa o sa-
morządzie gminnym. Komentarz, 
wyd. II, red. B. Dolnicki, Warszawa 
2018, art. 101.). Co ciekawe, nie jest 
to przy tym rodzaj skargi powszech-
nej, bowiem środek ten nakierowany 
jest w sposób wyraźny na ochronę 
praw podmiotowych. „Nawet ewen-
tualna sprzeczność uchwały z pra-
wem nie daje legitymacji do wnie-
sienia skargi, jeżeli uchwała ta nie 
narusza prawem chronionego in-
teresu prawnego lub uprawnienia 
skarżącego.” (A. Matan [w:] Ustawa 
o samorządzie gminnym. Komentarz, 
wyd. II, red. B. Dolnicki, Warszawa 
2018, art. 101.).

Skargę na omawianą uchwałę 
organu gminy, w tym przypadku 
rady gminy, może wnieść tylko ten, 
komu zgodnie z normą prawa mate-
rialnego przysługuje interes prawny 
lub uprawnienie. Interes prawny 
oznacza interes zgodny z prawem 
i interes przez prawo chroniony. Jego 
istotą jest jego związek z konkretną 
normą prawa materialnego (normą 
stanowiącą jego podstawę i z której 
dany podmiot może wywodzić swoje 
racje). Interes prawny i uprawnienie 
powinny wynikać z przepisów prawa 
materialnego, bowiem są one źród-

łem uprawnień i interesów praw-
nych. Jeżeli dana zasada w istocie 
dotyczy naruszenia interesu praw-
nego osoby trzeciej, to taki przepis 
nie może być wobec tego źródłem 
prawa materialnego w postępowaniu 
opartym na art. 101 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym w skardze skierowanej przeciw-
ko danej uchwale, bowiem przepis 
taki nie kształtuje sytuacji prawnej 
podmiotu wnoszącego skargę (por. 
A. Matan [w:] Ustawa o samorzą-
dzie gminnym. Komentarz, wyd. II, 
red. B. Dolnicki, Warszawa 2018, 
art. 101.).

Interes prawny powinien być 
aktualny i realny, a jednocześnie 
osobisty (indywidualny, własny) 
oraz dotyczyć bezpośrednio sfery 
prawnej danego podmiotu. Jego na-
ruszenie musi z kolei cechować się 
bezpośredniością, aktualnością i re-
alnością. Uchwała (lub konkretne jej 
postanowienie) musi rzeczywiście 
naruszać istniejący w dacie podej-
mowania uchwały interes prawny 
podmiotu skarżącego. Aktualność 
oznacza, że w dacie wejścia w ży-
cie aktu interes ten w danej sytuacji 
faktycznej i prawnej obiektywnie 
istnieje. Wiąże się to z „realnością” 
interesu prawnego. Interes praw-
ny powinien rzeczywiście istnieć 
we wskazanej dacie. Jak już wyżej 
wskazano, interes powinien być oso-
bisty, własny, indywidualny, zindy-
widualizowany, skonkretyzowany. 
Musi on wynikać ze ściśle określo-
nego przepisu prawa i odnosić się 
wprost do podmiotu kwestionujące-
go dany akt. Konkretność oznacza 

natomiast, że skarżącemu przysługi-
wało konkretne prawo podmiotowe 
o charakterze prywatnoprawnym/
publicznoprawnym, które wynika-
ło z przepisów prawa materialnego 
i zostałoby najpóźniej w dacie wnie-
sienia skargi naruszone kwestiono-
waną uchwałą.

Zgodnie z art. 101 ust. 2a u.s.g. 
skargę można wnieść do sądu admi-
nistracyjnego w imieniu własnym 
lub też reprezentując grupę miesz-
kańców gminy, którzy muszą wyra-
zić na to pisemną zgodę. Przepis ten 
dopuszcza zatem wniesienie skargi 
samodzielnie przez osobę, która 
twierdzi, że jej interes prawny został 
naruszony uchwałą (zarządzeniem) 
organu gminy lub przez reprezen-
tanta, posiadającego pisemnym 
umocowaniem grupy mieszkańców 
gminy legitymowanych do złożenia 
skargi. Reprezentant taki będzie przy 
tym pełnomocnikiem działającym 
w imieniu i na rzecz swoich moco-
dawców w zakresie jedynie bardzo 
wąskiego umocowania (oznacza 
to uprawnienie jedynie do wniesie-
nia skargi).

„Wykładnia literalna przepisu 
art. 101 ust. 2a u.s.g., ze względu 
na ustalenie zasad reprezentacji 
w nawiązaniu do mieszkańców 
gminy, może sugerować, że le-
gitymacja skargowa przysługuje 
tylko osobom fizycznym. Wniosek 
taki jest jednak nie do pogodzenia 
z wykładnią systemową art. 101 
u.s.g., a zwłaszcza jego ust. 1, któ-
ry przyznaje legitymację każdemu, 
a więc także innym podmiotom 
prawa (osobom fizycznym, osobom 

prawnym i jednostkom organiza-
cyjnym dysponującym zdolnością 
prawną).” (A. Matan [w:] Ustawa 
o samorządzie gminnym. Komen-
tarz, wyd. II, red. B. Dolnicki, War-
szawa 2018, art. 101.).

W omawianych sprawach sto-
suje się odpowiednio art. 94 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym. Powoduje to kilka konse-
kwencji. Po pierwsze, nie stwierdza 
się nieważności uchwały po upły-
wie roku od dnia jej podjęcia, chyba 
że uchybiono obowiązkowi przedło-
żenia uchwały lub zarządzenia w ter-
minie określonym w art. 90 ust. 1 
u.s.g. albo jeżeli są one aktem pra-
wa miejscowego. Po drugie z kolei, 
jeżeli nie stwierdzono nieważności 
uchwały lub zarządzenia z powodu 
upływu terminu określonego (rocz-
nego), a istnieją przesłanki stwier-
dzenia nieważności, to wówczas 
sąd administracyjny orzeka o ich 
niezgodności z prawem. Po trzecie, 
uchwała traci moc prawną z dniem 
orzeczenia o jej niezgodności z pra-
wem, zaś po czwarte do skutków 
takiego orzeczenia stosuje się odpo-
wiednio przepisy Kodeksu postępo-
wania administracyjnego.

Wskazać także należy, że zgod-
nie z art. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 
2002 r. prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi prokura-
tor oraz Rzecznik Praw Obywatel-
skich mogą wziąć udział w każdym 
toczącym się postępowaniu, a także 
wnieść skargę, skargę kasacyjną, 
zażalenie oraz skargę o wznowie-
nie postępowania, jeżeli według 
ich oceny wymagają tego ochrona 

praworządności lub praw człowieka 
i obywatela.

Dodać należy, że jak wyni-
ka z art. 86 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym, 
nadzór nad działalnością gminną 
sprawowany jest przez Prezesa Rady 
Ministrów, wojewodę, a w zakresie 
spraw finansowych – regionalną izbę 
obrachunkową na podstawie kryte-
rium zgodności z prawem. 

W określonych sytuacjach także 
te organy mogą zaskarżyć uchwałę 
rady miejskiej do sądu administra-
cyjnego.

Co do zasady jednak, regionalna 
izba obrachunkowa i wojewoda po-
dejmują działania nadzorcze z urzę-
du, nie na wniosek. Uznaniu orga-
nów pozostawione jest więc czy akt 
prawa miejscowego stoi w sprzecz-
ności do obowiązujących przepisów 
prawa powszechnie obowiązującego 
i czy wymagane jest wszczęcie po-
stępowania w sprawie stwierdzenia 
nieważności takiego aktu. Mimo to, 
możliwe jest wystosowanie odpo-
wiedniego pisma do obu organów, 
w którym zawarte zostaną wszelkie 
wątpliwości dotyczące zgodności 
uchwały rady gminy z prawem, które 
to pismo ma szansę zwrócić uwagę 
organów na, być może przeoczone, 
nieprawidłowości w treści uchwalo-
nego aktu.

Mam nadzieję, że powyż-
sza krótka analiza przyczyni się 
do ochrony Państwa interesów.

Radca prawny Ewa Gorąca 
z Kancelarii Radcy Prawne-

go Jadwigi Chmielewskiej
Furmankiewicz

Wygodnie dodawaj 
zgłoszenia dotyczące usterek 

i spraw bieżących, 
ze smartfona lub komputera 

oraz bądź na bieżąco 
z ich postępem.

Otrzymuj powiadomienia 
w smartfonie, e-mail 

lub SMS o istotnych sprawach 
dotyczących 

Twojego mieszkania 
np. przerwie w dostawie 

prądu, wody i inne.

Załóż konto na 
rsmbawelna.imieszkaniec.pl

Ściągnij na swój 
telefon aplikację

Elektroniczny 
system obsługi 

mieszkańca

Szczegółowy sposób 
uruchomienia aplikacji 

znajdziecie Państwo 
na tablicy ogłoszeń w swojej 

klatce schodowej.

Bez tortu i nawet skromnej 
uroczystości, w bardzo 
ograniczonym gronie z za-
chowaniem reguł reżimu 

sanitarnego, ale z należną uwagą 
i szacunkiem w poniedziałek 7 grud-
nia Zarząd Spółdzielni spotkał się 
z przewodniczącą Rady Nadzorczej 
p. Jadwigą Miller, by uświetnić dzień 
urodzin „Bawełny”. Była też nasza 
redakcja.

W trakcie krótkiego 
spotkania nie zabrakło 
życzeń dla członków 
Spółdzielni i upamięt-
nienia osób szczególnie 
związanych z RSM „Ba-
wełna”, które odeszły 
z tego świata, ale wciąż 
są w naszej pamięci. 
Ciepło wspominano 
przede wszystkim p. Ed-
munda Kempę – członka 
założyciela i Z-cy Preze-
sa Spółdzielni w pierw-
szym Zarządzie oraz 
w latach 1994–1998, 
który zmarł w paździer-
niku tego roku. 

Bardzo wzruszająca 
była też rozmowa tele-
foniczna, jaką odbyły: 
przewodnicząca Rady 
wraz z piszącą ten tekst 
z p. Stefanem Wyszyń-
skim, byłym prezesem 
RSM Bawełna w latach 
1972–1987. Pan S. Wy-

szyński nie spodziewał się, że w tym 
trudnym czasie pandemii i przez tele-
fon będzie uczestniczył w kolejnych 
urodzinach swojej Spółdzielni. Przy-
pomnijmy, że od lat p. Stefan bywa 
na naszych uroczystościach. Cieszymy 
się, że nie opuszcza go dobry humor 
i wciąż dopisuje mu jako tako – jak 
się wyraził- zdrowie. Przewodnicząca 
Rady złożyła naszemu rozmówcy naj-
serdeczniejsze życzenia z okazji ko-

lejnej rocznicy istnienia Spółdzielni, 
której kształt w dużej mierze tworzył. 
Były też życzenia zdrowia i spokoj-
nych Świąt Bożego Narodzenia. 

Spotkanie posłużyło też, co stało 
się już w naszej Spółdzielni tradycją, 
do odsłonięcia nowego kalendarza 
ściennego na 2021 r. – jest to już 27 
jego edycja, przy czym druga, w której 
kanwą kalendarza stanowi namalowa-
ny wcześniej obraz – artystyczna wizja 
budynku spółdzielczego na najmłod-
szym naszym osiedlu na Janowie.

 K.Sz.

URODZINY „BAWEŁNY”

Nasz pomnik na „Olecho-
wie” w pierwszej śniego-
wej pierzynce
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 JAK PRACUJEMY  
 w okresie świątecznym 
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo 
mieszkańców oraz pracowników Spółdziel-
ni związane z epidemią COVID-19, nadal 
utrzymujemy codzienne ograniczenia wizyt 
w naszych biurach. Praktycznie wszystkie 
sprawy dotyczące zamieszkiwania można 
zgłaszać poprzez iMieszkaniec.pl, e-mail 
lub telefon. Zachęcamy do takiego kon-
taktu z nami. Niezbędne informacje kon-
taktowe zamieszczamy w naszej Gazecie 
w rubryce „Kontakt z nami” i na tablicach 
ogłoszeń w klatkach schodowych. Wykaz 
niezbędnych telefonów do Spółdzielni 
i poszczególnych Administracji osied-
lowych znajduje się też na kalendarzu 
załączonym do tego wydania Gazety. 

Ponadto informujemy, że Wigilia Świąt 
Bożego Narodzenia – 24 grudnia jest 
w tym roku dniem wolnym od pracy w na-
szej Spółdzielni. Dlaczego? Drugi dzień 
Świąt wypada w sobotę i dlatego, zgodnie 

z Kodeksem Pracy, każdemu pracownikowi 
przysługuje prawo do dodatkowego dnia 
wolnego. I właśnie Wigilia jest u nas tym 
dniem. W czwartek 24 grudnia nieczynne 
będą więc nasze biura Zarządu i Admini-
stracji osiedlowych.

W dni poświąteczne od 28–30 grudnia 
pracujemy w pełnym wymiarze godzin, 
ale w ograniczonych składach osobowych. 
Nadal obowiązuje u nas zdalna praca oraz 
część pracowników wykorzystuje w tym 
czasie urlopy wypoczynkowe. 

Krócej biura czynne będą w Sylwestra.
Prosimy o wzięcie tego pod uwagę przy 

ewentualnej potrzebie kontaktowania się 
ze Spółdzielnią.

P rzypominamy  j ednocześn ie , 
że w przypadku wystąpienia awarii elek-
trycznych, gazowych czy wod.-kan. całą 
dobę czynne jest Pogotowie Mieszkanio-
we prowadzone przez firmę PRYM PPHU 

Grzelka and Grzelka 
– telefony do firmy po-
dajemy obok oraz za-
mieszczony jest na ka-
lendarzu. K.Sz.

Święta – czas radości i wzruszeń. Pamiętajmy jednak  
by zachować w tym roku dystans i zdrowy rozsądek  

przy kontaktach z rodziną i znajomymi.  
Uważajmy też na oszustów i złodziei. Bezpiecznych świąt!

Kontakt z nami
Administracja osiedla „Słowiańskie”, 
tel. 42 670 99 78.
P.o. kierownika adm. p. Julita Marcin-
kowska.
TECHNICY:
Andrzej Piętal, tel. 503 029 115, e-mail: apie-
tal@rsmbawelna.pl, budynki nadzorowane: od 
nr 101 do nr 160.
Paweł Flasz, tel. 505 150 847, e-mail: pflasz@
rsmbawelna.pl, budynki nadzorowane: 100, 
201-233 oraz zespół garaży przy bl. 100 i przy 
ul. Zakładowej 32-36.
ADMINISTRATORZY:
Alina Kobus administrowane bloki: 100-122, 
jak również zespół garaży przy ul. Ziemowi-
ta 2b i Zakładowej 32/36, tel. kom. 505 150 
863, e-mail: akobus@rsmbawelna.pl
Małgorzata Krasowska administrowane 
bloki: 132-150, tel. kom. 505 150 842, e-mail: 
mkrasowska@rsmbawelna.pl
Beata Nykiel administrowane bloki: 201-212  
219-233, tel. kom. 505 131 497, e-mail: bny-
kiel@rsmbawelna.pl
Wiesława Maślak administrowane budynki: 
151-160, 213-218a, tel. 505 150 840, e-mail: 
wmaslak@ rsmbawelna.pl

Administracja osiedla „Sienkiewiczow-
skie”, tel. 42 670 66 64.
Kierownik adm. p. Dominik Różycki
TECHNIK
Sebastian Janaczyk, tel. 505 150  848, 
e-mail: sjanaczyk@rsmbawelna.pl
ADMINISTRATORZY:
Sabina Cebula administrowane bloki: 16-26, 
1 i 1a, 2, 51, 52, 53, 55, 57, 60, Wspólnoty 
Mieszkaniowe bl. 54, 56, 58, tel. kom. 505 150 
859, e-mail: scebula@rsmbawelna.pl
Izabela Rutkowska administrowane budyn-
ki 10-15, 27-30, S1/2 do S11, Z1/1-7, Z2-1-7, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oraz budynek w Andrespolu. 
Tel. 505 150 851, e-mail: irutkowska@rsmba-
welna.pl

Administracja osiedla „Zbiorcza”,  
tel. 42 674 89 49.
Kierownik adm. p. Andrzej Jaroszczyk.
TECHNIK:
Zbigniew Stysiński, tel. 505 150 849, e-mail: 
zstysinski@rsmbawelna.pl
ADMINISTRATORZY:
Elżbieta Kowalczyk administrowane budyn-
ki: Górska 2, 4, 3/5, 7/9, Szczytowa 4/6, Rawska 
3, 7, Wilcza 2, Gołębia 1/3, 5, A. Sacharowa 24, 
26, 28, tel. kom. 505 150 845, e-mail: elkowal-
czyk@rsmbawelna.pl
Aleksandra Czekalska administrowane bu-
dynki: Zbiorcza 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 
23, 25, Sarnia 4, Stylonowa 7, A. Sacharowa 
6/8, 10/12, tel. kom. 505 150 846, e-mail: 
aczekalska@rsm bawelna.pl
Joanna Witulska administrowane budynki 
501 i 503, ul. A. Sacharowa 6/8, 10/12, 24, 
26, 28, tel. 501 463 186, e-mail: jwitulska@
rsmbawelna.pl

Administracja osiedli „Żubardź” i „Kozi-
ny”, tel. 42 651 55 24 - bez zmian.
Kierownik adm. p. Jolanta Bartoszek.
TECHNIK DLA BUDYNKÓW OSIEDLA „ŻUBARDŹ”:
Jakub Paprocki, tel. 509 330 825, e-mail: 
jpaprocki@rsmbawelna.pl
TECHNIK BUDYNKÓW OSIEDLA „KOZINY”:
Jakub Olczak, tel. 505 150  853, e-mail: 
jaolczak@rsmbawelna.pl
ADMINISTRATORZY:
Jacek Piaseczny administrowane budynki: 
Gandhiego 3a, Tatarakowa 15, Lutomierska 
83/101, 103a, 105a, 109a, 111, Wrześnieńska 
67/69, 71/73, Sierakowskiego 1/5, ul. Kutrzeby 
3 i 10, Czarnkowska 9/13, tel. kom. 505 150 862, 
e-mail: jpiaseczny@rsmbawelna.pl
Aleksandra Marcinkowska-Wrońska ad-
ministrowane bloki: Bydgoska 25, 27/29, 35, 
37, Lutomierska 156, 158, Uniejowska 1/3, 4, 
4a, 6, Limanowskiego 168, Turoszowska 5, 16, 
dwa zespoły garaży przy ul. Bydgoskiej 25a i Po-
wstańców Wielkopolskich 25, tel. 505 150 852, 
e-mail: amarcinkowskawronska@rsmbawelna.pl
Aneta Wyrowska administrowane budynki: 
ul. Klonowa 28/30, 32, 38, 40, Okrzei 30/36, 
40, 4/12, Długosza 1/5, Kasprzaka 11, 11a, 
1 Maja 76, 84/86, Więckowskiego 97, al. Włók-
niarzy 198, garaże przy al. 1 Maja 76 A, tel. 501 
463 291, e-mail: awyrowska@rsmbawelna.pl
Renata Psonka-Andrzejczak administrowa-
ne budynki: ul. Bydgoska 40, 42, 44, 46, Klonowa  
35/37, 41, ul. Kasprzaka 60/62, Kasprzaka 64a, 
10, 28/34, Długosza 27, 29/31, Lorentza 8, Sre-
brzyńska 45 tel. 500 268 207, e-mail: rpsonka@
rsmbawelna.pl
CZYNSZE SPÓŁDZIELNI:
Alina Kita – czynsze os. Koziny i os. Sien-
kiewiczowskie, tel. 42 641 63 33, wew. 33, 
e-mail: akita@rsmbawelna.pl
Joanna Olszewska – czynsze os. Zbiorcza 
i os. Żubardź, tel. 42 641 63 33, wew. 66, 
e-mail: jolszewska@rsmbawelna.pl
Olga Malec – czynsze os. Słowiańskie, 
tel. 42 641 63 33, wew. 67, e-mail: omalec@
rsmbawelna.pl
Barbara Hreczanik – Z-ca Głównego 
Księgowego, koordynator, tel. 42 641 63 33, 
wew. 19, e-mail: bhreczanik@rsmbawelna.pl
SEKRETARIAT SPÓŁDZIELNI:
tel. 42 641 63 33, w. 18 i 49

Paczki świąteczne dostarczone 
pod drzwi obdarowanych

Stało się już tradycją, że przed 
świętami Bożego Narodze-

nia Rady Osiedli „Żubardzia” 
i „Kozin” na swoich posie-
dzeniach podejmują decyzje 
o zorganizowaniu dla wytypo-
wanych, zwykle najstarszych 
mieszkańców osiedli, świątecz-
nych paczek, zawierających 
produkty spożywcze i słodycze. 
Wartość jednej paczki w tym 
roku to ok. 80 zł.

Przy wskazywaniu osób 
do obdarowania Rady biorą 
pod uwagę sytuację życiową 
i finansową członków oraz fakt 
terminowego, w ciągu roku, wy-
wiązywania się ze zobowiązań 
wobec Spółdzielni.

W tym roku administratorzy, 
dla bezpieczeństwa naszych se-
niorów, dostarczyli paczki bez-
pośrednio pod drzwi ich miesz-
kań. Paczki trafiły w ten sposób 
do 42 osób z osiedla „Koziny” 
i 98 osób z osiedla „Żubardź”.

Wszystkim obdarowa-
nym życzymy zdrowych, 
spokojnych i dostatnich 
Świąt.

Członkom Rad Osied-
li, dziękujemy zaś za pa-
mięć o osobach potrzebu-
jących i kontynuowanie 
tej pięknej akcji w tym 
trudnym roku. K.Sz.

Zadbajmy o bezpieczne święta!

Pierwsze co nasuwa się 
myśląc o bezpieczeństwie 
jest oczywiście zdrowie, 

któremu w tym roku szczególnie 
zagraża Covid-19. I nie ma co ig-
norować tematu. Zalecamy dale-
ko idącą ostrożność i zachowanie 
zasad, które w skrócie określamy 
obok jako DDM.

Ale pamiętajmy, że grudzień 
to zwykle czas, w którym do-
chodzi do różnego rodzaju nie-
bezpiecznych zdarzeń. Przede 
wszystkim uważajmy na oszustów 
i złodziei czyhających na każdą 
sprzyjającą okazję i naszą naiw-
ność. Robiąc zakupy, czy na ry-
neczku czy w internecie, dbajmy 
o bezpieczeństwo i swoje portfele. 
Nie wierzmy w specjalne promo-
cje, którymi jesteśmy kuszeni nie-
mal na każdym kroku. Nie ujaw-
niajmy wszystkich swoich danych 
w internecie.

Do starszych naszych miesz-
kańców apelujemy o nie wpusz-
czanie obcych do budynku 
i do swoich mieszkań. Jak słyszy-
my znowu nasiliły się oszustwa 
na wnuczka.

Warto też przestrzegać kil-
ku poniższych zasad, by święta 
spędzić bezpiecznie. Straż Po-
żarna w swoich apelach infor-
muje, że najczęściej do pożarów 
w okresie przedświątecznym 
dochodzi z powodu nierozwa-
gi i pośpiechu. Przygotowując 
świąteczne dania nie nale-
ży zostawiać ich bez nadzoru 
na włączonym gazie czy kuchen-
ce elektrycznej. Pozostawienie, 
bez dozoru, rozgrzanych urzą-
dzeń elektrycznych (kuchenek 
gazowych, elektrycznych, pie-
karników i opiekaczy), a także 
przeciążenia instalacji elektrycz-
nej, spowodowane włączeniem 
nadmiernej ilości odbiorników 
elektrycznych, są najczęstszymi 
przyczynami pożarów.

Dekorując świątecznymi 
ozdobami i lampkami mieszkania 
czy domy należy mieć na uwadze 
bezpieczeństwo własne, rodziny 
i sąsiadów. Zewnętrzne świątecz-
ne oświetlenie domu i stojących 
np. na balkonie drzewek może 
okazać się niebezpieczne w przy-
padku, gdy nie jest przystoso-

wane do używania w warunkach 
zewnętrznych. Kolorowe lampki 
nie mające odpowiedniej izolacji 
mogą po namoknięciu na deszczu 
czy śniegu spowodować zwarcie 
instalacji elektrycznej lub poraże-
nie prądem. Nie należy pozwalać 
dzieciom na odpalanie „zimnych 
ogni” bez nadzoru osób dorosłych, 
gdyż mogą spowodować pożar 
bądź oparzenia. Pamiętajmy też, 
aby zawsze trzymać zapałki i za-
palniczki w miejscu niedostępnym 
dla dzieci.

Trudno sobie w końcu wy-
obrazić noc sylwestrową bez ko-
lorowych fajerwerków. Jednak 

używając ich należy przestrzegać 
podstawowych zasad, które po-
zwolą uniknąć poważnych obra-
żeń i poparzeń oraz zagrożenia 
pożarowego:

 ■ tylko osoby dorosłe mogą 
używać materiałów pirotech-
nicznych, ściśle stosując się 
do załączonych instrukcji,

 ■ nie wolno ich używać w po-
mieszczeniach zamkniętych,

 ■ nie wolno wypuszczać fajer-
werków z okien i balkonów, 
gdyż mogą wpaść z powro-
tem do mieszkania lub miesz-
kania sąsiadów powodując 
pożar czy obrażenia ciała,

 ■ nie wolno wrzucać ani kiero-
wać fajerwerków w miejsca, 
gdzie przebywają lub mogą 
przebywać ludzie,

 ■ nie wolno rzucać fajerwerków 
na samochody oraz w okoli-
cach stacji paliw i zbiorników 
z płynami łatwopalnymi.

Bądźmy rozważni i zadbajmy 
o to by te święta były bezpiecz-
ne i radosne. Dlatego dołączamy 
na tej stronie piktogram znale-
ziony w internecie, przygotowa-
ny przez Komendę Wojewódzką 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Poznaniu.

 K. Sz.

Paczki świąteczne przy-
gotowane przez admini-
stratorów do rozdania

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.
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CHOINKA – 
symbol Bożego Narodzeniasymbol Bożego Narodzenia

Sposób dekorowania bożonarodzeniowej choinki na przestrzeni lat 
bardzo się zmienił. Każdego roku obowiązuje inny trend, inne kolory 
a nawet formy choinki. Niezależnie jednak od jej wyglądu zawsze 
przywołuje uśmiech na nasze twarze, symbolizuje rodzinne ciepło.

Wa
rto

 w
ied

zie
ć!

Choinka to jeden z naj-
ważniejszych symboli 
Bożego Narodzenia. 
Nie wyobrażamy sobie 
świąt bez pełnego 
magii, udekorowanego 
drzewka. Kojarzy nam 
się z ciepłem rodzin-
nego domu, spokojem 
i przeogromną radością 
dzieci. Przyjemnie jest 
ubierać ją wspólnie, 
przy dźwiękach kolęd, 
podając sobie kolejne 
ozdoby i mając na-
dzieję, że w tym roku 
uda nam się nie stłuc 
żadnej bombki. A przy-
najmniej nie tej ulubio-
nej, będącej pamiątką 
po babci.

Wydaje nam się, że choinka 
na Boże Narodzenie była za-
wsze, jednak w Polsce tradycja 
jej dekorowania pojawiła się 
dosyć późno, bo dopiero w XIX 
wieku. Wcześniej polskie domy 

były przystrajane snopami zbóż 
– diduchami, a pod sufitem za-
wieszano podłaźniczki, czyli 
obręcze z iglastych gałązek. 
Diduch, czyli pierwszy snop 
siana ze żniw, stawiany kłosami 
do góry w kącie pokoju, w któ-
rym odbywała się wieczerza, 
symbolizował dobrobyt i ochro-
nę przeciw złym mocom. Pod-
łaźniczka, ozdobiona jabłkami, 
orzechami i ciasteczkami, miała 
zapewniać urodzaj oraz powo-
dzenie.

Najstarsze doniesienia 
o choince, czyli o drzewku 
przyozdabianym na Boże Na-
rodzenie, pochodzą z Alzacji 
- pogranicza Niemiec i Francji. 
Zwyczaj szybko rozpowszechnił 
się w całej Europie, w pierwszej 
kolejności w krajach protestan-
ckich. Kościół katolicki począt-
kowo nie był przychylny temu 
zwyczajowi, dopiero z czasem 
zaakceptował go i nadał mu 
symbolikę chrześcijańską. I tak: 
świeczki miały bronić przed 

ciemnością i złem, a także wska-
zywać na Chrystusa jako świat-
ło dla pogan. Jabłka, pierwotnie 
mające zapewnić zdrowie i uro-
dę, stały się przypomnieniem 
grzechu pierworodnego. Orze-
chy to dobrobyt i siła, łańcuchy 
choinkowe – więzi rodzinne, 
ale też nawiązanie do zniewo-
lenia grzechem, dzwoneczki – 
radość i dobra nowina, anioły 
miały opiekować się domem, 
a gwiazda na czubku wskazy-
wać drogę do domu. Samo żywe 
drzewko stało się w chrześcijań-
stwie symbolem Chrystusa jako 
źródła życia. Oficjalnie, dopiero 
w 2005 roku w kościele katoli-
ckim choinka została uznana 
za symbol Bożego Narodzenia.

Niewielu z nas zapewne 
wie, że tradycję stawiania cho-
inki na placu św. Piotra w Waty-
kanie wprowadził w 1982 roku 
nasz Papież – Jan Paweł II. 
Od tej pory, każdego roku cho-
inki ofiarowują różne regio-
ny Włoch i kraje europejskie. 

W 2017 roku stanął tak 25-me-
trowy świerk z Polski, z Pusz-
czy Rominckiej, z nadleśnictwa 
Gołdap.

Dziś sklepy prześcigają 
się w ofercie dekoracji świą-
tecznych, więc oprócz trady-
cyjnych ozdób wieszamy też 
bombki w przeróżnych kolo-
rach i kształtach, światełka wy-
grywające świąteczne melodie, 
reniferki i bałwanki. Najważ-
niejsze jest jednak coś innego 
– to że przy choince jesteśmy 
razem. Te święta dla wielu 
z nas będą inne, specyficzne. 
Z powodu pandemii nie wszy-
scy spotkamy się przy świą-
tecznym stole, nie wyjedziemy 
do rodziny, nie uściskamy się 
serdecznie. Ale mimo wszystko 
nie zapomnijmy o wzajemnym 
kontakcie. O dobrym słowie 
i o życzeniach zdrowia. I o na-
dziei, że w kolejne święta znów 
wszyscy weźmiemy się za ręce 
i podzielimy się opłatkiem.

 I.G.

Świąteczna iluminacja i jarmark 

na ulicy Piotrkowskiej
Nasza reprezentacyjna ulica Piot-

rkowska co roku w okresie bożona-
rodzeniowym przybiera bajkowy 

wystrój. Nie inaczej jest w tym roku. Choć 
można by zastanawiać się po co jeśli nie 
spacerujemy po niej tak gromadnie jak 
w  ubiegłych latach, niewielu jest tury-
stów i po co wydawać pieniądze na coś 
zgoła niepotrzebnego? Ale czy tak jest 
rzeczywiście? Czy pandemia ma nam się 
kojarzyć tylko ze smutkiem i szarością ży-
cia za ścianami naszych mieszkań? 

Urząd Miasta Łodzi wychodzi z zało-
żenia, że organizuje święto na Pietrynie 
by łodzianie zapamiętali Gwiazdkę 2020 
jako chwilę wytchnienia w  wyjątkowo 
niepewnym, dziwnym roku. 

Na stronie UMŁ w  aktualnościach 
czytamy: „…na Piotrkowskiej był to 
gwarny miesiąc świątecznych atrakcji, 
pełnych lokali i  spacerów wśród stoisk 
bożonarodzeniowego jarmarku. Miesz-
kańcy nie wyobrażają sobie też gwiazdki 
bez świątecznej iluminacji Piotrkowskiej, 
dlatego Miasto nie miało najmniejszych 
wątpliwości co do rozpoczęcia prac nad 
wieszaniem dekoracji.”

I decyzja była trafiona. Mieszkańcy, 
mimo wszystko lubią robić sobie zdjęcia 
na świątecznej Piotrkowskiej. Do za-
instalowanych dekoracji ustawiają się 
kolejki do zdjęć. Szczególną popular-
nością cieszy się portret w ramce z napi-
sem „#Dziękujemy medykom” .

Choć mocno zmieniony odbył się 
też jarmark bożonarodzeniowy. „Aby 
uniknąć gromadzenia się w  jednym 
miejscu zbyt wielu osób – zapewniał 
Magistrat – nie przewidziano żadnych 
dodatkowych wydarzeń kulturalnych, 
jak koncerty czy spotkania, a  stoiska 
rozmieszczono w  odpowiednich odle-
głościach. Rząd jarmarcznych domków 
rozciągnięto, w  porównaniu z  latami 
poprzednimi, na kilka dodatkowych 
przecznic. Dostosowanie stoisk do 
obowiązując ych zasad sanitarnych 
i  ograniczenie ryzyka kumulowania 
się klientów było w tym roku prioryte-
tem organizatorów. Punkty z gastrono-
mią funkcjonowały wyłącznie z  opcją 

pakowania posiłków na wynos, a sprze-
daż odbywała się bezdotykowo”.

I jak tu nie kochać Naszego Miasta. Op
ra

c.:
 K

.S
z.
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SATURN – druga co do wielkości pla-
neta – już w starożytności 

uznawany był za ciało niebieskie wywierające ujemny 
i szkodliwy wpływ na losy ludzkie. Nazywano go na-
wet „wielkim nieszczęściem”. Bowiem Saturn z natu-
ry rzeczy jest burzycielski. Co prawda wyzwala ludzi 
z uwikłań materialnych, ale jednocześnie potrafi  przy-
sporzyć niemało rozczarowań i kłopotów. Jak twierdzą 
astrolodzy, jednak to nie Saturn jest przyczyną naszych 
trudności. On jedynie zmusza nas do konfrontacji 
z tymi sferami życia, w których brak nam dyscypliny 
i wewnętrznej siły. Saturn daje nam sygnał, że nale-
ży się z nimi skonfrontować i próbować je rozwiązać. 
Daje nam naukę przez bezpośrednie doświadczenie, 
z którego należy wysnuć odpowiednie wnioski. Poka-
zując nam ograniczenia, których symbolem są jego 
pierścienie, wskazuje, że nie zawsze i nie od razu moż-
na zrealizować swoje marzenia. Trzeba nauczyć się 
cierpliwości i realnie oceniać swoje szanse. 
 Wpływ Saturna bardziej szkodzi człowiekowi 
u progu życia, natomiast pomaga w dojrzałym wieku, 

najsilniej dopiero po ukoń-
czeniu 69 lat. Dlatego uznawa-
ny jest za planetę starości. Jest też patronem 
rolników, górników, budowniczych, uczonych i duchow-
nych. Saturnowi przypisujemy doświadczenie, tradycję, 
cierpliwość, umiejętność czekania, oszczędność i zdol-
ność koncentracji. Jedynie w niekorzystnych aspektach 
jest on symbolem chłodu, przeszkód, cierpień i trud-
ności. Dotyczy to zarówno bytu materialnego, zdrowia 
i kondycji, jak też i stanu duchowego. Od naszej umie-
jętności pokonywania przeszkód, od hartu i odporności 
psychofi zycznej będzie zależało, czy rok ten nie będzie 
stracony.

– druga co do wielkości pla-
neta – już w starożytności 

uznawany był za ciało niebieskie wywierające ujemny 
i szkodliwy wpływ na losy ludzkie. Nazywano go na-
wet „wielkim nieszczęściem”. Bowiem Saturn z natu-
ry rzeczy jest burzycielski. Co prawda wyzwala ludzi 
z uwikłań materialnych, ale jednocześnie potrafi  przy-
sporzyć niemało rozczarowań i kłopotów. Jak twierdzą 
astrolodzy, jednak to nie Saturn jest przyczyną naszych 
trudności. On jedynie zmusza nas do konfrontacji 
z tymi sferami życia, w których brak nam dyscypliny 
i wewnętrznej siły. Saturn daje nam sygnał, że nale-

najsilniej dopiero po ukoń-
czeniu 69 lat. Dlatego uznawa-
ny jest za planetę starości. Jest też patronem 
rolników, górników, budowniczych, uczonych i duchow-

Rozerwij się!
Zamiast 
tradycyjnego 
horoskopu 
na 2021 rok

WielkiWielki horoskop horoskop 
na 2021 rok

  BARAN 
 (21 III – 20 IV)
Będzie to rok niezły, aczkolwiek nie unikniesz napięć 
i niepokojów. Ogólnie jednak Saturn zapowiada stabi-
lizację. Musisz skoncentrować uwagę i siły, aby właś-
ciwie ukierunkować swoją energię. Najważniejszą 
jednak sprawą jest umocnienie dotychczasowych 
osiągnięć. W dziedzinie zawodowej trochę kompli-
kacji w styczniu oraz między czerwcem i paździer-
nikiem. Natomiast w miłości dobre przepowiednie, 
z wyjątkiem stycznia oraz lipca i sierpnia, kiedy mu-
sisz zachować spokój i rozwagę. Uważaj ma okreso-
we bóle głowy, stany podenerwowania i bezsenności. 
Nie nadużywaj leków. 

  BYK 
 (21 IV – 21 V) 
Korzystne układy planetarne gwarantują rok do-
bry i pożyteczny, może jeden z lepszych. Dlatego 
nie wolno zmarnować żadnej okazji, ponieważ tak 
sprzyjające układy nieprędko się powtórzą. Od lipca 
do października dobra pora na podjęcie ważnych 
inicjatyw. Jedynie pierwsze trzy tygodnie stycznia 
zapowiadają nieco przeciwieństw. W miłości wiele 
intrygujących przeżyć. Stan zdrowia niezły, ale trudno 
będzie uniknąć przeziębień. 

  BLIŹNIĘTA 
 (22 V – 21 VI)
Znaczny przypływ sił i energii ułatwi pokonanie 
trudności, które spiętrzą się na początku roku. 
Od połowy lutego znaczna poprawa sytuacji. Wszel-
kie przeciwieństwa nie będą niebezpieczne, bowiem 
potrafi sz je przy pewnym wysiłku pokonać. Doty-
czyć to będzie spraw zawodowych i materialnych. 
Od sierpnia pomyślnie kształtują się sprawy rodzinne, 
ale od maja do sierpnia sugerowana przezorność. 
W tym roku warto zwrócić większą uwagę na drogi 
oddechowe. 

  RAK 
 (22 VI – 22 VII)
Nie wykluczone znaczne osiągnięcia na polu zawodo-
wym. Będzie to dobra pora na planowanie i realizację 
skomplikowanych zadań. Jeżeli potrafi sz wszystko 
rozsądnie rozegrać, stworzysz realne podwaliny rów-
nież pod sukcesy kolejnego roku. Największe powo-
dzenie w kwietniu, maju oraz począwszy od września. 
W miłości, jeśli nie pohamujesz zazdrości, wiele stra-
cisz. Dbaj o dobrą kondycję fi zyczną, ponieważ musisz 
zdobyć siły do realizacji ambitnych planów.

  LEW 
 (23 VII – 23 VIII)
Zapowiada się sympatyczny i interesujący rok. Duża 
zdolność koncentrowania się na sprawach zawodo-
wych. Stabilizacja fi nansowa. W pierwszych miesiącach 
jeszcze jakieś wybuchy gniewu, ale już od kwietnia jest 
szansa na widzenie spraw we właściwym świetle i tym 
samym na większy spokój wewnętrzny. Miłość może 
u wielu Lwów zejść na dalszy plan, gdyż inne problemy 
będą na horyzoncie. Szczególnie w lutym i kwietniu. 
Najkorzystniejszy rozwój wydarzeń między majem 
a październikiem. Uważaj na swój niepohamowany 
i temperament i związane z nim zaburzenia sercowe. 

  PANNA 
 (24 VIII – 22 IX) 
Jeśli myślisz poważnie o pomyślnej realizacji ambit-
nie zakrojonych planów, powinno Cię charakteryzo-
wać duże opanowanie i wytrwałość. Bowiem od maja 
do października mogą pojawić się jakieś przeszkody 
i utrudnienia. I właściwie tylko od Ciebie, od Two-
jej zapobiegliwości i cierpliwości zależy cały rozwój 
wydarzeń. W sprawach fi nansowych – od czerwca 
do września sprzyjające układy. W miłości mogłoby 
być lepiej, ale nie jest źle. Jeśli chodzi o zdrowie, 
to lubisz wyolbrzymiać zagrożenie. Ale przewód 
pokarmowy wymaga uwagi i troski.

  WAGA 
 (22 IX – 23 X)
Zapowiada się etap stabilizacji. Ale niektóre sprawy 
osobiste czeka gwałtowny zwrot i to na korzyść. Naj-
trudniejszy okres to przełom kwietnia i maja, przyda 
się wówczas szczególnie dużo rozsądku i wytrwało-
ści. Dla wielu Wag powinien to być czas wewnętrznej 
przebudowy. W miłości lekka stagnacja, ale wszystko 
jest w Twoich rękach. Jeśli chodzi o zdrowie to należy 
zadbać o nerki i kręgosłup.

  SKORPION 
 (24 X – 22 XI)
W roku Saturna dotychczasowe troski i kłopoty odej-
dą w zapomnienie. Od marca zaczyna się korzystna 
konstelacja, która niemal gwarantuje wiele sukcesów. 
Kto jest przedsiębiorczy i potrafi  krytycznie ocenić 
własne błędy, zdoła wejść na właściwą drogę. Zresztą 
cały rok rysuje się wyjątkowo różowo. Sprawy miłos-
ne mogą zapewnić wiele szczęścia w kwietniu i pod 
koniec września. I jeszcze jedna rada: zadbaj o nerki 
i przewód pokarmowy.

  STRZELEC 
 (23 XI – 21 XII)
Od połowy lutego do połowy marca największy 
przypływ energii. Jest to także dobra pora na po-
rządkowanie osobistych spraw. Od Twojej przed-
siębiorczości będzie w znacznym stopniu zależał 
przebieg wydarzeń najbliższych miesięcy. Postaraj 
się zadbać o umocnienie swojej pozycji zawodo-
wej. W maju i we wrześniu mogą wystąpić nieprze-
widziane trudności. W tym czasie musisz ostro 
pracować, aby niczego nie zaniedbać. Ogólnie 
biorąc jest to rok wymagający konkretnych dzia-
łań, a nie eksperymentów. Uwaga: przyda Ci się 
racjonalna dieta bez soli. 

  KOZIOROŻEC 
 (22 XII – 20 I)
Układy nie zawsze korzystne, a jednak masz 
ogromne szanse na rozwinięcie skrzydeł. Twoje 
pozytywne cechy, tj. wytrwałość, dokładność, pra-
cowitość przyczynią się do znacznych osiągnięć 
zawodowych i sukcesów materialnych. Możliwe 
awanse, podwyżki, nagrody. Szczególnie intratne 
układy zawodowe w kwietniu i maju. W układach 
międzyludzkich zaś grożą Ci wybuchy gniewu. Za-
leca się ostrożność od kwietnia do października. 
Powinieneś zwrócić uwagę na ciśnienie tętnicze 
i starać się unikać alkoholu.

  WODNIK 
 (21 I – 18 II)
Wejdziesz w okres umacniania tego, co dotychczas 
zdobyłeś. Minęły już niekorzystne wpływy planet, 
nadchodzą dni harmonijne, pomyślne i pożyteczne. 
Co prawda jeszcze w lutym będą jakieś przeciw-
ności losu, ale tylko na chwilę. Potem już będzie 
z górki, głównie w sprawach zawodowych. W sferze 
uczuć miłe chwile szczególnie późną wiosną i latem. 
Musisz unikać napięć nerwowych, kłótni i ostrych 
dyskusji. A wówczas zdrowie nie powinno sprawiać 
kłopotów. 

  RYBY 
 (19 II – 20 III)
Na początku roku Twoja chęć działania będzie hamo-
wana przez niekorzystny układ planet. Szczególnie 
dotyczy to urodzonych w lutym. Lecz po pewnych 
trudnościach istnieje pełna możliwość realizacji pla-
nów. Natomiast dla pozostałych Ryb jest szansa 
wykorzystania nawet drobnych osiągnięć z okresów 
poprzednich, co w efekcie zapowiada liczące się suk-
cesy. Lepiej dla Twojego zdrowia unikać wszelkich 
rodzajów używek i zbyt ostrych przypraw. 

Zgodnie ze starożytną 
formułą, opartą na geo-
centrycznym modelu 
wszechświata Ptoleme-

usza, każdy rok w siedmioletnim 
cyklu pozostaje pod opieką jednej 
z głównych planet, którymi w kolej-
ności są: Księżyc, Saturn, Jowisz, 
Mars, Słońce, Wenus i Merkury. 
Pojęcie planet jako regentów rocz-
nych rozwinęło się w Babilonie, 
którego mędrcy twierdzili, że to 
właśnie planety a nie znaki zodia-
ku mają największy wpływ na ludzi 
i wydarzenia na Ziemi. Pogląd ten 
nadal utrzymuje się w astrologii. 
Rok 2021 będzie przynależeć Sa-
turnowi.


